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Öz 

Araştırmanın amacı bireylerin koronavirüs salgınına yönelik algılarının, koronavirüse yönelik 
olarak aldıkları önlemlerin ve koronavirüs salgınına ilişkin ilgi düzeylerinin tatil satın alma 
niyetleri ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla internet ortamında katılımcılara anket 
uygulanmıştır. Analizler kullanılabilir 440 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Uygulanan analiz 
sonuçlarına göre koronavirüs algısı tehlikelilik boyutu ile tatil satın alma niyeti arasında negatif 
yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda tatil satın alma niyetinin 
katılımcıların tatil fiyat beklentisine göre ve koronavirüs tehlikelilik algısı düzeyine göre anlamlı 
farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.  
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Abstract 

The aim of this study is to determine the relationship between individuals' perceptions of 
coronavirus pandemic, prevention taken for coronavirus, their interest levels regarding 
coronavirus pandemic and their holiday buying intentions. For this purpose, a questionnaire was 
applied via internet. 440 useable questionnaires were analyzed. According to the results of the 
analysis, it was found that there is a negative relationship between hazardousness dimension of 
coronavirus perception and intention to buy a holiday. As a result of the research, it was determined 
that the intention of buying a holiday showed significant differences according to the holiday 
price expectation of the participants.  
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GİRİŞ 

Turizm, içerisinde birçok değişkeni ve paydaşı barındıran, ayrıca yapısal bakımdan kırılgan 
özellik gösteren sektörlerden biridir. Küresel ölçekte turizm faaliyetlerinin devam edebilmesi 
ilgili destinasyondaki emniyet ve güven ortamıyla yakından ilişkilidir. Bu bakımdan doğal afet, 
salgın hastalık, terör olayı, iç çatışma, sokak olayları, politik, ekonomik veya sosyal sorunlar 
turizm sektöründe güven ortamının zayıflamasına ve krizin ortaya çıkmasına neden olmaktadır 
(Köşker, 2017: 216). Kriz kavramı TDK (2020) tarafından “Bir ülkede veya ülkeler arasında, 
toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran” olarak 
tanımlanmaktadır. Krizler öngörülemeyen olaylardır ve turizm sektörünü derin ve ani bir şekilde 
etkileyebilmektedir. Dünyanın herhangi bir noktasında çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan 
krizler turist sayısı ve turizm geliri açısından önemli kayıplara yol açmaktadır (Çeti ve Ünlüönen, 
2019). 21. yüzyılda, iklim değişikliği ve küresel sağlık sorunları turizm endüstrisinde değişimin 
iki büyük itici gücü olarak ifade edilmektedir (Jamal ve Budke, 2020: 2). Tablo 1’de 1974-2009 
yılları arasında dünyada yaşanan ekonomik, politik ve sağlık krizleri ile doğal afetlerin genel 
durumu yer almaktadır. 

Tablo 1. Dünyada Yaşanan Genel Krizler 

Yıl Uluslararası 
turistik 

varış (m) 

Önceki 
yıla göre 

değişim% 

Ekonomik 
durgunluk 
/ finansal 

kriz 

Petrol / 
enerji 

sorunları 

Politik 
meseleler 

Sağlık 
sorunları 

Doğal / 
çevresel 

felaketler 

1974 205,7a   Avrupa, 
Kuzey 
Amerika 

1973–
1974 
petrol 
krizi 

Arap petrol 
ambargosu 

    

1975 222.3a 8.1           
1976 227,4a 2.3           
1977 246.1a 8.2           
1978 260.1a 5.7           
1979 272,1a 4.6   Enerji 

krizi 
İran'da 
Devrim; SSCB 
Afganistan'ı 
işgal etti. 

    

1980 278.1a 2.0 Amerika 
Birleşik 
Devletleri 

  Irak-İran 
savaşı 

    

1981 278,6a 0.2 Avrupa, 
Kuzey 
Amerika 

        

1982 276,9 -0.6 Avrupa, 
Kuzey 
Amerika 

        

1983 281,8 1.8           
1984 306.8 8.9           
1985 320.1 4.3           
1986 330.2 3.2           
1987 359,7 8.9           
1988 385,0 7     İlk İntifada     
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1989 410.1 6.5           
1990 439.5 7.2 Global Yağ şoku Birinci Körfez 

Savaşı 
    

1991 442,5 0.7 Global         
1992 479,8 8.4 Global       Andrew 

Kasırgası 
1993 495,7 3.3 Global         
1994 519,8 4.9           
1995 540,6 4,0           
1996 575,0 6.4           
1997 598,6 4.1 Asya       Güneydoğu 

Asya’da 
pus 

1998 616.7 3.0 Global         
1999 639.6 3.7           
2000 687,0 7.4     İkinci İntifada     
2001 686,7 0.0 Global   11 Eylül 

saldırıları 
İngiltere 
ayak ve 
ağız 
salgını  

  

2002 707,0 2.9 Global     SARS   
2003 694,6 -1.7     İkinci Körfez 

Savaşı 
SARS   

2004 765,1 10.1         Endonezya 
tsunami 

2005 806.8  5.5     Bali 
bombalamaları 

  Katrina 
Kasırgası 

2006 842a 4.5     İsrail'in 
Lübnan'ı işgali 

  ABD ısı 
dalgası; 
Güneydoğu 
Asya’da 
pus 

2007 898a 6         Avrupa ısı 
dalgası 

2008 924a 2.0 Global Petrol 
147 $ 

      

2009 880 -4.0 Global     Domuz 
gribi 
salgını 

Avrupa ve 
ABD soğuk 
dalgası 

 a: tahmini rakamlar  
* Global: küresel büyüme oranlarının %3’ten küçük veya %3’e eşit olduğu dönemler 

Kaynak: Hall, 2010: 404-405. 

Tabloda da görüldüğü gibi dünyada bazen bölgesel bazen de küresel ölçekte çeşitli krizler 
yaşanmakta ve bu krizler dünya genelinde uluslararası turizm hareketlerine katılan turist 
sayılarını olumsuz etkilemektedir. Yine tabloda görüldüğü gibi uluslararası turizm hareketlerini 
en fazla olumsuz etkileyen kriz türlerinin başında salgın hastalıklar (2002 yılı SARS Virüsü ve 
2009 yılı Domuz Gribi) gelmektedir. Bir başka ifadeyle dünya genelinde yaşanan salgın 
hastalıklar turizm sektörü açısından ciddi bir krizdir. Nitekim UNWTO (Dünya Turizm Örgütü) 
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2019 yılının sonlarına doğru önce bölgesel daha sonra küresel ölçekte ortaya çıkan koronavirüs 
salgını sebebiyle 2020 yılındaki uluslararası turist hareketliliğinin %20-%30 (290-400 milyon 
turist) oranında azalacağı ve 300 ila 450 milyar dolar kayba uğrayacağı tahminini paylaşmıştır.  

Tablo 2. 2003-2020 Yılları Arası Küresel Turizm Gelişimi 

 
Kaynak: UNWTO, 2020 

Dünya genelinde turizm sektörünü ciddi oranda etkilemesi beklenen Corona virüs salgınının ne 
olduğu ve nasıl geliştiği konusunun kısaca anlatılması gerekmektedir. İlk defa Çin’in Hubei 
eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve 31 Aralık 2019 tarihinde nedeni bilinmeyen pnömoni 
(Zatürre) olarak Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen hastalık 7 Ocak 2020'de Çinli yetkililer 
tarafından “2019-nCoV” olarak adlandırılmıştır (Dünya Sağlık Örgütü, 2020). Koronavirüsler 
(CoV), soğuk algınlığından ağır solunum yolu yetmezliği MERS-CoV, SARS gibi daha ciddi 
hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesi olarak bilinmektedir (Til, 
2020: 54). Yeni tip koronavirüsün insanlarda hastalık yaptığı saptanmış ve hastalığın adı COVID-
19 olarak kabul edilmiştir. Gelişmeler sonucunda Dünya Sağlık Örgütü, önce 30 Ocak 2020'de 
Uluslararası Sağlıkta Acil Durum ilan etmiş, 11 Mart 2020 tarihinde ise COVİD-19’u dünya 
çapında bir salgın hastalık (pandemi) olarak bildirmiştir. Günümüze gelindiğinde ise (29 Nisan 
2020) 213 ülke ve bölgeye yayılmış olan COVİD-19 salgınında onaylanmış vaka sayısı 3.024.059, 
iyileşen hasta sayısı 888.091 ve toplam ölüm 208.112 olarak tespit edilmiştir (Dünya Sağlık 
Örgütü, 2020).  

Salgının yaşandığı ülkelerden birisi olan Türkiye’de koronavirüs vakası ilk olarak 10 Mart 2020 
tarihinde resmi kayıtlara geçmiştir.  29 Nisan 2020 tarihi itibariyle ise, 991.613 test, 117.589 vaka, 
3.081 vefat, 1.574 yoğun bakım, 831 solunum cihazına bağlı (entube) ve 44.040 iyileşen hasta 
bulunmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). İlk koronavirüs vakası Türkiye’de görüldükten 
sonra salgınla ilgili farklı alanlara (ekonomi, sağlık, eğitim, turizm vb.) yönelik birçok önlem 
alınmıştır (Özatay ve Sak, 2020). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu süreçte turizm 
sektörüne yönelik alınan tedbirler aşağıda yer almaktadır. 

• İç hava yolu taşımacılığında %18 olan KDV oranı; Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 
%1’e indirildi. 

• Kısa çalışma ödeneğinde çalışma şartı 450 güne, hizmet şartı ise 60 güne düşürüldü.  
• Askıdaki personelin kısa çalışma ödeneği hakkından faydalanması sağlandı.  
• Asgari ücret desteği 2020 sonuna kadar uzatıldı. 
• İhracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmaların Eximbank kredileri için Kredi 

Garanti Fonu (KGF) kefalet oranı %100’e çıkarıldı. Kullanılacak toplam kredi miktarı da 
artırıldı. 
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• İşçi çıkarmayan turizm firmaları için kamu bankaları ile programa katılan bankalardan 
6 ay ödemesiz olmak üzere 36 ay vade ve %7,5 faiz ile KGF kefaletli ‘işe devam kredisi’ 
kullanma hakkı tanındı. 

• Kredi, anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay süre ile ötelenmesi dahil olmak üzere 
birçok kolaylık sağlandı. Bu öteleme turizm sektöründe 12 aya çıkabiliyor. 

• A grubu seyahat acentelerin müze ücretlerine 16 Mart – 15 Ekim tarihleri arasında 
%10’luk ek indirim sağlandı. 

• TÜRSAB aidatlarının 2020 yılında alınmaması karara bağlandı. 
• Otellere, acente avanslarını geri ödemelerini kolaylaştıracak kredi imkânı sağlandı. 
• Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri, hasılat payı, ecrimisil ödemeleri, Nisan, 

Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle faizsiz ertelendi. 
• Sektör paydaşlarının bu süreci kolaylıkla atlatabilmesi için Nisan, Mayıs ve Haziran 

dönemlerinde verilmesi gereken muhtasar, SGK prim hizmet ve KDV beyannamelerinin 
ödemeleri 6’şar ay ertelendi. 

• Müzik, sinema, ilim-edebiyat, güzel sanatlar ve radyo-televizyon sektörlerinde; eser 
sahipleri ile yapımcı ve yayınevlerinden oluşan 27 meslek birliğinin 2020 yılı destek 
tutarları %50 oranın artırıldı. 

• Yeni sezonda yapılacak yardımların üst limitleri ve yardım yapılacak özel tiyatro sayısı 
arttırıldı. Başvurular Temmuz ayı, yeni sezon ödemeleri ise Eylül ayı olmak üzere öne 
çekildi. 

• 2019-2020 sanat sezonu için Kültür ve Turizm Bakanlığından yardım almış özel 
tiyatroların (yasaklar kapsamında oyun taahhütlerinin tamamını yerine getirmeseler de) 
11 Mart 2020 tarihine kadar proje destek miktarında herhangi bir kesintiye gidilmeyeceği 
açıklandı. 

• Özel tiyatroları; kapasiteleri ve personel sayıları ile orantılı desteklemek için çeşitli 
planlar hazırlandı. Özel tiyatroların devlet teşvik ve desteklerinden faydalanması 
sağlandı. Aynı zamanda 130 özel tiyatroya Kültür Girişimi Belgesi alma hakkı tanındı. 

• Bakanlığa bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera Balesi, Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlükleri’nde 3000’den fazla yevmiyeli çalışan sanatçı 2020 Ocak ayı itibariyle; yıllık 
sözleşme kapsamına alındı. 

• Etkin Kütüphane Evinizde, Kütüphanem Cepte, E-Kitap Mobil Uygulaması ve Konuşan 
Kitaplık hizmetleri dijital ortamda kullanıcıların hizmetine sunuldu. 

• www.sanalmuze.gov.tr adresi üzerinden farklı müzelere erişim imkanı sağlandı. 
• “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” etkinliği kapsamında, 1 milyon öğrenci için 

sunulan ücretsiz film hediye kapasitesi 2 milyon öğrenciye çıkarıldı. Bu sayede 
Anadolu’daki sinemaların desteklenmesi sağlandı (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2020). 

Yukarıdaki önlemlerin yanında turizm sektörüne yönelik COVİD-19 salgınının etkilerinin asgari 
düzeyde tutulabilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile ilgili sektör kuruluşlarının ortaklığında, gerekli şartları yerine getiren işletmelere 
"COVİD-19 ve Hijyen" belgesi verilmesine yönelik proje planlanmaktadır. Proje kapsamında hem 
turistlerin/tüketicilerin sağlığını korumak hem de potansiyel turistlerin güvenlerinin kazanılması 
amaçlanmaktadır. Konaklama ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin 
belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek üzere TÜROB, TÜROFED ve TURYİD 
temsilcilerinden oluşan bir komite kurulmuştur (TUROB, 2020). 

Sonuç olarak, COVİD-19 salgını dünyadaki tüm ülkeleri ve sektörleri etkilediği gibi turizm 
sektörünü de etkilemektedir (Ying vd., 2020: 53). Ayrıca, yapısal özelliği bakımından turizm 
talebi destinasyonda yaşanan olumlu veya olumsuz farklı olaylara ani tepkiler verebilen dinamik 
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bir yapıdadır (Acar, 2020: 8).  Bu kapsamda tüm dünyayı derin bir şekilde etkileyen COVİD-19 
salgınının turizm sektörüne yönelik etkilerinin incelenmesi önem arz etmektedir. Araştırmada 
katılımcıların koronavirüs algısı, koronavirüse yönelik olarak aldıkları önlemler, koronavirüse 
ilişkin ilgi düzeyleri ve tatil satın alma niyetleri arasındaki ilişki incelenmiştir. İlgili literatür 
incelendiğinde COVİD-19 salgınının turizm sektörüne yönelik etkilerinin ulusal ve uluslararası 
alanda değerlendirildiği çalışma sayısının sınırlı olduğunu söylemek mümkündür (Acar, 2020; 
Hoque vd., 2020; Ying vd., 2020; Jamal ve Budke, 2020). Dolayısıyla araştırmanın hem literatüre 
hem de sektöre yönelik katkıda bulunduğu ifade edilebilir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı bireylerin koronavirüs salgınına yönelik algılarının, koronavirüse yönelik 
olarak aldıkları önlemlerin ve koronavirüs salgınına ilişkin ilgi düzeylerinin tatil satın alma 
niyetleri ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemi ile internet ortamında 
katılımcılara anket uygulanmıştır. Anket formu hazırlanırken Çırakoğlu’nun (2011) domuz gribi 
algısına yönelik olarak hazırladığı ölçekten yararlanılmıştır. Ancak ölçek maddelerinin önemli 
bir kısmının koronavirüs salgınına uygun sorular olmaması ve koronavirüs için ilave sorular 
olması zorunluluğu nedeniyle yeni bir ölçek oluşturabilmek adına bir soru havuzu 
oluşturulmuştur. Soru havuzu oluşturulurken genel olarak kamuya açık bilgilerden ve basın 
yayın organlarında yer alan tartışma ve bilgilendirici programlardan yararlanılmıştır. 
Oluşturulan soru havuzunda toplamda 19 soru yer almıştır. Anket formunda yararlanılan tatil 
satın alma niyeti ölçeği Pavlou ve Gefen (2004) tarafından geliştirilmiş, Çetinkaya (2019) 
tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek maddelerinin yanıt kategorileri “1=Kesinlikle 
Katılmıyorum”, “2= Katılmıyorum”, “3= Ne katılıyorum ne katılmıyorum”, “4=Katılıyorum” ve 
“5= Kesinlikle Katılıyorum” olarak belirlenmiştir. Anket formunda ölçeklerin yanı sıra 12 adet 
demografik soruya da yer verilmiştir. Veriler Mart – Nisan 2020 tarihleri arasında toplanılmıştır. 
Analizler kullanılabilir 440 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerin yapısal geçerliliğini 
belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca 
verilere güvenilirlik analizi, frekans analizi, betimsel analiz, t-testi, ANOVA, korelasyon analizi 
ve kümeleme analizi yapılmıştır. Koronavirüs salgınına yönelik olarak turizm alanında sınırlı 
sayıda çalışmanın bulunması nedeniyle bu araştırmanın alan yazına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

 

BULGULAR 

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek üzere frekans analizi yapılmıştır. Frekans 
analizi sonuçlarına göre katılımcıların %60,9’unun kadın (268 kişi), %57,3’ünün bekar (252 kişi) 
ve %33’ünün 26-30 yaş aralığında (145 kişi) olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun 
lisansüstü (%47) ve lisans (%43,9) mezunu olduğu belirlenmiştir. Bu bulguya verilerin internet 
ortamında toplanmış olmasının etki ettiğini söylemek mümkündür. Katılımcıların gelir 
düzeylerinin asgari ücret ile 3500 TL arasında yoğunlaştığı (%35,7) görülmüştür. Katılımcıların 
demografik özelliklerine ilişkin dağılımları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Katılımcıların %59,3’ünün en son 2019 yılında tatile çıktıkları belirlenmiştir ve tatile çıkanların 
%86,4’ü tatillerinde yurtiçi seyahatleri tercih etmiştir. Ayrıca katılımcıların %84,5’inin 
koronavirüsten önce tatile çıkmayı düşündükleri ve katılımcıların %66,1’inin koronavirüs 
tümüyle biterse tatile çıkacakları belirlenmiştir. Katılımcıların %79,8’i bu yıl tatile çıkarlarsa 
yurtiçi seyahatleri tercih edeceklerini ve %47,3’ü koronavirüs nedeniyle tatil yeri tercihini 
değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların koronavirüsün tatil fiyatları üzerindeki olası 
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değişimlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde çoğunluğunun (%62) tatil fiyatlarının düşeceğini 
öngördüğü gözlemlenmiştir. Katılımcıların tercih ettikleri tatile yönelik bulgular Tablo 4’te 
sunulmuştur.  

 

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet N % Eğitim Durumu n % 
Kadın 268 60,9 Lise 18 4,1 
Erkek 171 38,9 Ön lisans 22 5,0 
Eksik Veri 1 0,2 Lisans 193 43,9 
Medeni Durum N % Lisansüstü 207 47,0 
Evli 188 42,7 Aylık Gelir   
Bekar 252 57,3 Asgari ücret-3500 TL 157 35,7 
Yaş N % 3501 – 4500 TL 73 16,6 
25 yaş ve altı 111 25,2 4501 – 5500 TL 63 14,3 
26-30 yaş arası 145 33,0 5501 ve üzeri 126 28,6 
31 – 35 yaş arası 91 20,7 Eksik Veri 21 4,8 
36-40 yaş arası 46 10,5    
41 yaş ve üzeri 43 9,8    
Eksik Veri 4 ,9    

 

Tablo 4. Katılımcıların Tercih Ettikleri Tatile Yönelik Bulgular 

En son tatile çıkılan yıl n % En son tatil tercihi N % 

2020 41 9,3 Yurtiçi 380 86,4 

2019 261 59,3 Yurtdışı 44 10,0 

2018 66 15,0 Her ikisi 16 3,6 

2017 ve öncesi 72 16,4 Bu yıl tatile çıkılırsa tatil tercihi N % 
Koronavirüsten önce tatile çıkma düşüncesi n % Yurtiçi 351 79,8 

Evet 372 84,5 Yurtdışı 23 5,2 

Hayır 68 15,5 Her ikisi 57 13,0 

Bu yıl tatile çıkma düşüncesi n % Koronavirüsün tatil yeri 
tercihini değiştirme durumu n % 

Koronavirüs tümüyle biterse tatile çıkarım 291 66,1 Evet 208 47,3 

Koronavirüs azalma eğilimine girerse tatile 
çıkarım 35 8,0 Hayır 228 51,8 

Koronavirüs tümüyle bitse bile tatile 
çıkmam 114 25,9 Eksik veri 4 ,9 

Koronavirüsün tatil ücretlerine etkisi 
düşüncesi n %    

Fiyatlar düşecek 273 62,0    
Fiyatlar yükselecek 124 28,2    

Fiyatlar değişmeyecek 43 9,8    
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Ölçeklerin yapısal geçerliğini test etmek amacıyla açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Verilerin 
faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett Küresellik testi 
uygulanmıştır. Faktör sayısının tespitinde özdeğerlerin birden büyük olmasına, madde 
yüklerinin en az 0,40 olmasına, her faktörün en az üç maddeden oluşmasına dikkat edilmiştir. 
Döndürme metodu olarak Varimax döndürme metodu tercih edilmiştir. 

Tablo 5. Koronavirüs Algısı Açıklayıcı Faktör Analizi 

Koronavirüs Algısı Faktör 
Yükü Özdeğer Varyans Ortalama 

Tehlikelilik  2,392 15,950 1,6174 
1. Bu hastalık söylendiği kadar tehlikeli değil.* ,787   1,6568 
2. Medya koronavirüs salgınını abartıyor. * ,868   1,7409 
3. Sağlık çalışanları (uzmanlar) koronavirüs salgınını 

abartıyor.* ,840   1,4545 

Bulaşıcılık  2,330 15,532 4,5886 
1. Koronavirüs herkese bulaşabilir. ,728   4,5477 
2. Kolay bulaşan bir hastalıktır. ,655   4,5773 
3. Koronavirüsün kadınlara ve erkeklere bulaşma olasılığı 

eşittir. ,719   4,5795 

4. Koronavirüs 65 yaş üstü insanları daha çok etkilemektedir. ,594   4,6500 
Koronavirüs Önlemleri  2,279 15,192 4,3305 

1. Kişisel temizliğe dikkat etmek koronavirüsten korunmak 
için önemlidir. ,539   4,6500 

2. Maske ve eldiven kullanmak koronavirüsten korunmak 
için önemlidir. ,651   3,9682 

3. Kolonya - Dezenfektan koronavirüsten korunmak için 
önemlidir. ,803   4,3205 

4. Beslenmeye dikkat etmek koronavirüsten korunmak için 
önemlidir. ,632   4,3705 

5. Salgını durdurmak için herkesin ellerini sıkça yıkaması 
koronavirüsten korunmak için önemlidir. ,635   4,3432 

Koronavirüse Yönelik İlgi  1,995 13,301 4,1955 
1. Koronavirüsle ilgili çıkan haberleri (tv, gazete, sosyal 

medya vb.) sürekli takip ederim. ,871   4,2136 

2. Koronavirüsle ilgili sürekli bilgi alışverişinde bulunurum. ,855   4,0705 
3. Koronavirüsle ilgili paylaşılan istatistikleri takip ederim. ,831   4,3023 

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: %79,1; Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 2083,370; s.d.:105, 
p<0.0001;  
Açıklanan toplam varyans: %59,974; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: 0,814; Genel ortalama:4,383 
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum 2: Katılmıyorum, 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4: 
Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum 

*Maddeler analizlerde ters kodlanmıştır. 

Koronavirüs algısı ölçeği faktör analizi esnasında “Koronavirüs ölümcül bir hastalıktır”, 
“Koronavirüs gençler için tehlikeli değildir.”, “Koronavirüsten korunmak için hane halkı 
dışındaki insanlarla sosyal mesafeyi korumak önemlidir.” ve “Bu hastalığa yakalanmamak için 
aldığım kişisel tedbirler yeterlidir.” maddeleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer almadığı için 
analizlerden çıkartılmıştır. Daha sonra tekrarlanan analizler sonrasında koronavirüs algısı 
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ölçeğinin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,791; Barlett‘s Küresellik Testi için Ki-Kare 2083,370 
olarak tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında ölçeğin faktör analizine uygun olduğu söylenebilir. 
Uygulanan faktör analizi sonucunda 4 faktör altında toplanan ölçeğin toplam varyansın 
%59,974’ünü açıkladığı tespit edilmiştir. Tablo 5’te koronavirüs algısı ölçeğine uygulanan faktör 
analizi sonucu sunulmuştur. 

Tablo incelendiğinde tehlikelilik boyutu olarak adlandırılan birinci faktör 3 maddeden oluşmakta 
ve toplam varyansın %15,950’sini açıklamaktadır. Bulaşıcılık olarak adlandırılan ikinci boyut 4 
maddeden oluşmakta ve toplam varyansın %15,532’sini açıklamaktadır. 5 maddeden oluşan ve 
toplam varyansın %15,192’sini açıklayan üçüncü faktör koronavirüs önlemleri olarak 
adlandırılmıştır. Koronavirüse ilgi olarak adlandırılan dördüncü faktör 3 maddeden oluşmakta 
ve toplam varyansın %13,301’ini açıklamaktadır. 

Tatil satın alma niyetine uygulanılan faktör analizinin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,626; 
Barlett‘s Küresellik Testi için Ki-Kare 483,339 olarak tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında ölçeğin 
faktör analizine uygun olduğu söylenebilir. Uygulanan faktör analizi sonucunda tek faktör 
altında toplanan ölçeğin toplam varyansın %69,839’unu açıkladığı bulgulanmıştır. Tablo 6’da 
tatil satın alma niyeti ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucu sunulmuştur. 

Tablo 6: Tatil Satın Alma Niyeti Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 

Tatil Satın Alma Niyeti Faktör 
Yükü Özdeğer Varyans Ortalama 

1. Gelecekte imkânım olduğu takdirde (zaman, para vs. 
açısından) tatil satın almayı düşünürüm. ,698 2,095 69,839 2,9371 

2. Yakın zamanda muhtemelen tatil satın alacağım. ,894   3,7818 
3. Elime geçen ilk fırsatta (başkaları tarafından tanınan izin, 

boş zaman vb. fırsatlar) tatil satın almak niyetindeyim. ,899   2,4136 

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: %62,6; Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 483,339; s.d.:3, p<0.0001;  
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum 2: Katılmıyorum, 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4: 
Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum 

 

Araştırma kapsamında kullanılan koronavirüs algısı ölçeğine ilişkin ortalamalar Tablo 5’de 
sunulmuştur. Tablo incelendiğinde koronavirüs algısının tehlikelilik boyutunun ortalaması 
1,6174, bulaşıcılık boyutu ise 4,5886 olarak bulgulanmıştır. Koronavirüs Önlemleri boyutu 
incelendiğinde, boyutun genel ortalaması 4,3305 olarak belirlenirken ölçeğin en yüksek 
ortalamaya sahip ifadesinin “Kişisel temizliğe dikkat etmek koronavirüsten korunmak için 
önemlidir.” (4,65) ifadesi olduğu tespit edilmiştir. Koronavirüse ilişkin ilgi boyutunun genel 
ortalaması 4,1955 olarak bulgulanmıştır. Bu boyutta en yüksek ortalamaya sahip ifadenin 
“Koronavirüsle ilgili paylaşılan istatistikleri takip ederim.” (4,3023) ifadesi olduğu tespit 
edilmiştir. Tatil satın alma niyetine ilişkin ölçek incelendiğinde ise ölçeğin ortalaması 2,9371 
olarak bulgulanmıştır. Tatil satın alma niyeti ölçeğine ilişkin ortalamalar Tablo 6’da sunulmuştur. 

Güvenilirlik analizi, ölçmede kullanılan testlerin, anketlerin ya da ölçeklerin özelliklerini ve 
güvenilirliklerini değerlendirmek üzere geliştirilmiş bir yöntemdir (Kalaycı, 2010: 403). 
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğini test etmek için Croanbach‘s Alpha katsayısı 
kullanılmıştır. Koronavirüs algısı ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,809 olarak bulgulanmıştır. 
Ölçeğin birinci yarısı için güvenilirlik katsayısı 0,749; ikinci yarısı için 0,753 olarak 
bulgulanmıştır. Tek numaralı ölçek maddelerinin güvenilirlik katsayısı 0,673 ve çift numaralı 
ölçek maddelerinin güvenilirlik katsayısının 0,625 olduğu tespit edilmiştir. Rastgele seçilen 229 
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anket için güvenilirlik katsayısı 0,805; 221 anket için ise 0,814 olarak bulgulanmıştır. Bu bilgiler 
ışığında ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2010: 405). Koronavirüs 
algısı ölçeğine ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur:  

 

Tablo 7. Koronavirüs Algısı Güvenilirlik Analizi 

Koronavirüs Algısı 
Madde Silinirse 

Cronbach 
Alpha Değeri 

Tehlikelilik  
1. Bu hastalık söylendiği kadar tehlikeli değil. ,801 
2. Medya koronavirüs salgınını abartıyor.  ,791 
3. Sağlık çalışanları (uzmanlar) koronavirüs salgınını abartıyor. ,788 
Bulaşıcılık  
1. Koronavirüs herkese bulaşabilir. ,796 
2. Kolay bulaşan bir hastalıktır. ,796 
3. Koronavirüsün kadınlara ve erkeklere bulaşma olasılığı eşittir. ,803 
4. Koronavirüs 65 yaş üstü insanları daha çok etkilemektedir. ,806 
Koronavirüs Önlemleri  
1. Kişisel temizliğe dikkat etmek koronavirüsten korunmak için 

önemlidir. 
,802 

2. Maske ve eldiven kullanmak koronavirüsten korunmak için önemlidir. ,803 
3. Kolonya - Dezenfektan koronavirüsten korunmak için önemlidir. ,798 
4. Beslenmeye dikkat etmek koronavirüsten korunmak için önemlidir. ,798 
5. Salgını durdurmak için herkesin ellerini sıkça yıkaması koronavirüsten 

korunmak için önemlidir. 
,799 

Koronavirüse Yönelik İlgi  
1. Koronavirüsle ilgili çıkan haberleri (tv, gazete, sosyal medya vb.) sürekli 

takip ederim. 
,795 

2. Koronavirüsle ilgili sürekli bilgi alışverişinde bulunurum. ,795 
3. Koronavirüsle ilgili paylaşılan istatistikleri takip ederim. ,794 
Ölçeğin tamamı için Alfa katsayısı: 0,809 
Ölçeğin ilk yarısı için Alfa katsayısı:0,749 
Ölçeğin ikinci yarısı için Alfa katsayısı:0,753 
Tek numaralı ölçek maddeleri için Alfa katsayısı:0,673 
Çift numaralı ölçek maddeleri için Alfa katsayısı:0,625 
Rastgele seçilen 229 anket için Alfa katsayısı:0,805 
Rastgele seçilen 211 anket için Alfa katsayısı:0,814 

 

Tatil satın alma niyeti ölçeği güvenilirlik katsayısı 0,781 olarak bulgulanmıştır. Rastgele seçilen 
213 anket için güvenilirlik katsayısı 0,801; 227 anket için ise 0,758 olarak bulgulanmıştır. Bu 
bilgiler ışığında ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2010: 405). Tatil 
satın alma niyeti ölçeğine ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur: 
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Tablo 8. Tatil Satın Alma Niyeti Güvenilirlik Analizi 

Tatil Satın Alma Niyeti 

Madde 
Silinirse 

Cronbach 
Alpha 
Değeri 

1. Gelecekte imkânım olduğu takdirde (zaman, para vs. açısından) tatil 
satın almayı düşünürüm. 0,864 

2. Yakın zamanda muhtemelen tatil satın alacağım. 0,600 
3. Elime geçen ilk fırsatta (başkaları tarafından tanınan izin, boş zaman 

vb.fırsatlar) tatil satın almak niyetindeyim. 0,591 

Ölçeğin tamamı için Alfa katsayısı: 0,781 
Ölçeğin ilk yarısı için Alfa katsayısı:- (Ölçek 3 maddeli olduğu için uygulanmamıştır) 
Ölçeğin ikinci yarısı için Alfa katsayısı:- (Ölçek 3 maddeli olduğu için uygulanmamıştır) 
Tek numaralı ölçek maddeleri için Alfa katsayısı:- (Ölçek 3 maddeli olduğu için 
uygulanmamıştır) 
Çift numaralı ölçek maddeleri için Alfa katsayısı:- (Ölçek 3 maddeli olduğu için 
uygulanmamıştır) 
Rastgele seçilen 213 anket için Alfa katsayısı:0,801 
Rastgele seçilen 227 anket için Alfa katsayısı:0,758 

 

 

Ölçeklerin açıklayıcı faktör analizi ile elde edilen yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile test 
edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin değerler Tablo 9’da sunulmuştur. Tabloda 
görüldüğü üzere standardize değerler 0,40-0,89 arasında, t-değerleri ise 1,96’nın üzerinde 
bulgulanmıştır. Ayrıca ölçeklerin güvenirlik değerlerinin kabul edilebilir sınırlarda olduğu 
görülmektedir. 

 

Tablo 9. DFA Sonuçları 

Koronavirüs Algısı Standardize 
Yük Değeri t-değeri Alpha 

Tehlikelilik   0,806 
1. Bu hastalık söylendiği kadar tehlikeli değil. 0,64 14,28  
2. Medya koronavirüs salgınını abartıyor.  0,85 20,09  
3. Sağlık çalışanları (uzmanlar) koronavirüs salgınını 

abartıyor. 0,87 20,72  

Bulaşıcılık   0,655 
1. Koronavirüs herkese bulaşabilir. 0,71 13,87  
2. Kolay bulaşan bir hastalıktır. 0,66 12,90  
3. Koronavirüsün kadınlara ve erkeklere bulaşma 

olasılığı eşittir. 0,52 9,91  

4. Koronavirüs 65 yaş üstü insanları daha çok 
etkilemektedir. 0,40 7,50  

Koronavirüs Önlemleri   0,694 
1. Kişisel temizliğe dikkat etmek koronavirüsten 

korunmak için önemlidir. 0,48 9,29  
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2. Maske ve eldiven kullanmak koronavirüsten 
korunmak için önemlidir. 0,52 10,21  

3. Kolonya - Dezenfektan koronavirüsten korunmak 
için önemlidir. 0,69 14,06  

4. Beslenmeye dikkat etmek koronavirüsten 
korunmak için önemlidir. 0,61 12,18  

5. Salgını durdurmak için herkesin ellerini sıkça 
yıkaması koronavirüsten korunmak için önemlidir. 0,57 11,12  

Koronavirüse Yönelik İlgi   0,852 
1. Koronavirüsle ilgili çıkan haberleri (tv, gazete, 

sosyal medya vb.) sürekli takip ederim. 0,87 21,20  

2. Koronavirüsle ilgili sürekli bilgi alışverişinde 
bulunurum. 

0,82 19,37  

3. Koronavirüsle ilgili paylaşılan istatistikleri takip 
ederim. 

0,75 
 17,43  

Tatil Satın Alma Niyeti   0,781 
1. Gelecekte imkânım olduğu takdirde (zaman, para 

vs. açısından) tatil satın almayı düşünürüm. 0,49 10,18  

2. Yakın zamanda muhtemelen tatil satın alacağım. 0,89 18,17  
3. Elime geçen ilk fırsatta (başkaları tarafından 

tanınan izin, boş zaman vb.fırsatlar) tatil satın 
almak niyetindeyim. 

0,89 19,06  

 

Ölçme modelinin bir bütün olarak kabul edilebilmesi için uyum iyiliklerinin de kabul edilebilir 
sınırlar içerisinde yer alması gerekmektedir. Tablo 10’da uyum iyiliği değerleri sunulmuştur. 
Tablo incelendiğinde X²/df, RMSEA, SRMR ve AGFI değerlerinin iyi uyum; NFI, NNFI, CFI ve 
GFI değerlerinin ise kabul edilebilir uyum değerleri içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Değerler 
incelendiğinde modelin kabul edilebilir düzeyde geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 10. Uyum İyiliği Sonuçları 

Uyum 
İyiliği 

Referans Değerler Uyum 
İyiliği 

Değerleri İyi Uyum İyiliği 
Değeri 

Kabul Edilebilir Uyum İyiliği 
Değeri 

X²/df 0≤X²/df≤2 2˂X²/df≤5 1,98 
RMSEA 0≤RMSEA≤0,05 0,05<RMSEA≤0,08 0,047 
SRMR 0≤SRMR≤0,05 0,05<SRMR≤0,10 0,050 

NFI 0,95≤NFI≤1,00 0,90≤NFI<0,95 0,93 
NNFI 0,97≤NNFI≤1,00 0,95≤NNFI<0,97 0,96 
CFI 0,97≤CFI≤1,00 0,95≤CFI<0,97 0,96 
GFI 0,95≤GFI≤1,00 0,90≤GFI≤0,95 0,94 

AGFI 0,90≤AGFI≤1,00 0,85≤AGFI≤0,90 0,92 

 

Katılımcıların tatil satın alma niyetlerinin koronavirüs nedeniyle tatil fiyatlarındaki değişime 
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ANOVA uygulanmıştır. 
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ANOVA sonuçlarına göre katılımcıların tatil satın alma niyetleri koronavirüs nedeniyle tatil 
fiyatlarında meydana gelecek değişikliklere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Analiz 
sonuçları Tablo 11’de sunulmuştur: 

 

Tablo 11. Tatil Satın Alma Niyetinin Fiyat Beklentisine Göre Karşılaştırılması 

 Tatile Çıkma Durumu n Ortalama Standart 
Sapma 

F 
Değeri 

Anlam 
Düzeyi 

Tatil Satın 
Alma Niyeti 

Fiyatlar düşecek 273 2,8156 ,89832 
6,950 ,001 Fiyatlar yükselecek 124 3,0753 1,03493 

Fiyatlar değişmeyecek 43 3,3101 ,94951 

 

Varyansların homojenliği testine göre varyanslar homojen olduğundan (p>0,05) hangi gruplar 
arasında farklılık olduğunu görebilmek için Gabriel testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre 
koronavirüs nedeniyle tatil fiyatlarının yükseleceğini ve koronavirüs nedeniyle tatil fiyatlarının 
değişmeyeceğini düşünen katılımcıların tatil satın alma niyetleri koronavirüs nedeniyle tatil 
fiyatlarının düşeceğini düşünen katılımcılara göre daha yüksektir. Analiz sonuçları Tablo 12’de 
sunulmuştur.  

 

Tablo 12. Tatil Satın Alma Niyetinin Fiyat Beklentisine Göre Çoklu Karşılaştırılması 

  Tatile Çıkma Durumu Ortalama 
Farkı 

Anlam 
Düzeyi 

Tatil Satın Alma 
Niyeti Fiyatlar düşecek 

Fiyatlar yükselecek -,75897* ,000 
Fiyatlar değişmeyecek -,98613* ,000 

 

Tatil satın alma niyeti (3 madde) ölçeği kullanılarak kümeleme analizi gerçekleştirilmiştir. 
Kümeleme analizi sonucunda 440 kişiden oluşan örneklem tatil satın alma niyeti yüksek 185 kişi 
ve tatil satın alma niyeti düşük 255 kişi olmak üzere iki kümeye ayrılmıştır. Kümeleme analizi 
sonucunda oluşan iki küme Tablo 13’te sunulmuştur:  

 

Tablo 13. Tatil Satın Alma Niyeti Kümeleme Analizi 

 
Satın 
Alma 
Niyeti 

n Ortalama Standart 
Sapma 

T 
Değeri 

Anlam 
Düzeyi 

Levene 
Testi 

p 
değeri 

Tatil Satın Alma 
Niyeti 

Yüksek 185 3,8703 ,50119 
31,878 ,000 ,044 

Düşük 255 2,2601 ,55166 

 

Koronavirüs tehlikelilik ve bulaşıcılık algısı, alınan önlemler ve koronavirüs ilgisinin tatil satın 
alma niyeti düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t-testi 
uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre kororavirüs algısının tehlikelilik boyutu tatil satın alma 
niyetine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Tatil satın alma niyeti düşük olan katılımcıların 
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koronavirüs tehlikelilik algısı tatil satın alma niyeti yüksek olan katılımcılara göre daha 
yüksektir. Analiz sonuçları Tablo 14’te sunulmuştur.  

 

Tablo 14. Tatil Satın Alma Niyetine Göre Koronavirüs Algısı 

 
Satın 
Alma 
Niyeti 

n Ortalama Standart 
Sapma 

T 
Değeri 

Anlam 
Düzeyi 

Levene 
Testi 

p 
değeri 

Tehlikelilik 
Yüksek 185 4,2036 ,91551 

-3,964 ,000 ,001 
Düşük 255 4,5124 ,71767 

Bulaşıcılık 
Yüksek 185 4,6203 ,42196 

1,186 ,236 ,018 
Düşük 255 4,5657 ,54326 

Önlem 
Yüksek 185 4,1568 ,75904 

-,943 ,346 ,453 
Düşük 255 4,2235 ,71429 

İlgi 
Yüksek 185 4,3092 ,45298 

,800 ,424 ,299 
Düşük 255 4,3459 ,49027 

 

Koronavirüs tehlikelilik ve bulaşıcılık algısı, koronavirüse yönelik olarak alınan önlemler, 
koronavirüs salgınına ilişkin ilgi ve tatil satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 
korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları Tablo 15’te sunulmuştur. 

 

Tablo 15. Korelasyon Analizi 

 Tehlikelilik Bulaşıcılık Önlemler İlgi 
Tatil Satın 

Alma 
Niyeti 

Tehlikelilik 1 ,376** ,262** ,229** -,173** 
Bulaşıcılık ,376** 1 ,351** ,218** ,007 
Önlemler ,262** ,351** 1 ,327** ,032 

İlgi ,229** ,218** ,327** 1 -,069 
Tatil Satın 

Alma Niyeti -,173** ,007 -,032 -,069 1 

 

Korelasyon analizi sonucunu göre tatil satın alma niyeti ile koronavirüs algısının tehlikelilik 
boyutu arasında negatif yönde çok zayıf düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre tatil satın alma niyeti ile koronavirüsün bulaşıcılık algısı, koronavirüse ilişkin 
alınan önlemler ve koronavirüse yönelik ilgi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmanın amacı bireylerin koronavirüs salgınına yönelik algılarının, koronavirüse ilişkin 
önlemlerinin ve koronavirüse yönelik ilgilerinin tatil satın alma niyeti ile ilişkisini incelemektir. 
Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar koronavirüsün oldukça tehlikeli ve bulaşıcı olduğunu 
düşünmektedir. Ayrıca katılımcıların aldıkları kişisel önlemlerin yeterli olduğuna yönelik 
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algılarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların koronavirüse yönelik ilgilerinin yüksek 
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın diğer bir sonucuna göre ise katılımcıların tatil satın 
alma niyetlerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca neden olarak hala salgınla ilgili 
aşının ya da tedavinin bulunamadığı ve hastalıkla ilgili olarak sürekli yeni bilgilerin paylaşılması 
gösterilebilir. Ayrıca çok sayıda uzmanın konuyla ilgili farklı bilgiler paylaşması da bu sonucun 
nedenlerinden biri olarak düşünülebilir.  

Araştırmanın başka bir sonucuna göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu koronavirüs 
salgınından önce tatile çıkma niyetine sahipken, koronavirüs nedeniyle tatile çıkma 
düşüncelerinde değişiklik meydana gelmiştir. Ayrıca koronavirüs salgını katılımcıların 
neredeyse yarısının tatil yeri tercihinin değişmesinde etkili olmuştur. Elde edilen bu sonuç turizm 
talebinin kırılgan olduğunu ve salgın hastalıklardan etkilendiğini bir kez daha göstermektedir. 
Bu noktada turizm işletmelerinin turistlerin güvenli ortam algısını destekleyecek faaliyetler 
yapması önerilebilir. Nitekim Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs olmayan alanlar için 
uluslararası kabul gören bir sertifikasyon sistemi oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır. 
Bu sisteme göre gerekli önlemleri alan tesisler sertifika alarak turizm sezonunda faaliyete 
geçebilecektir. Bu çabalar doğru yönde atılmış adımlar olarak görünmektedir. 

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre koronavirüs salgını nedeniyle tatil fiyatlarının 
yükseleceğini düşünen katılımcılar ile koronavirüs salgını nedeniyle tatil fiyatlarının 
değişmeyeceğini düşünen katılımcıların tatil satın alma niyetleri koronavirüs salgını nedeniyle 
tatil fiyatlarının düşeceğini düşünen katılımcılara göre daha yüksektir. Bu sonuç bazı 
katılımcıların fiyatlar değişmese ya da yükselse bile tatile gitme niyetleri olduğunu yani fiyatların 
düşmesini bir fırsat olarak görmediklerini ve dolayısıyla her fiyat düzeyinde tatile çıkmak 
istediklerini gösteriyor olabilir. Bu noktada katılımcıların 2020 yılı içerisinde fiyatlardan bağımsız 
olarak turizm faaliyetlerine katılmaya istekli oldukları söylenebilir. Bu algıyı turizm paydaşları 
için bir avantaj olarak değerlendirmek mümkündür.  

Araştırmanın başka bir sonucuna göre tatil satın alma niyeti yüksek olan katılımcıların 
koronavirüs salgınına yönelik tehlikelilik algıları tatil satın alma niyeti düşük olan katılımcılara 
göre daha düşüktür. Bu bulgu tatil satın almayı düşünen katılımcıların koronavirüsü daha az 
tehlikeli buldukları şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuç koronavirüsü daha tehlikeli görenlerin 
tatil satın almayı düşünmedikleri şeklinde yorumlanabilir.  

Araştırmanın başka bir bulgusuna göre tatil satın alma niyeti koronavirüs salgını algısının 
tehlikelilik boyutu ile negatif yönde düşük düzeyde ilişkilidir. Buna göre katılımcıların 
koronavirüs salgınına yönelik olarak tehlikelilik algısı yükseldikçe tatil satın alma niyetlerinin 
azaldığını, koronavirüs salgınına yönelik olarak tehlike algısı azaldıkça tatil satın alma 
niyetlerinin yükseldiğini söylemek mümkündür. Bu sonuç koronavirüse yönelik tehlike algısı ile 
tatil satın alma niyeti arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığına işaret etmekte, yani tehlike algısı 
düştükçe tatil satın alma niyetinin yükseldiğini göstermektedir. Araştırma kapsamında ayrıca 
tatil satın alma niyeti ile koronavirüs bulaşıcılık boyutu, koronavirüse yönelik alınan önlemler ve 
koronavirüse ilişkin ilgi arasında anlamlı ilişkilerin olmadığı belirlenmiştir.  

Koronavirüs salgınına yönelik olarak turizm alanında yapılan bu çalışmanın sınırlı sayıda 
benzerinin olması nedeniyle alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma 
verilerinin internet ortamında toplanmış olması araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır. Daha 
sonraki çalışmalar için araştırmacılara koronavirüs algısını farklı değişkenler ile ele almaları 
önerilebilir. 
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Öz 

Kültür turistleri geçmiş dönem uygarlıklarına ait eserleri görmek için arkeolojik alanları ziyaret 
etmektedir. Dolayısıyla kültür turizmi, bir bölgenin turizme kazandırılmasında oldukça büyük 
bir öneme sahiptir. Balıkesir ilinde bulunan ve Kazdağı eteklerinde yer alan Antandros Antik 
Kenti, bölgenin en önemli kültürel varlıklarından biri olarak görülmesine rağmen, kültür turizmi 
kapsamında yeterince tanınmamakta ve ziyaret edilmemektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın 
amacı Antandros Antik Kenti’nin kültür turizmine kazandırılmasında paydaş görüşlerini 
değerlendirmektir. Bu amaç kapsamında, nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Çalışmada altı ana 
kategori ve on altı alt kategori belirlenmiştir. Kentin stratejik konumu, dernek ve yerel yönetim 
desteği, ören yeri ilan edilmemesi, arazi kamulaştırmasının devam etmesi, kazı ekibinin 
çalışmaları ve çabaları ve tanıtım eksikliği konularına özellikle vurgu yapılmıştır. Ayrıca 
Antandros Antik Kenti’nin gelecekte bölgenin turizm faaliyetlerine katkı sağlayacağı paydaşlar 
tarafından önemle vurgulanmıştır. 
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Abstract 

Cultural tourists visit archaeological sites to see artifacts from past civilizations. Therefore, 
cultural tourism has a great importance in bringing a destination to tourism. Although Antandros 
Antique City, located in the foothills of Kazdağı in the province of Balıkesir, is considered to be 
one of the most important cultural assets of the region, it is not recognized and visited in the 
context of cultural tourism. In this context, the purpose of this study is to evaluate the opinions 
of stakeholders in bringing Antandros Antique City in cultural tourism. Within the scope of this 
aim, qualitative research method and explorary research design are preferred in the research and 
descriptive analysis is carried out. Six main categories and sixteen sub-categories are determined 
in the study. It is especially emphasized these issues such as the strategic position of the city, 
association and local government support, lack of archaeological site, continued land 
expropriation, work and efforts of the excavation team and lack of publicity. In addition, it was 
emphasized by the stakeholders that Antandros Ancient City will contribute to the tourism 
activities of the region in the future. 
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GİRİŞ  

Ekonomik anlamda geliştiği bölgelere birçok girdi sağlayan turizm sektörünün sunduğu katma 
değerden dolayı turizm faaliyetleri büyük bir önem kazanmıştır (Atasoy vd., 2018:6). Bununla 
birlikte ülkeler tek bir alanda sınırlı kalmayıp alternatif turizm anlayışına yönelmiştir. Turizm 
değerlerini korumanın yanı sıra bu değerlerin gelecek nesillere aktarımını da sağlayan alternatif 
turizm ürünleri, doğal yaşamı ve çevreyi de koruyup geleceğe yön vermektedir (Çelik Uğuz, 
2011:333-334). Böylelikle alternatif turizm ürünlerinin bulunduğu bölgelere turist varışları 
artmakta, kültür ve tarih unsurları önemli seyahat etme nedenleri arasında yerini almaktadır 
(Çelik Uğuz ve Sağlam, 2014:805). Bu bağlamda alternatif turizm çeşitleri içerisinde oldukça 
önemli bir yeri bulunan kültür turizmi (Kızılırmak ve Kurtuldu, 2005:101), çevre ve ekolojik 
denge, doğal güzellikler ve kaynaklar ile tarihi değerler konularında bilinç kazanılmasıyla 
gelişme göstermiştir (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002:7).  

Kültür turizmi kapsamında turizm ile doğal ve kültürel kaynaklardan oluşan çevre, birbiriyle 
yakından ilişkili olan ve aynı zamanda birbirinden beslenen iki kavramdır. Turizmin 
sürdürülebilirliği açısından doğal ve kültürel kaynakların korunması ve geliştirilmesi 
gerekmekte; doğal ve kültürel kaynakların geliştirilmesi için ise turizm önemli bir araç olarak 
görülmektedir (Uslu ve Kiper, 2006:306-307). Ayrıca yerel halkın da kültürel kaynaklarına olan 
ilgisi ve algısı olumlu yönde gelişirken halk, kaynakların korunmasına katkıda bulunmaktadır 
(Subaşı Direk, 2019:127). Bir bölgede gelişen turizm, ev sahibi toplum üzerindeki olumsuz etkileri 
en aza indirmeyi amaç edinmektedir (Ritchie ve Inkari, 2006:27).  

Türkiye kültür turizmi potansiyeli oldukça yüksek olan bir ülkedir. Kültür turizmi kapsamında 
ziyaret edilen müze ve örenyerlerinin ziyaretçi sayıları 2019 yılında bir önceki yıla göre %24 artış 
göstermiş ve toplam ziyaretçi sayısı 35.048.417 olmuştur (Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğü [DÖSİMM], 2020). Ziyaretçi sayısındaki artış, ülkede kültür turizmine gösterilen 
ilginin de doğru orantılı bir şekilde arttığını işaret etmektedir.  

Balıkesir ili 2019 yılı istatistiklerine bakıldığında ise, Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi’ ne 21.044, 
Bandırma Müzesi’ne 8.041 ve Balıkesir Taksiyarhis Anıt Müzesi’ne 15.284 olmak üzere toplam 
44.369 kişinin ziyaret ettiği görülmektedir (DÖSİMM, 2020). Ancak henüz ören yeri statüsü 
kazanmamış olan Antandros Antik Kenti’nin bu istatistiklerde yer almadığı ve önemli bir kültür 
turizmi potansiyeli taşıdığı düşüncesinden hareketle bu çalışmanın önem arz ettiği ifade 
edilebilmektedir. Çalışmada, Antandros Antik Kenti’nin kültür turizmine kazandırılmasında 
paydaş görüşlerini belirlemek ve değerlendirmek amaçlanmakta, bu doğrultuda gerçekleştirilen 
çalışmanın gelecekte yapılacak olan çalışmalara ışık tutabileceği düşünülmektedir.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE    

Bu bölümde kavramsal çerçeve başlığı kültür turizmi kavramına ve bir araştırma alanı olarak 
Antandros Antik Kenti’ne ilişkin bilgiler sunulmuştur. Ayrıca ilgili alanyazında Antandros Antik 
Kenti’ne ilişkin çalışmalar ile turizm, kültür turizmi ve antik kent kavramlarını ele alan çalışmalar 
irdelenmiştir.    

 

Kültür Turizmi 

Kültür turizmi, tarihi veya arkeolojik alanları ziyaret etmeyi, topluluk festivallerine katılmayı, 
geleneksel dansları veya törenleri izlemeyi veya sadece el işi sanatlar için alışveriş yapmayı 
içermektedir (Besculides vd., 2002:303-304). Başka bir deyişle, festivaller ve fuarlara katılmak, din 
amaçlı seyahat etmek, yerel mutfağı deneyimlemek, farklı kültürleri tanıma amaçlı seyahat 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 1689-1706. 

 1692 

etmek, müzeleri ziyaret etmek, tarihsel önem içeren alanların ve kültürel peyzajları gezmek ve 
geçmiş medeniyetlere ilişkin kalıntıları görme amaçlı seyahat etmek kültür turizminin 
parçalarıdır (Yıldırım, 2017:336).  

Dünya Turizm Örgütü (The World Tourism Organization [UNWTO], 2020) tanımına göre, kültür 
turizmi, “kişilerin eğitim, sanat, festival ve şenliklere katılma, tarihi ve kültürel değerleri tanıma, anıt ve 
sitleri, dini yerleri ziyaret etme, doğa ve folkloru inceleme gibi kültürel motivasyon amacıyla yaptıkları 
hareketler” olarak ifade edilmektedir. İnsanların geçmişte ve bugünde var olan yaşam tarzını 
görmeye yönelik bir turizm türü olarak ifade edilen kültür turizmi (Ondimu, 2002:1036), turizm, 
kültürel miras varlıklarının kullanımı, deneyim ve ürün tüketimi ve turist olmak üzere dört 
unsur içermektedir (Mckercher ve du Cros, 2012:6). Turizmin gelişimi, bahsedilen dört unsurdan 
biri olan kültürel miras varlıklarının potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması ve korunması 
konusunda yardımcı olmaktadır (Lussetyowati, 2015:402). Benzer şekilde turistlerin de mirasın 
korunması çabalarına olan katkıları, kültürel miras varlıklarının günümüzde ve gelecekte 
nesillerarası aktarımını destek olmaktadır (Buonincontri vd., 2017:3). Ayrıca kültür turizminde 
kültürel miras varlıklarına yapılan kamu yatırımları hem turizm paydaşları hem de ziyaretçiler 
açısından toplumsal faydalar sağlamaktadır. Bu faydalar ekonomik kazançlarla sınırlı kalmayıp 
yerel halkın kimlik edinme duygusu, yaşadığı bölgeyle gurur duyması ve bölgenin bilimsel değer 
kazanması gibi soyut ancak önemli değer ve kazançlara da beraberinde getirmektedir (Dragounia 
vd., 2017:6). 

Anadolu, tarih boyunca çok sayıda medeniyeti ev sahipliği yapan kentleri bünyesinde 
barındırmış; kültürel olarak beslenmiş, zenginleşmiştir. Bununla birlikte yüzyıllardır korunan ve 
saklanan çok sayıda eser sayesinde açık hava müzesi olarak nitelendirilebilmektedir (Kızılırmak 
ve Kurtuldu, 2005:105). Somut kültür kalıntılarından biri olan arkeolojik, kentsel ve doğal sitlerin 
(Subaşı Direk, 2019:127) turizm varlıkları olduğu ve kentlerin turizm ile aralarında koruma, 
kullanma ve sürdürülebilir büyüme kapsamında hassas bir denge olduğu ifade edilmektedir 
(Larson ve Poudyal, 2012:933).  

Sanat tarihi, arkeoloji gibi bilim dalları ile yakından ilişkisi bulunan turizmde (Şengül, 2017:22) 
kültürel amaçlı seyahate çıkan turistlerin arkeolojik unsurlara olan meraklarının yüksek düzeyde 
olduğu ifade edilmektedir (Gölbaş ve Atak, 2016:1212). Çünkü turistler, arkeolojik unsurlar 
hakkında bilgi edinmenin yanı sıra bu unsurları yerinde görüp tanımak istemektedir. Anadolu 
toprakları turistlerin görebileceği çok sayıda antik kent yerleşimini bünyesinde barındırmaktadır 
(Şengül, 2017:26).   

 

Araştırma Alanı: Antandros Antik Kenti  

Antandros Antik Kenti, Balıkesir ili Edremit ilçesinin Altınoluk Beldesi’nde bulunan bir Troas 
kentidir. Kent, Troya Savaşı’na sebep olan mitolojiye ev sahipliği yapmış İda Dağı’nın güney 
eteklerinde konumlanmaktadır (Polat ve Çokoğullu, 2017:299-300). Mysia ve Aiolis’i Troas’a 
bağlayan yolu kontrol eden bir konumda yer alan kent, Kaletaşı Tepesi’nin zirvesinde ve batı 
yamaçlarında bulunmaktadır (Polat, 2006:259).  

Kentin kurtarma kazıları Bursa ve Balıkesir müzeleri tarafından 1991 yılında başlatılmış ve belirli 
aralıklarla 1995 yılına kadar sürdürülmüştür. Alanın M.Ö. 7. yüzyıldan M.Ö. 2. yüzyıla kadar 
nekropol alanı olarak kullanıldığı yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2008:37; Polat, 2006:263). Kentin yüzey 
araştırması 2000 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji 
Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Gürcan Polat tarafından yapılmıştır. 2001-2006 yılları 
arasında Antandros’un bilimsel kazılarını yürüten Polat, 2007 yılı itibari ile Antandros Antik 
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Kenti’nin kazı başkanlığını yürütmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, 2008:36; Polat, 2012a:214). 2001 yılında başlayan sistemli kazılar, 
“Nekropol”(Polat ve Polat, 2007:1), “Roma Villası”, “Şehir Surları” ve “Yerleşim Sondajları” 
olmak üzere dört  alanda devam etmiştir (Polat ve Çokoğullu, 2017:299-300).  

2001-2006 yılları arasında gerçekleştirilen kazı çalışmaları, kentin M.Ö. geç 8. yüzyıldan başlayıp 
M.S. 7. yüzyıla kadar kesintisiz bir yerleşime sahne olduğunu ortaya çıkarmıştır. Antandros 
Nekropolisi, batı Anadolu bölgesindeki en önemli nekropol alanlarından biridir. Kentin Roma 
villasında kazı ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2008:37). Villanın, M.S. erken 4. yüzyılda yapıldığı, M.S. 
6-7. yüzyıla kadar da birtakım tadilatlarla kullanıldığı yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır 
(Polat, 2006:262). Körfez manzaralı altı ana mekana sahip olan villa, Roma dönemi zenginliğini 
göstermektedir (Polat, 2012a:218). Nekropol alanında M.Ö. 5 ve 4. yüzyıllarda çok sayıda insanın 
aynı lahit içine tahrip edilmeden özenle gömülmüş olması, lahitlerin aile mezarı işlevi 
gördüğünü akla getirmektedir (Polat, 2008:276). Sur duvarını kullanan Hellenistik dönem 
duvarları iyi korunmuş durumda olup, duvarlar ve kültür toprağı, Antandros kentinin kültür 
tabakalaşmasına ilişkin ipuçları vermektedir (Polat, 2012a:217). Antandros kenti, M.Ö. 508 
yılında Pers egemenliği altına girmiş, M.S. 5. yüzyılda gerçekleşen Peloponnesos Savaşları 
esnasında tersane olma özelliği ile büyük bir önem kazanmıştır. Antandros, M.Ö. erken 4. 
yüzyılda sikke basmaya başlamış, sırasıyla Aleksandros, Pergamon Krallığı ve Roma 
egemenliğine girmiştir (Polat, 2006:266). Troia düştükten sonra kahraman Aeneas’ın yeni bir yurt 
kurmasına ilişkin geçen olaylar, Vergilius’un “Aeneis” destanında anlatılmış, Aeneas, Troia 
şehrini terk edip İda Dağı üzerinden Antandros’a gelmiş ve burada gemilerini yaptıktan sonra 
Anadolu’da ayrılmıştır (Polat, 2012b:190). Çok sayıda limana uğrayan Aeneas, İtalya’daki Castro 
bölgesine ayak basmıştır; burada Roma İmparatorluğu’nun temellini atmıştır (Saka, 2017:41).    

 

İlgili Araştırmalar  

Antandros Antik Kenti’ne yönelik yapılan çalışmaların daha çok arkeoloji bilimi ile ilgili olduğu 
kentin kazısına ilişkin bilgiler sunduğu ve kazısı yapılan alanları tanıttığı görülmektedir. Polat 
(2006) çalışmasında Antandros’a ilişkin kavramsal bir değerlendirme yapmış, Polat ve Polat 
(2007) Antandros Nekropol alanını, Polat (2008) ise Antandros Nekrolü’ndeki ölü gömme 
geleneklerini ele almıştır. Polat vd. (2009) çalışmalarında Antandros’ta yapılan kazı ve 
restorasyon çalışmaları başta olmak üzere, 2001 yılından bu yana sürdürülen Yamaç Ev ve 
Nekropol alanları ve 2006 yılında başlayan ve devam eden Dereboyu I/II açmaları hakkında bilgi 
vermiştir. Yağız (2009) tarafından Antandros Nekropolisi Hellenistik dönem mezar tiplerini 
incelenmiştir. Polat (2012a) çalışmasında Antandros’u değerlendirirken, Polat (2012b) 
Antandros’u ve İda’nın mitolojik değerlerinin ele almıştır. Polat ve Polat (2013) çalışmalarında 
Antandros bağlamında İda’nın mitolojik kültürel değerlerini ve turizmi değerlendirmiştir. 
Kaplan vd. (2017) Antandros Antik Kenti’nde bulunan Roma Villası’nın cam mozaik işlerinin 
malzeme özelliklerini incelemiştir. Polat ve Çokoğullu (2017) tarafından yapılan çalışmada 
Antandros’ta yer alan Roma Villası’nın “portico” ile “triclinium” mozaik tabanları konu 
alınmıştır. 

Antik kentler, kazı alanlarıyla ön plana çıkmalarının yanı sıra kültür turizmine önemli katkıları 
bulunan önemli turizm çekiciliklerinden biri olarak da anılmaktadır. İlgili alanyazında, Pisidia 
Antiocheia Antik Kenti’ni turizm potansiyeli (Kuter ve Erdoğan, 2006), Efes Ören Yeri’ni 
sürdürülebilir kültür turizmi (Eser vd., 2010), Petra Antik Kenti’ni sürdürülebilir turizm (Mustafa 
ve Abu Tayeh, 2011), Machu Picchu Antik Kenti’ni sürdürülebilir turizm (Larson ve Poudyal, 
2012), Aizanoi Antik Kenti’ni turizm potansiyelinin arttırılması (Olgun ve Yılmaz, 2014), 
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Pompeipolis Antik Kenti’ni sürdürülebilir turizm potansiyeli (Cetin, 2015), Olba Antik Kenti’ni 
kültür turizmindeki önemi (Şengül, 2017), Milias (Milyos), Sia ve Kremna antik kentlerini turizm 
potansiyeli ve turizm amaçlı kullanımı (İnanır, 2019), Şuayb ve Dara Antik Kentlerini ülke 
turizmine kazandırılması (Subaşı Direk, 2019) ve Pingyao Antik Kenti’ni kültürel miras turizmi 
(Weng vd., 2019) bağlamında değerlendiren çalışmalar bulunmaktadır. 

 

YÖNTEM   

Kazdağı eteklerinde yer alan Antandros Antik Kenti, kültür turizmi kapsamında daha çok ziyaret 
edilmesi gereken bir kültür varlığıdır. Önemli bir Troas kenti olan ve konum olarak stratejik bir 
önemi bulunan kentin, kültür turizmi kapsamında çevresinde yer alan antik yerleşim yerlerine 
göre yeterince ziyaret edilmediği bilinmektedir (Saka, 2017). Bu doğrultuda, araştırmanın amacı 
Antandros Antik Kenti’nin kültür turizmine kazandırılmasında paydaş görüşlerinin 
değerlendirilmesidir. Bu amaç kapsamında, çalışmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden biri 
olan durum çalışması deseni tercih edilmiştir. Bu desen, sosyal araştırmalarda kullanılan 
araştırma stratejilerden biridir. Bu desenin kullanıldığı araştırmalarda "nasıl" ve "neden" gibi 
sorulardan yola çıkılmaktadır (Yin, 2003:1). 

 

Çalışma Grubu  

Araştırmada, belirlenen problem ve araştırma soruları doğrultusunda kapsamlı bilgi ve 
deneyime sahip kişilerden veri edebilmek amacıyla amaçlı örnekleme metodu kullanılmıştır. 
Çalışma grubunu dokuz katılımcı oluşturmaktadır. Tablo 1’de katılımcılara ve görüşmelere 
ilişkin bilgiler yer almaktadır. Çalışma grubuna katılanlar arasında iki turist rehberi, Çanakkale 
Bölgesel Turist Rehberi Odası’ndan bir temsilci, TÜRSAB Bölge Başkanlığı’ndan bir temsilci, 
yerel halktan bir temsilci, Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma 
Derneği’nden bir temsilci, Edremit Belediye’sinden bir temsilci, Balıkesir İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nden bir temsilci ve Antandros Kenti kazı ekibinden bir temsilci bulunmaktadır.   

 

Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Bilgiler 
Katılımcı Cinsiyet Yaş Meslek Görüşme Tarihi 

K1 E 52 Turist Rehberi 16.04.2019 
K2 E 43 STK Temsilcisi 16.04.2019 
K3 E 35 Turist Rehberi 16.04.2019 
K4 E 72 Pansiyon İşletmecisi/Yerel Yazar 16.04.2019 
K5 K 56 STK Temsilcisi 16.04.2019 
K6 E 38 Sosyolog 21.04.2019 
K7 E 64 Memur 21.04.2019 
K8 E 58 Akademisyen 18.04.2019 
K9 E 54 Turist Rehberi 16.04.2019 

 

Veri Toplama Yöntemi  

Araştırmanın problemi, Antandros Antik Kenti’nin turizme nasıl kazandırılacağının 
anlaşılmasıdır. Bu amaçla, temel araştırma sorusu Antandros Antik Kenti’nin gelişiminde ve 
tanıtımında önemli rolleri bulunan paydaşların kentin turizme kazandırılmasına yönelik 
düşüncelerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda araştırmanın alt soruları ise şunlardır: 
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Antandros Antik Kenti’nin mevcut durumu nasıldır? Ziyaretçi profili kimlerden oluşur? 
Paydaşların kentle ilgili yürüttüğü faaliyetler nelerdir? Turizme nasıl kazandırılabilir? Turizmin 
sağlayacağı faydalar nelerdir? Tanıtımı yeterli midir? Daha iyi nasıl tanıtılabilir? Kentin geleceği 
hakkında paydaş görüşleri nelerdir? 

Araştırmanın verilerini elde etmek amacıyla yarı yapılandırılmış bir görüşme formu 
hazırlanmıştır. Veriler yüz yüze ve telefon ile görüşme yapılarak 16-21 Nisan 2019 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Katılımcılardan ses kaydı için izin istenmiştir. Ayrıca, görüşme sırasında 
notlar alınmıştır. Çalışma kapsamında dokuz form elde edilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. 
Oluşturulan yarı yapılandırılmış soru formunda paydaşlara cinsiyet, yaş ve meslek gibi 
demografik soruların yanı sıra aşağıda yer alan açık uçlu sorulara da yer verilmiştir.  

1- Antandros Antik Kenti hakkında bilgi verir misiniz? 
- Kazılar ne zaman başladı? 
- Ziyaretçi profili nedir? 
- Kentle ilgili yeni gelişmeler nelerdir? 

2- Turizme kazandırılması konusunda ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz? 
- Kentin bölgedeki turizm faaliyetlerini artıracağına inanıyor musunuz? (Sosyal, 

ekonomik, çevresel katkı) Neden? 
- Turizme kazandırmak adına başka neler yapılabilir? 

3- Yapılan tanıtımı yeterli buluyor musunuz? Neden?  
- Tanıtım için başka neler yapılmalı? 

4- Kentin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

 

Verilerin Analizi  

Antandros Antik Kenti’nin kültür turizmine kazandırılmasında paydaş görüşlerini 
değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada veriler, betimsel analiz kullanılarak incelenmiştir. 
Betimsel analizde elde edilen veriler belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanmaktadır. 
Betimsel analiz dört aşamada (“Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma”, “tematik çerçeveye 
göre verilerin işlenmesi”, “bulguların tanımlanması” ve “bulguların yorumlanması”) 
gerçekleştirilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016:240). Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 
katılımcılara yöneltilen açık uçlu sorular ana kategoriler olarak belirlenmiştir. Elde edilen 
cevaplardan oluşturulan kodlar kategoriler altına yerleştirilmiş, böylelikle kategoriler 
oluşturulmuştur. Daha sonra bu kategoriler, ana kategorilerin altına yerleştirilmiştir. Üç yazar 
tarafından gözden geçirilen kodlamalar yeniden düzenlenerek son hali verilmiştir. Ana 
kategoriler, alt kategoriler ve kodlar, katılımcı numaraları ile birlikte tablo şeklinde ifade 
edilmiştir. Elde edilen bulgular, doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.  
 
Çalışmada inandırıcılığın desteklenebilmesi amacıyla farklı çalışmalarda da (Yılmaz, 2017; 
Yılmaz ve Özdemir, 2017; Arman vd., 2018; Yılmaz vd., 2018; Erdem vd., 2018) başvurulan şu 
metotlara başvurulmuştur: Veriler araştırmacılar tarafından bizzat toplanmıştır (Kozak, 2014), 
araştırmanın aşamaları ayrıntılı olarak aktarılmıştır (Elo vd., 2014), kodlamalar en az 2 
araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir (Hall ve Valentin, 2005), önemli ve gerekli olduğu 
düşünülen yerlerde katılımcıların belirttiği ifadeler doğrudan aktarılmıştır (Hsieh ve Shannon, 
2005), kodlamalar tartışılmış ve üzerinde uzlaşılan kodlar kullanılmıştır (Graneheim ve 
Lundman, 2004).  
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BULGULAR 

Araştırmaya katılan paydaşlara Antandros Kenti’nin tarihçesi, kazıları ve ziyaretçi profili ile ilgili 
sorular yöneltilmiş, çalışma grubunda yer alan paydaşların bu sorulara kapsamlı cevaplar 
verdikleri gözlemlenmiştir. Kentin tarihçesine ve kazılarına ilgili alanyazında değinilmiştir. 
Kentin ziyaretçi profilin ilişkin paydaş görüşleri şu şekilde yer almaktadır: “Çok fazla kişinin 
geleceğini zannetmiyorum. Gelse gelse arkeoloji bölümü öğrencileri geliyordur.” (K3); “Ziyaretçiler 
inanılmaz derece körfeze belki uğramayan yabancı turistler de var. Yerli turistlerimiz geliyor….Özellikle 
kamu kurumları okullar ya da oteller yönlendiriyor gruplar. Geçtiğimiz günlerde yine körfezdeki önemli 
bir otelin bir ...vardı gazetecileri getirmişlerdi onları biz gezdirdik anlattık sunum yaptık” (K4); “Henüz 
kapalı, özel gruplar geziyor.” (K9); “Daha çok profil olarak baktığımızda çevre okullar geliyor. Özellikler 
de yazın tabi ki de buraya tatil amaçlı gelen ciddi anlamda bir yerleşim potansiyelimiz var.” (K8). 
Katılımcıların verdikleri cevaplardan yola çıkılarak antik kenti ziyaret eden turist profilinin 
oldukça kısıtlı olduğu anlaşılabilmektedir. Genellikle yerli ve küçük grupların kenti ziyaret 
etmeyi tercih ettikleri söylenebilmektedir.  

Tablo 2’de araştırmanın çalışma grubunu oluşturan paydaşların kentin güçlü yönüne ilişkin 
görüşlerine değinilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde ilk ana kategori altında “coğrafi konum”, 
“paydaş iş birlikleri” ve “tarihi ve kültürel zenginliği” olmak üzere üç alt kategori 
oluşturulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda paydaşların özellikle kentin Çanakkale-
Bergama tur güzergahı üzerinde yer alması, bir derneğinin olması ve yerel yönetim tarafından 
destek verilmesi unsurlarını vurguladıkları tespit edilmiştir. Kentin güçlü yönlerine ilişkin 
görüşler paydaşlar tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: “Yapılan bütün etkinliklerde Antandros 
ziyareti koydu. Dolayısıyla bu diğer belediyelere ve kamu kurumlarına da yansıdı. Biz onları seve seve 
gezdirdik ve her giden yanında Antandros’a ait bir anıyla gitti.” (K5); “Her sene Meclisten belli bir ödenek 
çıkarıyoruz. O ödenek kapsamında kazıların işçi paralarını ödüyoruz. Kazı ekibine kalacak yeri, konaklama, 
yeme içme ayni ihtiyaçları, lojistik destekleri ulaşımı vs. hepsi belediye tarafından karşılanıyor.” (K6); 
“Tabi Antandros’ta kazılan yerler çeşitli kültürlere ait. Öncelikle orda bunu da nerden biliyoruz çok 
önemli bir mezarlık alanı kazıldı Antandros’ta yani özel zengin villasının dışında ... O mezarlık alanda 
çıkan buluntular bize oradaki yerleşimin kesintisiz tarihini veriyor mesela.” (K4). Katılımcıların 
ifadelerinden hareketle, kentin bir derneğinin olması, derneğin çabaları ve düzenlediği 
etkinlikler genel olarak paydaş iş birliği açısından da önemli görülebilmektedir. Ayrıca kentin 
stratejik olarak iyi bir konumda olması, kentin ziyaretçi profilini geliştirmede ve ziyaretçi 
sayılarını arttırmada etken olması son derece etkili olacağı düşünülebilmektedir.  

 

Tablo 2. Kentin Güçlü Yönlerine Yönelik Paydaş Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Ana 
Kategori 

Alt Kategori Kodlar Katılımcı 

K
EN

Tİ
N

 G
Ü

Ç
LÜ

 
YÖ

N
LE

R
İN

E 
YÖ

N
EL

İK
 

PA
YD

A
Ş 

G
Ö

R
Ü

ŞL
ER

İ  

Coğrafi  
Konum 

Çanakkale-Bergama tur güzergahı üzerinde yer alması K1, K8 
Kaz Dağlarına yakın olması  K2 

Paydaş  
İş Birlikleri 

Kentin bir derneğinin olması  K4, K9 
Yerel yönetimin destek vermesi K5, K6 
Sivil toplum kuruluşlarının güçlü iş birliği  K5 

Tarihi ve  
Kültürel 

Zenginliği 

Aeneas Destanı  K2 
Çeşitli kültürlere ev sahipliği yapması K4 
Uluslararası Kültür Rotalarına aday olması  K5 
Aeneas Destanı'nın Avrupalılar tarafından biliniyor 
olması  K5 
Buluntuların Aeneas Rotası'nın varlığını desteklemesi  K8 



Hasret ULUSOY YILDIRIM, Sultan Nazmiye KILIÇ ve Cevdet AVCIKURT 

 1697 

Tablo 3’te araştırmanın çalışma grubunu oluşturan paydaşların kentin zayıf yönüne ilişkin 
görüşlerine değinilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde ikinci ana kategori altında “bilinç”, 
“bürokratik” ve “tanıtım” olmak üzere üç alt kategori oluşturulmuştur. Elde edilen veriler 
doğrultusunda paydaşların özellikle bölgede çalışan turist rehberlerinin olmaması, ören yeri ilan 
edilmemesi, kazısı yapılan alanın küçük olması, etrafındaki arazilerin istimlak edilememesi ve 
pazarlama ve tanıtım sorunu unsurlarını vurguladıkları tespit edilmiştir. Kentin zayıf yönlerine 
ilişkin görüşler paydaşlar tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: “… Madalyonun arka yüzünü 
çevirdiğinizde asırlar öncesine giden Aeneas Destanı var… Avrupa'nın kökeni bu bölgeye dayanıyor. Eğer 
Antandros'tan Aeneas'tan mitolojiden bahsetmezseniz Antik Çağ ile şu anki çağı birbirine 
bağlayamazsınız. Bağlayamadığınız için de bir kurgu bir hikâye yaratamazsınız. Yaratamayınca da 
bölgeyi tanıtamazsınız. Bunu tanıtacak kişilerin ehli insanlar olması gerekir. Bunu anlatacak olan 
en önemli isim profesyonel turist rehberleridir ve belgeli seyahat acentalarıdır.” (K2); “Bu bilinçte 
sorunumuz olduğu için de bölge turizmi yıllar önce Avrupalıya hitap ederken şimdi geri dönmüş, ileri 
gitmemiş. Sorun burada.” (K2). Katılımcı görüşleri göz önünde bulundurularak özellikle ören yeri 
ilan edilmemiş olmasının kente ziyaretleri oldukça fazla etkilediği ifade edilebilmektedir. Arazi 
kamulaştırılmasının yapılmaması ve bu durumun kazı alanını etkilemesi kenti olumsuz yönde 
etkilemekte ziyaret için daha fazla alanın görülmesinin önünde bir engel olarak durmasına sebep 
olabilmektedir.  

 

Tablo 3. Kentin Zayıf Yönlerine Yönelik Paydaş Görüşleri 

Ana Kategori Alt Kategori Kodlar Katılımcı 

K
EN

Tİ
N

 Z
A

YI
F  

YÖ
N

LE
R

İN
E 

YÖ
N

EL
İK

 
PA

YD
A

Ş 
G

Ö
R

Ü
ŞL

ER
İ  Bilinç 

Değerinin yeterince anlaşılmaması K2 
Bölgenin turizm kimliğinin olmaması  K2 
Bölgede çalışan turist rehberlerinin olmaması  K2, K4 
Turizm bilincinin eksik olması  K2 

Bürokratik 
Ören yeri ilan edilmemesi  K2, K4,K8 
Kazısı yapılan alanın küçük olması  K3, K4 
Etrafındaki arazilerin istimlak edilememesi  K4, K5 

Tanıtım 

Turist rehberlerinin yönlendirilmemesi  K2 
Sahip olduğu hikâyenin yeterince kullanılmaması  K2 
Kaz Dağları Milli Parkı'nın daha ön planda olması K2 
Pazarlama ve tanıtım sorunu K6, K7 

 

Tablo 4’te paydaşların kente ilişkin faaliyetlerine yer verilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde üçüncü 
ana kategori altında “kazı faaliyetleri” ve “tanıtım faaliyetleri” olmak üzere iki alt kategori 
oluşturulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda paydaşların özellikle üç alanda kazı 
çalışmalarının devam etmesi, yerel yönetimler ve dernek tarafından çalıştay düzenlenmesi, arazi 
kamulaştırılmasının devam etmesi, gelen ziyaretçilere kılavuzluk etme ve dernek binasında 
sunum yapma unsurlarını vurguladıkları tespit edilmiştir. Kente ilişkin paydaş faaliyetlerine 
yönelik görüşler şu şekilde ifade edilmiştir: “Kazılar bir Roma villası var 3 sektörde devam ediyor. Bir 
nekropol var bir de sur bölgesi var.” (K5). Katılımcıların paydaş faaliyetlerine ilişkin ifadelerinden 
hareketle, kazı faaliyetlerinin büyük bir özveri ile uzun zamandır devam ettiği, tanıtım 
faaliyetlerinde kurumlar arası iletişimin güçlü olduğu ancak her ne kadar tanıtım için çaba 
gösterilse de yeterli olmadığı ifade edilebilmektedir. Kazı ve tanıtım anlamında somut çabaların 
varlığının kenti turizme kazandırılması noktasında ileriye taşıyabileceği söylenebilmektedir.  
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Tablo 4. Kente İlişkin Paydaş Faaliyetleri  

Ana 
Kategori Alt Kategori Kodlar Katılımcı 

K
EN

TE
 İL

İŞ
K

İN
 P

A
YD

A
Ş 

FA
A

Lİ
YE

TL
ER

İ  

Kazı Faaliyetleri 

Arazi kamulaştırılmasının devam etmesi  K3, K8 
Kazı ekibinin ve derneğin kent için çabası K4 
Sistemli kazıların 19 yıldır devam etmesi  K8 
Güney yönünde 8 dükkânın açığa çıkarılması  K8 
Üç alanda kazı çalışmalarının devam etmesi K4, K5, K8 
Bekçi maaşlarının ödenmesi  K4 

Tanıtım 
Faaliyetleri 

Sosyal medyadan bilgi paylaşılması K1 
Gelen ziyaretçilere kılavuzluk etme K4, K8 
Dernek binasında sunum yapma  K4, K8 
Kurumlarla iletişimin güçlü olması  K5 
Yerel yönetimler ve dernek tarafından çalıştay 
düzenlenmesi  K5, K6, K8 
Konferans düzenlenmesi K7 
Broşür hazırlanması K7 
Mozaiklere ilişkin CD hazırlanması K7 

 

Tablo 5’te araştırmanın çalışma grubunu oluşturan paydaşların kentin kültür turizmine 
kazandırılmasına yönelik görüşlerine değinilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde dördüncü ana 
kategori altında “altyapı önerileri”, “bürokratik öneriler”, “paydaş iş birliği”, “tanıtım önerileri”, 
“turist rehberlerine yönelik düzenlemeler” ve “ziyaretçi yönetimi” olmak üzere altı alt kategori 
oluşturulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda paydaşların özellikle ören yeri statüsüne en 
kısa zamanda kavuşturulması, seyahat acentaları ve tur operatörleri ile görüşülmesi ve fuarlarda 
tanıtımının yapılması unsurlarını vurguladıkları tespit edilmiştir. Kentin kültür turizmine 
kazandırılmasına yönelik görüşler şu şekilde ifade edilmiştir: “Turizme şu anda ufak ufak hizmet 
veriyor ama yapılacak en önemli şey oranın ören yeri statüsüne kavuşturulması. Ören yeri statüsüne 
kavuşturulursa o zaman resmen aynı Troya’yı ziyaret eder gibi Asos’u ziyaret eder gibi Antandros’a 
otobüs otobüs insan getirebilirsiniz.” (K4); “Mesela hediyelik eşyalarla ilgili bir girişimiz oldu. Halk 
eğitim merkezleriyle birlikte işte Antandros’un mozaiklerini hediyelik eşyalara yansıttık. İnsanların 
bunları yapıp para kazanmalarını sağlamak istiyoruz. Para kazansınlar ki Antandros’u daha fazla 
korusunlar tanısınlar sahip çıksınlar.” (K5); “Rehberlerin ve acentaların oraya çekilebilmesi için 
Çanakkale’den kalkan veya Bergama’dan kalkanlar Edremit dolaylarında ihtiyaç molası verilmektedir. Bu 
molanın Antandros’ta verilmesi sağlanmalıdır. Çay-kahve ve lavaboyla. Bu nedenle ilgi yavaş yavaş 
artar.” (K1); “Ufak tefek bazı araçlar da pilot olarak orda durabilir. Ufak geziler yapılabilir. Böyle yavaş 
yavaş başlayabilir. Birden olacak şeyler değil. Küçük bir alan. En fazla orası 2-3 otobüs alabilir. Daha fazla 
alamaz. Eş zamanlı bunun planlanması koordinasyonu da son derece belki rezervasyon sistemiyle 
yapılabilir.” (K3); “…insanlara önce burayı tanıtıyoruz. Tanımalılar ve orayla bir bağlantı 
kurmalılar ki sahip çıksınlar.” (K5). Katılımcıların görüşlerinden yola çıkarak kentin turizme 
kazandırılması noktasında istekli ve iş birliğine hazır oldukları söylenebilmektedir. Bu konuda 
sunulan öneri alanlarının fazla olması da bu görüşü destekler niteliktedir.  

Tablo 6’da araştırmanın çalışma grubunu oluşturan paydaşların kentin tanıtımına yönelik 
görüşlerine değinilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde beşinci ana kategori altında “tanıtıma ilişkin 
öneriler” ve “tanıtım konusundaki eksiklikler” iki alt kategori oluşturulmuştur. Elde edilen 
veriler doğrultusunda paydaşların özellikle kentin hikayesi ve derneğin ve kazı ekibinin 
çabalarının bulunması unsurlarını vurguladıkları tespit edilmiştir. 
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Tablo 5. Kentin Kültür Turizmine Kazandırılmasında Paydaş Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Ana 
Kategori 

Alt Kategori Kodlar Katılımcı 
K

EN
Tİ

N
 K

Ü
LT

Ü
R

 T
U

R
İZ

M
İN

E 
K

A
ZA

N
D

IR
IL

M
A

SI
N

D
A

 P
A

YD
A

Ş 
G

Ö
R

Ü
ŞL

ER
İ Altyapı Önerileri 

Altyapı çalışmasının tamamlanması (alt geçit veya üst 
geçit) K3 
Kafe, müze, sergi açılması  K4 
Ziyaret yollarının yapılması  K5 
Mola noktası haline gelmesi K1 

Bürokratik Öneriler 

Ören yeri statüsüne en kısa zamanda kavuşturulması  K4, K7, K8, 
K9 

Alanın korunmasının devlet tarafından sağlanması K5 
Alan başkanlığı statüsünün getirilmesi  K5 
Kazı çalışmalarının hızlandırılması K7 
Devlet politikasına dönüştürülmesi gerekliliği  K8  

Paydaş İş Birliği 
Seyahat acentaları ve tur operatörleri ile görüşülmesi  K1, K7, K9 
Paydaşlar arası iş birliğinin olmasının gerekliliği  K5 
Yerel halk ile iş birliği  K5 

Tanıtım Önerileri 

TÜRSAB heyetinin kazı alanına davet edilip 
tanıtılması  K2 
Kentle ilgili kitap/kitapçık hazırlanması  K3 
Fuarlarda tanıtımının yapılması  K3, K7 
İnsanlara tanıtılması  K5 
Sosyal medyada tanıtılması  K7 
Guidebook’ta yer alması  K9 
Yerel bazdan çıkıp ulusal ve uluslararası bazda 
değerlendirilmesi K8  
En büyük reklamın insanların memnun kalmasının 
sağlanması  K8 

Turist Rehberlerine 
Yönelik 

Düzenlemeler 

Çevre illerdeki rehber odalarına tanıtım yapılması K1 
Bölgedeki çalışma kartına sahip olan rehberlerin 
sayısının arttırılması K2 
Turist rehberlerine seminer düzenlenmesi  K3 
Alanda yabancı dil bilen rehber bulundurulması  K4 

Ziyaretçi Yönetimi 
Rezervasyon sistemi ile turist kabul etmesi  K3 
Ücretli giriş sistemine geçilmesi K9 

 

Kentin tanıtımına yönelik paydaş görüşleri şu şekilde ifade edilmiştir: “Örneğin Antandros Yarı 
Maratonu, Antandros Bisiklet Festivali, Antandros Çay Festivali veya işte Antandros Zeytin Üreticileri 
Çalışmaları Festivali, Konseri ve böylelikle isminin duyulması gerektiğini düşünüyorum ve özellikle ulusal 
fuarlarda önce ve uluslararası fuarlarda isminin zikredilip bilinir hale gelmesi gerektiğini 
düşünüyorum.” (K2); “Aeneas Deniz Kültür Rotasıyla... Çünkü hikayesi olması lazım 
Antandros'un…açılmış ve terkedilmiş bir sürü yer var. Muhakkak hikayesinin olması lazım. Ana teması 
o yani.” (K3). Katılımcıların ifadelerinden yola çıkarak kentin tanıtım konusunda oldukça eksik 
yanlarının olduğu söylenebilmektedir. Kentin sahip olduğu avantajların tanıtım unsuru olarak 
kullanılması, kentin bilinirliğini arttırmada oldukça güçlü bir etken olabileceği ifade 
edilebilmektedir.  
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Tablo 6. Kentin Tanıtımına İlişkin Paydaş Görüşleri  

Ana 
Kategori Alt Kategori Kodlar Katılımcı 

K
EN

Tİ
N

 T
A

N
IT

IM
IN

A
 

İL
İŞ

K
İN

 P
A

YD
A

Ş 
G

Ö
R

Ü
ŞL

ER
İ  Tanıtıma İlişkin Öneriler 

Kentin uluslararası bir konferansla tanıtılması  K8 
Kentin Hikayesi K2, K3, K8 
Etkinliklere Antandros isminin verilmesi K2 
Aeneas Deniz Kültür Rotası K3 
2020 Antandros Yılı ilan edilmesi  K5 

Tanıtım Konusundaki 
Eksiklikler 

Sadece yöresel bazda tanıtılması K1 
Yeterli hizmet verilememesi K4 
Broşürlerin yetersiz kalması  K5 
Derneğin ve kazı ekibinin çabalarının 
bulunması  K4, K8  

 

Tablo 7’de araştırmanın çalışma grubunu oluşturan paydaşların kentin geleceğine yönelik 
görüşlerine değinilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde altıncı ana kategori altında “altyapı 
gereklilikleri” ve “bölge turizmine sağlayacağı katkı”, “bürokratik gereklilikler” ve “tanıtım 
planları” dört alt kategori oluşturulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda paydaşların 
özellikle bölgede turizm hareketlerine katkı sağlaması, temsili Aeneas gemisinin inşa edilmesi, 
kazı alanının genişletilmesi ve Aeneas Rotası'nın tescillenmesi unsurlarını vurguladıkları tespit 
edilmiştir. Kentin tanıtımına yönelik paydaş görüşleri şu şekilde ifade edilmiştir: “Halk bilinçlenip 
oradan gelir elde etmeye başlarsa Antandros nedeniyle gelecek turistlerin bırakacağı katma değer burada 
anlaşıldığı takdirde halkın da Antandros’u sahipleneceğini düşünüyorum. Bu yönde de 
çalışmalarımız var.” (K8); “Kesinlikle olur çünkü o zaman bizden doğrudan Troya’ya giden otobüsler bizde 
durak yaparlar. O zaman durak yapmak demek alışveriş yapmak, yemek yemek, oralarda 
konaklamak hepsi birbirine zincirleme bağlı.” (K4); “Bu bütün Avrupa tarafından bilinen bir efsane 
bu nedenle biz bu efsaneyi tanıtım yüzü olarak kullanmaya başladık ve bunun tanıtımına yönelik hem 
Avrupa Birliği projesi hazırladık hem de hala çalışmaları devam eden bu gezi rotasının denizdeki bu rotanın 
Avrupa Kültür Rotası olarak tescillenmesi için de aday durumda ve bu konseptte çeşitli farklı 
yan projelerimiz de var.” (K8); “Antandros’ta akşam Aeneas’ın buradan yola çıkışını temsil eden 
antik giysilerle vesaireyle Antik organizasyonlarla ya da danslarla gösterilerle vesaire. Bunu bir 
panayıra dönüştürmeyi hedefliyoruz ki bunun da ciddi anlamda bir ses getireceğini...Bunun yanı sıra 
antik yemeklerde bir gastronomi turizmi de sağlama gibi bir hedefimiz var. Yani hedefler büyük. Bu konuda 
yapılacak hem uluslararası düzeyde bir tanıtım hem de yerel düzeyde hareketlendirecek bir cazibe merkezi 
olacağını düşünüyorum.” (K8). Katılımcıların kentin geleceğine ilişkin görüşlerinden hareketle, 
kentin bölgedeki turizm hareketlerini arttıracağı ve daha bilinir, tanınır hale geleceği 
söylenebilmektedir. Kente ilişkin altyapı ve bürokratik gereklilikler tamamlandığında, stratejik 
konumu da göz önüne alınarak daha dikkat çekici bir turistik çekim merkezi olacağı 
düşünülebilmektedir. Kentin süreçleri tamamlandığında bölgedeki turizm faaliyetlerini 
arttıracağı, böylelikle bölgeye fayda sağlayacağı, bu fayda sayesinde de kentin korunup 
yaşatılacağı ifade edilebilmektedir. 
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Tablo 7. Kentin Geleceğine İlişkin Paydaş Görüşleri 

Ana 
Kategori Alt Kategori Kodlar Katılımcı 

K
EN

Tİ
N

 G
EL

EC
EĞ

İN
E 

İL
İŞ

K
İN

 P
A

YD
A

Ş 
G

Ö
R

Ü
ŞL

ER
İ  

Altyapı Gereklilikleri 

Kent girişinde düzenlemelerin yapılması  K5 
Hediyelik eşya dükkanları yapılması K5 
Kiosk eklenmesi K5 
Kazı alanı girişinde 7 metrelik bir Aeneas heykeli 
yapılması K5 
Temsili Aeneas gemisinin inşa edilmesi K5, K9 
Nekropol yolunu aslına göre canlandırılması K8  
Kent buluntularının yerinde teşhir edilmesi K8  
Ses ve koku efektleri yardımıyla kremasyonun 
canlandırılması K8  
Roma villasının antik eşyalar eklenerek 
canlandırılması  K8  

Bölge Turizmine 
Sağlayacağı Katkı 

Bölgede turizm hareketlerine katkı sağlaması  
K4, K5, K6, 
K7 

Yerel halkın bilinçlendirilmesi  K8 
Daha popüler hale geleceği düşüncesi  K9 

Bürokratik Gereklilikler 

Kazı alanının genişletilmesi  K4, K8 
Devlet desteğine bağlı olması  K4 
Tüm kamulaştırma işleminin tamamlanması K5 
Ören yeri olarak kabul edilmesi  K7 

Tanıtım Planları 

Web sitesinin İngilizce ve İtalyanca olmasına 
yönelik çalışmalar  K5 
Aeneas Rotası'nın tescillenmesi  K5, K8 
Aeneas'ın uğradığı limanlarda etkinlik 
düzenlenmesi  K5 
Aeneas Festivali'nin düzenlenmesi K8  

 
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER   
 
Uluslararası turizm faaliyetlerinde dinlenme ve eğlenmenin yanı sıra kültür, tarih ve inanç 
sistemlerini tanıma merakı da artmaktadır. Kültüre ilişkin değerleri korumak ve yaşatmak adına 
sürdürülebilir bir anlayışı benimseyen kültür turizmi, yoğun ilgi gören bir turizm çeşidi 
görülmektedir (Çelik Uğuz, 2011:340). İlyada, Odysseia ve Aeneis gibi kaynaklardan İda Dağı’nın 
önemli mitoslara ev sahipliği yaptığı anlaşılmaktadır. Troya ve Assos gibi mitolojik ve kültürel 
zenginliği destekleyen antik kentlere Antandros da eşlik etmektedir. Troas bölgesinin önemli 
kentlerinden olan Antandros, Roma villası ve nekropol alanı ile turizm potansiyeli oluşturmaya 
başlamasına rağmen, bu potansiyeli henüz kullanamamıştır (Polat, 2012b:191). Bir bölgenin 
kültürel mirasını korunmak için kültür turizmi bakımından uygulanabilecek projelerin hayata 
geçirilmesi gerekmektedir (Saka, 2017:46). Antandros kazı ekibi tarafından bir tanıtım 
kampanyası yürütülmektedir. Roma İmparatorluğu’nun efsanevi kurucusu olarak bilinen 
Aeneas tanıtımın yüzü olmuştur (Polat ve Polat, 2013:570). 
 
Antandros Antik Kenti’nin kültür turizmine kazandırılmasında paydaş görüşlerini 
değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada, “Kentin Güçlü Yönlerine Yönelik Paydaş 
Görüşleri”, “Kentin Zayıf Yönlerine Yönelik Paydaş Görüşleri”, “Kente İlişkin Paydaş 
Faaliyetleri”, “Kentin Kültür Turizmine Kazandırılmasında Paydaş Görüşleri”, “Kentin 
Tanıtımına İlişkin Paydaş Görüşleri” ve “Kentin Geleceğine İlişkin Paydaş Görüşleri” olmak 
üzere altı ana kategori geliştirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında altı ana kategori ve on altı alt 
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kategoride en sık tekrar edilen temaları, “ören yeri ilan edilmemesi”, “üç alanda kazı 
çalışmalarının devam etmesi”, “yerel yönetimler ve dernek tarafından çalıştay düzenlenmesi”, 
“ören yeri statüsüne en kısa zamanda kavuşturulması” “seyahat acentaları ve tur operatörleri ile 
görüşülmesi”, “kentin hikayesi” ve “bölgede turizm hareketlerine katkı sağlaması” 
oluşturmaktadır. 
 
Antandros Antik Kenti’nin önemli bir tur güzergahında ve stratejik bir noktada olması, kentin 
bir derneğe sahip olması ve yerel yönetim tarafından desteklenmesi kenti güçlü kılan yönlerini 
oluşturmaktadır. Kent derneği, yerel yönetim ve kazı ekibinin çalışmaları ve çabaları kenti 
olumlu yönde etkilerken, kentin ören yeri ilan edilmemesi, arazi kamulaştırılmasının devam 
etmesi, kazı alanın küçük olması kenti olumsuz yönde etkilemektedir. Kent ziyaretlerinin sınırlı 
olması, kentin pazarlama ve tanıtım sorunları olduğuna işaret etmektedir. Özellikle tanıtım 
eksikliği konusu birden fazla kategoride yer almakta, paydaşlar tarafından sıklıkla 
tekrarlanmaktadır. Bu bağlamda kent ile ilgili paydaşların ortak görüşünün kentin tanıtım 
eksikliğinin olduğu söylenebilmektedir. Tanıtım konusunda vurgulanan noktalar kente ilişkin 
hikayenin vurgulanması ve Aeneas rotasının tescillenmesidir. Antandros Antik Kenti’nin 
gelecekte bölgenin turizm faaliyetlerine katkı sağlayacağı paydaşlar tarafından önemle 
vurgulanmaktadır.  
 
Çalışmada elde edilen bulgular ışığında paydaşların Antandros Antik Kenti’nin kültür turizmine 
kazandırılmasına yönelik görüşleri ve önerilerinde özellikle vurgulanan noktalar, altyapı 
olanaklarının geliştirilmesi, ören yeri statüsü kazandırılması gerekliliği, paydaşların iş birliği ile 
hareket etmesi, tanıtımının yapılması ve bu bağlamda kentin hikayesinin ve kahraman Aeneas’ın 
ön plana çıkarılması, turist rehberlerinin ve seyahat acentalarının kente çekilmesi ve ziyaretçi 
yönetiminin sağlanmasıdır. Çalışma kapsamında paydaşların değindiği görüş ve öneriler 
doğrultusunda Antandros Antik Kenti’nin kültür turizmine kazandırılması bağlamında birtakım 
öneriler sunulmuştur:  
- Ekonomik kalkınma ve yaşam standartlarının yükselmesi, turizmin getirdiği altyapı ve 

üstyapı faaliyetlerinden yararlanma gibi imkanlar göz önünde bulundurulduğunda, 
yerel halkın hem mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hem de elde 
edilecek fayda noktasında kültürel varlıklara, ören yerlerine, sit alanlarına, arkeolojik 
kalıntılara ve antik kentlere sahip çıkmaları gerekmektedir. Ancak yerel halkın bu 
konuda bilinçlendirilmesi de son derece önemlidir. İlgili paydaşların yerel halkın 
katılımını sağlaması, bu konuda çeşitli eğitim, toplantı, festival vb. etkinlikler ile antik 
kentin turizme kazandırılmasının önemine vurgu yapmalıdır.  

- Kentin kazı ekibi, kent derneği ve yerel yönetimler birlikte işbirliği içinde çalışarak kent 
geleceğini yerel bazda kalmaktan kurtarabilir, ulusal hatta uluslararası bazda 
değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Bunun gerçekleşmesinde kentin ören yeri statüsü 
kazanması önem taşımaktadır. İlgili kurum ve kuruluşların bu konuda destek vermesi 
gerekmektedir.  

- Kentin sahip olduğu konum birçok tur programı dahilinde ziyaret edilebilecek 
noktadadır. Ancak tur programı düzenleyen seyahat acentalarının kenti görmesi 
sağlanmalı, seyahat acentası temsilcilerine kenti gezdirilerek ve bölgede keşif yapmaları 
konusunda fırsatlar yaratılmalıdır. Yalnızca Balıkesir bölgesindeki seyahat acentaları 
değil, İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren seyahat 
acentalarının da bölgeye getirilerek kentin turizm potansiyelini görmeleri sağlanmalıdır.   

- Ülkenin, bölgenin, ulusal ve yerel tüm değerlerin bilinmesini, farkındalığının 
arttırılmasını sağlayan, ziyaretçilerin tur deneyimlerini zenginleştiren turist rehberlerine 
bu noktada önemli görevler düşmektedir. Kentin Troya Antik Kenti ile bağlantısı, Roma 
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İmparatorluğu’nun temellerini atan bir kahramana ev sahipliği yapmasından, İda 
Dağı’nda yer alan villa ve nekropol alanlarına kadar eşsiz yorumlarıyla anlatım yapan 
ve ziyaretçilere o anda yaşıyormuş hissi veren turist rehberleri kentin hikayesini en iyi 
şekilde yansıtmalıdır.  

- Kentin sahip olduğu hikaye onu değerli kılmaktadır. Hikaye, dikkat çekmede, 
farkındalık yaratmada ve gezip görme isteği yaratmada stratejik değerlerden biridir. 
Kahraman Aeneas’ın Troya’dan Roma İmparatorluğu’na ulaşan hikayesinin önemli 
satırbaşlarından biri olan Antandros’un önemi, gizemi ve değeri kendi içinde saklıdır. 
Sıklıkla dile getirilen tanıtım konusunda kentin hikayesi baş kahraman olmalı, böylelikle 
yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yankı uyandırılmalıdır.  

- Kazı ekibi, dernek ve yerel yönetim çeşitli tanıtım faaliyetleri kapsamında etkinlik, 
çalıştay ve toplantılar düzenlemektedir. Bu çabalara yerel halk, sivil toplum kuruluşları, 
meslek odaları ve ilgili Bakanlık da ortak olmalı, kentin kültür turizmine 
kazandırılmasında tüm halkaların birleşerek bir zincir oluşturduğu unutulmamalıdır.    

  
Antandros Antik Kenti’nin mevcut durumunun ortaya konulması ve kentin kültür turizmine 
kazandırılmasında paydaşların fikir, görüş ve önerilerinin alınması bakımından çalışmanın 
önem arz ettiği ve mevcut alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın belirli 
aralıklarla tekrarlanmasının kamuoyu ve ilgili birimlerin dikkatin çekilmesi noktasında faydalı 
olacağı, gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutacağı ve araştırmacılara ve okuyuculara kente 
ilişkin bilgi sunacağı düşünülmektedir.       
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Öz 
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ağına katılımın turist sayısının artışında etkili bir model olduğunu ve Göynük’ün yavaş şehir 
olmasından memnun olduklarını ifade etmişlerdir. 
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Abstract 

Through a survey of residents, this study examined the potential environmental, economic and 
socio-cultural effects of Cittaslow movement on the Göynük destination. A questionnaire was 
used as a data collection technique and it was applied to 410 residents in Göynük with snowball 
sampling. Reliability and validity analyses were conducted and in the ongoing process, the 
individual characteristics of the participants evaluated with frequency and percentage 
distributions and the mean and standard deviation values. The “t-test” and “Variance (Anova) 
Analysis” were used in order to compare participants’ opinions in the context of demographics, 
and Tukey and LSD tests were used to determine the groups that caused differences. According 
to the findings, the participants stated that participation in the Cittaslow movement is an effective 
model for the increase in the number of tourists and they were pleased that Göynük was a slow 
city. 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyasında şehirler benzer görüntülere sahip olarak özgünlüklerini yitirmektedir. 
İtalya’da başlayan yavaş şehir hareketi, şehirlerin kendilerini değerlendirerek farklılıklarını 
ortaya koymalarını ve bu farklılıklarını koruması için projeler geliştirmesini istemektedir. 
Sürdürülebilir bir şehir modeli sunan, yaşam kalitesini arttırmaya dair hedefleri ve dünyanın bir 
miras değil emanet olduğu düşüncesi ile hareket eden yavaş şehir ağı dünya genelinde hızla 
yaygınlaşmaktadır (Berkün, 2018: 1418). 

Cittaslow hareketi, yerel toplulukların refahını önceleyen, kendine yeten, sürdürülebilir; 
doğasına, gelenek ve göreneklerine, tarihi ve sanatsal değerlerine sahip çıkan, alt yapı sorunları 
olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan 
kentlerin gerçekçi bir alternatif olacağı hedefini benimsemektedir (Baytok, Zorlu ve Avan, 2018: 
135). 

Yavaş şehir ağına katılımın destinasyon üzerindeki etkilerini Göynük özelinde ortaya koymayı 
amaçlayan bu çalışmada, öncelikle yavaş şehir kavramı, yavaş şehir ağının destinasyon 
üzerindeki çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri ve yavaş şehir Göynük ile ilgili 
kavramsal değerlendirmelere yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında Göynük’te yerel 
halkın, yavaş şehir ağına katılımın destinasyona çevresel, ekonomik, sosyo-kültürel açıdan ne tür 
getirileri olduğu konusundaki düşüncelerinin ele alınması hedeflenmiştir. Literatürde yerel 
halkın yavaş şehir hareketine yönelik algılarını ortaya koymaya çalışan (Coşar, 2013; Çakıcı, 
Yenipınar ve Benli, 2014; Çıtak, 2016; Walker ve Lee, 2019a), yavaş şehir hareketinin destinasyon 
imajına (Çerçi, 2013) ve yaşam kalitesine (Hatipoğlu, 2015) etkilerini ele alan, yavaş şehir 
felsefesinin sürdürülebilir yerel gelişme üzerine etkilerini irdeleyen (Semmens ve Freeman, 2012; 
Presenza, Abbate ve Micera, 2015; Park ve Kim, 2016; Baytok, Zorlu ve Avan, 2018; Walker ve 
Lee, 2019b) çalışmalar bulunmakla birlikte, yavaş şehir hareketinin destinasyonlar üzerindeki 
çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkilerini ele alan çalışmalar kısıtlıdır. Buradan hareketle, 
araştırmanın amacında ifade edilen gerekçe ile literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dünyada nüfusun büyük bir bölümü şehirlerde yaşamaktadır. Bu durumda kalabalık ve büyük 
şehirlerde yaşam kalitesinde düşüşler yaşanmakta bu yaşanan sorunlar da giderek karmaşık bir 
hale gelmektedir. İnsanlık geleceği için yaşanan bu şehir sorunlarına karşı çözüm arayışına 
girmiştir. Günümüz dünyasının ortaya çıkardığı sorunlara dair üretilen çözümlerden biri yavaş 
şehir olarak adlandırılmıştır (Berkün, 2018: 1418). 

Yavaş şehir (cittaslow) hareketi, 1999 yılında Greve in Chianti’nin eski belediye başkanı Paolo 
Saturnini’nin vizyonu doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Paolo Saturnini yaşam kalitesini 
yükseltmek amacıyla kentlerin kendilerini değerlendirmelerini ve farklı bir kalkınma modeli 
ortaya koymaları fikrini ulusal boyuta taşıyarak bu idealler kısa zamanda Bra (Francesco Guida), 
Orvieto (Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye başkanları ve Slow Food 
başkanı Carlo Petrini tarafından benimsenmiştir. Günümüzde 30 farklı ülkede 264 üye şehre 
sahip bu hareketin amacı yavaş yemek (slow food) felsefesini kentsel boyuta taşırken günlük 
yaşamda ekogastronomi kavramlarını uygulamaktır (www.cittaslow.org). Diğer bir deyişle 
yavaş şehir hareketi, küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı çıkan, dünyadaki bütün yerel 
kültürlerin korunmasını ve kültürlere sahip çıkılmasını destekleyen bir harekettir (Yazıcı ve Keba 
Ekici, 2017: 180). 

Hareketin felsefesi ve amacı kısaca: “Yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşanmasını 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 1707-1726. 

 1710 

savunmaktadır. Cittaslow hareketi, insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, 
kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı 
zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından 
yararlanan kentlerin gerçekçi bir alternatif olacağı hedefiyle yola çıkmıştır.” şeklinde belirtilmiştir 
(cittaslowturkiye.org). 

Hareket, logo olarak turuncu bir salyangozu kullanmıştır. Salyangozun tercih edilme sebebi 
yavaşlık felsefesiyle salyangozun var olma biçiminin birbiriyle ilişkilendirilmesidir. Salyangoz, 
hem yavaşlığın hem dinginliğin temsilidir. Bununla birlikte salyangozlar, yuvalarını sırtlarında 
her yere taşımakta ve gittiklerinde arkalarında izlerini bırakmaktadırlar. Salyangozun 
hareketlerini belirleme yetisi ve hızı, insan doğasında akıl ve ağırbaşlılığın ifade ediliş biçimidir 
(Levent, 2019: 11). 

 

 

Resim 1: Cittaslow Logosu (cittaslowturkiye.org) 
Bu şehirlerde, hayat belli bir düzen etrafında kuruludur. İnsanlar küçük yerel dükkan ve 
marketlerden ihtiyaçlarını karşılarken semt pazarlarında da doğal ve taze ürünlere kolayca 
ulaşabilmektedirler. Çevrede trafik, gürültü kirliliği ve bunların sebep olduğu stres ve rahatsız 
edici bir betonlaşma görüntüsüyle karşılaşmak çok mümkün değildir. Tüm bunlar, üretim yerine 
tüketime, koruma yerine kullanmayı özendiren metropol şehir mantığına çözüm olarak ortaya 
çıkan “Yavaş Şehir” (Coşar, 2019: 42) hareketidir. 

Yavaş şehir hareketi, dünyada 30 ülkede 264 üye şehirde uygulanmaktadır. Türkiye’den 18 şehir 
yavaş şehir ağına dahildir. Türkiye’den üye şehirler; Ahlat (Bitlis), Akyaka (Muğla), Eğirdir 
(Isparta), Gerze (Sinop), Gökçeada (Çanakkale), Göynük (Bolu), Güdül (Ankara), Halfeti 
(Şanlıurfa), Köyceğiz (Muğla), Mudurnu (Bolu), Perşembe (Ordu), Seferihisar (İzmir), Şavşat 
(Artvin), Taraklı (Sakarya), Uzundere (Erzurum), Vize (Kırklareli), Yalvaç (Isparta), Yenipazar 
(Aydın)’dır. 

Ağa katılacak şehirlerin nüfuslarının 50.000’den az olması ve şehir yönetiminin Cittaslow 
felsefesine uygun olması gerekmektedir. Ağa üye olmak için belirlenen kriterleri gerçekleştirmek 
için projeler geliştirmek ve uygulamak gerekmektedir. Şehirlerin 7 başlık 72 madde altında 
toplanan kriterler çerçevesinde yaptığı çalışmalar puanlanmakta ve bir şehrin üye olması için 50 
ve üzerinde puan alması gerekmektedir. Bu kriterler (cittaslowturkiye.org); çevre politikaları, 
altyapı politikaları, kentsel yaşam kalitesi politikaları, tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair 
politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum ve ortaklıklardır. 

Yavaş şehir felsefesinin destinasyonlar üzerinde birtakım etkileri söz konusudur. Bu etkiler 
arasında olumlu ya da olumsuz çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkiler sayılabilir. Yavaş 
şehir ağına katılırken sağlanması gereken şartlar bulunmaktadır ve bu şartların önemi belirtilmiş 
olup zorunlu olarak yerine getirilmeleri beklenmektedir. Çevre politikaları kapsamında hedef, 



Mustafa SANDIKCI ve Aybike Nur ALBAYRAK 

 1711 

çevreci bir belediye olarak halk sağlığını korumaktır. Yavaş şehir Göynük’te bu kapsamda sit 
alanlarında peyzaj ve asfalt çalışmaları yapılmış, katı atık depolama tesisi kurulmuş, mevcut içme 
suyu depoları yenilenmiş, sit alanlarında restorasyon çalışmaları yapılmış ve bisiklet yolu ve 
bisiklet park yerleri yapılacaktır (Akman, 2018: 90). Yavaş şehir ilkeleri arasında yer alan o yöreye 
ait değerler çerçevesinde yerel ürün kullanımı ve üreticilerin teşvik edilmesi, geleneksel, kültürel 
değerlerin korunması, tanıtımı ve pazarlanması yerel ekonomiye olumlu bir etki yapacaktır. 
Ayrıca üretimin doğal ürün elde etmek amacıyla yenilenebilir kaynak kullanarak ve geleneksel 
üretim yöntemleri kullanılarak yapılması ekonomik etkiler açısından olumlu bir gelişmedir 
(Kartal ve Öztürk, 2016: 350). Bunun yanında turistlere yönelik hazırlanan broşürler ve şehir 
içinde yönlendirici işaret ve tabelaların varlığı, şeffaf fiyat uygulaması sayesinde turistler ve yerel 
esnaf arasındaki güven duygusunun artması gibi faktörler bölgeye ekonomik bir katkı 
sağlayacaktır (Şahin ve Kutlu, 2014: 61).Yavaş şehir kriterleri arasında yer alan şehrin sahip 
olduğu değerlerin iyileştirilmesi, yavaş güzergahların mevcut olması, şehrin yaşanabilirliğinin 
arttırılması, yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması, geleneksel iş tekniklerinin ve 
zanaatların değerinin arttırılması, yöre halkına yavaş şehir kavramı hakkında eğitim vermek, 
azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar, engelli kişilerin entegrasyonu, çocuk bakımının 
desteklenmesi, genç neslin istihdam durumu, yoksulluk, toplumsal ortaklıklar/sivil toplum 
kuruluşların mevcudiyeti, farklı kültürlerin entegrasyonu, Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları 
için destek, doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile destekleme gibi 
kriterler sosyal ve kültürel düzenin sağlanması, toplumun karar verme süreçlerine katılımının 
sağlanması için olumlu bir etkisi olacaktır (www. Cittaslowturkiye.org, Kartal ve Öztürk, 2016: 
350). Göynük’te sosyo-kültürel anlamda halk yürüyüş güzergahları belirlenmiş, yöresel el 
sanatları merkezi açılmış ve işletmeci ve çalışanlara turizm eğitimi verilmiştir (Akman, 2018: 91). 

Literatürde yavaş şehir konulu farklı açılardan ele alınmış çalışmalar mevcuttur. Bunlardan Acar 
(2018)’ın çalışmasında Türkiye’deki yavaş şehir uygulamalarının yerel turizm, ülke reklamları ile 
turizme katkısı değerlendirilmiştir. Numanoğlu ve Güçer (2018)’in çalışmasında yavaş şehir 
kavramının yavaş şehir olan Perşembe’ye olumlu ve olumsuz etkileri araştırılmıştır. Koç ve Baz 
(2020)’ın çalışmalarında Türkiye’deki yavaş şehirleri ele alarak üye olmayı düşünen diğer 
şehirlere rehber olması açısından yavaş şehir olabilme kriterlerinin uygulanma süreci ve 
sonrasındaki etkileri tüm yönleriyle incelenerek ortaya konulmuştur.  

Yavaş şehir Göynük hakkında yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde ise Dural ve Köseoğlu 
(2017) çalışmalarında yavaş şehir Göynük’ün bir destinasyon olarak tercih edilme sebepleri ve 
kentsel kimliğinin tercih edilme durumuna etkilerini ele almışlardır. Zengin ve Genç (2018)’in 
çalışmalarında, yavaş şehir olduktan sonraki süreçte Göynük’teki özel sektör işletmesi 
yöneticilerinin pazarlama faaliyetlerine bakış açılarında ne gibi değişiklikler yaşandığı ve 
gelecekte nasıl değişimler yaşanacağı incelenmiştir. Şengül, Bayhan ve Yücel (2018)’in 
çalışmalarında Göynük’te sürdürülebilir turizm gelişimi ve kalkınması yerel turizm 
paydaşlarının görüş ve değerlendirmeleriyle incelenmiştir. Sarıyıldız (2019)’ın çalışmasında ise, 
Göynük’te sakin kent algısı yerel halk, yerel işletmeciler ve belediye başkanı ile yapılan 
görüşmeler ile ortaya koyulmuştur. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Sahası: Yavaş Şehir Göynük 

Yurdumuzun Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Göynük ilçesi Bolu il merkezinin 
güneybatısında yer almaktadır. Yüzölçümü 1437 km2, denizden yüksekliği 720 m’dir. Göynük 
ilçesinin doğusunda Mudurnu, batısında Taraklı, kuzeyinde Akyazı ve güneyinde Nallıhan, 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 1707-1726. 

 1712 

Sarıcakaya ve Yenipazar ilçeleri bulunmaktadır. İlçe Bolu’ya 98 km, İstanbul’a 235 km ve 
Ankara’ya 290 km uzaklıktadır (Çetinkaya Usta, 2017: 15). 

M.Ö. 13. yüzyılda Göynük’te en eski yerleşimin Frigler tarafından oluşturulduğu bilinmektedir. 
İlerleyen yıllarda bölge Lidyalılar, Persler, Bithynia Krallığı, Roma ve Bizans imparatorluğu 
hakimiyetinde kalmıştır. Son olarak bölge 1071 Malazgirt Savaşı’yla beraber Türk hâkimiyetine 
girmiştir. Türk hâkimiyetine girmesiyle beraber Göynük, kendi sınırındaki Taraklı, Yenice ve 
Mudurnu ile 1331-1332 yıllarında Osmanlı Devleti’ne katılmışlardır. Göynük, Osmanlı 
döneminde konaklama merkezi olarak kullanılmış ayrıca Bağdat yolu üzerinde bulunan 
Göynük, kervanlar için bir istasyon konumunda olmuştur. Göynük, Bolu Mutasarrıflığına idari 
olarak 1865’te bağlanmıştır. 1923’te Cumhuriyetle beraber Bolu’nun ilçelerinden biri olmuştur ve 
Bolu’ya bağlı kalmaya devam etmiştir (Dural, 2019: 18). 

Osmanlı şehir kültürünü yansıtan Göynük, tarihi ve kültürel birikimiyle Anadolu’nun nadir 
yerleşim merkezlerinden biridir. Farklı dönemlerden izler barındıran mimari eserleri, geçmişten 
günümüze süregelen el sanatları, gelenek görenekleri, kendine has yaşam alışkanlıkları ile zengin 
bir kültüre sahiptir (Çetinkaya Usta, 2017: 19). 1987 yılında kentsel sit alanı ilan edilen Göynük 
tarih, kültür, doğa ve inanç turizmi ile bir marka şehir (cittaslowturkiye.org) konumundadır. 2017 
yılı Şubat ayında ise Yavaş Şehir Ağı’na kabul edilerek “yavaş şehir” unvanını almıştır.  

Sahip olduğu değerler ile Göynük, önemli bir turizm potansiyeline de sahiptir. İlçe için önemli el 
sanatlarından olan ağaç oymacılığı eserleri ve tokalı örtme gibi eserlerin günümüzde hala üretimi 
yapılmakta ve ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte şeker fasulyesi ve uğut 
marmeladı gibi yöreye has yiyecekler de ilçenin vazgeçilmezlerindendir (Çetinkaya Usta, 2017: 
24).  

Göynük’ün sahip olduğu önemli kültürel zenginliklerinden biri de 1464 yılında Fatih Sultan 
Mehmet tarafından yaptırıldığı kabul edilen Akşemseddin Türbesi’dir. Fatih Sultan Mehmed’in 
manevi hocası olan Akşemseddin Hazretleri’nin 15. yüzyılın ilk yarısında Göynük’e gelerek 
Göynük’te yaşaması, 1459 yılında burada vefat edip türbesinin yine burada bulunması ilçenin 
gelişmesine sebep olurken Göynük’ün önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. 
Akşemseddin Hazretleri her yıl Mayıs ayında yapılan tören ile anılmakta ve yöre de kültür 
turizminin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. (Aktaş Yasa, 2013: 29). 

İlçe ekonomisinde en önemli sektörler, ormancılık, tarım ve hayvancılık, özellikle de yumurta ve 
besi tavukçuluğudur. Kılavuzlar Köyü ile bazı köylerde ağaç oymacılığı el sanatlarında emek 
vererek alternatif geçim imkanları oluştururken, bir kısım yöre halkı ise arıcılıkla uğraşmaktadır 
(Kılıç Benzer, 2007: 100). 

 

Örneklem 

Yavaş şehir ağına katılımın Göynük’e etkilerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, Göynük’te 
yaşayan yerel halk çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi verilerine göre ilçe genel nüfusu 15.050 olup; kentsel nüfus 4.188, kırsal nüfus 10.862’dir 
(www.bolu.gov.tr). Evrenin tamamına ulaşmanın güçlüğü sebebiyle örneklem alma yoluna 
gidilmiştir. Çalışmada örnekleme yöntemi olarak kartopu örnekleme yöntemi uygulanmıştır. 
Araştırmada kartopu örnekleme tekniğinin seçilmesinin temel nedeni, araştırmacıların yavaş 
şehir ağına ilişkin bilgi sahibi olan ve yavaş şehir ağının bölgeye olası etkilerini 
değerlendirebileceğine inanılan kişilerin örneklem grubuna dahil edilmesi arzusudur. Veri 
toplama tekniği olarak yüz yüze anket kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu 21 Kasım-13 Aralık 
2019 tarihleri arasında 410 kişiye yüz yüze uygulanmıştır. Eksik veri, hatalı kodlama gibi 
nedenlerle 36 anket formu analizlere dâhil edilmemiştir. Sonuç olarak 374 anket formu üzerinden 
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analizler gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler Gruplar n % Değişkenler Gruplar n % 

Cinsiyet 
Kadın 162 43.3 

Gelir Düzeyi 

2000 TL ve altı 137 36.6 

2001 TL-3000 TL 97 25.9 Erkek 212 56.7 
3001 TL-4000 TL 60 16.0 

Meslek 

Esnaf 43 11.5 
İşçi 52 13.9 4001 TL ve üstü 78 20.9 

Ev Hanımı 60 16.0 

İkamet Süresi 

1 yıldan az 20 5.3 
Kamu Görevlisi 69 18.4 1-5 yıl 49 13.1 

Öğrenci 80 21.4 6-10 yıl 27 7.2 

Çiftçi 30 8.0 11-15 yıl 62 16.6 

Emekli 16 4.3 16-24 yıl 53 14.2 

Diğer 24 6.4 25 yıldan fazla 163 43.6 

Yaş 

17 ve altı 58 15.5 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 151 40.4 

18-29 yaş aralığı 88 23.5 Lise 139 37.2 

30-45 yaş aralığı 129 34.5 Ön Lisans 28 7.5 

46-60 yaş aralığı 67 17.9 Lisans 52 13.9 

 

Tablo 1, katılımcıların demografik özelliklerini göstermektedir. Buna göre, katılımcıların %56.7 
ile çoğunluğu erkek olup %34.5’i 30-45 yaş aralığında ve %36.6’sının geliri 2000 TL ve altındadır. 
Katılımcıların %43.6’sı 25 yıldan fazla zamandır Göynük’te ikamet etmektedir. Katılımcıların 
büyük çoğunluğunun uzun zamandır Göynük’te yaşadığı düşünülürse, yavaş şehir olmadan 
önce ve yavaş şehir olduktan sonraki durumunun değerlendirilmesinde ve yavaş şehir olmanın 
Göynük’e ne tür etkilerinin olduğunun gözlemlenmesinde yetkin oldukları ifade edilebilir.   

 

Ölçek 

İlgili literatürün gözden geçirilmesi sonucu hazırlanan anket formu, temel olarak iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde Göynük’te ikamet eden yerel halkın demografik özellikleri ve 
yaşam biçimiyle ilgili sorular yer alırken ikinci bölümde yavaş şehir ağına katılım, yavaş şehir 
ağına katılımın çevresel, ekonomik, sosyo-kültürel pozitif ve negatif etkileri ile ilgili sorular yer 
almaktadır. Yerel halkın yavaş şehir ağına katılan Göynük ile ilgili görüşlerinin ölçülmesinde 5’li 
Likert derecelemesinden yararlanılmıştır. İfadeler 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5=Kesinlikle 
Katılıyorum aralığında puanlandırılmıştır. Anket formunda yer alan ifadelerden yavaş şehir 
ağına katılıma ilişkin ifadelerin oluşturulmasında Farhadi Andarabi (2012)’nin çalışmasından; 
yavaş şehir ağına katılımın çevresel, ekonomik ve sosyo kültürel pozitif ve negatif etkilerine 
ilişkin ifadeler ise Güneş (2014)’in farklı çalışmalardan derleyerek oluşturduğu ölçekten 
yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket formu örneklem üzerinde uygulanmadan önce, anket 
formunda yer alan ifadelerin anlaşılabilirliğinin ve araştırma amacına uygunluğunun teyidi için 
alanında uzman akademisyenlerden yardım alınmıştır. Nihai değerlendirmelerin ardından anket 
formuna son hali verilmiştir. 
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Veri Analizi 

Araştırma verilerinin analiz sürecinde ilk olarak verilerin normal dağılımı analiz edilmiştir. 
Normal dağılım testi sonucunda Skewness (-0.998, 0.875) ve Kurtosis (-1.013, 0.380) katsayılarının 
normal dağılım sınırları içinde olduğu görülmüştür. Tabachnick ve Fidell (2013), Skewness ve 
Kurtosis değerlerinin -1.5 ile +1.5 aralığında olması halinde verinin normal dağılım gösterdiğini 
ifade etmektedirler. Buna göre, bu çalışmada verilerin normal dağılım gösterdiği ifade edilebilir. 
Ölçeğin faktör yapısını ortaya çıkarmak amacıyla varimax rotasyonu ve temel bileşenler 
(principal components) yöntemi kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. 
Ölçekteki yapıların daha önceki bir çalışmada ortaya konulması, güvenilirliği ve geçerliliğinin 
test edilmesi ve belirli bir olgunun belirgin etkilerinin ortaya koyulması nedeniyle keşfedici 
faktör analizi yapılmamıştır. DFA sonuçları ifadelerin yavaş şehir ağına katılım algısı, yavaş şehir 
ağına katılımın olumlu ve olumsuz çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri olmak üzere 7 
boyut altında toplandığını göstermektedir. Veri analizinin takip eden aşamasında, araştırmada 
yararlanılan ölçekteki yapılar arasındaki ilişkiler Pearson Korelasyon Analizi ile belirlenmeye 
çalışılmıştır. Katılımcıların ifadelere ilişkin görüşlerinin ortaya konulması amacıyla ifadelere 
ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma katsayıları verilmiştir. Katılımcıların demografik 
özelliklerine göre yavaş şehir ağına katılıma ilişkin görüşleri arasındaki olası farklılıkları 
belirlemek için ikili grup karşılaştırmalarında t-test, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında ise 
Anova analizinden yararlanılmıştır. Gruplardaki farklılıkların kaynağını belirlemek amacıyla 
Tukey ve LSD testleri kullanılmıştır. 

 

BULGULAR  

Yavaş şehir ağına katılımın destinasyona etkilerini belirlemeye yönelik kullanılan ölçeğe ilişkin 
DFA sonucu elde edilen yedi boyut, boyutlara yönelik güvenilirlik katsayıları, her bir maddenin 
faktör yükleri ve toplam varyansı açıklama oranı Tablo 2’de gösterilmektedir. Güvenilirlik analizi 
sonucunda araştırmada kullanılan Cronbach’s Alpha (CA) katsayısı ölçekte yer alan toplam 28 
ifade için 0.860 olarak tespit edilmiştir. Boyutlar bağlamında güvenilirlik katsayılarının 0.665 ile 
0.872 arasında değerler aldığı görülmektedir (Tablo 2). Sosyal bilimler alanında yapılan 
çalışmalarda ölçek güvenirliğini ifade eden Cronbach’s Alpha kat sayısının 0 ile 1 arasında 
değişen değerler aldığı ve değerin 1’e yaklaşmasının güvenilirliği arttırdığı (Ural ve Kılıç, 2005: 
219; Altunışık vd., 2012: 126) göz önüne alındığında; araştırma ölçeğinin güvenilirlik düzeyinin 
kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu, yavaş şehir ağına katılımın olumsuz ekonomik 
etkileri boyutu için (0.665) kısmen kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu söylemek 
mümkündür.  

Araştırma ölçeğinin içsel tutarlılığını belirlemek amacıyla CA ile birlikte Composite Reliability 
(CR) katsayıları da hesaplanmıştır. CR katsayısının .780 ile .890 arasında olduğu görülmektedir 
(> .60). Yakınsak geçerlilik AVE (Average Variance Extracted) değerleri hesaplanarak 
belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 2’den anlaşıldığı üzere, AVE değerlerinin eşik sınır olarak kabul 
edilen .50’den daha yüksek olması sebebiyle araştırmada yakınsak geçerliliğin sağlandığı ifade 
edilebilir.  Araştırmada ayrıştırma geçerliliğinin belirlenmesi için ise korelasyon analizinden 
yararlanılmıştır. Tablo 3 incelendiğinde, faktör korelasyonlarının -.210 ile .616 arasında değiştiği, 
.90 olarak kabul edilen eşik sınırın altında olduğu görülmektedir. Buna göre, ayrıştırma 
geçerliliğinin bu çalışmada ilgili yapı için sağlandığı ifade edilebilir.  
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Tablo 2. Araştırma Ölçeğine İlişkin Faktör Yapısı 

İfadeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SFY CA AVE CR 

Yavaş Şehir Algısı  .848 .533 .817 

Cittaslow, turist sayısının artışında etkili bir modeldir. .790    

Cittaslow, yörenin kalkınma ve gelişmesi için iyi bir modeldir.  .824    

Cittaslow, yerel halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için iyi bir modeldir.  .728    

Yaşadığım şehrin Cittaslow olmasından memnunum. .548    

Yavaş Şehir Ağına (Citta Slow) Katılımın Olumlu Çevresel Etkileri  .869 .561 .834 

Doğal çevrenin korunmasını ve gelişimini desteklemektedir.  .793    

Gelecek nesiller için çevre kalitesini iyileştirmektedir.  .806    

Çevre bilincini artırmaktadır.  .775    

Tarihi bina ve yapıların korunmasını teşvik etmektedir.  .605    

Yavaş Şehir Ağına (Citta Slow) Katılımın Olumsuz Çevresel Etkileri  .855 .646 .879 

Çevre kirliliğine (toprak, hava, su) neden olmaktadır. .845    

Doğayı (bitkiler, hayvanlar, ekosistem) olumsuz etkilemektedir.  .838    

Çarpık kentleşmeye neden olmaktadır.  .808    

Kalabalıklaşma, gürültü kirliliği, trafik sıkışıklığı gibi problemler yaratmaktadır. .720    

Yavaş Şehir Ağına (Citta Slow) Katılımın Olumlu Ekonomik Etkileri  .869 .515 .856 

Geleneksel ürünlerin üretimini sağlamaktadır. .660    

Ekonomik kazanç sağlamaktadır. .791    

Yerel ekonomiyi desteklemektedir. .757    

Yerel halk için yeni iş fırsatları yaratmaktadır. .655    

Bölgeye daha fazla yatırımın yapılmasını sağlamaktadır. .539    

Yavaş Şehir Ağına (Citta Slow) Katılımın Olumsuz Ekonomik Etkileri  .665 .544 .780 

Bölgedeki ürün ve hizmet fiyatlarını arttırmaktadır. .666    

Bölgede hayat pahalılığına neden olmaktadır. .837    

Yerel halk arasında ekonomik kazanç eşitsizliği yaratmaktadır. .700    

Yavaş Şehir Ağına (Citta Slow) Katılımın Olumlu Sosyo-Kültürel Etkileri  .872 .607 .890 

Kültürel aktivitelerin gelişimini sağlamaktadır. .677    

Yerel halkın kültürel gelişimine katkı sağlamaktadır. .828    

Yerel halkın yaşam kalitesini yükseltmektedir. .823    

Yerel halkın eğlence serbest zaman değerlendirme olanaklarını arttırmaktadır. .770    

Yavaş Şehir Ağına (Citta Slow) Katılımın Olumsuz Sosyo-Kültürel Etkileri  .849 .616 .864 

Yerel halkın tutum ve davranışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. .720    

Kültürel değerlerin yok olmasına neden olmaktadır. .853    

Yerel halkın turistik çekiciliklere ulaşımını zorlaştırmaktadır. .788    

Suç, fuhuş, uyuşturucu gibi sosyal problemlere neden olmaktadır. .774    

Cronbach’s Alpha (Tüm ölçek için) .860 

Toplam Varyansı Açıklama Oranı 71.055 

SFY: Standart Faktör Yükü; CA: Cronbach’s Alpha; AVE: Average Variance Extracted; CR: Composite Reliability 
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Tablo 3.Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Cittaslow 
Çev. 

Olumlu 

Çev. 

Olumsuz 

Eko. 

Olumlu 

Eko. 

Olumsuz 

Sos-Kül. 

Olumlu 

Sos-Kül. 

Olumsuz 

Cittaslow .730***       

Çev. 

Olumlu 
.616** .749***     

 

Çev. 

Olumsuz 
- .085 - .107* .804***    

 

Eko. 

Olumlu 
.602** .610** - .145** .718***   

 

Eko. 

Olumsuz 
.061 .120* .242** .189** .738***  

 

Sos-Kül. 

Olumlu 
.542** .532** - .067 .610** .062 .779*** 

 

Sos-Kül. 

Olumsuz 
- .210** - .146** .508** - .188** .339** - .097 

 

.785*** 

*: Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlı (2-yönlü).  

**: Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-yönlü).  

***: AVE değerinin karekökü  

Ayrıştırıcı geçerliliği onaylamak için Fornell ve Larcker kriteri de kontrol edilmiştir. Tablo 3’te 
faktör isimlerinin altında (***) verilen değerler incelendiğinde, .718 ile .804 arasında değişen AVE 
değerlerinin karekökünü ifade eden Fornell ve Larcker katsayılarının, boyutlar arasındaki ilişki 
katsayılarından daha yüksek olduğu (Hair, Hult, Ringle ve Sarstedt, 2017) ve ayrıştırıcı geçerliliği 
sağladığı görülmektedir.  

Katılımcıların anket formunda yer alan ifadelere ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla, anket 
formunda yer alan her bir maddeye ilişkin değerlendirmeleri frekans ve yüzde değerleri ile 
birlikte aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile birlikte Tablo 4 aracılığıyla 
paylaşılmıştır.  

Araştırma ölçeklerinde yer alan ifadelere katılım düzeylerine göre elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde yavaş şehir ağına katılım kapsamında en fazla katılım gösterilen ifadeler 
“Cittaslow, turist sayısının artışında etkili bir modeldir (χ̅: 3.78)”, “Yaşadığım şehrin Cittaslow 
olmasından memnunum (χ̅: 3.78)” ifadeleri olmuştur.  

Yavaş şehir ağına katılımın çevresel pozitif-negatif etkilerine ilişkin ifadelerden en fazla katılım 
gösterilen ifade “Tarihi bina ve yapıların korunmasını teşvik etmektedir (χ̅: 3.73)” ifadesi olmuştur. 
Bunun nedeni, Göynük’ün kentsel sit alanı ilan edilip koruma altına alınmış olması ve koruma 
altına alınan bölgede herhangi bir yapım ve yıkım çalışmasının yasaklanmış olması olarak 
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değerlendirilebilir. Yavaş şehir ağına katılımın çevresel pozitif-negatif etkilerine ilişkin 
ifadelerden en az katılım gösterilen ifade “Doğayı (bitkiler, hayvanlar, ekosistem) olumsuz 
etkilemektedir (χ̅: 2.25)” ifadesi olmuştur.   

 

Tablo 4.Katılımcıların Yavaş Şehir Ağına Katılımın Destinasyona Etkilerine İlişkin Görüşleri  

  1 2 3 4 5   

Faktörler İfadeler f % f % f % f % F %  s.s. 

Yavaş Şehir Ağına 
Katılım 

Yşa1 28 7.5 27 7.2 54 14.4 154 41.2 111 29.7 3.78 1.16 

Yşa2 22 5.9 38 10.2 76 20.3 145 38.8 93 24.9 3.66 1.13 

Yşa3 30 8.0 36 9.6 112 29.9 115 30.7 81 21.7 3.48 1.16 

Yşa4 32 8.6 28 7.5 56 15.0 130 34.8 128 34.2 3.78 1.23 

Yavaş Şehir Ağına 
Katılımın Olumlu 
Çevresel Etkileri 

Çev.olumlu1 31 8.3 27 7.2 86 23.0 130 34.8 100 26.7 3.64 1.18 

Çev. olumlu2 22 5.9 40 10.7 92 24.6 127 34.0 93 24.9 3.61 1.14 

Çev. olumlu3 27 7.2 50 13.4 99 26.5 122 32.6 76 20.3 3.45 1.16 

Çev. olumlu4 24 6.4 42 11.2 57 15.2 138 36.9 113 30.2 3.73 1.18 

Yavaş Şehir Ağına 
Katılımın Olumsuz 

Çevresel Etkileri 

Çev.olumsuz1 114 30.5 123 32.9 63 16.8 33 8.8 41 11.0 2.36 1.29 

Çev. olumsuz2 128 34.2 126 33.7 50 13.4 38 10.2 32 8.6 2.25 1.26 

Çev. olumsuz3 105 28.1 128 34.2 64 17.1 46 12.3 31 8.3 2.38 1.24 

Çev. olumsuz4 102 27.3 108 28.9 71 19.0 44 11.8 49 13.1 2.54 1.34 

Yavaş Şehir Ağına 
Katılımın Olumlu 
Ekonomik Etkileri 

Eko. olumlu1 26 7.0 16 4.3 74 19.8 130 34.8 128 34.2 3.85 1.14 

Eko. olumlu2 24 6.4 35 9.4 76 20.3 136 36.4 102 27.3 3.68 1.15 

Eko. olumlu3 19 5.1 33 8.8 80 21.4 139 37.2 103 27.5 3.73 1.10 

Eko. olumlu4 33 8.8 51 13.6 101 27.0 111 29.7 77 20.6 3.39 1.20 

Eko. olumlu5 30 8.0 55 14.7 113 30.2 96 25.7 79 21.1 3.37 1.21 

Yavaş Şehir Ağına 
Katılımın Olumsuz 
Ekonomik Etkileri 

Eko. olumsuz1 33 8.8 46 12.3 105 28.1 107 28.6 82 21.9 3.42 1.21 

Eko. olumsuz2 49 13.1 79 21.1 107 28.6 83 22.2 56 15.0 3.04 1.24 

Eko. olumsuz3 42 11.2 107 28.6 109 29.1 62 16.6 54 14.4 2.94 1.21 

Yavaş Şehir Ağına 
Katılımın Olumlu 

Sosyo-Kültürel 
Etkileri 

Sos-Kül. olumlu1 48 12.8 28 7.5 83 22.2 114 30.5 101 27.0 3.51 1.30 

Sos-Kül. olumlu2 25 6.7 53 14.2 89 23.8 122 32.6 85 22.7 3.50 1.18 

Sos-Kül. olumlu3 34 9.1 58 15.5 93 24.9 121 32.4 68 18.2 3.35 1.20 

Sos-Kül. olumlu4 56 15.0 70 18.7 111 29.7 71 19.0 66 17.6 3.05 1.29 

Yavaş Şehir Ağına 
Katılımın Olumsuz 

Sosyo-Kültürel 
Etkileri 

Sos- Kül. 
olumsuz1 

91 24.3 141 37.7 74 19.8 40 10.7 28 7.5 2.39 1.17 

Sos- Kül. 
olumsuz2 

127 34.0 129 34.5 44 11.8 39 10.4 35 9.4 2.26 1.28 

Sos- Kül. 
olumsuz3 

117 31.3 128 34.2 46 12.3 46 12.3 36 9.6 2.34 1.29 

Sos- Kül. 
olumsuz4 

169 45.2 83 22.2 43 11.5 34 9.1 45 12.0 2.20 1.40 

 

Yavaş şehir ağına katılımın ekonomik pozitif-negatif etkilerine ilişkin ifadelerden en fazla katılım 
gösterilen ifade ise “Geleneksel ürünlerin üretimini sağlamaktadır (χ̅: 3.85)” ifadesi olmuştur. Bu 

C
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durum, Göynük’ün geçmişten süregelen geleneksel dokumalar, ağaç oymacılığı, elişi oyalar, 
yöresel kıyafetler vb. el sanatlarının yanı sıra Türk mutfağı, tarihi, kültürel ve doğa güzellikleri 
ile bilinen önemli bir turizm destinasyonu (Özdemir, 2009: 92) olarak değerlendirilmesinin kanıtı 
olarak değerlendirilebilir. Göynük ile özdeşleşmiş dokuma bir ürün olan Tokalı Örtme, Göynük 
Belediyesi tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne Coğrafi İşaretlerin Korunması kapsamında 
yapılan başvuru sonucunda kabul edilmiştir. Bu sayede Göynük’e özgü geleneksel el sanatlarının 
yaşatılması konusunda bir adım atılmıştır (goynuk.bel.tr). Aktaş Yasa (2013: 133)’nın 
çalışmasında Göynük’te ahşap el sanatlarının ve hediyelik eşyaların önem arz ettiği ancak 
geleneksel olarak üretilen ahşap kaşık ve baston ustalarının giderek azalmakta olduğunu ve bu 
zanaatla uğraşan ustaların orta yaş ve üzerinde olduklarını belirtmektedir. Bu sebeple yörede 
geleneksel ahşap işçiliğinin yaşatılması, yeni ustaların yetişmesinde teşvik edici olunması 
gerektiği sonucuna varılmıştır. Yavaş şehir ağına katılımın ekonomik pozitif-negatif etkilerine 
ilişkin ifadelerden en fazla katılım gösterilen bir diğer ifade ise “Yerel ekonomiyi desteklemektedir 
(χ̅: 3.73)” ifadesi olmuştur. Araştırma bulgularını destekler nitelikte olan Zengin ve Genç 
(2018: 592)’in çalışmasındaki durum değerlendirmelerine göre Göynük’teki tarihi 
konaklarda konaklamada ve özellikle yiyecek içecek sektöründe bir artış olması, yerel 
halkın kendi ürettiği ürünleri, mahsulü satabilmesi yavaş şehir ağına katılımın Göynük’e 
etkisi olduğu şeklindedir. 

Tablo 5. Katılımcıların Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Boyutlar Cinsiyet N  s.s. T P 

Yavaş Şehir Ağına Katılım 
Erkek 212 3.68 1.027 

-.014 .989 
Kadın 162 3.67 .900 

Olumlu Çevresel Etkiler 
Erkek 212 3.58 1.045 

.475 .635 
Kadın 162 3.63 .920 

Olumsuz Çevresel Etkiler 
Erkek 

Kadın 

212 

162 

2.35 

2.42 

1.110 

1.030 
.649 .517 

Olumlu Ekonomik Etkiler 
Erkek 212 3.62 .956 

-.489 .625 
Kadın 162 3.58 .923 

Olumsuz Ekonomik Etkiler 
Erkek 

Kadın 

212 

162 

3.07 

3.22 

.968 

.916 
1.543 .124 

Olumlu Sosyo-Kültürel 
Etkiler 

Erkek 212 3.39 1.023 
-.807 .420 

Kadın 162 3.30 1.110 

Olumsuz Sosyo-Kültürel 
Etkiler 

Erkek 212 2.30 1.108 
-.034 .973 

Kadın 162 2.30 1.029 

 

C
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Yavaş şehir ağına katılımın sosyo-kültürel pozitif-negatif etkilerine ilişkin ifadelerden en fazla 
katılım gösterilen ifade ise “Kültürel aktivitelerin gelişimini sağlamaktadır (χ̅: 3.51)” ifadesi olmuştur. 
Söz konusu ölçekte en az katılım gösterilen ifade “Suç, fuhuş, uyuşturucu gibi sosyal problemlere 
neden olmaktadır (χ̅: 2.20)” ifadesi olmuştur. En az katılım gösterilen bir diğer ifade ise “Kültürel 
değerlerin yok olmasına neden olmaktadır (χ̅: 2.26)” şeklindedir. Sarıyıldız (2019: 79)’ın da 
çalışmasında yerel halkın en önemli korkusunun, Sakin Kent olgusunun yaşadıkları kentin 
sosyal, ahlaki ve kültürel yapısında bozulma yaratabileceği algısı olduğu tespit edilmiştir. Ancak 
bunu destekleyecek herhangi bir verinin olmadığı yerel yöneticiler ile yapılan görüşmelerde dile 
getirilmiştir. Bu nedenle bu korkularının gerçekliği test edilememiştir. 

Yerel halkın yavaş şehir ağına katılıma ilişkin değerlendirmelerinin çeşitli demografik özellikler 
bakımından farklılaşıp farklılaşmadığı da çalışmada ele alınmıştır. Katılımcıların cinsiyetlerine 
göre yavaş şehir ağına katılıma ilişkin değerlendirmelerinin farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

Katılımcıların yaşlarına göre, yavaş şehir ağına katılıma ilişkin görüşlerinin yavaş şehir ağına 
katılım algısı (p=0.000), olumlu ekonomik etkiler (p=0.004) ve olumlu sosyo-kültürel etkiler 
(p=0.000) boyutlarında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 6). 
Farklılığa hangi yaş grubunun neden olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testinden 
yararlanılmıştır. Buna göre yavaş şehir ağına katılım algısında 29 yaşın altındaki katılımcıların 
görüşlerinin, 30-45 ve 61 ve üstü yaş gruplarındaki katılımcıların görüşlerine göre farklılaştığı 
belirlenmiştir. Olumlu ekonomik etkiler boyutunda ise 18-29 ile 61 ve üzeri yaş gruplarındaki 
katılımcıların görüşleri birbirinden farklıdır. Olumlu sosyo-kültürel etkileri boyutunda 18-29 yaş 
grubundaki bireylerin görüşlerinin 30 ve üzerindeki yaş gruplarında yer alan katılımcıların 
görüşlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Katılımcıların görüşleri aritmetik ortalama 
değerleri bağlamında değerlendirildiğinde Göynük’ün yavaş şehir ağına katılımı algısı (χ̅: 4.08), 
olumlu ekonomik etkiler (χ̅: 4.07) ve olumlu sosyo-kültürel etkiler (χ̅: 3.91) boyutları için 61 yaş 
ve üzeri gruba dâhil olan katılımcıların en fazla olumlu düşünceye sahip grubu oluşturdukları 
görülmektedir. Bunun sebebi olarak ileri yaştaki insanların daha iyimser bir yaklaşım 
sergiledikleri ve beklentilerinin daha düşük olduğu düşünülebilir. 
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Tablo 6. Katılımcıların Yaşlarına Göre Varyans (Anova) Analizi Sonuçları 

Boyutlar Yaş N  s.s. F P 

Yavaş Şehir Ağına Katılım 

17 ve altı 58 3.32a 1.088 

5.874 .000 

18-29 88 3.45a 1.038 

30-45 129 3.85bc .866 

46-60 67 3.77ac .879 

61 ve üstü 31 4.08bc .849 

Toplam 373 3.68 .971 

Olumlu Ekonomik Etkiler 

17 ve altı 58 3.53ac 1.026 

3.876 .004 

18-29 88 3.38a .999 

30-45 129 3.60ac .901 

46-60 67 3.76ac .842 

61 ve üstü 31 4.07bc .802 

Toplam 373 3.60 .942 

Olumlu Sosyo-Kültürel Etkiler 

17 ve altı 58 3.17ab 1.098 

6.965 .000 

18-29 88 2.96a 1.082 

30-45 129 3.48bc 1.000 

46-60 67 3.54bc 1.039 

61 ve üstü 31 3.91c .822 

Toplam 373 3.35 1.062 

 

Tablo 7, katılımcıların yavaş şehir ağına katılımın destinasyona etkilerine ilişkin görüşlerinin 
ikamet süresine göre farklılaşma durumunu göstermektedir. Buna göre, yaş değişkenine göre 
olduğu gibi ikamet süresine göre de sadece yavaş şehir ağına katılım algısı (p=.005< .05), olumlu 
ekonomik (p=.025< .05) ve sosyo-kültürel etkiler (p=.013< .05) boyutlarında görüşlerin farklılaştığı 
tespit edilmiştir. Yavaş şehir ağına katılım algısı ve olumlu ekonomik etkiler boyutlarında 
farklılığa neden olan grubun belirlenmesinde en küçük anlamlı farklılıklar (LSD) testinden, olumlu 
sosyo-kültürel etkiler boyutunda ise Tukey testinden yararlanılmıştır.  
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Tablo 7. Katılımcıların İkamet Süresine Göre Varyans (Anova) Analizi Sonuçları  

Boyutlar İkamet Süresi N  s.s. F P 

Yavaş Şehir Ağına Katılım 

1 yıldan az 20 4.02a .687 

3.458 .005 

1-5 yıl 49 3.74ab 1.066 

6-10 yıl 27 3.37b .971 

11-15 yıl 62 3.46b 1.034 

16-24 yıl 53 3.41b 1.129 

25 yıldan fazla 163 3.83a .852 

Toplam 374 3.67 .973 

Olumlu Ekonomik Etkiler 

1 yıldan az 20 3.76a .697 

2.603 .025 

1-5 yıl 49 3.80a .982 

6-10 yıl 27 3.22bc .932 

11-15 yıl 62 3.60ac .924 

16-24 yıl 53 3.32bc 1.088 

25 yıldan fazla 163 3.68a .886 

Toplam 374 3.60 .941 

Olumlu Sosyo-Kültürel Etkiler 

1 yıldan az 20 3.32ac .956 

2.917 .013 

1-5 yıl 49 3.46ac 1.134 

6-10 yıl 27 3.16ac .919 

11-15 yıl 62 3.21ac 1.163 

16-24 yıl 53 2.97a 1.037 

25 yıldan fazla 163 3.53bc 1.008 

Toplam 374 3.35 1.061 

 

Yavaş şehir ağına katılım algısı boyutu için, Göynük’te 1 yıldan az süredir ikamet edenlerin 
görüşleri 6-24 yıldır ikamet edenlerin görüşlerinden farklılaşmaktadır. Bununla birlikte; 5 yıldan 
az süredir ikamet edenlerin görüşleri ile 25 yıldan fazladır ikamet edenlerin görüşlerinin benzer 
olduğu söylenebilir. Olumlu sosyo-kültürel etkiler boyutunda ise 25 yıldan fazla süredir ikamet 
edenlerin görüşleri 16-24 yıldır ikamet edenlerin görüşlerinden farklıdır (Tablo 7).  

 

C
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Tablo 8.Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre Varyans (Anova) Analizi Sonuçları 

Boyutlar Eğitim Durumu N  s.s. F P 

Yavaş Şehir Ağına Katılım 

İlköğretim 151 3.80a .841 

4.803 .001 

Lise 139 3.44b 1.118 

Ön Lisans 28 3.61ab .991 

Lisans 52 3.87ab .770 

Lisansüstü 4 4.87ac .250 

Toplam 374 3.67  

Olumlu Çevresel Etkiler 

İlköğretim 151 3.68ac ,88419 

3.921 .004 

Lise 139 3.44a 1,06427 

Ön Lisans 28 3.30a 1,20830 

Lisans 52 3.96bc ,84892 

Lisansüstü 4 4.18ac ,89849 

Toplam 374 3.61 ,99212 

 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre ifadelere ilişkin görüşleri arasında herhangi bir farklılık 
olup olmadığını ölçmek için yapılan Varyans Analizi sonucunda; yavaş şehir ağına katılım algısı 
(p=.001< .05) ve olumlu çevresel etkiler (p=.004< .05) boyutlarında görüşler arasında istatistiki 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Farklılığa neden olan eğitim durumu grubunu 
belirlemek için Tukey testinden faydalanılmıştır. Yavaş şehir ağına katılım algısı ile ilgili 
görüşlerde ilköğretim (χ̅: 3.80) ile lise (χ̅: 3.44) ve lisansüstü (χ̅: 4.87) ile lise (χ̅: 3.44) grupları 
arasında; olumlu çevresel etkilere ilişkin görüşlerde ise lise (χ̅: 3.44) ile lisans (χ̅: 3.96)  ve önlisans 
(χ̅: 3.30) ile lisans (χ̅: 3.96) düzeyinde eğitim alan bireylerin görüşleri arasında farklılık olduğu 
görülmüştür (Tablo 8).  

 

SONUÇ  

Yavaş şehir ağına katılımın Göynük’e etkilerinin ele alındığı bu çalışmada, ilgili destinasyonda 
yaşayan yerel halk hedef kitle olarak belirlenmiş ve 410 katılımcı ile yüz yüze anket uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Göynük’ün yavaş şehir ağına katılmadan önceki durumu 
hakkında detaylı bilgi sahibi olan, yavaş şehir ağına katılımın dinamikleri hakkında bilgi sahibi 
olan ve yavaş şehir ağına katıldıktan sonra oluşabilecek çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel 
etkiyi değerlendirebilecek kişilere ulaşılması hedeflenmiştir. 374 kişiden elde edilen verilerin 
analizlere dâhil edilmesiyle yapılan değerlendirme genel hatları itibariyle şunu göstermektedir:  

a) Katılımcılar, yavaş şehir ağına katılımdan memnun olduklarını, daha fazla turistin ziyarete 
geldiğini ifade etmektedirler,  

C
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b) Yavaş şehir ağına katılım sayesinde tarihi bina ve yapıların korunmasının teşvik edildiğini 
düşünmektedirler,  

c) Yavaş şehir ağına katılımın doğayı olumsuz etkilemediğini ifade etmektedirler,  

d) Geleneksel ürünlerin üretimi bu sayede teşvik edilmektedir ve kültürel aktivitelerin gelişimi 
sağlanmaktadır,  

e) Yavaş şehir ağına katılımın olumlu ekonomik etkileri konusunda 18-29 yaş grubu ile 61 yaşının 
üzerindeki bireylerin görüşleri farklıdır. Bunun yanı sıra 61 yaşından daha büyük katılımcılar 
diğer gruplara göre daha olumlu düşünmektedirler,  

f) Göynük’te 1 yıldan daha az süreli ikamet edenlerin görüşleri, daha uzun süredir ikamet 
edenlere göre istatistiksel açıdan farklılık göstermektedir. 

Araştırmanın sonucunda ulaşılan bulgular değerlendirildiğinde yavaş şehir ağına katılımın 
Göynük’te yerel ekonomiyi desteklediği ve yerel halk için yeni iş fırsatları sağladığı 
anlaşılmaktadır. Yavaş şehir ağına katılan Göynük ilçesinde geleneksel ürünlerin üretimi ve 
pazarlanması, yerel kültürün korunması yönünde çabaların sürdürülmeye çalışıldığının bir 
göstergesidir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcılar yavaş şehir ağına katılımın 
ekonomik etkileri boyutu ile ilgili olarak bölgedeki ürün ve hizmet fiyatlarını nispeten arttırdığını 
ve hayat pahalılığına neden olduğunu düşünmektedirler. Diğer taraftan, yerel halk için yeni iş 
fırsatları oluşturduğuna ve bölgeye daha fazla yatırımın yapılmasına zemin hazırladığına ilişkin 
olumlu görüşler olduğu belirlenmiştir.  

Araştırma sonuçlarını destekler nitelikte çalışmalar da mevcuttur. Dural ve Köseoğlu (2017)’nun 
çalışmalarında Göynük’ün destinasyon olarak tercih edilmesinde sırasıyla havasının ve suyunun 
temiz olması, halkın ve esnafın misafirperverliği, trafik gürültüsünün az olması, sakin şehir 
unvanına sahip olması, şehrin rahatlıkla yürüyerek gezilebilecek olması, halkın kullanabileceği 
yeşil alanların varlığı, şehir merkezinin sit alanı olması ve tarihi dokunun korunması 
hususlarının etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca katılımcılar el sanatları, dokumacılığın 
hala devam ettiğini, yavaş şehir müracaatı öncesinde halka turizm eğitimi verildiğini, şehrin eski 
Osmanlı geleneklerini koruduğunu ve çok fazla değişim yaşanmayacağı çünkü yeni nesle 
aktarım yapıldığını ifade etmişlerdir. Zengin ve Genç (2018)’in çalışmalarının sonucuna göre 
Göynük’ün yavaş şehir ağına katılması özel sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılanmıştır. 
Yavaş şehir ağına katılım ile birlikte turizm talebinde bir artış yaşandığı, oluşan talebe karşı 
kentsel yaşamda da değişimler yaşanmıştır. Esnafın hafta sonu dükkanlarını açması, köylünün 
ürettiği mahsulü satmasının yanı sıra yerel yönetim öncülüğünde de esnafın elektrikli mobilete 
geçmesi, kartvizit ve internet sitelerinde yavaş şehir logosunun eklenmesi gibi değişiklikler 
yaşanmaktadır. Göynük destinasyonunun konaklama kapasitesinin yetersizliği, aktivite eksikliği 
gibi sebeplerle uğrak noktası olmanın ötesine geçilememesini düşünen temsilciler de olmuştur. 
Şengül, Bayhan ve Yücel (2018)’in çalışmalarında yerel turizm paydaşları ile gerçekleştirdikleri 
görüşmeler sonucunda Göynük’ün algılarındaki yeri sakinlik, maneviyat, tarih ve kültür ile 
doğal güzellikler şeklindedir. Akşemseddin Türbesi’nin bölge turizmi ve kültürü için önemli 
olduğu, yavaş şehir olmanın tanınırlık ve ziyaretçi artışına sebep olduğu da çıkan 
sonuçlardandır. Sarıyıldız (2019), yerel halk, yerel işletme sahipleri ve belediye başkanıyla yavaş 
şehir algılarını ve yaşam kalitelerini ortaya koymak için yaptığı görüşmeler sonucunda 
katılımcılardan %91.01’inde yavaş şehir Göynük’te turist sayısı ve yöre halkının kazancında 
gözle görülür bir artış gözlemlemiştir. Turist sayısının artışıyla ticari işletme sayısı da artmış, 
ilçede yöresel ürünlerin üretimi ve satışları çoğalmıştır. Yöresel ürünler sayesinde yöre kadınları 
için gelir kapısı oluşmuştur. İnanç turizmiyle ilgi gören Göynük yavaş şehir unvanı aldıktan 
sonra daha da ilgi görmeye başlamıştır. Katılımcıların %9.09’u ise herhangi bir gelişim ve değişim 
gözlemlememiş, genel olarak olumsuz düşünceleri turist sayısının beraberinde getireceği gürültü 
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ve çevre kirliliğiyle birlikte turistlerin konaklaması amacıyla yapılan yeni yapıların şehrin 
görünümünü bozduğu yönündedir. Bunun yanı sıra turistlerin ahlaki davranışlarının yerel 
halktan farklı olması sebebiyle ahlaki yozlaşmaya sebep olacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada elde edilen bulguların literatüre katkısının yanında, ilgili işletmelere, kurum ve 
kuruluşlara, araştırmanın gerçekleştirildiği bölgeye ve bölgede yaşayanlara katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Belirli aralıklarla farklı değişkenleri ele alarak yerel halka yönelik 
gerçekleştirilecek çalışmalarla yavaş şehir ağının bölgelere ve turizme etkileri ortaya konulabilir.  
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Öz 

Günümüzde otel işletmeleri, kurumsal web siteleri aracılığıyla mevcut ve potansiyel 
müşterilerine ulaşmakta ve pazarlama faaliyetlerini bu mecradan gerçekleştirmektedirler. 
Otellerin web sitelerinin dijital pazarlama faaliyetlerinin etkinliği, işletmenin başarısı ve 
performansı açısından önemli bir faktördür. Bu çalışmanın amacı, resort otel işletmelerinin 
kurumsal web sitelerinin dijital pazarlama performanslarını analiz etmektir. Bu amaç 
doğrultusunda, Alanya’daki 79 adet beş yıldızlı otel işletmesinin web siteleri içerik analizi 
yöntemi ile incelenmiş ve 10 boyutta belirlenen 74 ölçüte göre dijital pazarlama performansları 
analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgulara göre, satış tutundurma araçları boyutunda 
resort otel web sitelerinin dijital pazarlama performansları kötü, halkla ilişkiler ve mobil 
özellikler boyutunda ise yetersiz düzeydedir. Otelde sunulan hizmetler hakkında bilgi 
boyutunda performans durumu mükemmel düzeydedir. Çalışma sonucunda, resort otel web 
sitelerinin genel dijital pazarlama performans durumu ise iyi olarak tespit edilmiştir.  
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Abstract 

Today, hotel businesses reach their current and potential customers through corporate websites 
and carry out their marketing activities from this channel. The effectiveness of hotel website 
digital marketing activities is an important factor in terms of the success and performance of the 
business. The purpose of this study is to analyze the digital marketing performances of the 
corporate websites of resort hotels. For this purpose, websites of 79 five-star hotels in Alanya 
were analyzed by content analysis method and their digital marketing performances were 
analyzed according to 74 criteria determined in 10 dimensions. According to the findings 
obtained from the analysis, the digital marketing performance of resort hotel websites in terms 
of sales promotion tools is poor. In terms of public relations and mobile features, the performance 
is insufficient. Digital marketing performance is excellent in terms of information about the 
services offered at the hotel. As a result of the study, the overall digital marketing performance 
of resort hotel websites has been determined as good. 
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GİRİŞ  

Son yıllarda internet teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin, bu teknolojinin kişiler arasında 
kullanımının yaygınlaşmasına ve internet tabanlı yeni uygulamaların ortaya çıkmasına neden 
olduğu görülmektedir. Önceki dönemlerde araştırma, bilgi edinme, yakınlarımız ve 
çevremizdeki kişilerle iletişim kurma gibi amaçlarla kullanılan internet teknolojileri, son yıllarda 
tüketicilerin ürün ve hizmet seçeneklerini araştırdığı, satın aldığı bir araç konumundadır. Bu 
bakımdan internet, ürün ve hizmetler hakkında bilgiye ulaşma, araştırma ve satın almada düşük 
maliyetli, hızlı, daha fazla mağaza ve ürüne ulaşılabilen önemli bir pazar yeri olarak 
nitelendirilebilir. Dijital teknolojileri tüketicilerin son yıllarda yoğun bir şekilde kullanıyor 
olması, onlara ulaşmak için işletmelerin faaliyetlerini dijital ortama taşımalarını zorunlu 
kılmaktadır.  

Mevcut ve potansiyel müşterilere ulaşma, onlarla iletişim kurma, ilişkiler oluşturma, satış ve 
pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmede dijital teknolojiler işletmelerin kullandığı en önemli 
araçlardan biridir. İlgili literatür incelendiğinde (Meydan Uygur, Sürücü ve Sergen, 2018; Pitana 
ve Pitanatri, 2016; Humagain, 2018), turizm endüstrisinde yer alan konaklama, seyahat, yiyecek 
içecek, ulaştırma ve diğer işletmelerin günümüzde, kurumsal web sitelerini kullanarak dijital 
ortamda müşterilerine yönelik tanıtım, iletişim, satış ve pazarlama faaliyetlerini yoğun bir şekilde 
gerçekleştirdikleri dikkat çekmektedir. Turizm endüstrisinde yer alan en önemli hizmet 
birimlerden biri olan otel işletmelerinde, müşterilerle iletişim kurma ve pazarlama faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesinde işletmenin kendi kurumsal web sitesine sahip olması en önemli gereklilik 
olarak ortaya konmaktadır (Loncaric ve Radetic, 2015: 20-21). Özellikle, hem ulusal hem 
uluslararası alanda rekabetin arttığı resort otel işletmelerinde dijital pazarlama faaliyetlerinin 
etkinliği büyük önem taşımaktadır. Resort otel web sitelerinin sahip olduğu pazarlamaya ilişkin 
özellikler, işletmelerin dijital pazarlama performansını önemli derecede etkilemektedir.  

Baloglu ve Pekcan (2006), Antalya, Muğla ve İstanbul illerindeki 139 resort ve kısa süre 
konaklamalı (transient) otelin dijital pazarlama performanslarını incelemişlerdir. Çalışma 
sonucunda, her iki otel türünün de dijital pazarlamayı etkin bir şekilde kullanamadıkları tespit 
edilmiştir. İlgili alanda gerçekleştirilen diğer bir çalışmada, Li, Wang ve Yu (2015) tarafından 
Amerikan konaklama endüstrisindeki otellerin web site dijital pazarlama performansları analiz 
edilmiştir. Çalışma sonucunda, Amerika’daki otel işletmelerinin web sitelerini dijital pazarlama 
için yeterince etkin kullanmadıkları ortaya konulmaktadır. Bu otellerin çoğunun, web sitelerini 
sadece bilgilendirme amaçlı kullandıkları, az sayıda otel işletmesinin ise ilişki oluşturmaya 
odaklandığı çalışmadan elde edilen diğer sonuçlar arasındadır. Dolayısıyla, gerçekleştirilen bu 
araştırmalar otel işletmelerinin web sitelerini dijital pazarlama amaçlı olarak tam kapasiteyle ve 
etkin bir şekilde kullanamadıklarını ortaya koymaktadır. Bunula birlikte, farklı zamanlarda 
çeşitli yöntemler kullanılarak otel işletmelerinin web site dijital pazarlama performanslarını 
değerlendirmeye yönelik çalışmaların yapılmaya devam ettiği dikkat çekmektedir. 

Bu araştırmanın amacı, resort otel işletmelerinin kurumsal web sitelerinin dijital pazarlama 
performanslarının ortaya konmasıdır. Bu temel amaç doğrultusunda, resort otel işletmeleri web 
sitelerinin ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi, dijital pazarlamada kullanılan araçlarla birlikte 
bunların web sitelerinin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konması ve öneriler geliştirilmesi, 
araştırma kapsamında ulaşılmak istenen diğer alt amaçlardır. Web sitelerinin dijital pazarlama 
performanslarının ortaya konması, bu alanda resort otel işletmelerinin mevcut durumları 
hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları ve kendilerini geliştirmeleri açısından önem taşımaktadır. 
Ayrıca, her geçen gün gelişen ve çeşitlenen yeni internet teknolojilerinin ve uygulamaların otel 
işletmelerinin kurumsal web sitelerine uyarlanması, güncellenmesi, yeni dijital pazarlama 
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araçlarının web sitelerinde kullanımı, mevcut ve potansiyel müşterilere ulaşmada ve rekabet 
avantajı elde etmede önemli fırsatlar sunacaktır.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dijitalleşen Pazarlama 

21. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisiyle kişilerin yaşam tarzlarının değişmesi, artan 
nüfus ve tüketici sayısı bugün işletmelerin faaliyetlerinin de değişime uğramasına neden 
olmaktadır. Kitlesel pazarlamanın önemini kaybetmeye başlamasıyla birlikte doğrudan 
pazarlama uygulamalarının işletmeler tarafından daha çok kullanılmaya başlandığı 
görülmektedir. Dijital teknolojileri kullanarak müşterilerle iletişim kurmak ve doğrudan 
pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek daha kolay ve etkili olabilmektedir (Ersoy ve Gülmez, 
2013: 23). Yoğun rekabet ortamında varlıklarını devam ettirerek avantaj elde etme çabasındaki 
işletmeler için dijital teknolojilere uyum sağlamak kritik bir önem taşımaktadır (Yavuz ve Haseki, 
2012: 118). İşletmelerin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi pazarlama çalışmalarında da dijital 
teknolojilerin önemi artmaktadır.  

İnternet ve telekomünikasyon teknolojilerinde günümüzde devam eden gelişmeler, pazarlama 
uygulamalarında büyük dönüşümlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, 
yaşanan bu gelişmelerin tüketicilerin iletişim alışkanlıklarını da değiştirdiği görülmektedir. 
Tüketicilerin birbirileriyle ve markalarla olan iletişimleri dijital ortamda farklı mecralarda 
gerçekleşmeye başlamış, satın alma tutumları ve davranışları değişikliğe uğramıştır. Dolayısıyla, 
teknolojide meydana gelen evrim niteliğindeki gelişmeler pazarlamada da dijital evrimin 
yaşanmasına neden olmuştur. Hem tüketiciler ve kullanıcılar hem de işletmeler her geçen gün 
yeni bir teknolojik ürünle karşılaşmakta, bunlara adapte olmaktadır. İşletmelerin pazarlama 
birimleri de bu gelişmeleri yakından takip etmekte, pazarlama uygulamaları dijital dönüşüme 
uğramaktadır (Baruönü, 2019: 153).  

Dijital dönüşümün tüm sektörlerde etkilerini gösterdiği ve yaşandığı Endüstri 4.0 döneminde, 
işletmelerin rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmeleri dijital iletişim teknolojilerini etkin bir 
şekilde kullanabilmelerine bağlıdır. Günümüzde bilgi ve iletişim, özellikle internet teknolojileri 
önderliğinde yaşanan teknolojik gelişmeler, satıcı ve alıcı arasındaki coğrafi mesafeleri ortadan 
kaldırmakta, pazarı genişletmekte ve tüketime uluslararası bir boyut kazandırmaktadır 
(Pamukçu ve Tanrısever, 2019: 2). Bu gelişmeler aynı zamanda, işletmelerin pazarlama 
uygulamalarında dijital dönüşümü hızlandırmaktadır. İşletmeler tarafından kullanılan internet 
teknolojileri, müşterilere ulaşma, iletişim kurma, bilgilendirme, satış, tutundurma gibi pazarlama 
uygulamalarında yardımcı bir araç konumundadır.  

 

Dijital Turizm Pazarlaması  

Turizm, teknolojide meydana gelen gelişmelerle birlikte uluslararası alanda yaygınlaşan ve her 
yıl çok sayıda kişinin katıldığı önemli bir endüstridir. Turizmin aktif ve dinamik yapısı nedeniyle 
bu endüstride faaliyet gösteren tüm işletmeler de değişime ayak uydurmak durumundadırlar. 
Bu sebeple, yeni internet teknolojileri turizm işletmeleri tarafından hızlıca benimsenmekte ve 
çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu alanlardan birisi de pazarlamadır. Pazarlama faaliyetlerinin 
dijital ortama taşınması ve burada devam ettirilmesi, günümüz yoğun rekabet ortamında 
varlıklarını devam ettirmek isteyen hemen her turizm işletmesi için önemli bir zorunluluk olarak 
değerlendirilebilir.  
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Teknolojinin sürekli olarak değişim ve gelişim halinde olması, en üst düzey, benzersiz teknolojiye 
sahip ülke ve şirketleri dahi organizasyonlarını geliştirmek ve yeniliğe açık olmak durumunda 
bırakmaktadır. Turizm sektörü de dijital dönüşüm sürecine ayak uydurarak kendisini yenilemek 
ve çağın şartlarına uyumlu olmak durumundadır. Dijital teknolojiler ile konaklama, ulaşım, 
yiyecek içecek gibi alanlarda sunulan hizmetler gelişmekte ve farklılaşmaktadır. Dijital dönüşüm 
ile turizm işletmeleri, teknolojinin getirmiş olduğu yenilikleri turistik ürünlerle birleştirerek yeni 
deneyimler oluşturmakta ve turistik ürünlerin pazarlamasını gerçekleştirmektedirler (Gönenç 
Güler, 2019: 427).  

Ürün veya hizmetleri pazarlamanın çok sayıda yolu olmakla birlikte günümüzde en önemli araç 
olarak dijital pazarlama gösterilebilir. Turizm endüstrisinde dijital teknolojilerin kullanımı 
yaygın olmakla birlikte farklı dijital pazarlama araçlarından bir ya da birden fazlasının kullanımı 
da söz konusudur. Istvanic, Milic ve Krpic’e (2017: 69-74) göre en önemli dijital pazarlama 
unsurları şunlardır: arama motoru pazarlaması, görüntülü (display) reklam, video reklamlar, 
mobil pazarlama, sosyal ağ (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) pazarlaması ve e-posta 
pazarlamadır. Leite ve Azevedo (2017: 92), benzer şekilde turizm ve ağırlama alanında kullanılan 
dijital pazarlama teknolojilerini şu şekilde belirtmektedirler: e-posta pazarlama, web siteleri, 
bloglar, sosyal ağlar, mobil uygulamalar ve çevrimiçi rezervasyon platformları. Günümüzde 
turizm endüstrisinin genelinde bu dijital pazarlama teknolojileri hem işletmeler hem de 
müşteriler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.  

 

Dijital Pazarlama Aracı Olarak Web Siteleri  

Dijital teknolojiler insan hayatına girmeden önce, sunulan emek yoğun hizmetlerin işletmelerin 
başarısındaki payı oldukça fazla olmaktaydı. Gelişen internet teknolojileri ile birlikte, hedef 
müşterilere çeşitli hizmetlerin sunulması ve pazarlamasının yeni yöntemleri ortaya çıkmıştır. 
Turizm endüstrisi ve diğer endüstrilerde tüketiciler ürün ve hizmetleri internet üzerinden 
araştırmaya, kıyaslamaya ve satın almaya başlamışlardır. Bu nedenle günümüzde web siteleri, 
başarılı dijital pazarlama faaliyetleri için en önemli araç olarak kabul edilmektedir (Kaur, 2017: 
74-75). Bugün farklı boyutlardaki çoğu işletme, kendi kurumsal web sitelerini oluşturmakta, satış 
ve pazarlama faaliyetlerini buradan yürütmektedirler. Web sitelerinin işletmeler tarafından 
pazarlama amaçlı kullanımı, günümüzde yaygın bir şekilde uygulanan diğer önemli yenilik ve 
gelişmedir.  

Dijital pazarlama faaliyetlerinin başarısında, işletme web sitelerinin sahip olduğu bazı 
özelliklerin ön plana çıktığı görülmektedir. Kaur (2017: 74), işletme web sitelerinin kalitesinin 
dijital pazarlamadaki etkinliğinden bahsetmekte, önemini vurgulamaktadır. Yazar, müşteriler 
için çekici özelliklere sahip, tüm hizmetler hakkında güncel bilgilerin verildiği, sunulan 
hizmetlerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarının yer aldığı ve kullanıcı dostu ara yüze sahip web 
site özelliklerinin dijital pazarlama için önemli bir araç olduğunu belirtmektedir. Meydan Uygur, 
Sürücü ve Sergen (2018: 164-165), güncel bilgiler, fiyat, online satış, resimler, iletişim bilgileri, 
konum, sunulan hizmetler hakkında bilgilerin iyi bir web sitesinde etkin dijital pazarlama için 
bulunması gereken bilgiler olduğunu belirtmektedirler.  

Salem ve Cavlek (2016: 377), otel web site içeriklerini dijital pazarlama açısından 
değerlendirdikleri çalışmalarında Mısır’daki 113 adet beş yıldızlı otel işletmesinin web sitelerini 
içerik analizi tekniği ile analiz etmişlerdir. Yazarlar; oda imkanları, kablosuz internet, barlar, otel 
kullanım alanları, konum bilgileri, harita, navigasyon, adres, faks, e-posta, canlı sohbet robotları, 
işletme sosyal medya sayfaları gibi bilgilerin otel web sitesinde bulunması gereken ve müşteriler 
tarafından da önem verilen dijital pazarlama unsurları olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca, otel 
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web sitesinin mobil uyumu ve mobil uygulamalara yönlendirme özellikleri de dijital pazarlama 
için diğer önemli unsurlar olarak vurgulanmaktadır.   

 

Tablo 1: Dijital Pazarlama Unsurları 

Yazar(lar) Web Site Dijital Pazarlama Unsurları  
Ünal ve 
Çelen, 2018.  

Oda Fiyatları, Online Rezervasyon, Rezervasyon Telefon, Otelin Özellikleri, 
Konum Haritası, Hizmet Fotoğrafları, Otel Oda Olanakları, Restoranlar, 
Promosyonlar, Kampanyalar, İndirimler, Sanal Turlar, Toplantı Olanakları, 
Otel Telefon, Faks, E-Posta, Müşteri Temsilcisi Numarası, Sosyal Medya 
Hesapları, Sık Sorulan Sorular (SSS), Doğrudan Mesaj Formu, Ziyaretçi Defteri, 
Canlı Müşteri Temsilcisi, Otel Hakkında Yorumlar, Destinasyon Tanıtım 
Bilgileri, Farklı Yabancı Diller, Otel Hakkında Bilgi, Tarihçe, Misyon, Vizyon, 
Önemli Örgütlere Üyelikler, Ödüller, Belgeler.  

Kurtoğlu, 
2016. 

Kataloglar, Broşürler, Online Satış, Sosyal Medya Linkiler, Müşteri Hizmetleri, 
Otel İletişim Bilgileri, Ürün Görselleri, Ürün Listesi, Fiyat Bilgileri, 
Kampanyalar, Promosyonlar, Yarışmalar, Hediyeler, İndirimler, İşletme 
Hakkında Bilgi, Misyon, Vizyon, Tarihçe, Sık Sorulan Sorular (SSS), Farklı 
Yabancı Diller. 

Salem ve 
Cavlek, 
2016.  

Otel Olanakları, Adres, Yorumlar, Online Rezervasyon, Özel Teklifler, Harita-
Konum Bilgisi, Farklı Dil Seçenekleri, Otel Hakkında Bilgi, Otel Politikası, 
Sosyal Medya Bağlantıları, Oda Özellikleri, Wi-Fi Hizmeti, Mobil Uygulama 
Bağlantısı, Destinasyon Bilgisi, Ulaşım, Telefon, Adres, Faks, E-Posta, 24 Saat 
Canlı Sohbet, Aktiviteler, Eğlence, Restoranlar, Barlar, Toplantı Salonları, 
Mağazalar, Alışveriş Olanakları, Mağazalar, Şikayet Formu, Sık Sorulan Sorular 
(SSS), Otelden Haberler, Duyurular, Ödüller, Oda Fiyatları, Promosyonlar, 
Otel/Hizmet Fotoğrafları, Videolar, Sanal Tur, Faydalı Linkler.  

Ting vd., 
2013.  

Rezervasyon Çağrı Merkezi, Otel Telefon Numarası, Adres, Faks, Ürün ve 
Hizmet Fiyatları, Önemli Örgütlere Üyelikler, Otel Tarihçesi, Ödüller, E-Posta, 
Online Rezervasyon, Otel Odaları, Aktiviteler, Eğlence, Restoranlar, Barlar, 
Toplantı Salonları, Otel ve Hizmet Fotoğrafları, Harita, Konum Bilgisi, Otel 
Hakkında Haber ve Duyurular, Sosyal Medya Bağlantıları, Doğrudan Mesaj 
Formu, Ziyaretçi Defteri, Sık Sorulan Sorular (SSS), Broşürler, Videolar, Sanal 
Tur, Farklı Dil Seçenekleri, Sohbet Forumu, Navigasyon. 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.  
 
Otel İşletmelerinde Dijital Pazarlamanın Önemi 

Dijital pazarlama faaliyetlerinin otel işletmelerinde uygulanması, günümüz internet 
teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasını zorunluluk haline getirmektedir. Otel web 
sitelerinin sahip olduğu özellikler, dijital pazarlamanın etkinliği ve rekabet avantajı elde etmek 
açısından önem taşımaktadır. Essawy (2007: 90-91), internetin çok fonksiyonlu yapısının otel 
işletmelerine pazarlama açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtmektedir. Yazar, otel 
işletmelerinin sunduğu hizmetlerin soyut ve deneyimsel yapısının, bu işletmelerin 
pazarlamasının ağırlıklı olarak bilgiye dayalı olmasını sağladığını ifade etmektedir. Ayrıca, 
internetin otel işletmeleri ve müşterileri bir araya getirmesi, müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun 
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kişiye özel hizmet sunumuna imkan vermesi dijital pazarlamayı otel işletmeleri açısından gerekli 
kılan faktörlerdir.  

Loncaric ve Radetic (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, önemli bir kıyı tatil merkezi olan 
Istria yarımadasındaki otellerin dijital pazarlama uygulamaları incelenmiştir. Çalışmada, 
araştırılan otellerin büyük çoğunluğunun (%83.3) pazarlama iletişim aracı olarak kurumsal web 
sitelerini kullandığı, internet ve web sitelerinin bu otellerin pazarlama stratejilerinin önemli bir 
parçası olduğu ortaya konmaktadır. Bu araştırma kapsamında görüşme yapılan otel yöneticileri, 
yeni müşteriler çekme, satışları ve karlılığı artırma, mevcut müşterileri elde tutma ve müşteri 
memnuniyeti sağlamada dijital pazarlama uygulamalarının otel işletmelerinin iş performansını 
artırdığını belirtmişlerdir.  

Ratiu ve Purcarea (2015: 33), dijital devrimin turistlerin seyahat ürünlerini satın alma ve 
işletmelerle etkileşim kurma şeklini değiştirdiğini belirtmektedirler. Yazarlar, turizm 
işletmelerinin dijital pazarlama faaliyetlerini kullanarak tüketicilerin çevrimiçi ortamda 
davranışlarını takip etmeleri gerektiğinin altını çizmektedirler. Ayrıca, büyük otel işletmelerinin 
müşterilerine ulaşarak daha fazla değer sunmalarında dijital pazarlama araçlarının önemine de 
vurgu yapılmaktadır. Kaur (2017: 72-73), günümüzde dijital pazarlamanın, her boyutta ve 
türdeki turizm işletmesinin faaliyetlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve başarısında kritik 
bir rol oynadığını belirtmektedir. Yazar, tüketici davranışlarının çevrimiçi ortamda anlık takip 
edilerek ihtiyaçların analiz edilmesinde dijital pazarlama uygulamaları ve araçlarının sunduğu 
avantajlara dikkat çekmektedir.  

Humagain (2018: 33), turizm endüstrisindeki işletmeler açısından dijital pazarlamanın satış 
hacmini ve gelirleri artırıcı etkisinden söz etmekte ve yoğun rekabet ortamında dijital 
pazarlamanın turizm işletmeleri tarafından daha etkin kullanılması gerektiğine işaret etmektedir. 
Yazar, dijital pazarlamanın turizm endüstrisindeki işletmelerin faaliyetlerinde maliyetleri azaltıcı 
etkisinden de bahsetmektedir. Dolayısıyla, otel işletmeleri yoğun rekabet ortamında ayakta 
kalabilmek, varlıklarını devam ettirebilmek, satış hacimlerini ve gelirlerini artırmak için dijital 
pazarlamaya önem vermelidirler. Ayrıca, dijital pazarlama araçlarının kullanımı ile artan 
işletme-müşteri iletişim ve etkileşimleri, otel işletmelerinin sunduğu hizmetlere ek bir değer 
katacaktır. Bu nedenle, otel işletmelerinin kurumsal web siteleri dijital pazarlama aracı olarak 
etkin bir şekilde kullanılmalıdır.   

İlgili literatüre göre, dijital pazarlamanın turizm endüstrisinde kullanımının günümüzde giderek 
yaygınlaştığını belirtmekte mümkündür. Çeşitli tür ve boyuttaki turizm işletmeleri kendi web 
siteleri, sosyal medya ve diğer dijital kanallar aracılığıyla pazarlama faaliyetlerini çevrimiçi 
ortamda yürütmektedirler. Müşterilerle doğrudan iletişim kurma, kişiye özel tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri yürütme dijital pazarlama uygulamalarının amaçları arasındadır. 
Günümüzde otel işletmelerinin de kendi kurumsal web sitelerini kullanarak mevcut ve 
potansiyel müşterileriyle daha etkin iletişim kurma ve tanıtım amaçlı dijital pazarlamayı 
kullanma çabasında oldukları dikkat çekmektedir. Otel web sitelerinin sahip olduğu dijital 
pazarlama unsurları, işletmelere rakipleri karşısında önemli rekabet avantajı sağlayabilmektedir.  

 

YÖNTEM  

Bu çalışmanın amacı, resort otel işletmelerinin kurumsal web sitelerinin dijital pazarlama 
performanslarını analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda verilerin toplanmasında, nitel veri 
toplama tekniklerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, çeşitli içeriklerin 
objektif, sistematik olarak, araştırma amacına uygun şekilde daha önceden belirlenmiş ölçütlere 
göre özelliklerinin incelenmesine olanak tanıyan bir veri toplama tekniğidir. Wiki, podcast, 
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Twitter, YouTube ve blog gibi sosyal medya uygulamalarının yanı sıra web sitelerinin sahip 
olduğu içeriklerin özellikleri de içerik analizi kapsamında incelenebilmektedir. Sosyal bilimler ve 
diğer birçok disiplinde kullanılabilen bu teknik, incelenen içerik hakkında detaylı bilgiler elde 
edilmesini sağlamaktadır (Kim ve Kuljis, 2010: 283).  

Bu çalışmada, araştırma evrenini Alanya’daki 5 yıldızlı resort otel işletmelerinin kurumsal web 
siteleri oluşturmaktadır. Türkiye’nin en çok yerli ve yabancı turist çeken ilçesi olması (Alanya 
Turistik İşletmeciler Derneği, 2019) ve denizi, doğası, iklimi itibariyle resort otellerin burada 
yoğun olarak bulunması bu çalışma kapsamında Alanya’nın seçilmesinde etkili olan faktörlerdir. 
Ayrıca, beş yıldızlı otel işletmelerinin daha profesyonel, hizmette devamlılığı esas alan kurumsal 
bir anlayış içerisinde faaliyet göstermeleri ve dijital ortamı daha etkin kullandıkları düşüncesiyle 
analiz kapsamında bu işletmelerin web sitelerinin incelenmesi uygun bulunmuştur. 05.04.2020-
20.04.2020 tarihleri arasında otel web site içerik analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 
tarafından 01.04.2020 tarihinde güncellenen listeye göre, Antalya ili Alanya ilçesindeki beş 
yıldızlı otel işletmesi sayısı 82’dir. Çalışma kapsamında, Alanya ilçesinde bulunan 82 adet beş 
yıldızlı otel işletmesinin web siteleri incelenmiştir. Bunlardan 3’üne, otel web sitesinden 
kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle erişim sağlanamamış ve incelenememiştir. Dolayısıyla, 
toplam 79 adet otel işletmesinin web sitelerine erişim sağlanmış ve dijital pazarlama 
performansları analiz edilmiştir. Resort otel işletmeleri web sitelerinin dijital pazarlama 
performansına ilişkin değerlendirme tablosu oluşturulurken, ilgili literatürde daha önce 
gerçekleştirilmiş çalışmalar (Ünal ve Çelen, 2018; Kurtoğlu, 2016; Salem ve Cavlek, 2016) 
incelenmiş ve bir dijital pazarlama uzman görüşünden yararlanılmıştır. Ayrıca, web site 
içeriklerinin de incelenmesi sonucu, resort otel işletmeleri web sitelerinin dijital pazarlama 
performanslarının analiz edileceği toplam 10 boyuttan oluşan 74 adet ölçüt belirlenmiştir. Bu 
boyutlar; satış tutundurma araçları, otel iletişim bilgileri, farklı dil seçenekleri, halkla ilişkiler 
araçları, doğrudan satış ve pazarlama araçları, otel sosyal medya bağlantıları, online otel tanıtım 
araçları, otelde sunulan hizmetler hakkında bilgi, ek hizmet bilgileri, mobil özelliklerdir.  

79 adet otel işletmesinin web sitesi belirlenen ölçütlere göre incelenmiş ve dijital pazarlama 
unsurlarının web sitelerinde bulunup bulunmama durumları analiz edilmiştir. Analizlerde IBM 
SPSS Statistics 21 programı kullanılarak sayısal veriler elde edilmiştir. Elde edilen frekans ve 
yüzde değerleri ile resort otel işletmelerinin dijital pazarlama performans durumları 
belirlenmiştir. Yüzdelik değerler ve bu değerlere karşılık gelen performans durumları tablo 2’de 
gösterilmektedir. 

 

Tablo 2: Otel Web Site Performans Değer Aralıkları ve Performans Düzeyleri 

Değer Aralığı (%) Performans Düzeyi 
0-19.99 Kötü 
20.00-39.99 Yetersiz 
40.00-59.99 Orta 
60.00-79.99 İyi 
80.00-100 Mükemmel 

 

İçerik analizinin güvenirliğinin sağlanmasında, kodlayıcı güvenirliği ve kodlayıcılar arası 
uzlaşma güvenirliğinin test edilmesi gerekmektedir. Kodlayıcı güvenirliği, çalışmayı 
gerçekleştiren kişinin aynı içeriği daha sonra benzer tutarlılıkla tekrar kodlamasıdır. Kodlayıcılar 
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arası güvenirlik ise farklı bir uzman tarafından içeriklerin benzer şekilde tekrar kodlanmasını 
ifade etmektedir. Bu ikisi, çalışmadaki kodlamanın güvenirliğini göstermektedir. Her iki 
durumda da %80’inin üzerinde uyum güvenirlik için yeterli düzey olarak kabul edilmektedir. 
Kodlamanın geçerliliğinin sağlanmasında ise birden fazla kaynak ve uzman görüşünden 
yararlanılarak kod listesinin oluşturulması önerilmektedir (Lacy vd., 2015: 796-798). Bu 
çalışmada kodlayıcı güvenirliği için içerikler 15 gün sonra tekrar analiz edilmiş ve uyumun ilk 
analizle %98.7 oranında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kodlayıcılar arası uyum analizi için, bir 
başka uzman araştırmacı tarafından içerikler analiz edilmiş ve uyum oranı %97.9 olmuştur. 
Dolayısıyla bu çalışmanın güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Çalışmanın 
geçerliliği için ise, resort otel işletmeleri web sitelerinin dijital pazarlama performans ölçütlerinin 
belirlenmesinde, farklı yazarların çalışmalarından ve uzman görüşünden yararlanılarak kod 
listesi oluşturulmuştur.  

 

BULGULAR  

Bu bölümde, çalışma kapsamında araştırılan 79 adet resort otel işletmesi web sitesinin belirlenen 
ölçüte göre dijital pazarlama performanslarına ilişkin bulgulara yer verilmektedir. Performans 
ölçütünde yer alan her bir boyut öncelikle ayrı olarak incelenmiş, daha sonra tüm boyutlar genel 
olarak ele alınmış ve tablolar yardımıyla yorumlanmıştır.  

 

Satış Tutundurma Araçlarının Dağılımına İlişkin Bulgular  

Tablo 3’te, resort otel işletmeleri web sitelerinde bulunan satış tutundurma araçlarına ilişkin 
frekans ve yüzde verileri yer almaktadır.   

 

Tablo 3: Satış Tutundurma Araçlarının Dağılımı 

 
Var Yok 

f    % f % 

Sa
tış

 T
ut

un
du

rm
a 

A
ra

çl
ar

ı 

Kampanyalar  34 43 45 57 
Promosyonlar  17 21.5 62 78.5 
Yarışmalar  0 0 79 100 
Hediyeler/İkramlar 16 20.3 63 79.7 
Çekilişler  1 1.3 78 98.7 
İndirimler  25 31.6 54 68.4 
Toplam  93 19.6 381 80.4 

 

Tablo 3’teki bulgulara göre, resort otel işletmelerinin web sitelerinde satış tutundurma araçlarının 
bulunma sıklığının genel olarak düşük düzeyde (%19.6) olduğu görülmektedir. Resort oteller 
tarafından web sitelerinde en fazla yer verilen dijital pazarlama unsurları kampanyalar (%43), 
indirimler (%31.6) ve promosyonlar (%21.5) olurken, yarışma ve çekilişlere otel web sitelerinde 
neredeyse hiç yer verilmediği dikkat çekmektedir.  
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Otel İletişim Bilgileri ve Araçlarının Dağılımına İlişkin Bulgular  

Tablo 4’te, resort otel web sitelerinde otel iletişim bilgileri ve iletişim araçlarının bulunma 
sıklıklarına ilişkin frekans ve yüzdeler yer almaktadır.  

 

Tablo 4: Otel İletişim Bilgileri ve Araçlarının Dağılımı 

 
Var Yok 

f % f % 

O
te

l İ
le

tiş
im

 B
ilg

ile
ri

 v
e 

A
ra

çl
ar

ı 

Canlı Asistan  33 41.8 46 58.2 
E-posta  79 100 0 0 
Telefon-Faks Numarası  79 100 0 0 
Genel Çağrı Merkezi  28 35.4 51 64.6 
Otel Adresi  79 100 0 0 
Doğrudan Mesaj Formu 74 93.7 5 6.3 
Harita-Konum Bilgisi 72 91.1 7 8.9 
Navigasyon-Yol Tarifi 69 87.3 10 12.7 
Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 9 11.4 70 88.6 
Toplam  522 68.8 189 31.2 

 

Otel iletişim bilgileri ve araçlarına ilişkin verilere göre (Tablo 4), resort otel işletmeleri web 
sitelerinin tamamında e-posta, telefon-faks numarası ve otel adres bilgilerine yer verildiği tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte, doğrudan mesaj formu (%93.7), harita-konum bilgisi (%91.1) ve 
navigasyon-yol tarifi (%87.3) gibi dijital pazarlama unsurlarının resort otel işletmelerin web 
sitelerinin büyük bir kısmında bulunduğu bu verilerden elde edilen diğer önemli bulgular 
arasındadır. Sıkça Sorulan Sorular (SSS) unsurunun ise web sitelerinde en az (%11.4) bulunan 
unsur olduğu görülmektedir.    

 

Farklı Dil Seçeneklerinin Dağılımına İlişkin Bulgular  

Resort otel web sitelerinde bulunan farklı dil seçeneklerine ilişkin verilerin dağılımı tablo 5’teki 
gibidir.  

 

Tablo 5: Farklı Dil Seçeneklerinin Dağılımı 

  
Var Yok 

f % f % 

Fa
rk

lı 
D

il 
Se

çe
ne

kl
er

i 

İngilizce  77 97.5 2 2.5 
Almanca 68 86.1 11 13.9 
Rusça  71 89.9 8 10.1 
Arapça  8 10.1 71 89.9 
Diğer  12 15.2 67 84.8 
Toplam  236 59.7 159 40.3 
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Farklı dil seçeneklerinin dağılımına ilişkin tablo 5’teki verilere göre, resort otel web sitelerinde 
İngilizce %97.5, Rusça %89.9 ve Almanca dil seçeneği %86.1 oranında yer almaktayken, Arapça 
%10.1 ve Hollandaca, Fransızca, Farsça gibi diğer kategorisi altındaki dillerin bulunma oranı ise 
%15.2’dir. Dolayısıyla diğer dil seçeneklerine düşük oranda yer verildiği görülmektedir.  

 

Halkla İlişkiler Araçlarının Dağılımına İlişkin Bulgular  

Tablo 6’da, resort otel web sitelerinde halkla ilişkiler araçlarının dağılımına ilişkin veriler 
bulunmaktadır.  

 

Tablo 6: Halkla İlişkiler Araçlarının Dağılımı 

 
Var Yok 

f % f % 

H
al

kl
a 

ili
şk

ile
r A

ra
çl

ar
ı  

İşletme Hakkında Bilgi 
48 60.8 31 39.2 

Misyon ve Vizyon 26 32.9 53 67.1 
Ödüller/Belgeler  40 50.6 39 49.4 
Kalite Politikası  40 50.6 39 49.4 
Otelden Haberler 32 40.5 47 59.5 
Destinasyon Hakkında Bilgi 

21 26.6 58 73.4 

Üye olunan mesleki 
örgütler/dernekler 6 7.6 73 92.4 

Toplam  213 38.5 340 61.5 

 

Tablo 6’daki verilere göre, resort otel işletmelerinin web sitelerinde en fazla yer alan halkla 
ilişkiler unsuru işletme hakkında bilgi (%60.8) iken, bunu birbirine eşit oranda (%50.6) işletmenin 
almış olduğu ödüller/belgeler ile işletme kalite politikası izlemektedir. En az yer alan halkla 
ilişkiler unsurları ise destinasyon hakkında bilgi (%26.6) ve işletmenin üye olduğu mesleki 
örgüt/dernek bilgileridir (%7.6). Destinasyon hakkında bilgilere daha fazla yer verilmesi, otel 
işletmesine olan talebi de artırabilme potansiyeline bir faktör olarak düşünülebilir.  

 

Doğrudan Satış ve Pazarlama Araçlarının Dağılımına İlişkin Bulgular  

Resort otel işletmelerinin web sitelerinde bulunan doğrudan satış ve pazarlama araçlarının 
dağılımı Tablo 7’de görülmektedir.  

Online rezervasyon, doğrudan satış ve pazarlama aracı olarak resort otellerin web sitelerinin 
tamamında yer almaktayken, ücretsiz hizmetler (%84.8) ve ekstra ücretli hizmetler (%82.3) 
hakkında bilgiler, resort otel web sitelerinde en çok yer alan diğer unsurlardır. Buna karşın, 
ziyaretçi defteri (%11.4) ve otel hakkında yorumlar (%17.7) resort otel web sitelerinde en az yer 
alan doğrudan satış ve pazarlama araçları olarak görülmektedir. Müşteri ilişkileri çağrı 
merkezinin çoğu resort otelde bulunmaması (%72.2) bir diğer dikkat çekici bulgudur.  
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Tablo 7: Doğrudan Satış ve Pazarlama Araçlarının Dağılımı 

 
Var Yok 

f % f % 
D

oğ
ru

da
n 

Sa
tış

 v
e 

Pa
za

rl
am

a 
A

ra
çl

ar
ı  

Online Rezervasyon  79 100 0 0 
Oda Fiyatları   44 55.7 35 44.3 
Ekstra Ücretli Hizmetler  65 82.3 14 17.7 
Müşteri İlişkileri Çağrı 
Merkezi 22 27.8 57 72.2 

Ücretsiz Hizmetler 67 84.8 12 15.2 
Ziyaretçi Defteri   9 11.4 70 88.6 
Otel Hakkında Yorumlar 14 17.7 65 82.3 
Toplam  300 54.2 253 45.8 

 

Otel Sosyal Medya Bağlantılarına İlişkin Bulgular 

Tablo 8’de, resort otel web sitelerindeki otelin sosyal medya sayfalarına verilen bağlantılara 
ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 

Tablo 8: Otel Sosyal Medya Bağlantılarının Dağılımı 

 
Var Yok 

f % f % 

O
te

l S
os

ya
l 

M
ed

ya
 

Ba
ğl

an
tıl

ar
ı  

Facebook  72 91.1 7 8.9 
Twitter  54 68.4 25 31.6 
Instagram  64 81 15 19 
YouTube  44 55.7 35 44.3 
Tripadvisor   39 49.4 40 50.6 
Diğer  47 59.5 32 40.5 
Toplam  320 67.5 154 32.5 

 

Tablo 8’deki veriler incelendiğinde, resort otel web sitelerinin büyük bir kısmında (%91.1) otelin 
Facebook sayfasına bağlantının yer aldığı, bunu takiben Instagram (%81) ve Twitter (%68.4) 
sayfalarına bağlantıların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Resort otel web sayfalarının 
%59.5’inde ise Vimeo, Holiday Check, Tophotels, Flickr, Pinterest gibi sosyal medya araçları ve 
otel değerlendirme sitelerine bağlantıların olduğu tespit edilmiştir.  

 

Online Otel Tanıtım Araçlarına İlişkin Bulgular  

Tablo 9’da, resort otel web sitelerinde bulunan online tanıtım araçlarının dağılımına ilişkin 
bulgular yer almaktadır.  

Otel tanıtım araçlarının resort otel web sitelerinde bulunma sıklıklarına ilişkin veriler Tablo 9’da 
görülmektedir. Buna göre, otel fotoğrafları ve tanıtım metinleri, resort otel web sitelerinin 
tamamında yer almaktayken, tanıtım videoları %64.6 oranında bulunmaktadır. Sanal turların 
resort otel web sitelerinde bulunma oranı ise düşük düzeydedir (%21.5).   
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Tablo 9: Online Otel Tanıtım Araçlarının Dağılımı 

 
Var Yok 

f % f % 
O

nl
in

e 
O

te
l 

Ta
nı

tım
 

A
ra

çl
ar

ı 
Tanıtım Videoları  51 64.6 28 35.4 
Otel Fotoğrafları  79 100 0 0 
Tanıtım Metinleri  79 100 0 0 
Sanal Turlar  17 21.5 62 78.5 
Toplam  226 71.5 90 28.5 

 

Otelde Sunulan Hizmetler Hakkında Bilgilere İlişkin Bulgular  

Resort otel işletmelerinin web sitelerinde yer alan otelde sunulan hizmetler hakkında bilgilerin 
dağılımı Tablo 10’da gösterilmektedir.  

 

Tablo 10: Otelde Sunulan Hizmetler Hakkında Bilgilerin Dağılımı 

  
 

Var Yok 
f % f % 

O
te

ld
e 

Su
nu

la
n 

H
iz

m
et

le
r H

ak
kı

nd
a 

Bi
lg

i 

Misafir Odalarının 
Özellikleri  

79 100 0 0 

Oyun ve Aktivite Salonu 76 96.2 3 3.8 
Engelli Odası  24 30.4 55 69.6 
Misafir Odalarında Sunulan 
İmkanlar 79 100 0 0 

Yiyecek İçecek Hizmet 
Bilgileri 79 100 0 0 

Fitness Center 65 82.3 14 17.7 
Spa ve Wellness   75 94.9 4 5.1 
Toplantı/Organizasyon  60 75.9 19 24.1 
Spor Alanları  75 94.9 4 5.1 
Plaj Hizmetleri  75 94.9 4 5.1 
Havuzlar ve Aquapark  75 94.9 4 5.1 
Animasyon ve Eğlence 
Etkinlikleri  76 96.2 3 3.8 

Otel İçi Alışveriş Olanakları 
ve Mağazalar  45 57 34 43 

Sunulan Hizmet Fotoğrafları 79 100 0 0 
Toplam  962 87 144 13 

 

Tablo 10’daki verilere göre, misafir odalarının özellikleri, misafir odalarında sunulan imkanlar, 
yiyecek içecek hizmet bilgileri ve sunulan hizmetlerin fotoğrafları resort otel web sitelerinin 
tamamında bulunan bilgilerdir. Oyun ve aktivite salonları ve animasyon ve eğlence etkinlikleri 
hakkında bilgilerin bulunma oranı eşit (%96.2) iken,  spa ve wellness, spor alanları, plaj hizmetleri 
ve havuzlar ve aquapark (%94.9) resort otel web sitelerinde en çok bulunan diğer hizmet 
bilgileridir.  
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Ek Hizmet Bilgilerine İlişkin Bulgular  

Resort otel web sitelerinde bulunan otellerde sunulan ek hizmetlere ilişkin bilgilerin dağılımı 
Tablo 11’de görülmektedir.  

 

Tablo 11: Ek Hizmet Bilgilerinin Dağılımı 

 
 

Var Yok 
f % f % 

Ek
 H

iz
m

et
 B

ilg
ile

ri
 

VIP Hizmetler 30 38 49 62 
Market 35 44.3 44 55.7 
Transfer 48 60.8 31 39.2 
Çocuk Bakım Hizmetleri 28 35.4 51 64.6 
Çocuk Kulübü 76 96.2 3 3.8 
Araç Kiralama   37 46.8 42 53.2 
Sağlık Hizmeti 36 45.6 43 54.4 
Ütü/Kuru Temizleme  51 64.6 28 35.4 
Otopark  53 67.1 26 32.9 
Uydu TV 75 94.9 4 5.1 
Kablosuz İnternet (Wi-Fi) 71 89.9 8 10.1 
Diğer (Fotoğrafçı, Kuaför, 
İnternet Kafe, Online 
Check-in, vb.) 

50 63.3 29 36.7 

Toplam  590 62.2 358 37,8 

Tablo 11’deki ek hizmet bilgilerinin dağılımını ilişkin verilere göre, resort otel işletmelerinin web 
sitelerinde en çok bulunan ek hizmet bilgileri çocuk kulübü (%96.2), uydu TV yayını (%94.9) ve 
kablosuz internet (wi-fi) bilgileridir. Çocuk bakım hizmetleri (%35.4) ve VIP hizmetler (%38) 
resort otel web sitelerinde en az bulunan ek hizmet bilgileridir.  

 

Mobil Özelliklere İlişkin Bulgular 

Tablo 12’de, resort otel web sitelerinde bulunan mobil özelliklerin dağılımı yer almaktadır.  

Tablo 12: Mobil Özelliklerin Dağılımı 

 
 

Var Yok 
f % f % 

M
ob

il 
Ö

ze
lli

kl
er

 

Mobil Uyumlu Web Site 79 100 0 0 
Mobil Uygulama 
Yönlendirme 19 24.1 60 75.9 

Mobil İletişim Araçları 
(Whatsup, Skype, 
Telegram, Messenger, vb.) 

18 22.8 61 77.2 

Mobil Uygulama Tanıtım  8 10.1 71 89.9 
Toplam  124 39.2 192 60.8 
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Tablo 12’deki verilere göre, resort otel işletmelerinin tamamının web siteleri mobil uyumludur. 
Buna karşın, mobil uygulamaya yönlendirmenin bulunma oranı %24.1, Whatsup, Skype, 
Telegram, Messenger gibi alternatif mobil iletişim ve arama araçlarının bulunma oranı ise 
%22.8’dir. Resort otel web sitelerinde mobil uygulama bilgi ve tanıtımları oldukça düşük oranda 
(%10.1) yer almaktadır.   

 

Resort Otel Web Sitelerinin Dijital Pazarlama Performans Durumlarına İlişkin 
Bulgular 

Tablo 13’te, araştırma kapsamında analiz edilen resort otel işletmelerinin her bir boyuttaki ve 
genel dijital pazarlama performans düzeyleri ve durumları görülmektedir.  

 

 Tablo 13: Boyutlara Göre ve Genel Dijital Pazarlama Performans Durumu 

Boyut  Performans 
Düzeyi 

Performans 
Durumu 

Satış Tutundurma Araçları   %19.6 Kötü 
Otel İletişim Bilgileri ve Araçları  %68.8 İyi 
Farklı Dil Seçenekleri  %59.7 Orta 
Halkla İlişkiler Araçları  %38.5 Yetersiz 
Doğrudan Satış ve Pazarlama 
Araçları  %54.2 Orta 

Otel Sosyal Medya Bağlantıları  %67.5 İyi 
Online Otel Tanıtım Araçları %71.5 İyi 
Otelde Sunulan Hizmetler 
Hakkında Bilgi  

%87 Mükemmel 

Ek Hizmet Bilgileri  %62.2 İyi 
Mobil Özellikler  %39.2 Yetersiz 
Genel Performans  %61.3 İyi 

 

Tablo 13’teki veriler, resort otel web sitelerinin dijital pazarlama performanslarının satış 
tutundurma araçları boyutunda kötü (%19.6), halkla ilişkiler araçları (%38.5) ve mobil özellikler 
(%39.2) boyutlarında da yetersiz olduğunu göstermektedir. Otelde sunulan hizmetler hakkında 
bilgi boyutunda dijital pazarlama performansı mükemmel durumdayken, online otel tanıtım 
araçları (%71.5), otel iletişim bilgileri ve araçları (%68.8), otel sosyal medya bağlantıları (%67.5) 
ve ek hizmet bilgileri (%62.2) boyutlarında ise performans durumları iyi görülmektedir. Resort 
otel işletmelerinin genel dijital performans durumu ise iyi düzeyde (%61.3) olarak tespit 
edilmiştir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Dijital pazarlama, son yıllarda teknolojinin gelişimi ve internet kullanımının kişiler arasında 
yaygınlaşmasıyla işletmeler için en önemli araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. İşletmeler 
pazarlama faaliyetlerini dijital ortama taşımakta ve dijital pazarlamayı etkin bir şekilde 
kullanarak rekabet avantajı elde etmeye çalışmaktadırlar. Dünya genelinde önemli bir istihdam 
ve gelir kaynağı olan turizm endüstrisi de teknolojideki gelişmelere uyum sağlamakta ve dijital 
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pazarlama faaliyetlerini çeşitli şekillerde yürütmektedirler. Türkiye’nin önemli turizm 
merkezlerinden biri olan Antalya iline bağlı Alanya ilçesi, her yıl farklı milliyetlerden çok sayıda 
turisti ağırlamakta ve resort oteller burada yoğun bir şekilde hizmet vermektedir. Bu bağlamda, 
Alanya’da bulunan beş yıldızlı resort otel işletmelerinin dijital pazarlama performanslarının 
analizi amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Toplam 10 boyuttan oluşan dijital pazarlama değerlendirme ölçütünün ilk boyutu satış 
tutundurma araçları boyutudur. Burada resort otel işletmelerinin dijital pazarlama 
performanslarının kötü durumda olduğu dikkat çekmektedir. Otel web sitelerinde özellikle 
yarışma ve çekilişlere hiç yer verilmediği, hediyeler/ikramlar ve promosyonların ise oldukça 
düşük oranda yer aldığı görülmektedir. Bunlar gibi promosyon ve oyunlaştırmaya dayalı satış 
tutundurma araçlarının müşteri sadakatini ve müşteri satın alma davranışını olumlu yönde 
etkilediği ilgili literatürde yapılan araştırmalarda ortaya konmaktadır (Baiturova ve Başaran 
Alagöz, 2017; Yalman ve Aytekin, 2014). Bundan dolayı, resort otel web sitelerinde bu dijital 
pazarlama unsurlarına daha fazla yer verilerek işletmeye yönelik talep artırılabilir. Otel 
işletmeleri tarafından web siteleri üzerinden düzenlenen yarışmalar ve çekilişler ile yapılan 
promosyonlar otelin dijital pazarlama performansıyla ile birlikte dijital görünürlüğünü de artıran 
unsurlar olacaktır.  

Otel iletişim bilgileri ve araçları boyutunda, resort otel web sitelerinin dijital pazarlama 
performanslarının iyi durumda olduğu tespit edilmiştir. E-posta, telefon, faks, adres, konum 
bilgisi, navigasyon unsurlarının büyük oranda otel web sitelerinde bulunduğu görülmektedir. 
Buna karşın, sık sorulan sorular (SSS), otelin genel çağırı merkezi numarası ve canlı sohbet 
asistanı gibi bilgi ve uygulamaların ise bulunma düzeyinin düşük olduğu görülmektedir. Canlı 
asistanlar, otel web sitelerini ziyaret eden kişilerle otel adına yazılı iletişime geçerek gerekli 
bilgileri anında verebilmektedir. Ayrıca, genel çağrı merkezi numarası ile müşterilerle daha hızlı 
iletişim kurulabilir. Otel hakkında sorulabilecek olası sorular ve cevapların yer aldığı bir sık 
sorulan sorular (SSS) sekmesi ise otel web sitesini ziyaret eden kişilerin bilgilendirilmesinde etkili 
olacaktır.  

Farklı dil seçenekleri boyutunda, resort otel web sitelerinin dijital pazarlama performansları iyiye 
oldukça yakın (%59.7) orta düzeydedir. Alanya’daki resort otel web sitelerinin genellikle 
İngilizce, Rusça ve Almanca dil seçeneklerini sunduğu görülmektedir. Buna karşın, Türkiye’nin 
son yıllarda Orta Doğu pazarına açılması web sitelerinde Arapça dil seçeneğinin olması 
gerekliliğini artırmaktadır. Bununla birlikte, Alanya’ya gelen diğer milliyetlerden turistlere daha 
fazla hitap edebilmek ve ziyaretçi sayılarını artırabilmek için Hollandaca, Çek, Polonyaca gibi dil 
seçenekleri de eklenebilir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, resort otel web sitelerinin halkla 
ilişkiler boyutunda dijital pazarlama performansının yetersiz olduğunu göstermektedir. Otel 
işletmesinin üye olduğu mesleki dernek/örgütler, destinasyon ve otel hakkında bilgi ile misyon 
ve vizyon bilgilerinin web sitelerinde bulunma oranlarının çok düşük olduğu dikkat 
çekmektedir. Halkla ilişkilerin pazarlamada önemi her geçen gün daha da artan bir araç olduğu 
düşünüldüğünde (Papasolomou vd., 2014), bu bilgilere otel web sitelerinde daha çok yer 
verilmesi, destinasyon ve otel hakkında bilgilerle vizyon ve misyonun belirtilmesi, kalite 
politikasının web sitesinde vurgulanması dijital pazarlama performansı açısından önemlidir.  

Çalışma kapsamındaki resort otel işletmelerinin web sitelerinin doğrudan satış ve pazarlama 
araçları boyutunda dijital pazarlama performansı orta düzey olarak bulunmuştur. Online 
rezervasyon tüm otellerin web sitelerinde bulunmaktayken, ziyaretçi defteri, otel hakkında 
yorumlar ve müşteri ilişkileri çağrı merkezi bulunma oranı ise düşüktür. Otel işletmelerine gelen 
konukların görüşlerini, hizmetler hakkındaki memnuniyet düzeylerini yazdıkları ziyaretçi 
defterleri günümüzde işletme web sayfalarında dijital olarak yer alabilmektedir. Müşterilerin 
yorumlarına yer verilmesi, potansiyel diğer müşteriler için de önemli bir bilgi kaynağı olacaktır. 
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Müşterilerin doğrudan müşteri ilişkileri yetkilisi ile iletişim kurabileceği bir çağrı merkezi 
oluşturulması ve web sitesinde yer alması pazarlamada otelin etkinliğini artıracak unsurlar 
olarak değerlendirilebilir. Otel sosyal medya bağlantıları boyutunda resort otel web sitesi dijital 
pazarlama performansı iyi düzeydedir. Facebook en fazla bağlantının verildiği sosyal medya 
aracı iken, bunu Instagram ve Twitter takip etmektedir. Tripadvisor ve Tophotels gibi diğer otel 
değerlendirme sitesi ve forum sayfalarına daha fazla bağlantı verilmesi bu boyutta resort otel 
işletmelerinin dijital pazarlama performanslarını artıracaktır.  

Resort otel işletmeleri web sitelerinin tamamında otel tanıtım aracı olarak tanıtım metinleri ve 
otel fotoğrafları kullanılmakta, çoğunluğunda da tanıtım videolarına yer verilmektedir. Fakat, 
otel işletmesinin çevrimiçi ortamda detaylı bir şekilde incelenmesi, gezilmesi ve tanıtımına 
olanak veren sanal tur teknolojisinin resort otel web sitelerinin büyük bir kısmında bulunmadığı 
tespit edilmiştir. İlgili literatürdeki çalışmalar (Guttentag, 2010; Nayyar vd., 2018) otel 
işletmelerinin tanıtım ve pazarlamada sanal turları etkin bir araç olarak kullandıklarını ve 
önemini ortaya koymaktadır. Bu sebeple, çalışma kapsamında incelenen resort otel işletmeleri 
web sitelerinde sanal tur teknolojisini kullanmaya daha çok önem vermelidirler. Bununla birlikte, 
resort otel işletmelerinin web sitelerinde otelde sunulan hizmetler hakkında bilgi boyutundaki 
dijital pazarlama performansının mükemmel düzeyde olduğu dikkat çekmektedir. VIP 
hizmetler, transfer, çocuk bakım hizmetleri, araç kiralama gibi ek hizmet bilgileri boyutunda ise 
resort otel web site dijital pazarlama performansları iyi durumdadır. Ek hizmetlerin söz konusu 
otel işletmelerinde bulunması ve otel web sitesinde bunlar hakkında bilgi verilmesinin dijital 
pazarlama performansının artmasında etkili olacağı düşünülmektedir.   

Bu çalışma kapsamındaki resort otel işletmeleri web sitelerinin tamamının mobil uyumlu olması 
dijital pazarlama performansı açısından önemli bir bulgudur. Buna karşın, resort otel web 
sitelerinde mobil uygulamalara yönlendirmenin düşük olması, Whasup, Skype, Telegram gibi 
alternatif mobil iletişim araçlarının az sayıda bulunması ve otel mobil uygulaması hakkında 
tanıtıcı bilgilerin düşük oranda yer alması dijital pazarlama performansının bu boyutta yetersiz 
düzeyde olmasına neden olmaktadır. Law, Chan ve Wang (2018), mobil teknolojilerin otel 
işletmeleri için pazarlamada önemli bir araç olduğunu belirmekte ve potansiyel müşterilerin otel 
işletmelerini tercih etmeleri üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekmektedirler. Resort otel 
işletmelerinin kendi mobil uygulamalarına web sitesi üzerinden ziyaretçilerin yönlendirilmesi, 
otelin mobil uygulamasının kullanımını ve bilinirliğini artıracaktır. Seitz ve Aldebasi (2016), 
mobil teknoloji kullanımının markaya yönelik tüketicilerin olumlu tutumlar geliştirmesinde 
etkili olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu nedenle, otel marka farkındalığının geliştirilmesi 
açısından resort otel işletmelerinde mobil uygulama kullanımına ve web sitesi üzerinden bu 
uygulamaların tanıtımı, yönlendirilmesine daha çok önem verilmesi önerilebilir.  

Alanya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı resort otel web sitelerinin genel dijital pazarlama 
performansları iyi düzeyde olmasına karşın geliştirilmesi gereken hususlar da bulunmaktadır. 
Kötü performans düzeyine sahip satış tutundurma araçları, yetersiz performans düzeyindeki 
halkla ilişkiler araçları ve mobil özellikler resort otel işletmelerinin web sitelerinde geliştirilmesi 
gereken özelliklerdir. Ayrıca, diğer orta performans düzeyindeki dijital pazarlama 
unsurlarındaki eksikliklerin giderilmesi daha iyi, mükemmel düzeyde web site dijital pazarlama 
performansı açısından önemlidir. Resort otel işletmeleri web sitelerinin dijital pazarlama 
performanslarındaki artışın, otel işletmelerinin tanıtımına katkı sağlaması, marka bilinirliğini 
artırması ve talebin artmasını sağlaması olası faydalar arasında düşünebilir.  

Resort otel işletmeleri, yoğun rekabet ortamında varlıklarını devam ettirebilmek ve avantaj elde 
edebilmek için web sitelerinin dijital pazarlama performanslarını geliştirmelidirler. Otel 
işletmelerinin, bu çalışma kapsamında tespit edilen eksik ya da yetersiz dijital pazarlama 
unsurlarının web sitelerinde yer almalarını sağlayarak daha fazla potansiyel müşteriye 
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ulaşmaları sağlanabilir. Dijital pazarlamayı etkin bir şekilde kullanan otel işletmeleri, diğer 
işletmelere karşı rekabet avantajı da elde edecektir. Gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalarda, bu 
çalışma verileri kullanılarak bir karşılaştırma yapılabilir ve mevcut durumda meydana gelen 
gelişmeler ortaya konulabilir. Turizm endüstrisindeki diğer işletmeler üzerinde benzer bir 
çalışma gerçekleştirilerek dijital pazarlama performansları ortaya konulabilir. Anket, görüşme 
gibi veri toplama teknikleriyle birincil verilere dayalı olarak dijital pazarlama performansı farklı 
bir bakış açsıyla değerlendirilebilir.  
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Abstract 

The main purpose of this study is to investigate whether there is a difference between Generation 
Y and Generation Z in terms of travel motivation and destination choice. The study was 
conducted on 741 people residing in Balıkesir. In the research the quantitative research method 
was adopted and the questionnaire as data collection tool was used. Descriptive statistics 
(frequency, percent, mean, standard deviation) were used in the analysis of the data. In order to 
determine whether there is a statistically significant difference between Generation Y and Z in 
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GİRİŞ 

Turizm, toplumsal koşullara göre değişen, dönüşen ve gelişen dinamik bir olgudur. Bu 
dinamizm içerisinde turistlerin seyahat motivasyonları ve destinasyon seçimi ölçülebilen ya da 
ölçülemeyen pek çok faktörden etkilenmektedir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin sadece bu faktörleri takip etmesi yeterli olmamakta, aynı zamanda yaşanan değişime 
etkili bir şekilde yanıt vermesi gerekmektedir. Turist davranışlarını anlamak ve etkili yanıt 
vermek ancak bireyi turistik tüketime yönlendiren seyahat motivasyonlarının öğrenilmesi ile 
mümkündür (Dwyer vd., 2009: 63). Seyahat motivasyonlarının belirlenmesi, turizm piyasasının 
anlaşılması ve turistlerin istek ve beklentilerine uygun turistik ürün geliştirilmesi açısından 
gereklidir (Bansal ve Eiselt, 2004: 388).  

Destinasyon seçiminde, bölgenin sosyal, ekonomik koşulları ve kültürel etkinliklerin yanı sıra 
turistin yaş, cinsiyet, eğitim, gelir durumu gibi demografik değişkenler de etkili olmaktadır 
(Beerli ve Martin, 2004: 624). Söz konusu demografik değişkenlerin en önemlilerinden birinin yaş 
faktörü olduğu, özellikle kuşak değişiminin seyahat motivasyonu ve destinasyon seçimi 
üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.  

Bir destinasyonun herkes için her şeye sahip olması mümkün değildir. Bu nedenle, hedef pazarı 
etkileyen pek çok faktörden biri olan kuşak farklılıklarının değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Buradan hareketle gerçekleştirilen araştırmanın temel amacı, seyahat motivasyonu ve 
destinasyon seçimi açısından Y kuşağı ile Z kuşağı arasındaki farkı incelemektir. Daha önce Y ve 
Z kuşağını tüketici karar verme, reklam ve imaj konularında karşılaştıran araştırmalar (Kavalcı 
ve Ünal, 2016; Serçek ve Serçek, 2017; İnce ve Bozyiğit, 2018; Özden, 2019) olmakla birlikte, 
seyahat motivasyonu ve destinasyon seçimi bakımından iki kuşağı karşılaştıran bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmanın yazına ve turizm pazarlamacılarına katkı sağlaması 
beklenmektedir.   

 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI 

Turistlerin tatil kararı üzerinde etkili olan önemli faktörlerden birisi olarak görülen seyahat 
motivasyonu, ‘‘insanlar niçin seyahat eder’’ sorusunun en önemli cevaplarından birisi olarak 
görülmektedir (Dunne, 2009: 74). Hatta insan davranışlarının arkasındaki zorlayıcı ve harekete 
geçirici güç olmasından dolayı seyahat motivasyonu, turist davranışlarını açıklayan en önemli 
unsur olarak nitelendirilmektedir (Baloğlu ve Uysal, 1996; Kao vd., 2008). Seyahat motivasyonu, 
uyarılmış bir ihtiyacın tatmin edilmesi için bireyi harekete geçiren, satın alma tercihi üzerinde 
etkili olan psikolojik ve sosyal faktörleri ifade etmektedir (Solomon vd., 2006; Kotler ve 
Amstrong, 2012).  

Horner ve Swarbrooke'a (2007) göre, seyahat motivasyonu oluşturan faktörler, içsel (hobiler, ilgi 
alanları, yaşam tarzı, algı ve tutum, inanç ve değerler, geçmiş deneyimler, kişilik vb.) ve dışsal 
(destinasyonun özellikleri, reklam ve promosyon, iklim, beklentilere uygun ürün ve özellikler 
vb.) motivasyon unsurları olarak nitelendirilmektedir. İçsel motivasyon bireyin güdü ve 
ihtiyaçları sonucu oluşurken, dışsal motivasyon üzerinde daha çok destinasyonun özellikleri ve 
çekicilikleri etkili olmaktadır (Dalgıç ve Birdir, 2015; Kim vd., 2003).  

Bireyler destinasyon seçimini istek, ihtiyaç ve amaçları doğrultusunda gerçekleştirmektedir 
(Pektaş, 2017; Tomić vd., 2014). Ancak ekonomik, sosyal, politik, demografik faktörler de 
destinasyon seçimi üzerinde etkili olmaktadır (Grimm vd., 2009; Yeoman vd., 2013). Turizm 
sektörünün büyümesi büyük ölçüde, turist davranışlarını etkileyen sosyo-demografik eğilimlerin 
iyi anlaşılmasına bağlıdır (Dwyer vd., 2009; Moscardo vd., 2010). Söz konusu demografik 
faktörlerden biri yaştır. Yapılan araştırmalar, yaşla birlikte ortaya çıkan fiziksel, sosyal ve 
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psikolojik değişimlerin bireylerin ihtiyaçlarını da değiştirdiğini ortaya koymaktadır (Lebe, 2006; 
Aktuğlu ve Temel, 2006). Başka bir ifade ile bireyler, her yaşta farklı tüketim alışkanlıkları 
içerisine girmekte, destinasyon seçimine yönelik tutum ve algıları farklılık göstermektedir (İçöz, 
2001: 80). Bu noktada kuşak farklılıklarının seyahat motivasyonu üzerinde etkili olabileceğini 
söylemek yanlış olmayacaktır.  

İnsanları yaşlarına göre sınıflandıran kuşak teorisine göre, aynı zaman diliminde doğan, aynı 
koşullarda yaşayan, aynı sorumlulukları ve ortak kişilikleri paylaşan gruplar kuşak olarak 
tanımlanmaktadır (Ayçiçek, 2013; Kömürcüoğlu, 2014; TDK, 2019). Kuşak teorisine göre, aynı 
kuşağın üyeleri arasında benzerlik görülürken, farklı kuşakların arasında ise beklenti, ihtiyaç, 
istek ve hedefler belirgin farklılıklar göstermektedir (Queiri vd., 2014; Torun ve Çetin, 2015).  Bu 
araştırmada ele alınan Y ve Z kuşağını tam olarak hangi yılların temsil ettiği konusu halen 
tartışılmaktadır. Bazı araştırmacılar (Schawbel, 2014; Schroer 2015; Gale, 2015) farklı zaman 
aralıklarını işaret etmiş olsalar da bu araştırmada da ele alındığı biçimiyle, pek çok araştırmacı 
1980-1999 yılları arasında doğanları Y, 2000 yılı ve sonrasında doğanları ise Z kuşağı olarak 
tanımlamaktadır (Altuntuğ, 2012; Demirkaya vd., 2015).  

Y kuşağı (Milenyum kuşağı), diğer kuşaklara göre daha benmerkezci, özgüveni ve beklentileri 
yüksek, gerçekçi, otoriteden hoşlanmayan, tam tersine özgürlüğüne önem veren, eğitimli 
bireylerden oluşmaktadır (Avcıkurt, 2018). Marka, eğlence ve arkadaşlığa önem veren ve 
teknoloji tutkunu olan Y kuşağı, resmi olmayan iletişim kanallarını daha fazla tercih etmektedir 
(Behrstock-Sherratt ve Coggshall, 2010; Bolton vd., 2010; Perçin ve Mahmutoğulları, 2018). Ayrıca 
bu kuşağın üyeleri, ileri düzeyde düşünebilme ve hızlı bir bilgi edinme sürecine sahip, kolay 
adapte olabilen, çoklu görev yapabilen ama kolay sıkılan, rahat yaşamaktan hoşlanan, sabırsız, 
sadakatsiz ve kolay tatmin olmayan kişilerdir (Benckendorff vd., 2010; Rainer ve Rainer, 2011: 
Lundin, 2018). En genç üyesi 20, en yaşlı üyesi 40’lı yaşlarda olan Y kuşağı, turizm pazarı 
açısından önem arz etmektedir.  

Z kuşağı (Kristal kuşak) ise gelenekçi, aileye değer veren, oto kontrolü ve sorumluluk düzeyi 
yüksek, yaratıcı ve çoklu karar verme becerisine sahip bireylerden oluşmaktadır (Williams ve 
Page, 2011; Tulgan, 2013; Southgate, 2017). Teknoloji çağının gençlerini oluşturan Z kuşağı 
üyelerinin en önemli özellikleri arasında, birden çok sosyal ağa üye olmaları, uzaktan iletişim ve 
ilişkiye yatkınlıkları ve değişime hızlı uyum sağlamaları yer almaktadır (Altuntuğ, 2012: 206). 
Küresel beklentileri yüksek, konforuna düşkün, markadan ziyade kalite ve düşük maliyete önem 
veren, online alışverişten hoşlanan, kampanyaları takip eden, son dakika fırsatlarını araştıran Z 
kuşağı üyeleri, farklı bir tüketici profili oluşturmaktadır (Ayhün, 2013; Jain vd, 2014; Taş vd., 2017 
Postolov vd., 2017; Beall, 2017).  

Y ve Z kuşağı üyelerinin özellikleri konusunda bazı araştırmacılar (Greenberg ve Weber, 2008; 
Palfrey ve Gasser, 2008; Taylor ve Keeter, 2010; Rainer ve Rainer, 2011) iki kuşak arasındaki 
farklılıkları vurgularken, Furstenberg (2017) iki kuşak arasındaki sınırları belirlemenin güç 
olduğunu ve aşırı genellemeden kaçınmak gerektiğini belirtmektedir. Yapılan araştırmalar 
kuşaklara ait özelliklerin destinasyon seçimleri üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
araştırmalardan biri Barton vd. (2013) tarafından Y kuşağı üzerinde yapılmıştır. Araştırma 
sonuçları, Y kuşağının fiyata giderek daha duyarlı hale geldiğini ve turistik ürün satın alma 
kararlarında sosyal ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir. Vukic vd. (2015) 
tarafından yapılan araştırmada ise, Y kuşağının destinasyon seçimini en çok etkileyen faktörlerin 
fiyat, eğlence ve kültürel olanaklar olduğu belirtilmektedir.  

Serçek ve Serçek (2017) X, Y ve Z kuşaklarındaki turistlerin destinasyon imajı algılarını 
karşılaştırdıkları araştırmada, Y kuşağı katılımcıların tatil yeri seçiminde etkili olan faktörleri 
manzara/doğal çevre, eğlence olanakları, tarihi ve kültürel çekicilikler olarak sıralamışlardır. 
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Aynı araştırmada, Y kuşağının seyahat kararı verirken en çok internetten yararlandığı, 
katılımcıların yarıdan fazlasının yılda en az bir kez tatile çıktığı ve en fazla eğlenme amacı 
taşıdıkları vurgulanmaktadır. Veríssimo ve Costa (2018) tarafından Portekiz’de yapılan bir 
araştırmada hostellerde konaklayan Y kuşağı üyelerinin beklentileri incelenmiştir. Araştırma 
sonucunda, Y kuşağı üyelerinin, insanlarla tanışmak, farklı etkinliklere katılmak, yerel 
deneyimler yaşamak, rahat/evde gibi hissetmek ve paralarının karşılığını almak istedikleri 
belirlenmiştir.   

Migacz ve Petrick (2018) Y kuşağının seyahat motivasyonları, seyahatin algılanan faydalarını 
inceledikleri araştırmada, Y kuşağı genç ve ilerlemiş yaş grupları olarak ele alınmış ve gelir 
düzeylerine göre gruplandırılmıştır. Nicel ve nitel yöntemin birlikte kullanıldığı araştırma 
sonucunda, Y kuşağının homojen olmadığı, genç ve ileri yaş grubunun algı ve güdülerinin 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Cavagnaro vd. (2018) tarafından Hollanda’da yürütülen araştırmada Y kuşağının değer 
yönelimleri ve turizm deneyimleri incelenmiş ve Y kuşağının homojen olmadığı vurgulanmıştır. 
Araştırma sonucunda, Y kuşağının seyahati başkalarını öğrenme ve anlama fırsatı olarak 
gördüğü belirlenmiştir. Monaco (2018) tarafından İtalya’da yürütülen araştırmada, Y ve Z 
kuşaklarının tatil yeri seçiminde yeni teknolojileri ve özellikle web sayfalarını kullanıp 
kullanmadıkları incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Y kuşağının bilgi toplama ve satın alma 
kararlarında interneti geleneksel araçlarla (telefon, dergi vb.) birlikte kullandıkları, Z kuşağının 
neredeyse tamamının web siteleri ve sosyal medyayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Styvén ve 
Foster (2018) tarafından İsveç, İngiltere ve Hindistan’da yürütülen araştırmada, Y ve Z kuşağının 
seyahat deneyimlerini sosyal medyada paylaşma eğilimleri incelenmiş,  her iki kuşağın da 
seyahat deneyimlerini sosyal medyada paylaşma eğiliminde oldukları tespit edilmiştir.  

 

YÖNTEM  

Nicel araştırma deseni kullanılan araştırma, tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Tarama 
modeli geçmişte ve halen var olan durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan bir 
araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2005).  

 

Ana Kütle ve Örneklem 

Araştırmanın ana kütlesini, hayatında en az bir kez tatile çıkmış ve yaş itibarıyla Y ve Z kuşağına 
dâhil olan kişiler oluşturmaktadır. Türkiye’nin 2019 yılı nüfus istatistiklerine göre 15-19 yaş 
grubunda yaklaşık 6,4 milyon, 20-39 yaş aralığında ise yaklaşık 25,7 milyon kişi yer almaktadır 
(www.nufusu.com). Ana kütlenin 1.000.000 ve üzerinde olması durumunda e=0,05 hata payı ile 
384 örneklem büyüklüğünün yeterli olabileceği ifade edilmektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 
50). Bu kapsamda en az 384 kişiye ulaşılması gerektiği belirlenmiş olmakla birlikte, zaman ve 
parasal maliyetler de dikkate alınarak daha fazla kişiye ulaşılması hedeflenmiştir. Böylece, 
kolayda örnekleme yoluyla seçilen ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 741 kişi 
araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  

 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak kullanılan anket 4 bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde, 
katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 5 soru, ikinci bölümünde destinasyon 
seçiminde yararlanılan bilgi kaynakları (7 Madde), üçüncü bölümünde seyahat motivasyonları 
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(17 madde) ve dördüncü bölümünde destinasyon seçimini etkileyen faktörler (22 madde) yer 
almaktadır. Seyahat motivasyonları ve destinasyon seçimini etkileyen faktörlere ilişkin maddeler 
literatür taraması yapılarak oluşturulmuştur (Cha vd., 1995; Baloğlu ve Uysal, 1996; Baloğlu ve 
Mangaloğlu, 2001; Jang ve Cai, 2002; Kim ve Jogaratman, 2002; Kim vd., 2003, Yoon ve Uysal, 
2005; Kim vd. 2006; Mohammad ve Som, 2010). Ölçek maddeleri 5’li Likert tipi (1= Hiç Önemli 
Değil, 5= Çok Önemli) şeklinde düzenlenmiştir. Veriler, Balıkesir il merkezinde yaşayan 
kişilerden, 13 Mart-15 Haziran 2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 21.0 istatistik paket programından yararlanılmış, frekans, 
yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Analize 
geçmeden önce, verilere açıklayıcı faktör analizi yapılmış ve normallik sınaması için 
Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Yapılan test sonucunda verilerinin normal dağılım 
(p>0,05) gösterdiği belirlenmiştir. Böylece veri analizinde parametrik testlerin kullanılabileceği 
anlaşıldığından, iki bağımsız örneklemden elde edilen ortalamalar arasındaki farkı ölçmek için 
verilere Bağımsız Örneklem t-testi uygulanmıştır. Test sonuçları değerlendirilmeden önce 
verilerin homojen olup olmadığını belirlemek için Levene’s testinden yararlanılmıştır. Yapılan 
tüm analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR  

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılanların demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1.  Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

Değişken Gruplar 
Y Kuşağı (n=393)  Z kuşağı (n=348) Toplam (n=741) 

f % f % f % 

Cinsiyet 
Kadın 181 46,1 207 59,5 388 52,4 
Erkek 212 53,9 141 40,5 353 47,6 

Yaş 

14-16 - - 104 29,9 104 14,0 
17-19 - - 244 70,1 244 32,9 
20-25 249 63,4 - - 249 33,7 
26-31 78 19,8 - - 78 10,5 
32-39 66 16,8 - - 66 8,9 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 12 3,1 8 2,3 20 2,7 
Ortaöğretim 116 29,5 264 75,9 380 51,3 
Önlisans 131 33,3 44 12,6 175 23,6 
Lisans 134 34,1 32 9,2 166 22,4 

Tatile Çıkma  
Sıklığı (Yıllık) 

Bir Kez 196 49,9 207 59,5 403 54,4 
İki Kez 119 30,3 98 28,2 217 29,3 
Üç Kez 55 13,9 30 8,6 85 11,4 
Dört Kez ve + 23 5,9 13 3,7 36 4,9 

Ortalama 
Gelir/Harcama  
(Aylık) 

1000 TL ve altı 80 20,4 230 66,1 310 41,8 
1001-2500 TL 182 46,3 72 20,7 254 34,3 
2501-4000 90 22,9 28 8,0 118 15,9 
4001-5500 24 6,1 2 0,6 26 3,5 
5501 ve üzeri 17 4,3 16 4,6 33 4,5 
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Tablo 1’e göre katılımcıların %52,4’ü kadın, %47,6’sı erkektir. Y kuşağı katılımcıların (n=393) 
%63,4’ü 20-25 yaş, %19,8’i 26-31 yaş ve %16,8’i 32-39 yaş aralığındadır. Z kuşağı katılımcıların 
(n=348) ise %70,1’i 17-19 yaş, %29,9’u ise 14-16 yaş grubunda yer almaktadır. Y kuşağı 
katılımcıların %34,1’i lisans eğitimi, Z kuşağı katılımcıların ise %75,9’u ortaöğretim eğitimi 
almıştır/almaktadır. Y kuşağı katılımcıların tatile çıkma sıklığı incelendiğinde, %49,9’unun yılda 
bir kez, %30,3’ünün yılda iki kez tatile çıktığı görülmektedir. Z kuşağı katılımcıların %59,5’i yılda 
bir kez, %28,2’si yılda iki kez tatile çıktığını belirtmiştir.  Z kuşağı katılımcıların %66,1’inin aylık 
ortalama gelir/harcaması 1000 TL’nin altında olmasının, katılımcıların henüz çalışma hayatında 
olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Y kuşağı katılımcıların %46,3’ü 1001-2500 TL 
aralığında aylık geliri/harcaması olduğunu belirtmiştir.  
 

Destinasyon Seçiminde Yararlanılan Bilgi Kaynaklarına Yönelik Bulgular  

Katılımcıların destinasyon seçiminde yararlandıkları bilgi kaynaklarına ait ortalama ve standart 
sapma değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Katılımcıların Destinasyon Seçiminde Yararlandıkları Bilgi Kaynaklarının Dağılımı  
 Y Kuşağı Z Kuşağı 
Bilgi Kaynağı n 𝒙" S.S. N 𝒙" S.S. 
İnternet (Web Siteleri) 393 3,89 1,39 348 3,92 1,41 
Sosyal Medya 393 3,77 1,07 348 4,18 0,63 
Gazete/Dergi/Broşür  393 2,51 1,39 348 2,77 1,61 
Arkadaş/Akraba tavsiyesi 393 3,64 1,33 348 3,20 1,56 
Turizm Danışma Büroları 393 2,18 1,33 348 2,34 1,47 
Seyahat Acentası 393 3,29 1,35 348 3,28 1,49 
Diğer (Şehir rehberi, Fuar, Festival vb.) 393 2,24 1,38 348 2,45 1,49 

 

Tablo 2’ye göre Y kuşağı katılımcılar destinasyon seçiminde en çok internetten (�̅�=3,89) 
yararlanmakta, bunu sosyal medya (�̅�=3,77) ve arkadaş/akraba tavsiyesi(�̅�=3,64) izlemektedir. 
Destinasyon seçiminde Z kuşağı katılımcıların en çok yararlandıkları bilgi kaynakları ise sosyal 
medya (�̅�=4,18), internet (�̅�=3,92) ve arkadaş/akraba tavsiyesi (�̅�=3,20)  olarak sıralanmaktadır. Y 
(�̅�=2,18) ve Z  (�̅�=2,34) kuşağı katılımcıların en az yararlandıkları bilgi kaynağı ise turizm 
danışma bürolarıdır.   

 

Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi Bulguları 

Verilerin analize uygunluğunu test etmek için öncelikle seyahat motivasyonu ölçeğine Varimax 
dönüşümlü temel bileşenler analizi uygulanmıştır.  Faktör sayısının tespitinde, bir maddenin bir 
faktöre boyutlanabilmesi için ilgili faktör yükünün en az 0,40 düzeyinde olmasına karar 
verilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda, tüm maddelerin özdeğeri 1’den büyük ve toplam 
varyansın %62,9’unu açıklayan tek bir faktör altında toplandığı belirlenmiştir. Analiz sonucunda 
Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği 0,88 olarak hesaplanmış, Bartlett’s küresellik 
testi (6260,896) sonucunun anlamlı (p<0,01) olduğu belirlenmiştir. Bartlett’s küresellik testinin 
anlamlı olması, verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiğini ve faktör analizine devam 
edilebileceğini ortaya koymaktadır (Nakip 2003; Çokluk vd., 2012). Ayrıca ölçeğin Cronbach’s 
alfa değeri (α=0,89) ölçeğin güvenilirliğinin iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.  

Y ve Z kuşağı katılımcıların seyahat motivasyonlarına ilişkin, ortalama, standart sapma değerleri 
ve faktör analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3. Y ve Z Kuşağı Katılımcıların Seyahat Motivasyonlarına İlişkin Ortalama, Standart 
Sapma Değerleri ve Faktör Analizi Bulguları 

 

Tablo 3’te yer alan ortalama ve standart sapma değerleri incelendiğinde, gerek Y kuşağı (�̅�=4,26), 
gerek Z kuşağı (�̅�=4,18) katılımcıların ortalaması en yüksek seyahat motivasyonunun “Ruhsal ve 
fiziksel olarak rahatlamak” olduğu görülmektedir. İkinci sırada yer alan motivasyon faktörü 
“Eğlenmek” ifadesine ait olup, ortalama puan Y kuşağı için  �̅�=4,23, Z kuşağı için ise �̅�=4,17 olarak 
hesaplanmıştır. Her iki değişkenin de, Y ve Z kuşağı katılımcılar açısından seyahat 
motivasyonunu artıran bir unsur olduğu görülmektedir.  

Y kuşağı katılımcıların diğer motivasyon faktörleri sırasıyla “Günlük yaşamın rutininden 
kaçmak” (�̅�=4,15) ve “Macera yaşamak” (�̅�=4,13) olarak sıralanmaktadır. Y kuşağı katılımcıların 
en düşük puan ortalaması ise “Arkadaşlarımın bulunmadığı yerlere gitmek” ifadesine (�̅�=3,09) 
aittir. Z kuşağı katılımcıların “Yeni/değişik yerlerde bulunmak” (�̅�=4,07) ve “Macera yaşamak” 
(�̅�=4,00) ifadeleri için puan ortalamasının önemli düzeyde olduğu görülmektedir. Ayrıca Z 
kuşağı için “Ünlü kişilerin gittiği yerlere gitmek”	(�̅�=3,10)  ifadesinin puan ortalaması en düşük 
düzeydedir. 

Y ve Z kuşağı katılımcıların destinasyon seçimini etkileyen faktörlere yönelik tutumunu 
belirleme amacı taşıyan veri setinin faktör analizine uygunluğunu test eden KMO değeri 0,88 ve 
Bartlett’s küresellik testi (x2=5676,044; p<0,05) sonuçları da, verilerin faktör analizine uygun 
olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda, destinasyon seçimine yönelik 

Maddeler Y Kuşağı Z Kuşağı Faktör  
Yükleri n 𝒙" S.S. n 𝒙" S.S. 

Günlük yaşamın rutininden kaçmak  393 4,15 1,04 348 3,92 1,14 0,79 
Ruhsal ve fiziksel olarak rahatlamak 393 4,26 1,11 348 4,18 1,10 0,80 
Kalabalıktan uzaklaşmak 393 3,92 1,09 348 3,97 1,09 0,65 
Heyecan bulmak 393 3,99 1,05 348 3,91 1,13 0,77 
Macera yaşamak 393 4,13 1,17 348 4,00 1,31 0,81 
Değişik kültür ve yaşam şekillerini 
tecrübe etmek 393 3,89 1,14 348 3,90 1,18 0,73 

Eğlenmek 393 4,23 0,98 348 4,17 1,00 0,75 
Yeni şeyler öğrenmek, bilgiyi arttırmak 393 3,87 0,94 348 3,97 0,96 0,59 
Entelektüel olarak zenginleşmek 393 3,80 0,97 348 3,91 1,02 0,68 
Yeni/değişik yerlerde bulunmak 393 4,09 0,98 348 4,07 1,07 0,74 
Benzer ilgilere sahip kişilerle tanışmak 393 3,63 1,10 348 3,61 1,14 0,71 
Yakın arkadaşlık geliştirmek 393 3,58 1,19 348 3,59 1,18 0,61 
Arkadaşlarımın bulunmadığı yerlere 
gitmek 393 3,09 1,26 348 3,62 1,11 0,60 

Arkadaşlarıma seyahatimi anlatmak 393 3,65 1,04 348 3,73 1,07 0,63 
Ünlü kişilerin gittiği yerlere gitmek 393 3,10 1,31 348 3,10 1,34 0,64 
Erkek/Kız arkadaş bulmak 393 3,39 1,25 348 3,34 1,35 0,71 
Yeni yiyecek ve içecekleri denemek 393 3,92 1,11 348 3,93 1,10 0,76 
Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi.     
Açıklanan toplam varyans: % 62,9 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği:0,87; Bartlett’s küresellik testi: x2: 6260,896;  p<0,01 
Cronbach’s Alpha: 0,89 
Yanıt kategorileri:  
1:Hiç önemli değil, 2: Biraz önemli, 3: Ne önemli ne önemsiz, 4: Önemli,  5: Çok önemli 
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ölçek maddelerinin özdeğeri 1’den büyük olan üç faktör altında toplandığı belirlenmiştir. Ayrıca 
ölçeğin Cronbach’s alfa değeri 0,89 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç ölçeğin güvenilirliğinin iyi 
düzeyde olduğunu göstermektedir. Analiz bulguları Tablo 4’te verilmektedir.  

Tablo 4. Y ve Z Kuşağı Katılımcıların Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlere Yönelik 
Ortalama, Standart Sapma Değerleri ve Faktör Analizi Bulguları 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, destinasyon seçiminde etkili olan ilk üç faktör Y ve Z kuşağı 
katılımcılar açısından ortaktır.  Destinasyon seçimini etkileyen faktörlerden “Uygun fiyat” hem 
Y kuşağı (�̅�=4,25), hem de Z (�̅�=4,27) kuşağı katılımcılar için en yüksek puan ortalamasına 
sahiptir. Destinasyon seçimini etkileyen ikinci faktör olan “Yöresel yemekler” için Y kuşağının 
puan ortalaması �̅�=4,08, Z kuşağının puan ortalaması ise �̅�=4,24 olarak hesaplanmıştır. En önemli 
üçüncü faktör “Güzel manzara ve doğal çekicilikler” değişkenine olup, Z kuşağı katılımcıların 
puan ortalaması (�̅�=4,19), Y kuşağı katılımcılara (�̅�=4,08) göre daha yüksektir.  

Y kuşağı (�̅�=3,55) ve Z kuşağı (�̅�=3,80) katılımcılar için en düşük puan ortalamasına sahip olan 
faktör destinasyonun popülerliğidir.  

Maddeler Y Kuşağı Z kuşağı Faktör  
Yükleri n 𝒙" S.S. n 𝒙" S.S. 

Verilen paraya karşılık iyi bir değer 
elde etmek 

393 4,05 1,12 348 4,10 0,69 0,64 

Güzel manzara ve doğal çekicilikler 393 4,08 1,07 348 4,19 0,90 0,68 
İklim 393 3,69 1,04 348 3,83 0,87 0,58 
Yöresel yemekler  393 4,09 0,95 348 4,24 0,73 0,67 
Tarihi ve arkeolojik çekicilikler 393 3,92 1,05 348 4,11 0,95 0,62 
Popüler olması 393 3,55 1,07 348 3,80 1,05 0,68 
Altyapı kalitesi 393 3,72 1,01 348 3,85 1,00 0,56 
Güvenli olması 393 4,06 0,85 348 4,02 0,96 0,58 
Bozulmamış ve kirlenmemiş çevre 393 4,00 0,99 348 4,14 0,82 0,58 
Standart hijyen ve temizlik 393 3,84 1,13 348 3,88 1,01 0,68 
Uygun fiyat 393 4,25 0,89 348 4,27 1,01 0,57 
İlginç ve arkadaş canlısı yerel halk 393 3,91 1,04 348 3,83 1,05 0,51 
Farklı kültürel çekicilikler 393 4,02 1,06 348 4,06 0,98 0,54 
Kolay ulaşım 393 3,98 1,03 348 4,11 1,00 0,57 
Aile ile gidilebilir olması 393 3,86 1,17 348 4,06 0,99 0,67 
Her şey dâhil tatil olanakları 393 4,02 1,06 348 4,04 1,03 0,66 
Mükemmel plajlar 393 3,92 1,05 348 3,97 1,03 0,67 
Uygun konaklama olanakları 393 3,86 1,07 348 3,99 1,10 0,56 
Egzotik atmosfer 393 3,64 1,12 348 3,81 1,03 0,51 
Yaşadığım yerden daha ucuza 
alışveriş imkânı 393 3,90 1,14 348 4,09 1,03 0,62 

Güzel gece hayatı ve eğlence 393 4,00 1,06 348 4,05 0,99 0,76 
Macera aktiviteleri  393 3,81 1,05 348 4,05 0,83 0,54 
Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi.  
Açıklanan toplam varyans: % 59,3 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği:0,88; Bartlett’s küresellik testi: x2: 5676,044;  p<0,01 
Cronbach’s Alpha: 0,89 
Yanıt kategorileri:  
1:Hiç önemli değil, 2: Biraz önemli, 3: Ne önemli ne önemsiz, 4: Önemli, 5: Çok önemli 
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Bağımsız Örneklem t-Testi (Independent Samples t-Test) Bulguları  

Araştırmaya katılan Y ve Z kuşağı üyelerinin destinasyon seçiminde yararlandıkları bilgi 
kaynakları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklem 
t-testi bulguları Tablo 5’te verilmektedir.  

 

Tablo 5. Y ve Z Kuşağı Katılımcıların Destinasyon Seçiminde Yararlandıkları Bilgi Kaynakları 
Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

Değişken Gruplar n 𝒙" S. 
S. 

Levene’s Test t-Testi 
F p t Sd p 

Sosyal medya Y Kuşağı 393 3,77 1,07 
1,135 0,24 6,373 739 0,00 

Z Kuşağı 348 4,18 0,63 
Arkadaş/Akraba 
tavsiyesi 

Y Kuşağı 393 3,64 1,33 
0,947 0,11 3,199 739 0,00 

Z Kuşağı 348 3,20 1,56 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, destinasyon seçiminde yararlanılan bilgi kaynaklarından sosyal 
medya ve arkadaş/akraba tavsiyesi değişkenleri, Y ve Z kuşağı katılımcılar açısından istatistiksel 
olarak anlamlı (p<0,05) bir farklılık göstermektedir. Levene’s testi sütunu incelendiğinde 
değişkenlere ait varyansların homojen olduğu (p>0,05) görülmektedir. 

Elde edilen bulgular incelendiğinde, sosyal medya kullanımı açısından gruplar arasındaki 
farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t(739)=6,373; p<0,05). Buna göre bilgi edinme 
kaynağı olarak sosyal medya kullanan Z kuşağı katılımcıların ortalaması (�̅�=4,18), Y kuşağı 
katılımcıların (�̅�=3,77) puan ortalamasından daha yüksektir. Ayrıca arkadaş/akraba tavsiyesi 
değişkeni açısından da, gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu (t(739)=3,199; p<0,05) ve Y kuşağı 
katılımcıların (�̅�=3,64) arkadaş/akraba tavsiyesine Z kuşağı katılımcılara (�̅�=3,20) göre daha fazla 
önem verdikleri belirlenmiştir.   

Tablo 6. Katılımcıların Seyahat Motivasyonları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek 
Amacıyla Yapılan Bağımsız Örneklem t-Testi Bulguları 

İfadeler 
Gruplar n 𝒙" S.S. 

Levene’s Test t-Testi  
F p t Sd p 

Günlük yaşamın 
rutininden kaçmak 

Y 
Kuşağı 

393 4,15 1,04 

1,542 0,22 2,861 739 0,00 
Z 
Kuşağı 

348 3,92 1,14 

Arkadaşlarımın 
bulunmadığı yerlere 
gitmek 

Y 
Kuşağı 

393 3,09 1,26 

3,401 0,17 6,068 739 0,00 
Z 
Kuşağı 

348 3,62 1,11 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, katılımcıların seyahat motivasyonları kuşak değişkenine göre 
istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) bir farklılık göstermektedir. Levene’s testi sütunu 
incelendiğinde değişkenlere ait varyansların homojen olduğu (p>0,05) görülmektedir. Buna göre 
“Günlük yaşamın rutininden kaçmak” (t(739)=2,861; p<0,05) ifadesi açısından Y kuşağı 
katılımcıların ortalamaları (�̅�=4,15), Z kuşağı katılımcılara (�̅�=3,92) göre daha yüksektir. 
“Arkadaşlarımın bulunmadığı yerlere gitmek” (t(739)=6,068; p<0,05) ifadesi için ise Z kuşağı 
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katılımcıların puan ortalamalarının (�̅�=3,62), Y kuşağı katılımcılara göre (�̅�=3,09) daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 7. Katılımcıların Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörler Arasındaki Farkın Anlamlılığını 
Test Etmek İçin Yapılan Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

Değişkenler 
 Gruplar N 𝒙" S.S. 

Levene’s 
Test 

t-Testi 

F p t Sd P 

Yöresel yemekler  
Y Kuşağı 393 4,09 0,95 

1,948 0,33 2,531 739 0,01 
Z Kuşağı 348 4,24 0,73 

Bozulmamış ve 
kirlenmemiş çevre 

Y Kuşağı 393 4,00 0,99 
0,970 0,32 1,199 739 0,04 

Z Kuşağı 348 4,14 0,82 
Tarihi ve arkeolojik 
çekicilikler  

Y Kuşağı 393 3,92 1,05 
0,344 0,56 3,297 739 0,01 

Z Kuşağı 348 4,11 0,95 

Popüler olması 
Y Kuşağı 393 3,55 1,07 

0,443 0,51 3,295 739 0,01 
Z Kuşağı 348 3,80 1,05 

Aile ile gidilebilir 
olması 

Y Kuşağı 393 3,86 1,17 
2,052 0,13 5,083 739 0,00 

Z Kuşağı 348 4,06 0,99 

Egzotik atmosfer  
Y Kuşağı 393 3,64 1,12 

0,846 0,34 2,117 739 0,03 
Z Kuşağı 348 3,81 1,03 

Yaşadığım yerden daha 
ucuza alışveriş imkânı 

Y Kuşağı 393 3,90 1,14 
6,056 0,14 2,423 739 0,01 Z Kuşağı 348 4,09 1,03 

Macera aktiviteleri  
Y Kuşağı 393 3,81 1,05 

3,473 0,19 3,372 739 0,01 
Z Kuşağı 348 4,05 0,83 

 

Araştırmaya katılan Y ve Z kuşağı katılımcıların destinasyon seçimini etkileyen faktörler 
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız örneklem t-
testi sonuçları Tablo 7‘de verilmiştir. Öncelikle grup varyanslarının homojen olup olmadığını 
görmek için yapılan Levene‘s testi sütununda yer alan destinasyon seçimini etkileyen faktörlere 
ait p değerinin 0,05‘ten büyük olması varyansların homojen olduğunu göstermektedir.  

Destinasyon seçimini etkileyen faktörlerden “Yöresel yemekler” açısından Y ve Z kuşakları 
arasındaki farkın anlamlı olduğu gözlenmiştir (t(739)= 2,531; p<0,05). Buna göre Z kuşağı üyelerinin 
grup ortalaması (�̅�=4,24), Y kuşağı üyelerinin grup ortalamasından (�̅�=4,09) daha yüksektir. 
“Bozulmamış ve kirlenmemiş çevre” değişkeni açısından da, iki kuşak arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (t(739)= 1,199; p<0,05). Z kuşağı üyeleri için (�̅�=4,14) güzel manzara ve 
doğal çekiciliklere ait ortalama, Y kuşağı üyelerine  (�̅�=4,00) göre daha yüksektir. Destinasyonun 
tarihi ve kültürel çekiciliklere sahip olması açısından da, iki kuşak arasındaki fark anlamlı (t(739)= 

3,297; p<0,05) olup, tarihi ve arkeolojik çekicilikler Z kuşağı üyeleri için (�̅�=4,11), Y kuşağı 
üyelerine (�̅�=3,92) göre daha önemlidir. 

Destinasyon seçiminde etkili olan faktörlerden, destinasyonun popüler olması bakımından iki 
kuşak arasındaki fark anlamlı (t(739)= 3,295; p<0,05) olup, Z kuşağı üyelerinin puan ortalaması, Z 
kuşağı üyelerine göre daha yüksektir. Destinasyonun “Aile ile gidilebilir olması” Z kuşağı üyeleri 
(�̅�=4,06) için Y kuşağı üyelerine (�̅�=3,86) göre daha önemli bulunduğu için gruplar arasındaki fark 
(t(739)= 5,083; p<0,05) anlamlıdır. Destinasyon seçiminde egzotik atmosfer faktörü de gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(739)= 2,117; p<0,05). Z kuşağı üyelerinin puan 
ortalaması (�̅�=3,81),  Y kuşağı üyelerine göre (�̅�=3,64)  daha yüksektir.  
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“Yaşadığım yerden daha ucuza alışveriş imkânı” açısından da gruplar arasındaki fark anlamlı 
(t(739)=2,423; p<0,05) olup, Z kuşağı üyelerinin grup ortalaması (�̅�=3,90), Y kuşağı üyelerine(�̅�=4,09) 
göre daha yüksektir. “Macera aktiviteleri” maddesi de gruplar arasında anlamlı bir farklılık (t(739)= 

3,372; p<0,05) göstermektedir. Buna göre macera aktivitelerine Z kuşağı üyeleri (�̅�=4,05), Y kuşağı 
üyelerine (�̅�=3,81) göre daha fazla önem vermektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizm pazarının en büyük hedef kitlesini oluşturan Y ve Z kuşağının özelliklerinin belirlenmesi, 
kuşak farklılıklarını anlamak ve doğru yorumlamak açısından önemlidir. Buradan hareketle 
gerçekleştirilen araştırmanın temel amacı, seyahat motivasyonu ve destinasyon seçimi açısından 
Y ve Z kuşakları arasındaki farkın incelenmesidir. Amaca uygun olarak 741 kişi üzerinde 
yürütülen araştırmanın bulguları, destinasyon seçiminde hem Y hem de Z kuşağının bilgi 
kaynağı olarak en çok internet ve sosyal medyayı kullandıklarını göstermektedir. Ancak,  Y 
kuşağı üyeleri bilgi kaynağı olarak daha çok web sayfalarını kullanırken, Z kuşağı üyeleri sosyal 
medyayı tercih etmektedir. Elde edilen bulgular daha önce yapılan araştırmaların (Monaco, 2018; 
Serçek ve Serçek, 2017; Styvén ve Foster, 2018) sonuçları ile paralellik göstermektedir.  

Destinasyon seçiminde kullanılan bilgi kaynakları arasındaki bu fark, destinasyon pazarlaması 
açısından önemlidir. Bu doğrultuda her iki kuşağına yönelik pazarlama faaliyetlerinde, sosyal 
medya pazarlaması ve mobil pazarlama, web siteleri, online broşür ve katalog vb. dijital 
pazarlama araçlarının etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Ancak başkalarının yaşamını 
sosyal ağlardan anlık olarak takip eden ve kendi deneyimlerini de aynı yolla aktaran Z kuşağı 
başkalarının deneyimlerine önem vermektedir. Bu nedenle Z kuşağına ulaşmak için, videolar, 
kurumsal sosyal ağlar, blog ve forumlar (Influencer Marketing), sanal ya da arttırılmış gerçeklik 
uygulamalarının kullanılması destinasyon pazarlaması açısından çok daha etkili olacaktır.   

Araştırmadan elde edilen bulgular, Y ve Z kuşağı üyelerinin en önemli iki seyahat 
motivasyonunun benzerlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Her iki kuşak üzerinde de 
ruhsal/fiziksel olarak rahatlama ve eğlenme en önemli motivasyon faktörlerini teşkil etmektedir. 
Y kuşağı için günlük yaşamın rutininden kaçma,  macera yaşama, yeni/değişik yerlerde bulunma, 
heyecan, kalabalıktan uzaklaşma, yeni yiyecek ve içecekleri deneme diğer motivasyon 
unsurlarını oluşturmaktadır. Z kuşağının motivasyon unsurları ise, yeni/değişik yerlerde 
bulunma, macera yaşama, yeni şeyler öğrenme, kalabalıktan uzaklaşma, yeni yiyecek ve içecekler 
deneme ve entelektüel olarak zenginleşme ve heyecan olarak sıralanmaktadır.  

Bulgular, Y ve Z kuşağı katılımcıların destinasyon seçimini en çok etkileyen ilk üç faktörün aynı 
olduğunu göstermektedir. Söz konusu faktörler, fiyat, yöresel yemekler, güzel manzara ve doğal 
çekicilikler olarak sıralanmaktadır. Bu durum, Y ve Z kuşağı üyelerinin fiyata duyarlı, farklı 
tatları deneme arzusu yüksek ve doğal çekiciliklere önem veren bireylerden oluştuğunu 
göstermektedir. Elde edilen bulgular daha önce yapılan bazı araştırmaların sonuçları ile 
benzerlik göstermektedir (Vukic vd., 2015; Barton vd.,2013; Serçek ve Serçek, 2017).  

Y kuşağının destinasyon seçiminde önem verdiği diğer unsurlar, destinasyonun güvenli olması, 
verilen paraya karşılık iyi bir değer elde etme, farklı kültürel çekicilikler, her şey dâhil olanakları, 
gece hayatı ve eğlence olarak sıralanmaktadır. Z kuşağı ise destinasyon seçiminde bozulmamış 
ve kirlenmemiş çevre, tarihi ve arkeolojik çekicilikler, kolay ulaşım, verilen paraya karşılık iyi bir 
değer elde etme, ucuza alışveriş olanakları, farklı kültürel çekicilikler ve aile ile seyahate 
uygunluk unsurlarına daha fazla önem vermektedir. Araştırma bulguları, Y ve Z kuşağının 
destinasyon seçimini etkileyen faktörler açısından benzerlikler olmakla birlikte, bu faktörlerin 
önem düzeyinin değiştiğini ortaya koymaktadır.  
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Destinasyon seçimini etkileyen faktörlerden, yöresel yemekler, bozulmamış ve kirlenmemiş 
çevre, tarihi ve arkeolojik çekicilikler, destinasyonun popülerliği, aile ile gidilebilir olması, 
egzotik atmosfer, ucuz alışveriş olanakları ve macera aktivitelerine ait Z kuşağının puan 
ortalamaları Y kuşağına göre daha yüksektir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde Y 
kuşağının Z kuşağının doğaya duyarlı, farklı tarihi ve kültürel çekiciliklere ilgi duyan, 
yabancı/uzak ülkeleri merak eden ve maceraperest bir yapıya sahip olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ayrıca alışverişi seven ve popüler kültürden etkilenen Z kuşağının destinasyon 
seçiminde, Y kuşağına göre daha bilinçli ve seçici davrandığı, harcadığı paranın karşılığında iyi 
bir değer elde etmek istediği ve beklentilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.   

Araştırma bulguları, destinasyon pazarlamacıları açısından önem taşıyan bazı ipuçları 
içermektedir. Buna göre, her iki kuşak da fiyata duyarlı olup, pazarlama iletişiminde ulaşım, 
konaklama ve alışveriş olanakları açısından mutlaka uygun fiyat vurgusu yapılmalıdır. Benzer 
biçimde hem Y hem de Z kuşağı rahatlama, eğlenme motivasyonlarına önem vermekte, yerel 
unsurlar ve doğal çekicilikleri önemli bulmaktadır. Dolayısıyla Y ve Z kuşağı turistleri 
destinasyona çekmek isteyen turizm profesyonelleri, rahatlama, zevk, eğlence gibi hazcı 
motivasyonları öne çıkarmalı, pazarlama mesajlarında yerel kültür, doğal çevre, farklı macera 
aktiviteleri, rekreasyon ve eğlence olanaklarına vurgu yapmalıdır. Ayrıca özellikle Z kuşağına 
yönelik pazarlama iletişiminde bilgiden ziyade, duygu ve deneyimi öne çıkaran mesajların daha 
faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Araştırmadan elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, seyahat motivasyonları ile 
destinasyon seçimi açısından Y ve Z kuşağı arasındaki farklılıklar kadar benzerlikler de dikkat 
çekmektedir. Elde edilen bu sonucun, örneklemin %80,6’sının 14-25 yaş aralığında olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırma verilerinin en önemli kısıtını oluşturan bu durum 
verilerin genellenmesini de engellemektedir. Ancak turizm sektörünün Y ve Z kuşaklarına 
yönelik gerçekleştireceği kuşak pazarlaması açısından iki kuşak arasındaki farklılıkların 
bilinmesi önem taşımaktadır. Bu noktada araştırma bulgularının, gelecekte yapılacak akademik 
çalışmalara ve uygulayıcılara Y ve Z kuşaklarının temel özellikleri, motivasyon unsurları, 
beklentileri ve yeni turistik ürünlerin geliştirilmesi konusunda ön bilgi oluşturacağı 
düşünülmektedir. Son olarak, gelecekte yapılacak araştırmalarda, genç ve ileri yaş grubunda yer 
alan Y ve Z kuşağı üyelerinin karşılaştırılmasının, iki kuşak arasındaki farkların belirlenmesi 
açısından daha yararlı olacağı öngörülmektedir.  
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GİRİŞ 

Hizmet sektörü tüm dünyada en hızlı gelişen alanlardan bir tanesidir. Türkiye’de de hizmet 
sektörü hızlı gelişme gösterdiğinden ülke ekonomisindeki yeri gün geçtikçe artmaktadır. Otel 
işletmeleri bu bağlamda ülke ekonomisine katkısı da göz önünde bulundurularak hizmet sektörü 
içinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu işletmelerin verimliliği doğrudan hizmet kalitesiyle 
ilişkilidir. Pender ve Sharpley (2004), otel işletmeciliği ile ilgili üç önemli ve birbiriyle ilişkili otel 
işletmesi alanı olduğunu öne sürmektedir. Bunlar, her biri kilit yönetim “sonuç alanları” olarak 
tanımlanabilecek müşteriler, işgücü ve işletmenin varlıklarıdır. Turizm işletmelerinde işgücünü 
oluşturan personelin mesleki eğitimi ve tecrübesi işletmeye gelen ziyaretçilerin memnuniyetini 
ve hizmet kalitesini etkilemektedir, bu nedenle yetişmekte olan işgücüne verilen değer önemli 
bir unsurdur. Eğitim kurumları nitelikli işgücü yetiştirmek ve öğrencilerin sektörü tanımalarına 
fırsat vermek için staj uygulaması yapmaktadırlar. Yapılan staj uygulamasının amaca 
ulaşabilmesi için işletmelerin stajyer öğrencilere yaklaşımı son derece önemlidir. Bu çalışma ile 
yöneticilerin stajyerlik kavramına ilişkin bakış açıları değerlendirilecektir.   

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Metafor kelimesi Yunan kökenli bir kelimedir ve “meta: öte” ve “pherin: taşımak” kelimelerinin 
bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Anlam olarak ise “bir şeyi başka bir şey ile anlatmak” için 
kullanılmaktadır (Parın, 2017). Dann (2002) metaforun en temel özelliğinin kültürel kodlar 
içermesi olduğunu, kültürden kültüre değiştiğini ve bu nedenle de metaforların evrensel 
olamayacağından söz etmiştir. Nöth'e (1990) göre metafor dar veya geniş anlamda düşünülebilir. 
Birincisi, özel bir alanı kapsarken, ikincisi kelime dağarcığının alışılmadık tüm kullanımlarına, 
geleneksel dilden tüm ayrılmalara uygulanabilir. Kelimenin ilk anlamını alan metafor, transfer 
(değiştirme, değiştirme, çeviri) ve benzerlik (benzerlik, karşılaştırma, analoji) özelliklerine 
sahiptir. Bu nedenle metafor genellikle 'keyfi' olduğu söylenen değişmezin aksine (geleneksel 
olarak) kabul edilir.  

Metafor iki 'farklı şeyi paylaştıkları özelliklere göre karşılaştırdığından, ‘x y'dir’ şeklini alır 
(örneğin, ‘zaman nakittir’ ifadesi) (Elgin, 1993). Burada, dikkatle seçilmiş ve iletilmiş benzerlik 
noktaları üzerinde odaklanılmıştır. Hem konuşmacı hem de dinleyicinin karşılaştırmayı 
anlaması şartıyla, metafor “insanların tutumlarını hızlı, etkili ve kalıcı bir şekilde değiştirmek için 
kullanabilecek en güçlü cihaz” olabilir (Elgin, 1993). Öte yandan, metafor paradoksal olarak, 
dilsel yoksulluk belirtileri gösterebilir, çünkü aynı kelimenin farklı durumlarda kullanılması 
kelimelerin seçiminde bir sınırlama ortaya koyabilir. (Burke, 1966). Bu nedenle dilin zenginliği 
metaforları daha çok zenginleştirir. Metafor kullanımı anlatımı zenginleştirir. Metaforlar 
insanların hayatlarını nasıl sürdüreceğini büyük ölçüde etkilemektedir. Metaforlar kullanıma 
göre insanlar için gerçeklikler yaratabilmektedir. Bu durum özellikle sosyal hayatlara 
yansımaktadır. Bu nedenle eylemler üzerinde kılavuz gibi bir etkisi olabilmektedir, yani günlük 
hayatta kullanılan metaforlar kişilerin davranış biçimlerine dönüşebilmektedir (Parın, 2017). 

Adu-Ampong (2016)’a göre bir asır öncesine kadar bir mecaz sadece bir konuşma figürüyken, 
söylem analizinin gelişmesiyle, metaforlar daha fazlasını temsil etmeye başlamıştır. Birçok 
durumda metaforlar, dünyaya bakmak, görmek, anlamak ve gerçekten yeniden yapılanmanın 
bir yolunu temsil ederler. En temel anlamda metafor, bir kavramın diğer bir kavramla temsil 
edilerek kullanılmasıdır. Hızla değişen sosyal dünyada metaforlar, mevcut kelime dağarcığı 
yetersiz olduğunda devam eden dönüşümleri anlamanın yeni yollarını sunar. Turizm ve 
"tropikal cennet", "kutsal bir yolculuk olarak turizm" ve "çocuk olarak turizm" ile ilişkili 
geleneksel metaforlar vardır. Metaforlar günlük dilde yaygındır ve bu nedenle bilgi 
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dağarcığımızda önemli bir rol oynar. İnsan düşünce süreçleri - yani bizim kavramsal sistemimiz 
- mecazi olarak yapılandırılmış kabul edilir (Lakoff ve Johnson, 1980). Böylece bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak 'yaşadığımız' metaforları seçtiğimizde gerçekliğimizi aynı anda şekillendiririz. 
Sosyal bilimlerde dilbilimsel dönüşün ardından, dil ve metafor analizleri siyaset bilimi, sosyoloji 
ve politika çalışmalarında, dilbilim ve beşeri bilimlerde geleneksel dayanaklarını bırakarak önem 
kazanmaktadır (Carver ve Pikalo, 2008; Cameron ve Maslen, 2010).  

Günay ve Düşmezkalender (2019) çalışmalarında “metafor” kavramını incelemişler, “metafor” 
un çeşitli tanımlarını gözden geçirmiş ve kavramların mecazi anlamlarını tartışmışlardır. 
Metaforlar, kavramları, olguları veya nesneleri tanımlarken kullanılan alternatif yaklaşımlardır. 
Farklı ifadelerle bireylerin hayali ve hayali düşüncelerini temsil ederler. Bu şekilde, tanımlanmış 
bir kavram, aynı anlama gelmekle birlikte, farklı sözcükler ve farklı yönlerden açıklanabilir. 
Metaforlar, özellikle belirli bir kavrama yönelik algıları ortaya koymaları bakımından önemli 
kabul edilirler.  

Turizm alanında metafor kavramı özellikle son yıllarda farklı konular için çalışılmıştır. Ehtiyar, 
Solmaz ve Çağla (2019) yaptıkları çalışmada turizm alanında çalışan akademisyen kadınların 
simgesel olarak nasıl algılandıklarını görebilmek için metafor yaklaşımını kullanmışlardır. Farklı 
üniversitelerde turizm eğitiminde görev alan kadın akademisyenlerin neye benzetildikleri ve 
neden bu benzetmenin yapıldığını görmek için yürütülen çalışmada metafor temaları olarak 
“mücadele etmesi gereken”, “çoklu görevlere sahip” ve “çalışkan biri olarak kadın akademisyen” 
temaları olduğu ifade edilmiştir. Aynı çalışmada “zarif”, “engellenen”, “üretken”, “mucizevi bir 
varlık”, “enerjik”, “güçlü”, “fedakâr”, “yol gösterici”, “uyum sağlaması gereken” ve “denge 
sağlaması gereken biri” kavramlar öne çıkmıştır.  

Güllü, Kendir ve İnce (2016) yaptıkları çalışmada turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin iş 
değeri algıları ve mesleğe devam niyetleri üzerine incelemede bulunmuşlardır. Elde ettikleri 
bulgulara göre öğrencilerin mesleğe devam konusunda kararlı olmadıkları sonucuna 
ulaşmışlardır. Bir diğer çalışmada, turizm alanında önlisans eğitimi alan öğrencilerin, staj öncesi 
ve sonrası görüşleri değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular öğrencilerin staja ilişkin görüşlerinin 
staj tamamlandıktan sonra olumsuzlaştığı yönünde bulunmuştur (Emir, Pelit ve Aslan, 2010).  

Özder, Kaya ve Ünlü (2012) çalışmalarında ortaöğretim öğrencilerinin turizm kavramına yönelik 
algılarını belirlemeye ve bu amaçla turizm kavramı ile örtüşen metaforları ortaya çıkarmaya 
çalışmışlardır. Turizm kavramına ilişkin ortaöğretim öğrencilerinin Lokanta, müzik, türkü, 
İngilizce, yabancı dil, güneş, dolar, turist otobüsü, fotoğraf makinası, kamera, yemek, dil pratiği, 
han, hamam, harita, miras, döviz gibi metaforları kullandıkları görülmüştür. Benzer bir tematik 
çalışma Taş, Düz ve Ünlü (2016) tarafından yürütülmüştür ve bu çalışmada orta öğretimde eğitim 
alan öğrencilerin turizm algısını belirlemek için metafor yaklaşımını kullanmışlar ve “alternatif 
turizm” kavramına ilişkin algının belirlenmesine çalışmışlardır. Bu amaçla özel ve devlet 
okullarında okuyan ortaöğretim öğrencilerine uygulanan anket çalışmasında olgu bilim deseni 
kullanılmıştır. Bulgularda olağan şeyin dışında, değişik turizm, çok çeşitli, sıra dışı, ekstra turizm 
gibi metaforların öne çıktığı görülmüştür. 

Turizm alanında öğrenim gören öğrencilerin ‘Rekreasyon’ kavramına yaklaşımlarını metafor 
yöntemi kullanarak görmek amacı ile yürütülen çalışmada Gözen (2019) analizinde içerik analizi 
yöntemi ve kelime sorgusu yöntemini kullanmıştır. Yapılan çalışmada en çok tekrar eden 
kelimelerin belirlenmesi için frekans analizi yöntemi ve temaların oluşumunda kullanılan 
kelimelerin belirlenmesi için ise kelime diyagramları kullanılmıştır. Bu tür çalışmalarda önemli 
kavramlardan birisi olan metaforun “konu ve kaynak” arasındaki ilişkinin belirlenmesinde 
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“gibi” kelimesi kullanılmış; metaforlara arka planda ne anlam yüklendiğinin görülmesi için ise 
“çünkü” ifadesi seçilmiştir. 

Gözen (2019) bir olgunun metafor olarak kabul edilebilmesi için; 

1. Metaforun konusu nedir?

2. Metaforun kaynağı nedir?

3. Metaforun kaynağından konusuna atfedilmesi düşünülen özellikler nelerdir? gibi sorulara
cevap verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Meslek lisesi ve turizm yüksek okulunda öğrenim gören öğrencilerin termal turizme ilişkin 
algılarının metafor yöntemi kullanarak belirlenmesi için yürütülen çalışmada Bilgen ve diğerleri 
(2014) olgu bilim deseni (fenomenoloji) kullanmış ve içerik analizi tekniğini kullanarak verilerin 
analizini gerçekleştirmişlerdir. Yapılan çalışmada 180 öğrenciye anket uygulanmış ve 
öğrencilerin 46 metafor ürettikleri ve bunların 4 kategoride toplanabileceği çalışmada 
belirtilmiştir. Benzer konuda bir diğer çalışma Canbaba ve Canbaba (2020)’de yapılmış ve 83 
öğrenciye yarı yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Çalışmada öğrencilerin termal turizme 
yönelik 31 metafor ürettikleri ve bunun da 5 farklı kavramsal kategori altında ele alınabileceği 
belirtilmiştir. Termal turizm konusunda öğrencilerin en fazla 16 frekansla tekrar edilen %21,62 
ile ‘Kaplıca’ metaforu olurken onu 10 frekans ve %13,51 ile Pamukkale metaforu izlerken 3. Sırada 
9 frekans ve %12,6 ile sağlık izlemiştir. “Türk Mutfağı” konusunda Turizm Rehberliği alanında 
öğrenim gören öğrencilerin algılarının ortaya konulabilmesi için yürütülen bir çalışma ile 281 
öğrenci ile anket yöntemi kullanılarak yürütülen çalışmada, Köroğlu, Manav ve Karaca (2018) 
metafor yaklaşımını kullanmışlardır. Yapılan çalışmada öğrencilerin 154 metafor ürettikleri ve 10 
kategori altında toplanabileceği çalışmada gösterilmiştir. Çalışmada "doğa ile ilgili metaforlar", 
"kültür-sanat ile ilgili metaforlar", "verilen önem ile ilgili metaforlar", "yiyecek-içecekler ile ilgili 
metaforlar", "soyut kavramlar ile ilgili metaforlar", "mekân ile ilgili metaforlar", "canlı varlıklar 
ile ilgili metaforlar", "nesneler ile ilgili metaforlar", "klasik bir algı olarak mutfak ile ilgili 
metaforlar" ve "diğer metaforlar"ın kullanıldığı belirtilmiştir. 

Turizm ve kültür konusundaki algılanmanın belirlenmesi amacı ile yürütülen çalışmada, 
Anadolu lisesi ve mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören öğrencilere anket yöntemi kullanarak 
metafor yaklaşımı uygulanmıştır (Gürsoy ve Sonuç, 2020). Çalışmaya toplam 261 öğrenci 
katılmıştır. Çalışmada, “Turizm”, “Kültür” ve “Turizm ve Kültür” konularındaki üretilen 
metaforlar belirlenmiştir. Çalışmada turizm eğitimi alan lise ve üniversite öğrencilerinin turizm, 
kültür ve bu iki terimin ilişkisine dair farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 
Turizm ve otel işletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin "turizm" olgusuna ilişkin metaforik 
algılarının belirlenmesi amacı ile yürütülen diğer bir çalışmada ise Saçılık, Çevik ve Özkan (2016) 
öğrenciler “Turizm” konusunda 97 farklı metafor üretmişlerdir. Yapılan çalışmada öğrencileri 
ürettikleri metaforların en çok eğlence (36), para (22), deniz-kum—güneş (10), dinlenme (10), 
sosyalleşme (9), tatil (9) ve özgürlük (9) olarak kategorilere ayrılabileceği belirtilmiştir. Yapılan 
çalışmada önlisans öğrencilerinin %31,6'sı klasik algıya; %16,73'ü psikolojik algıya; %15,24'ü 
finansal algıya; %11,15'i gelişim aracı algısına; %6,69'u sosyolojik algıya; %6,32'si canlı ve somut 
varlık algısına; %5,21'i tarihi ve kültürel algıya; %4,09'u eylem algısına ve %2,97'si ise edebi değer 
algısına sahip oldukları görülmüştür. 

Turizm sektöründe çalışan orta ve alt düzey otel çalışanlarının “turizm”, “barış” ve “turizm–
barış” bakış açılarının görülmesi amacı ile yürütülen bir çalışmada metafor olgusu kullanılmıştır. 
Kulakoğlu Dilek, Dilek ve Gümüş (2016) tarafından yürütülen çalışmada metaforik algılar 
ekonomik, duygusal, ilişkisel ve holistik (bütünsel) algı gibi 4 temel kategoride toplanmıştır. 
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Yapılan çalışmada turizm çalışanlarının turizm ve barışı birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak 
gördüklerini göstermiştir.  

Seyitoğlu ve Çakar (2017) metaforik yaklaşım ile ilgili bir çalışma yaparak çalışmada turizm lisans 
öğrencilerinin eğitim ve staj deneyimleri ile ilgili metaforik analiz algılarını incelemişler ve 
turizm eğitimcilerinin metafor kullanmaya yönelik farkındalıklarını araştırmışlardır. Çalışmada 
metafor yaklaşımını araştırmak için nitel bir metodoloji kullanılmıştır. Katılımcılar, Antalya 
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin öğrencilerinden seçilmiş ve çalışmaya 94 öğrenci 
katılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış bir anketle toplanmış ve içerik analizi kullanılarak 
işlenmiştir. Daha sonra, cevaplarda bulunan metaforlar farklı gruplara ayrılmış ve ilgili metinler 
belirlenmiştir. Sonuçlar hem turizm eğitimi sağlayıcıları hem de turizm işletmeleri için yararlı 
bilgiler içermektedir. Bu çalışmada katılımcı lisans öğrencilerinin eğitim programlarına ve 
stajlarına ilişkin algıları ve kavrayışları ortaya konulmaya çalışmıştır. Çalışmada turizm 
eğitimcilerinin öğrencilerinin öğretme ve öğrenme sürecine ilişkin algılarını kavramak için 
yüksek öğretimde metafor kullanma bilincini artırmak, amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuçları 
katılımcıların hem turizm eğitim kurumları hem de kuruluşları için önemli etkileri olan olumlu, 
olumsuz ve tarafsız bakış açılarına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma ile eğiticilerin 
öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini incelemek ve anlamak için metafordan yararlanabileceğini 
gösterirken, bulgular ideal turizm eğitiminin ve daha iyi staj koşullarının entegrasyonunun 
öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için fırsatlar sağlayabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada veri 
analizinin ilk aşamasında, katılımcıların turizm eğitimi ile ilgili fikir ve düşüncelerinde yer alan 
yedi konu ve veri analizinin ikinci aşamasından sonra ise altı ana tema, stajyerle ilgili metaforlara 
atıfta bulunmaktadır.  

Seyitoğlu ve Çakar (2017)’ın çalışmasının en çarpıcı yanı stajlara ilişkin olarak gerçekleştirdikleri 
ikinci metafor grubu olmuştur. Çalışmada sektörde stajyerlerin nasıl görüldüğü ile ilgili, 
stajyerlerin bakış açısı görülmeye çalışılmıştır. Çalışmada, stajyerlerin gözü ile bakıldığında 
sektörde stajyerlerin tam olarak dikkate alınmadığı, önemli görülmedikleri not edilmiştir. 
Stajyerlerin motive edilmeleri ve eğitilmeleri gerektiği belirtilerek, stajyerlerin bakış açılarına 
göre kendilerinin ucuz emek olarak görüldükleri şeklinde özetlenebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, 
stajyerlerin sektörde kalmak için yeterince cesaretlendirilmedikleri, bu durumun onları hayal 
kırıklığına uğrattı çünkü beklentilerinin turizm kuruluşları tarafından karşılanmadığı stajyerler 
tarafından ifade edilmiştir. Daha önce yapılan birçok çalışmada stajların öğrencilerin sektörü ve 
çalışma ortamını tanımaları için çok önemli olduğu gösterilmiştir (Zopiatis ve Constanti, 2007). 
Stajyerler staj esnasında bilgi ve becerilerini geliştirebilmektedir (Chen ve Gürsoy, 2008; Cook, 
Parker ve Pettijohn, 2004) ve bu da onların kişisel gelişimleri için oldukça önemlidir.  

Atieno ve Njoroge (2018) çalışmalarında ekoturizm kavramının Kenya'daki turizm paydaşları 
arasında çevresel davranışlar için bir metafor olarak ele almıştır. Çalışmada, turizmdeki "eko” ön 
eki metaforu, paydaşlara diğer ilgi alanlarına hizmet eden ekonomik ve sosyal mantıklarla 
bağdaştırıldığını göstermiştir. Yazarlar, ekoturizm odak alanlarındaki aktörler için kavramın 
pratik temeline yeniden bakılmasını ve terimin kullanımının dilsel yeterliliklerini dikkate almayı 
önermişlerdir. Makalede çevresel sürdürülebilirlik için bir metafor olarak ekoturizmin 
Kenya'daki destinasyonlar tarafından inşa edildiği farklı pozisyonları kategorize etmede 
kullanılmıştır. Yazarlar, bir metafor olarak ekoturizmin Kenya'daki korunan alanlardaki koruma 
girişimlerinin ikonik bir temsili olarak öne çıkmayı başardığı noktası üzerinde durmuşlardır.  

Matlay ve Peters (2005) bir kuruluştaki genç stajyerler veya çıraklar gibi bazı paydaş gruplarının 
girişimci süreçler ve liderlik becerileri hakkında daha derin bir bilgiye sahip olabileceğini öne 
sürmektedir. Çalışmada küçük işletme girişimcilerinin turizmdeki temel özelliklerini 
araştırmakta ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili becerileri rapor edilmektedir. Çalışmada 
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girişimci liderin, çalışanların işe ilgilerini odaklayabilmeleri için çalışanlar üzerinde güçlü bir 
etkisinin olduğunu, sadece çalışanların değil stajyerlerin de motive edilmesi, şirketlerin iç 
iletişiminin ve uygun bir çalışma atmosferinin oluşturulmasından sorumlu olduğu üzerinde 
durmuştur. Çalışmada stajyerlerin liderlik davranışı değerlendirilmiş ve bunun için anket 
çalışması yapılmıştır. Anket kapsamında, çalışanların örneğin şirket içindeki üst birim yöneticisi 
genel müdür veya şirket sahibi yöneticinin çalışanları motivasyonu ve çalışanlarla iletişim 
yeteneğinin yanı sıra insan kaynakları yönetimi becerilerinin de değerlendirmesi sağlanmıştır. 
Stajyerlerin girişimci liderlik değerlendirmesini açıklamak ve tahmin etmek için hangi değişken 
kümesinin kullanılabileceğini araştırmak amacıyla tanımlayıcı analiz, k-ortalama küme analizi 
ve çoklu regresyonlar kullanılmıştır. Stajyerler tarafından “Çalışan dostu liderler” sık sık iletişim 
kuran ve onları iş başında eğitmeye çalışan yönetici olarak tanımlanmıştır. Bu tür yöneticilerin 
stajyerleri motive ettiği belirlenmiştir. Matlay ve Peters (2005)’e göre turizm çalışanları tarafından 
algılanan en büyük avantajlardan biri, dünyadaki turizm merkezlerinde kolayca iş bulma imkânı 
bulunmasıdır. Genç turizm stajyerleri için güçlü bir motivasyon kaynağı diğer ülkeleri ve 
kültürleri öğrenme imkânıdır ve bu nedenle de mesleki hareketliliklerinin desteklenmesi oldukça 
önemlidir. Öte yandan, girişimci liderlerin uzun vadede kalifiye çalışanları kaybetmekten 
korktukları çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Daha esnek ve kültürlerarası eğitim 
programları, hem mevcut eğitim firmalarıyla daha yüksek stajyer memnuniyetini hem de 
uluslararası know-how'ın küçük turizm işletmelerine daha iyi aktarılmasını sağlayabileceği not 
edilmiştir. 

Richardson (2008) Avustralya'daki mevcut turizmi ve konaklama bölümünde lisans eğitimi alan 
öğrencilerinin sektördeki kariyerlerine yönelik tutum ve algılarını incelemiş öğrencilerin endişe 
duyduğu alanlar, yöneticileriyle olan ilişkisi, tanıtım fırsatları, kariyer yolları ve sektörde 
sunulan ücret ve koşullar çalışmada irdelemiştir. Çalışmada eğitim alan öğrencilerin % 50'sinden 
fazlasının sektör dışındaki kariyerleri düşündüğü sonucuna varılmıştır. Sektörde iş tecrübesi 
olanların % 43,6'sı mezun olduktan sonra turizm ve otelcilik sektöründe çalışmayacaklarını, bu 
katılımcıların % 96,3'ünün bu kararın ana nedeninin de sektörde geçirdikleri tecrübeleri olduğu 
görülmüştür. Bu sonuç tek başına bile staj konusunun sadece sektörü tanıma ve öğrenme süreci 
olmadığını aynı zamanda kötü deneyimlerin alınan eğitimi etkisizleştirdiğini ortaya koymuştur. 
Stajyerlerin mezun olduktan sonra ilk olarak hangi pozisyonu düşündükleri belirlemek için bir 
dizi soru sorulmuş ve katılımcıların çoğunluğunun süpervizör (% 16,5), stajyer müdürü (% 27,1), 
departman müdürü (% 15,3) ve müdür yardımcısı (% 17,6) gibi pozisyonlarda çalışabileceklerine 
inandıkları görülmüştür.  

Akış Roney ve Öztin (2007) turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm kariyerlerine yönelik 
algılarını analiz etmek için üniversite düzeyinde turizm eğitimi gören 450 Türk öğrenci ile anket 
çalışması yapmıştır. Sonuçlar, genel olarak, katılımcıların algılarının ne olumlu ne de olumsuz 
olduğunu göstermiştir. Bulgular ayrıca turizm sektörünü tanıma isteği; mezuniyet sonrası 
turizmde çalışmaya istekli olma ve iş tecrübesi; turizm kariyer imajını şekillendirmede önemli 
faktörler dikkate alınarak yürütülmüştür. Çalışma, yeni öğrenciler sektöre iyimser bir bakışla 
başlasalar bile, staj döneminden ve (bazı öğrenciler için) yarı zamanlı iş deneyiminden sonra, 
daha olumsuz bir algı geliştiği görülmüştür. Bunun birçok turizm işletmesinde insan kaynakları 
politikalarında ve uygulamalarında karmaşıklık eksikliği ile açıklanabileceği üzerinde 
durulmuştur. Genel olarak, yöneticilerin karar verme sürecine katılma yetkisini teşvik etme ve iş 
gücünü motive etme konusunda isteksiz olmalarının olumlu bakışın olumsuza dönmesinde etkili 
olabileceği düşünülebilir. Olumsuz çalışma koşullarının katılımcıların algıları üzerindeki etkisi 
büyüktür. Öğrenciler gerçekten turizm eğitimi almak ve sektörde kariyer yapmakla 
ilgilendiklerinde, turizmle ilgili işlerin doğası hakkında daha gerçekçi bir görüşe sahip olma 
eğilimindedirler, bu da daha mantıklı beklentiler anlamına gelmektedir. Turizm endüstrinin 
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olumsuz imajının nedenlerinden biri, insan kaynaklarında güncel olmayan yaklaşımların 
kullanılmasından kaynaklanmakta ve bu da stajyer öğrencilerin bakışını olumsuza 
çevirmektedir. Yüksek kaliteli profesyonel insan kaynakları, iş deneyiminin kalitesini artırmaya 
ve sonuç olarak endüstrinin imajını potansiyel olarak iyileştirmeye yardımcı olabilir.  
 
YÖNTEM 
Araştırma Deseni 

Yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim kullanılmıştır. Olgubilim, olgu 
hakkında bilgi sahibi olabilmek için kişilerin tecrübelerinden faydalanan bir araştırma 
yöntemidir (Kocabıyık, 2016: 55). 

 
Çalışma Grubu 
 
Çalışma grubunun demografik özelliklerine ilişkin bulgular aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. 
Analiz sonucuna göre katılımcıların %64’ü erkek, %36’sı ise kadındır. Yaş dağılımı 
incelendiğinde, katılımcıların %33’ü 21-30 yaş aralığında, %27’si 31-40 yaş aralığında, %40’ı ise 
41 ve yaş üzerindedir. Medeni durum incelendiğinde, katılımcıların %60’ı evli, %38’i bekar ve 
%2’si boşanmıştır. Eğitim durumu incelendiğinde, katılımcıların %2’si ilköğretim, %18’i 
ortaöğretim, %18’i önlisans, %56’sı lisans ve % 7’si lisansüstü seviyede eğitim almıştır. Son olarak 
çalışılan departman incelendiğinde, katılımcıların %2’si rezervasyon, %4’ü önbüro, %18’i kat 
hizmetleri, %27’si F&B – mutfak, %44’ü insan kaynakları ve %4’ü muhasebe departmanında 
çalışmaktadır. 

 
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Değişkenler Grup f % 

Cinsiyet 
Kadın 16 35,6 
Erkek 29 64,4 

Yaş 
21-30 15 33,3 
31-40 12 26,7 
41 ve üstü 18 40,0 

Medeni 
Durum 

Evli 27 60,0 
Bekar 17 37,8 
Boşanmış 1 2,2 

Eğitim 
İlköğretim 1 2,2 
Lise 8 17,8 
Ön Lisans 8 17,8 
Lisans 25 55,6 
Lisans Üstü 3 6,7 

Departman 
Rezervasyon 1 2,2 
Önbüro 2 4,4 
Kat Hizmet 8 17,8 
F&B - Mutfak 12 26,7 
İnsan Kay. 20 44,4 
Muhasebe 2 4,4 
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Veri Toplama Aracı 

Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket 
formu iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci kısmında katılımcıların demografik bilgilerini 
belirlemek amacıyla hazırlanmış 5 soru bulunmaktadır. Anketin ikinci kısmında ise katılımcıların 
stajyer metaforik algılarını belirlemek amacıyla boşlukları doldurmaları için verilmiş “Bence 
Stajyer ……… benzer, çünkü ………” şeklinde iki adet cümle bulunmaktadır. Formun nasıl 
doldurulacağı katılımcılara açıklanmıştır. 

 
Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde Saban (2008)’in belirttiği kodlama ve ayıklama, örnek metafor imgesi 
derleme, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliği sağlama ve yorumlama aşamaları 
uygulanmıştır. Bu bağlamda ilk olarak kodlama ve ayıklama aşamasında her bir form tek tek 
incelenmiş, tam anlaşılamayan, mantıksal gerekçeye dayandırılamayan, eksik, hatalı ya da boş 
olan toplam 18 adet form elenmiş, geçerli olarak 45 adet form elde edilmiştir. Geçerli sayılan 45 
formdan elde edilen metaforlar alfabetik sıra ile Microsoft excel dosyasında listelenmiştir. Örnek 
metafor imgesi derleme aşamasında, metaforların belirli bir kategori altında yer alması için 
gereksiz uzun olan cümlelerin önemli kısımları alınarak örnek metafor listesi yapılmıştır. Ayrıca 
her bir metaforun hangi katılımcıya ait olduğunu belirlemek adına (Katılımcı1, Katılımcı2) 
şeklinde kodlamalardan faydalanılmıştır. Kategori geliştirme aşamasında, katılımcılar tarafından 
belirlenen metaforların ortak özelliklerine bakılmış, birbirleri ile ilgili olanlar aynı kategori altına 
alınmıştır. Bu işlem sonunda metaforlar 4 kategori altında toplanmıştır. Geçerlik ve güvenirliği 
aşamasında, toplam 4 kategoride toplanan 32 metafor ile ilgili 2 uzmanın görüşüne 
başvurulmuştur. Uzmanların aynı ve farklı bulduğu kategoriler karşılaştırılmıştır. Bu 
karşılaştırma sonucunda “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” sayıları tespit edilmiştir. Bu sayıların 
tespit edilmesinin ardından Miles ve Huberman’ın (1994: 64) çalışmasında belirttiği formül 
(Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı x 100) kullanılarak araştırmanın 
güvenirliği belirlenmiştir. Elde edilen sonuç, uzmanların %94 oranında görüş birliğinde 
olduğunu göstermiştir. Uzmanlar 30 metafor ile ilgili görüş birliğine varmıştır. Görüş birliğine 
varılamayan 2 adet metafor ise araştırma kapsamından çıkarılmıştır.  Son olarak yorumlama 
aşamasında, metaforlar ayrıntılı şekilde bulgular başlığı altında açıklanmaya çalışılmıştır. 
 
BULGULAR 

Araştırma kapsamında otel işletmelerinde çalışan toplam 63 kişiye anket uygulanmıştır. 
Uygulanan anketlerden 18 tanesi geçersiz sayılırken, 45 tanesi geçerli sayılmıştır. Geçerli olan 45 
anket formundan 30 adet metafor elde edilmiştir. Elde edilen 30 metafor 4 kategori (ilgilenildikçe 
gelişen birey, yokluğu eksiklik, varlığı yenilik yaratan birey, tecrübeyle gelişecek birey, geleceğe 
yön verecek birey) altında toplanmıştır. Katılımcılardan elde edilen metaforlara ilişkin 
kategoriler ve kod frekanslarına aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir. 
 
Stajyer kavramına ilişkin otel yöneticilerinin belirttikleri metaforlar ortak özellikleri bakımından 
dört kategori (ilgilenildikçe gelişen birey, yokluğu eksiklik, varlığı yenilik yaratan birey, 
tecrübeyle gelişecek birey, geleceğe yön verecek birey) altında toplanmıştır. Kategorilere ilişkin 
detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 
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Tablo 2. Stajyer Kavramına İlişkin Kategori ve Kod Frekansları Tablosu 
Kategori Kod f 

 
 
 
 
 
 

İlgilenildikçe gelişen birey 

Fidan 6 
Çiçek 5 
Yaş bir ağaç 3 
İşlenmemiş maden 2 
İşlenmemiş demir 1 
İşlemeye hazır altın 1 
Dikilmemiş kumaş 1 
Yemek 1 
Hamur 1 
Tohum 1 
Dokunacak bir halı 1 
Arazi 1 
Okula yeni başlayan öğrenci 1 
Meslekle ilgili tüm verileri depolayan yapı 1 
Kaynak 1 

Yokluğu eksiklik, varlığı 
yenilik yaratan birey 

İyi bir başlangıç 1 
Papatya dalı 1 
Bina temeli 1 
Taze kan 1 

 
Tecrübeyle gelişecek birey 

Gençlik 2 
Yeni emeklemeye başlayan bebek 2 
Roman yazmaya yeni başlayan bir yazar 1 
Yeni doğmuş civciv 1 
Sayfaları yazılmamış boş bir kitap 1 

 
Geleceğe yön verecek 

birey 
 

Gelecek turizm yüzümüz 2 
Diksiyonu düzgün birey 1 
Bilinçli birey 1 
Gelecek vaad eden yönetici 1 
Geleceğimiz 1 
İşe ve geleceğe yönelik potansiyel 1 

İlgilenildikçe Gelişen Birey Kategorisi 

Stajyer kavramının ilgilenildikçe gelişen birey kategorisinde 27 kişinin (%60) ürettiği 15 metafor 
bulunmaktadır. Bu kategoride genel olarak yöneticiler bireylere ne kadar özen gösterilir, onlarla 
ne kadar ilgilinilirse onların da o kadar gelişim göstereceğini ifade etmişlerdir.  

Tablo 3. İlgilenildikçe Gelişen Birey Kavramına İlişkin Metaforlar 
Sıra Metafor f Sıra Metafor f 

1 Fidan 6 9 Hamur 1 
2 Çiçek 5 10 Tohum 1 
3 Yaş bir ağaç 3 11 Dokunacak bir halı 1 
4 İşlenmemiş maden 2 12 Arazi 1 
5 İşlenmemiş demir 1 13 Okula yeni başlayan öğrenci 1 
6 İşlemeye hazır altın 1 14 Meslekle ilgili tüm verileri depolayan yapı 1 
7 Dikilmemiş kumaş 1 15 Kaynak 1 
8 Yemek 1    
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Katılımcı1 “Stajyer işlenmemiş demire benzer, çünkü sıfırdan başlar işleyip şekle sokmak dikkat 
ister.”                           

Katılımcı9 “Stajyer hamura benzer, çünkü istediğiniz şekilde yoğurabilirsiniz.” 

Katılımcı10 “Stajyer dokunacak bir halıya benzer, çünkü nasıl işleyip dokursan yön verirsen öyle 
olur.”                       

Katılımcı13 “Stajyer meslekle ilgili tüm verileri depolayan yapıya benzer, çünkü doğruyu 
verirsek verim alabiliriz.” 

Katılımcı15 “Stajyer yaş bir ağaca benzer, nasıl eğitirsek ne öğretirsek o doğrultuda şekillenir.” 

Katılımcı17 “Stajyer çiçeğe benzer, çünkü gerekli ilgi ve bilgi verildikten sonra değişip 
güzelleşir.” 

Katılımcı22 “Stajyer araziye benzer, çünkü emek verilirse yeşerir. 

Katılımcı23 “Stajyer okula yeni başlayan öğrenciye benzer, çünkü başlangıçta nasıl yoğurursan 
o düzende gider.” 

Katılımcı28 “Stajyer işe ve geleceğe yönelik potansiyele benzer, çünkü elmas gibi işlenmesi 
gerekir.” 

Katılımcı33 “Stajyer işlenmemiş madene benzer, çünkü maden gibi işlem gördükçe parlar ve 
değeri artar.” 

Katılımcı34 “Stajyer fidana benzer, çünkü iş hayatında öğrendikçe gelişecek dallanıp 
budaklanacak ve yeşerecek.” 

Katılımcı35 “Stajyer işlemeye hazır altına benzer, çünkü içlerindeki o heyecan işlerine yansır ve 
en iyisini yapmak ister.” 

Katılımcı40 “Stajyer kaynağa benzer, çünkü yaptığımız işi ne kadar bilinçli yaparsak o kadar 
verim alırız.” 

 
Yokluğu Eksiklik, Varlığı Yenilik Yaratan Birey Kategorisi 

Stajyer kavramının yokluğu eksiklik, varlığı yenilik yaratan birey kategorisinde 4 kişinin (%8,88) 
ürettiği 4 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride genel olarak bireylerin varlığının kuruma güç 
ve yenilik katacağı, yokluğunun ise kurumu eksik ve temelsiz bırakacağı ifade edilmiştir.  

   Tablo 4. Yokluğu Eksiklik, Varlığı Yenilik Yaratan Birey Kavramına İlişkin Metaforlar 
Sıra Metafor f 

1 İyi bir başlangıç 1 
2 Papatya dalı 1 
3 Bina temeli 1 
4 Taze kan 1 

 
Katılımcı3 “Stajyer taze kana benzer, çünkü güç verir, yenilik katar.” 

Katılımcı14 “Stajyer iyi bir başlangıca benzer, çünkü geleceğin temelidir.” 

Katılımcı25 “Stajyer binanın temeline benzer, çünkü temel ne kadar iyi ve kaliteli olursa bina o 
kadar sağlam olur.” 
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Katılımcı26 “Stajyer papatyanın dalına benzer, çünkü otelde stajyer olmadığı sürece eksik kalır.” 
 
Tecrübeyle Gelişecek Birey Kategorisi 

Stajyer kavramının tecrübeyle gelişecek birey kategorisinde 7 kişinin (%15,55) ürettiği 5 metafor 
bulunmaktadır. Bu kategoride genel olarak yöneticiler bireylerin zaman içerisinde tecrübe 
kazandıkça gelişeceğini ifade etmişlerdir.  

Tablo 5. Tecrübeyle Gelişecek Birey Kavramına İlişkin Metaforlar 
Sıra Metafor f 

1 Gençlik 2 
2 Yeni emeklemeye başlayan bebek 2 
3 Roman yazmaya yeni başlayan bir yazar 1 
4 Yeni doğmuş civciv 1 
5 Sayfaları yazılmamış boş bir kitap 1 

 
Katılımcı8 “Stajyer sayfaları yazılmamış boş bir kitaba benzer, çünkü bilgi ve tecrübeleriyle 
kendi kitabını yazar.” 

Katılımcı20 “Stajyer roman yazmaya yeni başlayan bir yazara benzer, çünkü zaman geçtikçe 
yenilenir, yazdıkça güzelleşir.” 

Katılımcı32 “Stajyer yeni emeklemeye başlayan bebeğe benzer, çünkü sürekli deneyim 
kazanarak yol kateder.” 

Katılımcı39 “Stajyer yeni doğmuş civcive benzer, çünkü hayatı yavaş yavaş ve bir o kadar da 
yırtıcı olarak öğrenir. Kendini geliştirdiği takdirde başarılı olabilir”. 

Katılımcı45 “Stajyer gençliğe benzer, çünkü geleceğimiz olan bireyleri en iyi şekilde eğitip 
topluma kazandırmalıyız.” 
 
Geleceğe Yön Verecek Birey Kategorisi 
 
Stajyer kavramının geleceğe yön verecek birey kategorisinde 7 kişinin (%15,55) ürettiği 6 metafor 
bulunmaktadır. Bu kategoride genel olarak yöneticiler bireylerin geleceğe yön verecek 
potansiyelleri olduğunu ifade etmişlerdir. 

        Tablo 6. Geleceğe Yön Verecek Birey Kavramına İlişkin Metaforlar 
Sıra Metafor f 

1 Diksiyonu düzgün birey 1 
2 Bilinçli birey 1 
3 Gelecek vaad eden yönetici 1 
4 Geleceğimiz 1 
5 Gelecek turizm yüzümüz 2 
6 İşe ve geleceğe yönelik potansiyel 1 

 
Katılımcı5 “Stajyer gelecek turizm yüzümüze benzer, çünkü yeni taze yetişen birer turizimci 
olacaklar ve yeni turizmciler yetiştirecekler.” 

Katılımcı30 “Stajyer bilinçli bireylere benzer çünkü, uygulamayı hayaline sığdıranbilen 
öğrencilerdir.” 
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Katılımcı38 “Stajyer diksiyonu düzgün bireye benzer, çünkü turizmin olmazsa olmazıdır.” 

Katılımcı44 “Stajyer gelecek vaad eden yöneticiye benzer, çünkü ne istediğini ve ne yapması 
gerektiğini bilir.” 

Toparlamak gerekirse ortaya çıkan dört kategorideki tüm metaforlar yöneticilerin stajerlerle ilgili 
düşüncelerinin olumlu olduğunu göstermektedir. En fazla (15) metaforun üretildiği ilgilenildikçe 
gelişen birey kategorisi stajyerlerin gelişiminde çalıştıkları kurumlarda karşılarına çıkacak 
yöneticilerin onların gelişiminde büyük rolu olduğunu göstermektedir. Diğer kategorilerde 
oluşan metaforlar da varlıklarının kurumlar için çok gerekli olduğunu, zaman içerisinde deneyim 
kazandıkça mesleklerinde ilerleme kaydedeceklerini ve günün sonunda turizmin geleceğine yön 
verecek kişilerin onların olduğuna dikkat çekmektedir. 

SONUÇ 
Yapılan bu araştırmada, otel işletmelerinde çalışan yöneticilerin "stajyer" kavramına ilişkin sahip 
oldukları metaforları belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda toplam 45 yöneticiye 
anket uygulanmıştır.  Geçerli olan 45 anket formundan 30 adet metafor elde edilmiştir. Elde 
edilen 30 metafor 4 kategori (ilgilenildikçe gelişen birey, yokluğu eksiklik, varlığı yenilik yaratan 
birey, tecrübeyle gelişecek birey, geleceğe yön verecek birey) altında toplanmıştır. İlgilenildikçe 
gelişen bir birey kategorisinde 27 kişinin (%60) ürettiği 15 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride 
genel olarak yöneticiler bireylere ne kadar özen gösterilir, onlarla ne kadar ilgilinilirse onların da 
o kadar gelişim göstereceğini ifade etmişlerdir. Bu kategoride yöneticiler stajyerleri en çok
sırasıyla fidan (f=6) ve çiçeğe (f=5) benzetmiştir. Fidan ve çiçeği sırasıyla yaş bir ağaç (f=3) ve 
işlenmemiş maden (f=2) takip etmiştir. Diğer metaforlar ise sırasıyla; işlenmemiş demir, işlemeye 
hazır altın, dikilmemiş kumaş, yemek, hamur, tohum, dokunacak halı, arazi, okula yeni başlayan 
öğrenci, meslekle ilgili veri depolayan bir yapı ve kaynaktır. Stajyer kavramının yokluğu eksiklik, 
varlığı yenilik yaratan birey kategorisinde 4 kişinin (%8,88) ürettiği 4 metafor bulunmaktadır. Bu 
kategoride genel olarak bireylerin varlığının kuruma güç ve yenilik katacağı, yokluğunun ise 
kurumu eksik ve temelsiz bırakacağı ifade edilmiştir. Bu kategoride yöneticiler stajyerleri iyi bir 
başlangıç, papatya dalı, bina temeli ve taze kana benzetmiştir. Stajyer kavramının tecrübeyle 
gelişecek birey kategorisinde 7 kişinin (%15,55) ürettiği 5 metafor bulunmaktadır. Bu kategoride 
genel olarak yöneticiler bireylerin zaman içerisinde tecrübe kazandıkça gelişeceğini ifade 
etmişlerdir. Bu kategoride yöneticiler stajyerleri en çok gençliğe (f=2) ve yeni emeklemeye 
başlayan bebeğe (f=2) benzetmiştir. Diğer metaforlar ise roman yazmaya yeni başlayan bir yazar, 
yeni doğmuş civciv ve sayfaları yazılmamış boş bir kitaptır. Son olarak stajyer kavramının 
geleceğe yön verecek birey kategorisinde 6 kişinin (%13,33) ürettiği 5 metafor bulunmaktadır. Bu 
kategoride genel olarak yöneticiler bireylerin geleceğe yön verecek potansiyelleri olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu kategoride yöneticiler stajyerleri en çok gelecek turizm yüzümüze (f=2) 
benzetmiştir. Diğer metaforlar ise diksiyonu düzgün birey, bilinçli birey, gelecek vaad eden 
yönetici ve geleceğimize benzetmişlerdir. 

Elde edilen sonuçlar bu alanda çalışan yöneticilerin stajyerlere yönelik algısının genel olarak 
pozitif olduğu yönündedir. Stajyer öğrencilere dönük yapılan diğer çalışmalarla birlikte 
değerlendirildiğinde bazı yararlı öneriler sunulabilir. Literatürdeki mevcut çalışmalar 
stajyerlerin iş algısındaki negatif durumların varlığına işaret etmektedir, staj döneminin ucuz 
işgücü kaynağı olarak değerlendirilmemesi ve yöneticilerin sahip oldukları pozitif algının 
öğrencilerin ihtiyacı olan bilgi ve tecrübe aktarımı ile değerlendirilmesi öğrencilerin sektörde 
kalma istekleri üzerine olumlu etkide bulunacaktır. 
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Öz 

Uluslararası turizm hareketliliğinden yararlanarak turist sayısını ve turizm gelirini artırmak 
isteyen ülkeler için tanıtım faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Tanıtım faaliyetleri içerisinde 
yer alan tanıtım filmleri, kültürel varlıkların kullanımı ve ziyaretçiler tarafından nasıl 
algılandığının ortaya konulması açısından etkili bir seçenek olarak görülmektedir. Tanıtım 
filmleri, ülkelerin dış pazarda talep bulmasını kolaylaştırmakta ve kullanılan kültürel varlıkların 
taşıdığı değerler, turistik tüketiciye rahatlıkla aktarılabilmektedir. Temel ilkelerinin özellikle 
devlet tarafından belirlendiği turizm tanıtımı, beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde 
şekillenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yönteminde durum analizi deseni kullanılarak 1963-
2023 beş yıllık kalkınma planlarında turizm tanıtımında ele alınan ilke ve politikalar 
irdelenmiştir. Aynı zamanda 2020 yılında çok sayıda ülkede yayınlanacak olan Turizm Tanıtım 
Filmi, içerik analizi ve göstergebilim yöntemleri ile çözümlenmiştir. Çözümleme sonucunda 
Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal çevresi ile güvenli bir destinasyon olduğuna vurgu 
yapıldığı; deneyim odaklı ve yenilikçi yaklaşımla Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki doğa, tarih, 
kültürel, inanç, gastronomi, eğlence gibi güzellikleri gözler önüne serildiği görülmüştür.   
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Abstract 

Promotional activities are of grea timportance for countries that want to increase the number of 
tourists and tourism in come by making use of international tourism mobility. Promotional films, 
which are included in the promotional activities, are seen as an effective option in terms of the 
use of cultural assets and how these are perceived for visitors. Promotional films make it easier 
for countries to find demand in the foreign market and the values of the cultural assets used can 
be easily transferred to the touristic consumer. Tourism promotion, in which basic principles are 
determined by the state, has been shaped with in the framework of five-year development plans. 
In the study, using the case study in qualitative research method, the principles and policies 
discussed in tourism promotion in the 1963-2023 five-year development plans were examined. 
At the same time, Tourism Promotion Film, which will be published in many countries in 2020, 
has been analyzed with content analysis and semiotics methods. At the end of the analysis, it 
emphasised that Turkey is a safe destination with its historical, cultural and natural environment; 
in the same time experience in a variety of nature-oriented and innovative approach point with 
Turkey, history, culture, religion, gastronomy, beauty was found that unfolds like fun. 
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GİRİŞ 

Tanıtım, hedeflenen kitleyi bir konuda aydınlatmak, istendik bir davranışa yöneltmek, hizmeti 
ya da ürünü satın almaya ikna etmek için “uygun yöntem, teknik ve iletişim araçlarından 
yararlanarak” yapılan bilinçli etkinlikler olarak tanımlanmaktadır (Azimi vd., 2017). Turizm 
tanıtımı; gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki potansiyel turistik tüketicilerin ilgilerini, 
ülkelerin sahip olduğu turistik ürünler üzerine çekmek için yapılan faaliyetler olarak 
nitelendirilir. Turizm tanıtımında ülkelerin öncelikli amacı, uluslararası turizm alanında 
güvenilir bir imaj ve saygınlıkyaratmak; bununla birlikte yanlış bilgi ve görüşleri ortadan 
kaldırmaktır. Bu amaç doğrultusunda açık, sürekli, yoğun ve sistemli bir şekilde yapılması 
zorunlu olan turizm tanıtımları, ülkeler için makro düzeyde turizmden yararlanma olanağı 
sunmaktadır. Dış tanıtım temel ilkelerininözellikle devlet tarafından belirlenmesi anlayışı, 1963-
2023 beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde hazırlanan ilke ve politikalarda sürekli olarak dile 
getirilmiştir. Aynı zamanda, söz konusu kalkınma planlarında örgütlü ve sistemli bir şekilde 
oluşturulan bir turizm kuruluşunun, turizm tanıtımında özel sektörü de yönlendirerek 
uluslararası organizasyonlara katılımı için bazı tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin başında yurt 
dışı tanıtımda tecrübeli yabancı reklam müesseseleri ile işbirliğinin sağlanması gelmektedir. 2023 
Turizm Stratejik Plan çerçevesinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm tanıtımında devlet ve 
özel sektörün işbirliği ile iletişim teknolojilerini kullanarak Türkiye’nin marka bir destinasyon 
haline getirilmesini öngörmüştür. Bu görüş doğrultusunda Bakanlık tarafından 2019 yılında 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur.  

Dünya genelinde büyümekte olan turizm talebinden yararlanabilmek ancak etkili iletişim, 
tanıtım ve pazarlama ile sağlanmaktadır. Ülkelerin sahip olduğu somut ve somut olmayan 
kültürel varlıkların tanıtım ve pazarlama stratejilerinde öne çıkarılması, destinasyonun kültür ve 
turizm arz kaynaklarının doğru yansıtılması ile mümkündür. Bununla birlikte yanlış ve eksik 
bilgilendirmenin önüne geçilmesi açısından tanıtımın önemli olduğunu belirtmek 
gerekmektedir. Yavuz ve Karabağ (2009), çalışmalarında ülkelerin uluslararası pazarlardaki 
mevcut talebi çekebildikleri ölçüde turizmden faydalanabildiğini belirtmişlerdir. Yazarlara göre 
bir destinasyona çekilmek istenen talep, sistemli ve süreklilik gerektiren iletişim, tanıtım ve 
pazarlama ile mümkün olmaktadır. 

Uluslararası turizm hareketliliğinden yüksek oranda yararlanmak için ülkeye gelen turist 
sayısının ve turistler tarafından yapılan geceleme sayısının ve bıraktıkları döviz miktarının 
artırılması gerekmektedir. Bununla birlikte tanıtımın gerçekleşmesi ve turizmden yüksek oranda 
faydalanabilmek ancak örgütlü yapılarla mümkün olmaktadır. Turizmden daha fazla 
yararlanma fikrine istinaden gerçekleştirilen çabalar, Osmanlı Devleti ile baş göstermiş 
bulunmaktadır.  Bu yüzden Osmanlı Devleti ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti’ndeki turizm 
olgusuna ilişkin örgütlenme yapısının gözler önüne serilmesi çalışmanın amacı gereği büyük 
önem arz etmektedir. 

 

Turizmde Örgütsel Yapı Tarihsel Gelişimi 

Osmanlı dönemindeturizm ile ilgili “Seyyahına Tercümanlık Edenler Hakkında Tatbik Edilecek 
190 sayılı Nizamname” isimli ilk mevzuat 1890 yılında hazırlanmıştır. 44 yıl sonrasında Türkiye 
Cumhuriyeti 1934 yılında “İktisat Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri” yasal düzenlemesini yapmış ve 
1938 yılında ayrı şubeye dönüştürülecek olan bir "Turizm Masası" oluşturmuştur. Turizmde 
tanıtım olgusu ise 1940 yılında çıkarılan “Matbuat Umum Müdürlüğü Teşkiline ve Vazifelerine 
Dair Kanun” gereği 1943 yılında kurulan Basın Yayın Genel Müdürlüğü içerisinde yer alan 
“Turizm Müdürlüğü” tarafından ele alınmıştır. Turizm müdürlüğü, 1962 yılında “Basın Yayın 
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ve Turizm Vekâleti” adı ile bakanlık kurulmuş ve kuruluşundan kısa bir süre sonra 265 sayılı 
kanunla “Turizm ve Tanıtma Bakanlığı” olmuştur (Kuyucu 2009: 53-54).  

1962-2003 yılları arasında Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı birçok kez birleştirilip 
ayrılmıştır. Buna etken olan genel faktör, iki bakanlığın çalışma konularunun birbirinden farklı 
olduğu düşüncesidir 2003 yılında Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı telar birleştirilmiştir. Bu 
birleştirmedeki amaç; "kültürel değerlerin sürdürebilirliğini sağlamak,  korumak, geliştirmek, 
yaymak, tanıtmak, benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini 
önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak 
şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için 
gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını 
yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum 
kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmaktır" (T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 2020).  

Söz konusu resmi turizm örgütlenmesinin turizm sektörü açısından gerçekleştirmiş olduğu 
süreçler, ancak beş yıllık kalkınma planları döneminde alınan tedbir ve politikaların neler 
olduğuna bakmakla açıklığa kavuşmuş olacaktır. Türkiye’de 1961 Anayasası ile planlı döneme 
geçiş kararı alınmış ve 1963 yılından itibaren beşer yıllık planlı dönem resmen başlatılmıştır.  
Çalışmada 1963 yılı itibari ile gerçekleştirilen beş yıllık kalkınma planlarında turizm ve tanıtma 
konusu ele alınmıştır. Gökdeniz vd., (2008) yapmış oldukları çalışmaya dayanarak turizm 
tanıtımı konudunda alınan ilke ve tedbirler, aşağıda ayrıntılı olarak irdeleniştir. 

 

Beş Yıllık Kalkınma Planları Turizm Tanıtım Politikaları (1963 – 2023) 

Türkiye’nin tanıtımı konusunda beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde önemli içeriklerle 
tedbirler alınmış ve politikalar belirlenmiştir. 1963-1967 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
kapsamında turizmin geliştirilmesindeki ana ilke, yabancı ülkelerde yükselen gelir seviyelerine 
paralel olarak artan turizm hareketliliğini büyük ölçüde ülkemize çekmektir. Bu süreçte alınan 
tedbirlerin başında Türkiye’nin çok iyi bir şekilde propagandasının yapılması gelmektedir. Bu 
tedbir gereği tanıtımda tecrübeli yabancı reklam müesseseleri ile işbirliği sağlanmasının gerekli 
olduğu kararı çıkmıştır. Aynı zamanda Türkiye’nin turizm işlerini gerekli yetki ve imkânlarla 
düzenli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla en kısa zamanda bir teşkilatın kurulması da 
öngörülmüştür.1968-1972 İkinci Beş Yıllık Planı kapsamında Türkiye tanıtımı konusunda; 
sektörel örgütlenme, turizm tanıtımı ve turizmde kredi gibi politikalar oluşturulmuştur. Söz 
konusu ilkeye istinaden Turizm ve Tanıtma Bakanlığının sadece turizm sektörü ile uğraşmasını 
sağlayacak şekilde teşkilatlanması politikası ve tedbiri alınmıştır. Turizm tanıtımının sadece 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından ve gerekli durumlarda kamu kurumları ile iş birliği 
sağlanması da ele alınan politika ve tedbirler içerisindedir. 

1973-1977 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımların ve turizm 
tanıtım çabalarının, özel sektör ve devletişbirliğinde “kitle turizmi” esaslarına uygun olarak 
yapılması, plan dönemindeki ilke ve tedbirler arasında yer almaktadır. 1979-1983 Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı döneminde ise Turizm ve Tanıtma Bakanlığının sektörel bakımdan 
etkinliği artırılmıştır. Turizm tanıtımı dâhil tüm yatırımlarda özel kesim, yabancı sermaye ve 
küçük tasarrufların turizm amaçlı kullandırılmasının özendirilmesi, plan dönemindeki ilke ve 
tedbir olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Turizm tanıtımı ile ilgili önemli ve somut girişimler 1985-1989 Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde gerçekleştirilmiştir. İyi bir Türkiye propagandası için OECD ve OPEC ülkelerinin 
yanı sıra Balkan ve Üçüncü Dünya ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi ilke ve politikası 
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oluşturulmuştur. 1990-1994 Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde “charter” 
taşımacılığının geliştirilmesi ve yerli seyahat acentelerinin tur operatörlüğü için teşvik edilmesi 
Türkiye tanıtımı için atılan diğer önemli girişimlerdir. 

1995-2000 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde turizm tanıtım ve pazarlama için yıllık 
turizm gelirinin %2’sine eşit, yarısını devletin ve diğer yarısını özel sektörün karşıladığı bir fonun 
kurulması kararı alınmıştır. Bu rapora göre turizm tanıtımı ve diğer tedbirler sayesinde 
Türkiye’nin dış turizm geliri dokuz kat artmıştır. Turizmin bir ihracat kalemi olduğu 
gerekçesinden yola çıkarak turizmin ihracattaki payı ile birlikte Türkiye’nin ihracattaki payını % 
25’e ulaştırmıştır. 2001-2006 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde AB’nin tek pazar 
uygulamasının beraberinde getireceği talep azalmasına karşı dış pazarda optimum talep 
dağılımını gerçekleştirecek faaliyetler çerçevesinde tanıtım unsurlarının tekrar şekillendirilmesi 
kararı çıkmıştır. 2007-2013 Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde istikrar içinde 
büyüyen, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için 
uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu oluşturma konusunda turizmden yüksek oranda 
faydalanılabilecek ilke ve politikalar geliştirilmiştir. Bu ilke ve politikalar çerçevesinde 
Türkiye’nin sahip olduğu tüm tarihi, kültürel ve sosyal imgelerin şeffaflık ve bilgiye dayalı 
tanıtımı esas alınmıştır. 

2014-2018 Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı süresinde, ilk dokuz beş yıllık kalkınma 
hedeflerinden olan turist sayısının artması sağlanmakla birlikteturizm geliri istenen seviyeye 
ulaşamamıştır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013: 22). Söz konusu plan döneminde bu olumsuz 
durumun giderilmesi hususunda sağlık turizminin yaygınlaştırılması ve yurtdışı tanıtımlarda 
yer alması ilkesi savunulmuştur (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013: 11). 

2019-2023 Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde turizmin uluslararası rekabet 
ortamında giderek önem kazanması sebebiyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım 
için ayrı bir ajans kurulması öngörülmüştür.  Bu sebeple 11.07.2019 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan 7183 sayılı yasa ile Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması için turizm imkân ve 
fırsatlarının dünyada tanıtılmasını, turist potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke 
ekonomisine kazandırılmasını sağlamakamacıyla Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 
kurulmuştur (Ekoarea, 2020).  

Aynı anda çok daha fazla turistik tüketiciye ulaşmaya imkân tanıyan internet olgusu ile turizm 
tanıtımı ve pazarlaması yapılanmalarına duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazla 
hissedilmektedir (Ünüvar ve Şimşek, 2012: 305). Turizm tanıtımında amaç, turizmin olası negatif 
yönlerinin nasıl avantajlı hale dönüştürülebilmek ya da bertaraf edilebilmek ya da turizmin 
negatif olarak algılanan yönlerinin doğru bir şekilde algılanmasını sağlayacak iletişim, 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını yaparak kafa karışıklıklarını gidermektir (Yavuz ve 
Karabağ, 2009:115-127).  

Turizm tanıtımında; gazete, dergi, broşür, afiş, bülten, yıllık, el kitapları, kartpostal ve fotoğraflar 
basılı yazılı araçlar olarak nitelendirilmektedir. Basılı olmayan sözlü ve görüntülü iletişim 
teknolojileri ise sinema, radyo, televizyon, video, fuar ve sergi, basın toplantıları, tanıtım filmleri, 
yarışmalar, törenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm tanıtım faaliyetleri içerisinde somut 
ve somut olmayan kültürel varlıkların kullanımı ve bu varlıkların ziyaretçiler tarafından nasıl 
algılandığının ortaya konulması konusunda en etkili seçeneğin tanıtım filmleri olduğunu 
söylemek mümkündür. Çok sayıda ülkede gösterilen tanıtım filmleri, ülkelerin dış pazarda talep 
bulmasını kolaylaştırmakta ve kullanılan kültürel varlıkların taşıdığı değerler, turistik tüketiciye 
rahatlıkla aktarılabilmektedir.   
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YÖNTEM 

Çalışmanın Amacı 

Turizm tanıtımı konusunda Türkiye’de gerçekleştirilen ilke ve politikaların kalkınma planları 
çerçevesinde neler olduğunu irdelemesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın diğer 
bir amacı ise tanıtım hedeflenen ilke ve politikaların 2020 Türkiye Turizm Tanıtım filminde ne 
derece gerçekleştirildiğini belirlemektir.  

 

Çalışmanın Yöntemi 

Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmada Durum Analizi Deseni kullanılmıştır. 
Durum analizi deseni çalışmasında derinlemesine bir betimleme yaparak konuya dikkat çekme 
amacı güdülmektedir (Johnson ve Chiristensen, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Durum 
analizlerinde birey, grup, mahalle, program, kurum, kültür olguları ele alınabileceği gibi hayat, 
program ve görseliçinde yer alan olaylar da incelenebilmektedir (Patton, 2014). 

 

Veri Analizi 

Araştırmada 2020 yılı içerisinde birçok ülkede gösterime girecek olan turizm tanıtım filmi 
çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Çözümleme, verilmek istenen sığ ve dinamik düşünce ve 
duyguların ortaya çıkarılması için bir gereklilik arz etmektedir. Diğer bir ifade ile derin anlam 
içeren, farklı anlamlar barındıran ve aynı zamanda kültürel dışavurumun göstergesi olan 
filmlerin çözümlenmesi, istenilen duygu ve düşüncelerin aktarılabildiğinin belirlenmesi 
açısından son derece önemlidir.  Film çözümlemesi, filmin çeşitli yaklaşımlar eşliğinde 
anlaşılmak, yorumlamak, eleştirmek ve yargılamak üzere parçalara ayrılması, bu parçalar 
arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması ve kavramlarla ifade edilmesi anlamına gelmektedir. 
Burada önemli olan; filmin neyi, nasıl, niçin anlattığıdır (Akbulut, 2020:7). 

İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 
ulaşmaktır. Betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analizinde daha derin bir 
işleme tabi tutulur ve betimsel yaklaşımla fark edilemeyen kavram ve temalar bu analiz sonucu 
keşfedilebilir. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli 
kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir 
biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Göstergebilim; işaret, sembol 
ve temel olarak bilgi sağlayan her şey ile ilgilenerek anlatılmak istenen betimlemeler ve bu 
betimlemelerin altında yatan anlam ve duyguları ortaya çıkaran bir analiz tekniğidir (Glesne, 
2015: 213). 

Çalışma kapsamında hem içerik analizi hem de göstergebilimsel analiz kullanılarak çözümlenen 
filmde seyirciye aktarılmak istenen temaları içeren kategoriler belirlenmiştir. Film kapsamında 
Türkiye’ye dair altı temanın altı çizilmiştir. Bunlar; gerçekleştirilebilecek aktiviteler, tarihi doku, 
kültürel miras, gastronomik özellikler, doğal çevre ve güvenli ortam temalarıdır (Şekil 1).  
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Şekil 1. İçerik Analizi Kategorileri 

BULGULAR 

Tanıtım Filmi Çözümlemesi 

Turizm tanıtımında Türkiye'nin doğal, tarihi, inanç ve gastronomi özelliklerine dair kültürel 
imgelerin kullanımına büyük önem veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılında 
dünyanın çeşitli ülkelerinde gösterime girecek olan 10-15 saniyelik 8 kısa filmin bileşiminden 
oluşan 90 saniyelik Türkiye Turizm Tanıtım filmini hazırlamıştır. Türkiye'nin farklı 
destinasyonlarında çekilen 2020 Türkiye tanıtım filminde "Yamaç Paraşütü", "Hamam", 
"Kapadokya", "Tekne-Atlayış", "Antik Havuz - Aile", "Martı", "Suda Dans" ve "Kedi" temaları yer 
almaktadır (Kalyoncu, 2019). Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal çevresi ile güvenli bir 
destinasyon olduğuna vurgu yapıldığı; aynı zamanda deneyim odaklı ve yenilikçi yaklaşımla 
Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki doğal, tarihi, kültürel, gastronomik, inanç, eğlence gibi 
güzelliklerin gözler önüne serildiği görülmüştür.   

 
                  Görsel 1: 2020 Turizm Tanıtım Filmi “Suda Dans” 
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Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz güzellikteki koylarından biri olan Yassıca Takım Adaları’nın 
havadan çekilen görüntüleri filmin ikinci karesinde yer almaktadır. Fethiye Körfezi’nde yer alan 
ve bir simge haline gelen Yassıca Adaları ya da diğer ismi ile Yassıcalar, farklı büyüklüklerde 
birçok adadan oluşmaktadır. Doğaya sahip çıkılması gerekçesi ile bu adalarda hiçbir tesis 
bulundurulmamaktadır. Genellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği ve Yassıca Adalarından en 
uçtaki adanın denize doğru uzantısında kumsal ve doğal sığ havuz bulunmaktadır (Yachting 
Göcekonline, 2020). Fethiye ve Göcek’ten günübirlik turların düzenlendiği Yassıca Adaları, 
önemli bir doğal çekim merkezi durumundadır (Davras ve Uslu, 2019: 697). 

Tanıtım filmi, koyların gösteriminden sonra İstanbul’u geniş manzaradan alan ve giderek Galata 
Kulesi’ne yaklaşan bir kare ile devam etmektedir. Bu karede Galata Kulesi’nde insanların 
İstanbul’u seyredişleri konu alınmıştır. Kule, yığma moloz taş örgü sistemde inşa edilmiş ve 
kapının üzerindeki yuvarlak kemerli pencere, tarihte askerlerin gözetleme yeri olarak 
kullanılmıştır. Dokuz katlı bir yapı olan kulenin külah biçimindeki çatının altında katı 
sarmalayan metal süslemeli şebekeli bir seyir balkonubulunmaktadır. Kulenin üçüncü kata kadar 
olan kısmının Ceneviz, diğer katlarının Osmanlı karakteri taşıdığı da gözlenmektedir. Yapı, 
günümüzde sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılmaktadır. Strüktürel olarak sağlam bir yapı 
olan Galata Kulesi, ilk olarak Bizans imparatoru Justinianos tarafından M.S. 507-508 yılında inşa 
edilmiştir. Kule, 1348-1349 yılında Cenevizliler tarafından yeniden inşa edilmiştir ve 1445-1446 
yılları arasında yükseltilmiştir. 1500'lü yıllarda depremden zarar gören kule, Mimar Murad bin 
Hayreddin tarafından tekrar onarılmıştır (İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2020).    

Kulenin mimari ve tarihi özelliklerinin ihtişamının yanında bu yapı için söylenen birçok aşk 
efsanesi de bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilineni, Romalılara ait bir inanıştır. Romalılara 
göre kuleye ilk kiminle çıkılırsa o kişiyle evlenilir. Diğer bir efsaneye göre Kız Kulesi ile 
GalataKulesi ilk görüşte birbirlerine âşık olur. Ancak arada İstanbul Boğazı’nın olması, bu ikilinin 
bir araya gelmesini imkânsız hale getirir. Dolayısıyla zarif Kız Kulesi ile kudretli Galata Kulesi, 
bir türlü hislerinin karşılıklı olup olmadığını anlayamaz. Bu efsane, Hezarfen Adıyla da 
bütünleştirilmiştir. Galata Kulesi, Avrupa Yakası’ndan Anadolu’ya doğru süzülmek için üzerine 
çıktığı sırada Hezarfen Ahmet Çelebi’nin kulağına aşkının adını fısıldamış ve yazdığı şiirleri ona 
ulaştırmasını istemiştir. Hezarfen de bu isteğe kayıtsız kalamamış ve Salacak sahiline yaklaşırken 
elinde tuttuğu mektupları Kız Kulesi’ne doğru bırakmıştır. Sevgisinin karşılıksız olmadığını 
anlayan Kız Kulesi, mektupları aldıktan sonra giderek daha da güzelleşmeye başlamıştır. Ona 
bakan Galata Kulesi ise aşkının tek taraflı olmadığına kanaat getirmiştir (Çelebi, 2020).  

Filmin üçüncü karesinde İstanbul manzarasını martı sesleri eşliğinde, Türk çayının verdiği hazla 
seyreden kadın turistin huzur dolu anları gösterilmektedir. Ardından gelen film karesinde 
Türkiye’nin tarihi imgelerinden biri olan Kapadokya Karanlık Kilisesi’nin resmini çeken turistin, 
hayranlık içeren bakışlarına yer verilmektedir.  

Narteks bölümündeki pencereden az ışık almasına istinaden bu kiliseye Karanlık Kilise ismi 
verilmiştir. Bu sayede kilise içindeki tüm fresklerin renkleri solgun değildir. Yapımı 11. yüzyıl 
sonlarından 12. yüzyılın başına kadar devam etmiştir. Kilise içinde oldukça yoğun süslemeler 
içeren İncil ve Hz. İsa siklusu bulunmaktadır. Aynı zamanda kilisedeki resimlerde Deesis, 
Beytüllahim'e Yolculuk, Doğum, Üç Müneccimin Tapınması, Vaftiz, Lazarus'un Diriltilmesi, 
Başkalaşım, Kudüs’e Giriş, Son Akşam Yemeği, İhanet, Hz. İsa Çarmıhta, Hz. İsa'nın Cehenneme 
İnişi, Kadınlar Boş Mezar Başında, Havarilerin Takdisi ve Görevlendirilmesi, Hz. İsa'nın Göğe 
Çıkışı, İbrahim Peygamber'in Misafirperverliği, Üç Yahudi Gencin Yakılması ve Aziz gibi 
Tevrat'tan esinlenen sahneler de yer almaktadır. Kilise haç planlı, haç kolları çapraz tonozlu, 
merkezi kubbeli, dört sütunlu, üç apsislidir (https://www.kulturportali.gov.tr).   
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Filmin devamında masmavi durgun deniz kenarında kuma ve denize kurulan masalarda huzur 
içinde yemek yiyen insanlar gösterilmektedir. Göcek koylarında çekilen bu karede gün batımı 
esnasında Türkiye’nin gastronomik değerlerine vurgu yapılarak deniz mahsullerinin çeşitliliği 
karşısında turistlerin mutluluğu gözler önüne serilmektedir.  

Daha sonra gelen film karesinde,"Türkiye aile için ideal bir destinasyondur" vurgusu ön plana 
çıkarılmakta olup dört kişilik bir ailenin tekneden atlayarak derinlere dalması gösterilmiştir. Bu 
sahnenin arkasından Türk hamamıkültürel imgesinin vurgulandığı"Hamam" karesinde, kadın 
turistin beyaz peştamallı natır tarafından bol köpükle yıkanışı sahnelenmiştir.  

 
                  Görsel 2: 2020 Turizm Tanıtım Filmi “Hamam” 

Hamam, Sami'ye (2017: 1533) göre "içe dönük mekânda paylaşılan ritüeller ile mahremiyet 
kapılarının aralandığı büyülü bir atmosferde içinde kubbe kabuğunda açılan deliklerden süzülen 
sayısız ışık huzmesiyle birlikte su buharının yarattığı mistik ortamda; kendini (hem 
gizlemiş/açmış) temizlenmeye, arınmaya ve rahatlamaya bırakmış insanın ruh halinin 
bireyselliğine ortaklık eden bir sığınaktır". Peştamal, nalın, lenger ve hurma kökünden lifler birer 
kültürel imge olarak Türk hamam kültüründe yerini almıştır. Tarihi Romalılara kadar dayanan 
Türk Hamamlarında; soyunma, yıkanma, soğukluk ve ısıtma yeri (külhan) gibi kısımlar 
bulunmaktadır. Dünyada Türk denildiğinde hemen hemen akla ilk gelen "Türk Hamamı" 
kültürüdür. İşlemeli duvarları ve kubbeli yapısıyla hamamlar, sadece temizlenilen bir yer 
olmakla kalmayıp Türk toplumsal yapısında tellağı, natırı, külhanbeyi ile yaşayan ve kuşaklar 
boyu aktarılan bir kültürün simgesi niteliği taşımaktadır (Başa, 2009:9).  

Hamam görüntüsünün ardından gelen diğer "Martı" adlı film karesinde İstanbul vapurunda bir 
turistin martılara simidini bölerek atması yer almaktadır. Bu görüntünün arka planında vapurun 
direğindeki Türk bayrağı ile Türkiye'nin önemli kültürel varlıklarından olan Topkapı, Yeni Cami, 
Galata Kulesi, Ayasofya ve Süleymaniye Camilerinin ihtişamlı görüntüsü ekranlara 
yansıtılmıştır. 

 
                  Görsel 3: 2020 Turizm Tanıtım Filmi “Martı” 

Topkapı Sarayı; turizm açısından önemli bir değere sahiptir. Topkapı Sarayı Müzesi, 1478 yılında 
Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli siyasi ve 
yönetim merkezlerinden birisi olmuştur. Topkapı Müzesi, bünyesinde barındırdığı yüzlerce 
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tarihi eserler nedeniyle Türkiye’nin en önemli taşınmaz kültürel varlıkları arasında yer 
almaktadır (Polat ve Polat, 2014:61). 400 yıl boyunca Osmanlı Sultanlarına ev sahipliği yapmış ve 
siyasi merkez olarak kullanılan bulunmaktadır (İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2020) 
Topkapı Sarayı labirentleriyle, Boğaz, Haliç ve Marmara Denizi'nin sularının karıştığı noktada 
bir kara parçası üzerinde yer almaktadır. Yeni sarayın (Topkapı Sarayının) yapımına 1466'dan 
sonra başlanmış ve Fatih ölmeden birkaç sene önce 1478'de tamamlanmıştır. Bu saray, diğer 
Avrupa Sarayları gibi tek bir binada olmayıp çeşitli köşk ve dairelerden oluşmuştur. Topkapı 
Sarayı, 700 dönümlük bir alanla Fatih Sultan Mehmet döneminde 1478’den itibaren başlayıp 
Abdülmecit dönemine kadar kullanılmaya devam etmiştir (Dursun, 2010: 115). Topkapı 
Sarayı’nda; Çin Porselenleri koleksiyonunu, altın işlemeli ve değerli taşlarla süslü tahtları, sultan 
kostümleri, masallardakil mücevherleri andıran nadir elyazması kitapları, yüzyıllarca merak 
uyandırmış olan harem bölümleri bulunmaktadır (İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
2020).   

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan cami, turizm arz kaynakları açısından kültürel varlık 
olarak nitelendirilmektedir. Yeni Cami, (Eminönü Cami, Valide Cami) Osmanlı Sultanları 
tarafından yaptırılan camilerin en sonuncusudur. II. Murat’ın eşi ve III. Mehmed’in annesi Safiye 
Sultan tarafından 1598 yılında temeli atılmıştır (Şenol, 2008: 191). Cami, III. Mehmed’in ölümü 
(1598) ve akabinde Safiye Sultan’nın ölümü üzerine caminin yapımı yarım kalmıştır. 59 yıl aradan 
sonra IV. Mehmedîn annesi Turhan Sultan (Valide Sultan) şehri gezerken bu caminin yarım 
bırakılmış duvarlarına rastlar. O sıralar cami yaptırma tasarrufunda bulunan Valide Sultan, 
buranın tekrar inşa edilip hizmete açılmasını buyurur. 1660 tarihinde kılınan bir Cuma namazıyla 
cami hizmete girmiştir (Ülgen, 1942: 389). Yeni Cami Külliyesi; cami, hünkâr kasrı, türbe, sebil ve 
çeşme, çarşı, sıbyan mektebi, darulkurra yapıları ve dış avlu duvarlarından oluşmaktadır. Ancak 
külliyeden cami, hünkâr kasrı, sebil ve çeşme, türbe, çarşı yapıları günümüze ulaşamamıştır 
(Eryiğit, 2019: 6). 

Günümüzde Ayasofya Müzesi olarak kullanılan ve tüm dünyadan ziyaretçilerin dikkatini çeken 
yapı, İstanbul’da iyi durumda ayakta kalabilmiş en erken tarihli yapı olma özelliğini sahiptir. İlk 
yapıldığında bu kilise MegaleEkklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmıştır. 5. yüzyıldan 
itibaren ise kilisenin adı Sophia olarak değişikliğe uğramıştır. Kilise bu adını Hristiyan 
üçlemesinin ikinci öğesi olan TheiaSophia yani Kutsal Hikmet’ten almaktadır. Fakat Bizans halkı 
arasında adının Büyük Kilise olarak anılmaya devam etmekte olduğunu sanılmaktadır. 1453’ten 
sonra ise yapının adı biraz değiştirilerek Ayasofya olarak günümüze dek ulaşması sağlanmıştır 
(Erdoğan, 2012: 2). Ayasofya, Aydınlı Antonyus ve Miletli Isordus mimarları tarafından 
yapılmıştır. Yapımındaki sütunlar, Efes’teki Diana (Artemis) mabedinden, Atina, Roma ve 
Delf’tan getirilmiştir. Beş yıl süren inşaatın ardından 27 Aralık 537 yılında açılmıştır. İnşaatı 
esnasında her gün 1000 işçi çalışmıştır. 40 tanesi altta 67 tanesi üste olmak üzere 107 sütun üzerine 
oturan Ayasofya’nın süslemesinde 20 ton gümüş kullanılmıştır. Mabedin fildişi ve altın 
süslemeleri II. Haçlı seferleri sırasında yağmalanmıştır. İstanbul’un fethinden sonra onarımına 
başlanan mabedin hiçbir süsleme ve duvar resimlerine dokunulmayarak üzeri badana ile 
kapatılmış ve Türk motifleri ile bezenmiştir. Ayasofya Camisi, 1 Şubat 1935 tarihinden beri müze 
olarak hizmet vermektedir (Şenol, 2008: 186). Yapı, zengin süslemeleri, devasa içyapısı, yüksek 
ve geniş kubbeleri ile ayakta duran Ayasofya'da tarih boyunca birçok olayın sergilendiği yer 
özelliği taşımaktadır (Erdoğan, 2012: 2). 

Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. 
Caminin en önemli özelliklerinden biri, güneş ışığında parlayan bir görüntü veren “Cevahir 
Minaresidir”. İran Şahı Tahmasp tarafından caminin inşası için gönderilen mücevherler için 
Kanuni Sultan Süleyman “… Bu gönderdiği cevahirler benim taşlarımın yanında pek kıymetsizdir” 
demiş ve caminin inşaat masrafları için kullanmamıştır.  Mücevherleri caminin temeline 
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gömülmesi için Mimar Sinan’a vermiş ve Mimar Sinan bu mücevherleri Cevahir Minaresi olarak 
bilinen minarenin yapımında kullanmıştır. Bu yüzden Cevahir Minaresi, ışıldayan bir görüntüye 
sahiptir. Süleymaniye Camisi 4 mezhebi temsil eden 4 kubbeden oluşmaktadır. İstanbul’un 
fethinden sonra Kanuni’nin dördüncü sultan olması sebebiyle camiye dört minare yapılmış ve 
bu dört minare üzerinde bulunan on adet şerefe ise Kanunin onuncu sultan olmasını temsil eden 
bir anlam taşımaktadır. Cami içerisinde herhangi bir yerde yapılan konuşmanın caminin her 
yerinde işitilmesini sağlayan akustik yapı, bütün kubbelerin çift kubbe şeklinde olmasına 
dayanmaktadır. Caminin kubbesini tutan dört fil ayağının biri Baalbek harabelerinden, biri 
İskenderiye’den, diğer ikisi de İstanbul'daki yıkık Bizans harabelerinden alınmıştır (Şenol, 2008: 
190).   

Filmin devamındaki "Tekne-Atlayış"sahnesinde dört kişilik ailenin derin mavi sulara dalışı 
görüntülenmiştir. Böylece bir ailenin güven içinde tekne turu yapabileceği ve eğlenceli dalışlar 
gerçekleştirebileceğine vurgu yapılmıştır. 

 
        Görsel 4: 2020 Turizm Tanıtım Filmi “Tekne-Atlayış” 

Bu sahnenin ardından filmde sabahın ilk ışıkları ile Kapodaokya’da balonların havalanışı 
sergilenmektedir. Kadın turistin balonda keyif, heyecan ve mutluluk içindeki seyahati, İngilizce 
“nefes alma” niteliği taşıyan “aspiration” kelimesinin alt yazıda kullanılmasıyla 
belirginleştirilmiştir. 

 
     Görsel 5: 2020 Turizm Tanıtım Filmi “Kapadokya” 

Kapadokya bölgesinde 1980’lerden itibaren sıcak hava balon turları gerçekleştirilmektedir. Bu 
turlar, turistlere heyecan dolu macera yaşamaları için fırsat vermektedir (Özen, 2019). Kapadokya 
bölgesinin doğal güzelliklerinin daha iyi görülebilmesi için bölge özelliklerinden de 
faydalanılarak yapılan balon turizmi büyük öneme sahiptir. Özellikle yabancı turistler tarafından 
tercih edilen balon turizmi ile sabah erken saatlerde balona binilerek güneşin doğuşu ve doğan 
güneşin peribacaları üzerinde meydana getirdiği çeşitli ışık oyunları havadan daha net 
görülebilmektedir. Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Kapadokya, kültürel ve tarihsel 
zenginlikleri sebebiyle UNESCO tarafından korunması gereken bölgeler arasına alınmıştır. 
Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir şehirlerinin birleşiminden oluşan Kapadokya’da 
10 değişik uygarlığa ait 429 tescilli yapı ve 64 sit alanı bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 60 milyon 
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yıl önce; Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağı lav ve küllerinin oluşturduğu tabakaların milyonlarca 
yıl boyunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan görüntü yöreye o ünlü 
doğal manzarasını vermiştir. Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve 
çevresinden ibaret olan bu ilginç oluşumlar; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu 
ile Cumhuriyet döneminden kalma yapılardır olarak karşımıza çıkmaktadır (Özüken, 2008). 

Film, Ölüdeniz koyunun kuşbakışı çekimiyle devam etmektedir. Türkiye turizm tanıtım filminin 
bu karesinde, iki turistin Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ’dan paraşütle 
atlamalarını ve Ölüdeniz üzerinde süzülmelerini konu alan ve Türkiye'de yaşanabilecek 
heyecana vurgu yapan "excitement" alt yazılı "Yamaç Paraşütü" sahnesi gelmektedir. Fethiye 
Babadağ (Muğla), paraşütle atlama, dağ yürüyüşü ve safari turları gibi alternatif turizm için 
Türkiye’nin en popüler tatil merkezlerinden biridir (Kırmalı ve Ağcagil, 2018: 18). 

 
          Görsel 6: 2020 Turizm Tanıtım Filmi “Yamaç Paraşütü” 

Güneybatı Anadolu'da Fethiye'nin güneydoğusunda bulunan Babadağ, Toros Dağları'nın 
kuzeybatı ucunda yer almakta olup fauna ve florasıyla dünyanın eşsiz güzelliklerini gözler 
önüne sermektedir. Türkiye’de yamaç paraşütü ve yelken kanat organizasyonları genellikle 
Akdeniz Bölgesinde bulunan Fethiye’de gerçekleşmektedir. Fethiye, yamaç paraşütü severler 
tarafından dünyanın en iyi yerleri arasında bulunmaktadır. Babadağ’dan uçuşa başlayanlar, 5 
km ileride bulunan Ölüdeniz üzerinde uçmakta ve yine dünyanın en iyi plajları arasında yer alan 
Ölüdeniz sahiline inebilmektedirler. 

Türkiye’deki sağlık turizminin mevcudiyetinin anlatıldığı tanıtım filminin "Antik Havuz - Aile", 
karesinde bir ailenin tarih içinde yüzme sahnesi yer almaktadır. Termal turizmin önemli çekim 
noktalarından biri olan Pamukkale Travertenlerinin hemen üzerinde yer alan Antik Havuz diğer 
adıyla Kleopatra Havuzu, "Türk incileri" anlamına gelen "pearls" kelimesi ile 
belirginleştirilmiştir.  

 
        Görsel 7: 2020 Turizm Tanıtım Filmi “Antik Havuz” 
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Pamukkale’deki bu antik havuz, M.S. 692 yılında depremle oluşan ve Roma döneminden kalma 
bir havuzdur. Kraliçe Kleopatra’nın güzelliğini bu havuzdan aldığı rivayet edildiğinden 
günümüzde havuz, halk arasında aynı zamanda “Kleopatra Havuzu” olarak da 
adlandırılmaktadır (Erdoğan ve Şıracı, 2012: 165). Antik Havuz (Kleopatra Havuzu), Hierapolis 
antik kentinde 2500 yıl öncesinde yapılan termal sağlık hizmetlerinin günümüz termal turizmine 
yol haritası çizebilecek niteliktedir (Atay, 2019: 84). Antik Havuz (Kleopatra), Dünya Kültür 
Mirası Listesi’ndeki sit alanı Hierapolis Antik Kenti içinde, Pamukkale Travertenleri’nin hemen 
yukarısındaki alanda misafirlerini ağırlamaktadır. 

Tanıtım filminin sekizinci sahnesi olan ve"Kedi" olarak adlandırılan film karesinde uzak doğulu 
bir kadın turistin huzur içinde kahvesini yudumlaması ve kediye karşı sevgisi sergilenmektedir. 
Bu sahne ile vurgulanmak istenen Türkiye destinasyonunun, hemen her ülke turisti tarafından 
tercih edilebildiği ve güven içerisinde tatillerini geçirebilecek olmalarıdır. 

 
 

                  Görsel 8: 2020 Turizm Tanıtım Filmi “Kedi” 

 

SONUÇ 

Uluslararası turizm pazarında yapılan tanıtım faaliyetleri, ülkelerin turizm hedeflerine 
ulaşmasında ve istenilen imajın sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Turizm tanıtım 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde örgütsel yapılanma ve tanıtım ve pazarlama stratejilerinin 
bir sistem dâhilinde gerçekleşmesi, turizm hedeflerine ulaşmada etkin rol oynamaktadır. 
Kalkınma planları çerçevesinde önemle üzerinde durulan örgütsel yapı ve bu yapının turizm 
tanıtımında temel sorumluluk taşıması, dış turizm pazarında tanınma konusunda önemli bir 
etken olmuştur. Türkiye, dünya turizm istatistiklerine göre turist sayısı bakımından istenilen 
başarıyı elde edebilmesine rağmen, turizm geliri açısından daha alt sıralarda yer almaktadır. 
Turistik deneyimde yüksek harcama seviyesine sahip tüketicilere yeterince ulaşılamama bu 
duruma neden olarak gösterilebilir. Böyle bir handikabın aşılmasında kültürel varlıkların yoğun 
ve etkileyici kullanımının gerçekleştirildiği tanıtım filmleri büyük öneme sahip anahtar niteliği 
taşımaktadır. Çeşitli versiyonlarla farklı ülkelerde gösterime girebilen tanıtım filmlerinde çok 
sayıda turistik tüketiciye görsellerle ulaşmak mümkün olabilmekte ve yanlış bilgilendirmenin 
önüne geçilebilmektedir. 

Günümüz iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, her 
yıl hazırladığı ve kültürel imgelerin ustalıkla işlendiği Türkiye turizm tanıtım filmleri ile 
Türkiye’nin uluslararası turizm pazarında önemli bir paya sahip olmasında büyük rol 
oymamaktadır.  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılında 10 - 15 saniyelik 8 kısa filmin 
bileşiminden oluşan ve çok sayıda ülkede çeşitli versiyonlarla gösterime giren Türkiye turizm 
tanıtım filminde Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal çevresi ile güvenli bir destinasyon 
olduğuna vurgu yapmıştır. Turizm tanıtım filmi ile deneyim odaklı ve yenilikçi yaklaşımla 
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Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki doğal, tarihi, kültürel, inanç, gastronomi, eğlence gibi 
güzellikleri sergilenmiştir. 

Film, Türk kültürel varlıkların ustalıkla kullanıldığı bir eser niteliğindedir. Aynı zamanda 2020 
Türkiye turizm tanıtım filminde öne sürülen kültürel varlıklara ait yorumlamalar, Türkiye'nin 
imajına olumlu katkılar katacak niteliktedir. Tanıtım filminde Türkiye'nin kalabalık bir ailenin ve 
aynı zamanda yalnız bir kadının da güven içerisinde tatillerini geçirebileceği destinasyon olduğu 
vurgusu ön plandadır. 2020 Turizm Tanıtım Filmi içindeki "Yamaç Paraşütü", "Hamam", 
"Kapadokya", "Tekne-Atlayış", "Antik Havuz - Aile", "Martı", "Suda Dans" ve "Kedi" isimli 8 
temalı kısa çekimlerde turistin ve beraberindeki ailenin heyecanı, mutluluğu ve güven içindeki 
huzuru, alt yazılarla belirginleştirilerek gözler önüne serilmiştir. Bu durum, seyredenin ne 
gördüğü ve ne hissettirilmek istendiği üzerine yoğunlaşan bir yaklaşımdır. 

2020 Türkiye Turizm Tanıtım Filmi kapsamında bir turizm destinasyonu olarak Türkiye’ye dair 
altı tema üzerinde durulmuştur. Tekne gezintisi, balonla seyahat, paraşütle atlayış, dalış, hamam, 
termal turizmi vb. aktivitelerin Türkiye’de hem ailece hem de bireysel olarak yapılabildiğinin altı 
çizilmiştir. Film içerisinde ailece olabildiği gibi yalnız bir kişinin de güven ortamında ülkemizi 
ziyaret edebileceği özenle vurgulanmıştır. Türkiye’nin tarihi dokusuna ve kültürel varlıklarına 
değinilen filmde Ayasofya, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Süleymaniye Cami, Karanlık Kilise ve 
Kleopatra Antik Havuzu yer almaktadır. Filmde Türkiye’nin gastronomik kimliğine çok fazla yer 
verilmemekle birlikte ışık süzmeleri eşliğinde Türkiye’nin doğal çevresi ve bu çevre içinde 
gerçekleştirilen aktiviteler gözler önüne serilmiştir.  

Çalışmadaki tüm çözümleme ve eleştiriler 2020 Türkiye Turizm Tanıtım Filmi ile sınırlıdır.  
Filmde Türkiye’de gerçekleştirilebilecek sağlık turizmi, macera turizmi, kültürel turizm, inanç 
turizmi ve eko turizm çeşitleri üzerinde durulmuş, aynı zamanda bu turizm çeşitlerine dair birer 
gösterimde bulunulmuştur.  Bu durum, filmin önemli eksikliği olarak görülmektedir. Oysaki 
Türkiye destinasyonunda filme konu olan turizm çeşitlerine dair daha öne çıkan unsurlar 
bulunmaktadır. Bunun birlikte kış turizmi olanakları, yılın oniki ayımda turizm imkânı veren 
gastromik değerler, etkinlik turizmi ile ilgili gösterimde bulunulmamıştır. 2020 Turizm Tanıtım 
Filmi, verilmek istenen imajın yansıtıldığı bir çalışma olmakla birlikte, Türkiye’nin sözü edilen 
turizm türleri ve özellikleri filmde yer almamaktadır. Bu açıdan söz konusu tanıtım filmi eksik 
nitelik taşımaktadır.  

Filmde aynı zamanda tek bir turistin duygusal yönden hissettiklerinin öne çıkarılması da 
tarafımdan yetersiz bulunmaktadır. Bunun aksine farklı kültürlerden insanların filme konu olan 
yerleri gezerken görüntülerine yer verilmesi, Türkiye’nin tercih edilen bir destinasyon 
olduğunun vurgulanması açısından önem arz etmektedir.  
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Abstract 

Virtual museum systems are important for the communication of cultural contents thanks to their 
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GİRİŞ 

Tarihsel süreçte Antik Yunan ve Roma’da kurumsallık kazanan müzeler sahip oldukları geniş 
koleksiyonlarıyla kültürel biriktirmenin merkezidir. Müzeler bu birikimleri zaman içerisinde sahip 
oldukları mekânlarla halkın hizmetine sunarak, yaşanmışlıkların sürdürülebilir kılınmasında etkin 
bir rol üstlenmişlerdir (Kervankiran, 2004; 350). Kültürel devamlılığın sağlanmasıyla birlikte 
toplumsal olarak tarih, kültür ve sanat kavramlarının içi doldurulmuş ve bu tür kavramların toplum 
zihninde yer edinmesine de olanak sağlamışlardır. Müzeler aynı zamanda interdisipliner çalışma 
ortamlarına da zemin hazırlayarak bilimsel gelişmeye de katkı sunmuş ve içerisinde barındırdıkları 
eserlerle birçok bilim dalının da ilgisini çekmiştir. 

Müzeler sahip oldukları sanat, bilim ve kültür varlıklarıyla topluma yol gösteren mekânlardır. 
Müzelerin amacı kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak üzere toplamak ve toplumun her 
anlamda sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlamaktır. Tarihin her dönemine tanıklık eden 
birbirinden kıymetli hazinelerin sığındığı en güvenilir limanlar olarak karşımıza çıkan müzeler, 
birçok yaşanmışlığın ve bununla beraber omuzlarında taşıdığı anıların ağırlığına rağmen üstlendiği 
tarihi misyon gereği günümüzde dimdik ayakta duran mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
müstesna mekânlar sahip oldukları koleksiyonlarla geçmişin gizemini ve geleceğe olan yansımasını 
anlamak isteyen tarih, kültür ve sanat sevdalılarının uğrak yerleri arasındaki yerini oldukça 
sağlamlaştırmıştır. 

Birçok alana yönelik olarak tasarlanabilen müzeler, içerisinde sergiledikleri eserlerden yola çıkarak 
toplumun bilimsel sanatsal ve sosyal olarak gelişmesine hizmet eden kurumsal ya da özel girişimler 
neticesinde ortaya çıkmış alanlardır (Cengiz, 2007; Doğruer, 2019). Başka bir ifade ile müzeler 
içerisinde bulundukları farklı coğrafyaların sosyo-kültürel yapılarını gelenek ve göreneklerini aynı 
zamanda da düşünce yapılarını ve değerler toplamını yansıtan alanlardır (Erbay, 2001; 21) 

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak tarihin her döneminde insanlar için önem arz eden kültürel ve 
sanatsal objeler yine dönemin şartlarına uygun olarak toplum için önem arz eden mekânlarda 
koruma altına alınmıştır. Koruma işlevini yerine getiren mekânlar arasında mezarlar, hazine binaları 
ve tapınaklar seçilmiştir. Buradan hareketle günümüzde de aynı işlevi yerine getiren müze yapıları 
sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir. 

Teknolojinin gelişimi ve kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte müzeler de bu gelişmelerden olumlu 
yönde etkilenmiş ve sanal müze kavramı ortaya çıkmıştır. Sanal müzelerin topluma en büyük 
katkılarından birisi, yer ve zamana bağlı kalmaksızın faklı ekonomik ve kültürel yapıya sahip 
toplumların bu müzelere kolayca ulaşabilmesini sağlamasıdır. Bu anlamda sanal müzeler dünyanın 
farklı bölgelerinde sadece o bölgede yer alan müzeleri gezme olanağı değil, teknolojik alt yapının 
olduğu her bölgede farklı kültürel zenginliklere ulaşabilme fırsatı sağlayarak, kültürel anlamda bir 
fırsat eşitliği de sağlamaktadır. Öte yandan sanal müzeler insanlara sunduğu bu imkânlarla birlikte 
kültürel yayılmanın da öncüllerinden olmuşlardır. Sanal müzelere erişim için internet bağlantılı bir 
bilişim aygıtı ve standart bir internet tarayıcısı yeterlidir. Böylece bireyler, dünyanın herhangi bir 
yerinde bulunan müzeyi sanal ortamda ziyaret ederek gerçek müzenin içerisinde geziyor duygusu 
yaşamakta ve müzelerin sahip oldukları koleksiyonlar hakkında hızlı bir biçimde bilgi 
edinebilmektedir (Çalışkan, Önal ve Yazıcı, 2016). Bu kapsamda çalışmada sanal müzede sanal 
gezinti yapan bireylerin memnuniyet düzeylerine odaklanılmıştır.  
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SANAL MÜZE 

Sanal Gerçeklik teknolojik yenilikte büyük adım olarak kabul edilmektedir. Sanal gerçeklik, turizm 
endüstrisinin turistlere benzersiz ve gelişmiş deneyimler sağlamasına yardımcı olmaktadır (Bruno, 
Bruno, De Sensi, Luchi, Mancuso ve Muzzupappa, 2010). Sanal gerçeklik, turistlerin gerçek 
ziyaretlerinden önce bilgi sağlamakta ve bir yerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bunların 
sonucunda potansiyel turistler ile o yer arasındaki mesafenin önündeki engel de azalmaktadır (Kim 
ve Hall, 2019). Buna ek olarak sanal gerçeklik, kullanıcılara eğitici, eğlenceli, bir deneyim 
sunmaktadır (Lee, Jung, Tom Dieck ve Chung, 2019).  

Sanal gerçeklik kavramı kültür turizmi kapsamında aktif olarak benimsenmiştir. Başka bir ifadeyle 
sanal gerçeklik müze bağlamında giderek daha önemli hale gelmektedir. Sanal müze ortamları, 
ziyaretçilerin sanal görüntüleri otantik olarak algılamasına ve koleksiyonlar hakkında keyifli bir 
şekilde bilgi edinmesine olanak tanımaktadır. Sanal müze, öğrenme ve eğitimin önemini göz önünde 
bulundurmakta ve müze deneyimleri için değerli bir araç olarak kabul edilmektedir (Lee vd., 2019).  

Bahsedilen faydaların aksine, bazı araştırmacılar sanal gerçekliği fiziksel bir tehdit olarak görmüştür 
(Cheong, 1995; Guttentag, 2010). Cheong, (1995) araştırmasında bireylerin, Sanal Gerçeklik 
simülasyonları yüzenden gerçek alanları ziyaret etmenin artık gerekli olmadığı düşüncesine neden 
olabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte, bazı araştırmalarda, sanal bir alan gezisinin gerçek bir 
alan gezisinin yerini alamayacağını ancak gerçek bir alan gezisine hazırlanmak için etkili bir araç 
olduğu ortaya konmuştur (Dewailly, 1999; Lee vd., 2019).  

Literatürde yapılan taramalar sonucunda sanal müze kavramının farklı alanlarda çalışma konusu 
olduğu görülmüştür. Sanal müzeler daha çok eğitim alanında yapılan çalışmalarda ön plana 
çıkmaktadır. Ancak sanal müze ve sanal tur yapan bireylerin memnuniyet düzeylerini araştıran 
sınırlı sayıda araştırmanın olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Yıldırım ve Tahiroğlu (2012), sanal 
ortamda gerçekleştirilen müze gezilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarını nasıl 
etkilediğini belirlemeyi amacıyla bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmanın sonucunda sanal 
müze gezisi ile desteklenerek yapılan etkinliklerin öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutum 
puanlarını yükselttiği görülmüştür. Karataş, Yılmaz, Kapanoğlu ve Meriçelli (2016), öğretmenlerin 
sanal müzelere dair görüşleri incelemek amacıyla 15 öğretmen ile bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. 
Araştırma sonucunda öğretmenlerin sanal müzelere yönelik farkındalık düzeylerinin düşük olduğu 
ve derslerinde bu uygulamaları yeterince kullanmadıkları görülmüştür. Aladağ, Akkaya ve Şenöz, 
(2014), sosyal bilgiler dersinde sanal müze kullanımının değerlendirilmek amacıyla 10 öğretmen ile 
bir araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin sanal müzeleri önemli bir ders 
materyali olarak gördükleri sonucu ortaya konmuştur. Kaya ve Okumuş (2018) sanal müzelerin tarih 
derslerinde kullanımının değerlendirmek amacıyla 27 öğrenci ile bir araştırma gerçekleştirmiştir. 
Araştırma sonucunda sanal müze gezilerinin ilgi çekici ve öğretici olduğu ortaya konmuştur. Şahin, 
(2019), sosyal bilgiler dersi öğretiminde sanal müze kullanımına ilişkin öğrenci tutumlarını 
belirlemek amacıyla bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin 
sosyal bilgiler derslerinde sanal müze kullanımına karşı tutumlarının olumlu olduğu görülmüştür.  

Sanal müzeler, fiziksel alanın sınırlamalarının üstesinden gelmek ve uzak ziyaretçilere canlı bir 
deneyim sağlamaktadır (Kiourt, Koutsoudis ve Pavlidis, 2016). Sanal müze, olumlu imaj oluşumuna 
katkıda bulunur. Aynı zamanda mirasın korunması ve planlanmasına katkı sunar. Bu nedenle, 
araştırmacıların sanal ortamlarda tüketici deneyimini daha iyi anlamaları ve bu deneyimin 
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memnuniyet ve sadakat gibi sonuçları nasıl etkilediği önem taşımaktadır. Dolayısıyla gerçekleştirilen 
bu çalışmanın gelecek araştırmalara referans olacağı düşünülmektedir. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı sanal müzede sanal gezinti yapan bireylerin memnuniyet düzeyleri ortaya 
konmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için D’Alba’nın (2012) geliştirdiği ve Teker ve Özer’in (2016) 
Türkçe’ye çevirip geçerlik ve güvenirliliğini yaptığı ifadelerden yararlanılmıştır. Gaziantep 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Komisyonu'nda 20.05.2020 tarihli 6 nolu toplantıda 
8 nolu maddede "Sanal Müzede Sanal Tur Yapan Bireylerin Memnuniyet Düzeylerini Belirlemeye 
Yönelik Bir Araştırma" isimli anketin yapılması uygun görülmüştür. Veriler koronavirüs salgını 
nedeniyle yüz yüze toplanmamış anket dijital forma dönüştürülmüştür. Bu kapsamda katılımcılara 
anketi doldurmadan önce T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “Sanal Gezinti” 
web sayfasını ziyaret etmeleri istenmiştir (https://www.ktb.gov.tr). Bu şekilde bir yöntem izlenerek 
katılımcıların öncelikle sanal tur deneyimini yaşamaları amaçlanmıştır.  Söz konusu bu sayfanın 
paylaşımından yaklaşık 3 saat sonra ise anket formu katılımcılarla paylaşılarak anketi doldurmaları 
istenmiştir. Kolayda örneklem yöntemiyle 227 kişiden veriler toplanmıştır.  

Anket soruları “1: Tamamen katılmıyorum 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: 
Tamamen katılıyorum” olmak üzere 5’li Likert şeklinde kodlanmıştır. Buna göre ölçekte yer alan 
olumsuz ifadeler “Sanal müzeyi kullanma kafa karıştırıcıdır ve Sanal müzeyi kullanma sinir 
bozucudur” SPSS programı yardımıyla 5=1, 1=5; 4=2, 2=4 şeklinde yeniden kodlanmıştır.  

Araştırmada belirtilen hipotezleri test etmeden önce faktör analizi yapılmıştır. Sonuçta Barlett testi 
anlamlı çıkmış (Ki-Kare=2360,911, p=0,000) ve KMO değeri ise 0, 915 olarak hesaplanmıştır. Bu 
sonuçlar verilerin faktör analizi için uygun olduğunu ortaya koymuştur. Birden çok faktör altında 
yer alan ve faktör yük değerleri arasındaki farkın 0,10’dan düşük olduğu tespit edilen 5 ifade (7.12. 
17. 18. ve 19. maddeler) binişik madde kabul edilerek ölçekten çıkarılmıştır. Analiz sonucunda veriler 
2 faktöre yüklenmiştir. Faktörler tarafından açıklanan toplam varyansın ise %62,32 olduğu 
görülmüştür. Verileri daha iyi yorumlayabilmek için orthogonal yaklaşımlardan biri olan Varimax 
yöntemiyle döndürülmüştür. Güvenirlik değerleri yeterli bulunan soru gruplarının, daha sonraki 
analizlerde kullanılmak üzere ortalamaları alınmış ve yeni değişkenler oluşturulmuştur. Oluşturulan 
değişkenler Sanal tur memnuniyeti, (1), Sanal ortamın kullanılabilirliği (2) şeklinde 
isimlendirilmiştir.  
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Tablo 1. Faktör Analizi 

 Faktörler 

1 2 

Sanal müzeyi kullanma keyiflidir. ,840  

Sanal müzeyi kullanma eğlencelidir. ,789  

Sanal müzeyi kullanma cezbedicidir. ,757  

Sanal müzeyi kullanma sinir bozucudur. ,732  

Sanal müzeyi kullanma kafa karıştırıcıdır. ,681  

Sanal müzenin kullanımıyla edindiğim deneyimlerden bir şeyler öğrendiğimi 
düşünüyorum. 

,654  

Sanal müze ile deneyimim beni, tur süresince önemli şahsiyetler veya eserler 
hakkında daha fazla bilgi aramaya teşvik etti. 

,591  

Herhangi bir anlatıyı takip etmeme gerek kalmadan, sanal müzenin keşfedilmesi 
aracılığıyla daha çok öğrenebileceğimi hissediyorum. 

,568  

Sanal müzenin nasıl kullanılacağını hızlı bir şekilde öğrendim.  ,875 

Sanal müzenin nasıl kullanılacağını öğrenmek kolay oldu.  ,845 

Sanal müzeyi kullanmak için özel talimatlara gereksinim duymadım.  ,791 

Sanal müzenin kullanımı zahmetsizdir.  ,742 

Sanal müzenin kullanımı kolaydır.  ,717 

Sanal müze kullanımı deneyimim sonucunda, turdaki önemli şahsiyetler veya eserler 
hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. 

 ,594 

Sanal müze, koleksiyonun eserleri ve önemli kişileri hakkında yeterince bilgi 
sunuyor. 

 ,517 

Cronbach’s Alpha Katsayısı ,900 ,903 
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BULGULAR 

Araştırmanın bu kısmında verilerden elde edilen bulgular gösterilmiştir. Buna göre Tablo 2’de 
katılımcıların tanıtıcı özelliklerine ilişkin bulgular yer almaktadır.  

Tablo 2’ye göre katılımcıların 117’si erkek ve 110’u ise kadındır. Katılımcıların 135 gibi büyük bir 
çoğunluğunun 19-29 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcılardan sadece 5 tanesi 18 ve altı 
yaş grubundadır. Katılımcıların 90’ı ön lisans mezunu ve 72’si ise lisans mezunudur. Buna göre 
katılımcıların büyük bir çoğunluğunun üniversite mezunu olduğunu söylemek mümkündür.  

Tablo 2. Katılımcıların Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Cinsiyet n % Eğitim düzeyi n % 

Erkek 117 51,5 İlköğretim 4 1,8 

Kadın 110 48,5 Lise 18 7,9 

Yaş n % Ön lisans 90 39,6 

18 ve altı 5 2,2 Lisans 72 31,7 

19-29 135 59,5 Lisansüstü 43 18,9 

30-39 58 25,6    

40-49 29 12,8    

 

Değişkenlerin ve ifadelerin aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmış ve Tablo 3’te 
gösterilmiştir.  

Tablo 3. Değişkenlerin aritmetik ortalama ve standart sapmalarına yönelik bulgular 

İfadeler Ortalama Std. 
Sapma 

Sanal Tur Memnuniyeti 3,83 0,75 

Sanal müzeyi kullanma keyiflidir. 3,89 0,92 

Sanal müzeyi kullanma eğlencelidir. 3,94 0,95 

Sanal müzeyi kullanma cezbedicidir. 3,84 0,99 

Sanal müzeyi kullanma sinir bozucudur. 3,95 1,08 

Sanal müzeyi kullanma kafa karıştırıcıdır. 3,67 1,00 
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Sanal müzenin kullanımıyla edindiğim deneyimlerden bir şeyler öğrendiğimi 
düşünüyorum. 

3,95 0,90 

Sanal müze ile deneyimim beni, tur süresince önemli şahsiyetler veya eserler hakkında 
daha fazla bilgi aramaya teşvik etti. 

3,84 0,97 

Herhangi bir anlatıyı takip etmeme gerek kalmadan, sanal müzenin keşfedilmesi 
aracılığıyla daha çok öğrenebileceğimi hissediyorum. 

3,58 0,99 

Sanal Ortamın Kullanılabilirliği 4,00 0,69 

Sanal müzenin nasıl kullanılacağını hızlı bir şekilde öğrendim 4,14 0,82 

Sanal müzenin nasıl kullanılacağını öğrenmek kolay oldu. 4,20 0,77 

Sanal müzeyi kullanmak için özel talimatlara gereksinim duymadım. 4,00 0,91 

Sanal müzenin kullanımı zahmetsizdir. 4,04 0,89 

Sanal müzenin kullanımı kolaydır. 3,99 0,91 

Sanal müze kullanımı deneyimim sonucunda, turdaki önemli şahsiyetler veya eserler 
hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. 

3,98 0,86 

Sanal müze, koleksiyonun eserleri ve önemli kişileri hakkında yeterince bilgi sunuyor. 3,62 0,94 

 

Tablo 3’e göre sanal tur memnuniyeti ortalaması 3,83 ve sanal ortamın kullanılabilirliği değişkenin 
ortalaması ise 4,00’dır. Buna göre sanal ortamın kullanılabilir olduğunu söylemek mümkündür. 
Bununla beraber katılımcılar sanal turdan memnundurlar.  

Araştırmada sanal ortamının kullanılabilirliği ile sanal tur memnuniyeti arasında ilişki olup 
olmadığını ve ilişkinin yönünü araştırmak için korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar 
Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Korelasyon Analizine Yönelik Bulgular 

 Sanal tur 
memnuniyet 

Sanal ortamın 
kullanılabilirliği 

Sanal ortamın kullanılabilirliği 

Pearson Correlation ,731** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 227 227 
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Tablo 4‘te Sanal ortamın kullanılabilirliği ve Sanal tur memnuniyeti değişkenleri arasında bir ilişki 
olduğu görülmüştür (p<0,001). Bu ilişkinin pozitif yönde ve büyük kuvvette olduğu görülmüştür.  

Araştırma hipotezini test etmek amacıyla sanal tur memnuniyeti değişkeninin bağımlı, sanal ortamın 
kullanılabilirliği değişkeninin ise bağımsız değişken olarak alındığı regresyon analizi 
gerçekleştirilmiş ve Tablo 5’te gösterilmiştir.  

Tablo 5. Regresyon Analizine Yönelik Bulgular 

R2: ,534       F: 257,902                    p<,000      Durbin – Watson:1,831 

 B Std. Error Beta t p 

1 

(Sabit) ,680 ,200  3,408 ,001 

Sanal ortamın 
kullanılabilirliği 

,789 ,049 ,731 16,059 ,000 

a. Bağımlı Değişken: Sanal tur memnuniyeti 

 

Tablo 5’te sanal ortamın kullanılabilirliği ile sanal tur memnuniyeti arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre sanal ortamın kullanılabilirliği arttıkça, sanal tur 
memnuniyeti artmaktadır.  

 

SONUÇ 

Son yıllarda, müzelerde artan bir trend sayesinde sanal müze sistemleri, eğitim ve eğlenceli 
deneyimler sağlayabilmektedir. Sanal müze sistemleri, modern teknolojik sistemlerle geleneksel 
koleksiyonları ve sergileri geliştirmek için giderek popüler hale gelmektedir. Müzeler Web'i bir 
iletişim aracı olarak kullanarak koleksiyonlarını, sergileyebilmekte, müze deneyimine erişimi 
iyileştirmekte ve yeni ziyaretçilere ulaşabilmektedir (Barton, 2005:149). Aslında, bu çekici teknolojik 
sistemler, ziyaretçilerin sanat eserlerini görüntüleyebilmeleri ve tarihi yerleri keşfedebilmeleri 
sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki bilim merkezlerinde ve geleneksel müzelerde kilit rol 
oynamaktadır. Gerçekleştirilen bu araştırmada sanal müzede sanal tur yapan bireylerin memnuniyet 
düzeyleri ortaya konmuştur. Söz konusu araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar aşağıda 
gösterilmiştir.  

Araştırmaya katılan katılımcıların 117’si erkek ve 110’u ise kadındır (Bkz. Tablo 2). Cinsiyet 
bağlamında bakıldığında homojen bir dağılımın olduğunu söylemek mümkündür. Katılımcıların 
162’si üniversite mezunudur. Dolayısıyla eğitim düzeylerinin yüksek olduğunu söylemek 
mümkündür.  

Araştırmada belirtilen hipotezleri test etmeden önce keşifsel faktör analizi yapılmıştır (Bkz. Tablo 1). 
Sanal tur memnuniyeti ve sanal ortamın kullanılabilirliği olmak üzere iki faktörlü bir yapı ortaya 
çıkmıştır. Bu sonuç Teker ve Özer’in (2016) Türkçe’ye çevirip geçerlik ve güvenirliliğini ortaya 
koyduğu araştırmada sonuçlarıyla örtüşmektedir. Ancak Teker ve Özer’in (2016) çalışmasından 
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farklı olarak toplam beş maddenin binişik madde olduğu görülmüş ve ölçekten çıkarılmıştır. Bu 
durumun örneklemden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

İlgili alanyazına bakıldığında sanal müzede sanal tur yapan bireylerin memnuniyet düzeyleri ortaya 
koyan sınırlı sayıda araştırmanın olduğu görülmüştür (D’Alba, 2012, Teker ve Özer, 2016). Bundan 
dolayı araştırma sonuçlarının detaylı bir şekilde tartışılması mümkün olmamıştır. Ancak gelecek 
araştırmalarda bu sonuçlar dikkate alınarak sonuçların karşılaştırılabilmesi açısından bu araştırma 
sonuçları önem taşımaktadır.  

Araştırmada ifadelerin ortalamalarına bakıldığında “Sanal müzenin nasıl kullanılacağını öğrenmek 
kolay oldu” ifadesinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo 3). Bu sonuçtan 
hareketle sanal müzenin kullanımının kolay olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan “Sanal 
müze, koleksiyonun eserleri ve önemli kişileri hakkında yeterince bilgi sunuyor” ifadesinin ise en 
düşük ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Dolayısıyla sanal müzelerin eserler hakkında daha 
fazla bilgi sunması önerilmektedir.  

Araştırmada dikkat çeken diğer bir sonuç ise katılımcıların sanal müzenin kullanımıyla edindiği 
deneyimlerden bir şeyler öğrendiğini düşünmesidir. Dolayısıyla sanal müzelerin öğretici olduğunu 
söylemek mümkündür. Bu sonuç Kaya ve Okumuş’un (2018) gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını 
destekler niteliktedir.  

Araştırmada sanal ortamın kullanılabilirliği ile sanal tur memnuniyeti arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre sanal ortamın kullanılabilirliği arttıkça, sanal tur 
memnuniyeti artmaktadır. Bu sonuçtan hareketle sanal ortamda memnuniyetin artırılması için sanal 
ortamın kullanılabilirliğinin artırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Özellikle ziyaretçi deneyimlerinin 
önem kazandığı 21. yüzyılda bu sonuç oldukça değerlidir. Çünkü turistler gerçek ziyaret yapmadan 
önce sanal ziyaretleri yapmaktadır (Kim ve Hall, 2019). Bu yüzden sanal tur memnuniyetlerinin 
yükseltilmesinin kaçınılmaz bir sonuç olduğu bu araştırmada görülmüştür.  

Sonuç itibariyle, sanal müze sisteminin kullanımının kolay olduğu müze sergilerine daha iyi erişmek 
ve anlamak için yararlı bir sistem olduğu ve bunun sonucunda da yüksek derecede memnuniyetin 
sağlandığı bu araştırmada ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda birtakım önerilerde 
bulunulmuştur.  

Sanal müzelerin, turistlerin satın alma motivasyonları üzerindeki etkisi araştırılabilir. 

Sanal müzelerin, destinasyonu ziyaret etme niyeti üzerine etkisi olup olmadığı araştırılabilir.  

Farklı konseptteki uçuş simülasyonu, sanal gerçeklik gözlükleri gibi sanal deneyimlerin memnuniyet 
düzeyleri araştırılabilir. 

Sanal müzelerde memnuniyeti artırmak için sanal ortamın kullanılabilirliği daha fazla artırılmalıdır.  

Sanal müze uygulamalarında, müze eserleri ve önemli kişileri hakkında daha fazla bilgi 
sunulmalıdır. 
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Abstract 

In this study, it was aimed to determine the patience levels of the front office and service 
personnel employed in the hotels with tourism certificates operating in the province of 
Kahramanmaraş and to examine whether the patience levels differ according to demographic 
and professional variables. The sample of the study consists of 182 front offices and service 
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method. The data obtained were analyzed with descriptive statistics techniques, Mann Whitney 
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GİRİŞ  

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan hayatı bir yandan kolaylaşırken bir yandan 
da zorlaşmaktadır. Modern çağın getirmiş olduğu hız faktörü, bireylerin en küçük şeylere bile 
sabredememesine neden olmaktadır. Bunun gibi durumlar kişilerin sabır eğilimlerinde düşüş 
olduğunu göstermektedir. İstenilen her şeye kolayca ulaşılabilmesi insanlara sabrın ne olduğunu 
unutturmaktadır. Çoğu zaman en küçük olaylara bile sabır gösterilmediği için insanlar arasında 
kavgaya bile varabilen tartışmalar yaşanabilmektedir. Bireyler artık daha fazla psikolojik 
danışmana ihtiyaç duymaktadırlar. Modern çağın getirdiği koşullar sebebiyle fiziksel ve 
psikolojik rahatsızlıklar yaşayan insan sayısı artmaktadır. Korkular, adaletsizlikler, kazalar, terör 
vb. üzücü durumlarla başa çıkmada sabır önemli bir faktördür (Seyhan, 2015: 128).  

Sabır kelimesi Arapça “sabera” kökünden Türkçe’ye sabır olarak geçmiştir. Sabır kelimesi günlük 
yaşamda veya uzun süreli olarak insanın hoşuna gitmeyecek durum ve olaylar karşısında 
dinginlik, sakinlik göstermesini ifade etmektedir. Schnitker (2012: 263)’e göre sabır ‘‘kişinin hayal 
kırıklığı, sıkıntı ve acılar karşısında sakin bir şekilde beklemesidir’’. Sabır kelimesi günlük hayatta 
sıklıkla kullanılmaktadır. Sabır halk arasında daha çok dayanma, katlanma, aldırmama, 
müsamaha gösterme ve tahammül etme gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Bu yüzden insan 
hayatının her alanında ihtiyacı olan bir değer olarak açıklanmaktadır (Gül ve Çeliköz, 2018: 77-
78). Çünkü uzun süreli üzücü durumlarda değil günlük hayatta da sabırlı bir tutuma ihtiyaç 
duyulmaktadır. Sabır sadece olumsuz durumlarda değil, aynı zamanda insanların iyi şeyleri 
umut ettiği zaman da başvurdukları bir değerdir (Doğan, 2017: 135). 

Küreselleşen dünyada kişilerarası iletişim daha da önemli bir hal almıştır. Çünkü düşünce, görüş 
ve kültür farklılıkları gibi birçok faktör nedeniyle kişilerarası iletişimde sorunların artması 
muhtemeldir. Bireyler, yoğun iş hayatında iş yükü ve insani ilişkilerinde çeşitli sıkıntı ve stres 
yaşamaktadırlar. Bu olumsuz durumlarla baş etmede sabırlı olmanın çok doğru bir tutum olduğu 
düşünülmektedir. Kur’an’da insan ilişkilerinde yıpranmamak için ‘‘Öyleyse sen, onların dediklerine 
karşılık sabret ve Rabbini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et’’ (Kâf, 50/39) 
buyrularak sabır tavsiye edilmiştir (Karakaş, 2016: 2743). 

Özellikle son yıllarda insan hayatına giren hız faktörü bireylere sabrın ne olduğunu 
unutturmaktadır. Bu bağlamda hizmet sektörü gibi insan ilişkilerinin yoğun olduğu sektörlerde 
çalışan kişilerin sabırlı bir tutum sergilemesi gerek fizyolojik gerekse psikolojik açıdan önemlidir. 
Okçu ve Pilatin (2018: 103), sabırlı insanlarda daha az stres, düşük depresyon, daha az sağlık 
problemleri ve artan yaşam doyumu gözlendiğini belirtmiştir. Yapılan akademik araştırmaların 
sonucu, sabır tutumunun yaşam doyumu, psikolojik iyi oluş, özsaygı ve başa çıkma düzeyini 
arttıran bir faktör olduğuna işaret etmektedir (Schnitker, 2012; Gençdoğan, Gülbahçe ve 
Gülbahçe, 2015; Karakaş, 2016; Qodariah ve Puspitasari, 2016; Doğan, 2017; Koç ve Arslan, 2019; 
Türkgeldi, 2019). Turizm sektörü emek-yoğun ilişkisinin yoğun olduğu doğrudan istihdamın 
yaşandığı bir sektördür. Sektördeki ağır çalışma koşulları nedeniyle işgörenlerde 
tahammülsüzlükler ve öfkelenmeler görülebilmektedir. Turizm sektöründe çalışanlar söz 
konusu olumsuzluklardan oldukça etkilenmektedir. Bu durum turizm çalışanlarını sosyal, 
ekonomik ve psikolojik yönden olumsuz olarak etkilemektedir.  

Araştırmada öncelikle turizm yazınında, sabır kavramı ile ilgili tarama yapılmıştır. Ulaşılabilen 
araştırmalarda sabır kavramına iletişim becerisi kapsamında veya turizm personelinde olması 
gereken özelliklerden biri olarak sınırlı şekilde değinildiği görülmüştür. Bazı araştırmacılar 
turizm sektöründe çalışan personel ile turizm-otelcilik mesleğini seçecek öğrencilerin sabırlı 
kişiler olması gerektiğini belirtmişlerdir (Tetik, 2006; Öztürk ve Pekduyurucu, 2009; Ünüvar, 
2009; Demirtaş, 2010a; Demirtaş, 2010b; Pelit ve Öztürk, 2011; Kaya ve Özhan, 2012; Polat 
Üzümcü, 2015; Eker ve Zengin, 2016; Pelit, Soybalı ve Ak, 2017; Özkan, 2017; Tan, 2017; Oğan ve 
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Akar Şahingöz, 2018). Elshaer ve Marzouk (2020: 160), hizmet sektöründe çalışan kişilerin sabra 
oldukça ihtiyaç duyduklarını ve müşterilerle başarılı bir iletişim kurmaları için gerekli bir beceri 
olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca literatürde çalışanların sabırlı davranışlarının, müşteri 
şikayetleri ile memnuniyetsizliklerini çözmede etkili bir faktör olduğunu ve memnuniyet 
düzeyini arttırdığını savunan araştırmacılar vardır (Grandey, Fisk ve Mattila, 2005; Kuo, 2007). 
Yapılan bir araştırmada otel personelinin sabırlı davranışlarının müşteriler tarafından olumlu 
algılandığı ortaya çıkmıştır (Yilmaz, 2018: 20-21).  

Literatürde kişilerin sabır tutumunu ölçen birçok araştırma mevcuttur (Schnitker, 2012; Doğan, 
2014; Ro, 2014; Gençdoğan, Gülbahçe ve Gülbahçe, 2015; Habeeb, 2016; Karakaş, 2016; Oodariah 
ve Puspitasari, 2016; Doğan, 2017; Eliüşük Bülbül ve Izgar, 2017; Valikhani, Moustafa ve Karimi, 
2017; Gül ve Çeliköz, 2018; Ibn Rasoul Sanaati, Hossein Sabet ve Motamedi, 2018; Karakaş, 2018; 
Kaytez ve Güngör Aytar, 2018; Özdemir, 2018; Akyol, 2019; Ateş ve Kayıklık, 2019; Eliöz, Çebi, 
İmamoğlu, İslamoğlu ve Yamak, 2019; Ermiş ve İmamoğlu, 2019; Kıral, 2019; Koç ve Arslan, 2019; 
Türkgeldi, 2019). Ancak turizm sektöründe çalışan bireylerin sabır tutumunu ölçen ampirik bir 
araştırmaya henüz rastlanmamıştır. Turizm çalışanlarında mutlaka bulunması gereken 
özelliklerden biri olan sabır özelliğinin çalışanlar üzerinde araştırılmamasının bir eksiklik olduğu 
düşünülmektedir. Hizmet sektörünün dinamiklerinden olan ve ülkelere önemli ekonomik 
katkılar sağlayan turizm sektöründe böyle bir araştırma yapılmamış olması araştırmacıları bu 
konuya yöneltmiştir. Bu çalışmanın temel amacı turizm sektöründe sabrın önemine dikkat 
çekmektir. Bu çerçevede çalışma ile konaklama işletmelerinde çalışan ön büro ve servis 
personelinin sabır düzeylerinin ampirik olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca bağlı 
olarak, ön büro ve servis personelinin sabır düzeyinin demografik ve mesleki değişkenlere göre 
farklılık gösterip göstermeyeceğinin belirlenmesi de hedeflenmiştir. Bu çalışmanın konaklama 
işletmelerinde örgütsel iletişime fayda sağlayacağı ve literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir. 

Yapılan bu araştırmada; Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren turizm belgeli konaklama 
işletmelerinde istihdam edilen ön büro ve servis personellerinin sabır düzeylerinin belirlenmesi 
ile sabır düzeylerinin demografik ve mesleki değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında giriş bölümünün ardından ikinci ana 
başlıkta sabır kavramının kavramsal çerçevesi yer almaktadır. Üçüncü ana başlıkta çalışmanın 
metodolojisi ortaya konulduktan sonra dördüncü ana başlıkta analiz sonuçlarından elde edilen 
bulgulara yer verilmiştir. Son olarak sonuç kısmında ise elde edilen bulgular tartışılmış ve elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda birtakım öneriler sunulmuştur.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sabır Kavramı ve Sabrın Önemi  

Sabır kavramının darlıkta kendini tutmak, engellemek, hapsetmek, Allah’tan başka kimseye 
sızlanmamak ve dili şikâyetten korumak, gerekli durumlarda nefsi hapsetme, kendini tutma, 
iradesine hâkim olma gibi birçok anlamı vardır (Yıldız, 2016: 129). TDK’nın tanımına göre ise; 
“Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme 
erdemi, dayanç’’, ikinci anlam olarak da; ‘‘Olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme” 
şeklinde tanımlanmıştır (http://sozluk.gov.tr/). Ahlâki manada ise, “üzüntü, başa gelen sıkıntı ve 
belalar karşısında direnç gösterme; olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet” olarak 
açıklanmaktadır (Ege, 2013: 71).  

Sabır, diğer erdemlerin üzerinde geliştiği temel bir erdemdir. Bu yönüyle metanet, azim, sebat 
gibi erdemler bizzat sabır manasını içinde barındırırken, umut, hoşgörü, şükür, alçakgönüllülük 
gibi erdemler de sabırla güçlü bir ilişki içerisindedir. Öfke, şikâyet ve acelecilik kavramları ise 
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sabırla uyuşmamaktadır (Doğan ve Gülmez, 2014: 265). Ayrıca sabır, birey ahlâkında toplum 
üyelerinden beklenilen iyi davranış kalıpları ve toplum içerisinde uyulması beklenilen kurallar 
içerisinde bulunmaktadır (Aktan, 2011: 68). Güzel ahlâkın unsurlarından biri olan sabır, 
teorisyenler tarafından psikolojik iyilik hali olarak kabul edilmektedir. Sabır, olgunlaşmış bireyin 
en temel özelliklerindendir (Doğan, 2014: 3).  

Sabır, insanlara yaşadıkları üzücü veya zor durumlar karşısında dik durabilmeyi ve ümitsizlikten 
kurtulmasını sağlamaktadır. Ümitsizlik bireyi depresyona yöneltebilir. Depresyon ve 
karamsarlıktan kurtulmada sabır ve tevekkül önde gelmektedir. Kur’an’da bu iki kavram beraber 
zikredilmektedir. Sabır;  acı ve üzüntüyü hafifleten, dünya hayatını daha anlamlı ve yaşanılır 
hale getiren bir olgudur (Ateş, 2019: 65). Bireyin sosyal hayatında karşılaştığı zorluk ve sıkıntılara 
göğüs germesinin adı sabırdır. Sabır, bireye ciddiyet ve saygınlık ile birlikte olgunluk da 
kazandırır. Sabırlı insanlarda daha az stres, düşük depresyon, daha az sağlık problemleri ve artan 
yaşam doyumu görülmektedir. Sabır, bireyleri olumsuz duygulardan kurtaran ve yaşam 
kalitesini artıran insani bir değerdir (Okçu ve Pilatin, 2018: 103). Sabır içsel tutarlılıktır. Duyguları 
yönetmeyi, zorluklara dayanmayı ve yapılan işlerde titiz olunmasını sağlar (Ibn Rasoul Sanaati, 
Hossein Sabet ve Motamedi, 2018: 211). 

Sabrın bireysel açıdan çok önemli faydaları vardır. Sabırlı bir kişi ani kararlar değil rasyonel 
kararlar verme eğilimindedir. Ayrıca sabır gösterildiğinde olumsuz duygu ve depresyonu 
azalmaktadır. Fakat sabır gösterilmediğinde ise baş ağrısı ve akne gibi psikosomatik semptomlar 
görüldüğü belirtilmektedir. Sabrı düşük olan birey öfke ve çaresizlik içinde tükenmiş 
hissedebilir, ömrü kısaltan hastalıklara neden olabilecek toksik duygular ve kronik stres ile 
karşılaşabilir. Sabrın olumsuz psikosomatik rahatsızlıkları yönetmede etkili olduğu ifade 
edilmektedir. Bunların yanında sabır kişinin yaşam amacını, yaşam memnuniyetini ve başa 
çıkma düzeyini artırmaktadır. Sabırlı olmak kişinin yaşamsal, sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik 
sağlık durumunu olumlu etkilemektedir. Sabrın örgütsel açıdan da birçok faydası 
bulunmaktadır. Bir personel çalıştığı işyerinin gelişimi ve büyümesi için karşılaştığı zorluklarla 
mücadele etmelidir. Bu mücadelede en önemli yardımcı unsur sabırdır. Sabır kişiler arasında 
iletişim ve etkileşimi artırdığından örgütsel performansı yükseltmektedir. Sabrın bir diğer 
örgütsel faydası ise etik davranış eğilimi geliştirmesidir. Baskı altında hızlı bir şekilde karar veren 
sabırsız kişiler etik dışı seçimler yapabilirler. Fakat sabırlı kişiler dürtüleri ile hareket etmeyip, 
örgüt için en doğru kararı verebilirler. Bununla birlikte çalışma ortamında birtakım olumsuz veya 
strese sebep olabilecek durumları yönetmek yine sabırla mümkün olabilir. Sabırlı davranışlar 
örgüt yaşamında uzun süreli refah sağlamaktadır (Kıral, 2019: 256-257). 

 

Konaklama İşletmeleri ve Sabır 

Dünya genelinde hızla gelişmekte olan turizm sektörü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkeler tarafından fazlasıyla ilgi görmektedir. Bunun temel sebeplerinden birisi turizmin ülke 
ekonomilerine katkı sağlamasıdır (Yıldız, 2011: 54). Ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre turizm 
sektörüne yönelik hedefleri değişiklik göstermektedir. Gelişmiş ülkeler turizm sektörünün gelir 
etkisinden yararlanırken, gelişmekte olan ülkeler ise istihdam gücünden yararlanmaktadır. 
Çünkü gelişmekte olan ülkelerin en önemli ekonomik sorunlarından biri işsizliktir. Turizm 
sektörü bu sorunun çözümünde etkin rol oynamaktadır. Otomasyon ve mekanizasyon 
imkânlarının sınırlı olduğu turizm sektöründe, diğer sektörlere oranla daha yüksek istihdam 
sağlanmaktadır (Şit, 2016: 102). Özellikle konaklama işletmeleri emek-yoğun bir özellik gösterir. 
Bu endüstride üretilen ve sunulan hizmetlerin büyük bir bölümü insan gücüne dayanmaktadır. 
Otomasyon sistemlerindeki gelişmelere rağmen konaklama işletmelerinde hala karşılama, yatak 
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yapımı, telefonlara cevap verme, servis vb. hizmetler insanlar tarafından yapılmaya devam 
etmektedir (Ünüvar, 2009: 380).  

Turizm işletmelerinde çalışan personel sayısı, benzer büyüklükteki bir endüstri işletmesine göre 
daha fazladır. Ayrıca bu sektörde çalışacak personel genelde hizmet sunduğu için bu personelde 
önemli bazı farklı özellikler aranmaktadır (Pelit ve Öztürk, 2011: 6-7). Otel işletmelerinde çalışan 
işgörenlerin sahip olduğu nitelik ve kişisel özellikleri işletme açısından başarı anahtarı olarak 
görülmektedir. Bu nedenle özellikle müşteri ile birebir iletişim halinde olan işgörenlerin sahip 
olması gereken birtakım niteliklerden söz edilebilir. Otel işletmelerinde çalışan personellerde 
mesleğini sevmek, iletişim becerisi, nazik, hoşgörülü, çabuk sinirlenmeyen, sakin, yardımsever, 
sabırlı, misafirperver, dürüst, güvenilir, sorumluluk sahibi, saygılı, disiplinli, iyi bir dinleyici, 
enerjik, güler yüzlü, ekip çalışmasına yatkın, en az bir yabancı dil bilen, mesleki turizm eğitimi 
almak gibi özellikler bulunmalıdır (Tan, 2017: 4-5).  

Küresel iş piyasasında kârlılık kaynaklarından biri de verimli personellerdir. Özellikle hizmet 
sektöründe kârlılığın büyük ölçüde personele bağlı olduğu belirtilmektedir. Örneğin hizmet 
sektörü içerisinde yer alan otel işletmeleri çalışanlarının örgütsel çıktılar üzerinde (rekabet 
stratejileri vb.) doğrudan etkileri vardır ve bu bakımdan çalışanlar, otel işletmelerinin bel 
kemiğini konumundadırlar. Emek yoğun olan bu işletmelerde hem sürdürülebilirlik hem de 
rekabet avantajı sağlanmasında yetkin personel çalıştırmanın önemli bir payı vardır. Doğru 
personelin seçilmesinin, müşteri ilişkilerinde başarıyı artıracağı belirtilmektedir. Otel işletmeleri 
farklı işletmeler ile karşılaştırıldığında insan gücünün daha fazla olduğu işletmelerdir. Bu 
işletmelerde yapılan üretim yani hizmet en çok insana dayandığı için otel personeli birer üretim 
faktörü olarak nitelendirilebilir. Bu sebeple bu üretim faktörünün, daha işin başındayken iyi 
seçilmesi gerekmektedir. Turizm sektöründe doğru personel seçimi ile verimlilik ve dolayısıyla 
kâr artışı sağlanabilir. Bu yüzden bu sektörde eleman alımlarında işletmenin kültürü, ne tip 
kişilerin işletmeye uygun olduğu, işin özelliklerine göre personel seçilmesi önerilmektedir. 
İşletmelerin başarısı doğru personelin istihdam edilmesine bağlıdır ve personel seçimi insan 
kaynakları departmanı için oldukça önemlidir. Konaklama işletmelerinde personel 
politikalarının amacı, iş gücünden en iyi şekilde faydalanmak, iş ilişkilerini işveren ve işgören 
açısından en iyi şekilde düzenleyebilmektir. Birtakım kişisel özelliklere ve niteliklere sahip 
kişilerin otel işletmelerinde daha başarılı olacağı öne sürülmektedir. Bu bağlamda ciddi, 
sorumluluk sahibi, öfkesini kontrol edebilen, enerjik, düzenli, titiz, kurallara uyan, sabırlı, 
uyumlu, yardımsever ve dürüst kişilerin otel işletmelerinde başarılı olabileceği belirtilmektedir. 
Bu niteliklere sahip bireylerin otel işletmelerinde çalışması işletmenin yapısı açısından uygun 
olacağı vurgulanmaktadır (Özkan, 2017: 36-39).  

Personele verilen görevin kişilik özelliği ile uyumlu olması çok önemlidir.  Personel kendisine 
verilen görevden beklenen rolü oynamaktadır. Kişilik özellikleri ile rolün bağdaştırılması birey 
üzerinde olumlu etki yaparken, kişilik ile rol çatışması huzursuzluk, endişe ve bunun sonucunda 
istenmeyen davranışlara sebep olmaktadır. Kişilik özelliği yaptığı işe uygun olmayan bir bireyin 
kendi kişiliğine ve çevresine saygısı azalmaktadır. Bununla birlikte kendisini toplumdan 
soyutlanmış, yalnız ve yabancı hissedebilir. Kaygı ve gerilim artarken davranış ve uyum 
bozuklukları da söz konusu olabilir. Bunun sonucunda ise iş yerinde çatışma ve huzursuzluklar 
ortaya çıkabilir. Kişisel verimlilik düştükçe, örgütsel verimlilikte de düşebilir. Bu bakımdan 
çalışanların kendi kişiliğine uygun mesleklerde çalışması hem örgüt iç huzuru hem de çalışan 
performansı açısından önemlidir. Birey, bulunduğu örgüt ile kişiliği arasında bağlantı 
kurabildiğinde çalışma arkadaşlarına uyum sağlayabilmektedir (Tatar, 2013: 36).  

Konaklama işletmeleri, hizmet işletmeleri olduğundan çalışanlarının kişiliğinin müşteri 
memnuniyeti önemli olduğu belirtilmektedir. Bu yüzden hangi kişilik özelliklerinin işletme 
başarısı için fayda sağlayacağının bilinmesi gereklidir. Turizm sektöründe çalışan bireylerin 
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sahip oldukları kişilik özellikleri, iş arkadaşları, amirleri ve müşterilerle olan iletişim ve 
ilişkilerinde etkili olabilmektedir. Bu nedenle iş başvurularında kişinin çalışacağı işletmeye 
uygunluğunun belirlenmesi önemlidir (Pelit, Türkmen ve Yarmacı, 2010: 9-15). Örneğin Pelit, 
Soybalı ve Ak (2017: 68)’a göre termal otel işletmelerinde çalışan personellerde sabırlı kişilik 
özelliği taşımalıdır. Söz konusu işletmelerin müşteri profili genellikle daha çok anlayış, hoşgörü, 
sabır ve ilgi isteyen yaşlılar ve hastalardan oluşmaktadır. Özsoy ve Tayfun (2020: 1104), otel 
işletmelerinde müşterilerle karşılıklı iletişim halinde olan personellerin yumuşak başlı kişilerden 
seçilmesini önermektedirler (Özsoy ve Tayfun, 2020: 1104). 

Otel işletmelerinde çalışan personelin büyük bir kısmı, müşteriler ile sürekli doğrudan temas 
halindedir (Olcay, Giritlioğlu ve Çıkmaz, 2014: 388). Bunlardan birincisi ön büro personelidir. 
‘‘Otel işletmelerinin beyni olarak tanımlanan ön büro, müşterinin karşılandığı, ağırlandığı ve uğurlandığı 
yerdir’’ (Demirtaş, 2010a: 26).   Ön büro, müşteri ile otel arasındaki bağdır. Müşteri ilk izlenimini 
ön bürodan alır ve bu izlenim son derece önemli olduğu için müşterinin genel yargısını 
oluşturmada etkilidir. Bu yüzden ön büronun sunduğu hizmetler oldukça önem taşımaktadır. 
Müşteri, ön büronun vereceği hizmetlerle bağlantılı olarak otel hakkında bilgi sahibi olur. Ön 
büro bölümü rezervasyon aşamasından başlayarak müşterilerle ilk temasın kurulduğu, girişte 
karşılandığı, kayıt işlemlerinin yapıldığı, ağırlandığı ve giderken de uğurlandığı bir bölümdür. 
Bu yüzden otel içerisinde insan ilişkilerinin en yoğun yaşandığı bölümdür (Demirtaş, 2010a: 26-
31). Konuklarla sürekli iletişim halinde olan ön büro personeli kişisel temizlik ve görünümüne 
çok dikkat etmelidir. Bununla birlikte ön büro elemanının yürümesi, oturması, ses tonu ve 
konuşması hususları da önem teşkil etmektedir. Ön büro personeli çok iyi hizmet anlayışıyla 
çalışmalı, konuklara ve iş arkadaşlarına daima kibar, ciddi ve güler yüzlü davranmalıdır. Soruları 
isteyerek sabırlı bir şekilde yanıtlamalıdır. Ön büro personelinin, konukların her türlü sorunlarını 
dinlemek ve çözüm bulmak için ikna gücü, iyi bir konuşma ve empati yeteneğine sahip olması 
gerekir. Karşısındaki bireyin psikolojik özelliklerini dikkate alarak, davranışlarını ona göre 
ayarlayabilmesi müşteri memnuniyeti oluşturulması açısından da çok önemlidir. Özetle ön büro 
personeli yerine göre hareket edebilmeli, zor durumlarda kendine hakim olabilmeli ve 
konuklarla özverili bir şekilde ilgilenebilmelidir (Öztürk ve Pekduyurucu, 2009: 36). 

Ön büro personelinin, müşteriyle olan kişilerarası iletişim esnasında, ses tonunu iyi ayarlamalı, 
konuklara hitap ederken “siz, hanımefendi, beyefendi” gibi hitaplarında yanında gerektiği halde 
“lütfen, rica ederim, izin verir misiniz” gibi ifadeler kullanmalıdır. Kişilerarası iletişim esnasında 
müşterilerin yüzüne bakmalı, göz teması yapılmalı, konuğun sözü kesmemeli, konukla 
tartışmamalı, kelimeleri net bir şekilde telaffuz etmeli ve argo kelimeler kullanmamalıdır. Sözlü 
iletişim esnasında kısa cümleler kurmalı ve cümlenin sonu “efendim” ile bitirilmeli ancak 
konuşmaktan kaçar gibi bir izlenim verecek kadar kısa konuşmamalı, konuşma sırasında öfkeli 
davranmamalıdır (Ünüvar, 2009: 381). Bu tür davranışlarda sabırlı bir tutum çok etkilidir. Ön 
büro personelinin başlıca uğraşı “insan” olduğundan çok farklı tipte konuklara uyum sağlamak, 
onların istekleri doğrultusunda çözümler sunabilmek gerçekten çok fazla sabır ve tecrübe 
gerektirir (Demirtaş, 2010b: 8). Otel işletmelerini ziyaret eden birçok farklı konuk tipi 
bulunmaktadır. Bu konuk tiplerinden bazılarında sabırlı bir tutum çok önemlidir. İnatçı ve 
kendini beğenmiş konuklara hizmet sunmak, büyük bir özveri, sabır ve anlayış ister. Bu 
konuklarla ilişkiler personeli için zor durumlara sokabilir. Bu tip konuklara karşı oldukça sabırlı 
olunmalı, nezaket ve anlayış elden bırakılmamalıdır (Demirtaş, 2010a: 118). Ön büro personeli 
konuk şikayetlerinde konuğu çok iyi dinlemelidir. Bunun için konuğa yoğunlaşmak, göz 
temasına dikkat etmek, konuğun sözünü kesmemek, sabırlı, anlayışlı olmak gerekir (Demirtaş, 
2010b: 216-217).  

Otel işletmelerinde müşteri müşteriler ile sürekli doğrudan temas halinde olan ikinci personel 
yiyecek-içecek personelidir. Susmuş (2002: 6)’a göre yiyecek-içecek departmanı, ‘‘bir otelin 
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yiyecek- içecek ve servis olanaklarını sağlayan üretim departmanıdır’’. Yiyecek-içecek departmanı, 
otelin çeşitli restoranlarında, banket salonlarında, barlarında vb. yerlerde müşterilere sunulan 
yiyecek-içecek maddelerinin tedarik edilmesini, korunmasını ve depolarda saklanmasını sağlar 
(Sökmen, 2005: 49). Otelin bu bölümünde verilen hizmet, konukların uyanması ile başlayıp tekrar 
uyumasına kadar devam eder. Otelde konaklayan müşteriler yiyecek-içecek bölümü personeli ile 
karşılaşıp ondan birtakım hizmetler alırlar. Yiyecek-içecek bölümünde de hizmet kalitesinin 
sağlanması, oluşturulan organizasyon yapısına, istihdam edilen personelin bilgi ve becerisi ile 
yönetim politikalarının etkin şekilde uygulanmasına bağlı olmaktadır (Selviden Albayrak, 2012: 
14-16). Otelin bu bölümünde kurulan kişilerarası iletişim konuğun otel hakkında olumlu bir 
algıya sahip olmasını sağlayabilir (Ünüvar, 2009: 382). 

Konaklama işletmelerinde çalışan kişilerin durum ve olaylara sabırla yaklaşması çok önemlidir. 
Özellikle konuklarla direkt iletişim halinde olan çalışanların, konuk istek ve şikâyetlerini dinleme 
ve ilgilenme ile hizmet ve yardım etmede sabırlı bir tutum sergilemesi müşterilerin temel ve 
psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasında çok etkilidir (Öztürk ve Seyhan, 2005: 123).  

Elshaer ve Marzouk (2020: 160)’a göre sabır, hizmet sektöründe çalışan kişilerin oldukça ihtiyaç 
duyduğu ve müşterilerle başarılı bir temas kurmalarını sağlayan bir beceridir. Sabır, işyerinde 
başarının önemli bir unsurudur. Örgüt ortamındaki olumsuz durumlarla başa çıkmak için sabır 
gereklidir. Otelcilik ve ağırlama endüstrisi alanında, çalışanlar sabır gerektiren ağır çalışma 
koşullarıyla karşılaşabilirler. Mesai nedeniyle uzun saatler boyunca çalışmaktadırlar. Örneğin 
mesainin sonuna doğru görevlerini yaparken dürtüleri hızlı tepki vermesine neden olabilir. Bu 
gibi durumlarda ve özellikle müşterilerle temasa geçildiğinde, sabır çok değerlidir. Taraflar 
arasında sabır olmadığında, daha sonra pişman olunan şeyler söylenebilir ve sağlıklı iletişim yok 
olabilir. Bunun sonucunda da müşteri memnuniyetsizliği ve mutsuz çalışanlar ortaya çıkar. 
Örgütsel başarısızlık ve dolayısıyla mali kayıplar söz konusudur. Bu nedenle sabır, müşterilerle 
başarılı bir ilişki sürdürmede önemlidir. Hemen hemen her örgütte çalışma koşulları, iş 
arkadaşları, amirler veya müşterilerle ilgili birçok sorun ortaya çıkabilir. Çalışan kişi böyle bir 
duruma sabırla yaklaşırsa gerek müşterilerin gerekse amirlerin gözünde iyi bir imaj oluşturarak 
güven kazanır. Müşterilerin ve yöneticilerin güvenini kazanmak, örgütsel gelişim için çok 
olumludur (Elshaer ve Marzouk, 2020: 160-161).  

 

YÖNTEM  

Araştırmanın Modeli  

Yapılan bu araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. ‘’Kişilerin belirli bir konudaki tutum, 
inanç, görüş, davranış, beklenti ve özelliklerini anketler yardımıyla tespit etmeyi amaçlayan araştırmalara 
tarama araştırmaları’’ denir. İlişkisel tarama araştırmalarında genellikle iki veya daha fazla 
değişken arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmaya çalışılır (Gürbüz ve Şahin, 2016: 107-109). 
Araştırma modeli Şekil 1’de sunulmaktadır. Modelde görüldüğü üzere ön büro ve servis 
elemanlarının sabır düzeyinin demografik ve mesleki özelliklerine göre farklılık gösterip 
göstermediği incelenmiştir.  

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli  

Sabır 
Düzeyi 

Cinsiyet 

Yaş 

Eğitim Düzeyi 

Medeni Durum 

Bölüm 
Sektörde Çalışma Süresi 
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Araştırmanın Problemi ve Hipotezleri 

Sabır, insanların karşılaştıkları kritik bir durumu soğukkanlı bir şekilde değerlendirerek sağlıklı 
bir karara varmasını ve problemlerle baş etmesini sağlamaktadır (Doğan, 2016: 3224). Hayatın 
her alanında sabır gösterilmesi gereken durumlar olabilir. Günlük hayatta zaman zaman evde, 
okulda, iş yerinde birtakım olumsuzluklar veya anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Böyle 
durumlarda öfkelenmek yerine sabırla orta yolu bulabilmek kişilerarası iletişime katkı sağlar. Bu 
bağlamda sabır, sosyal hayatta ortaya çıkan problemlerinin çözülmesinde yardımcı olmaktadır 
(Doğan ve Gülmez, 2014: 269). Özellikle çalışma şartlarının ağır olduğu turizm sektöründe 
çalışanların sabırlı olmaları zorluklarla baş etmesine yardımcı olmaktadır. Turizmin hizmet 
sektörü olması yani insanın insana hizmet etmesi (Pelit vd., 2010: 9) sebebiyle çalışanlarda aranan 
temel bir özellik de sabırdır. Örneğin; odasını veya yemeğini beğenmeyen bir müşteriye sabırla 
yaklaşmak en doğru tutumdur. 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren örgütlerde sabır gerektiren durumlar yaşanabilmektedir. 
Örneğin otelcilik ve ağırlama endüstrisinde çalışan kişiler, mesai yaparlar ve uzun saatler 
boyunca çalışırlar. Bu çalışma temposu fiziksel ve zihinsel yorgunluğu beraberinde getirirken 
sabrın zorlanmasına neden olabilir. Fakat turizm işletmelerinde sabır çok değerlidir. Çünkü 
sabrın olmadığı yerde sağlıklı iletişimden söz edilemez. Bu nedenle sabır, müşterilerle başarılı 
bir ilişki sürdürmede önemlidir (Elshaer ve Marzouk, 2020: 160). Öte yandan müşterilerin makul 
olmayan talepleri ve imkansız beklentileri, aşırı öfkeli ve sabırsız müşteriler otel personelini zor 
duruma sokabilir. Bu bağlamda otel çalışanlarının sabra ihtiyaç duymaları kaçınılmazdır. 

Araştırmanın problemleri: ‘‘Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren turizm belgeli otel 
işletmelerinde çalışan ön büro ve servis personelinin sabır düzeyleri yüksek midir?’’ ile 
‘‘Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren turizm belgeli otel işletmelerinde çalışan ön büro ve 
servis personelinin sabır düzeyleri ile demografik ve mesleki özellikleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark var mıdır?’’ olarak belirlenmiştir. Bu problemlerden hareketle 
araştırmanın hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir:   

H1: Ön büro/servis elemanlarının sabır düzeyleri yüksektir. 

H2: Ön büro/servis elemanlarının sabır düzeyleri ile cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık vardır. 

H3: Ön büro/servis elemanlarının sabır düzeyleri ile yaşları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık vardır. 

H4: Ön büro/servis elemanlarının sabır düzeyleri ile eğitim düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık vardır. 

H5: Ön büro/servis elemanlarının sabır düzeyleri ile medeni durumları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H6: Ön büro/servis elemanlarının sabır düzeyleri ile çalıştığı bölüm arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık vardır. 

H7: Ön büro/servis elemanlarının sabır düzeyleri ile sektörde çalışma süreleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın temel amacı, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren turizm belgeli konaklama 
işletmelerinde istihdam edilen ön büro ve servis personelinin sabır düzeyinin belirlenmesi ile 
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demografik ve mesleki değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Ön büro ve 
servis personelleri üzerinde yapılan bu çalışma doğrultusunda otel işletmelerinde örgütsel 
iletişime fayda sağlanabilir. Bununla beraber alan yazında turizm personelinin sabır düzeyini 
inceleyen bir çalışma olmadığı için alan yazına katkı sunulabileceği düşünülmektedir.  

 

Veri Toplama Aracı ve Süreci  

Otel işletmelerinde istihdam edilen ön büro ve servis elemanlarının sabır düzeylerinin 
incelendiği bu araştırmada birincil veri toplama tekniklerinden olan anket tekniğinden 
yararlanılmıştır. Hazırlanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
katılımcıların demografik ve mesleki özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölümde 
ise katılımcıların sabır düzeylerini belirlemeye yönelik 40 soru yer almaktadır. Anket formunun 
bu bölümünde ise Schnitker (2012)’in Sabır Ölçeği ile Erken (2009)’in Sabırlı Davranış Ölçeği 
araştırma kapsamına uygun bir şekilde uyarlanarak kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 
ölçeğin kapsam geçerliliği bir uzman tarafından incelenmiş ve anketin ölçmek istenilen özelliği 
karşıladığı tespit edilmiştir. Diğer yandan anketin görünüş geçerliliği bakımından sade ve 
anlaşılır olduğuna karar verilmiş ve ankete son şekli verilerek ölçek konaklama işletmelerine 
uyarlanmıştır. Bu bölümde yer alan ifadeler, 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne 
Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklinde olmak üzere 
5’li Likert tipi ölçekle derecelendirilmiştir. Anket formu, 2019 yılının Şubat-Mart aylarında 
Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren turizm belgeli otel işletmelerinin ön büro ve yiyecek-içecek 
departmanında çalışan işgörenler üzerinde bırak-topla yöntemi izlenerek uygulanmıştır.  

 

Uygulanan İstatistiksel Yöntemler 

Araştırma kapsamında toplanan veriler IBM SPSS 21.0 for Windows paket programı ile analiz 
edilmiştir Araştırmanın öncelikle güvenilirlik ölçümü yapılmış ve araştırmada kullanılan ölçeğin 
Cronbach’s Alpha değerinin 0,937 olduğu tespit edilmiştir. Özdamar (1999: 522)’a göre 0,80’den 
yukarı Alpha değerine sahip olan ölçek değerleri ‘‘yüksek derecede’’ güvenilirdir. Katılımcıların 
demografik ve mesleki özelliklerinin analizinde frekans analizi ve yüzde dağılımı kullanılmıştır. 
Katılımcıların sabır düzeylerinin tespitinde ise aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
yorumlanmıştır. Anket sorularının daha iyi yorumlanabilmesi için Tablo 1’de ifadeler; 
“Kesinlikle Katılıyorum” seçeneğinden başlamak üzere 5’den 1’e doğru puanlanma yoluna 
gidilmiş ve “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneği ise çok yüksek, “Katılıyorum” seçeneği yüksek, 
“Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum” seçeneği orta, “Katılmıyorum” seçeneği düşük, “Kesinlikle 
Katılmıyorum” seçeneği çok düşük olarak değerlendirilmiştir. Aritmetik ortalamaların eşik 
değerleri ise şu şekilde hesaplanmıştır (Olcay ve Sürme, 2014: 842): 

Değişim Aralığı (Range)= 5-1= 4  
Değişim Aralığı (Range)= 4/5= 0,80 

Tablo 1. Aritmetik Ortalamaların İsabet Ettiği Seçeneklerin Aralık Değerlerine Göre Dağılımı 

Ağırlık Seçenekler Aritmetik Ortalamaların Ağırlık 
Değerleri 

Sonuç 

5 Kesinlikle Katılıyorum 4.20-5.00 Çok Yüksek Düzey 
4 Katılıyorum 3.40-4.19 Yüksek Düzey 
3 Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum 
2.60-3.39 Orta Düzey 

2 Katılmıyorum 1.80-2.59 Düşük Düzey 
1 Kesinlikle Katılmıyorum 1.00-1.79 Çok Düşük Düzey 
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Verilerin normal bir dağılım gösterip göstermediğini tespit edebilmek için ilk olarak 
Kolmogorov-Smirnov Testi (n>50) yapılmıştır. Bu test sonucunda Kolmogorov-Smirnov 
değerinin p=0,000 olduğu ve verilerin normal dağılmadığı (p≤0,05) görülmüştür. Daha sonra veri 
setinin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri incelenmiştir. Şencan (2005: 200-201), 
normal bir dağılım için çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±1 sınırları içinde; z istatistiğinin ise ±2 
sınırları içinde olması gerektiğini belirtmiştir. Bu testin sonucunda ise çarpıklık değerinin -1,273 
ve basıklık değerinin 1,094 olduğu görülmüştür. Öte yandan hesaplanan z-istatistiği çarpıklık 
için -1,273/0,180= -7,07; basıklık için 1,094/0,358= 3,05 olarak bulunmuştur. Normallik testlerine 
ilişkin sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Araştırma Verilerine İlişkin Normallik Testleri  

 
Sabır 

Ölçeği 

Kolmogorov-Smirnov Testi Skewness (Çarpıklık) Kurtosis (Basıklık) 
İstatistik P İstatistik Standart Hata z İstatistik Standart Hata z 

0,146 0,000 -1,273 0,180 -7,07 1,094 0,358 3,05 

 

Son olarak histogram, Q-Q Plots ve box-plot grafikleri de incelenerek verilerin normal dağılıma 
sahip olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda analizlerde parametrik 
olmayan testler kullanılmıştır. Bu kapsamda katılımcıların sabır düzeylerinin demografik ve 
mesleki özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek amacıyla da Mann 
Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi analizleri uygulanmıştır.  

 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren otel 
işletmelerinde çalışmakta olan ön büro ve servis personelleri oluşturmaktadır. Çalışmanın 
evrenin belirlenmesi için Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden bilgi alınmıştır. 
Bu kapsamda araştırma evrenini oluşturan tesis sayısının 24 olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu 
tesisler araştırmacı tarafından tek tek ziyaret edilerek istihdam edilen ön büro ve servis personel 
sayısı öğrenilmiş ve araştırma evreninin 233 kişi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ural ve Kılıç 
(2013: 43)’a göre 230-240 arası bir evrende %95 güven aralığında 0,05 hata payı ile örneklem 
büyüklüğünün 148 olması gerekmektedir. Bu çalışmanın örneklemini Kahramanmaraş ilinde 
faaliyet gösteren turizm belgeli 24 otelin 182 ön büro ve yiyecek-içecek departmanı çalışanı 
oluşturmaktadır. Evreni oluşturan otel işletmelerinin tümü personel sayı bilgisini vermiş ancak 
bu otellerin hepsi anket kabul etmemiştir. Anket uygulamasını kabul eden otellere anketler 
bırakılmış ve daha sonra toplanmıştır. Toplamda 194 kişiye anket uygulanmış ancak 12 anket 
kontrol sorusunun işaretlenmesi sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bunun sonucunda 
182 anket analize tabi tutulmuştur. Dolayısıyla bu araştırmanın örneklem büyüklüğünün 
araştırma evrenini temsil etme kapasitesine sahip olduğu düşünülmektedir. 

 

BULGULAR 

Katılımcıların Demografik ve Mesleki Özellikleri  

Katılımcıların demografik ve mesleki özellikleri Tablo 3’de gösterilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde 
erkek çalışan oranının (%73,1), kadın çalışanlardan (%26,9) daha fazla olduğu belirlenmiştir. En 
yüksek orana sahip yaş grubu 24-31 yaş (%50) olup, evli çalışan oranı (%56,6) bekâr çalışan 
oranından (%43,4) yüksektir. Eğitim durumu verilerine bakıldığında en büyük grubun lise 
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mezunu çalışanlar olduğu (%51,1) olduğu görülmüştür. Katılımcıların mesleki özelliklerine 
bakıldığında en çok ön büro departmanı çalışanlarından (%53,8) oluştuğu görülmektedir. 
Araştırmaya katılanların %44,5’inin turizm sektöründe 1-5 yıl arası çalıştığı belirlenmiştir.  

 

Tablo 3. Katılımcıların Demografik ve Mesleki Özellikleri  

 Katılımcıya İlişkin Özellikler (N) (%) 

 
Cinsiyet 

Erkek 133 73,1 
Kadın 49 26,9 

Toplam 182 100,0 
 
 
 

Yaş 

16-23 34 18,7 
24-31 91 50,0 
32-39 33 18,1 
40-47 18 9,9 

48 ve üzeri 6 3.3 
Toplam 182 100,0 

 
 

Eğitim Düzeyi 

İlkokul 4 2,2 
Ortaokul 16 8,8 

Lise 93 51,1 
Önlisans 41 22,5 

Lisans ve Üstü 28 15,4 
Toplam 182 100,0 

 
Medeni Durum 

Evli 103 56,6 
Bekâr 79 43,4 

Toplam 182 100,0 
 

Bölüm 
Ön büro 98 53,8 

Yiyecek-İçecek 84 46,2 
Toplam 182 100,0 

 
Sektörde Çalışma 

Süresi 

1 yıldan az 26 14,3 
1-5 yıl 81 44,5 

6-10 yıl 52 28,6 
11 yıl ve üzeri 23 12,6 

Toplam 182 100,0 

Katılımcıların Sabır Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Bu bölümde katılımcıların sabır düzeylerini belirlemeye yönelik elde edilen aritmetik ortalama, 
standart sapma değerleri ile bu değerlerin ifade ettiği sonuçlar yer almaktadır. Buna göre elde 
edilen bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir.  

Tablo 4’te yer alan ifadelerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları incelendiğinde, 
araştırma kapsamında sorulan 40 adet sorunun genel ortalamasının yüksek olduğu 
görülmektedir. Buna göre, “Ön büro/servis elemanlarının sabır düzeyleri yüksektir” (H1) 
hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 4’e göre katılımcıların sabır düzeylerine ilişkin en yüksek katılımın gerçekleştiği ifade 
‘‘Misafirler herhangi bir konuda şikâyetlerini dile getirirken, onları sonuna kadar dinlerim 
(4,75±0,52)’’ olduğu görülmüştür. Çok yüksek düzeyde katılım gösteren ifadeler ise sırasıyla 
‘‘Otel kurallarına uymayan konuklara uymaları gereken kuralları nezaketle söylerim 
(4,63±0,72)’’, ‘‘Çalıştığım bölümde her zaman düşünerek hareket ederim (4,62±0,56)’’, ‘‘Çalışma 
esnasında karşılaştığım zor durumlarla mücadele ederim (4,58±0,69)’’, ‘‘Müşterinin herhangi bir 
konuda problemi olduğunda telaşlanmadan sorunu çözmeye çalışırım (4,54±0,75)’’, ‘‘Görev 
aldığım birimde yaşadığım sıkıntılara katlanırım (4,53±0,76)’’, ‘‘Çok yoğun olsam bile müşterinin 
istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çaba sarf ederim (4,49±0,71)’’, ‘‘Hasta veya uykusuz olduğum 
zamanlarda bile işime gereken önemi vermeye çalışırım (4,47±0,66)’’, ‘‘Çok yorgun olsam bile 
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güler yüz ile sorunları çözmeye çalışırım (4,44±0,79)’’, ‘‘Çalışma hayatımda problemlerle 
karşılaştığımda genellikle soğukkanlılığımı koruyabilirim (4,29±0,87)’’, ‘‘Kibarca uyarmama 
rağmen gürültü ve tatsızlık çıkaran konuğa sakince yaklaşırım (4,22±1,08)’’ ifadeleridir.  

Tablo 4. Katılımcıların Sabır Düzeylerine İlişkin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Sonuç 
Bulguları  

No İFADELER 𝐱 S.S Sonuç 
1. Konuk şikâyetleriyle baş etmede zorluk yaşamam 4,18 1,16 Yüksek 
2. Görev aldığım birimde yaşadığım sıkıntılara katlanırım 4,53 0,76 Çok Yüksek 
3. Çalışma esnasında karşılaştığım zor durumlarla mücadele ederim 4,58 0,69 Çok Yüksek 
4. Misafirler herhangi bir konuda şikâyetlerini dile getirirken, onları sonuna kadar 

dinlerim 
4,75 0,52 Çok Yüksek 

5. Çalışma hayatımda öfkemi kontrol edebilirim 4,18 0,96 Yüksek 
6. Kibarca uyarmama rağmen gürültü ve tatsızlık çıkaran konuğa sakince yaklaşırım 4,22 1,08 Çok Yüksek 

7. Otel kurallarına uymayan konuklara uymaları gereken kuralları nezaketle söylerim 4,63 0,72 Çok Yüksek 
8. Terfi edilmeyeceğimi bilsem bile uzun yıllar aynı birimde/görevde çalışabilirim 2,96 1,45 Orta 
9. Çalışma arkadaşımın işimle ilgili beni uyarmasına öfkelenmem 4,04 0,90 Yüksek 
10. Çok yoğun olsam bile müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çaba sarf ederim 4,49 0,71 Çok Yüksek 
11. Çalışma hayatımda problemlerle karşılaştığımda genellikle soğukkanlılığımı 

koruyabilirim 
4,29 0,87 Çok Yüksek 

12. Çalıştığım bölümde her zaman düşünerek hareket ederim 4,62 0,56 Çok Yüksek 
13. Çalışma hayatımda problemleri çözerken genellikle zorlanmam 3,92 0,93 Yüksek 
14. Sık sık birim/görev değişikliği beni sinirlendirmez 2,86 1,36 Orta 
15. Çalışma arkadaşlarıma işleri öğretirken tekrar tekrar anlatmak beni sıkmaz 4,11 1,00 Yüksek 
16. Yapacak işim çok fakat zamanımın az olduğu durumlarda bile sakince 

davranabilirim 
4,09 1,06 Yüksek 

17. Çalıştığım alandaki mekanik veya elektronik cihazların bozulması beni kızdırmaz 2,71 1,33 Orta 
18. Hasta veya uykusuz olduğum zamanlarda bile işime gereken önemi vermeye 

çalışırım 
4,47 0,66 Çok Yüksek 

19. Çok yorgun olsam bile güler yüz ile sorunları çözmeye çalışırım 4,44 0,79 Çok Yüksek 
20. Mesaimin bitişinde fazla mesai yapmam istenmesi beni sinirlendirmez 3,93 1,25 Yüksek 
21. İş yerinde yaşadığım sıkıntılardan genellikle yakınmam 3,90 1,23 Yüksek 
22. Haksız yere azarlandığımı düşündüğümde bile sakince bu durumun geçmesini 

beklerim 
3,36 1,37 Orta 

23. Sinirli bir müşteriyle karşılaştığımda çoğunlukla müşteriyi sakinleştirebilirim 4,15 1,08 Yüksek 
24. Çalışırken “işler yeter ki bitsin de nasıl biterse bitsin” diye düşünmem 3,81 1,38 Yüksek 
25. Çalışırken gün içinde çok sık sinirlenmem 3,85 0,95 Yüksek 
26. Birçok işi aynı anda yapıp işleri hemen bitirmeye çalışmam 3,88 1,24 Yüksek 
27. Yöneticilerimin bana olan sert tavrına karşılık vermem 3,69 1,35 Yüksek 
28. Sorumluluklarını yerine getirmeyen çalışma arkadaşlarımı sürekli uyarırım 4,03 0,89 Yüksek 
29. Çoğu zaman işyerinde yaşadığım sıkıntılardan şikâyet etmem 3,84 1,16 Yüksek 
30. Genelde sakin bir insanımdır 3,80 1,04 Yüksek 
31. Uzun bir yazıyı baştan sona sabırla okuyabilirim 3,75 1,10 Yüksek 
32. Problem çıkaran müşterilere tahammül edebilirim 4,04 1,12 Yüksek 
33. Görevim haricinde bir iş yapmam gerektiğinde sinirlenmem 3,52 1,36 Yüksek 
34. Yapılması mümkün olmayan müşteri talepleri beni sinirlendirmez 2,69 1,37 Orta 
35. Problem yaşadığım iş arkadaşlarıma tahammül edebilirim 3,93 0,99 Yüksek 
36. Otelin yoğun olduğu zamanlarda telaşlanmam 4,15 1,18 Yüksek 
37. Müşterinin herhangi bir konuda problemi olduğunda telaşlanmadan sorunu 

çözmeye çalışırım 
4,54 0,75 Yüksek 

38. Müdürüm/şefim konuşurken, konuşmasını bitirmeden araya girer söylemek 
istediğimi söylerim* 

3,82 1,38 Yüksek 

39. Çalışırken sürekli saatime bakarım*  3,47 1,40 Yüksek 
40. Çalışma hayatımda genellikle çok konuşmayı severim* 2,66 1,30 Orta 
GENEL ORTALAMA 3,92 0,58 Yüksek 

Not=1,00-1,79: Çok Düşük Düzey; 1,80-2,59: Düşük Düzey; 2,60-3,39: Orta Düzey; 3,40-4,19: Yüksek Düzey; 4,20-5,00: Çok 
Yüksek Düzey, N=182, (*)=Önermeler ters kodlanmıştır 
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Yüksek düzeyde katılım sağlanan ifadeler ise sırasıyla ‘‘Konuk şikâyetleriyle baş etmede zorluk 
yaşamam (4,18±1,16)’’, ‘‘Çalışma hayatımda öfkemi kontrol edebilirim (4,18±0,96)’’, ‘‘Sinirli bir 
müşteriyle karşılaştığımda çoğunlukla müşteriyi sakinleştirebilirim (4,15±1,08)’’, ‘‘Otelin yoğun 
olduğu zamanlarda telaşlanmam (4,15±0,75)’’, ‘‘Çalışma arkadaşlarıma işleri öğretirken tekrar 
tekrar anlatmak beni sıkmaz (4,11±1,00)’’, ‘‘Yapacak işim çok fakat zamanımın az olduğu 
durumlarda bile sakince davranabilirim (4,09±1,06)’’, ‘‘Çalışma arkadaşımın işimle ilgili beni 
uyarmasına öfkelenmem (4,04±0,90)’’, ‘‘Problem çıkaran müşterilere tahammül edebilirim 
(4,04±1.12)’’, ‘‘Sorumluluklarını yerine getirmeyen çalışma arkadaşlarımı sürekli uyarırım 
(4,03±0,89)’’, ‘‘Mesaimin bitişinde fazla mesai yapmam istenmesi beni sinirlendirmez 
(3,93±1,25)’’, ‘‘Problem yaşadığım iş arkadaşlarıma tahammül edebilirim (3,93±0,99)’’, ‘‘Çalışma 
hayatımda problemleri çözerken genellikle zorlanmam (3,92±0,93)’’, ‘‘İş yerinde yaşadığım 
sıkıntılardan genellikle yakınmam (3,90±1,23)’’, ‘‘Birçok işi aynı anda yapıp işleri hemen 
bitirmeye çalışmam (3,88±1,24)’’, ‘‘Çalışırken gün içinde çok sık sinirlenmem (3,85±0,95)’’, 
‘‘Çoğu zaman işyerinde yaşadığım sıkıntılardan şikâyet etmem (3,84±1,16)’’, ‘‘Müdürüm/şefim 
konuşurken, konuşmasını bitirmeden araya girer söylemek istediğimi söylerim (3,82±1,38)’’, 
‘‘Çalışırken “işler yeter ki bitsin de nasıl biterse bitsin” diye düşünmem (3,81±1,38)’’, ‘‘Genelde 
sakin bir insanımdır (3,80±1,04)’’, ‘‘Uzun bir yazıyı baştan sona sabırla okuyabilirim 
(3,75±1,10)’’, ‘‘Yöneticilerimin bana olan sert tavrına karşılık vermem (3,69±1,35)’’, ‘‘Görevim 
haricinde bir iş yapmam gerektiğinde sinirlenmem (3,52±1,36)’’, ‘‘Çalışırken sürekli saatime 
bakarım (3,47±1,40)’’ ifadeleridir. 

Orta düzeyde katılım gösterilen ifadeler ise sırasıyla ‘‘Haksız yere azarlandığımı düşündüğümde 
bile sakince bu durumun geçmesini beklerim (3,36±1,37)’’, ‘‘Terfi edilmeyeceğimi bilsem bile 
uzun yıllar aynı birimde/görevde çalışabilirim (2,96±1,45)’’, ‘‘Sık sık birim/görev değişikliği beni 
sinirlendirmez (2,86±1,36)’’, ‘‘Çalıştığım alandaki mekanik veya elektronik cihazların bozulması 
beni kızdırmaz (2,71±1,33)’’, ‘‘Yapılması mümkün olmayan müşteri talepleri beni sinirlendirmez 
(2,69±1,37)’’, ‘‘Çalışma hayatımda genellikle çok konuşmayı severim (2,66±1,30)’’ ifadeleridir. 
Düşük düzeyde katılım ve çok düşük düzeyde katılım sağlanan ifade bulunmamaktadır.  

 

Katılımcıların Demografik Özellikleri ile Sabır Düzeyleri Arasındaki Farklılık 
Analizleri 

Bu bölümde katılımcıların sabır düzeylerinin demografik ve mesleki değişkenlere göre farklılık 
gösterip göstermediği bulgulanmaya çalışılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermemesi 
sebebiyle analizlerde Mann Whitney U Testi ile Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır.  

 

Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular  

Katılımcıların cinsiyetleri ile sabır düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup 
olmadığını aramak amacıyla uygulanan Mann- Whitney U Testi’nden elde edilen bulgular Tablo 
5’de gösterilmiştir.  

Buna göre katılımcıların cinsiyetleri ile sabır düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Sonuç olarak ‘‘Ön büro/servis elemanlarının sabır 
düzeyleri ile cinsiyetleri arasında bir farklılık vardır” (H2) hipotezi reddedilmiştir.  
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Tablo 5. Katılımcıların Sabır Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılık Gösterip 
Göstermediğine İlişkin Mann Whitney U Testi Bulguları 

 
İfadeler 

Grup sıra ortalaması Mann-Whitney U Testi 
 

Z P 
Kadın Erkek -,235 0,814 
89,99 92,06 3184,500 

 

Yaş Değişkenine İlişkin Bulgular  

Katılımcıların yaşları ile sabır düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup 
olmadığını aramak amacıyla uygulanan Kruskal Wallis Testi’nden elde edilen bulgular Tablo 
6’da gösterilmiştir.  

Tablo 6. Katılımcıların Sabır Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre Farklılık Gösterip 
Göstermediğine İlişkin Kruskal Wallis Testi Bulguları 

 
İfadeler 

Grup sıra ortalaması Ki-kare P 
16-23 24-31 32-39 40-47 48 ve üzeri 6,670 0,154 
73,53 95,37 89,20 101,19 118,25 

Buna göre katılımcıların yaşları ile sabır düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın 
olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Sonuç olarak ‘‘Ön büro/servis elemanlarının sabır düzeyleri 
ile yaşları arasında bir farklılık vardır” (H3) hipotezi reddedilmiştir.  

 

Eğitim Değişkenine İlişkin Bulgular  

Katılımcıların eğitim düzeyleri ile sabır düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın 
olup olmadığını aramak amacıyla uygulanan Kruskal Wallis Testi’nden elde edilen bulgular 
Tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 7. Katılımcıların Sabır Düzeylerinin Eğitim Değişkenine Göre Farklılık Gösterip 
Göstermediğine İlişkin Kruskal Wallis Testi Bulguları 

 
İfadeler 

Grup sıra ortalaması Ki-kare P 
İlkokul Ortaokul Lise Ön lisans Lisans ve üstü 5,991 

 
0,200 

 81,25 93,78 84,02 95,32 110,63 

Buna göre katılımcıların eğitim düzeyi ile sabır düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Sonuç olarak ‘‘Ön büro/servis elemanlarının sabır 
düzeyleri ile eğitim düzeyi arasında bir farklılık vardır” (H4) hipotezi reddedilmiştir.  

 

Medeni Durum Değişkenine İlişkin Bulgular  

Katılımcıların medeni durumları ile sabır düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılığın olup olmadığını aramak amacıyla uygulanan Mann- Whitney U Testi’nden elde edilen 
bulgular Tablo 8’de gösterilmiştir.  

Buna göre katılımcıların medeni durumları ile sabır düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı 
bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak ‘‘Ön büro/servis elemanlarının sabır 
düzeyleri ile medeni durumları arasında bir farklılık vardır” (H5) hipotezi kabul edilmiş olup 
farklılıkların hangi ifadelerde gerçekleştiğini görmek için Mann-Whitney U Testi uygulanmış ve 
elde edilen bulgular Tablo 9’da gösterilmiştir.  

 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 1806-1830. 

 1821 

Tablo 8 Katılımcıların Sabır Düzeylerinin Medeni Durum Değişkenine Göre Farklılık Gösterip 
Göstermediğine İlişkin Mann Whitney U Testi Bulguları 

 
İfadeler 

Grup sıra ortalaması Mann-Whitney U Testi 
 

Z P 
Evli Bekâr -3,338 0,001 

102,91 76,62 2893,000 

 

Tablo 9. Katılımcıların Medeni Durumları ile Sabır Düzeylerinin İfadelere Göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

İfadeler Medeni Durum Z P 
Evli Bekâr 

Konuk şikâyetleriyle baş etmede zorluk yaşamam 98,63 82,20 -2,314 0,02 
Görev aldığım birimde yaşadığım sıkıntılara katlanırım 100,36 79,95 -3,094 0,00 
Çalışma esnasında karşılaştığım zor durumlarla mücadele ederim 95,15 86,74 -1,293 0,19 
Misafirler herhangi bir konuda şikâyetlerini dile getirirken, onları sonuna kadar 
dinlerim 

92,67 89,97 -,476 0,63 

Çalışma hayatımda öfkemi kontrol edebilirim 94,16 88,03 -,843 0,39 
Çalışma hayatımda genellikle çok konuşmayı severim* 83,94 101,35 -2,266 0,02 
Kibarca uyarmama rağmen gürültü ve tatsızlık çıkaran konuğa sakince yaklaşırım 97,99 83,04 -2,098 0,03 
Otel kurallarına uymayan konuklara uymaları gereken kuralları nezaketle söylerim 94,93 87,03 -1,285 0,19 
Terfi edilmeyeceğimi bilsem bile uzun yıllar aynı birimde/görevde çalışabilirim 94,95 87,01 -1,037 0,30 
Çalışma arkadaşımın işimle ilgili beni uyarmasına öfkelenmem 96,36 85,16 -1,558 0,11 
Çok yoğun olsam bile müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çaba sarf ederim 100,38 79,92 -2,996 0,00 
Çalışma hayatımda problemlerle karşılaştığımda genellikle soğukkanlılığımı 
koruyabilirim 

96,72 84,69 -1,686 0,09 

Çalıştığım bölümde her zaman düşünerek hareket ederim 96,93 84,42 -1,920 0,05 
Çalışma hayatımda problemleri çözerken genellikle zorlanmam 91,10 92,03 -,132 0,89 
Sık sık birim/görev değişikliği beni sinirlendirmez 95,50 86,29 -1,196 0,23 
Çalışma arkadaşlarıma işleri öğretirken tekrar tekrar anlatmak beni sıkmaz. 97,71 83,41 -1,953 0,05 
Yapacak işim çok fakat zamanımın az olduğu durumlarda bile sakince davranabilirim 95,67 86,06 -1,315 0,18 
Müdürüm/şefim konuşurken, konuşmasını bitirmeden araya girer söylemek istediğimi 
söylerim* 

100,10 80,29 -2,674 0,00 

Çalıştığım alandaki mekanik veya elektronik cihazların bozulması beni kızdırmaz 94,63 87,42 -,936 0,34 
Hasta veya uykusuz olduğum zamanlarda bile işime gereken önemi vermeye çalışırım 101,15 78,92 -3,210 0,00 
Çalışırken sürekli saatime bakarım* 100,98 79,15 -2,854 0,00 
Çok yorgun olsam bile güler yüz ile sorunları çözmeye çalışırım 96,73 84,68 -1,746 0,08 
Mesaimin bitişinde fazla mesai yapmam istenmesi beni sinirlendirmez 103,66 75,65 -3,779 0,00 
İş yerinde yaşadığım sıkıntılardan genellikle yakınmam 103,12 76,35 -3,594 0,00 
Haksız yere azarlandığımı düşündüğümde bile sakince bu durumun geçmesini 
beklerim 

101,15 78,92 -2,897 0,00 

Sinirli bir müşteriyle karşılaştığımda çoğunlukla müşteriyi sakinleştirebilirim 100,77 79,41 -2,952 0,00 
Çalışırken “işler yeter ki bitsin de nasıl biterse bitsin” diye düşünmem 99,77 80,72 -2,559 0,01 
Çalışırken gün içinde çok sık sinirlenmem 95,67 86,06 -1,323 0,18 
Birçok işi aynı anda yapıp işleri hemen bitirmeye çalışmam 102,00 77,82 -3,241 0,00 
Yöneticilerimin bana olan sert tavrına karşılık vermem 98,75 82,05 -2,210 0,02 
Sorumluluklarını yerine getirmeyen çalışma arkadaşlarımı sürekli uyarırım 94,29 87,86 -,883 0,37 
Çoğu zaman işyerinde yaşadığım sıkıntılardan şikâyet etmem 102,88 76,66 -3,503 0,00 
Genelde sakin bir insanımdır 93,30 89,15 -,572 0,56 
Uzun bir yazıyı baştan sona sabırla okuyabilirim 88,70 95,15 -,851 0,39 
Problem çıkaran müşterilere tahammül edebilirim 99,59 80,95 -2,545 0,01 
Görevim haricinde bir iş yapmam gerektiğinde sinirlenmem 98,02 82,99 -1,978 0,04 
Yapılması mümkün olmayan müşteri talepleri beni sinirlendirmez 83,82 101,52 -2,310 0,02 
Problem yaşadığım iş arkadaşlarıma tahammül edebilirim 94,57 87,50 -,956 0,33 
Otelin yoğun olduğu zamanlarda telaşlanmam 98,68 82,13 -2,315 0,02 
Müşterinin herhangi bir konuda problemi olduğunda telaşlanmadan sorunu çözmeye 
çalışırım 

98,72 82,08 -2,538 0,01 
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Tablo 9’a göre araştırma kapsamında yer alan 40 sorudan 21’inde anlamlı farklılıkların olduğu 
görülmektedir (p˂0,05). Bu ifadeler aşağıda gösterilmiştir. ‘‘Konuk şikâyetleriyle baş etmede 
zorluk yaşamam’’, ‘‘Görev aldığım birimde yaşadığım sıkıntılara katlanırım’’, ‘‘Kibarca 
uyarmama rağmen gürültü ve tatsızlık çıkaran konuğa sakince yaklaşırım’’, ‘‘Çok yoğun olsam 
bile müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çaba sarf ederim’’, ‘‘Müdürüm/şefim 
konuşurken, konuşmasını bitirmeden araya girer söylemek istediğimi söylerim’’, ‘‘Hasta veya 
uykusuz olduğum zamanlarda bile işime gereken önemi vermeye çalışırım’’, ‘‘Çalışırken sürekli 
saatime bakarım.’’, ‘‘Mesaimin bitişinde fazla mesai yapmam istenmesi beni sinirlendirmez’’, ‘‘İş 
yerinde yaşadığım sıkıntılardan genellikle yakınmam’’, ‘‘Haksız yere azarlandığımı 
düşündüğümde bile sakince bu durumun geçmesini beklerim’’, ‘‘Sinirli bir müşteriyle 
karşılaştığımda çoğunlukla müşteriyi sakinleştirebilirim’’, ‘‘Çalışırken “işler yeter ki bitsin de 
nasıl biterse bitsin” diye düşünmem’’, ‘‘Birçok işi aynı anda yapıp işleri hemen bitirmeye 
çalışmam’’, ‘‘Yöneticilerimin bana olan sert tavrına karşılık vermem’’, ‘‘Çoğu zaman işyerinde 
yaşadığım sıkıntılardan şikâyet etmem’’, ‘‘Problem çıkaran müşterilere tahammül edebilirim’’, 
‘‘Görevim haricinde bir iş yapmam gerektiğinde sinirlenmem’’, ‘‘Otelin yoğun olduğu 
zamanlarda telaşlanmam’’, ‘‘Müşterinin herhangi bir konuda problemi olduğunda 
telaşlanmadan sorunu çözmeye çalışırım’’ ifadelerinde evli katılımcılar bekâr katılımcılara göre 
farklı görüş belirtmişlerdir.  

Diğer taraftan, ‘‘Çalışma hayatımda genellikle çok konuşmayı severim’’, ‘‘Yapılması mümkün 
olmayan müşteri talepleri beni sinirlendirmez’’ ifadelerinde bekâr katılımcılar evli katılımcılara 
göre farklı görüş belirtmişlerdir.  

 

Bölüm Değişkenine İlişkin Bulgular  

Katılımcıların çalıştıkları bölüm ile sabır düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılığın olup olmadığını aramak amacıyla uygulanan Mann- Whitney U Testi’nden elde edilen 
bulgular Tablo 10’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 10. Katılımcıların Sabır Düzeylerinin Bölüm Değişkenine Göre Farklılık Gösterip 
Göstermediğine İlişkin Mann Whitney U Testi Bulguları 

 
İfadeler 

Grup sıra ortalaması Mann-Whitney U Testi 
 

Z P 
Ön büro Yiyecek-içecek -1,102 0,270 

96,15 87,52 3725,500 

 

Buna göre katılımcıların çalıştıkları bölüm ile sabır düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı 
bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Sonuç olarak ‘‘Ön büro/servis elemanlarının 
sabır düzeyleri ile çalıştıkları bölüm arasında bir farklılık vardır” (H6) hipotezi reddedilmiştir.  

 

Sektörde Çalışma Süresi Değişkenine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların sektörde çalışma süreleri ile sabır düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılığın olup olmadığını aramak amacıyla uygulanan Kruskal Wallis Testi’nden elde edilen 
bulgular Tablo 13’te gösterilmiştir.  
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Tablo 11. Katılımcıların Sabır Düzeylerinin Sektörde Çalışma Süresi Değişkenine Göre Farklılık 
Gösterip Göstermediğine İlişkin Kruskal Wallis Testi Bulguları 

 
İfadeler 

Grup sıra ortalaması Ki-kare P 
1 yıldan az 1-5 yıl 6-10 yıl 11 yıl ve üzeri 11,691 

 
0,009 

 74,73 83,19 101,99 116,00 

 

Buna göre katılımcıların sektörde çalışma süreleri ile sabır düzeyleri arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak ‘‘Ön büro/servis 
elemanlarının sabır düzeyleri ile sektörde çalışma süreleri arasında bir farklılık vardır” (H7) 
hipotezi kabul edilmiş olup farklılıkların hangi ifadelerde gerçekleştiğini görmek amacıyla her 
bir ifade için ayrı ayrı Kruskal Wallis Testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 12’de 
gösterilmiştir.   

 

Tablo 12. Katılımcıların Sektörde Çalışma Süresi İle Sabır Düzeylerinin İfadelere Göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

İfadeler Sektörde Çalışma Süresi Ki-
kare 

P 
1 

yıldan 
az 

1-5  
yıl 

6-10 
yıl 

11 yıl 
ve 

üzeri 
Konuk şikâyetleriyle baş etmede zorluk yaşamam 82,08 86,60 96,81 107,41 5,121 0,16 
Görev aldığım birimde yaşadığım sıkıntılara katlanırım 83,15 89,23 96,24 98,22 2,280 0,51 
Çalışma esnasında karşılaştığım zor durumlarla mücadele ederim 88,48 84,33 100,25 100,39 5,395 0,14 
Misafirler herhangi bir konuda şikâyetlerini dile getirirken, onları 
sonuna kadar dinlerim 

87,40 89,14 93,91 98,98 1,726 0,63 

Çalışma hayatımda öfkemi kontrol edebilirim 76,19 87,60 98,79 106,04 6,330 0,09 
Çalışma hayatımda genellikle çok konuşmayı severim* 99,31 97,86 80,76 84,54 4,537 0,20 
Kibarca uyarmama rağmen gürültü ve tatsızlık çıkaran konuğa 
sakince yaklaşırım 

72,21 88,17 101,84 101,67 8,161 0,04 

Otel kurallarına uymayan konuklara uymaları gereken kuralları 
nezaketle söylerim 

77,46 94,06 92,29 96,57 3,721 0,29 

Terfi edilmeyeceğimi bilsem bile uzun yıllar aynı birimde/görevde 
çalışabilirim 

87,00 88,80 88,08 113,85 5,038 0,16 

Çalışma arkadaşımın işimle ilgili beni uyarmasına öfkelenmem 75,15 86,67 102,07 103,09 7,666 0,05 
Çok yoğun olsam bile müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya 
çaba sarf ederim 

75,31 83,43 105,62 106,33 13,192 0,00 

Çalışma hayatımda problemlerle karşılaştığımda genellikle 
soğukkanlılığımı koruyabilirim 

79,71 85,27 99,69 108,24 7,325 0,06 

Çalıştığım bölümde her zaman düşünerek hareket ederim 86,13 85,05 97,18 107,43 6,125 0,10 
Çalışma hayatımda problemleri çözerken genellikle zorlanmam 80,06 93,05 90,47 101,30 2,651 0,44 
Sık sık birim/görev değişikliği beni sinirlendirmez 86,29 89,81 90,28 106,09 2,232 0,52 
Çalışma arkadaşlarıma işleri öğretirken tekrar tekrar anlatmak beni 
sıkmaz 

80,08 84,69 106,06 95,48 7,730 0,05 

Yapacak işim çok fakat zamanımın az olduğu durumlarda bile 
sakince davranabilirim 

93,31 86,94 96,72 93,70 1,382 0,71 

Müdürüm/şefim konuşurken, konuşmasını bitirmeden araya girer 
söylemek istediğimi söylerim * 

89,29 81,87 101,58 105,13 7,010 0,07 

Çalıştığım alandaki mekanik veya elektronik cihazların bozulması 
beni kızdırmaz 

86,63 91,01 93,24 94,80 ,394 0,94 

Hasta veya uykusuz olduğum zamanlarda bile işime gereken 
önemi vermeye çalışırım. 

79,71 84,53 103,96 101,20 8,302 0,04 

Çalışırken sürekli saatime bakarım* 81,50 79,97 112,38 96,20 13,971 0,00 
Çok yorgun olsam bile güler yüz ile sorunları çözmeye çalışırım 86,87 84,32 104,67 92,24 6,461 0,09 
Mesaimin bitişinde fazla mesai yapmam istenmesi beni 
sinirlendirmez 

76,96 86,67 99,47 106,91 6,575 0,08 
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İş yerinde yaşadığım sıkıntılardan genellikle yakınmam 65,54 85,84 100,70 119,98 17,418 0,00 
Haksız yere azarlandığımı düşündüğümde bile sakince bu 
durumun geçmesini beklerim 

68,40 85,73 107,25 102,33 12,213 0,00 

Sinirli bir müşteriyle karşılaştığımda çoğunlukla müşteriyi 
sakinleştirebilirim 

74,90 84,33 105,75 103,28 10,711 0,01 

Çalışırken “işler yeter ki bitsin de nasıl biterse bitsin” 
diye düşünmem 

92,21 82,00 103,62 96,76 6,288 0,09 

Çalışırken gün içinde çok sık sinirlenmem 89,15 86,33 89,96 115,83 6,804 0,07 
Birçok işi aynı anda yapıp işleri hemen bitirmeye çalışmam 85,02 84,89 100,60 101,54 4,524 0,21 
Yöneticilerimin bana olan sert tavrına karşılık vermem 87,40 80,41 107,67 98,63 9,866 0,02 
Sorumluluklarını yerine getirmeyen çalışma arkadaşlarımı sürekli 
uyarırım 

77,13 91,68 99,80 88,35 3,867 0,27 

Çoğu zaman işyerinde yaşadığım sıkıntılardan şikâyet etmem 78,17 83,87 101,06 111,83 9,411 0,02 
Genelde sakin bir insanımdır 92,48 87,96 82,68 122,78 11,738 0,00 
Uzun bir yazıyı baştan sona sabırla okuyabilirim 88,48 89,99 89,09 105,70 2,086 0,55 
Problem çıkaran müşterilere tahammül edebilirim 76,04 87,07 96,30 113,72 8,482 0,03 
Görevim haricinde bir iş yapmam gerektiğinde sinirlenmem 92,92 83,78 92,97 113,74 6,338 0,09 
Yapılması mümkün olmayan müşteri talepleri beni sinirlendirmez 100,90 90,64 82,16 105,00 4,222 0,23 
Problem yaşadığım iş arkadaşlarıma tahammül edebilirim 84,90 87,64 101,14 90,74 2,939 0,40 
Otelin yoğun olduğu zamanlarda telaşlanmam 70,62 88,83 104,31 95,57 9,116 0,02 
Müşterinin herhangi bir konuda problemi olduğunda 
telaşlanmadan sorunu çözmeye çalışırım 

75,21 89,42 99,62 98,89 6,203 0,10 

Tablo 12 incelendiğinde, araştırma kapsamında yer alan 40 sorudan 12’iınde anlamlı farklılıkların 
olduğu görülmektedir (p˂0,05). Bu ifadeler aşağıda gösterilmiştir.  

‘‘Kibarca uyarmama rağmen gürültü ve tatsızlık çıkaran konuğa sakince yaklaşırım’’, ‘‘Çok 
yoğun olsam bile müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çaba sarf ederim’’, ‘‘Hasta veya 
uykusuz olduğum zamanlarda bile işime gereken önemi vermeye çalışırım’’, ‘‘Çalışırken sürekli 
saatime bakarım’’, ‘‘İş yerinde yaşadığım sıkıntılardan genellikle yakınmam’’, ‘‘Haksız yere 
azarlandığımı düşündüğümde bile sakince bu durumun geçmesini beklerim’’, ‘‘Sinirli bir 
müşteriyle karşılaştığımda çoğunlukla müşteriyi sakinleştirebilirim’’, ‘‘Yöneticilerimin bana olan 
sert tavrına karşılık vermem’’, ‘‘Çoğu zaman işyerinde yaşadığım sıkıntılardan şikâyet etmem’’, 
‘‘Problem çıkaran müşterilere tahammül edebilirim’’, ‘‘Otelin yoğun olduğu zamanlarda 
telaşlanmam’’ ifadelerine 11 yıl ve üzeri ve 6-10 yıl arası sektörde çalışan katılımcılar daha yüksek 
katılım göstermiştir. Bir diğer ifade ile 1 yıldan az ve 1-5 yıl arası sektörde çalışan katılımcılar 
daha düşük katılım göstermiştir. Son olarak ‘‘Genelde sakin bir insanımdır’’ ifadesine ise 11 yıl 
ve üzeri sektörde çalışan katılımcılar daha yüksek katılım göstermiştir.  

 

SONUÇ ve TARTIŞMA  

Bu araştırmada Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren turizm belgeli konaklama işletmelerinde 
istihdam edilen ön büro ve servis personelinin sabır düzeyinin belirlenmesi ve sabır düzeyinin 
demografik ve mesleki değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Katılımcıların sabır tutumlarını ölçmek için hazırlanan anket formu Schnitker 
(2012)’in Sabır Ölçeği ile Erken (2009)’in Sabırlı Davranış Ölçeği’nden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
Toplam 182 çalışana uygulanan anketlerden elde edilen verilere istatistiksel analizler uygulanmış 
ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Bu araştırmada ulaşılan temel sonuç, ön büro ve servis elemanlarının sabır düzeylerinin yüksek 
olduğu yani sabırlı oldukları yönündedir. Turizm, insanları memnun etme odaklı olduğundan 
çalışan personelin böyle bir sektörde çalışabilmesi için sabırlı kişilik özelliği taşıması 
beklenmektedir. Literatürde bulunan bazı çalışmalarda turizm personelinde ve turizm mesleğini 
seçecek öğrencilerde sabır özelliği bulunması belirtilmiştir (Tetik, 2006; Demirtaş, 2010a; 
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Demirtaş, 2010b; Kaya ve Özhan, 2012; Polat Üzümcü, 2015; Eker ve Zengin, 2016; Pelit, Soybalı 
ve Ak, 2017; Özkan, 2017; Tan, 2017). Araştırmaya katılan ön büro ve servis personellerinin sabır 
düzeyinin yüksek olması bu bilgiyle örtüşmektedir. Bununla birlikte Yilmaz (2018)’ın bir otelde 
konaklayan misafirler üzerinde yaptığı bir araştırmada, konaklama ve check-out işlemleri 
sırasında olumlu algılanan olayların sabır, dikkat, misafirperverlik, nezaket ve hız gibi çalışan 
davranışlarıyla ilgili olaylar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Grandey, Fisk ve Mattila (2005), 
çalışanlarda sabırlı ve içten davranışların müşteri memnuniyetini artırdığını iddia etmişlerdir. 
Kuo (2007) ise müşterilerin şikayetlerini veya memnuniyetsizliklerini çözmek için çalışanların 
sabırlı ve çalışkan olmaları gerektiğini belirtmektedir. Pelit, Soybalı ve Ak (2017), 
Afyonkarahisar’da bulunan termal otel işletmelerinde yaptıkları bir araştırmada personel 
seçiminde sabır unsuruna dikkat edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu işletmelerin müşteri 
profilinin genellikle daha çok anlayış, hoşgörü, sabır ve ilgi isteyen yaşlılar ve hastalardan 
oluşması nedeniyle işe alım sürecinde adayların bu tür özelliklerini tespit etmeye yönelik 
testlerin kullanılmasını önermişlerdir. Fakat Pelit, Türkmen ve Yarmacı (2010)’nın Ankara ve 
Aydın’da bulunan otel çalışanlarının kişilik özelliklerini değerlendirdikleri bir araştırmada 
işgörenlerin, A tipi kişilik özelliklerine daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır. A tipi kişilik 
özelliğine sahip insanlar agresif, sabırsız, aceleci kişilerdir (Pelit, Türkmen ve Yarmacı, 2010: 11). 
Araştırmamızın sonucunun Ankara ve Aydın örneğinden farklı olmasının nedeni ise işletme 
türünden kaynaklandığı düşünülmektedir. Pelit, Soybalı ve Ak (2017)’ın belirttiği gibi özellikle 
termal turizm tesislerinde çalışan personellerde sabır özelliği bulunmalıdır. Kahramanmaraş 
termal turizm yönünden zengin bir şehirdir (https://kahramanmaras.ktb.gov.tr/). Araştırma 
verilerinin genellikle termal turizm tesislerinden toplanması çalışanların sabır düzeyinin yüksek 
çıkmasına neden olmuş olabilir. Termal turizm tesislerinde çalışan bireylerin sabırlı kişiler 
olduğu düşünülmektedir. 

Turizm çalışanlarının sabır tutumunu ölçen ampirik bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Hizmet 
sektöründe çalışabilmek için sabrın gerekli bir beceri olduğu kanısından yola çıkılarak hizmet 
verme yatkınlığı ile ilgili araştırmaların sonuçları incelenmiştir. Bu araştırmaların sonuçları ile 
araştırmamızın sonucu benzerlik göstermektedir. Yapılan araştırmalarda turizm çalışanlarının 
hizmet verme yatkınlığının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Başoda, 2012; Baş, 2015; 
Başoda, 2016; Çullu Kaygısız ve Eren, 2017; Eren ve Demirel, 2017, Bibican, 2019; Kale, 2019). Bu 
araştırmada otel çalışanlarının sabır düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır. Turizm çalışanları 
açısından düşünüldüğünde psikolojik sermaye düzeyi (umut, özyeterlilik, dayanıklılık, 
iyimserlik) de sabır düzeyine yakın bir konu olarak değerlendirilebilir. Yapılan araştırmalarda 
otel çalışanlarının psikolojik sermaye düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Örgün, 
Keskin ve Erol, 2017; Kumlu ve Güçlü Nergiz, 2018; Yorulmaz ve Yavan, 2018; Özdemir, 2019; 
Suna ve Okun, 2019).  

Sosyal bilimlerde her araştırmada olduğu gibi bu araştırma da bazı sınırlılıklara sahiptir. Zaman 
ve maliyet konusundaki kısıtlar nedeniyle çalışma Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma araştırmaya katılan katılımcıların görüşleri ile sınırlıdır. Araştırmanın diğer bir sınırlılığı 
ise; araştırma verilerinin yalnızca konaklama işletmesi çalışanlarından elde edilmesidir. Seyahat 
işletmeleri bu araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. Araştırma konaklama işletmelerinde 
müşteri ile en çok diyalog halinde olan ön büro ve yiyecek-içecek departmanları ile 
sınırlandırılmıştır. Diğer departmanlar (kat hizmetleri, teknik servis, güvenlik vs.) araştırmaya 
dahil edilmemiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, araştırmacılara 
birtakım öneriler sunulmaktadır. 

Literatürde turizm çalışanlarının sabır tutumunu inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu 
durum araştırmanın sonuçlarını karşılaştırmayı oldukça zorlaştırmıştır. Bundan dolayı benzer 
çalışmaların Türkiye’de faaliyet gösteren turizm işletmeleri üzerinde yapılarak sayısının 
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arttırılmasının hem genelleme yapılabilmesi hem de sonuçlar arası karşılaştırmalar yapılabilmesi 
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda farklı şehirlerdeki otel işletmelerinde 
çalışan bireylerin sabır düzeyleri araştırılabilir. Konaklama ve seyahat işletmeleri bünyesinde 
çalışan bireylerin sabır düzeylerinin belirlenmesi ile bu işletmeler arasında karşılaştırma 
yapılabilir. Bununla birlikte turizm dışındaki farklı sektörlerde çalışan kişilerin sabır tutumunun 
belirlendiği nitel veya nicel çalışmalar yapılabilir. Öte yandan turizm çalışanlarının sabır 
düzeyleri ile psikolojik iyi oluş, iş-yaşam doyumu, örgütsel stres, işten ayrılma niyeti, örgütsel 
bağlılık, örgütsel güven, iş tatmini, iş performansı, yaşam kalitesi, mutluluk düzeyi, özsaygı 
düzeyi, kariyer tutumu, tükenmişlik düzeyi, başa çıkma düzeyi, depresyon düzeyi veya öfke 
düzeyleri arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların yapılmasının literatüre katkı sunabileceği 
düşünülmektedir.  
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Abstract 

The aim of this study are the profiles of the articles on railway transportation and determining 
the role of all scientific publications made in Turkey on railway transportation, in the 
determination of railway transportation policies and plans. In the study, articles about the 
railway transportation in the ULAKBİM database were examined by a bibliometric analysis 
method. In addition, the data obtained in the study is compared with the development plans and 
strategic plans related to railway transportation. Articles on railway transportation published in 
ULAKBİM constitute the universe of the research. The sample of the research consists of 120 
articles published in ULAKBİM between 1994-2017. According to the research findings, it has 
been observed that there has been an increase in the number of articles and in the topic of the 
article after 2003, but there are no articles directly related to tourism transportation within the 
article topics. In addition, it has been observed that the impact of the scientific articles published 
in determining the objectives of the development plans, the Ministry of Transport and 
Infrastructure strategic plans and TCDD strategic plans are negligible. 
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GİRİŞ 

Toplumların gelişmişlik düzeyleri ulaştırma altyapı ve araçlarına yaptıkları yatırımlar ile 
ölçülmektedir. Dolayısıyla devletlerin oluşturdukları etkin ulaştırma politikaları bilimsel ve 
teknolojik gelişimleri açısından önem teşkil etmektedir. Her ülke belirli dönem aralıklarında 
bilimsel ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda dünyadaki gelişmelere uyum sağlayacak 
politikalar belirlemekte ve bu politikalar doğrultusunda hedefler oluşturmaktadır. Türkiye’de de 
politikalar kalkınma planları ve stratejik planlarla belirlenmektedir. Kalkınma planları, 5 yıllık 
zaman dilimini kapsamaktadır. Kalkınma planlarında Türkiye’nin kalkınmasına olanak 
sağlayacak sayısal hedefler, toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetler için politikalar 
belirlenmektedir (Akça vd., 2017: 396). Politikaların oluşturulduğu hizmet alanlarından bir tanesi 
de demir yolu ulaştırmasıdır. Türkiye’de demir yolu ulaştırması ile ilgili 1963 yılından günümüze 
kadar 10’u kalkınma planı 5’i stratejik plan ve turizm stratejisi olmak üzere 16 plan 
gerçekleştirilmiştir. 
Günümüzde insan gücünden çok bilgiye erişme, yeni bilgi üretme oldukça önem kazanmıştır. 
Bilgiyi kullanan toplumlar ise yeni teknolojiler üreterek ekonomik alanda üstünlük 
sağlamaktadır. Dolayısıyla her alanda olduğu gibi demir yolu ulaştırmasının gelişmesinde de 
yeni bilgi üretimi büyük bir rol oynamaktadır. Yeni bilgi üretimi üniversiteler tarafından 
geliştirilen bilimsel araştırmalar ile elde edilirken (Besimoğlu, 2015: 1-2), üniversitelerde 
akademisyenler tarafından yazılan makaleler de bilimsel gelişmelerin izlenmesi açısından büyük 
önem taşımaktadır (Bayram, 1998: 23; Suvacı, 2016: 269). Dünyadaki teknolojik gelişmeler, 
mevcut durum, stratejik faaliyetler ve yapısal değişimler temel alınarak yapılan bilimsel 
çalışmalar, oluşturulacak politika ve hazırlanacak planlara temel oluşturarak politikalara yön 
vermektedir. Dolayısıyla yapılan bilimsel çalışmaları inceleyerek sınıflandırmak ve mevcut 
durumu belirlemek gelecekte yapılacak olan bilimsel çalışmalara da yol gösterecektir.  

Bu araştırmada, Türkiye’de yapılan ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkez’inde (ULAKBİM) 
yayımlanmış demir yolu ulaştırması ile ilgili bilimsel makaleler bibliyometrik analiz yöntemi ile 
incelenerek, demir yolu ulaştırması ile ilgili makalelerin profilinin ortaya konması, demir yolu 
politika ve planlarının oluşturulmasında akademik çalışmaların öneminin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Dolayısıyla Türkiye’de yapılan demir yolu ulaştırması ile ilgili bilimsel 
yayınların, demir yolu ulaştırması politika ve planlarının belirlenmesindeki rolünü ya da yapılan 
bilimsel yayınların demir yolu ulaştırması politika ve planları doğrultusunda gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediğini tespit etmek bu araştırmanın ana problemini oluşturmaktadır. 

LİTERATÜR 

İnsanlık tarihinin gelişimine ve medeniyetlerin yayılma haritasına bakıldığında ulaştırma çok 
önemli bir aktör olarak ortaya çıkmaktadır. Ulaştırma olmadan bilginin, becerinin ve gelişmelerin 
başka yerlere yayılma olanağı bulunmamakla birlikte medeniyetlerin birbirine karışması da 
ancak ulaşım ve ulaştırma sayesinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ulaştırma, medeniyetlerin 
geçmişte olduğu gibi günümüzde de ekonomik ve sosyal gelişmelerini sürdürebilmeleri için 
önemli bir faktördür (Tozar vd., 2011: 1). İnsanoğlunun yaya yürüyüşleri ile başlayan ulaştırma, 
günümüzde sadece eşya ya da insanların yer değiştirmesi olarak görülmemesi gereken bir 
sistemler bütünüdür. Ulaştırma, zaman içerisinde taşıtların kullanamaya başlandığı suyolu, hava 
yolu, demir yolu gibi farklı yolların devreye girdiği bir sistem haline dönüşmüştür (Yüksek, 2012: 
3).  Ulaştırma türleri içerisinde yer alan demir yolu ulaştırması ise ulaştırma tarihi boyunca 
önemini korumuş bir ulaştırma çeşididir. Demir yolu ulaştırması Türkiye’de 2000’li yılların 
başına kadar gözle görülür bir ilerleme kaydetmemiş olmasına rağmen günümüzde artık büyük 
yatırımlar ile desteklenen önemli bir sektöre dönüşmüştür. 
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Kitlelere seyahat etme olanağı sağlayan demir yolu ulaştırması, turizm amaçlı kitle seyahatlerinin 
ve dolayısıyla turizmin gelişmesinde de önemli etkiye sahiptir (Yüksek ve Arıkan, 2015: 66). Kara 
yolu ve hava yolu ulaştırma çeşitlerinin kullanımlarının yaygınlaşmadığı dönemlerde demir yolu 
ulaştırması ile turizm amaçlı yer değiştirme, kitleselliğe dönüşmüş ve yolcu treni turist akımını 
somutlaştırmıştır. Taşıma kapasitesi artmış aynı zamanda demir yolu teknolojisinin enerjiden 
maksimum düzeyde yararlanabilme özelliği sayesinde seyahat maliyetleri düşmüş, dolayısıyla 
düşük ve orta gelirli kişilere seyahat etme olanağı sağlayarak turizmin toplumsal olguya 
dönüşmesine imkân yaratmıştır. Aynı mekânlara hızlı, düzenli ve sürekli seyahat imkânı 
oluşmuş, bu da yolculuk süresinin azalmasına, konaklama süresinin artmasına, boş zaman 
değerlendirme endüstrisinin gelişmesine dolayısıyla mekânların turizm merkezi konumuna 
dönüşmesi sürecinin başlamasına olanak sağlamıştır (Rota, 2012: 61). Bu süreç yaklaşık İkinci 
Dünya Savaşı’na kadar sürmüş ve 1950’lerden sonra kara yolu ve hava yolu ulaştırma çeşitlerinin 
önem kazanması ile demir yolu ulaştırmasının yolcu ve yük taşımacılığı aynı zamanda da turizm 
üzerindeki etkisi azalmıştır (Rota, 2012: 61). 

İkinci Dünya savaşından sonra teknolojik açıdan büyük gelişme gösteren Japonlar dünyanın ilk 
hızlı treninin yapımına başlamışlardır. 1959 yılında modern anlamda hızlı tren çalışmalarına 
başlayan Japonlar (Rota, 2012: 67) 1964 yılında Tokyo – Osaka arasındaki Tokaido Shinkansen 
hattında o döneme kadar en yüksek hız olan 210 km/saat hızla hareket eden hızlı treni faaliyete 
geçirmişlerdir (Uçev ve Mahdum, 2015: 2).  

Avrupa’da ilk yüksek hızlı tren çalışmaları TGV’nin faaliyete geçmesiyle başlamıştır (Uçev ve 
Mahdum, 2015: 2). 1981 yılında Paris – Lyon hattı hizmete açılmış ve bu hat üzerinde saatte 300 
km hıza ulaşılmıştır (Rota, 2012: 67). 2000’li yıllarda ise minimum 200 km/s hız yapan yüksek 
hızlı trenler Almanya, Belçika, Çin, Finlandiya, Fransa, Japonya, Norveç, Portekiz, Rusya, Tayvan 
ve Türkiye’de hizmet vermektedir (TCDDa, 2016: 6). Günümüzde yolcu taşımacılığında saatte 
350 km hız yapan trenler kullanılmaktadır. Bununla birlikte Maglev adı verilen tekerlek ve 
sürtünmenin olmadığı bilgisayar kontrollü elektromanyetik mıknatıslarla çalıştırılan trenler 
geliştirilmiştir (TCDDa, 2016: 6). 

Stoilova (2018), çalışmasında Avrupa Birliği ülkelerinde demir yolu yolcu taşımacılığının 
gelişimini, ulaşım süreci ve ülkelerin ekonomik kalkınma düzeyi ile ilgili kriterleri kullanarak 
incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre en gelişmiş demiryolu yolcu taşımacılığına sahip 
ülkelerin Almanya, İngiltere ve Fransa olduğu bulgusuna ulaştırmıştır.  

Türkiye’de demir yolu ulaştırması incelendiğinde çok eski tarihlere dayandığı görülmektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa ettirilen ilk demir yolu İskenderiye ile Kahire arasındaki 
demir yolu hattıdır ve 1854 yılında hizmete açılmıştır (Rota, 2012: 55). Cumhuriyetin ilanından 
sonra Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalmış ilk demir yolu hattı ise bir İngiliz şirketine 
verilmiş imtiyaz karşılığı inşa ettirilmiş olan 130 km uzunluğundaki İzmir – Aydın hattıdır. 1856 
yılında inşasına başlanan hat, 1866 yılında tamamlanmıştır (Rota, 2012: 56).  

Osmanlı İmparatorluğu döneminde demiryolları yabancı devletlere verilen imtiyazlar 
karşılığında inşa ettirilmiştir. Cumhuriyet öncesi dönemde yabancı ülkeler tarafından yürütülen 
demir yolu ulaştırması sonucu Osmanlı İmparatorluğu’nun çıkarları gözetilmemiş, yabancı 
devletlerin ekonomik, siyasi ve askeri çıkarları doğrultusunda Osmanlı demir yolları inşa 
edilmiştir (Yücel ve Taşar, 2016: 314). Cumhuriyet dönemi öncesi inşa edilen demir yolu 
hatlarının uzunluğu toplam 8.619 km’dir. (Rota, 2012: 56). 

Cumhuriyetin ilanından sonra demir yolu ulaştırması milli çıkarlar doğrultusunda 
yapılandırılmış, kendine yeterli milli ekonomi yaratılması doğrultusunda geliştirilmesi 
hedeflenmiştir (Rota, 2012: 56). Bu amacı gerçekleştirmek için iki aşamalı bir politika izlenmiştir. 
İlk aşamada yabancı şirketlerin elinde bulunan demir yollarının bir kısmı satın alınarak 
devletleştirilmiş bir kısmı da anlaşmalar yapılarak devralınmıştır. İkinci aşamada ise yeni demir 
yolu hatlarının inşası planlanmıştır (Bekem, 2016: 6).  
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Cumhuriyetin ilanından sonra belirlenen milli sınırlar içerisinde kalan demir yolu hatlarının 
toplam uzunluğu 4136 km’dir. Cumhuriyet öncesinde yapılan ve yabancı şirketler tarafından 
işletilen bu hatlar, 1928-1948 yılları arasında satın alınarak millileştirilmiştir. Aynı zamanda yeni 
demir yolu hatları inşa edilmeye başlanmıştır. Atatürk döneminde demir yolu seferberliği 
başlatılarak, % 80’i coğrafik koşulların sert olduğu doğu bölgesi olmak üzere yaklaşık 3.300 km 
demir yolu inşa edilmiştir. 1950 yılına kadar toplam 3.764 km demir yolu hattı hizmete açılmıştır. 
1950 yılı itibariyle toplam demir yolu uzunluğu, 7900 km’ye ulaşmıştır (TCDDa, 2016: 1-2). 1950’li 
yıllardan sonra Marshall yardımlarının yapıldığı ABD’nin Türk ekonomisi üzerinde etkili olduğu 
döneme girilmiş (Bekem, 2016: 6) ve Türkiye’ye dayatılan ulaştırma politikaları sonucu demir 
yolu ulaştırması bir kenara bırakılmış ve kara yolu yatırımlarına öncelik verilmiştir (Yüksek ve 
Arıkan, 2015: 54). 1960 ve sonraki dönemde demir yolu ulaştırması için öngörülen hedeflere 
ulaşılamamış dolayısıyla 1950 yılında % 68. 2 olan yük taşımacılığı 2003 yılında % 4’e, % 42.2 olan 
yolcu taşımacılığı ise % 1.1 kadar düşmüştür (TCDD, 2008: 3-5; TCDDa, 2016: 1-2). 1950 – 2003 
yılları arasında ulaştırma politikalarının ve yatırımların kara yolu ağırlıklı olması sonucunda 
TCDD’de yapısal sorunlar oluşmuştur. 2003 yılından sonra tekrar devlet politikası haline 
getirilen demir yolu ulaştırması sonucu TCDD’deki yapısal sorunlar giderilmeye başlanmış, 
demir yolu ulaştırmasının diğer ulaştırma çeşitleri karşısındaki rekabet gücü arttırılarak yolcu ve 
yük taşımacılığındaki payı yükseltilmiştir. 

Türkiye’de demir yolu ulaştırması Avrupa ve dünyadaki örneklerde olduğu gibi uzun yıllar 
devlet hâkimiyetinde gerçekleştirilmiştir. Demir yolu ulaştırmasının kurallarını koyan, 
uygulayan, demir yolu altyapı faaliyetleri ile demir yolu tren işletmeciliğini yürüten tek kurum 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın, 2011 yılında çıkarılan 655 sayılı Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünde kararname ile 
bünyesinde yürütülen düzenleme, denetleme yetkisi Bakanlığa devredilmiştir. Dolayısıyla 
TCDD, uygulayıcı görevi ile sınırlandırılmıştır. 655 sayılı kanun hükmünde kararname ile 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Demir Yolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM), 
Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ve Demir Yolu Koordinasyon Kurulu (DKK) 
kurulmuştur. 6461 sayılı “Türkiye Demir Yolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki 
Kanun” gereği demir yolu altyapı işletmecisi olarak TCDD’nin yeniden yapılandırılması ve yük 
ve yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla demir yolu tren işletmecisi görevini yerine getirmek üzere 
TCDD’nin bağlı ortaklığı olarak “TCDD Taşımacılık A.Ş.” nin kurulması çalışmalarına 
başlanmıştır. Yeniden yapılandırma çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır. 1 Ocak 2017 tarihi 
itibariyle de TCDD Demir Yolu Altyapı İşletmecisi, TCDD Taşımacılık A.Ş. demir yolu tren 
işletmecisi olarak hizmet vermeye başlamıştır (TCDDa, 2016: 31-33). 

 

YÖNTEM 

Bilimsel araştırmaların belirli öğelerinin sayısal analizler ve istatiksel yöntemler aracılığı ile 
incelenmesi olarak tanımlanabilen bibliyometri, bilimsel araştırmaların, yazar, konu, atıf yapılan 
yazar, atıf yapılan kaynaklar gibi verilerin istatistiksel olarak incelenmesi ile ilgilenmektedir 
(McBurney ve Novak, 2002: 110). Bibliyometrik analiz sonucunda belirli bir disipline ait konu 
başlıkları, bu konuları çalışan yazarlar, yazarlar arası işbirliği, fazla ya da az çalışma yapılan 
konular gibi istatistiksel veriler elde edilebilmektedir. Bu veriler belirli bir disipline ait genel 
yapının ortaya konmasına olanak sağlamaktadır (Zan, 2012: 15). Bibliyometrik analiz yöntemi, 
belirli bir disiplinde yayınlanan araştırmaların analizi sonucunda o disiplinin bilgi yapısını, 
mevcut durumunu, gelişimini incelemek ve eğilimlerini belirlemek için kullanılan nicel bir 
yöntemdir (Jing vd., 2015: 55; Altınpulluk, 2018: 255). Makaleler ise bilimsel gelişmelerin 
izlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır (Bayram 1998: 23). Bu çalışmada ULAKBİM veri 
tabanında yer alan demir yolu ulaştırması konulu makaleler, bibliyometrik analiz yöntemi ile 
incelenmiştir. Bununla birlikte çalışmada elde edilen veriler, demiryolu ulaştırması ile ilgili 
kalkınma ve stratejik planlar ile karşılaştırılmıştır. ULAKBİM’de yayınlanan demir yolu 
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ulaştırması konulu makaleler, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 
1994-2017 yılları arasında ULAKBİM de yayımlanan ve ulaşılabilen 120 makale oluşturmaktadır. 

Bu araştırma da veriler ULAKBİM de yer alan sosyal bilimler, mühendislik ve fen bilimleri, 
hukuk, tıp ve yaşam bilimleri veri tabanlarında taranan dergilerdeki makalelerden elde 
edilmiştir. Her veri tabanında demir yolu, demir yolu ulaştırması, demir yolu politikası, hızlı 
tren, raylı sistem anahtar kelimeleri kullanılarak tüm alanlarda (başlık, konu, özet, anahtar 
kelime) tarama gerçekleştirilmiş ve toplam 120 makaleye ulaşılmıştır. Makalelerin analizi için 
Microsoft Excel programı kullanılmıştır. Makalelerin analizi kapsamında Microsoft Excel 
tablosunda 12 sütun oluşturulmuştur. Bu sütunlarda makalelerin yer aldığı veri tabanı, 
makalenin adı, makalenin yayımlandığı dergi, makalenin yayımlandığı yıl, makale yazarlarının 
isimleri, makalelerin yazar sayısı, makale yazarlarının çalıştığı kurumlar, makalelerin disiplini, 
konusu, araştırma yöntemi, veri toplama tekniği ve veri analiz tekniği yer almaktadır. Makaleler 
tek tek incelenip Microsoft Excel tablosuna işlenmiş, bibliyometrik analiz sonuçları grafik ve 
tablolar oluşturularak daha anlaşır hale getirilmiştir.  

 

BULGULAR 
ULAKBİM’de yer alan demir yolu ulaştırması konulu makaleler veri tabanlarına göre Şekil 1’de 
görüldüğü gibi dağılım göstermektedir. Makalelerin %47.5’si Sosyal bilimler veri tabanında, % 
44.2’si mühendislik ve temel bilimler veri tabanında,  %4.1 hukuk veri tabanında, % 1.7’si yaşam 
bilimleri veri tabanında ve %2.5 tıp veri tabanında yer almaktadır. 

 
Şekil 1. Veri Tabanlarına Göre Makalelerin Dağılımı 

ULAKBİM’de yer alan demir yolu ulaştırması konulu makalelerin yayım yıllarına göre 
dağılımları Şekil 2’de görülmektedir. 2014 yılı, 18 makale ile en çok makale yayımlanan yıl 
olmuştur. 2003 yılından sonra yayımlanan makale sayılarında genel olarak artış gerçekleşmiştir. 

 

 
Şekil 2. Yayım Yıllarına Göre Makalelerin Dağılımı 
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ULAKBİM’de yer alan demir yolu ulaştırması konulu makalelerin araştırma disiplinlerine göre 
dağılımı Şekil 3’te görülmektedir. En fazla makale yayımlanan araştırma disiplini 22 makale ile 
inşaat mühendisliği araştırma disiplinidir. 16 makale ile tarih araştırma disiplini ikinci sırada yer 
almaktadır. En az makale yayımlanan araştırma disiplinleri ise 1’er makale ile yönetim 
organizasyon ve orman mühendisliği araştırma disiplinleridir. Diğer araştırma disiplinlerinde 
yayımlanan makale sayıları birbirine yakın dağılım göstermektedir. 

 

 
Şekil 3. Araştırma Disiplinlerine Göre Makalelerin Dağılımı 

 

ULAKBİM’ de yer alan demir yolu ulaştırması konulu makaleler, araştırma yöntemlerine göre 
Şekil 4’te görüldüğü gibi dağılım göstermektedir. Makalelerin 64’ünde nitel araştırma yöntemi 
kullanılırken 56’sında nicel araştırma yöntemi kullanıldığı görülmektedir. 46 makale ile nitel 
araştırma yönteminin en çok kullanıldığı makalelerin sosyal bilimler veri tabanında yer aldığı 
görülmektedir. Nicel araştırma yönteminin en çok kullanıldığı makalelerin yer aldığı veri 
tabanının ise 43 makale ile mühendislik ve temel bilimler veri tabanı olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır.  

 
Şekil 4. Makalelerin Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı 
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ULAKBİM sosyal bilimler veri tabanında yer alan makalelerin araştırmalarında kullanılan analiz 
yöntemlerine göre dağılımları Şekil 5’te verilmiştir. 47 makalede kullanılan nitel araştırma analiz 
yöntemleri içinde yer alan betimsel analiz, en çok kullanılan analiz yöntemidir. 

 

 
Şekil 5. Veri Analiz Yöntemlerine Göre Makalelerin Dağılımı 
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kaynak tarama ve ikincil verilerin birlikte kullanıldığı veri toplama teknikleridir. Diğer veri toplama 
teknikleri birbirine yakın dağılım göstermektedir. 

 

 
Şekil 6. Veri Toplama Tekniklerine Göre Makalelerin Dağılımı 
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görülmektedir (Şekil 7). Bununla birlikte makalelerin 16 tanesinin üç yazarlı olduğu ve 77 
makalenin ortak yazarlar tarafından yazıldığı belirlenmiştir. Dolayısıyla makalelerin genellikle 
ortak yazarlar tarafından yazıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ancak tek yazarlı makale sayısı da 
oldukça büyük bir oranı oluşturmaktadır. 

 
Şekil 7. Yazar Sayısına Göre Makalelerin Dağılımı 

Tablo 1. Makalelerin Araştırma Konularına Göre Dağılımı 

Makalelerin Konuları n Makalelerin Konuları n 

Demir yolu tarihi 13 Etkinlik, ekonomik etkinlik 3 

Demir yolu altyapısı 10 Hat bakım 3 

Karma, kombine, intermodal taşımacılık 9 Demir yolu ulaştırmasının ekonomik etkileri 3 

Demir yolu ulaştırmasının sosyal ve siyasal etkileri 8 Çeken ve çekilen araçlar 3 

Demir yolu işletmeciliği 7 Hızlı tren 3 

Demir yolu ulaştırmasının çevresel etkileri 6 Dış ticaret 3 

Mimari yapı 6 İnsan kaynakları yönetimi 2 

Demir yolu üstyapısı 5 Demir yolu güvenliği ve kazaları 2 

Demir yolu sanat yapıları 5 Uluslararası Demir yolu taşımacılığı 2 

Demir yollarının serbestleşmesi, özelleştirilmesi, 
rekabete açılması 

5 Demir yolu gereçleri imalatı 2 

Hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti 5 Demir yolu kamulaştırma ve yatırımı 2 

Elektrifikasyon, Sinyalizasyon 4 Lojistik köy 1 

Kent içi raylı taşımacılık 4 TCDD limanlarının etkinliği 1 

Demir yolu politikası 3 Toplam 120 
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ULAKBİM’ de yer alan demir yolu ulaştırması konulu makalelerin araştırma konuları Tablo 1’de 
görülmektedir. Demir yolu ulaştırması ile ilgili 27 faklı konuda çalışma yapılmıştır. Bu konuların 
içerisinde en fazla çalışılan konu demir yolu tarihi ve demir yolu altyapısıdır. Ayrıca dört ayrı 
konu başlığı ile sınıflandırılan demir yolu ulaştırmasının etkileri konularında (sosyal ve siyasal, 
çevresel ve ekonomik) toplam 17 makale yazıldığı görülmektedir. 

Tablo 1’de görülen makale konularının yıllara göre dağılımı incelendiğinde ise 1994–2003 yılları 
arasında çoğunlukla ulaştırma altyapısının çalışıldığı ve 2004 yılından itibaren demir yolu 
ulaştırması ile ilgili araştırma konularında çeşitlenme olduğu tespit edilmiştir. 

ULAKBİM’de demir yolu ulaştırması ile ilgili makaleler ilk olarak 1990–1995 yılları arasında 
yayınlaşmıştır. Dolayısıyla kalkınma planlarında ve stratejik planlarda yer alan politikalar ile 
uyumlu olup olmadığının belirlenmesi aşamasında altıncı kalkınma planı konuları ve sonrası 
değerlendirmeye alınmıştır. Aşağıda kalkınma planlarının ve stratejik planlarının temel 
konularının ve makale konularının karşılaştırıldığı Tablo 2 yer almaktadır  

Tablo 2. Kalkınma Planları ve Stratejik Planları ile Makale Konularının Dağılımı 
Yıllar Kalkınma Planları konuları Makale Konuları 

6.Kalkınma Planı 
1990–1995 Kombine taşımacılık, çeken ve çekilen 

araçlar, pazar koşullarına uygun, verimli 
demir yolu ulaştırması, insan kaynakları 
yönetimi, demir yolu ulaştırmasında 
Avrupa birliğine uyum, Türkiye üzerinden 
transit taşımacılığın demir yolu ile 
gerçekleştirilmesi. 

Demir yolu altyapısı. 

7.Kalkınma Planı 
1996-2000 Çeken ve çekilen araçlar, demir yolu 

altyapısı, elektrifikasyon, yeni yol yapımı, 
demir yolu ulaştırmasında Avrupa Birliği’ne 
uyum, kombine taşımacılık, uluslararası 
demir yolu ulaştırması, demir yolu yük 
taşımacılığının payının arttırılması, 
TCDD’nin yeniden yapılandırılması. 

Demir yolu ulaştırmasının sosyal ve siyasal 
etkileri, çeken ve çekilen araçlar, kent içi raylı 
taşımacılık. 

8.Kalkınma Planı 
2001-2005 Demir yolu altyapısı, elektrifikasyon, 

sinyalizasyon, yeni yol yapımı, konteyner 
taşımacılığının arttırılması, TCDD’nin 
yeniden yapılandırılması, altyapı ve 
taşımacılık hizmetlerinin ayrılması, 
özelleştirme, uluslararası demir yolu 
ulaştırması, Türkiye üzerinden transit demir 
yolu ulaştırması. 

Demir yolu tarihi, demir yolu alt ve üstyapısı 
ve sanat yapıları,  hat bakım, çeken ve çekilen 
araçlar, kent içi raylı taşımacılık, demir yolu 
işletmeciliği, insan kaynakları yönetimi, demir 
yolu ulaştırmasının çevresel etkileri, TCDD 
limanlarının etkinliği, karma, kombine ve 
intermodal taşımacılık, hizmet kalitesi ve 
müşteri memnuniyeti, mimari yapı. 

9.Kalkınma Planı 
2006-2013 

Kamu – özel sektör işbirliği ile hızlı tren 
taşımacılığı, yük taşımacılığında 
serbestleşme ve özelleştirme, demir yolu 
yük taşımacılığının payının arttırılması, 
TCDD’nin yeniden yapılandırılması, kamu - 
özel sektör ortaklığında iltisak hatları ile 
çeken ve çekilen araçların imalatının 
yapılması. 

Demir yolu tarihi, demir yolu ulaştırmasının 
sosyal ve siyasal ve çevresel etkileri, demir yolu 
alt ve üstyapısı ve sanat yapıları, 
elektrifikasyon, sinyalizasyon, demir yolu 
işletmeciliği, insan kaynakları yönetimi, karma, 
kombine ve intermodal taşımacılık, hizmet 
kalitesi ve müşteri memnuniyeti, mimari yapı, 
demiryollarının serbestleşmesi, 
özelleştirilmesi, rekabete açılması, demir yolu 
politikası, etkinlik ve ekonomik etkinlik, demir 
yolu güvenliği ve kazaları, uluslararası demir 
yolu ulaştırması, hızlı tren, lojistik köy. 

10.Kalkınma Planı 
2014–2018 

Kamu - özel sektör ortaklığında çeken ve 
çekilen araçların imalatının yapılması, demir 
yolu ulaştırmasının payı arttırılarak ve etkin, 
verimli, çevreye duyarlı, ekonomik, demir 
yolu ulaştırmasının gerçekleştirilmesi,  
ulaştırma planlamasında koridor 

Demir yolu tarihi, demir yolu ulaştırmasının 
sosyal ve siyasal, çevresel ve ekonomik etkileri, 
demir yolu alt,  üstyapısı ve sanat yapıları, hat 
bakım, elektrifikasyon, sinyalizasyon, demir 
yolu gereçleri imalatı, demir yolu işletmeciliği, 
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yaklaşımının benimsenmesi, kombine 
taşımacılık, TCDD’nin yeniden 
yapılanmasının tamamlanması, yolcu ve 
yük taşımacılığı ile demir yolu hatlarının 
bakım ve onarım faaliyetlerinin 
özelleştirilmesi, Tülomsaş gibi TCDD’ye 
bağlı ortaklıkların yeniden yapılandırılması, 
uluslararası demir yolu ulaştırması için 
gerekli teknik ve idari düzenlemelerin 
yapılması, hızlı tren hatlarının yapılması 
koridorların oluşturulması, çift hatlı demir 
yolu ile iltisak hatlarının yapılması, 
elektrifikasyon ve sinyalizasyon 
çalışmalarının yapılması, 19 lojistik 
merkezinin tamamlanması. 

karma, kombine ve intermodal taşımacılık, 
hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti, 
mimari yapı, demiryollarının serbestleşmesi, 
özelleştirilmesi, rekabete açılması, hızlı tren, 
etkinlik, kent içi raylı taşımacılık, demir yolu 
kamulaştırma ve yatırım, dış ticaret.  

Stratejik Plan 
(2009 -2013) 

Kombine taşımacılık ve lojistik köy, demir 
yolu yolcu ve yük taşımacılığının payının 
arttırılması, Ankara garının yapılması, 
Marmara ray gibi projeler ile kent içi raylı 
taşımacılığın geliştirmesi, demir yolu tüp 
tünel bağlantısını gerçekleştirilmesi, demir 
yolu ulaştırmasında güvenliği arttırmak için 
akıllı ulaşım sistemlerinden yararlanılması, 
özel sektör tren işletmeciliğinin teşvik 
edilmesi. 
 

Demiryollarının serbestleşmesi, 
özelleştirilmesi, rekabete açılması, hizmet 
kalitesi, müşteri memnuniyeti, demir yolu 
ulaşımının sosyal ve siyasal etkileri, demir yolu 
politikası, ekonomik etkinlik, hızlı tren, demir 
yolu altyapısı ve üstyapısı, demir yolu 
ulaşımının çevresel etkileri,  elektrifikasyon, 
demir yolu güvenliği; karma, kombine, 
intermodal taşımacılık, demir yolu tarihi, 
mimari yapı, uluslararası demir yolu 
taşımacılığı, etkinlik. 

Stratejik Plan 
(2014 -2018) 

Tehlikeli maddelerin demir yolu ile 
taşınmasına ilişkin düzenlemeler, lojistik 
köy kurulması ile ilgili düzenlemeler, çeken 
ve çekilen araçların tescil, teknik muayene 
işlemleri ile ilgili düzenlemeler, personelin 
mesleki yeterlilik şartları ile ilgili 
düzenlemeler, demir yolu altyapı kullanım 
ücretleri ve taşımacılık faaliyetleri ücretleri 
ile ilgili düzenlemeler, demir yolu garlarının 
asgari niteliklerinin belirlenmesi, demir yolu 
ulaştırmasında görev yapacak özel ve kamu 
işletmeler ile ilgili düzenlemeler, AB ile 
uyumlu demir yolu ulaştırması için gerekli 
mevzuat düzenlemeleri, kent içi raylı 
taşımacılık, uluslararası demir yolu 
ulaştırması. 

Demir yolu tarihi, demir yolu ulaştırmasının 
sosyal ve siyasal etkileri, demir yolu 
ulaştırmasının çevresel ve ekonomik etkileri, 
demir yolu alt ve üstyapısı ve sanat yapıları, hat 
bakım, elektrifikasyon, sinyalizasyon, demir 
yolu gereçleri imalatı, demir yolu işletmeciliği, 
karma, kombine ve intermodal taşımacılık, 
hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti, 
mimari yapı, demiryollarının serbestleşmesi, 
özelleştirilmesi, rekabete açılması, hızlı tren, 
etkinlik, kent içi raylı taşımacılık, demir yolu 
kamulaştırma ve yatırım, dış ticaret. 

 
 
 
Stratejik Plan 
(2017  -2021) 

Tehlikeli maddelerin demir yolu ile 
taşınmasına ilişkin düzenlemeler, lojistik 
köy kurulması ile ilgili düzenlemeler, çeken 
ve çekilen araçların tescil, teknik muayene 
işlemleri ile ilgili düzenlemeler, personelin 
mesleki yeterlilik şartları ile ilgili 
düzenlemeler, demir yolu altyapı kullanım 
ücretleri ve taşımacılık faaliyetleri ücretleri 
ile ilgili düzenlemeler, demir yolu garlarının 
asgari niteliklerinin belirlenmesi ve kamu 
işletmeler ile ilgili düzenlemeler, AB ile 
uyumlu demir yolu ulaştırmasında görev 
yapacak özel demir yolu ulaştırması için 
gerekli mevzuat düzenlemeleri, kent içi raylı 
taşımacılık, uluslararası demir yolu 
ulaştırması. 

Demir yolu tarihi, Demir yolu ulaştırmasının 
sosyal ve siyasal etkileri, Demir yolu 
ulaştırmasının çevresel ve ekonomik etkileri, 
Demir yolu alt ve üstyapısı ve sanat yapıları, 
hat bakım, elektrifikasyon, sinyalizasyon, 
Demir yolu gereçleri imalâtı, Demir yolu 
işletmeciliği, karma, kombine ve intermodal 
taşımacılık, hizmet kalitesi ve müşteri 
memnuniyeti, mimari yapı, demiryollarının 
serbestleşmesi, özelleştirilmesi, rekabete 
açılması, hızlı tren, etkinlik, kent içi raylı 
taşımacılık, Demir yolu kamulaştırma ve 
yatırım, dış ticaret, 

TCDD Stratejik 
Plan 2009-2014 

GAP bölgesi demir yolu ulaştırması, demir 
yolu ulaştırmasında emniyet yönetim 

Demir yolu ulaşımının sosyal ve siyasal, 
çevresel ve ekonomik etkileri, demir yolu 
politikası, ekonomik etkinlik ve etkinlik, hızlı 
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sistemi ile ilgili düzenlemeler, hemzemin 
geçitlerinin kontrollü hale getirilmesi, 
personel eğitimi. 

tren, demir yolu altyapısı ve üstyapısı, 
elektrifikasyon, demir yolu güvenliği, karma, 
kombine, intermodal taşımacılık, demir yolu 
tarihi, mimari yapı, uluslararası demir yolu 
taşımacılığı, demiryollarının serbestleşmesi, 
özelleştirilmesi, rekabete açılması, demir yolu 
gereçleri imalatı, demir yolu işletmeciliği, dış 
ticaret, hizmet kalitesi müşteri tatmini. 

TCDD Stratejik 
Plan 2015 -2019 

Milli tren projesi, personel niteliklerinin 
arttırılması, kapıdan kapıya taşımacılık, Van 
gölü feribot ulaşımı, yüksek hızlı trenler için 
tren planlama, projelendirme ve izleme 
sistemleri ile merkezileştirilmiş trafik 
yönetim sistemi. 
 

Demir yolu ulaşımının sosyal ve siyasal etkileri, 
demir yolu altyapısı, elektrifikasyon, hat 
bakım, etkinlik, dış ticaret, demiryollarının 
serbestleşmesi, özelleştirilmesi, rekabete 
açılması, demir yolu tarihi, mimari yapı, hızlı 
tren, hat bakım, demir yolu sanat yapıları, 
demir yolu yatırım, karma, kombine, 
intermodal taşımacılık, kent içi raylı 
taşımacılık, sinyalizasyon, demir yolu 
işletmeciliği. 

2023 Turizm 
Stratejisi 

Ulaşımda demir yolu ulaştırmasının payının 
arttırılabilmesi için ana turizm bölgelerini 
birbirine bağlayacak şekilde hızlı tren 
hatlarının inşa ve bölgesel bağlantıların 
geliştirilmesi. 

 

Kaynak: DPT, 1963; DPT, 1968; DPT, 1973; DPT, 1979; DPT, 1984; DPT, 1989; DPT, 1995; DPT, 
2000; DPT, 2001; DPT, 2006; DPT, 2013; TCDDSP, 2009; TCDDSP, 2014; TS, 2007; UBSP, 2008; 
UBSP, 2013; UBSP, 2016. 

Altıncı Kalkınma Planı (1990 – 1994) amaçları arasında kombine taşımacılık, çeken ve çekilen 
araçlar, pazar koşullarına uygun, verimli demir yolu ulaştırması, insan kaynakları yönetimi, 
demir yolu ulaştırmasında Avrupa Birliği’ne uyum, Türkiye üzerinden transit taşımacılığın 
demir yolu ile gerçekleştirilmesi konuları yer almaktadır. Bu dönemde ULAKBİM’de yer alan 
bilimsel makalelerde ise sadece demir yolu altyapısı konusu ele alınmıştır. 

Yedinci Kalkınma Planında (1996 – 2000)  belirlenen amaçlar içerisinde demir yolu altyapısı 
dışında birçok farklı amaç yer almaktadır. 1990- 1995 yılları arasında yayımlanan makalelerde ise 
sadece demir yolu altyapısı konusu ele alınmıştır. Dolayısıyla Yedinci Kalkınma Planında 
amaçların belirlenmesinde makalelerin etkisinin oldukça az olduğu düşünülmektedir. 

Sekizinci Kalkınma Planı (2001 – 2005) amaçları ile 1996 - 2000 yılları arasında yayımlanan 
makaleler karşılaştırıldığında ise konular arasında benzerliklerin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Dokuzuncu Kalkınma Plan’ında (2006 – 2013) belirlenen amaçların konuları ile 2001-2005 yılları 
yayımlanan bazı makale konuları arasında benzerlikler bulunmaktadır. Bu konular arasında 
çeken ve çekilen araçların imalâtı, demir yolu yük taşımacılığının artırılması yer almaktadır. 

Onuncu Kalkınma Planın (2014 – 2018) da yer alan konularla 2006-2013 yılları arasında 
yayımlanan makalelerin konuları arasında benzerliklerin sayısında önceki karşılaştırmalara göre 
artış olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Onuncu Kalkınma Planı amaçlarının belirlenmesinde 
makalelerin etkisinin daha fazla olduğu düşünülmektedir. 

 

SONUÇ  

İnsanlığın var olduğu dönemden günümüze kadar medeniyetlerin gelişmesine ve varlıklarını 
sürdürmesine, ülkelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi açıdan gelişmesine olanak sağlayan 
ulaştırma, küreselleşen dünyada artarak önemini sürdürmeye devam etmektedir. Ulaştırma 
altyapısı güçlü yani teknolojik olarak gelişmiş olan ülkelerin ekonomik ve siyasal açıdan da güçlü 
konumda oldukları görülmektedir. Dolayısıyla ülkelerin ulaştırma konusundaki teknolojik 
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gelişmeleri takip ederek ulaştırma altyapısını güçlendirmeleri ve çeşitlendirmeleri kaçınılmaz bir 
zorunluluktur.  

Ulaştırma çeşitleri arasında yer alan, buhar gücünün bulunması ile gelişme gösteren sanayi 
devrimi ile ivme kazanan ve bir döneme adını veren demir yolu ulaştırması, hava yolu 
ulaştırmasının gelişmesi ile birlikte bir dönem önemi kaybetmiştir. Ancak hava ve kara ulaştırma 
çeşitlerinde yoğunluğun artması, alternatif enerji kaynaklarının kullanım ihtiyacının doğması, 
çevre bilincinin artması ve yaşanan teknolojik gelişmeler ile demir yolu ulaştırması tekrar önem 
kazanmış ve gelişmiş ülkelerde ulaştırma sistemleri içeresindeki payını arttırmıştır. 

Ulaştırma sistemleri içerisinde doğal çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, 
emniyetli, güvenli ve ekonomik taşımacılık sağlaması vb. birçok açıdan avantajlara sahip demir 
yolu ulaştırmasına, Asya ile Avrupa’yı birleştiren ve önemli ticaret ve göç yollarının kesişim 
noktasında olan Türkiye’de ise yıllarca yanlış politikalar yüzünden gereken önem verilmemiştir. 
Türkiye’de demir yolu ulaştırması ile ilgili hazırlanan kalkınma planları, stratejik planlar, demir 
yolu sektörünün gelişiminde büyük bir öneme sahiptir. Zira tüm alt ve üst yapı yatırımlarının, 
eylem planlarının, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin, finansman çalışmalarının bu politika ve 
planlar dâhilinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Dünyadaki teknolojik gelişmeler, mevcut 
durum, stratejik faaliyetler ve yapısal değişimler temel alınarak yapılan bilimsel çalışmalar, 
oluşturulacak politika ve hazırlanacak planlara temel oluşturarak politikalara yön vermektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de yapılan ve ULAKBİM’de yayımlanmış demir yolu ulaştırması ile ilgili 
bilimsel makaleler bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmiş, demir yolu ulaştırması ile ilgili 
makalelerin profili ortaya konarak, demir yolu ulaştırması politika ve planları ile demir yolu 
ulaştırması konulu bilimsel yayınlar arasındaki ilişki belirlenmiştir.  

Araştırma kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

Demir yolu ulaştırması ile ilgili 27 faklı konuda çalışma yapılmıştır. Bu konular; demir yolu tarihi, 
karma, kombine, intermodal taşımacılık, demir yolu ulaştırmasının sosyal, siyasal, çevresel ve 
ekonomik etkileri, demir yolu işletmeciliği, mimari yapı, demir yolu altyapısı, üstyapısı ve sanat 
yapıları, demir yollarının serbestleşmesi, özelleştirilmesi, rekabete açılması,  hizmet kalitesi, 
müşteri memnuniyeti, kent içi raylı taşımacılık, demir yolu politikası, etkinlik, ekonomik etkinlik, 
hat bakım, çeken ve çekilen araçlar, hızlı tren, dış ticaret, insan kaynakları yönetimi, demir yolu 
güvenliği ve kazaları, uluslararası demir yolu taşımacılığı, demir yolu gereçleri imalatı, lojistik 
köy ve TCDD limanlarının etkinliğidir. 

2003 yılından sonra makale sayılarında ve makale konularında artış gerçekleştiği tespit 
edilmiştir. Bu dönem demir yolu ulaştırmasının tekrar devlet politikası haline getirilmesiyle aynı 
döneme denk gelmektedir. 

Kalkınma planlarının amaçlarının belirlenmesinde 2001 yılından sonra yayımlanan makalelerin 
etkisinin olmaya başladığı ve giderek artış gösterdiği belirlenmiştir. Ancak bugüne kadar yapılan 
bütün Kalkınma planları değerlendirildiğinde amaçların belirlenmesinde bilimsel makalelerin 
etkisinin yok denecek kadar az olduğu söylenebilir. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı(UAB) 
Stratejik planları ve TCDD Stratejik planlarının amaçlarının belirlenmesinde de yayımlanan 
bilimsel makalelerin etkisinin yok denecek kadar az olduğu düşünülmektedir. 

Yayımlanan bilimsel makalelerin konuları ile kalkınma planlarında ve stratejik planlarda yer alan 
amaçlardaki konular arasında benzerlikler tespit edilmiştir. Dolayısıyla bilimsel makalelerin 
konularının tespitinde kalkınma planlarında ve stratejik planlarda yer alan amaçların etkili 
olduğu düşünülmektedir. Ancak kalkınma planlarında ve stratejik planlarda yer alan 
amaçlardaki konular içerisinde araştırma yapılmayan konuların bulunduğu tespit edilmiştir. 

Makale konuları içesinde turizm ulaştırması ile doğrudan ilişkili makalelere rastlanmamıştır. En 
fazla makale yayımlanan araştırma disiplini 22 makale ile inşaat mühendisliği araştırma 
disiplinidir. 16 makale ile tarih araştırma disiplini ise ikinci sırada yer almaktadır. ULAKBİM’ de 
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yer alan demir yolu ulaştırması konulu makalelerde en çok nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Nitel araştırma yönteminin en çok kullanıldığı makaleler ise sosyal bilimler veri tabanında yer 
almaktadır. Sosyal bilimler veri tabanında yer alan makalelerde de nitel araştırma yöntemleri 
içerisinde betimsel analizin sık kullanılan analiz yöntemi olduğu görülmüştür. Makalelerde en 
sık kullanılan veri toplama tekniği ise Kaynak Tarama’dır. Dolayısıyla yayımlanan makalelerin 
çoğunun derleme olduğu söylenebilir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan toplam 120 makale farklı araştırmacılar tarafından yazılmıştır. 
Genellikle demir yolu ulaştırması konusu yazarlar tarafından birer kez ele alınmıştır. Fen 
bilimleri ve mühendislik veri tabanında yer alan makalelerin yazarları daha az çeşitlilik 
göstermektedir. Ancak sosyal bilimler veri tabanında yer alan makaleler ise farklı araştırmacılar 
tarafından ele alınmıştır. Dolayısıyla demir yolu ulaştırması konusunda uzmanlaşan 
araştırmacıların çok az olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

ULAKBİM’de yayımlanan demir yolu ulaştırması ile ilgili makaleler içerisinde turizm ve demir 
yolu ulaştırması alanında makaleye rastlanmamıştır. Bu alanda yapılan yayınların yetersiz 
olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla üniversitelerdeki turizm araştırmacılarının bu alanda 
çalışmaları önerilebilir. 

Araştırma sonuçları, demir yolu ulaştırması ile ilgili makalelerin kalkınma ve stratejik planlarının 
hazırlanmasına yeterli katkıyı sağlamadığını göstermiştir. Araştırmacıların çalışmalarını demir 
yolu ulaştırması ile ilgili güncel konular ve geleceğe yön verecek konularda geçekleştirerek, 
özellikle dünyadaki gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, hazırlanacak kalkınma ve stratejik 
planların oluşturulmasına veri oluşturacak konulara öncelik vermeleri gerekmektedir. Bununla 
birlikte araştırmalarını kalkınma ve stratejik planlarda yer alan konuları destekleyecek şekilde 
gerçekleştirmeleri de önerilmektedir. 

Araştırma sonuçları, bilimsel araştırmalarda özellikle sosyal bilimler alanında nicel araştırma 
yöntemlerine daha az yer verildiğini göstermektedir. Sosyal bilimler alanında yapılacak bilimsel 
araştırmalarda deneysel (ampirik) çalışmalara da ağırlık verilmesinin demir yolu ulaştırmasının 
gelişimine daha etkin bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırma sadece ULAKBİM’de yer alan makaleleri kapsamaktadır. Bundan sonraki 
araştırmalarda Türkiye’deki tüm sosyal bilimler alanındaki dergiler incelenerek bu sonuçlar ile 
benzerlik gösterip göstermediği belirlenebilir. Bununla birlikte uluslararası yayınlar da 
incelenerek karşılaştırmalar yapılabilir. 

Diğer ulaştırma alanlarında da benzer çalışmalar yapılarak, eksik bulunan konular tespit 
edilerek, ulaştırma çalışan akademisyenlere araştırmalarında ışık tutabilecek veriler elde 
edilebilir. 

Araştırma sonuçlarına göre; emniyet yönetim sistemi, personel niteliklerinin arttırılması, kapıdan 
kapıya taşımacılık, yüksek hızlı trenler için merkezileştirilmiş trafik yönetim sistemi, milli tren 
projesi, tehlikeli maddelerin demir yolu ile taşınması, çeken ve çekilen araçların tescil ve teknik 
muayenesi, personelin mesleki yeterlilik şartları, demir yolu garlarının asgari niteliklerinin 
belirlenmesi, demir yolu altyapı kullanım ve taşımacılık faaliyetleri ücretleri ile ilgili 
düzenlemeler gibi konularda araştırma yapılmadığı belirlenmiştir. Bundan sonraki 
araştırmalarda demir yolu ulaştırması çalışacak akademisyenlere yukarıdaki konular hakkında 
araştırma yapılması önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Turistik bölgelerin sahip olduğu doğal çekiciliklerin sayısı ve çeşitliliği, turistlerin bölgeyi 
tercihinde en önemli çekim gücünü oluşturmaktadır. Bu nedenle, doğal çevre sürekli olarak 
insanların seyahatlerini yönlendiren çekici bir güç, aynı zamanda turizm sektöründe vazgeçilmez 
kaynak olarak işlev görmektedir (Usta, 2001: 51-52). Dolayısıyla turizmin gelişmesi doğal 
alanların cazibe merkezi olarak korunmasına ve bu alanların tüketilmesine bağlıdır (Holden, 
2008: 83). Ancak turizmin mevcut algılanış biçimi ekolojik dengenin bozulmasına neden 
olabilmektedir (Holden, 2008; Karacan, Karacan ve Güngör, 2015). Turizmin mevcut yapısı, 
insanların çevreye bıraktığı kimyasallar nedeniyle kirliliğin artmasına, enerji ihtiyacının 
karşılanması için fosil yakıt kullanımının artmasına, kıyıların ve yeşil alanların tahribine, su 
kaynaklarının kirlenmesi ve tükenmesine, taşıma kapasitesinde hızlı artış nedeniyle arazi 
kullanımında olumsuz değişikliklerle çevresel bozulmaların meydana gelmesine sebebiyet 
vermektedir (Fredericks, Garstea ve Monforte, 2008; Karacan vd. 2015). Bu bağlamda turistik 
girişimlerin ve hareketlerin doğal çevre üzerinde yararlı bir etkiye sahip olması muhtemel 
olmamakla beraber, turistik hareketlerin doğal çevreyi zarar verici etkisini asgari düzeye 
indirgemek mümkündür (Holden, 2008: 97).  

Doğal ve kültürel çevrenin koruma-kullanma dengesi gözetilerek kullanımını öngören 
sürdürülebilir turizm (Kaypak, 2010: 94), doğal çevre ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarına 
hitap eden, turizmin bugünkü ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini dikkate alan 
turizm anlayışı olarak tanımlanmaktadır (UNWTO, 2013). Sürdürülebilir turizm anlayışı doğal, 
kültürel ve ekonomik çevrenin korunmasının sektörel ölçekte bütüncül katılımla mümkün 
olduğunu ön görmektedir (Avcıkurt, 1997: 136). Bu kapsamda turizmde sürdürülebilirliğin 
seyahat acentaları, konaklama, yiyecek ve içecek, eğlence vb. işletmelerin kolektif katılımıyla 
mümkün olduğu savunulmaktadır (Tsaur ve Chen, 2018: 154). Seyahat acentaları arz ve talep 
öğeleri arasındaki aracılık rolüyle sektörde sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir işlev 
gördüğü söylenebilir (Tsaur ve Chen, 2018: 154; Mossaz ve Coghlan, 2017: 990). Bu durum 
seyahat acentalarının faaliyetleriyle, faaliyetlerinin yol açtığı çevresel etkiler arasında bir denge 
kurmaları gerekli kılmaktadır (Mossaz ve Coghlan, 2017: 990). Dolayısıyla, seyahat acentaları, 
turistik ürün ve hizmet üreticileriyle tüketiciler arasında aracı olarak, daha sürdürülebilir turizm 
uygulamaları için onların tutum ve davranışlarında, gerekli değişikliklerin başlatılmasında geniş 
olanaklara sahip olmakla birlikte büyük sorumluluk taşımaktadır (Budeanu, 2005: 93). Zira 
turistlerin gitmek istedikleri yere yönelik taleplerine bağlı olarak turistik bölgeler, yine seyahat 
acentaları tarafından pazarlanmaktadır (Carey, Gountas ve Gilbert, 1997: 426). Seyahat acentaları 
tarafından iyi yönetilen ve kontrollü bir biçimde gelişen turizm faaliyetleri ise doğal çevre 
üzerindeki olumsuz etkileri asgari düzeye indirgemekte ve turizm faaliyetlerinin uzun soluklu 
olmasına olanak tanımaktadır (Demir ve Çevirgen, 2006; Fredericks vd., 2008).  

Seyahat acentalarının turizm sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki rolü ve 
uygulamaları çeşitli ulusal ve uluslararası araştırmalarda değerlendirilmiştir (Carey, Gounta ve 
Gilbert, 1997; Curtin ve Busby, 1999; Budeanu, 2005; Tepelus, 2005; Dimoska ve Petrevska, 2012; 
Erdoğan, 2012; Kilipiris ve Zardava, 2012; Almunawar, Muhammad ve Heru, 2013; Arıca, 2013; 
Erdoğan, 2014; Lozano, Arbulú ve Rey-Maquieira, 2015; Byrnes, Buckley, Howes ve Arthur, 2016; 
Hardeman, Font ve Nawijn, 2017; Sofronov,2017; Güzel ve Ön Esen, 2019; Gkoumas, 2019; Marin-
Pantelescu, Tăchiciu, Căpușneanu ve Topor, 2019). Çalışmaların bir kısmında seyahat 
acentalarının sürdürülebilir turizmle ilgili farkındalıklarına ve gerçekleştirdikleri uygulamalara 
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odaklanılmıştır (Carey, Gountas ve Gilbert, 1997; Curtin ve Busby, 1999; Budeanu, 2005; Tepelus, 
2005; Kilipiris ve Zardava, 2012; Sofronov, 2017; Marin Panteslescu vd. 2019; Gkoumas, 2019). Bu 
çalışmalarda seyahat acentalarının organize ettikleri tur faaliyetlerinin çevresel etkilerine ilişkin 
farkındalıklarının olduklarını belirlenmiştir (Curtin ve Busby, 1999; Hardeman vd., 2017). 
Araştırmaların bir kısmında ise seyahat acentalarının sürdürülebilir turizme yönelik 
farkındalıkları olmasına karşın, finansal kaygılar sebebiyle uygulamalara eğilim gösterme 
düzeylerinin sınırlı kaldığı tespit edilmiştir (Budeanu, 2007; Arıca, 2013; Marin Panteslescu vd. 
2019). Literatürdeki bu çalışmalar doğrultusunda seyahat acentalarının turizm endüstrisindeki 
turistik hizmetlerin arzı ve talebi arasındaki rolü, turizmin sürdürülebilirlik amaçlarına 
ulaşılmasına, sosyal, ekonomik ve ekolojik kaynakların korunmasına sunacağı katkıları önemli 
hale getirmiştir (Tepelus, 2005: 99). Buna karşın alanyazında acentalarda sürdürülebilirlik 
konusunun gelişmiş ülkelerde veya turizmde gelişimi sağlayan ülkelerde daha yaygın kabul 
gördüğü, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde turizm faaliyetlerinde esas amacın ekonomik 
fayda elde etme odağında konumlandırılmasından ötürü, ekolojik hassasiyetin yeterince gelişim 
göstermediği açıklanmaktadır (Tosun, 1999; Arıca, 2013). Mevcut çalışmada, gelişmekte olan bir 
ülke olarak Türkiye’de faaliyet gösteren seyahat acentalarında sürdürülebilirlik girişimlerinin 
belirlenmesi üzerine odaklanılmaktadır. Bu çıkış noktasından hareketle hazırlanan araştırmanın 
amacı, seyahat acentalarının sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik tutum ve davranışlarının 
belirlenmesidir. Bu bağlamda Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının 
sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik tutum ve davranışları incelenmiştir. Karadeniz bölgesi, 
seyahatlerinde doğa koruma ve çevre sorunlarına duyarlı oldukları gözlenen “eko turistler” 
açısından önemli kaynaklara sahiptir. Örneğin bölgede doğa yürüyüşü, rafting, endemik bitki 
gözlemciliği, kuş gözlemciliği, çiftlik turizmi vb. doğa turizmi etkinliklerinin yanında kültür 
turizmi, inanç turizmi, termal turizm ve sağlık turizm gibi alternatif turizm türlerine yönelik 
talebin ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyel mevcuttur. Bu durum bölgede koruma-kullanma 
dengesi gözetilerek turistik aktivitelerin geliştirilmesini ve acentaların bu konudaki girişimlerini 
önemli kılmaktadır. Dolayısıyla araştırmada yapılan tespitler doğrultusunda seyahat 
acentalarında yönetsel düzeyde sürdürülebilirliğe karşı tutum ve davranışlara ilişkin tespitlerin 
yapılması, geleceğe yönelik planlamalar ve yönetim stratejilerinin belirlenmesi adına izlek olması 
bağlamında önemlidir.  

 

LİTERATÜR  

Seyahat acentaları, turistik ürün ve hizmetleri üretenlerle turistler arasında aracı fonksiyonu 
gören ve turistlerle olan ilişkiyi şekillendirmede önemli güce sahip işletmelerdir (Mossaz ve 
Coghlan, 2017: 989; Falcon ve Muoza, 1999: 108). Acentalar müşterilere pazarlanan eksiksiz bir 
tatil paketi oluşturmak için turizmle ilgili çeşitli hizmetleri bir araya getirir. Her bir paket tatil 
genellikle konaklama yerlerinden ulaştırma, geziler ve sosyal aktiviteler gibi etkinlikler veya 
aktivitelerden oluşur (Miller ve Twining-Ward, 2005: 269). Tüketiciler ve tur operatörleri 
arasındaki bilgi akışı tatil paketleri dağıtan seyahat acentaları tarafından sağlanır. Seyahat 
acentaları, tatil yerlerini ziyaret etmeden önce tüketicileri turizm ürünleri hakkında 
bilgilendirebilirler (Marin-Pantelescu vd., 2019:657). Bu bakımdan seyahat acentaları, turistik 
bölgelerin sürdürülebilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (UNEP, 2005: 22).  
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Carey ve Gountas (1997: 425) acentaların sürdürülebilir turizm faaliyetlerindeki başarısının 
tedarikçiler, aracılar, kamu sektörü ve tüketiciler gibi sektördeki tüm paydaşlarla etkin işbirliğine 
bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre, bu paydaşların faaliyetleri doğal ve sosyo kültürel 
çevre üzerinde çeşitli etkiler yaratarak, turistik bölgenin sürdürülebilirliğini doğrudan 
etkilemektedir (Holden, 2008: 75). Kilipiris ve Zardava (2012: 47) acentaların söz konusu 
paydaşlarla ilişkisini tedarikçilerle ilişkiler ekseninde açıklarken, acentalarının tedarik zincirinde 
sürdürülebilirlik faaliyetlerini destekleyen işletmelerle iş birliği gerçekleştirmesinin gerekliliğine 
vurgu yapmaktadır. Acentaların temel tedarikçileri taşıma şirketleri, transfer şirketleri, 
konaklama işletmeleri, yiyecek ve içecek işletmeleri, eğlence işletmeleri ve araç kiralama 
şirketleridir (Fuller, 1994: 99-104). Seyahat acentalarının tur faaliyetlerinin tüm bileşenlerinde 
performansın iyileştirilmesi ve sürdürülebilirlik politikalarının etkin bir şekilde uygulanması söz 
konusu tedarikçilerle yakın çalışmasını gerektirmektedir (Miller ve Twining-Ward, 2005: 270). 
Tedarik zinciri yönetimi açısından sürdürülebilirlik gereksinimlerini iyileştirmek için acentaların 
satın alma gücünü kullanarak, tedarikçileri seçim kriterlerinin belirlenmesi, hizmet sağlayıcıların 
seçimini sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştirmesi ve tedarikçilerle sürdürülebilirlik ilkeleri 
doğrultusunda yazılı sözleşmelerin gerçekleştirilmesinin gereklidir (Miller ve Twining-Ward, 
2005: 270; Van Wijk ve Persoon, 2006: 387). Bu durum, acentaların sürdürülebilir gelişim 
kapsamında çevresel ve kültürel kaynakların korunmasına gözle görülür bir katkıda 
bulunmalarını sağlamaktadır (Güzel ve Öz Esen, 2019: 208). Acentalarda sürdürülebilirliğin bir 
diğer kriteri Garrod’un (2003: 125-126) ifade ettiği üzere turistik bölgelerle ilişkilerdir. Turistik 
bölgelerle ilişkiler acentaların bölgede gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinin yoğun ve geri 
dönüşümü mümkün olmayan olumsuz etkilere yol açmasını engellemesi bakımından oldukça 
önemlidir. Buna göre, turistik bölge seçim sürecinde acentaların sürdürülebilirlik ilkelerini 
dikkate almaları beklenmektedir.  

Seyahat acentaları turistik bölge tercihi yaparken, turizmin yerel ekonomi, sosyo kültürel yapı ve 
çevresel kaynaklar üzerindeki etkilerini dikkate almalıdır (Miller ve Twining-Ward, 2005: 267; 
Nylander ve Hall, 2005: 18). Böylece turistik bölgedeki en önemli rekabet kaynağı olan tarihi 
yapılar ve doğal çekiciliklerin kalitesi korunarak turistik bölgede meydana gelen olumsuz etkiler 
azaltılabilecektir (Bahar ve Kozak, 2005: 102). Aynı zamanda tur gereksinimlerinin yerel 
paydaşlardan sağlanması bölgede iş olanaklarının üretilmesi, bölgeye doğrudan ve dolaylı 
olarak maddi yarar sağlanmasını olanaklı hale getirecektir (Anwar, 2012: 4). Getz ve Timur’un 
(2005) ifade ettiği üzere acentaların yerel toplumu dikkate alması sürdürülebilir gelişim açısından 
önemlidir. Örneğin yöre sakinlerinin evlerinin bir bölümünü turistlere kiralaması, talebin 
karşılanmasına yardımcı olurken diğer taraftan yerel halkın turizme etkin katılımını sağlayarak 
kültürel ve ekonomik paylaşımı arttıracaktır (Aşan ve Yılmazdoğan, 2012).  Yerel toplumun 
değerleri ve beklentileri dikkate alınmadan, yapılan salt ekonomik gelişim üzerine odaklanan 
yaklaşımların başarılı olmasının güç olduğuna dikkat çekmektedir. Bu nedenledir ki, turizmin 
olumlu yönlerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir turizm şeklinin gerçekleşebilmesi ve olumlu 
etkilerin en üst düzeye çıkarılması için yerel halkın dikkate alınması, onların görüş ve önerileri 
doğrultusunda turistik ürün planlamalarının yapılması gereklidir (Gunn, 1988). Bu sayede, yerel 
ekonomik faydayı optimize ederek, doğal çevreyi koruyarak ve ziyaretçilerin daha kaliteli 
deneyimler yaşayacağı çevreler inşa ederek yerel halkın yaşam seviyesini yükseltilmesi olanaklı 
hale gelmektedir (Choi ve Sirakaya, 2006: 1275). Benzer şekilde acentaların sürdürülebilir gelişimi 
destekleyici bir faaliyet olarak turistik bölgeye bağış yapması, ayrıca turistleri bağış yapmaya ve 
bölgeden turistik ürün satın almaya teşvik etmesi önemlidir (Ashley ve Ashton, 2006: 4).  
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Artan turizm talebi sonucunda turistik faaliyetlerin doğal ve sosyo kültürel çevrede yol açtığı 
olumsuz etkilerin azaltılması konusunda seyahat acentalarına özellikle ürün üretimi ve yönetimi 
sürecinde büyük görevler düşmektedir (Fredericks vd., 2008). TUI’ye göre acentalar turistik 
bölgelerdeki doğal çevrenin durumunu izlemeli ve tur faaliyetlerini bu eksende planlamalıdır. 
Buna göre çevresel kriterleri oluşturan; yüzme suyu ve plaj kalitesi, su tasarrufu önlemleri, atık 
su yönetimi, atık yönetimi, enerji tasarrufu önlemleri, trafik, hava, gürültü ve iklim değişikliği, 
açık alan planlama, doğa, türler ve hayvanların korunması gibi değişkenler dikkate alınarak ürün 
üretimi gerçekleştirilmelidir (UNEP, 2005: 24). Turistik ürün üretimi ve yönetiminde çevresel yük 
ve kaynak kullanımını azaltarak doğal çevreye duyarlı üretimin gerçekleştirilmesi (Roy, 2000: 
289), turizmin doğal çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması mümkün hale getirmektedir 
(Holden, 2008: 84; Karacan vd., 2015: 5). Buna göre ürün üretim ve yönetim sürecinin her 
aşamasında doğal kaynaklar ve sosyo kültürel özelliklerin dikkate alınması önemlidir (Arıca, 
2017).  

Budeanu (2007) ve Arıca (2013) acentaların sürdürülebilirliğe katkısını iç yönetim faaliyetleri 
olarak adlandırılan ofis içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilişkilendirmektedir. Bu 
kapsamda araştırmacılar işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetlerini kendi çekirdek yapılarıyla 
bütünleştirmesinin önemine dikkat çekmektedir. İç yönetim faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği 
sürdürülebilirlik politikalarının belirlenip, faaliyetlerin bu odakta yönetilmesiyle ilişkilidir 
(Poon, 1993: 154; Budeanu, 2000). İç yönetim faaliyetlerinde atık ayrıştırma, enerji ve su tasarrufu, 
geri dönüşümlü kullanım, personel bilgilendirme önemli değişkenler olarak açıklanmaktadır 
(Wijk ve Pearson, 2006; Budeanu, 2007). İç yönetim faaliyetleriyle birlikte turistik faaliyetlerin 
temel öğesi olan turistlerde sosyo kültürel değerlere ve doğal çevreye yönelik farkındalığın 
oluşturulması sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin başarısında önemlidir (Poon, 1993: 67; 
Schwartz, Tapper ve Font, 2008: 301). Bir tüketici olarak turistlerde çevresel farkındalığın 
oluşturulması turistlerin neden oldukları olumsuz çevresel etkilerin azaltılması için 
bilgilendirilme ve eğitim vasıtasıyla turistlerde sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik 
farkındalık oluşturulabilecektir (Font ve Cochrane, 2005: 37). Bununla birlikte turistlerden alınan 
geri bildirimlerin dikkate alınması önemlidir. Bu faaliyetlerin tümünde seyahat acentaları eğitici 
gibi davranmalı ve çevrenin nasıl korunacağını turistlere gösterebilmelidir (Cavlek, 2002: 51-53; 
Kilipiris ve Zardava, 2012: 47). Örneğin Marin-Pantelescu vd., (2019) yaptıkları çalışmalarında 
seyahat acentaları, turistleri seyahat edecekleri yerlerdeki çevre koruma ve geri dönüşüm 
kuralları hakkında bilgilendirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca Fredericks vd.’ne (2008: 10) göre 
acentaların söz konusu alanlarda atacağı stratejik adımlar turizmin çevreye olan olumsuz 
etkilerinin azaltılmasına yardımcı olmakla beraber, turistik bölgelerin sürdürülebilirliğinde 
önemli etkileri bulunmaktadır.  

Acentaların söz konusu alanlarda sürdürülebilir turizm faaliyetlerine desteği ve girişimleri 
işletme hizmet çıktılarının geliştirmesini olanaklı kılmaktadır. Ancak Marin-Pantelescu vd., 
(2019) yaptıkları çalışmada işletmelerin sürdürülebilir turizm kriterlerine uymalarının finansal 
sonuçları konusunda endişe duydukları belirlenmiştir. Bunun aksine Bagur-Femenias vd. 
(2013)’nin yaptıkları çalışmada çevre uygulamalarının benimsenmesinin küçük seyahat 
acentalarının rekabet gücünü arttırdığını saptamıştır. Özellikle gelişmiş çevre stratejilerinin 
benimsenmesinin, seyahat acentalarının kendilerini rakiplerinden farklılaştırarak operasyonel 
maliyeti azaltmasına ve pazar payını artırmasına izin verdiğini tespit edilmiştir. Alternatif turizm 
formları, ucuz paket turlarla gidilen tatil köyleri gibi bilindik turizm anlayışı yerine golf turizmi, 
av turizmi, kültür turizmi, macera turizmi, doğa temelli turizm gibi niş seçeneklerle kitle turizm 
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faaliyetlerine seçenekler sunarak pazarda ürün çeşitliliği oluşturmaktadır (Weaver, 2001: 4-12). 
Seyahat sektöründeki rekabet öte yandan talebin değişen yapısı ve eğilimleri acentaları kitle 
üretimlere nispeten daha küçük turistik gruplara hizmet eden farklılaştırılmış ürün oluşturmaya 
yöneltmektedir (Stankova, 2010: 760). Acentalar da kitlesel üretim odağında koşullanan ve 
müşterilerini belli bir turistik ürün seçeneğini satın almaya zorunlu tutan üretimlerden 
uzaklaşarak, farklılaştırılmış ve kişiselleştirilmiş hizmetler oluşturmak ve ürettikleri hizmetleri 
pazara sunmak yolunu benimsemektedir (Arıca, 2019: 510). Aynı zamanda ekolojik üretimler de 
acentaların ürün yelpazesini çeşitlendirerek müşterilerin satın alması için teşvik unsuru 
olmaktadır (Poel, Schamphelaere ve Wets, 2004: 53). Kieninger, Gugerell ve Penker (2016), 
acentaların yerel gelir yaratmak ve turizm varış noktasını iyileştirmek için farklı turistik ürünler 
geliştirdiğine yer vermektedir. Peru'daki eko-turizm şirketi olan Rainforest Expeditions, 
faaliyetlerinde yerli topluluğun, emek, barınma ve yiyecek sağlaması ile elde edilen kârın yüzde 
60'ını yerli halk elde etmektedir. Ancak faaliyetler iyi yönetilemediğinde ise bu kazanç 
azalabilmektedir. Örneğin, Nepal'in Annapurna bölgesinde, eko-tur operatörleri yerel 
kaynakların yetersizliğinden dolayı eko-turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak için birçok yabancı 
ürün ithal etmek zorunda kalmaktadır. Sonuç olarak, turistlerin harcamalarının sadece yüzde 
10'u yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır (www.prb.org). Aynı zamanda ekolojik turların 
oluşturulması acentaların turist gruplarının farklılaşan ihtiyaç ve taleplerine karşılık vermesi 
adına önemlidir (Stankova, 2010: 762). Bu sayede Acentalar da rekabet avantajı elde etmektedir. 
Örneğin Hotelplan ekolojik kriterleri dikkate alarak ürün geliştirmekte ve bu sayede rekabet 
avantajı elde etmeyi amaçlamaktadır.  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Seyahat acentalarının sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik tutum ve davranışlarının 
belirlenmesi araştırmanın temel amacıdır. Bu odakta seyahat acentalarında yönetsel düzeyde 
sürdürülebilirliğe karşı tutum ve davranışlara ilişkin alanlarının tespiti, geleceğe yönelik 
planlamalar ve yönetim stratejilerinin belirlenmesi adına araştırmayı izlek olması bağlamında 
önemli kılmaktadır. 

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentaları 
oluşturmaktadır. Karadeniz bölgesi ülkemizde doğaya yönelik turizm çeşitlerinin yoğun olarak 
gerçekleştiği alanlara sahipken, bölge ekolojik çeşitlilik yönünden de oldukça zengindir (Atasoy 
vd. 2009: 1). Bununla birlikte ülkesel ölçekte korunan alanların %11’lik kısmı bölgede 
bulunmaktadır (www.milliparklar.gov.tr).  Bu durum mevcut kaynakların korunması adına 
Karadeniz Bölgesinde ekolojik hassasiyetin gerekliliğini elzem kılmaktadır. Bu kapsamda 
araştırmada, bölgede bulunan A, B ve C Grubu seyahat acentalarına odaklanılmıştır. 
Araştırmada örnekleme yöntemi olarak olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden olan 
kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu örnekleme tekniğinde ankete cevap vermek 
isteyen tüm öğrenciler örnekleme dâhil edilmektedir. TÜRSAB verilerine göre Ekim 2019 
itibariyle Karadeniz Bölgesinde yer alan 18 ilde faaliyet gösteren toplam 549 seyahat acentası 
bulunmaktadır. Mart-Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama nihayetinde 
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toplamda 262 anket elde edilmiştir. 12 anket formu hatalı ve eksik veri içerdiğinden araştırma 
kapsamı dışında tutulmuş ve kullanılabilir olduğu tespit edilen 250 geçerli anket formu 
üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anketten faydalanılmıştır. Anket, nicel araştırmalar 
içerisinde sıklıkla yararlanılan, cevaplayıcının daha önce belirlenmiş bir sıralamada ve yapıda 
oluşturulan sorulara karşılık vermesiyle veri elde etme yöntemidir (Altunışık, Coşkun, 
Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2012: 80). Araştırmada kullanılan anket veri formu iki bölümden 
oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde, seyahat acentalarının sürdürülebilirlik 
faaliyetlerine yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesine yönelik ifadeler yer almaktadır. 
Acentaların sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesine 
yönelik geliştirilen ifadeler Goffi, Masiero ve Pencarelli (2018) çalışmasından uyarlanmıştır. Bu 
kapsamda uzman görüşü alınmış ve ölçüm aracında 41 ifadeye yer verilmiştir. İfadelerin 
ölçümünde beşli likert derecelendirmeden yararlanılmıştır (1 Kesinlikle Katılmıyorum, 2 
Katılmıyorum, 3 Fikrim Yok, 4 Katılıyorum, 5 Kesinlikle Katılıyorum). Anket veri toplama 
aracının ikinci bölümünde işletmelerin faaliyet yapısına dair özelliklerinin tespitine yönelik 
sorulara yer verilmiştir.  

Çalışmada elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler, ortalama analizi, açıklayıcı ve doğrulayıcı 
faktör analiziyle incelenmiştir. Öncelikle, tanımlayıcı analizlerle işletmelerin faaliyet yapısına 
dair özellikler sıklık ve yüzde değerleri belirlenmiştir. İkinci aşamada, veri seti üzerinde öncelikle 
Açıklayıcı faktör analizi (AFA), ardından Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanarak modelin 
uygunluğu sınanmıştır. Üçüncü aşamada katılımcıların faktörlere ilişkin tutum ve davranış 
ortalamaları değerlendirilmiştir. 

 

ANALİZ ve BULGULAR 

İşletme Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmada işletme özelliklerine yönelik elde edilen bulgulara göre; araştırma formunu 
yanıtlayan işletme çalışanlarının büyük bir bölümü (%68,4) işletme sahibi ve yöneticisidir. 
Bununla birlikte acentaların yarısından fazlasının (%55,6) 2011 yılından sonra faaliyet 
göstermeye başladığı ve büyük bir bölümü şehir merkezlerinde (%74,8) bulunduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan işletmelerin yarısından fazlasının sürdürülebilirlik 
noktasında izlek olarak faydalanabilecekleri yazılı sürdürülebilirlik prosedür veya ilkelerine 
sahip olmadıkları görülmüştür. İşletmelerin yıllık müşteri sayısına ilişkin bulgular, işletmelerin 
küçük ölçekli müşteri kitlelerine sahip olduklarını göstermektedir. İşletmelerde çalışan sayısına 
ilişkin bulgular birçok işletmede 1 ve 5 arasında birey istihdam edildiğini, işletmelerin yarıdan 
fazlasında çalışanların tümünün yerel halktan olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte 
işletmelerde çalışan erkek sayısı kadınlara nispeten yüksek olmasında karşın, acentaların % 
14’ünde kadın çalışanların oranının erkeklerden fazla olduğu görülmektedir. Acentaların 
%18’inde sadece erkeklerin istihdam edildiği ve %4’ünün ise çalışanlarının sadece kadınlardan 
oluştuğu görülmektedir.  
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Tablo 1: İşletme Özelliklerine İlişkin Bulgular 
 Sıklık Yüzde  Sıklık Yüzde 

İşletmenin Kuruluş Yılı   Çalışan Sayısı   
2000 ve öncesi 43 17,2 1-5 115 46,0 
2001-2010 68 27,2 6-10 78 31,2 
2011-2019 139 55,6 11-15 37 14,8 

   16-20 20 8,0 

İşletmenin Konumu   Yerel Halktan Çalışan    
İl 187 74,8 Hepsi  132 52,8 
İlçe 63 25,2 %99-51 Yerel Halk 76 30,4 

Yazılı Sürdürülebilirlik 
İlkelerine Sahip Misiniz? 

  %50-%0 Yerel Halk 42 16,8 

Evet 90 36,0 Çalışanların Cinsiyeti   
Hayır 160 64,0 %0 Kadın %100 Erkek  46 18,4 

Yıllık Müşteri Sayısı  
(Son 5 Yılın Ortalaması) 

  %20 Kadın %80 Erkek 27 10,8 

5000 ve altı 112 44,7 %25 Kadın %75 Erkek 17 6,8 
5001-10000 59 23,6 %33 Kadın %67 Erkek 19 7,6 
10001 ve üstü 29 11,5 %40 Kadın %60 Erkek 36 14,4 
Yanıt Yok 50 20,0 %50 Kadın %50 Erkek 65 26,0 

Katılımcının İşletmedeki 
Pozisyonu 

  %60 Kadın % 40 Erkek 9 3,6 

İşletme Sahibi/Ortağı 56 22,4 %67 Kadın %33 Erkek 7 2,8 
İşletme Yöneticisi 115 46,0 %75 Kadın %25 Erkek 5 2,0 
Seyahat Danışmanı 66 26,6 %80 Kadın %20 Erkek 9 3,6 
Muhasebe Personeli 13 5,0 %100 Kadın % 0Erkek 10 4,0 
   TOPLAM  250 100 

 

Açıklayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmada aralarında yüksek korelasyon olan değişkenler setinin bir araya getirilmesi amacıyla 
faktör analizi uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi (AFA), veri matrisindeki maddelerin puan 
değerleri arasındaki ilişkilerden yararlanarak az sayıda alt boyut belirlemeyi amaçlayan 
yöntemdir (Özdamar, 2016: 134). Yapılan açıklayıcı faktör analizine göre, sekiz faktörlü bir yapı 
elde edilmiştir. Bunlar; (i) hizmet çıktılarını geliştirme, (ii) yerel paydaşlarla işbirliği ve paydaş 
seçimi (iii) turistik deneyim ve üretimde ekolojik hassasiyet, (iv) tedarikçilerle ilişkiler, (v) 
tedarikçi tercihi, (vi) yerel işbirliği ve etki izleme, (vii) müşterilerle ilişkiler, (viii) 
sürdürülebilirliğe destek olarak isimlendirilmiştir.  
Faktör seti belirlenmeden, veri setinin faktör analizi için uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu 
bağlamda korelasyon matrisinde, 0.30’un altında olan ilişki katsayılarının olmadığı, KMO 
değerinin 0.912 ve Bartlett Küresellik Testi verisi p<,000 olarak hesaplanmıştır. Her bir faktör için 
ortak faktör varyanslarına bakıldığında 0.50’nin altında değer olmadığı belirlenmiştir. Faktör 
yapısını belirlemek ve faktörleştirme sonuçlarını yorumlamak amacıyla varimax yöntemiyle 
faktörlerin rotasyonu yapılmıştır. İlk analiz neticesinde tek bir faktör altında kümelenen ‘turistik 
bölgenin taşıma kapasitesini göz önüne alarak tur faaliyetlerine katılacak turist sayısını sınırlamayı 
önemseriz’ ifadesi analiz dışı bırakılmış, AFA tekrarlanmıştır. Yinelenen analizler neticesinde, 
birden fazla faktöre yük veren ifade tespit edilmiştir (personelimize doğal çevreye duyarlı 
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uygulamalara konusunda eğitim veririz). İfade ölçüm modelinden atılarak analiz tekrarlanmış, tüm 
uyum koşulları sağlanırken benzer şekilde ‘sürdürülebilirlik işletme imajının iyileştirilmesinde önemli 
role sahiptir’ ifadesi iki faktörde 0.10’dan daha yakın yük taşıdığından ifade analiz dışı 
bırakılmıştır. Yinelenen analizler neticesinde ölçüm modelinde faktör analizi için uyumlu, binişik 
yük taşıyan ifadenin olmadığı, öz değeri birden büyük sekiz faktörlü bir yapının varlığı 
belirlenmiştir. Analize dâhil edilen değişkenlerin toplam varyansın 67.013’ünü açıkladığı 
belirlenmiştir. Ölçeğin açıkladığı varyansın 0,30’dan daha düşük olmaması kriterinden hareketle 
(Bayram, 2012), çok faktörlü desende açıklanan varyansın standartların üzerinde olduğu 
görülmektedir. 

 

Tablo 2: Açıklayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 
 

Faktörler ve İfadeler 
Faktör 

Yükleri 
Özdeğer Açıklanan 

Varyans 
Cronbach’s 

Alpha 
Katsayısı 

1. Hizmet Çıktılarını Geliştirme  13.978 36.784 .913 

Sürdürülebilirlik, müşteri memnuniyetini sağlamak adına 
önemlidir. 

.828    

Sürdürülebilirlik, işletmenin pazarlama fırsatları elde etmesi 
adına önemlidir. 

.809    

Sürdürülebilirlik, işletmenin olumlu tanıtımında önemli role 
sahiptir. 

.770    

Sürdürülebilirlik, birlikte çalıştığımız paydaşlar tarafından 
önemli kabul edilir. 

.738    

Sürdürülebilirliği, işletme stratejimizin bir parçası olarak 
kabul ederiz. 

.706    

Sürdürülebilirliği, işletme yönetim sürecinin bir parçası 
olarak görürüz. 

.653    

İşletmemiz turistik bölgelerin sürdürülebilirliğinde önemli 
bir role sahiptir. 

.540    

Sürdürülebilirlik, işletmemizin temsil ettiği değerlerin 
içeriğini oluşturur. 

.531    

Sürdürülebilirlik, turizm pazarında farklılaşmak adına 
önemlidir. 

.475    

2. Yerel paydaşlarla işbirliği ve paydaş seçimi  2.601 6.844 .885 
Tur faaliyetleri sırasında müşterilerimizin yerel 
restoranlarda yerel ürünler tercihini teşvik ederiz. 

.749    

Tur faaliyetleri sırasında müşterilerimizi yerel üreticiler 
tarafından üretilen (el yapımı ürünler ve hediyelik eşyalar 
gibi) ürünler satın almasını teşvik ederiz. 

.740    

Yerel işgücü tercihlerini belirlediğimiz standartlar (iş 
gücünün çevresel hassasiyet ve çevre koruma bilgisi gibi) 
doğrultusunda yapmaya özen gösteririz. 

.739    

Tur faaliyetlerinde yerel işgücünden faydalanılmayı 
önemseriz. 

.710    

Tur faaliyetlerinde yerel ürünleri tercih etmeyi önemseriz. .594    
3. Turistik deneyim ve üretimde ekolojik 

hassasiyet 
 2.082 5.480 .848 

İşletmemiz tarafından organize edilen tur faaliyetlerinin 
çevresel etkilerini izlemeye önem veririz. 

.770    

Tur faaliyetlerinde tercih edilen konaklama işletmelerin 
doğal çevreye duyarlı olmasını önemseriz. 

.719    

Tur faaliyetlerinde tercih edilen taşıma araçlarının doğal 
çevreye etkisi düşük araçlar olmasını önemseriz. 

.710    

İşletme olarak eko-etiketleme programlarına katılmayı 
önemseriz. 

.670    
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İşletmemiz turistik bölgeyi korumaya yönelik projeleri 
desteklemeyi önemser. 

.650    

Tur faaliyetlerinde grup sayısını çevreye zarar vermeyecek 
aralıkta belirlemeye dikkat ederiz. 

.554    

4. Tedarikçilerle İlişkiler  1.663 4.376 .865 
Sürdürülebilirlik konularına (ilke ve politikalarımızı) web 
sitemizde yer veririz. 

.844    

Sürdürülebilirlik konularına (ilke, politika, görsel ve bilgi) 
broşürlerimizde yer veririz. 

.772    

İşletmemizin sürdürülebilirlik faaliyetlerini periyodik 
olarak raporlamaya önem veririz. 

.670    

İşletmemiz yerel yönetimlerin sürdürülebilir turizm 
konusundaki farkındalık geliştirme girişimlerini 
desteklemeye çalışır. 

.571    

Birlikte çalıştığımız işletmelerin farkındalıklarını sağlayacak 
sürdürülebilir turizm rehberleri oluşturmaya önem veririz. 

.565    

Faaliyetlerimize ilişkin belirlediğimiz sürdürülebilirlik 
standartlarına uyma konusunda tedarikçilerimizle sözleşme 
yapmaya önem veririz. 

.521    

5. Tedarikçi Tercihi  1.329 3.497 .675 
Tur faaliyetlerinde tercih edilen konaklama işletmelerinin 
sahipliğinin yerel halka ait olmasını önemseriz. 

.656    

Sürdürülebilirlikten, maliyet azaltma stratejisi olarak 
yararlanırız. 

.647    

Tur faaliyetine katılan müşterilerimizi yerel seyahat 
acentalarından gezi satın almaya yönlendiririz. 

.548    

6. Yerel işbirliği ve Etki izleme  1.563 4.113 .782 
İşletmemiz yerel ölçekli sivil toplum kuruluşlarından 
çevresel hassasiyeti sağlamak adına bilgi almayı 
önemsemektedir 

.721    

İşletmemiz sivil toplum örgütleriyle işbirliği 
gerçekleştirmeyi önemsemektedir. 

.680    

İşletmemiz tarafından organize edilen tur faaliyetlerinin 
sosyo-kültürel etkilerini izlemeye önem veririz. 

.636    

İşletme olarak yerel işbirliklerini desteklemeye önem veririz. .498    
7. Müşterilerle İlişkiler  1.223 3.218 .831 

İşletmemizde müşterilerimizin tur faaliyetleri esnasında 
uyması gereken davranış kuralları geliştirilmiştir. 

.654    

İşletme olarak müşterilerimizin sürdürülebilir turizm 
konusundaki farkındalığının artmasına yönelik girişimlerde 
bulunuruz. 

.554    

Müşterilerimize yerel kültüre dair bilgiler sunmayı 
önemseriz. 

.469    

8. Sürdürülebilirliğe Destek  1.027 2.702 .604 
İşletmemiz yerel paydaşlardan çevresel hassasiyeti 
sağlamak adına bilgi almaya önem verir. 

.611    

İşletmemiz turistlerin gönüllü olarak yaptığı bağışları 
destekleme konusunda duyarlıdır. 

.569    

Açıklanan Toplam Varyans  
(Total Variance Explained) 

67.013 

Toplam Cronbach’s Alpha Güvenirlilik Katsayısı (%) .950 
 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) .912 

Bartlett’ Test of Sphericity .000 
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Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular 
Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile açıklayıcı faktör analizine ait bulguların sınanması, 
gerektiğinde modelde düzeltmeye gidilmesi, modelin daha kullanışlı ve geçerli kılınması 
amaçlanmaktadır (Erkorkmaz vd., 2013: 210). Bu kapsamda araştırmada, AFA ile belirlenen sekiz 
faktörlü yapının geçerliliğinin ve güvenirliliğinin sınanması, kurgulanan yapının ve araştırma 
modelinin doğrulanması amacıyla veri setine DFA uygulanmıştır. Analiz neticesinde standart 
faktör yükü 0.40’ın altında olan ‘sürdürülebilirlik işletmemizin temsil ettiği değerlerin içeriğini 
oluşturur’ ifade ölçüm modelinden çıkarılmış ve analiz tekrarlanmıştır. Yinelenen analiz 
neticesinde ‘sürdürülebilirlikten, maliyet azaltma stratejisi olarak yararlanırız’ ifadesinin faktör 
yükünün 0.40’ın altında olduğu belirlenmiştir. Akabinde tekrarlanan analizler neticesinde ‘tur 
faaliyetine katılan müşterilerimizi yerel seyahat acentalarından gezi satın almaya yönlendiririz’ ifadesinin 
faktör yükünün anlamlı sınırlar içerisinde olmadığı belirlenmiştir. Bahsi geçen ifade 
çıkartıldığında faktör altında tek ifade olarak kalan ‘tur faaliyetlerinde tercih edilen konaklama 
işletmelerinin sahipliğinin yerel halka ait olmasını önemseriz’ ifadesinin başka bir faktör altında yer 
alıp alamayacağı değerlendirilmiş, fakat ifadenin herhangi bir faktör altında işlevi olmadığı 
gözlemlenince söz konusu ifadeler birer birer çıkartılarak model yeniden test edilmiştir. 
Modifikasyonların ardından modelin doğrulanıp doğrulanmadığı konusunda karar almak adına 
elde edilen uyum indeksleri incelenmiştir. Uyum indeksleri DFA sonuçlarının 
değerlendirilmesinde kullanılan önemli argümanlardandır. Buna göre; bir ölçme modelinin 
uyum iyiliği değerlerinin uygunluğu ve ölçme modelinin geçerliği için NFI, GFI, AGFI, CFI 
değerlerinin 0.85’ten büyük RMSEA değerlerinin 0.08’den küçük, ki-kare değerinin serbestlik 
derecesine oranının 5’ten küçük olması gerekmektedir (Şimşek, 2007: 14; Taşkın ve Akat, 2010: 
42). Bu bağlamda ölçüm modelinin uyum iyiliği istatistikleri kontrol edilmiştir. Araştırma ölçüm 
modeline ait uyum indekslerine bakıldığında χ2/sd=1.937, NFI=0.86, CFI=0.93, GFI=0.85, 
AGFI=083, RMSEA=0.056 ve p < 0,01 olduğu görülmektedir. Ölçüm modelinin genel uyumunu 
yansıtan ve 3’ün altında tespit edilen χ²/sd değeri, model-veri uyumunda mükemmel bir uyuma 
işaret etmektedir. Bununla birlikte, p=,000 elde edilmiştir. Söz konusu değer, her bir faktörün 
oluşumuna katkı sunan değişkenlerin tümünün önemli düzeyde faktör oluşumuna katkı 
sunduğunu açıklamaktadır. Bununla birlikte, istatistiki değerlerden CFI değerinin iyi uyum ve 
NFI, GFI ve AGFI değerlerinin kabul edilebilir uyum değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Modelin uyum değerlerinin incelenmesi ve bütünsel anlamlılığının kanıtlanmasının ardından, 
faktörlerin altında yer alan ifadelerin ilgili oldukları yapıları betimleyip betimlemediklerinin 
değerlendirilmesi amacıyla faktörlerin yapı güvenirliliği ve açıkladıkları varyans hesaplanmıştır. 
Huang Wang, Wu ve Wang (2013) ölçüm modelindeki yapının güvenilir olması için yapı 
değerinin 0,70’ten fazla, açıklanan varyans’ın 0,40 ve üzerinde bir değere sahip olmasının kabul 
edilebilir olduğunu savunmaktadır. Buna göre modelin yapı güvenirliği 0.93; açıkladığı varyans 
0.53 olarak belirlenmiştir (Bkz: Tablo 3). 

Seyahat acentalarının sürdürülebilir turizme yönelik tutum ve davranışlarına yönelik ifadelerin 
değerlendirmesinde ortaya çıkan görüşler incelendiğinde, birbirinden farklılaşan ortalamalarla 
karşılaşılmaktadır (Bkz: Tablo 4). Genel itibariyle acentaların, sürdürülebilir turizme yönelik 
tutum ve davranış ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Şöyle ki bulgulara göre; 
acentaların sürdürülebilir turizm faaliyetlerine katkı sundukları ve bu doğrultuda girişimleri 
olduğu aşikardır.  En yüksek ortalamanın görüldüğü faktör ‘Müşterilerle İlişkiler’ (x̄= 4,269) olarak 
belirlenmiştir. Bununla birlikte ortalamanın en düşük olduğu faktör acentaların gönüllü 
uygulamaları ve bilgi edinme noktasındaki girişimlerini açıklayan ‘Destek’ (x̄= 2,463) faktörüdür.  
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Tablo 3: Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları 

 Composite 
Reliability (CR) 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

Square root 
of the AVE 

Faktörler 0.93 0.53 0.728 
Hizmet çıktılarını geliştirme  0.91 0.58 0.762 
Yerel paydaşlarla işbirliği ve paydaş 
seçimi 

0.88 0.60 0.775 

Turistik deneyim ve üretimde 
ekolojik hassasiyet 

0.85 0.49 0.700 

Tedarikçilerle ilişkiler 0.85 0.48 0.693 
Yerel işbirliği ve etki izleme 0.78 0.54 0.735 
Müşterilerle ilişkiler 0.83 0.63 0.794 
Sürdürülebilirliğe destek 0.62 0.41 0.640 
Uyum Değerleri=χ2/sd=1.937; p=.000; NFI=0.856; CFI=0.932; GFI=0.854; AGFI=0.825; 
RMSEA=0.056 

 

Tablo 4: Seyahat Acentalarının Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutum ve Davranışlarına Bağlı 
Ortalama (X̄) ve Standart Sapma Değerleri (SS) 

Sürdürülebilirlik Tutum ve Davranışları Ortalama (x̄ ) Standart Sapma (SS) 
Hizmet çıktılarını geliştirme  4.137 .650 
Yerel paydaşlarla işbirliği ve paydaş seçimi 3.925 .708 
Turistik deneyim ve üretimde ekolojik hassasiyet 3.984 .674 
Tedarikçilerle ilişkiler 4.214 .643 
Yerel işbirliği ve etki izleme 4.101 .670 
Müşterilerle ilişkiler 4.269 .680 
Sürdürülebilirliğe destek 3.874 .790 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Teorik Sonuçlar  

Yapılan bu çalışmada seyahat acentalarının sürdürülebilir turizme yönelik tutum ve 
davranışlarına yönelik ifadeleri “hizmet çıktılarını geliştirme, yerel paydaşlarla işbirliği ve 
paydaş seçimi, turistik deneyim ve üretimde ekolojik hassasiyet, tedarikçilerle ilişkiler, tedarikçi 
tercihi, yerel işbirliği ve etki izleme, müşterilerle ilişkiler, sürdürülebilirliğe destek” faktörleri 
altında toplanmıştır. Alagöz, Güneş ve Uslu (2015) Erzincan’daki seyahat acentalarına yönelik 
yaptıkları araştırmada yöneticilerin sürdürülebilirlikle ilgili düşünceleri “geliştirmek, kalite, 
gelecek, rekabet, ekonomiklik, çevreye duyarlılık ve korumak” şeklinde gruplandırılmıştır. 
Araştırmada seyahat acentalarının sürdürülebilir turizme yönelik tutum ve davranışlarına 
yönelik ifadelerin değerlendirmesinde en yüksek ortalamanın görüldüğü faktör ‘Müşterilerle 
İlişkiler’ (x̄= 4,269) olarak belirlenmiştir. Bu bulgu çeşitli araştırmalar tarafından 
desteklenmektedir (Dönmez ve Çevik, 2010; Erdoğan, 2013; Quintana, Moreno-Gil ve Picazo-
Peral, 2016). Literatürdeki araştırmalara göre müşterilerle iletişimin kurulması acentalara; 
rezervasyon yani satışların artışı, kalite, insan kaynakları, yenilik, teknoloji konusunda fayda 
sağladığı belirtilmektedir (Dönmez ve Çevik, 2010; Miller,2003). Ancak mevcut araştırmada elde 
bu bulgunun literatürde farklılaştığı çalışmalar da mevcuttur (Saufi, O'Brien ve Picazo-Peral, 
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2014). Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuca göre seyahat acentalarının sürdürülebilir turizme 
yönelik tutum ve davranışlarına yönelik ifadelerin değerlendirmesinde ikinci en yüksek 
ortalamanın görüldüğü faktör ‘Tedarikçilerle İlişkiler’dir (x̄= 4,214). Çeşitli kaynaklarda da bu 
bulgu desteklenmektedir (Ashley, Goodwin ve Mcnab, 2005; Gascon, 2009; Travelife, 2012). 
Ayrıca araştırmalarda tedarikçilerle ilişkilerin gelecekte bir ticari değer olabileceği, yerel halk için 
gelir artışı ve turistler için de hizmetlere erişim noktasında kolaylık sağlanabileceği gibi 
yararlarının olduğu belirtilmektedir (Ariana, 2009; Gascon, 2009). Örneğin, Outback Safari’nin 
faaliyetleriyle ürün satışı ve konaklama ücretleri ile yerel halk her ay yaklaşık olarak 1500 dolar 
gelir elde etmektedir (http://www.propoortourism.info).  

Mevcut araştırmada seyahat acentalarının sürdürülebilir turizme yönelik tutum ve 
davranışlarına yönelik ifadelerin değerlendirmesinde üçüncü en yüksek ortalamanın görüldüğü 
faktör “Hizmet Çıktılarını Geliştirme’ (x̄= 4,137) olarak belirlenmiştir. Miller'in (2003) yaptığı 
tespitler çalışmayı destekleyici nitelikte iken, Forsyth (1997) ve Erdoğan (2013) tarafından 
hazırlanan araştırmalarda ulaşılan sonuçlar mevcut çalışmadan farklılaşmaktadır. Araştırmada 
seyahat acentalarının sürdürülebilir turizme yönelik tutum ve davranışlarına yönelik ifadelerin 
değerlendirmesinde “Yerel işbirliği ve etki izleme” ifadesine katılım düzeyi (x̄= 4,101) ve 
“Turistik deneyim ve üretimde ekolojik hassasiyet” ifadesine ise katılım düzeyinin 3.984 olduğu 
belirlenmiştir. Literatürdeki bir kısım araştırmada bu bulgu desteklenirken (Erdoğan, 2013; Erkol 
Bayram vd. 2018; Gürbüz, Ayaz ve Apak, 2019) araştırmaların bir kısmında ise bulgunun 
desteklenmediği belirlenmiştir (Tepelus, 2005; Erdoğan, 2012; Alagöz vd., 2015). Bir diğer sonuca 
göre seyahat acentalarının sürdürülebilir turizme yönelik tutum ve davranışlarına yönelik 
ifadelerin değerlendirmesinde “Yerel paydaşlarla işbirliği ve paydaş seçimi” ifadesine katılım 
düzeyi 3,93’dür. Araştırmadaki bu bulguyu destekleyen çalışmalar (Belisle, 2004; Dönmez ve 
Çevik, 2010; Erdoğan, 2013; Gürbüz vd. 2019) bulunduğu gibi desteklemeyen (Erkol Bayram vd. 
2018) bulgular da mevcuttur. Erdoğan (2013) araştırmasında “Turlarımızda yöre halkından (yerel 
rehber, aşçı vb.) çalışanlar bulunduruyoruz “ifadesine katılım düzeyi 3,48’dir. Söz konusu 
araştırmalarda paydaşlarla iletişimin ise; kalite, müşteri memnuniyeti, yenilik gibi faydalar 
sağladığı belirtilmektedir (Belisle, 2004; Dönmez ve Çevik, 2010). Araştırmada elde edilen bir 
diğer sonuca göre ortalamanın en düşük olduğu faktör acentaların gönüllü uygulamaları ve bilgi 
edinme noktasındaki girişimlerini açıklayan ‘Destek’ (x̄= 2,463) faktörüdür.  Söz konusu 
bulgudan farklı olarak Alagöz vd. (2015) Erzincan’daki seyahat acentalarına yönelik yaptıkları 
araştırmada yöneticilerin sürdürülebilirlikle ilgili düşüncelerine göre (%33,3) ile “geliştirmek” 
kavramı en düşük önem verdikleri faktördür.  

 

Yönetsel Sonuçlar 

Turizm faaliyetlerine yönelik talebin yaşadığı büyük ölçekli gelişim, turizm sektörünün 
dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelmesine olanak tanımaktadır. İstatistiksel veriler 
turizme faaliyetlerine katılan turist sayısının ve sektörden elde edilen gelirin yıldan yıla arttığını 
göstermektedir. Bu durum turizm sektörünü ülkelere sağladığı ekonomik gelir noktasında 
önemli hale getirmektedir. Sektörün ülke ve bölge ekonomilerine sunduğu katkılarla birlikte, 
turizm faaliyetleri sektörün temel arz çekicilik kaynakları olan doğal çevre ve sosyo-kültürel 
öğeleri olumsuz etkilediği aşikârdır. Birçok ülke turizmin olumlu ekonomik etkilerini 
geliştirirken, doğal çevre ve sosyo-kültürel kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmanın 
yollarının aramaktadır. Bu bağlamda uluslararası ve ulusal politikalar belirlenmekte, sektördeki 
paydaşların turizmde sürdürülebilirliği destekleyen uygulamaları teşvik edilmektedir. Turizm 
sektörü genel itibariyle birbirine bağlı ancak işletmelerin kendi bünyelerinde faaliyetlerin apayrı 
olduğu bir yapıya sahiptir. Bu yapıda seyahat acentaları birbirinden ayrı faaliyetler sunan turistik 
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bölgeler, konaklama işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, eğlence 
işletmeleri, hediyelik eşya işletmeleriyle turistler arasında etkileşimi sağlamaktadır. Seyahat 
acentalarının turistik ve talep arasındaki aracılık ve etkileşimi sağlayıcı bu rolü acentaları turizm 
sektöründe sürdürülebilirliğin temel bileşenlerinden biri haline getirmektedir. Buna göre seyahat 
acentaları iç yönetim faaliyetlerinden turistik ürün üretimi ve üretim paydaşlarının tercihlerine 
kadar tüm faaliyetleriyle turizmde sürdürülebilirliği etkilemektedir.  

Araştırma sonuçları incelendiğinde acentalarda sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik tutum ve 
davranışların (i) hizmet çıktılarını geliştirme, (ii) yerel paydaşlarla işbirliği ve paydaş seçimi, (iii) 
turistik deneyim üretim sürecinde ekolojik hassasiyet, (iv) tedarikçilerle ilişkiler, (v) yerel işbirliği 
ve etki izleme, (vi) müşterilerle ilişkiler, (vii) sürdürülebilirliğe destek boyutlarında kümelendiği 
görülmektedir. Aynı zamanda acentaların sürdürülebilirliğe karşı tutum ve davranışlarının tüm 
boyutlarda olumlu olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre seyahat 
acentalarının büyük bir bölümünün sürdürülebilirliği yönlendirecek yazılı politikalara sahip 
değildir. Acentaların sürdürülebilirliğe karşı olumlu tutum ve davranışlarının uygulamada 
karşılık bulması adına, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yazılı ilke ve politikalarla desteklenmesi 
önemlidir. Budeanu’ya (2007) göre acentaların tüm faaliyetlerine yön verecek sürdürülebilirlik 
politikalarının geliştirilmesi sürdürülebilirlik girişimlerinin olumlu neticelenmesinde başat 
koşuldur. Acentalarda yazılı sürdürülebilirlik ilke ve politikalarının varlığını teşvik eden başat 
unsur ise makro düzeyde yazılı ilke ve politikaların varlığıdır (Poon, 1993:154; Budeanu, 2007; 
Khairat ve Maher, 2012; Arıca, 2013; Lozano vd., 2015; Goffi vd., 2018). Ancak ülkemizde 
acentaların faaliyetlerine izlek oluşturacak geniş kapsamlı bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
Buna göre yasa düzenleyici olarak devletin, işletmelerin çevre koruma uygulamalarına eğilim 
göstermesini olanaklı kılacak, yeterli yaptırım gücüne sahip sınırlayıcı ve teşvik edici unsurları 
barındıran yasal düzenlemeler gerçekleştirmesi elzemdir. Devletin yaptırım gücü yüksek makro 
ölçekli yasalar belirlemesi, izleme ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmesi, ödüllendirme ve 
sertifika uygulamaları işletmelerin mikro ölçekli ilke ve politikalar geliştirmesini teşvik edecektir. 
Bu sayede ulusal ve yerel düzeyde sürdürülebilirliği destekleyici girişimlerin olumlu karşılık 
bulması olası hale gelecek, işletmelerin turizmde arz kaynaklarının korunmasına ve yerel 
unsurların desteklenmesine yönelik girişimleri olumlu neticelenecektir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre acentaların sürdürülebilirliği sağlamak adına tur 
üretiminde ekolojik hassasiyet taşıdığı, çevreye duyarlı faaliyet sunan paydaş seçimine önem 
verdiği görülmektedir. Bununla birlikte işletmelerin bölgeye ve yerel halka fayda sağlayan 
girişimleri desteklediği görülmektedir. Bu sonuç araştırmada elde edilen bir diğer sonuç olan 
işletmelerin çalışanlarının büyük bölümünün yerel halktan seçildiği sonucu tarafından 
desteklenmektedir. TOI (2003) seyahat acentalarında sürdürülebilirliğin beş boyutta 
gerçekleştiğini açıklamaktadır. Buna göre acentaların iç yönetim, tedarikçilerle ilişkiler, turistik 
bölgeyle ilişkiler, müşterilerle ilişkiler ve ürün üretim sürecindeki faaliyetleriyle 
sürdürülebilirliği desteleme olanağı olduğuna dikkat çekmektedir. Buradan hareketle 
acentaların uluslararası alanda belirlenen standartlar doğrultusunda sürdürülebilirliği 
destekleyici girişimlerinin olduğu görülmektedir. Buna karşın, turizm sektöründe faaliyetler 
birden fazla paydaşın işbirliğiyle gerçekleştiğinden, sürdürülebilirliği destekleyici girişimlerin 
yalnızca bir kısım acenta tarafından gerçekleştirilmesi sürdürülebilirlik girişimlerinin ne 
düzeyde başarı sağlayacağını tartışmaya açmaktadır. Buna göre bir kısım acentanın 
sürdürülebilirlik girişimlerinin anlamlı hale gelmesi, başta diğer seyahat acentaları olmak 
sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşların sürdürülebilirliğe bütüncül katılımıyla mümkündür. 
Bu noktada konaklama, yiyecek ve içecek, ulaştırma işletmelerinin sürdürülebilir gelişimi 
destekleyici girişimleri, turistik bölge yönetimlerinin ve bölgedeki halkın süreçteki gönüllüğü ve 
sürece desteği, müşterilerin duyarlılığı sektörel düzeyde sürdürülebilir gelişim amaçlarına 
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erişmek bağlamında önemlidir. Buna karşın bir yandan talebin sınırlı olması öte yandan 
sürdürülebilir turizmi destekleyici faaliyetlerin yüksek maliyetler gerektirmesi sektörel düzeyde 
sürdürülebilirliğe eğilimi kısıtlı kılmaktadır (Arıca, 2013). Ancak gerek araştırma sonuçlarında 
gerekse literatürdeki çalışmaların (Budeanu, 2007; Kilipiris ve Zardava, 2012; Arıca, 2013; Alagöz 
vd. 2015) sonuçlarında da görüldüğü üzere, sürdürülebilirlik faaliyetleri müşteri memnuniyetini 
geliştirme, pazarlama fırsatları sağlama, olumlu tanıtım, hizmet farklılaştırma gibi hizmet 
çıktılarını geliştirmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilirliğe yönelik girişimlerinin işletmelere uzun 
vadede ekonomik fırsatlar ve rekabet gücü sağlayacağı aşikârdır. Bu noktada paydaş işletmelerin 
sürdürülebilir turizm girişimlerini destekleyerek ülke ekonomisi ve turizmine sunacağı katkılar, 
dolayısıyla uzun vadede işletmenin elde edeceği fırsatlara ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesi 
gereklidir. Bu noktada konferans ve toplantılarla sürdürülebilir turizm uygulamalarının 
faydalarının paydaşlara anlatılması, sivil toplum örgütlerinin sürece katılımı devletin caydırıcılık 
gücüne sahip ulusal yasal düzenlemelerin yapması ve süreci teşviki, sertifikalandırma girişimleri 
önem arz edecektir. Benzer şekilde Budeanu (2007) ve Quintana vd., (2016) ifade ettiği üzere 
müşterilerin sürece destek sunması adına tur faaliyetlerinin tüm süreçlerinde bilgilendirilmesi, 
farkındalıklarının arttırılması ve müşterilere sürdürülebilirlik kurallarının bildirilmesine ilişkin 
girişimlerin müşterilerin hassasiyetini arttıracağı aşikârdır. Bütüncül katılım doğal çevre ve 
sosyo-kültürel kaynakların korunmasını, bu sayede uzun vadede ekonomik sürdürülebilirliğin 
sağlanmasını olanaklı kılacaktır. Ekonomik faydanın uzun vadeli olması ülke turizminde 
sürdürülebilirliğin gelişmesine yardımcı olacaktır.  

 

Sınırlılıklar ve Araştırmacılara Öneriler  

Araştırma kapsamında bir bölgede faaliyet gösteren seyahat acentalarından veri derlenmiştir. Bu 
durum araştırmanın temel sınırlılığını oluşturmaktadır. Araştırmanın farklı bölgelerde 
gerçekleştirilmesi ulusal düzeyde karşılaştırma yapılmasını olanaklı kılabilecektir. Ayrıca 
araştırmada arz odaklı bir değerlendirme yapılmıştır. Gelecek araştırmalarda müşterilerin 
acentaların sürdürülebilir turizm girişimlerine bakış açısı ve desteğinin değerlendirilmesi 
bütüncül değerlendirmelerin yapılmasına katkı sağlayabilecektir.  
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Öz 

Bu çalışmada Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşlarının web sitelerinde yer alan gastronomi 
bilgi içeriklerini ortaya çıkarmak, destinasyon pazarlaması ve rekabetçiliği açısından 
kullanımlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Gastronomi bilgi içeriklerine ulaşılabilirlik ve 
bilgi içeriklerindeki uyumu ortaya koymak da çalışmanın diğer amacını oluşturmuştur. Nitel 
araştırma kapsamında doküman incelemesi yapılan çalışmada, incelenecek dokümanlar amaçsal 
örneklem yönetimiyle seçilmiştir. Bu kapsamda Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşlarından 
olan merkezi yönetimlerden Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yerel 
yönetimlerden il ve ilçe belediyelerinin web siteleri çalışma kapsamına alınmıştır. Seçilen 
paydaşların resmi web sitelerine 01.12.2019- 31.12.2019 tarihleri arasında erişim sağlanmıştır. 
Toplam dokuz web sitesinden elde edilen verilere betimsel analiz uygulanmış ve sonuçlar 
yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda web sitelerinde gastronomi bilgi içerikleri; Kocaeli mutfağı 
ve özellikleri, yöresel yemekler ve görselleri, tarım ürünleri ve görselleri, gastronomi festivalleri, 
restoranlar, kültürel kimlikler ve yiyecek çeşitliliği başlıklarında öne çıkmıştır. Ancak Kocaeli’nin 
zengin gastronomi potansiyeline rağmen paydaşların destinasyon pazarlama aracı olarak 
gastronomi ürünlerinin çekiciliğinden yeterli düzeyde yararlanmadığı, destinasyon rekabetini 
gastronomi üzerine kurmadığı ve paydaşlar arasında koordinasyon eksikliği olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  
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Abstract 

In this study, it was aimed to reveal the gastronomy information content of the websites of 
Kocaeli destination management stakeholders and evaluate their use in terms of destination 
marketing and competitiveness. The other purpose of the study was to reveal the accessibility 
and harmony of gastronomy information contents. In the study, where document review was 
conducted within the scope of qualitative research, the documents to be analyzed were selected 
by the purposeful sampling method. In this context, the websites of Kocaeli Governorship, 
Provincial Directorate of Culture and Tourism, which are the stakeholders of Kocaeli destination 
management, and provincial and district municipalities from local administrations were included 
in the study. Official websites of selected stakeholders were accessed between 01.12.2019 - 
31.12.2019. Descriptive analysis was applied to the data obtained from nine websites and the 
results were interpreted. As a result of the study, information on gastronomy on the websites 
came to the fore as Kocaeli cuisine and its features, local dishes and visuals, agricultural products 
and visuals, gastronomic festivals, restaurants, cultural identities and food diversity. However, 
despite Kocaeli's rich gastronomic potential, it was concluded that stakeholders did not benefit 
sufficiently from the attractiveness of gastronomy products as a destination marketing tool, did 
not establish destination competition on gastronomy and there was a lack of coordination among 
stakeholders. 
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GİRİŞ 

Turizm destinasyonlarında kültürel değerler, doğal güzellikler, ulaşım, konaklama ve yerel 
gastronomi ürünleri destinasyonların önemini ve çekiciliğini artırmaktadır (Zağralı ve Akbaba, 
2015: 6634). Günümüzde değişen turist davranışlarının özellikle yerel gastronomi ürünlerine olan 
ilgiyi arttırdığı, buna bağlı olarak yerel yemeklerin destinasyon seçiminde önemli rol oynadığı 
belirtilmektedir (Şahin Güzel ve Ünver, 2015; Aydoğdu vd., 2016; Şengül ve Türkay, 2016; 
Aydoğdu ve Duman, 2017, Şen ve Aktaş, 2017). Bu noktada son yıllarda kültürel açıdan zengin 
kentlerin gelişerek turizm cazibe merkezi haline dönüşmesi destinasyon pazarlamasını ve 
rekabetini de önemli hale getirmiştir. Bu gelişmeye ayak uyduran şehirler ve bu şehirlerin 
yönetimleri sahip oldukları çekicilik unsurlarını doğru kullanarak fark yaratmaya çalışmaktadır 
(Çiçek ve Pala, 2017: 26). Bu kentlerden biri Kocaeli ilidir. 

Kocaeli; tarihi, doğal çekicilik unsurları, çeşitli turizm çeşitlerine imkan sunan alanları, yerel 
gastronomi ürünleri ile turizm kenti olma yönünde ilerleyen önemli bir şehirdir. Kocaeli’nin 
kültürel yapısının çeşitliliği gastronomisini de etkilemiş Yarımca kirazı, Değirmendere fındığı, 
Kandıra yoğurdu, İzmit pişmaniyesi gibi ürünler öne çıkmış ve bu yörenin adıyla özdeşleşmiştir. 
Kocaeli’nde coğrafi işaret almış iki gastronomi ürünü vardır. Bunlar; İzmit Pişmaniyesi ve İzmit 
Simiti’dir. Bu ürünlerin haricinde Kandıra Yoğurdu, Eşme Ayvası, Yarımca Kirazı ile ilgili 
başvuru yapılmıştır, başvurusu yapılacak ürünlere (Ayva Çezeryesi, Karamürsel Simit Dolması) 
yönelik hazırlıklar da yürütülmektedir (Yeşilyurt, 2020). Kocaeli’de 2017-2018 sezonunda; 4.095 
kişi kapasiteli Turizm İşletme Belgeli toplam 11 yiyecek-içecek işletmesi, tüm ilçelerinde faaliyet 
gösteren Belediye Belgeli 1060 yiyecek-içecek işletmesi (Kartepe 131, Gölcük 187, Başiskele 92, 
Kandıra 187, Körfez 43, İzmit 125, Gebze 173, Çayırova 11, Karamürsel 14 ve Darıca 97 tesisi) 
bulunmaktadır (Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018). Kocaeli ilini 2019 yılında yaklaşık 
660.000 yerli, 110.000 yabancı turist ziyaret etmiştir (Yamen, 2019). Bu anlamda Kocaeli’nin 
gastronomi değerlerinin ortaya koyulması ve turistik çekicilik unsuru olarak tanıtılması bölgesel 
rekabet açısından önem arz etmektedir.  

Turizm ürünleri kapsamında gastronomi ürünlerinin de bir bütün halinde planlanması ve 
yönetilmesi, hedef kitlenin destinasyona çekiminde önemli rol oynamaktadır (Güçer vd., 
2013:49). Destinasyon yönetiminde yer alan merkezi ve yerel yönetimlerin kendi 
destinasyonlarını tanıtma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında resmi web sitelerini etkili 
kullanmaları gerekmektedir. Çünkü günümüzde turistlerin büyük çoğunluğu seyahat planlarını 
yapmaya, destinasyonlarla ilgili web sitelerini inceleyerek başlamaktadır. Bu konuda yapılan 
çalışmalarda turistlerin kentin turistik cazibe unsurlarına veya destinasyonun öne çıkan 
değerlerine merkezi ve yerel yönetimlerin web sitelerinden erişir oldukları ve bu sitelerin karar 
verme süreçlerini etkilediği belirtilmektedir (Eryılmaz ve Zengin, 2011; Zhou ve Desantis, 2005 
akt. Güçer vd., 2013; Yazıcı ve Ekinci, 2017; Güllü, 2018).  

Buradan hareketle çalışmada Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşları arasından amaçsal 
örneklem yönetimiyle seçilen merkezi yönetimlerden Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ile yerel yönetimlerden il ve ilçe belediyelerin web sitelerinde, yerel gastronomi 
ürünlerine yönelik bilgilendirmelerin varlığı ve içeriği incelenmiştir. Bu kapsamda turizm kenti 
olma yolunda ilerleyen Kocaeli’nde seçilen destinasyon yönetimi paydaşlarının hangi 
gastronomi unsurlarını öne çıkardığı ve bu unsurların destinasyon pazarlaması ve rekabetinde 
kullanımları değerlendirilmiştir. İlaveten paydaşların bilgi içeriklerine ulaşılabilirlik ve bilgi 
içeriklerindeki uyum da ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yönteminin uygulandığı 
çalışmada doküman incelemesi yapılmış, elde edilen verilere betimsel analiz uygulanmıştır.  
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TEORİK ALTYAPI 

Teorik altyapı başlığı altında öncelikle destinasyon kavramı ve gastronomi ürünlerinin turizm 
destinasyonunda yeri ve önemi açıklanmıştır. Ardından destinasyon pazarlamasında tanıtım 
aracı olan web siteleri kısaca ele alınmıştır. 

 

Destinasyon Kavramı ve Gastronomi Ürünlerinin Turizm Destinasyonundaki Yeri ve 
Önemi 

Sözlük anlamıyla destinasyon, varılacak olan yer (TDK, 2019), turizm destinasyonu ise; turist 
toplumunun yerel toplum içinde bulunduğu coğrafi bir yer ya da bölge olarak tanımlanmaktadır. 
Destinasyonlar tüketicilere iç içe geçmiş tecrübeler bütünü sunan turizm ürünlerinin 
bileşiminden oluşmaktadır (Özdemir, 2014: 5). Destinasyon ürünü, alışveriş yapmak, yemek, 
ulaşım, konaklama vb. unsurlardan oluşan hizmet altyapısı ile doğal çevre, politik, yasal, 
ekonomik, kültürel teknolojik faktörlerden oluşan destinasyon çevresinin bileşkesinin ortaya 
çıkardığı destinasyon deneyimi olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle bir destinasyonun 
benzersizliğinin nedeni, destinasyonun karmaşık yapısını oluşturan bileşenlerin kendilerine 
özgü özellik ve yapılarından gelmektedir (Özdemir, 2007: 2). Turizm bölgeleri, turizm 
hareketlerinin odak noktalarından birisi konumundadır. Bireylerin geçici yer değiştirmelerinin 
esas amacı, genellikle belirli bir turizm bölgesini ziyaret etmektir. Bu bölgeler, çeşitli cazibe 
unsurları nedeniyle ziyaretçileri kendilerine çekmektedir (Sarı ve Kozak, 2005: 248). Çekicilik 
unsurları ziyaretçilerin eğlenmesi, keyif alması ve eğitilmesi amacıyla yönetilen ve kontrol edilen 
kaynaklardan (tarih, kültür, sanat, spor etkinlikleri, eğlence ve alışveriş) oluşmaktadır (Karabıyık 
ve İnci Sümer, 2012: 2). Turizm dünyanın en büyük endüstrilerinden biri ve bir hizmet sektörü 
olarak hem somut hem de soyut kaynakları temel almaktadır. Destinasyon bu karmaşık yapıyı 
temsil eden bir sistem olarak nitelendirildiği için bir destinasyonu oluşturan işletmelerin, devlet 
kurumlarının, belediyelerin ve yerel halkın ortak bir amaç doğrultusunda birlikte hareket 
etmeleri gerekmektedir (Özdemir, 2014: 6).  

Destinasyon yönetimi olgusuyla ortak bir yönetim anlayışı ortaya çıkmakta ve 
benimsenmektedir. Destinasyon yönetimi, öz-kaynaklar ve çekiciliklerin etki gücünü artıracak, 
destekleyici faktörlerin kalitesini ve gücünü geliştirecek ve niteliksel belirleyenlerin ortaya 
çıkardığı çerçeveye en iyi uyumu ortaya koyacak tüm uygulamaları kapsamaktadır (Türkay, 
2014:169-170). Destinasyon yönetiminde yer alan paydaşlar, destinasyon yönetim örgütünü 
oluşturmaktadır. Destinasyon Yönetim örgütü (DMO); bir coğrafi bölge, alan ya da şehri, bir 
turistik destinasyon olarak ele alan ve bu yönde çalışmalar yürüten örgüttür. Destinasyon 
yönetim örgütü; turizm gelirlerini artırmak, istihdam yaratmak, turizmi bölgesel ve mevsimsel 
olarak yaymak, turistlerin ilgisini sürdürmek, gelişim sağlamak gibi ortak amaçlara sahiptir. 
Turizmin toplam 32 paydaşı olmakla birlikte destinasyon yönetim örgütü yöneticileri tarafından 
en önemlileri; oteller, devlet kurumları (farklı düzeylerde), çekim merkezleri, restoranlar, 
üniversiteler, yerel ticaret odaları, yerel halk vb. olarak sıralanmaktadır (Özdemir, 2014: 66). 
Paydaşların gücü kendilerine ait kapasitenin (üretim, insan kaynağı, sermaye vb.) yönetim 
sürecinde karşılaştığı fırsatlar ve yönetime katılma isteğinden gelmektedir.  

Destinasyon yönetim paydaşlarından olan ve çalışmanın örneklemini oluşturan Kocaeli Valiliği, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kent turizminin gelişiminde 
ve tanıtılmasında önemli görevleri vardır. Destinasyon yönetim örgütünün en önemli 
paydaşlarından olan yerel yönetimler, merkezi yönetimden aldıkları yetki ve görevler 
çerçevesinde turizm faaliyetlerinde bir aktör konumundadır ve bölgesel turizm üzerinde önemli 
bir rol üstlenmektedirler. Bu kapsamda belediyeler; alt yapı- üst yapı çalışmaları, turizmin ihtiyaç 
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duyduğu tesisleşmenin gelişimi ve turizm tesislerine arazi tahsis etme gibi karar almada hukuki 
sorumluluklara sahiptir (Türkay, 2014: 24). Turist, bir bölgeye gittiği andan itibaren, belediyelerin 
yapmış oldukları hizmetlerle karşı karşıya kalmaktadır  (Güllü, 2018: 39). Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve il müdürlükleri de, ülke veya bulunduğu il genelinde turizmin geliştirilmesi ve 
yönetilmesi konumunda etkin bir kurum olarak görevlendirilmiştir. Bu kapsamda milli, manevi, 
tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, 
yaymak, tanıtmak, pazarlamak, benimsetmek bu sayede ülke ekonomisine ve milli bütünlüğün 
güçlenmesine katkıda bulunmak gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Ayrıca bölgeye uygun 
turizm politikaları, yatırımları oluşturmak ve yönlendirmek, önem taşıyan değerlerin envanterini 
oluşturmak da sorumlulukları arasında sayılabilir (Türkay, 2014: 24-32) İl merkezi yönetimleri 
ise (Kocaeli Valilik), turizm ve kültür konusunda bütün programlama, örgütleme, organize etme 
ve denetleme işlevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler doğrultusunda yerel 
yönetimlerin turizm ve kültür alanında yaptığı etkinlikler birbirini destekler ve tamamlar 
nitelikte olması gerekmektedir. Olalı (1990 akt. Genç vd., 2014: 50) bu durumu ahenkli çalışma 
olarak ifade etmekte ve turizmle uzak veya yakın ilişkisi olan bütün kuruluşların, kişilerin 
arasında koordinasyonun olması gerektiğini belirtmektedir. Çünkü ziyaretçi bir destinasyonu 
ziyareti sırasında tek bir unsurdan faydalanmaz, birleşik bir ürünle ilgilenir. Destinasyona gelen 
ziyaretçi otelde konaklama yapar, restoranda yemek yer, ulaşım araçlarını kullanır, alışveriş 
yapar, eğlence mekânlarına gider. Bu nedenle gelen ziyaretçilerin memnuniyetinin 
sağlanmasında tüm paydaşlara önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Turist çekme yarışındaki her destinasyon bir diğerinin rakibidir. Bu nedenle bir destinasyon için 
destinasyonun varlıkları ve pazarın dinamiklerine bağlı bir rekabet gücü tanımlaması yapılabilir. 
Destinasyon rekabetçiliği, bir destinasyonun rakiplerine karşı pazar payını koruyan kaynakların 
devamlılığını sağlayacak şekilde katma değerli ürünler oluşturma kabiliyetidir. Destinasyonların 
rekabet gücünü; destinasyonun rakiplerinden farklı olarak sahip olduğu göreli üstünlükleri ve 
üstünlüklerin kullanılabilmiş olmasına bağlı olarak ortaya çıkan rekabetçi üstünlük 
oluşturmaktadır (Türkay, 2014: 157-159).  

Destinasyonların çekicilik unsurlarından en önemlisi sahip olduğu tarihi varlıkları ve kültürel 
mirasıdır (İpar, 2011: 42). Bugün turistik ürün çeşitlendirmesi için gastronomi, kültürel miras 
olarak destinasyon ziyaretinin bir parçası ve turistlerin yeni ve özgün deneyimleri ile en önemli 
seyahat motivasyonlarından biridir. Bu bağlamda gastronomi turizmi, yerel mutfak ürünleri ile 
kültürlerin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamakta, bir destinasyonun turistik kaynaklarının 
daha aktif ve keyifli hizmet sunması, turistlerin tatmini, yerel halkın üretimi, refahı ve 
sürdürülebilirlik açısından kalkınmalarına da destek olmaktadır (Rand ve Heat, 2006; Lopez ve 
Martin, 2006: akt.; Göker, 2011). Gastronomi ürünleri birçok ülke ve bölge için yeni bir turizm 
pazarını temsil etmekte ve turistik destinasyonlar ile bu destinasyonlardaki girişimciler için 
benzersiz bir rekabet avantajı sağlamaktadır. İlaveten destinasyonların pazarlanmasında önemli 
bir pazarlama aracı olarak yılın on iki ayı gerçekleştirilebilmektedir. Böylece o destinasyon; 
turizmin sağladığı ekonomik, sosyo-kültürel, alt yapı vb. avantajlardan on iki ay boyunca fayda 
sağlayabilmektedir (Alyakut, 2017).  

Gastronomi ve gastronomi kültürü, turist için destinasyon tercihinde en çok ilgi duyduğu 
çekicilik unsurlarının başında gelmektedir. Çünkü her misafir gittiği ülkenin mutfağını, 
lezzetlerini merak etmekte ve deneyimlemek istemektedir (Aydoğdu vd., 2016:126; Şahin Güzel 
ve Ünver, 2016:66; Gülen, 2017:39). Yapılan çalışmalarda yerel gastronomi ürünlerinin bir 
destinasyonda ayırt edici özellik olarak sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağladığı ve 
destinasyon pazarlamasında kullanıldığı belirtilmektedir (Erdoğan vd. 2011: 12; Çevik ve Saçılık, 
2011: 513; Çalışkan, 2013: 41; Serçek ve Serçek, 2015; Draskovic, 2016: 153; Rinaldi, 2017: 15; Deniz 
ve Atışman, 2017: 65).  
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB-2014) Gastronomi Turizmi Raporunda; 
günümüzde 1 milyardan fazla turist olduğu ve bu turistlerin %88,2’sinin destinasyon 
tercihlerinde yerel gastronomi ürünlerinin çok önemli olduğunu ifade ettikleri belirtilmiştir. 
Gastronomi Turizmi Derneği ve Xsights Araştırma Şirketi’nin Gastronomi Turistlerine Yönelik 
Araştırma (2017) sonuçlarında ise gastronomi turistlerinin normal turistlere göre % 50 daha fazla 
para harcadığı, Türkiye’de ortalama 7 gün kaldıkları, ortalama 945 doların 259 dolarını yeme 
içmeye harcadıkları ortaya koyulmuştur (Toprakkaya, 2017).   

Bugün destinasyonlar gastronomi turizminin diğer turizm türleriyle kolaylıkla entegre olması ve 
turizmin çeşitlendirilerek turistik çekiciliği artırması sebebiyle gastronomi turizmini bir tanıtım 
ve pazarlama aracı olarak kullanmaktadır (Marangoz ve Karadağ, 2017; Bulut, 2019). Bu 
kapsamda destinasyon yönetim paydaşları olan belediyeler, valilik ile il kültür ve turizm 
müdürlükleri çeşitli etkinlikler düzenlemekte ve bunları web sitelerinden duyurarak tanıtım ve 
pazarlama çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle kurumlar web sitelerinden ya da sosyal 
medya hesaplarından; festivalleri, doğa sporlarını, gastronomi etkinliklerini (yemek yarışmaları, 
gastronomi kursları, etnik mutfaklar vb.) duyurarak, diğer turistik destinasyonlar ile rekabette 
bir adım öne çıkmaya çalışmaktadır. Konuya ulusal düzeyde yapılan çeşitli çalışmalarla da 
dikkat çekilmiştir  (Yılmaz ve Özdemir, 2015; Uluçay, 2017; Yazıcı ve Ekinci, 2017; Güllü, 2018; 
Akkuş ve Akkuş, 2019). Bu çalışmanın da konusunu oluşturan yerel gastronomi unsurları turizm 
destinasyonlarının sürdürülebilirliği ve tanıtımında en önemli enstrüman olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dolayısıyla günümüzde turizm sektörünün ülke ekonomisine katkıları 
değerlendirildiğinde, turizm ürünlerinin yanı sıra gastronomi ürünleri ve gastronomi turizmine 
yönelik artan rekabet dikkat çekmekte ve gastronomi ürünleri rekabet ortamı doğurmaktadır 
(Çakır ve Küçükkambak, 2016: 403). Bu nedenle merkezi ve yerel yönetimlerin web sitelerinde 
destinasyon tanıtımı ve pazarlaması için yerel gastronomiye ait bilgilendirmenin yapılması önem 
arz etmektedir. 

 

Destinasyon Tanıtım ve Pazarlama Aracı Olarak Web Siteleri 

Turizm ve tanıtım kavramları birbiriyle yakından ilişkili olan iki kavramdır. Bir ülkenin turizm 
sektöründe söz sahibi olabilmesi tanıtımının doğru yapılmasına bağlıdır. Tanıtımı iyi 
yapılamayan hiçbir şeyin değeri yoktur. Turizm sektöründe her kurum ve kuruluşun belirli 
hedefleri vardır. Kurumlar hedeflerini gerçekleştirmek için ülkenin turizm değeri taşıyan 
varlıklarını tanıtmayı amaçlamaktadır (Duğan ve Aydın, 2018: 3). Tanıtma, bir ülke veya birim 
hakkında, onun menfaatlerine uygun, onun lehinde olumlu imaj yaratmak, saygınlığını artırmak 
amacıyla belirli bir plan ve politika dahilinde, bir koordinasyon içinde, açık, sürekli, yoğun ve 
sistemli bir şekilde yürütülen faaliyetler olarak isimlendirilmektedir. Tanıtımın etkili olabilmesi 
için sürekli olması, aynı amaca hizmet etmesi ve bir koordinasyon çerçevesinde hareket edilmesi 
gerekmektedir. (Hacıoğlu, 2010: 71).  

Pazarlama ise, tüketicileri tatmin etmek ve işletme amaçlarına ulaşmak için mal ve hizmetlerin 
üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışını yönelten işletme faaliyetlerinin yerine 
getirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Hacıoğlu, 2010: 1). Bir turizm destinasyonun çekiciliğini 
artırabilmek hedef destinasyonun iyi bir şekilde yönetilmesi ve destinasyonun pazarlanması ile 
mümkündür (Doğaner ve Armağan, 2017: 226).  

Destinasyon pazarlaması bölge insanının uzun bir süreçte refahını sağlamakta, turistleri 
memnun etmekte, yerel halkın kalkınmasına katkı sağlamakta ve sosyal-kültürel-çevresel ve 
ekonomik sürdürülebilirliği sağlayarak turizmin etkilerini arttırmaktadır (Karabıyık ve İnci 
Sümer, 2012: 2). Pazarlama genellikle tutundurma faaliyetleri ile ilgili görülmektedir. Hedef 
pazarın belirlenmesi, ürün geliştirme, uygun fiyatlama ve verimli dağıtım kanalları 
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kombinasyonun belirlenmesi gibi çok önemli etkinlikler destinasyon pazarlama uygulamaları 
arasında yer almaktadır (Türkay, 2014: 169-170).  

Turizmde destinasyon tanıtımı ve pazarlamasında tüketicilerin tutumları yoğun bilgi ile 
şekillenmektedir. (Doğaner ve Armağan, 2017: 226). Günümüz bilgi toplumunda bilgiye 
ulaşmanın en kısa yolu internettir. İnternet vasıtasıyla kurum ve/veya kuruluşlar, 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 terimi’’, dünyanın her yerindeki binlerce web 
sunucuları adı verilen bilgisayarlarda kayıtlı milyonlarca dosyadan oluşan bir bütündür. Yazı, 
resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde 
ulaşılmasını sağlayan çoklu hiper ortam sistemidir. Dosyaları bir arada tutan, bir dosyayı 
diğerine aktaran ve onları internet üzerinden yollayan bir bağlantı sistemi (Sayımer, 2012: 27) 
olan web, geniş kitlelere daha düşük maliyetle ulaşmayı sağlamakta, kullanıcılara enformasyon 
aktarmakta, reklam ve pazarlama imkanı yaratmakta, iletişime ve geribildirime olanak 
sağlamaktadır (Koç, 2015: 60). Bir iletişim aracı ve dağıtım kanalı olarak web siteleri, turistlerin 
destinasyon hizmetleri hakkında kolayca bilgi sahibi olmalarına ve bu hizmetleri kendileri bir 
araya getirerek seyahatlerini istekleri ve bütçeleri doğrultusunda planlamalarına yardımcı 
olmaktadır (Özdemir, 2007; Çiçek vd., 2013; Güçer vd., 2013). Ayrıca turistlerin karar verme 
süreçlerine de katkı verebilmek için kapsamlı, zamanlı ve gerekli bilgiyi rahatlıkla elde 
edebilmelerini sağlamakta ve destinasyon imajı oluşturmaya destek olmaktadır. İlaveten 
turistlerin tüketim alışkanlıklarına, yaşam tarzlarına ve davranış biçimlerine etki etmekte ve o 
destinasyona güdülemektedir (Eryılmaz ve Zengin, 2011).  

Turistleri destinasyona güdüleyen turistik çekiciliklerden biri de yerel gastronomi ürünleridir. 
Bir destinasyon için yerelliği sürdüren ve ait olduğu destinasyonun kültürünün bir göstergesi 
olan lezzetleri yani yöreselliği son derece önemlidir. Bu nedenle birçok ülke ve bölge, destinasyon 
yönetimi paydaşlarından olan devlet destekli web sitelerinde turistlerin destinasyona yönelik 
aradığı bilgiler arasına yerel gastronomi ürünlerine ait bilgileri de koymaktadır (Benli ve Güler, 
2019: 828). Böylece web siteleri aracılığıyla turistlere güvenilir bilgi iletilmekte, destinasyonun 
tanıtılmasına ve tercih edilmesine katkı sağlanmaktadır.   

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çalışmada Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşlarından olan merkezi ve yerel yönetimlerin web 
sitelerinde yerel gastronomi ürünlerine yönelik bilgilendirmelerin varlığı ve içeriği incelenmiş ve 
gastronomi ürünlerinin kullanımı destinasyon pazarlaması ve rekabetçiliği kapsamında 
değerlendirilmiştir. İlaveten bu paydaşların gastronomi bilgi içeriklerine ulaşılabilirlik ve 
içeriklerindeki uyum da ele alınmıştır. Bu çalışmanın planlanmasında Yılmaz ve Özdemir’in 
(2015) çalışması yol gösterici olmuştur. Çalışmanın evrenini Kocaeli destinasyon yönetimi 
paydaşlarının web siteleri oluşturmuştur. Örneklemini ise amaçsal örneklem yöntemiyle seçilen 
Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşları olan merkezi yönetimlerden Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yerel yönetimlerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 
belediyelerin (Başiskele- Gebze- Dilovası- Gölcük- İzmit- Kartepe- Çayırova- Derince- Darıca-
Kandıra- Karamürsel- Körfez) web siteleri oluşturmuştur. Nitel araştırma kapsamında ele alınan 
bu çalışmada verilerin elde edilmesinde doküman taramasından yararlanılmıştır. Tarama 
modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 
araştırma yaklaşımlarıdır. Bu modelde araştırma konusu olan olay, olgu, nesne, birey vb. kendi 
koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2011: 77). 
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Seçilen paydaşların resmi web sitelerine 01.12.2019- 31.12.2019 tarihleri arasında bir ay süreyle 
erişim sağlanmıştır. Toplam on beş web sitesinden altı web sitesi gastronomi çekiciliklerine 
yönelik bilgilendirme yapmadığından dokuz web sitesi çalışma kapsamına alınmıştır. Bu 
kapsamda seçilen paydaşların web sitelerinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

• Web sitelerinde gastronomi bilgi içeriği var mıdır? 
• Web sitelerinde yer alan gastronomi bilgi içerikleri nelerdir, öne çıkan başlıklar 

hangileridir? 
• Web sitelerindeki gastronomi bilgi içeriklerine kolay ve hızlı ulaşılmakta mıdır? 
• Web sitelerinde yer alan gastronomi bilgi içerikleri arasında uyum var mıdır? 

Doküman incelemesi sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. Yıldırım ve Şimşek’e (2018) göre betimsel analiz; elde edilen verilerin daha 
önceden belirlenen temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasıdır. Bu kapsamda elde edilen 
veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenebilir. Ortaya çıkan 
temaların ilişkilendirilmesi, anlamlandırılması ve ileriye yönelik tahminlerde bulunulması da, 
araştırmacının yapacağı yorumların boyutları arasında yer alır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle 
sorular çerçevesinde paydaşların web sitelerinde yer alan gastronomi bilgi içerikleri incelenmiş 
ardından temalar oluşturularak içerikler açıklanmış ve yorumlanmıştır. Bu kapsamda dört tema 
oluşturulmuştur. Bu temalar; ‘’Web Sitelerinde Paylaşılan Gastronomi Bilgi İçeriklerinin 
Varlığı’’, ‘Web Sitelerinde Gastronomi Bilgi İçerikleri’’, ‘’ Web Sitelerinde Gastronomi Bilgi 
İçeriklerine Ulaşılabilirlik’’ ve ‘’Web Sitelerinde Paylaşılan Gastronomi Bilgi İçeriklerinde Uyum’’ 
olarak belirlenmiştir.  

Çalışma; seçilen Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşlarına ait dokuz web sitesindeki 
gastronomi bilgi içerikleri ile sınırlandırılmıştır. Dinamik olan web siteleri her an güncellenebilir 
olduğundan elde edilen veriler inceleme tarihleri ile sınırlıdır.  

Çalışmanın geçerlilik ve güvenirliliğini artırmak için gastronomi ve turizm alanında uzman iki 
öğretim üyesinin görüşüne başvurulmuş, çalışmanın ayrıntıları ve bulguları aktarılarak görüşleri 
alınmıştır. Gelen geri bildirimler sonucu düzeltmeler yapılmış ve çalışmaya son şekli verilmiştir. 
Böylece araştırmanın niteliği artırılarak geçerlik ve güvenirliğe katkı sağlanmıştır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2018). 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Seçilen Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşlarının resmi web sitelerinde yer alan gastronomi 
içerikleri oluşturulan temalar altında açıklanmış, destinasyon pazarlaması ve rekabetçiliği 
kapsamında tartışılarak yorumlanmıştır.  

 

Tema 1: Web Sitelerinde Paylaşılan Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Varlığı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yedi belediyenin yerel gastronomi ürünlerine yönelik 
bilgilendirme yaptığı görülmüştür. Ancak yerel yönetimlerden Çayırova, Derince, Darıca, 
Kandıra, Karamürsel ve Körfez belediyeleri web sitelerinde, yerel gastronomi ürünlerine yönelik 
bilgilendirmeye rastlanmamıştır. Bu kapsamda yerel yönetimlerin yarısının gastronomi 
unsurlarını çekicilik unsuru olarak kullanmadığı, destinasyon tanıtımı ve pazarlamasını bu 
yönüyle eksik bıraktığı anlaşılmıştır. Oysa Kocaeli gastronomisine yönelik Alyakut ve 
Küçükkömürler’in (2019) yaptığı çalışmada, Kocaeli’nin kültürel çeşitliliğinden dolayı yörede 
yaklaşık 1000 çeşit yemek olduğu, bu yemek zenginliğiyle Kocaeli mutfağının, Yaratıcı Şehirler 
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Ağı’na giren Gaziantep ve Hatay mutfağıyla yarışabilecek gastronomi potansiyeline sahip 
olduğu ortaya koyulmuştur.  

Merkezi yönetimleri temsil eden paydaşların web sitelerinde ise bu bilgilere paralel olarak, yerel 
gastronomi ürünlerine yer verildiği, bu paydaşların destinasyon rekabetini avantaja çevirmeye 
yönelik yerel gastronomi ürünlerinin çekiciliğinden yararlanmaya çalıştıkları anlaşılmıştır. 
Destinasyonlar, yerel yemeklerin kültürünü tanıtarak turistin tercihlerini etkileyebilmektedir. 
Özellikle Gastronomi Turizmi, yiyecek-içecek ve turizm arasındaki bağın kurulmasını sağlayan 
yerel kimliğin ve kültürün güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu anlamda Gastronomi 
Turizminin hayata geçirilmesi ve varlığının korunması, sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkarak 
özendirilmesi, tarihi dokuların korunması ve gelecek nesillere taşınması destinasyonların 
tanıtımı, rekabeti ve pazarlamasında yardımcı unsur olarak öne çıkmaktadır (Aydoğdu ve 
Duman, 2017: 18).  

 

Tema 2: Web Sitelerinde Gastronomi Bilgi İçerikleri  

Yerel yönetimlerin gastronomi bilgi içerikleri değerlendirildiğinde; Kocaeli’nin önemli turizm 
destinasyonlarından biri olan Kartepe’de, yerel belediyenin yörenin zengin mutfağını yeterince 
yansıtmadığı genellikle yöresel yemeklerden ziyade ticari olarak restoranların menülerinde yer 
alan yemeklerin öne çıkarıldığı sadece birkaç yerel lezzete yer verildiği dikkat çekmiştir. Bu 
kapsamda Kartepe belediyesinin yöre mutfağını tanıtmaya ve gastronomi turizmini geliştirmeye 
yönelik yeterince bilgi içeriği paylaşmadığı ve destinasyon tanıtımı ve rekabetinde var olan 
potansiyeli tam olarak kullanmadığı görülmüştür. Oysa yapılan çeşitli çalışmalarda Kartepe’nin 
kültürel çeşitlilik gösteren demografik yapısının yöre gastronomisine yansıdığı ve yöresel yemek 
çeşitliliğinin zengin olduğu bildirilmiştir (Alyakut ve Küçükkömürler, 2019; Alyakut ve Üzümcü, 
2017).   

Başiskele Belediyesi’nin web sitesinde yörede yaşayan Manavlarla özdeş olan Dartı’nın öne 
çıkarıldığı görülmüştür. Dartı yapılışı ve görseline yer verilerek özel bir sos olan bu lezzet 
hakkında tanıtıcı bilgi verilmiştir. Dartı; çiğ süt kaymağının kaynatılmasıyla elde edilen yöreyle 
özdeş bir sostur. Yörede kahvaltılarda tüketildiği gibi yemeklerin üzerine ya da içine koyularak 
da tüketilmektedir (Alyakut ve Üzümcü, 2017). Bu kapsamda destinasyon pazarlamasında ve 
rekabetinde avantaj sağlayan bir ürün olarak öncelenmesi önemlidir.  

Gebze Belediyesi’nin web sitesinde yöresel yemeklerin öne çıkarıldığı görülmüştür. Ancak bu 
yemeklerin reçetelerine, hikâyelerine ve/veya görsellerine yer verilmediği gibi yöresel olan ya da 
olmayan restoranlara yönelik bilgiye de rastlanmamıştır. Bu kapsamda İstanbul’a yakın olan ve 
iş turizmi merkezlerinden birini oluşturan Gebze’de temel beslenme ihtiyacını karşılayacak 
restoranlara (ya da yöresel restoranlara) yer verilmemesi dikkat çekicidir. 

Dilovası Belediyesi web sitesinde yörede bulunan zeytincilik ve bu kapsamda açılan yağhaneler 
konusunda bilgi verildiği ve halkın geçim kaynağı olan meyve ve bağcılık faaliyetleri ile 
hayvancılık faaliyetlerinin kültür ve turizm kapsamında ele alındığı görülmüştür. 
Bilgilendirmenin devamında Kocaeli’nin sanayi kenti olmaya başlamasıyla mutfak kültüründeki 
değişimin kaçınılmaz sonucu yerel gastronomi ürünlerinin üretimi ve tüketiminin değiştiği 
açıklanarak turizm destinasyonu olma yolunda ilerleyen Kocaeli’de gastronomi turizminin nasıl 
olumsuz etkilendiği/etkileneceği ortaya koyulmuştur. Belediyenin küreselleşmenin olumsuz 
etkilerinden özellikle gastronomi ürünlerine dikkat çekmesi önemlidir. Çünkü önlem alması 
gereken kurum ve kuruluşlar olduklarından tarımsal faaliyetler ile gastronomi ürünlerinin 
sürdürebilirliğine katkı sağlayacakları ümit edilmiştir. 
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Gölcük Belediyesi web sitesinde yöreyle özdeş olan Değirmendere fındığı, Sting ve Golden cinsi 
elma, fasulye ve Avidere içme suyunun öne çıkarıldığı görülmüştür.  İlaveten yörede yaşayan 
çeşitli kültürel kimliklere (Gürcü, Abhaz gibi) ait yemekler sadece isimleriyle anılmış, reçeteleri, 
görselleri ya da sunulduğu restoranlar gibi ayrıntılara girilmemiştir. Yörede her yıl düzenli 
olarak yapılan geleneksel Fındık Festivali ile diğer festivaller belirtilmiş ancak detayları 
verilmemiştir. Özellikle Körfez Belediyesi’nin web sitesinde hiçbir gastronomi ürününe yer 
vermemesi şaşırtıcıdır. Çünkü ilçeye özgü olan Yarımca Kirazı ve her yıl yapılan geleneksel Altın 
Kiraz Festivali etkinlik turizmi/ gastronomi turizmi açısından turistik çekicilik unsurlarından 
biridir. Aynı şekilde Kartepe ilçesinin Eşme mahallesinde yetişen Eşme ayvası ve Eşme Ayva 
Festivali de Kartepe Belediyesi’nin web sitesinde yer almamıştır. Paydaşların böyle bir tutum 
sergilemesi destinasyonların sürdürülebilirliğini ve yerel kalkınmayı olumsuz etkilemektedir.  
Oysa festivaller, bir destinasyonda veya ev sahipliği yapan toplulukta ciddi ölçüde ekonomik, 
sosyo-kültürel ve politik etkilere sahiptir (İlban ve Kömür, 2019:276). Çünkü festivalleri diğer 
etkinliklerden farklı kılan, gerçekleştirildiği toplumu yansıtması, o topluma özgü olması ve bir 
toplumun kendini ifade tarzı olmasıdır (Albayrak, 2013). Bu noktada toplulukların değerlerini, 
ideolojilerini, kimliğini ve sürdürülebilirliğini de sağlamaktadır (Getz, 2008). Dünyada çok 
sayıda ülke; yöresel,  ulusal ve uluslararası festivalleri ile her yıl on binlerce turisti çekmektedir 
(İlban ve Kömür, 2019:276). Bu kapsamda Gölcük, Körfez, Kartepe belediyelerinin destinasyon 
rekabet avantajını yeterince kullanamadığı, destinasyonun ve turizmin sürdürülebilirliğine 
yeterince katkı sağlayamadığı anlaşılmıştır.  

Diğer yandan merkezi yönetimlerin yöreyle özdeş, bilinen ürünler ile bunların reçeteleri, 
hikâyeleri, görselleri gibi ayrıntıları paylaştığı ancak diğer ürünlere pek yer vermediği ve 
ayrıntılarını da paylaşmadığı görülmüştür. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Kocaeli’nin 
gastronomi potansiyeline yönelik en geniş ve kapsamlı bilgiyi vererek destinasyonun gastronomi 
çekiciliğinden yararlandığı ancak tamamıyla potansiyeli ortaya koyamadığı anlaşılmıştır. 
Çalışmanın giriş bölümünde belirtildiği gibi Kocaeli’de coğrafi işaretli ürünlerin sayısı artmış ve 
başvuru sürecinde yöreyle özdeş ürünler bulunmasına rağmen bunlarla ilgili güncel bilgilere yer 
verilmediği görülmüştür. Bu kapsamda destinasyon rekabet avantajının da yeterince 
kullanılmadığı dikkat çekmiştir.  

Merkezi yönetimlerin (Kocaeli Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) yanı sıra Büyükşehir 
Belediyesi ve merkez ilçe olan İzmit Belediyesi’nin web sitelerinde; Kocaeli’yle anılan ve coğrafi 
işaret alan yöresel tatlı Pişmaniye tanıtılmış, turistik ürün haline gelen bu tatlının tarihçesi, 
reçetesi ve görsellerine yer verilmiştir. Pişmaniyenin uluslararası piyasalarda yerini alması ve 
korunabilmesi için 13.06.2001 yayın tarihi ile menşe işareti alınmış ve coğrafi işaretli Kocaeli’nin 
ilk ürünü olmuştur (YUCİTA, 2018). Bu anlamda pişmaniyenin turistik ürün olarak web sitesinde 
yer alması Kocaeli destinasyonuna farkındalık yaratmakta, destinasyonunun diğer 
destinasyonlarla rekabet edebilmesine olanak sağlamaktadır. Coğrafi işaretli ürünlere web 
sitelerinde yer verilerek yerel kalkınmaya da destek olunabilir.  

Paylaşılan yerel gastronomi ürünleri haricinde diğer yöresel lezzetlere ve geleneksel mutfak 
araçları gibi gastronomi unsurlarına yer verilmediği, görsel paylaşımlarının da az olduğu dikkat 
çekmiştir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda paydaşların web sitelerinde yer alan gastronomi bilgi 
içerikleri; Kocaeli mutfağı ve özellikleri, Yöresel yemekler, Yöresel yemek tarifleri, Yöresel 
yiyeceklerin görselleri, Yöresel tarım ürünleri, Yöresel tarım ürünlerinin görselleri, Restoranlar 
ve tanıtım bilgileri, Yiyecek çeşitliliği, Kültürel Kimlikler/çeşitlilik, Gastronomi Festivalleri vb. 
etkinlikler başlıklarında öne çıkmıştır. Bu başlıklar aslında Kocaeli’nin gastronomik kimliğinin 
de bir göstergesidir. Harrington (2005) tarafından tanımlanan ‘’gastronomik kimlik’’ kavramı, bir 
bölgenin yeme içme ile ilişkili özelliklerinin çevre ve kültür olmak üzere iki temel faktör 
tarafından oluşturulduğunu vurgulamaktadır. Gastronomik kimliği oluşturan çevre faktörü 
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altında coğrafya, iklim, mikro iklimler, yöreye ait ürünler ve yeni ürünlerin yöreye uyumu yer 
alırken; kültür faktörü altında tarih, etnik çeşitlilik, deneme yanılma, gelenekler, inançlar ve 
değerler yer almaktadır. Destinasyonun sahip olduğu çevresel ve kültürel faktörler de 
destinasyon mutfağının kendine özgü özelliklerinin, diğer bir deyişle gastronomik kimliğin 
şekillenmesinde etkili olmaktadır. Gastronomik kimliğin çıktıları da destinasyonun çevresel ve 
kültürel özelliklerini taşıyan yerel yiyecek -içecekler ile yerel yemekler olmaktadır (Nebioğlu, 
2017: 41). Bu kapsamda Kocaeli’nin kültürel faktörlerinin belirlenmesinde etkili olan demografik 
yapısına bakıldığında; Çerkezler, Gürcüler, Abhazlar gibi Kafkas halklarından, Boşnaklar, 
Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan, Makedonya vb. Balkan halklarına ve hatta ülkemizin 
Karadeniz, Doğu Anadolu halklarından, Kocaeli ili yerlisi sayılan Manavlara kadar zengin bir 
çeşitlilik gösterdiği vurgulanmaktadır. Kocaeli’nin bu kültürel kimliklerle özdeş yemeklerinin 
gastronomi ürünlerine yansıyarak çok çeşitli ve zengin bir mutfak kültürünü içinde barındırdığı 
ifade edilmektedir (Üzümcü vd., 2017:133). İlaveten Kocaeli’nin çevre faktörlerine bakıldığında; 
eşsiz doğası (göl-dağ- deniz üçlüsü) ve zengin flora/ faunası, yörede yetişen sebze/ meyve ve 
hayvansal gıdalarda da çeşitlilik yaratmaktadır. Bu kapsamda Kocaeli mutfağının genellikle 
yöresel otlar olmak üzere hamur işi yiyeceklerden oluştuğu, daha az olarak et yemeklerinin 
sofralarda yer bulduğu söylenebilir. Kısacası web sitelerinde yer alan gastronomi bilgi içerikleri 
Kocaeli’nin gastronomik kimliğinin şekillenmesine ve ortaya çıkarılmasına yönelik önemli 
bilgiler sunmaktadır.   

Bulgular kapsamında görülmüştür ki; destinasyon yönetimi paydaşlarından bazıları ‘’Turizm 
Rehberi’’ hazırlayarak web sitelerinde paylaşmıştır. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin web sitesi ana sayfasında ‘’Kocaeli ve Turizm’’ başlığı altında ‘’Kocaeli Turizm 
Rehberi’’ne yer verilmiştir. Turizm rehberinde yerel gastronomi ürünleri Türkçe ‘’Nerede Ne 
Yenilir Ne Alınır?’’ ve İngilizce ‘’What To Eat? What To Buy?’’ başlıkları altında yer almıştır. 
Rehber 220 sayfadan oluşmuş, 17 sayfası (151-168. sayfalar) yerel gastronomi ürünlerine 
ayrılmıştır. İzmit Belediyesi web sitesi ana sayfasında da ‘’Turizm’’ başlığı altında ‘’Turizmit’’ 
adıyla bir turizm rehberi vardır. Rehber 35 sayfadan oluşmuş, sadece 1,5 sayfasında gastronomi 
ürünlerine yer verilmiştir. Kartepe Belediyesi web sitesi ana sayfasında ise ‘’Turizm’’ başlığı 
altında ‘’Kartepe’de Turizm Rehberi’’ oluşturulmuştur. Dört bölümden oluşan bu başlığın bir 
bölümünde ‘’Nerede Yemek Yenir’’ alt başlığı yerel gastronomi ürünlerine ayrılmıştır. Kartepe 
turizm rehberinin geneline bakıldığında gastronomi ürünlerinin diğer üç bölüm kadar yer aldığı 
görülmüştür. Bu bulgu önemli bir turizm destinasyonu olan Kartepe’ye gelen ziyaretçilerin yeme 
içme ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirildiğini ancak yukarıda da ifade edildiği gibi sadece ticari 
restoranlar kapsamında bilgilendirmenin yapıldığını yerel gastronomi çekiciliklerinden 
yeterince yararlanılmadığını göstermiştir. Genel olarak destinasyon paydaşlarının çoğunun yerel 
gastronomi çekiciliklerine yer vermediği, turizm rehberi oluşturmadığı, oluşturan paydaşların 
da Kocaeli’yi temsilen turizm rehberlerinde yerel gastronomi ürünlerine yetersiz düzeyde yer 
verdiği görüldüğünden paydaşların destinasyon rekabetini gastronomi unsurları üzerine 
kurmadığı anlaşılmıştır. Bu bulgu, Yılmaz ve Özdemir’in (2015) benzer çalışmasında belirttiği 
gibi, Hjalager’in (2002) tanımladığı destinasyonların gastronomi turizmindeki gelişim 
safhalarından ilki olan mevcut yerel gastronomik ürünlerin daha fazla turist çekmek için 
kullanılması safhasında kaldığı sonucuyla paralellik göstermiştir. 

 

Tema 3: Web Sitelerinde Gastronomi Bilgi İçeriklerine Ulaşılabilirlik  

Destinasyon yönetimi paydaşlarının web sitelerinde yerel gastronomi bilgi içeriklerine 
ulaşılabilirlik değerlendirilmiştir. Bu kapsamda: Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ‘Kültür’ 
‘Yöresel Yemekler’, Başiskele Belediyesi ‘Başiskele’yi Keşfet’ ‘Nerede Yemek Yenir’, Gebze 
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Belediyesi ‘Tarihçe’ ‘Yöresel’, Dilovası Belediyesi ‘Dilovası’nı Tanıyalım’ ‘Kültür ve Turizm’, 
Gölcük Belediyesi ‘Turizm’ ‘Yemek Kültürü’, İzmit Belediyesi ‘Turizm’ ‘Turizmit’, Kartepe 
Belediyesi  ‘Turizm’ ‘Kartepe’yi Tanıyalım’, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Kocaeli ve Turizm’ 
‘Turizm Rehberi’ alt başlıklarından yerel gastronomi ürünlerine dolaylı olarak ulaşılmıştır. 
Sadece Kocaeli Valiliği’nin web sitesinde doğrudan yerel gastronomi ürünlerine yer verilmiştir. 
Çoğunlukla web sitelerinde birkaç alt başlıktan sonra bilgilere ulaşıldığı bu durumda yöreyi 
ziyaret etmek isteyen turistlerin yerel gastronomi unsurları hakkında güvenilir bilgilere hızlı ve 
kolay ulaşamadıkları anlaşılmıştır. Bu durum, turisti seyahatini planlama aşamasında iken 
destinasyondan uzaklaştırdığını ve Kocaeli’nin destinasyon rekabetini daha web sitesinde 
kaybedebileceğini ortaya koymuştur. Destinasyona ait web sitelerinin, destinasyon tanıtımındaki 
önemi ve ziyaretçilerin en kolay ulaşabileceği bilgi kaynağı olması nedeniyle paydaşların 
turistleri destinasyona güdülemeye yönelik web sitelerini yeniden düzenlemeleri önem arz 
etmektedir. 

Destinasyon tanıtımı ve pazarlamasında önemli bir araç olan sosyal medyanın, seçilen merkezi 
ve yerel yönetimlerin tümü tarafından kullanıldığı ve web sitelerinden sosyal medya hesaplarına 
erişimin sağlandığı anlaşılmıştır. Sosyal medya gastronomi ürünlerinin tanıtılmasında, 
yayılmasında etkilidir çünkü bu hesaplar ağızdan ağıza pazarlama aracı olarak görev yapmakta 
ve turizm rekabet gücü için stratejik bir önem sağlamaktadır. Bu anlamda yerel yönetimlerin bu 
gücü kullandığı görülmüştür. Gölcük Belediyesi’nin web sitesinde site içi arama özelliğinin 
olması da ziyaretçilerine navigasyon hizmeti sunduğunu ve site içinde kaybolmalarını 
engellediğini ya da istedikleri bilgilere çabuk ulaşmalarını sağlamaya yönelik hizmet 
sunduklarını göstermiştir. Özetle seçilen merkezi ve yerel yönetimlerin günümüzde önemli bir 
destinasyon pazarlama aracı olan sosyal medyayı kullandıkları ancak gastronomik çekicilikler 
üzerinden kullanım amaçlarını öncelemedikleri anlaşılmıştır. Sosyal medya turizm aktivitesinde 
bulunmak isteyenlerin en kolay ulaşabilecekleri bir mecra olarak yüksek etkileşimli yapısından 
dolayı yönlendirici ve destekleyici bir role sahiptir. Bu kapsamda bilgi teknolojisinin hızla 
gelişmesiyle birlikte, pazarlama araçları ve stratejileri için müşteri-müşteri etkileşiminin emsalsiz 
önemini ortaya koymaktadır (Aktan, 2018: 232).  

Elde edilen veriler çerçevesinde bazı paydaşların web sitelerinde çoklu dil seçeneğinin olması 
gastronomi bilgilerine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Ancak bu sayı sınırlı ve yetersizdir. Kartepe 
Belediyesi’nin web sitesinde Türkçe haricinde iki dil (İngilizce, Arapça), Kocaeli İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü ile merkez ilçe olan İzmit Belediyesi’nin web sitesinde ise bir dil (İngilizce) 
seçeneği olduğu görülmüştür. Ancak yönetimlerin çoğunda çoklu dil seçeneği olmadığı bu 
nedenle sadece yerli turistlere seslendikleri, yabancı turist kazanmaya yönelik gastronominin 
çekiciliğinden yararlanmadıkları bu kapsamda destinasyonu tanıtmaya ve gastronomi turizmini 
geliştirmeye yönelik web sitelerinde etkili bir pazarlama iletişimi izleyemedikleri anlaşılmıştır. 
Kirdkoh ve Ngamrung (2019), iki dille hazırlanan web sitelerini incelemiş ve satışı artırmak için 
iki dille hazırlanan web sitelerinin etkili bir pazarlama iletişim aracı olduğunu ortaya koymuştur. 
Eryılmaz ve Zengin’de (2011) destinasyon pazarlamasında web sitelerinin rolünü araştırmış, 
yabancı turistlere hitap edilebilmesi için web sitelerinin farklı dillerde hazırlanmış olması ve 
siteyi ziyaret edenlerin “dil seçeneği” menüsünden seçimlerini yapabilmeleri gerektiğine yönelik 
bir model önerisi sunmuşlardır. Bu nedenle paydaşların web sitelerinde çoklu dil seçeneğini 
kullanmaları önemli ve gereklidir. Çünkü destinasyon web siteleri, turistler için önemli referans 
kaynaklarıdır ve destinasyon imajı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Özellikle küresel ölçekte 
bölgelere ve turizm işletmelerine yönelik turistlerin dikkatini çekme ve talebi kendine 
yönlendirerek, rekabet avantajına sahip olmalarında web siteleri etkili olabilmektedir (Ünal ve 
Çelen, 2020: 31). 
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Tema 4: Web Sitelerinde Paylaşılan Gastronomi Bilgi İçeriklerinde Uyum 

Seçilen paydaşların web sitelerinde yer alan gastronomi bilgi içeriklerinin incelenmesi 
kapsamında destinasyon yönetimi paydaşlarının ortak bir yönetim anlayışı sergileyemedikleri 
bu kapsamda paydaşlar arasında koordinasyon eksikliği olduğu görülmüştür. Oysa seçilen 
merkezi ve yerel yönetimlerin özellikle destinasyon tanıtımı açısından aktif bir rol 
üstlenmelerinin, destinasyon yönetiminin etkinliği açısından önemli olduğu, bu paydaşların 
işbirliği ve uyum içerisinde hareket etmesinin etkiyi arttıracağı ifade edilmiştir (Akkuş ve Akkuş, 
2019: 253). Çünkü paydaşlar arasında amaç birliği sağlanarak uzun süreli strateji geliştirilmesi 
sonucu ortaya çıkan koordinasyon, rekabetin artmasında ve hedeflere ulaşılmasında oldukça 
etkili olmaktadır. Bu kapsamda özellikle planların sürdürülebilirliğinin sağlanması, uzun 
dönemli maliyetlerin azalması ve arzu edilebilir politikaların oluşturulabilmesi için destinasyon 
yönetimi paydaşlarının uyum içinde çalışmaları önemlidir (İnanır, 2019: 527). 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşları arasından seçilen Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ile il ve ilçe belediyelerin web sitelerinde yaptığı gastronomi unsurlarına yönelik 
bilgilendirmelerin içeriğini ortaya çıkarmak ve destinasyon pazarlaması ve rekabetçiliğinde 
gastronomi ürünlerinin kullanımını değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışmada aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır.  

Seçilen destinasyon yönetimi paydaşlarının web sitelerinde yer alan gastronomi bilgi 
içeriklerinde; Kocaeli mutfağı ve özellikleri, yöresel yemekler- reçeteleri ve görselleri, yöresel 
tarım ürünleri ve görselleri, gastronomi festivalleri, restoranlar, kültürel kimlikler ve yiyecek 
çeşitliliği başlıklarının öne çıktığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda turizmin geliştirilmesi ve 
yönetilmesi konusunda etkin kurumlar olan Kocaeli Valiliği ile İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün web sitelerinde yerel gastronomi ürünlerine (pişmaniye, sebze, et ve hamur işi 
yerel lezzetler) yönelik bilgilendirme yapıldığı saptanmıştır. Bu durumda paydaşların bölgesel 
rekabette avantaj elde etmeye çalıştıkları ve destinasyona özgü olma özelliğiyle fark yaratan bir 
pazarlama unsuru olarak yerel gastronominin çekiciliğinden kısmen yararlandıkları ortaya 
koyulmuştur. Bu durumun belediyeler açısından da benzer olduğu belirlenmiştir. Çalışma 
kapsamına alınan on üç belediye arasından yedi belediyenin web sitelerinde yerel gastronomi 
ürünlerine yeterli olmasa da yer verildiği ancak altı belediyenin web sitesinde gastronominin 
hiçbir unsuruna yer verilmediği tespit edilmiştir. Bazı belediyelerin ise yerel gastronomi 
ürünlerinin yerine restoranların mönülerinde yer alan yemekleri tanıtarak, işin ticari boyutunu 
öncelediği yerel yemeklerin sunulduğu yerel restoranların da destinasyonda pek bulunmadığı 
dikkat çekmiştir. Bu kapsamda web sitelerinde yer alan gastronomi bilgi içerikleri genellikle en 
çok bilinen pişmaniye, simit gibi yerel gastronomi ürünleriyle sınırlı kalmış, gastronomi turizmi 
kapsamında ele alınabilecek gastronomi pazarları, yiyecek üretim yerlerine seyahatler, gıda 
fuarları, yemek şovları, yöresel ve kaliteli yiyecekleri deneyimlemeye yönelik aktiviteler 
konusunda bilgilendirme yapılmadığı ortaya koyulmuştur. Bu durumda gastronomi ürünlerinin 
destinasyon pazarlamasında etkili bir araç olarak kullanılmadığı, etkili iletişimin sağlanamadığı 
dolayısıyla gastronomi potansiyeli yüksek olan Kocaeli’nin bu durumu rekabet avantajına 
çeviremediği saptanmıştır.  

Paydaşların çoğunun web sitelerinde tarımsal ürünlere yer verildiği ancak Gölcük belediyesi 
dışında tarımsal ürünlere yönelik gastronomi festivallerine/ etkinliklerine yer verilmediği 
saptanmıştır. Bu kapsamda destinasyonun tanıtılmasında ve pazarlamasında festivallerin 
yüksek etkisinin kullanılamadığı, Kocaeli’nin ulusal ya da uluslararası çapta bilinirliğine yeterli 
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katkı sağlanamadığı, gastronomi turizminin gelişimine ve destinasyonunun sürdürebilirliğine de 
yeterli destek verilemediği gibi yerel kalkınmanın gelişmesine de katkı 
sunulamadığı/sunulamayacağı ortaya koyulmuştur. Bu kapsamda destinasyon tanıtımı ve 
rekabeti konusunda gastronomik bilgilendirmenin yeterli ve etkin yapılmadığı ve destinasyon 
pazarlamasının bu yönüyle eksik bırakıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Destinasyonların 
pazarlamasında gastronomik etkinliklerin önemi ve destinasyonu özel yapan bu etkinliklerle 
destinasyonunun popülaritesinin artacağı unutulmamalıdır. 

Çoğu paydaşın web sitelerinde önemli bir turizm ürünü olan gastronomi bilgi içeriklerine 
doğrudan ulaşılamadığı dolayısıyla destinasyonu ziyaret etmeyi düşünen turistlere hızlı ve 
güvenilir bilgi verilemediği tespit edilmiştir. Bu tespit; turistin seyahatini planlama aşamasında 
iken destinasyondan uzaklaşabileceğini ve Kocaeli’nin destinasyon rekabetini daha web 
sitesinde kaybedebileceğini ortaya koymuştur. Destinasyona ait web siteleri tanıtım ve 
pazarlama aracı olarak ziyaretçilerin en kolay ulaşabileceği bilgi kaynağı olduğundan Kocaeli 
destinasyon paydaşlarının yerel gastronomi çekiciliğine yönelik ortak mesaj vermeleri ve web 
sitelerini güncellemeleri destinasyon yönetim etkinliğinin artırılmasında önemlidir. 

Sonuç olarak, paydaşlara ait web sitelerinde gastronomi unsurlarına yeterince yer verilmediği, 
web sitelerinin birinde yer alan bilgilerin diğerinde olmadığı (koordinasyon eksikliği), güncel 
bilgilerin paylaşılmadığı ve yerel gastronominin çekiciliğinden yeterince yararlanılmadığı tespit 
edilmiştir. Bu tespit ile Kocaeli’nin zengin gastronomi potansiyeline rağmen destinasyon 
rekabetinin gastronomi ya da gastronomi turizmi üzerine kurulmadığı ortaya koyulmuştur. Bu 
durumda gastronominin/gastronomi turizminin destinasyon pazarlama aracı olarak etkili 
kullanılmadığı, Kocaeli’nin turizm gelirlerini artırmak, istihdam yaratmak, gastronomi 
turizminin etkisiyle turizmi bölgesel ve mevsimsel olarak (on iki aya) yaymak, turistlerin ilgisini 
sürdürmek, kısacası Kocaeli’de sürdürebilir turizmi sağlamak amacıyla gastronominin 
çekiciliğine yönelik ortak bir yönetim anlayışı benimsenmediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler getirilmiştir. 

 Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşları, destinasyonun sürdürebilirliği ve yerel 
kalkınmanın sağlanabilmesi için ortak bir destinasyon yönetim planı hazırlamalıdır. Gastronomi 
ürünlerinin sürdürülebilirliği yerel halkın kalkınmasına da katkı sağlayacağından bu planda 
gastronomi çekiciliklerine turizm değeri olarak özel bir yer verilmelidir. 

 Destinasyon yönetimi paydaşları bir araya gelerek gastronomi çekiciliklerine yönelik 
hazırlanan plan çerçevesinde web sitelerini düzenlemeli ve koordineli çalışarak bu konuda ortak 
mesaj vermelidir.  

 Tüm paydaşlar Kocaeli’nin gastronomik çekiciliğini destinasyon tanıtımı ve 
pazarlamasında rekabet avantajı sağlayacak şekilde kullanmalıdır. Bu kapsamda Yaratıcı Şehirler 
Ağı’na Gastronomi Şehri olarak katılabilecek potansiyele sahip olan Kocaeli’nin, bu potansiyeli 
web sayfalarında görünür olmalıdır. Kocaeli destinasyon yönetimi paydaşlarının Yaratıcı 
Şehirler Ağı’na Gastronomi temasıyla üye olabilmek için başvuru yapması ve sürecin web 
sitelerinden güncellenerek duyurulması destinasyonun imajı, sürdürülebilirliği ve kalkınması 
bakımından önemlidir. 

 Gastronomi turizminin geliştirilmesi ile turizm faaliyetleri tüm yıla yayılabilir, böylece 
Kocaeli tüm yıl boyunca turizm etkinliklerine ev sahipliği yapabilir ve turistik cazibe merkezi 
haline gelebilir. 

 Kocaeli gastronomi potansiyeli göz önüne alınarak web sitelerinde daha fazla gastronomi 
çekiciliklerine (yemek reçeteleri, yemeklerin yapılışı ve hikayeleri, festivaller, geleneksel araçlar 
vb.) yönelik bilgilendirmeler yapılmalı ve bu bilgilendirmeler güncellenerek farklı dillerde hızlı 
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ve güvenilir bir şekilde web sitesi ziyaretçilerine ulaştırılmalıdır. Gastronomi bilgi içerikleri yazılı 
ve/veya görsel metinler olarak (video, resim, yazı gibi) farklı formatlarda hazırlanmalı ve 
ziyaretçilerin dikkati çekilmelidir.  Böylece destinasyona ulusal ve uluslararası düzeyde turist 
çekilebilir, tanınırlığı artabilir, yerel kalkınmaya ve çarpan etkisiyle ülke kalkınmasına katkı 
sağlanabilir. 

 Coğrafi işaretli ürünlerin başvuru süreçleri takip edilerek tamamlanmalı, bu ürünlere 
yerel restoranlarda yer verilerek turizme kazandırılmalı ve web sitelerinden mutlaka 
duyurulmalıdır.  

 Kocaeli’nin zengin gastronomi potansiyelini tanıtacak ve turistleri destinasyona 
güdüleyecek yaşayan gastronomi müzeleri açılmalı ve bu müzeler web sitelerinde sanal tur 
kapsamında ziyaretçilere gezdirilmelidir. Böylece gastronomi turizmi kapsamında destinasyon 
pazarlaması ve rekabetinde avantaj sağlanmalıdır. 

Bu çalışmada gastronomi ürünlerinin destinasyon pazarlaması ve rekabetindeki önemine vurgu 
yapılarak destinasyon yönetimi paydaşlarının konuya dikkatini çekmek istenmiştir. Literatürde 
Kocaeli özelinde benzer bir çalışmaya rastlanılmaması çalışmayı bu yönüyle önemli kılmakta ve 
Kocaeli destinasyon pazarlaması ile gastronomi alan yazınına katkı sağlaması ümit edilmektedir. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı Kastamonu ilinde bulunan turistik noktaların ziyaretçi fotoğrafları ile il 
resmî kurumlarının tanıtım fotoğraflarını karşılaştırarak göstergebilimsel açıdan analiz etmektir. 
Araştırmada belirlenen 21 turistik nokta Instagram üzerinden taranmıştır. Toplamda 2008 adet 
fotoğraf içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Fotoğraflar her nokta için kendi arasında beş gruba 
ayrılmıştır. En yüksek değeri alan grubun içerisinden sık tercih edilen arka plana ait 
fotoğraflardan biri seçilmiş ve resmi kurum sitelerindeki fotoğraflar ile karşılaştırılmıştır. 
Araştırmada, en fazla paylaşım yapılan turistik noktaların, doğal zenginliklere işaret ettiği 
görülmüştür. Bunlar; Horma Kanyonu (%17,8), Ilgaz Dağı Milli Parkı (%13,75), İnebolu Plajı 
(%8,81), Küre Dağları Milli Parkı (%8,42) ve Cide Gideros Koyu (%7,82) olarak tespit edilmiştir. 
Ayrıca kamu kurumlarının fotoğraflarında ziyaretçilerin paylaştıkları fotoğraf açılarına benzerlik 
gösteren yedi turistik nokta saptanmıştır. Diğer turistik noktalarda daha az benzerlik ve çok az 
zıtlıklar görülmüştür. Araştırma sonucunda, Kastamonu destinasyonunda öne çıkan değerler 
vurgulanmış, bu turistik değerlerin hangi yönlerinin ziyaretçiler tarafından ön plana çıkarıldığı 
açıklanarak resmî kurumların tanıtım faaliyetlerinde fotoğraf kullanımı için önerilerde 
bulunulmuştur.  
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Abstract 

The purpose of this study is to analyze semiotic aspects by comparing the visitor photos of the 
touristic spots in Kastamonu Province and the promotional photos of the provincial official 
institutions. 21 touristic spots determined in the research were scanned on Instagram. A total of 
2008 photographs were analyzed by content analysis. The photos are divided into five groups 
among themselves for each point. Among the group with the highest value, one of the frequently 
preferred background photos was selected and compared with the photos on official institution 
sites. The most shared tourist spots, natural riches are pointing. These; Horma Canyon (17.8%), 
Ilgaz Mountain National Park (13.75%), İnebolu Beach (8.81%), Küre Mountains National Park 
(8.42%) and Cide Gideros Bay (7.82%) has been identified. In the photographs of public 
institutions, seven tourist spots that are similar to the photograph angles shared by the visitors 
were identified. Less similarities and fewer contrasts were detected at other tourist spots. In the 
research, it emphasized the prominent values in the Kastamonu destination, and which aspects 
of these touristic spots were highlighted by visitors, and suggestions were made for the use of 
photographs in the promotional activities of official institutions. 
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GİRİŞ 

Gelişen teknoloji ile ortaya çıkan önemli sosyo-kültürel değişikliklerin başında sosyal medya 
gelmektedir. Sosyal medya etkileşimin yüksek olduğu, kullanıcıların birbirleri ile iletişim 
kurabildikleri platformlardır. Bu platformlarda erişim kolay olmakla beraber etkileşim de 
oldukça yüksektir (Bedir Erişti, 2019:2). Oluşan çift taraflı ve eş zamanlı bilgi aktarımıyla artan 
etkileşim ortamı, ticari şirketlerin ve kurumların bu mecrayı etkin şekilde kullanmasını 
sağlamıştır. Dolayısıyla turizm şirketlerinin de teknolojiyi ve sosyal medyayı kullanmaları 
sonucunda turistlere ulaşmaları daha kolaylaşmıştır. Turistlerin paylaştıkları fotoğraflar, ziyaret 
ettikleri destinasyonun tanıtımını yapmakta ve bir cazibe merkezi haline gelmesine ortam 
hazırlamaktadır. Doğal bir pazarlama sistemi oluşturan bu durum destinasyonda yaşayan yerel 
halk ve resmi veya özel kurumların da paylaşımları ile birleştiğinde önemli bir etkileşim 
yaratmakta ve reklam değeri oluşturmaktadır. Bu nedenle turistik ürün hizmeti sağlayan ve 
tüketen bütün paydaşları tanımak ve birleştirmek giderek daha önemli hale gelmektedir. 

Destinasyon ziyaretçilerinin bölgenin tanıtımını doğal yollarla yapması daha etkili sonuçlar elde 
edilmesini sağlar. Turistlerin destinasyonu tanıtmalarındaki ilk yol konuşma ve anlatımdır. 
Bunun yanında fotoğraf, internet, anında haberleşme yazılımları vb. yeni teknolojik gelişmeler 
de turistik destinasyonun tanıtılmasında oldukça önemlidir. Tüm bunların yorumlanması ve 
açıklanmasında ise göstergebilim kullanılabilir. Göstergebilim (semiyoloji) “gösterilenlerin 
bilimidir” ve mantıksaldır. İnsanların oluşturduğu gösterme sistemlerini açıklayan bu bilimde 
medyada kullanılan metinler bütün halinde incelenir (Parsa ve Parsa, 2004:1). Bir başka yazara 
göre ise “Bir nesnenin ya da olgunun belli bir kesitinin belli bir zaman diliminde ve belli bir mekânda belli 
bir olgu veya nesne tarafından gösterilmesidir” (Şahin, 2001:50). Dolayısıyla ziyaretçiler de gittikleri 
destinasyonda yaşadıkları eğlence, etkinlik, yemek, yerel hakla olan etkileşimleri ve daha birçok 
durumu fotoğrafları ile göstermektedirler.    

Günümüzde akıllı cep telefonunun, fotoğraf makinesi ihtiyacını karşılıyor olması fotoğrafın 
yaygınlaşmasını sağlamıştır. Kişisel paylaşımlardan profesyonel paylaşımlara kadar her kesimi 
buluşturan sosyal medyanın gelişmesi ile de fotoğraf paylaşımı yaygın hale gelmiştir. Instagram 
fotoğraf paylaşım içeriği sağlaması açısından, bu alanda kullanılan en yaygın ve verimli 
ortamdır.  İnsanların ziyaret ettikleri destinasyonlar ile ilgili paylaştıkları deneyimler, ulaştıkları 
geniş kitlelere bir bakış açısı sağlamakta ve ciddi anlamda etkileşimi olanaklı kılmaktadır. 
Ziyaretçilerin, destinasyonda ilgi duydukları kısımları tespit etmek önemlidir. Bu araştırmada, 
Kastamonu önemli doğal, tarihi ve turistik çekiciliklere sahip olması nedeniyle turist fotoğrafları 
içinde en çok paylaşımı yapılan Kastamonu çekiciliklerinin, göstergebilimden faydalanılarak 
yorumlanması amaçlanmıştır. Bu sayede en sık paylaşımı yapılan arka planlar, ziyaretçilerin 
bakış açısı ve beğenileri ile ilgili dikkat çekici veriler ortaya konulabilir. Bu durum yerel halkın 
turizmle kalkınmasını arzulayan resmi ve özel kurumların destinasyonu ön plana çıkarmak için 
yapacakları planlama ve çalışmalarda veri olarak kullanılabilir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Göstergebilim (Semiyoloji) 

Göstergebilim çalışmaları 20. yüzyılın başında ortaya çıkmıştır. Ferdinand de Sasure bu bilimi 
ortaya çıkaran bilim adamlarından biridir. İsviçre'de yaşamış olan Sasure’nin semiyoloji 
(semiology) olarak adlandırdığı bu bilim işaretler sistemi de sayılır. Aynı dönemlerde ABD’de 
yaşayan Charles Sanders Pierce, semiyotik (semiotics) kavramını kullanarak gösterilenlerin 
mantıkla olan ilişkisini açıklamaya çalışmıştır. Günümüze daha yakın olan bilim adamı Roland 
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Barthes ise dilbilimin dışına çıkarak daha geniş anlamda; sesleri, nesneleri, görüntüleri ve anlam 
içeren her şeyi incelemiştir (Parsa ve Parsa, 2004: 1).  

Daha önceleri dil bilimi ile ilişkilendirilen göstergebilim 1950’li yıllardan sonra başlı başına bir 
bilim olarak kabul görmeye başlamıştır. Bugün hala devam eden çeşitli uluslararası kongreler ile 
birlikte bilim olarak kabul edilmektedir. Yapılan ilk tanımlamalarda “bir şeyin yerine geçen bir şey” 
olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, bakış açısı veya çağrışım yapma olarak da söylenegelen 
tanımlamalar olduğu bilinmektedir (Şahin, 2001:50). Bu nedenle anlatılanlar, sadece dilsel değil 
aynı zamanda birçok göstergeyi de içermektedir (Sığırcı, 2016:39). Fransızcada semiyoloji tıp 
bilimde hastalıkların göstergelerini anlamak amacıyla da kullanılmaktadır. (Sığırcı, 2016:38). 
Diğer taraftan Sasure’ye göre toplumsal durumlar da göstergebilim açısından incelenebilir. 
Törenler, nezaket kuralları, sanat gibi toplumdaki insanlar tarafından kullanılan birçok iletişim 
biçimi de göstergebilimin konusuna dâhildir (Guiraud, 1999:17).  

Gösterge oluşturmada gösteren ve gösterilen vardır. Biri anlatım düzlemi (gösteren) diğeri ise 
(gösterilen) içerik düzlemi ile ilgilidir. Gösteren ile gösterilenin birleşmesi de anlamlandırmadır 
(Barthes, 2005:44). Anlamlandırma iç içe olabilir. Bu durum sözcüklerin dizilmesi olan dizgelerle 
anlaşılır. Birinci dizilim düz anlamı ifade ederken ikinci dizge ise yan anlamı ifade eder (Barthes, 
1986:82). Söz konusu yan anlam, çağrışım olarak adlandırılabilmektedir ve kullanıcının kendi 
içsel durumu ile ilgili olan öznel bir yargıdır. Dolayısıyla yan anlam, nedensiz olmakla beraber 
kişiye, kültüre, duygulara yönelik içerikler barındırır (Parsa ve Parsa, 2004:59). Herkes tarafından 
farkına varılamayıp anlamlandırılamayabilir. Ancak her göstergenin psikolojik bir çağrışım 
yapmasından dolayı mutlaka bir yan anlamı bulunmaktadır (Sığırcı, 2016:75). Böylece, yan anlam 
göstergeye özel bir değer katmaktadır. Örneğin çalışanın üzerindeki bir üniformanın belirli bir 
sınıfın temsili olması düz anlamı ifade ederken, saygınlık ve etkili görünmesi kişiye göre 
değişeceği için yan anlamı ifade etmektedir (Guiraud, 1999:45). Ancak gösterilenden çıkarılan 
anlam bireyseldir. Bu nedenle bir işaret ve nesne arasındaki ilişkinin ziyaretçinin üzerindeki 
etkisini pazarlamacıların incelemesi önemlidir. Dolayısıyla göstergebilimsel analiz bir 
destinasyonun olumlu yönlerini, kültürel ve sembolik anlamların oluşmasını sağlar (Pennington 
ve Thomsen, 2010:48).  
 
İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
Çok karmaşık ve sınırsız sayıda reklam, afiş, gazete, dergi ve günümüzde bilişim araçları ile 
görsel gösterimler insanların yorumuna ve kullanımına sunulmaktadır. Sadece kurumların değil 
bireylerin de sayısız gösterimde bulunabildiği bilgi çağında bu bilimin önemi artmaktadır. Bir 
görüntüden yapılan içerik analizinde kişilerin yorumlarının derecelendirilmesi ve 
sınıflandırılması ile nicel duruma getirilebilir olması oldukça önemlidir (Parsa ve Parsa, 
2004:131). Bunu yaparken de göstergebilimsel bir çözümleme yapılarak düz anlam, yan anlam ve 
üst dil kullanılabilir (Barthes, 2005:87). Bu durumda bir fotoğraftaki düz anlam ile birlikte kendi 
öz kültürleri ve bilişsel gelişmişlikleri ile fotoğrafa yükledikleri yan anlam, gösterenin ne denli 
anlamsal zenginlik oluşturabileceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ziyaretçinin (gösterenin) 
bir turistik fotoğrafa yüklediği düz anlam ve yan anlam ile kendi bakış açılarını ve öznel 
fikirlerini kullanması önemli bir veridir.  
 
Ziyaretçilerin fotoğraf vb. paylaşımları ile oluşturduğu dijital içerik, doğal göstergebilimsel bir 
döngü yaratmaktadır. Dolayısıyla tüketicilerin davranışlarının daha kolay takip edilmesi 
sağlanabilir (Hunter, Chung, Gretzel ve Koo, 2015:113). Turistin destinasyonda yaşadığı 
deneyimi göstermiş olması da önemli bir detaydır. Ayrıca yerel halkın paylaştığı fotoğraflar, 
yaşantısına ilişkin verdiği bilgiler destinasyonun doğal tanıtımını yapabilmektedir (Davila ve 
Gretzel 2011:8). Bununla birlikte destinasyon yöneticileri tarafından resmî web sitelerinde 
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modern mimari eserlerin büyük bir görüntüsünün sayfanın merkezine konulmasının da dikkat 
çekici olduğu belirtilmiştir. Fakat görüntülenen mimari eserin destinasyonun kimliği ile birlikte 
ele alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Böylece destinasyonun çok boyutlu ziyaretçiler için çekici 
olabileceği ifade edilmiştir (Godfrey ve Gretzel, 2010:10). Böylelikle turistlerin ziyaret ettikleri 
alanlar hakkında öğrenme ortamı bulmalarına, aynı destinasyonu tekrar ziyaret etmelerine, 
oluşturdukları sosyal birikim ile yerel toplumun içerisine dâhil olabilme olasılıklarının artmasına 
zemin oluşmaktadır (Knudsen ve Boyd, 2011:6).  

Instagramda paylaşılan fotoğrafların destinasyondaki işlevsel durumları daha iyi ortaya 
koyduğu belirtilmektedir (Shuqair ve Cragg 2017:8). Lee, Lee, Moon ve Sung (2015) Kore’de 212 
kullanıcı üzerinde yaptıkları araştırmada ınstagram kullanıcılarının motivasyonlarının; kendini 
ifade etme, sosyal etkileşim, arşivleme, kaçma ve gözetleme olduğu belirtilmiştir. Kullanıcıların 
çeşitli fotoğraflarla yaptıkları arşivlerinden kendi siber belgesellerini oluşturmayı değerli 
buldukları ortaya çıkmıştır. Arşivlerini ise günlük yaşantılarından kaçmak, başka insanlarla 
tanışmak ve etkileşim amacıyla kullandıkları görülmüştür. Diğer bir araştırmada da medya 
fotoğrafları analizinin artması gerektiği belirtilmiştir. Özel içerikler üzerinde daha iyi analizlerin 
yapılmasının, turizm deneyimlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunabileceği belirtilmiştir 
(Picazo ve Moreno-Gil 2017:18). Endonezya’daki bir turizm sitesinin ınstagram sayesinde marka 
olma başarısını anlatan başka bir araştırmada, çeşitli etiketlerin (#hastag) kullanımı sayesinde 
diğer turistlerin de paylaşılan fotoğrafları görebilmelerinin sağlanması, bilgilerin aranmasında 
önemli bulunmuştur. Etiketlerin anlatılmak istenen temanın daha özel hale gelmesinde etkili 
olduğu ve yeni turistik bölgelerdeki deneyimlerin aktarılması açısından önemli bir fırsat olduğu 
da çalışmanın diğer önerileri arasında yer almıştır (Fatani ve Suyadnya 2015:1092).  

Peru’da yapılan bir araştırma sonucunda ziyaretçi paylaşımlarının daha çok yerel halkın günlük 
yaşantısını merak etme üzerine olduğu ancak destinasyon yöneticilerinin o zaman diliminden 
daha eski olan kültürel ve geleneksel yaşantıyı içeren fotoğrafları paylaştıkları görülmüştür 
(Stepchenkova ve Zhan, 2011:7). Fotoğraflar ziyaretçilerin önceliklerini öğrenebilmek adına 
önemlidir. Yine Porto Riko'da yapılan benzer bir araştırmada ise turistlerin bakış açıları ile yerel 
halkın bakış açılarının farklı olduğu tespit edilmiştir. Ziyaretçiler daha çok mimari yapıları, 
sokakları ve işaretleri gösterirken, yerel halkın çektiği fotoğraflarda ise daha çok doğal güzellikler 
ve diğer nesnelerin gösterildiği ifade edilmiştir (Davila ve Gretzel 2011:7). 

2014 yılında Kopenhag şehrine ait bir etiket olan ‘#sharingcph’ ile coğrafi veriler mekânsal 
dağılım modeli ile sınıflandırılmıştır. Sonuçlar görüntüleri ve belirli özel noktalara olan 
dağılımları göstermektedir. Görüntülerin %10’u günbatımı ve su birikintisinden yansımaları 
ifade eden ‘Biyokültürel Doğa’ olarak sınıflandırılmıştır. İlk on önemli noktanın yeşil olması 
dikkat çekicidir. Görüntülerin %44,4’ünün kentsel yeşil alanlarda çekildiği belirtilmiştir 
(Guerrero, Moller, Olafsson ve Snizek, 2016:7). 2016 yılında Saint Petersburg'da yapılan bir 
araştırmada ise Şubat ve Mart aylarına ilişkin turistlerin ınstagram paylaşımları incelenerek 
şehrin en sık ziyaret edilen bölgeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak yerlilerin ve 
turistlerin farklı aktivite tercihlerine sahip oldukları bulunmuştur. Dolayısıyla ziyaretçilerin 
paylaşım yaptığı yerin turistik açıdan potansiyel taşıyabileceği belirtilmiştir (Mukhina, Rakitin 
ve Visheratin 2017:2382).  

İsviçre'de yapılan bir araştırmada destinasyona ait 200 fotoğrafa içerik analizi yapılmış ve 
bölgeye ait sadece merkezi alanların değil tüm küçük büyük alanların daha fazla 
fotoğraflanmaya devam etmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca paylaşılan fotoğraflara konum 
etiketi eklenmesinin özellikle yiyecek fotoğraflarında önemli olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla 
sosyal medya üzerinden viral pazarlama çalışması yapılabileceğine dikkat çekilmiştir (Golinvaux 
ve Evagelou, 2017:2). Erzincan’da yapılan araştırmada ise görsel ögelerden daha çok doğa 
sporlarının ön plana çıktığı görülmüştür. Destinasyon web sitesindeki görselin içeriğine uygun 
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anahtar kelimelerin eklenmesi ile arama verilerine ulaşmanın kolaylaşması sağlanmakta olup 
destinasyon tanıtımlarında kullanılan fotoğrafların farklı açılardan gösterimlerinin yapılması ile 
zenginlik sağlanabileceği belirtilmiştir (Bayram, Keleş ve Bayram 2016:23).  

Çin’de ziyaretçilerin algılarını keşfetmek için turist fotoğraflarının incelendiği araştırmada, 
Avrupalı turistlerin pandaları daha çok ön plana çıkardıkları, Amerikalı turistlerin ise basketbola 
daha çok ilgi gösterdikleri belirtilmiştir. Dağ fotoğraflarının ise daha çok Çin Seddi bölgesinde 
yoğunlaştığı belirtilmiştir. Dört kıtadan gelen turistlerin daha çok kentsel bina ve kültürel alanları 
ilk sırada tercih etmesine ek olarak bu alanlara ilişkin fotoğrafların geleneksel alanlar ile ilgili 
olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla destinasyon yöneticilerinin farklı turistler için farklı 
deneyimler oluşturması gerektiği ortaya konulmuştur (Zhang, Chen ve Li 2019:606).  

Yıl içerisinde yerli ve yabancı birçok turist ağırlayan Kastamonu, çok önemli turistik değerlere ve 
uzun tarihi geçmişe sahip bir şehirdir. Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan 
Kastamonu M.Ö. 2000 yılından itibaren çeşitli uygarlıkların yaşam alanı olarak bilinmektedir 
(Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019). 13.108 km2 yüzölçümüne sahip olan ilde 
yaklaşık 372.000 insan yaşamaktadır. Şehrin toplam 20 ilçesi olup altısı Karadeniz kıyı 
şeridindedir (KUZKA, 2019). Bitki örtüsü orman ağırlıklı olan şehirde kıyı kesimlerinde 
Karadeniz iklimi, iç kısımlarda ise karasal iklim etkilidir. Dağlık coğrafi yapısı yanında 
Karadeniz’e kıyısı olması şehre ayrı bir doğal zenginlik katmaktadır. Bununla birlikte turistik 
açısından birçok tarihi ve kültürel değere de sahiptir 

Kastamonu’nun birçok çekiciliğe sahip olması yanı sıra araştırma kapsamında en çok fotoğraf 
paylaşımının yapıldığı 25 turistik nokta üzerinde çalışılarak ziyaret edilen alanın turist bakış 
açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle belirlenen turistik noktalara ait fotoğrafları 
incelerken göstergebilimden faydalanılarak destinasyon pazarlamasında göz önüne alınabileceği 
düşüncesinden hareketle ziyaretçilerin bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı Kastamonu ilinde bulunan turistik noktalara dair ziyaretçi fotoğrafları ile il 
resmî kurumlarının tanıtım fotoğraflarını karşılaştırarak göstergebilimsel açıdan analiz etmektir. 
Destinasyon tanıtımı açısından fotoğraf oldukça önemli bir unsurdur. Ancak bu durum ilgili 
kamu veya özel kuruluşlara ait web sitelerinde mutlaka bir fotoğraf bulundurulması gerektiği 
anlamına gelmemekle birlikte ziyaretçi fotoğraflarını anlayarak yapılacak pazarlama 
çalışmalarının daha etkili olabileceği varsayımından hareket edilmiştir.  

 

Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmada içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi, toplanan verilerin kavramsal hale 
getirilmesi ve mantıksal bir düzen içerisinde açıklanmasıdır. Amaç, benzer olan verileri bir araya 
getirerek anlaşır bir şekilde düzenlemektir. Bunu yaparken de belirlenen kavramlar kategorize 
edilerek tümevarım yapılır (Yıldırım ve Şimşek 2016:242). Yapılan literatür taramasından sonra 
araştırmada göstergebilimden yararlanılması uygun bulunmuştur.  
 
Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
Araştırmanın kapsamını Kastamonu etiketi ile sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar 
oluşturmaktadır. Sosyal medyanın farklı kanallarında milyonlarca fotoğrafın varlığı göz önünde 
bulundurularak araştırma, en çok tercih edilen platform olan ınstagram’la sınırlandırılmıştır. 
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Ziyaretçilerin süreç içerisinde paylaştıkları fotoğrafları silmeleri ya da tekrar paylaşmaları ve 
tarama esnasında web sitelerinin yavaşlaması gibi durumlar bir nokta için yapılan taramanın tek 
seferde yapılıp bitirilmesini zorunlu kılmıştır. Ayrıca ziyaretçilerin paylaştıkları fotoğraflarda 
kendilerinin veya yakınlarının da bulunmasından dolayı izinsiz yayınlanamayacağı için benzer 
en yakın fotoğrafın seçilmesi çalışmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmuştur. 
 
Evren ve Örneklem  

Kastamonu'da birçok turistik çekim noktası bulunmasına rağmen kamu kuruluşları (Valilik, 
Belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) resmi web sitelerinden yaklaşık 60 turizm noktası 
belirlenmiştir. Ancak bu noktaların hepsinin değerlendirilmesi, yoğunlaşmayı zorlaştıracağı için 
en çok fotoğraf paylaşımı yapıldığı tespit edilen 25 noktaya indirgenmiştir. Yapılan ön çalışmada 
ınstagramda Ekim 2018 ila Ekim 2019 arasında 52 hafta boyunca paylaşılmış toplam 2046 fotoğraf 
tespit edilmiştir. Belirlenen noktalardan dört tanesine ilişkin çok az sayıda veya hiç fotoğraf 
bulunmaması ya da bulunan fotoğrafların değerlendirilmesi yapılacak kadar bölgeyi temsil 
etmemesi nedeniyle bu noktalar araştırmadan çıkarılmıştır. Kalan 21 turistik noktaya ait 2008 
fotoğraf üzerinden inceleme yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan incelemede fotoğraflar iki 
aşamada sınıflandırılmıştır. Bunlar; 

Fotoğrafların Belirlenen Turistik Noktalara Göre Sınıflandırılması: Araştırmada belirlenen 21 nokta 
ınstagram üzerinden taranmıştır. Taramalar yapılırken sosyal ağlarda ve mikroblog bir sözcük 
ya da sözün başına diyez işareti eklenerek oluşturulan (Wikipedia, 2019) etiket kullanılmıştır. 
Taramada #Horma Kanyonu, #Ilgaz Dağı Milli Parkı, #İnebolu Plajı, #Küre Dağları Milli Parkı, 
#Cide Gideros Koyu, #Ginolu Plajı, #Valla Kanyonu, #Loç Vadisi, #Kurşunlu Han, #Şerife Bacı 
Anıtı, #Ilgarini Mağarası, #İstiklal Yolu, #Kale, #Nasrullah Meydanı, #Mahmut Bey Cami, 
#Evkaya Mezarı, #Saat Kulesi, #Pompeiopolis (Zımbıllı), #Kastamonu Merkez, #Beldeğirmen 
Köyü, #Etnografya Müzesi ve ayrıca her nokta için #Kastamonu etiketleri kullanılarak aramalar 
sonucu bulunan fotoğraflar ayrı klasörlerde toplanmıştır.  
 
Sınıflandırılan Fotoğrafların Kendi İçerisinde Gruplandırılması: 21 turistik noktaya ait toplam 2008 
fotoğraf analiz edilmiştir. Her bir nokta için ayrılan fotoğraflar kendi içerisinde fotoğrafın arka 
plan görüntüsüne göre yeşil veya karlı alan, yol, bina veya su alanı, ufuk çizgisi veya geniş bir 
manzarayı gösteren açık alan, fotoğraf karesinde ziyaretçi dışında birden fazla kişinin bulunması, 
araç, eşya vb. başka unsurların bulunması ile oluşan karmaşık alan olmak üzere beş kategoriye 
ayrılmıştır. Ardından frekansları alınmış ve alanda en çok paylaşılan fotoğraf teması temsili 
olarak seçilmiştir. Bununla birlikte resmî kurumlardan Belediye, Valilik ve İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü resmî web sitelerinde yer alan ilgili alan fotoğrafı seçilerek bu fotoğraflarla 
karşılaştırılmıştır. 
 
Verilerin Analiz Edilmesi 
Göstergebilimsel çözümleme yaparken, düz ve yan anlamlandırma kullanılmaktadır. Düz 
anlamda ilk görülenlerin hiçbir zaman kaybolmadığı bilinmekle beraber yan anlam her zaman 
bulunmayabilir (Barthes, 2005:87). Bu durumda, bir fotoğraf düz anlamın yanında yan anlam 
içerebilmekte ve gösterilen fotoğrafı inceleyenler düz anlam ile birlikte kendi öz kültürleri ve 
bilişsel gelişmişlikleri ile fotoğrafa yükledikleri yan anlam gösterenin ne denli çok anlamsal bir 
zenginlik oluşturabileceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ziyaretçinin (gösterenin) bir turistik 
fotoğrafa yüklediği düz anlam ve yan anlam ile kendi bakış açılarını ve öznel fikirlerini anlatmış 
olması önemli bir veridir. Dolayısıyla tüketicilerin davranışlarının daha kolay takip edilmesi 
sağlanabilmektedir (Hunter vd., 2015:113). 
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Bu araştırmada, yazarlar önce ziyaretçinin fotoğraf karesindeki arka planı, daha sonra varsa 
resmî kurumlara ait fotoğrafları aynı parametrelerle değerlendirmiştir. Ardından bu iki grup 
göstergebilim yardımı ile düz ve yan anlam açısından karşılaştırılmıştır. Son olarak, fotoğraflara 
ilişkin yazarların yorumları birlikte değerlendirilmiş ve ortak bir metin haline getirilerek 
çalışmada sunulmuştur.   
 
BULGULAR 

Kastamonu turistik çekim noktalarından belirlenen 21 alan analizi Tablo 1’de verilmiştir. Bu 
verilere göre en çok fotoğraf (%17,08) paylaşımının yapıldığı turistik nokta Horma Kanyonu’dur. 
Bunu %13,75 ile Ilgaz Dağı Milli Parkı ve %8,81 ile İnebolu Plajı takip etmektedir. Küre Dağları 
Milli Parkı çok yakın bir oranla (%8,41) fotoğraf paylaşılan dördüncü turistik noktadır. 
Ziyaretçilerin paylaşımda bulunduğu ilk beş turistik nokta toplam paylaşım oranının yaklaşık 
yarısını oluşturmakta olup, tamamı doğal zenginliklere ve çekiciliklere işaret etmektedir. Ayrıca 
iki doğal park, iki deniz kıyısı ve bir kanyonun yer alması ziyaretçilerin Kastamonu’nun sadece 
bir turistik ürününe ve aynı zamanda bir turistik bölgesine yoğunlaşmadıklarını, daha çok doğal 
turistik ürünlere yoğunlaştıklarını göstermektedir. Bunlar içerisinde jeolojik bir turistik değerin 
birinci sırada yer alması ise dikkat çekicidir.  

İkinci beş paylaşım noktası incelendiğinde, Cide Gideros Koyu ziyaretçilerin paylaşım yaptığı 
altıncı (%7,82) nokta olmakla beraber yedinci olan Ginolu Plajı ile yakın oranlara (%7,42) sahiptir. 
Kastamonu'da yer alan bir diğer kanyon olan Valla Kanyonuna dair ziyaretçilerin paylaştıkları 
fotoğraflar incelendiğinde %5,53 oranında paylaşımda bulundukları görülmektedir. Bu durumu 
takip eden Loç Vadisi (%4,53) sekizinci paylaşım noktasını oluşturmaktadır. Hemen ardından 
birbirlerine çok yakın oranlarda Kurşunlu Han (%3,59) ve Şerife Bacı Anıtı (%3,49) fotoğrafı 
paylaşımı dikkat çekmektedir. Bu bölümde plaj, kanyon, vadi ve iki kültürel mirasa ait turistik 
çekicilik yer almakla beraber kültürel ürünlerin son iki (8 ve 9) sırayı paylaşıyor olması 
Kastamonu’nun doğal zenginliklerinin önemli bir çekiciliğe sahip olduğunu teyit etmektedir. 
Ayrıca bu beş turistik noktanın üçünde farklı alanların fotoğrafının paylaşılması da önemli bir 
bulgu olarak değerlendirilebilir.   

Ziyaretçilerin paylaşımda bulundukları onuncu turistik nokta %2,69 ile Ilgarini Mağarası olup 
yine doğal ve jeolojik turistik ürün olarak dikkati çekmektedir. Ziyaretçilerin daha sonraki dört 
paylaşımının da kültürel ürünleri ortaya çıkardığı görülmektedir. Bunlar sırası ile İstiklal Yolu 
(%2,64), Kastamonu Kalesi (%2,59), Nasrullah Meydanı (%2,44) ve Mahmut Bey Camii’dir 
(%1,94).  Ziyaretçilerin 10 ila 14 arasındaki beş turistik noktaya ait paylaşımlarında kültürel 
mirasa ait ürünlerin hâkim olduğu görülmektedir. Bu durumu takiben fotoğraf paylaşımı yapılan 
ürünlerde binaya ait fotoğraf paylaşımı yaygındır. Ziyaretçilerin paylaşımlarında Evkaya 
Mezarları 16. sırada olup %1,74 oranında fotoğraf paylaşımına sahiptir. Kastamonu Saat Kulesi 
paylaşımları ve Pompeipolis veya diğer adıyla Zımbıllı Tepe Höyüğü %1,44 ile aynı orana 
sahiptir.  

Kastamonu merkeze ait fotoğraf paylaşımları %1,25 ile 19. sırada yer almaktadır. Ziyaretçilerin 
paylaşımlarında Bel Değirmen Köyü (%0,95) ve Etnografya Müzesi (%0,5) son iki sıradadır. 
Paylaşılan fotoğraflarda tarihi ve kültürel miras ürünlerinin doğal miras ürünlerinden sonra 
geldiği tespit edilmiştir.  
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Tablo 1. Kastamonu İli Turistik Çekim Noktalarına Ait Paylaşılan Fotoğraflara İlişkin İstatistikler 

  
Yeşil -Kar 

Alanı 
Yol 

Alanı 
Bina-Su  

Alanı 
Açık 
Alan 

Karışık 
Alan 

Genel 

  Bölgeler f % f % f % f % f % f % 
1 Horma Kanyonu 83 24,2 160 46,7 66 19,2 15 4,37 19 5,54 343 17,1 
2 Ilgaz Dağı Milli P. 110 39,9 42 15,2 13 4,71 58 21 53 19,2 276 13,8 
3 İnebolu Plajı 7 3,95 1 0,56 1 0,56 100 56,5 68 38,4 177 8,81 
4 Küre Dağları Milli P. 40 23,7 18 10,7 24 14,2 76 45 11 6,51 169 8,42 
5 Cide-Gideros Koyu 42 26,8 6 3,82 16 10,2 47 29,9 46 29,3 157 7,82 
6 Ginolu Plajı 48 32,4 0 0 32 21,6 16 10,8 52 35,1 148 7,37 
7 Valla Kanyonu 10 9,01 28 25,2 13 11,7 42 37,8 18 16,2 111 5,53 
8 Loç Vadisi 35 38,5 3 3,3 26 28,6 26 28,6 1 1,1 91 4,53 
9 Kurşunlu Han 14 19,4 5 6,94 15 20,8 6 8,33 32 44,4 72 3,59 
10 Şerife Bacı Anıtı 9 12,9 0 0 4 5,71 46 65,7 11 15,7 70 3,49 
11 Ilgarini Mağarası 26 48,2 18 33,3 7 13 1 1,85 2 3,7 54 2,69 
12 İstiklal Yolu 7 13,2 15 28,3 10 18,9 7 13,2 14 26,4 53 2,64 
13 Kastamonu Kalesi 0 0 1 1,92 0 0 41 78,9 10 19,2 52 2,59 
14 Nasrullah Meydanı 14 28,6 20 40,8 14 28,6 0 0 1 2,04 49 2,44 
15 Mahmut Bey Cami 7 18 14 35,9 13 33,3 0 0 5 12,8 39 1,94 
16 Evkaya Mezarı 2 5,71 2 5,71 25 71,4 0 0 6 17,1 35 1,74 
17 Saat Kulesi 2 6,9 6 20,7 9 31 3 10,3 9 31 29 1,44 
18 Pompeiopolis (Zım.) 7 24,1 0 0 16 55,2 0 0 6 20,7 29 1,44 
19 Kastamonu Merkez 2 8 0 0 16 64 1 4 6 24 25 1,25 
20 Beldeğirmen Köyü 1 5,26 0 0 15 79 0 0 3 15,8 19 0,95 
21 Etnografya Müzesi 2 20 0 0 8 80 0 0 0 0 10 0,5 
  TOPLAM                     2008 100 

Araştırma bulgularının ikinci bölümünde aynı turistik noktaya ilişkin ziyaretçi ve kamu kurum 
fotoğrafları karşılaştırılarak incelenmiştir.   

Fotoğraf 1. Horma Kanyonu 

Horma Kanyonu ziyaretçilerin Kastamonu’da %17,08 ile en çok fotoğraf paylaştığı yerdir. 
Ziyaretçilerin %24,20 ile yeşil alan, %46,65 ile de kanyonda bulunan ahşap yapımı yolların 
fotoğraflarını paylaştıkları tespit edilmiştir. İlk fotoğrafta ziyaretçiler kanyonun ahşap yolları ile 
doğal yeşilliğin birbiri ile olan uyumunu göstermeye çalışmışlardır. Fotoğrafta kanyonun 
doğallığı ilkbahar gösterimiyle vurgulanmıştır. Belediye, Valilik ve İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü fotoğraflarında ahşap yürüme yollarının yanında su alanı da vurgulanmıştır. Bu 
durumda ziyaretçilerin kurumlardan farklı olarak kanyonda sonradan yapılmış olan üstyapı 
çalışmasına dikkat çektikleri görülmektedir. 
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Fotoğraf 2. Ilgaz Dağı Milli Parkı 

 

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı ziyaret eden ve fotoğraflayan ziyaretçilerin çoğunlukla kış aylarını tercih 
ettiği görülmüştür. Ziyaretçilerin çektiği fotoğrafların arka planlarında karlı alan %39,86, açık 
alan %21,01 ve karışık alan %19,20 oranına sahiptir. Ziyaretçilere ait olan fotoğrafta mevsimin kış 
olması nedeniyle arka fon manzara yerine karlı alan olarak nitelendirdiğimiz yakın bir ağaçlık 
alandan oluşmaktadır. Bu fotoğraf karesinde ziyaretçi kar kalınlığının yoğunluğunu ağacın 
üzerinde anlatmaya çalışmıştır. Ağaç renginin koyu ve kar renginin açık olmasından dolayı zıt 
renklerin oluşturduğu uyum ile daha belirgin duran doğal güzelliği ve kar kalınlığı göstermek 
istemektedir. Kastamonu Belediyesi, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün resmî 
sitesinden alınan fotoğraflarda ise turistik tesisler ve doğanın karlı görünümü sergilenmektedir. 
Fotoğrafta yan anlam olarak ziyaret esnasında yapılabilecek etkinlik ile ticari alan vurgusu 
yapılmıştır.  

 

Fotoğraf 3. İnebolu Plajı     

 

En çok ziyaret edilen 3. bölge olan İnebolu plajında %56,50 açık alan, 38,42 ile karmaşık alan 
fotoğraflarının gösterildiği tespit edilmiştir. Ziyaretçilerin paylaştığı ilk fotoğrafta günbatımı 
esnasında oluşan ışık ve renk uyumunun deniz yüzeyinde meydana getirdiği yansımalar 
gösterilmiştir. Ayrıca deniz alanına daha fazla yer ayırmak düz anlamı ifade ederken 
durgunluğuna vurgu yapılması yan anlamı belirtmektedir. Kastamonu Belediyesinin resmî 
sitesinden alınan fotoğrafta çok yakın benzerliğin olduğu tespit edilmiştir. Valilik resmî 
sitesinden alınan fotoğraf yine günbatımına yakın ancak plaj, kum vb. başka unsurları da 
içermektedir. Bu fotoğrafta ayrıca yan anlam olarak sahilde yapılabilecek etkinliklere işaret 
edilmekte diğer bir ifade ile ticari alan gösterilmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
fotoğrafında ise denizin ve gökyüzünün mavisi ile doğanın yeşilliği gösterilerek diğer 
paylaşımlardan farklı bir gösterim tespit edilmiştir. 
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Fotoğraf 4. Küre Dağları Milli Parkı    

 

Misafirler Küre Dağı Milli Parkı’nı daha çok (%44,97) sonbahar aylarında fotoğraflarken, 
paylaşılan fotoğrafların ortak özelliği açık bir alana ait renkli orman manzarasıdır. İlk fotoğrafta 
da ziyaretçi gökyüzünün maviliği ile bulutların beyazlığı ve birçok sayısız renkten oluşan 
ormanın birleştiği ufuk çizgisini merkeze alarak renk çeşitliliğini göstermeye çalışmaktadır. Bu 
fotoğrafta çok renklilik ile neşeli bir ifade yan anlam olarak gösterilmiş olabilir. Belediye ve 
Valilik resmi sitelerine ait fotoğraflarda ilk görüntüye yakın bir gösterim olsa da fotoğraf 
karelerinde yerleşim alanlarının da vurgulandığı tespit edilmiştir. Bu durumda ziyaretçilerin yan 
anlam açısından tamamen doğal olanı göstermek istedikleri söylenebilir. İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü fotoğrafının da ziyaretçi karesi ile aynı özellikleri taşıdığı ifade edilebilir.   

Fotoğraf 5. Gideros Koyu       

 

Gideros Koyu’nda ziyaretçilerin en çok bölgeye adını veren koyu fotoğrafladığı tespit edilmiştir. 
Ziyaretçiler %26,8 ile yeşil alan, %29,3 ile karışık arka planları fotoğraflarında göstermiştir. İlk 
bakışta büyük bir kaya parçası göze batmasına rağmen genel olarak Gideros Koyu’nun sessizliği 
ve sakinliğini vurgulayan bir yan anlam ifadesi mevcuttur. Bu fotoğrafta koyun iki yakası da 
görüntülenmeye çalışılmıştır. Ziyaretçiler aynı fotoğrafı gün batımı ve genellikle havanın açık 
olduğu zamanları tercih ederek de göstermiştir. Kastamonu Valiliği’nin resmi sitesinde ise sahil 
ve deniz kıyısı görüntüsü vurgulanmaya çalışılmıştır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmî 
sitesinde paylaşılan fotoğrafta günbatımı gösterimi dikkat çekmektedir. Belediye resmî sitesinde 
ise fotoğraf ile tanıtıma rastlanmamıştır.  

Fotoğraf 6. Ginolu Plajı                    
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Ginolu Plajı’nda ziyaretçiler %32,43 ile yeşil alan, %35,14 ile karışık arka planları fotoğraflarında 
göstermiştir. İlk fotoğrafta plaja ait berrak bir su rengi ile yeşil ormanın gösterimi yapılmıştır. 
Çok temiz bir doğal güzelliğin bulunduğu düz anlam ifadesi bulunmaktadır. Denizin durgun ve 
temiz görüntüsü ile şehirden uzak rahat bir dinlenme alanı olduğu vurgulanmıştır. Belediye ile 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün fotoğraflarında plaj ve kumul alan daha çok ön plana 
çıkarılmıştır. Deniz-kum- güneş üçlüsünün oluşturduğu alan vurgulanarak ziyaretçilere turistik 
çekicilikler gösterilmiştir. Valilik sitesinde ise doğal çekiciliğin yanında salıncak ile yapılabilecek 
bir etkinliğe dikkat çekilerek manzaraya daha tepeden hâkim olan dinlenme duygusu veren yan 
anlam ifadesi tespit edilmiştir.  

 
Fotoğraf 7. Valla Kanyonu 

Valla Kanyonu’nu ziyaret eden misafirler %25 oranında kanyona ulaşmak için çıkılan merdiven 
ve ahşap yolu göstermekle birlikte %37,84 gibi önemli bir çoğunluk açık alana işaret eden 
bölgenin jeolojik yapısının ön plana çıktığı kayalık ve vadinin iki yamacını göstermeyi tercih 
etmiştir. Ziyaretçiler kanyonun derinliğini fotoğrafın merkezine alarak bulundukları noktanın 
yüksekliğine ve görüş alanlarının büyüklüğüne vurgu yaparak kanyona ait manzarayı düz 
anlam ifadesi olarak göstermeye çalışmıştır. Bu gösterim Belediye resmî sitesinde yayınlanan 
fotoğraf ile benzer açıyı anımsatmaktadır. Valilik resmî sitesinden alınan fotoğraf ziyaretçi 
paylaşımı ile benzerlik gösterse de kanyonun sadece bir kısmı gösterilmiştir. İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü resmî sitesinden alınan fotoğraf benzer açının daha uzaktan gösterimini 
oluşturmaktadır. Kurum fotoğraflarının ortak yönü kanyonun dik yamaçlarının birbirine yakın 
olduğu görkemli yapıyı göstermesi iken, ziyaretçi fotoğrafında kanyonun uçsuz bucaksız 
derinliğine dikkat çekilmiştir. 

Fotoğraf 8. Loç Vadisi                    

Loç Vadisi paylaşılan fotoğraflar arasında 8. sırada olup en çok %38,5 ile yeşil alan ve %28,6 ile 
su bulunan alanların ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. Ziyaretçiler debisi yüksek sayılabilecek 
nehir, yoğun ağaçlık alan ve beyaz bulutların aralığında mavi gökyüzünü göstermiştir. 
Fotoğrafta yan anlam olarak nehrin sessizce akışı ve ormanların sonsuzluğu vurgulanmaya 
çalışılmıştır.  Belediye, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gibi diğer paydaşlar fotoğraf 
ile gösterimde bulunmamışlardır. Bu durumda üç resmi kurumun da fotoğraf gösteriminde 
bulunmaması dikkat çekicidir. 
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  Fotoğraf 9. Kurşunlu Han                    

Paylaşılan fotoğraflar içerisinde 9. sırada yer alan Kurşunlu Han’da %44,44 oranı ile açık alan 
gösterimleri ön plana çıkmaktadır. %20,83 ile de bina ve yapı alanı fotoğraf karesinde 
gösterilmeye çalışılmıştır. İlk fotoğrafta da görüldüğü gibi ziyaretçiler en çok merdivenleri arka 
plan olarak göstermeye çalışmışlardır. Bu gösterimde ziyaretçi, hanın tarihi dokusuna gönderme 
yapan duvarları ve kemerleri öne çıkararak hanın işlevselliğine vurgu yapmıştır. Belediye ile İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü site fotoğraflarında ise hanın tamamını içine alan gösterimler 
yapılmıştır. Bu yaklaşımın hanın kullanımına işaret eden gösterimler olduğu söylenemez. Bu 
gösterimlerle handa işlevselliği geri planda kalmış bir görünüm sergilenmiştir. Valilik resmî 
sitesinde fotoğraf ile tanıtım yapılmamıştır. 

 
Fotoğraf 10. Şerife Bacı Anıtı                    

Misafirler anıt fotoğrafının arka planına %65,71 oranında açık alan gösterimini işaret ederek 
gökyüzünün maviliğini göstermeye çalışmışlardır. Fotoğrafların karesine anıtın tamamı 
alınmaya çalışılmış ve çoğunluğu ön cepheden ve kadın figürü merkeze alınarak gösterilmiştir. 
Anıtın yerden yüksekte ve büyük olması fotoğrafı gösterenin zorunlu olarak arka planı gökyüzü 
göstermek mecburiyetinde bırakmış olabilir. Belediyenin resmî sitesinden alınan fotoğrafta aynı 
açıdan çekilmiş olsa da anıtın etrafını çevreleyen mermer yapı da gösterime dahil olmuş ve yine 
açık alan olan gökyüzü, fotoğrafın arka planını kapsamıştır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
resmî sitesinde ise net olmayan bir resim paylaşılmıştır. Valilik resmî sitesinde anıta ilişkin 
fotoğraflı tanıtım yapılmadığı tespit edilmiştir.   

                    

Fotoğraf 11. Ilgarini Mağrası 
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Ilgarini Mağarası ziyaretçilerin %48,2 ile en çok yeşil alan gösterimi yaptığı fotoğrafları 
içermektedir. Fotoğraflarda mağaraya girdikten sonra geriye dönük olarak giriş kapısının 
gösterimi paylaşılmıştır. Mağaranın içinden dışarıya doğru çekilen bu fotoğrafta mağaranın 
büyük görkemli duvarı, dışarıdaki ormanlık alan ve gün ışığının yansıması bir bütünlük halinde 
gösterilmeye çalışılmıştır. Mağaraya ait duvarlar fotoğrafın çerçevesi konumunda kalmıştır. 
Arkadan yansıyan güneş ışığı ise derinlik oluşturulmasına neden olmuştur. Bu durum arkadaki 
ağaçlar ile mağara girişinin ne kadar yüksek olduğunu da göstermektedir. Belediye, Valilik ile İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü fotoğraflarında ise daha çok mağaranın taş duvarları 
gösterilmiştir. Mağara duvarının yanında diğer öğelerin de olması mağaranın büyüklüğünü 
daha iyi anlatabilmek için gereklilik olduğunu düşündürmektedir. 

 

Fotoğraf 12. İstiklal Yolu                    

İstiklal Yolu doğal yürüyüş alanını ziyaret eden turistler bu yolda ilerlediklerini kanıtlama isteği 
duyar gibi görünmektedir. Bu nedenle yazılı bir işaret levhasının önünde nereye gittiklerini 
göstermeye çalışmışlardır. Bu durum %28,30 oranında yolda çekilen fotoğraflar ve %26,42 ile 
karışık alan fotoğrafları ile ön plana çıkmıştır. Tarihi bir değere sahip olan İstiklal Yolu rotası 
üzerinde bulunan yönlendirme işaretlerinin ziyaretçilerin ilgisini çektiği ve bulundukları yeri 
gösterme ihtiyacı hissettirdiği söylenebilir. Dolayısıyla ziyaretçi sadece bir doğa fotoğrafı 
olmadığını ifade eden bir yan anlam oluşturmaktadır.  Belediye resmî sitesinden alınan fotoğraf 
tamamen farklılık göstermekte olup yeşil renkli az kullanılmış bir yolun köprünün üzerinden 
geçtiği halini yansıtmaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmî sitesinde fotoğraf olarak rota 
haritası gösterilmiştir. Ayrıca etkinliğe ait başka birçok fotoğraf mevcuttur. Valilik resmî 
sitesinde ilgili alana ait birçok etkinlik fotoğrafına rastlanmış ancak fotoğraflarda çok fazla 
ziyaretçinin bulunması yayınlama izini almayı zorlaştıracağından kullanılamamıştır.  

 

Fotoğraf 13. Kastamonu Kalesi                    

Kastamonu Kalesi’ni ziyaret eden turistlerin %78,9 gibi önemli bir çoğunluğu açık alan 
fotoğrafları paylaşmıştır. Fotoğrafta kaleden şehre doğru bir gösterim bulunmaktadır. Açık bir 
havada ilkbahar mevsimine işaret eden evlerin çatıları ve üstten bir görüntü ön plana 
çıkmaktadır. Bu gösterimler kalenin şehre oranla daha yüksek bir konumda bulunduğu ve 
etrafının açık bir manzaraya sahip olduğu izlenimini vermektedir. Bu bağlamda kaleyi ziyaret 
eden turistlerin kale yerine kaleden görünen diğer alanları göstermeyi tercih ettikleri söylenebilir. 
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Diğer paydaşlardan paylaşımda bulunmayan Valilik hariç diğer iki fotoğrafta başka bir yerden 
kalenin bütününü gösteren kaleye doğru uzak bir fotoğraf çekilmiş olması düz anlam ifadesidir. 
Bu üç fotoğrafta da bayrak figürü fotoğrafın içerisinde yer alan ortak bir gösterim olarak tespit 
edilmiştir. Bu durumda bayrağa atıf edilen değerin yan anlam olarak gösterildiği söylenebilir.   

 

Fotoğraf 14. Nasrullah Meydanı                   

Nasrullah Meydanı’nı ziyaret eden turistler %40,80 oranında caminin iç ve dış mekânından 
fotoğraf kareleri paylaşmıştır. İlk fotoğrafta caminin giriş kapısının üzerindeki cam alana Arapça 
yazılmış metin gösterilmiştir. Caminin su ve şadırvan alanı da %28,6 gibi önemli bir oranda 
paylaşılmıştır. Belediye ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mimari yapının tamamını gösteren 
fotoğrafları paylaşmışlardır. Valilik resmî sitesinde konu ile ilgili yazılı bilgi bulunmakta olup 
fotoğraf kullanılmamıştır. Dolayısıyla ziyaretçilerin paylaştıkları fotoğraflar ile kurumsal 
paydaşlar arasında önemli farklılıklar mevcuttur. 

 

Fotoğraf 15.  Mahmut Bey Cami 

Mahmut Bey Cami fotoğraflarında %35,90 ile binanın dış cephesi ve %33,33 ile iç cephe  fotoğrafı 
paylaşılmıştır. Bu fotoğrafların yarıdan fazlasında ziyaretçinin kendisi fotoğraf karesinde yer 
almayıp yapının mimarisini göstermeye çalışmıştır. Özellikle dış cephe görüntülerinde giriş 
kısmı ahşap ve taş işçiliğin birlikte oluşturduğu bütünü ön plana çıkarmaya çalışan yakın bir 
fotoğraf ile gösterimde bulunulmuştur. Belediye ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzaktan 
çekilen caminin dış cephe görüntüsü ile ziyaretçilerin bakış açılarına yakın bir gösterimde 
bulunmuş olsalar da belirgin bir mimari özelliği temsil eden gösterim oluşmamaktadır. Valilik 
resmi sitesinde cami ile ilgili fotoğrafa rastlanmamıştır. 

Fotoğraf 16. Evkaya Mezarları               
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Evkaya Mezarları’nı ziyaret eden turistler %71,43 gibi önemli bir oranda yapının dış cephe 
fotoğrafını paylaşmışlardır. Yapının içerisine girdiklerinde kendi fotoğraflarını da yapı ile birlikte 
içeriden dışarıya doğru görüntülemişlerdir. İçeriden çekilen fotoğrafların alanı tam olarak temsil 
etmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle dış cephe fotoğrafı kullanılması tercih edilmiştir. Belediye 
ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü fotoğrafları ziyaretçilerin gösterimleri ile büyük ölçüde 
benzerlik göstermektedir. Ancak daha uzaktan ve yapının tamamını içerisine alan gösterimler 
yapılmıştır. Valiliğin resmî sitesinde alan ile ilgili fotoğrafa rastlanmamıştır. 

 

Fotoğraf 17.Saat Kulesi 

Ziyaretçiler %20,7 ile saat kulesini, %31 kule ile birlikte görünümü ve %31 ile karmaşık alan 
fotoğrafları paylaşmışlardır. Ziyaretçiler saat kulesinin tamamını fotoğraf karesine sığdıramamış 
dolayısıyla arka planda kulenin mimari yapısı ve özellikle kapı yönünden gösterimler 
yapılmıştır. Saat kulesinin ahşap özel tarihi bir görüntü veren kapısı ve kapı tokmağı 
vurgulanmaya çalışılmıştır. Karmaşık alan fotoğrafları birden fazla ziyaretçi ve fotoğrafı çekenler 
ile ilgisi olmayan diğer zorunlu olarak fotoğraf karesinde yer alan kişileri kapsamaktadır. 
Belediye resmî sitesinde de aynı yönden benzer bir fotoğraf bulunmakta ancak daha uzaktan 
kulenin tamamını içerisine alan bir gösterimde bulunulmuştur. Aradaki fark ziyaretçilerin daha 
çok mimari yapıya dikkat çekmesidir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün paylaşımında saat 
kulesi ile birlikte merdiven, aydınlatmalar, gece gökyüzü, ay vb. unsurlarda bulunmaktadır. 
Valilik resmî sitesinde saat kulesi ile ilgili paylaşımda bulunulmadığı görülmüştür.  

 

Fotoğraf 18. Pompeipolis Taşköprü   

Ziyaretçiler %55,2 ile daha çok dış cephe fotoğrafı paylaşmışlardır. Bunun yanında %24,14 ile iç 
cephe, %20,69 ile açık alan fotoğrafı paylaşılmıştır. Dış cephe fotoğraflarında ziyaretçilerden 
arındırılmış bir örnek alınamadığı için iç cephe fotoğraf örneği verilmiştir. Bu örnekte de tarihi 
eserlerin görüntüleri dikkati çekmektedir. Ziyaretçi fotoğrafında bir tarihi eserin çok yakından 
çekilmiş gösterimi yapılmıştır. Belediye fotoğrafında da dışarıdan ve çok uzaktan çekilen bir 
fotoğraf ile gösterimde bulunulmuştur. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü uzaktan dış cephe 
gösteriminde bulunduğu tespit edilmiştir. Valilik resmî sitesinde ise fotoğraf paylaşımında 
bulunulmamıştır.  
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Fotoğraf 19. Kastamonu Merkez 

Kastamonu merkezini ziyaret eden misafirlerin %64 gibi önemli bir çoğunluğu fotoğraftaki gibi 
şehrin ortasından geçen nehir ve iki yanındaki ağaçların oluşturduğu perspektifi göstermeye 
çalışmıştır. Aynı açıdan %25’e yakını gece ışıklandırma anı ile gösterilmiştir. Kış, kar ve her 
mevsimin ayrı özelliklerini içeren görüntüler gösterenin özellikle dikkat çektiği bir açı olmuştur. 
Belediye resmî sitesinden alınan fotoğrafta nehir, yol ve şehrin belirli bir kısmı uzaktan çekilen 
bir fotoğrafla gösterilmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde Kastamonu çok daha farklı bir 
fotoğraf ile temsil edilmiştir. Valilik resmî sitesinde ise alana ait fotoğraf paylaşımında 
bulunulmamıştır.  

 

Fotoğraf 20. Beldeğirmen Köyü 

Beldeğirmen Köyü sembolü haline gelmiş kırmızı renkli ahşap yapılı evin fotoğrafı %79,0 ila bina 
gösterimi olarak sunulmuştur. Ziyaretçilerin paylaştığı fotoğrafta evin tamamı gösterilmekle 
beraber yakından çekilen bir açı bulunmaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sitesindeki 
fotoğraf ziyaretçilerin paylaşımına oldukça yakın açılardadır. Kastamonu Belediyesi’nin resmî 
sitesinden alınan fotoğrafta aynı açıdan biraz daha uzaktan yapılan gösterimde ev ile birlikte 
büyük bir ağaç ve diğer unsurlar da gösterilmeye çalışılmıştır. Valilik resmî sitesinde bölge ile 
ilgili fotoğrafa rastlanmamıştır.  

 

 Fotoğraf 21.Etnografya Müzesi     

Etnografya Müzesi’nde ziyaretçiler daha çok iç mekân fotoğraflarını paylaşarak sergilenen 
eşyaları göstermiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün resmî sitesinden alınan fotoğrafta da 
benzer iç mekân ve sergilenen eşyalar gösterilmiştir. Belediye ve Valilik resmi sitelerinde ise 
fotoğraf paylaşımı yapılmamıştır. Tüm fotoğraflarda düz anlam ifade eden doğrudan bir 
gösterim tespit edilmiştir.  
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Araştırma bulgularının üçüncü bölümünde aynı turistik noktaya ilişkin ziyaretçi ve resmi kurum 
fotoğraflarının benzerlik ve farklılıkları Tablo 2’de bütün halinde incelenmiştir.  
 
Tablo 2. Turistik Noktalara Ait Ziyaretçi ve Kamu Fotoğraflarının Karşılaştırılması  

         : İlgili fotoğrafın kurumun sitesinde bulunduğunu gösterir. 
         : Fotoğrafın diğer kurum fotoğrafalar ile benzer olduğunu gösterir. 
         : İlgili fotoğrafın kurumun sitesinde bulunmadığını gösterir.  
 
Tablo 2’ye göre ziyaretçilerin fotoğraf paylaştığı 21 turistik noktalardan üçünde (Gideros Koyu, 
Loç Vadisi, Etnografya Müzesi) Kastamonu Belediyesi resmî web sitesinde fotoğraflı tanıtımda 
bulunulmamıştır. Kastamonu Valiliği resmî web sitesinde de 12 turistik noktada fotoğraflı 
tanıtıma rastlanmamıştır. Ancak bazı haber başlıkları altında fotoğraflar mevcut olup turistik 
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2 Ilgaz Dağı M.P.         

3 İnebolu Plajı         

4 Küre Dağları M.P.         

5 Gideros Koyu         

6 Ginolu Plajı         

7 Valla Kanyonu         

8 Loç Vadisi         

9 Kurşunlu Han         

10 Şerife Bacı Anıtı         

11 Ilgarini Mağarası         

12 İstiklal Yolu         
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14 Nasrullah Meydanı         

15 Mahmut Bey Camii         

16 Evkaya Mezarı         

17 Saat Kulesi         

18 Zımbıllıtepe Höyüğü         

19 Kastamonu Merkez         

20 Beldeğirmen Köyü         

21 Etnografya Müzesi         
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tanıtım amaçlı olmadığı düşünülmüş ve fotoğraf içerisinde çok sayıda ziyaretçi bulunması 
nedeniyle araştırmada kullanılamamıştır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmî sitesinde ise 
turistik noktalardan birinde fotoğraflı tanıtımda bulunulmamıştır. Tüm fotoğraflar içinde sadece 
Küre Dağları Milli Parkı’na ait fotoğrafların tamamıyla birbirine benzediği tespit edilmiştir. 
Belediye ve Valiliğin İnebolu Plajı’ndaki fotoğrafları benzerlik göstermektedir. Bunların dışında 
Mahmut Bey Camii ve Evkaya Mezarları fotoğrafları Belediye ile İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’ne oldukça benzer çekimleri oluşturmaktadır. Ziyaretçinin paylaştığı Etnografya 
Müzesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü fotoğrafları benzerlik göstermektedir. Belediye ile İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ait Beldeğirmen Köyü fotoğrafları da benzerlik göstermektedir. 
Dolayısıyla ziyaretçi fotoğraflarına benzerliğin az sayıda olduğu söylenebilir.  
 
Ayrıca bazı turistik noktalarda bölgeye ait karakteristik fotoğraflar tespit edilmiştir. Bunların; 
Ilgaz Dağları- kar, Küre Dağları-sonbahar, İnebolu Plajı-günbatımı, Horma Kanyonu-ahşap 
yürüme yolları, Gideros Koyu-sessizlik ve sakinlik, Ginolu Plajı-sessizlik ve sakinlik, Ilgarini 
Mağarası-mağara kapısının ters açıdan çekilmesi, İstiklal Yolu-yol işaretleri, Nasrullah Cami-
cami giriş kapısı, Beldeğirmen Köyü-kırmızı ev, Kastamonu merkez-nehir ve perspektif gibi çok 
belirgin öne çıkan ve hatırlatıcı etkisi olabilecek güçlü noktalar olduğu söylenebilir.  
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmada ziyaretçilerin Kastamonu’daki 21 turistik noktaya ait Instagramda en sık 
paylaştıkları fotoğraf kareleri göstergebilim aracılığıyla incelenmiştir. Ayrıca ziyaretçi 
fotoğrafları ile resmî kurumların tanıtımda kullandıkları fotoğraflar karşılaştırılmıştır. Bu 
fotoğraflar kendi içerisinde beş gruba ayrılıp kodlanmış ve yorumlanmıştır. Toplamda 2008 adet 
fotoğraf incelenmiş ve en çok fotoğraf paylaşımı yapılan ilk beş turistik nokta Horma Kanyonu 
(%17,8), Ilgaz Dağı Milli Parkı (%13,75), İnebolu Plajı (%8,81), Küre Dağları Milli Parkı (%8,42) ve 
Cide Gideros Koyu (%7,82) olarak tespit edilmiştir. Bu beş nokta Kastamonu’da paylaşılan 
fotoğrafların yarısından fazlasını oluşturmaktadır.  

Loç Vadisi gibi paylaşım sıklığı açısından 8. sırada yer alan bir turistik noktada kurumların 
fotoğraflı tanıtımlarda bulunmaması dikkat çekici bir durum olup destinasyon yöneticilerinin 
göz önünde bulundurması gereken önemli bir değer olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla 
ziyaretçilerin paylaştığı fotoğraflar yol gösterici olmakla beraber Godfrey ve Gretzel (2010:312) 
şehirlerin markalaşmasında fotoğraf ve sosyal medyanın rolünün dikkate alınması gerektiğini 
belirtmiştir. Yine aynı araştırmacılar daha çok fotoğraflı tanıtım yapılması, hatta kurumların 
fotoğraf kullanmadığı destinasyonlar için de fotoğraf oluşturup sayılarını arttırması gerektiğini 
belirtmiştir. Başka bir çalışmada (Rickley-Body ve Knudsen, 2012:5) ise turistlerin farklı bakış 
açılarına sahip olabilecekleri ve dolayısıyla bilgilendirici levhaların özellikle yabancı turistlere 
uzun çeviriler yapılmadan daha öz bir biçimde aktarılması gerektiği önerilmiştir. Böylelikle 
çalışmada tanıtımın turist merkezli olması gerektiği sonucunu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda 
turiste sorulabilecek en basit sorunun; “Destinasyon ile ilgili ne öğrenmek istiyorsunuz?” olması 
gerekir. Ziyaretçilerin paylaştığı destinasyon fotoğrafları da bu soruya cevap niteliğinde olup 
ziyaretçilerin ilgilerini yansıttığından değerlendirilmeye alınması kaçınılmazdır. 

Bu araştırmada paylaşılan fotoğraflarda ilk sekiz sırada doğal çekiciliklerin bulunduğu tespit 
edilmiştir. Dokuzuncu sıradan itibaren doğal çekicilikler ile beraber kültürel miras unsurlarının 
paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kastamonu Merkez, Beldeğirmen Köyü ve Etnografya Müzesi 
belirlenen 21 turistik noktadan en az fotoğraf paylaşımı yapılan yerler olarak tespit edilmiştir. 
Turistik noktalardan Kastamonu Belediyesi üç, Kastamonu Valiliği 12, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü bir alanda fotoğraf ile tanıtımda bulunmamıştır. Kurum fotoğraflarında Ilgaz Dağı 
Milli Parkı’nda olduğu gibi kurumlar yapılabilecek etkinlikleri göstermeye çalışırken ziyaretçiler 
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daha sade fotoğraflar tercih etmişlerdir. Bu durumda kurum fotoğraflarının yanında ziyaretçi 
fotoğraflarının da sitelerde bulundurulması önerilebilir. Horma Kanyonu’nda ziyaretçi 
fotoğraflarıyla kurumların fotoğrafları birbirine yakın olsa da ziyaretçi fotoğrafında kanyona 
sonradan yapılan ahşap yürüyüş yolunun tasarımı vurgulanmış, kurumlarda ise daha çok doğal 
alan vurgulanmıştır. Dolayısıyla ziyaretçilerin yapılan hizmeti beğendikleri söylenebileceği gibi 
kurumlarında bu hizmetlerini ön plana çıkarmaları gerektiği düşünülebilir. 

Araştırmada belirlenen turistik çekiciliklere özgü ortak noktalar olduğu görülmüştür. Bunlar; 
İnebolu Plajında gün batımı, Küre Dağlarında özellikle sonbahar fotoğrafları, Kastamonu 
merkezde nehrin perspektifi destinasyona özgü karakteristik fotoğraflardır. Bu durumu pazar 
segmentleri açısından açıklayan araştırmacılar (Pennington ve Thomsen, 2010:49), işaret-nesne 
ilişkisinin parametrelerini özgünlük, aşinalık, sembolizm, sosyal ve kültürel anlamlar 
belirleyerek bir temsilin üzerindeki etkisinin daha iyi tahmin edilebileceğini belirtmişlerdir. Yine 
aynı araştırmada ulusal markalaşma analizleri ile işaret-nesne ilişkisi pazarlama alanında dikkate 
alınması gereken bir durum olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla İnebolu Plajı karakteristik 
fotoğrafının gün batımı olduğu söylenebilir. Diğer bir araştırmada turist fotoğraflarının 
destinasyon hakkında daha ikonik anlamlar verebileceği belirtilirken turist merceğinden 
pazarlama fikirlerinin oluşabileceği de eklenmektedir (Davila ve Gretzel 2011:9). İkonik anlamlar 
veren bu noktaları göstergebilim açısından yan anlam olarak açıklamaya çalışan diğer bir 
araştırmada ise gün batımının her insan için değişik anlamlara gelebileceği, bazıları için hüzün 
bazıları için aşk ve romantizm ve fotoğrafın durumuna göre sıcak bir güneşin varlığını 
anlatabileceği belirtilmiştir (Çulha, 2011:421). Bu neyin pazarlanmak istendiğine göre değişiklik 
gösterebilmektedir.  

Doğal çekiciliklerin yanında kültürel değerlerin de ön plana çıktığı bu araştırmada ziyaretçiler 
tarihi hanların sadece müze olarak işlev görmediğini aynı zamanda yaşayan bir değer olduğunu 
yansıtan fotoğraflar paylaşmıştır. Bu duruma örnek bir araştırmada sosyal medyada destinasyon 
yönetim örgütleri fotoğraflı tanıtımlar yaparken gösterilen yiyecek içecek bile olsa konum 
bilgisinin mutlaka eklenerek iletişim yaklaşımı geliştirilmesi gerektiğini belirlmiştir (Golinvaux 
ve Evagelou, 2017:313). Modern mimari eserlerini web sitesinin tam merkezine yerleştiren bir 
pazarlama uygulamasında ise şehre gelen turistler için bu mimari eserin zamanla ziyaretçileri 
için ana destinasyon olmaya başladığı görülmüştür (Godfrey ve Gretzel, 2010:10). Bu durumu 
takiben başka bir çalışmada da kurumların sosyal medya üzerinden yaptıkları fotoğraf 
paylaşımlarına bölgenin değerleri ve kimliğine uygun logo ve slogan eklenerek fotoğrafın daha 
kapsamlı konuşlanmasına yardımcı olunabileceği belirtilmiştir (Golinvaux ve Evagelou, 
2017:323). Bu bağlamda Kastamonu klasik mimari örneklerinden olan tarihi konakların veya 
hanların değerlendirilmesi düşünülmelidir. Tarihi konaklar şehirde yalnızca görülmesi gereken 
bir obje olmayıp şehir kimliği ile eş anlamlı ve ziyaretçiler tarafından yaşanması gereken ikonik 
bir değer anlamına gelebilir.   

Kurum fotoğrafları incelendiğinde, paylaşımlarında etkinliklere daha çok yer verdikleri 
görülmüştür. Turistler ile yapılan etkinliklerin takip edilmesi olumlu olmakla birlikte çok 
uzaktan çekilmiş topluluk fotoğrafları yerine yakın plan mutlu ve eğlenen insan figürleri daha 
etkili olabilir. Doğru fotoğrafları belirlemede ziyaretçi fotoğraflarını incelemek önemli bir katkı 
sağlayabilir. (Davila ve Gretzel 2011:9). Bu nedenle kurum fotoğraflarında genel kuşbakışı 
fotoğraflar ile birlikte aynı bölge için ziyaretçilerin fotoğrafları da paylaşılabilir. Paylaşılan 
fotoğraflar aralıklarla güncellenebilir.  

Ziyaretçiler mimari yapılarda yapının bir kısmını veya tamamımın yakın kareden gösterimini 
paylaşırken, kurumlar daha uzaktan ve yapı dışında diğer öğeleri de içine alan gösterimde 
bulunmuşlardır. Diğer taraftan anıtsal yapıların büyük olması fotoğraf karesi içerisinde yer 
almasını da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle anıtların bulunduğu meydanlarda fotoğraf karesinin 
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uygun olabileceği birkaç noktanın işaretler ile belirlenmesi ziyaretçiler için daha uygun olabilir. 
Buna ilaveten kurumların sitelerinde anıtsal yapılar ile ilgili bir fotoğrafın paylaşımı uzaktan-
yakına ve dıştan-içe birkaç örnekle gösterilebilir. 

Ziyaretçilerin paylaştıkları fotoğraflara benzer olan kurum fotoğrafları Küre Dağları Milli Parkı, 
İnebolu Plajı, Mahmut Bey Camii, Saat Kulesi, Evkaya Mezarlığı ve Beldeğirmen Köyü’dür. 
Bunların dışındaki fotoğraflar yarı benzerlik göstermektedir. Kastamonu Kalesi’nde olduğu gibi 
ziyaretçi paylaşımının tam tersi perspektifte olan kurum fotoğrafları da mevcuttur. Fotoğraflar 
kişiye özgü nesnel bir değer taşımaktadır. Bu nedenle ziyaretçinin fotoğraf karesindeki açıya 
yakın gösterimleri yakalamak oldukça zordur. Dolayısıyla bu araştırmada da benzerlik 
taşımayan turistik nokta fotoğraflarının bulunması doğal kabul edilebilir. Ancak destinasyon 
yönetim örgütlerinin sosyal medya fotoğraf ve öz çekimlerini sistemli bir şekilde analiz etmeleri 
yararlı olabilir. Bu analizin yapılmasında ziyaretçilerin bakış açılarını anlayabilmek adına 
göstergebilim yol gösterici olabilir. Analizler sonucunda elde edilen çıkarımlar, kurumsal 
sitelerdeki paylaşımların güncellenmesi esnasında kullanılabilir. Kurumlara karakteristik 
fotoğrafları daha ön plana çıkarmaları ve ziyaretçinin bakış açısını yakalamayı hedef edinmeleri 
gerektiği önerilebilir.   

Araştırmanın son bir yılın fotoğraflarını içermesi kısıtlılık sayılabilir. Gelecek araştırmalarda 
farklı zaman serileri ile karşılaştırma yapılarak destinasyonun dönemsel trendleri tespit 
edilebilir. Farklı sosyal medya kanallarında paylaşılan fotoğraflar incelenebilir. Spesifik gruplara 
hitap eden belirli sosyal medya kanallarında paylaşılan fotoğraflar ile genele hitap eden 
fotoğraflar karşılaştırılabilir. Araştırmada mevsimsel paylaşımlara göre analizlerin yapılabilir, 
fotoğrafların aldığı beğeni ve yorumlarda kullanılan dil göstergebilim aracılığıyla 
değerlendirilebilir ve dil ile fotoğraf uyumu incelenebilir.  
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Öz 

Ülkemizin hızlı büyüme gösteren iş alanlarından biri olan turizm sektöründe, işten ayrılmalar ve 
bunun sonucunda meydana gelen işgücü devir hızı oranının yüksekliği büyük bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Turizm sektöründe çalışanların işten ayrılma niyetlerine nelerin sebep 
olduğunun araştırılması önemli bir konu haline gelmektedir. Çalışmanın amacı, önbüro 
çalışanlarının işten ayrılma niyetlerinin azaltılmasında örgütsel özdeşleşme ve liderle 
özdeşleşmenin etkileri araştırmaktır. Araştırma niceldir ve ilişkisel araştırma türündedir. 
Araştırmanın evrenini Antalya Merkez’de bulunan on iki ay hizmet veren otellerde çalışan 318 
önbüro çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmamış 
tam sayım yapılması hedeflenmiştir. Veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışanların 
tamamına anketler ulaştırılmış ancak 78 anket geri dönüşü olmuştur. Analizlerde betimleyici 
istatistikler, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. 
Yapılan analizler sonucunda hem liderle özdeşleşmenin hem de örgütsel özdeşleşmenin önbüro 
çalışanlarının işten ayrılma niyetleri üzerinde negatif yönlü ve anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır.  
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Abstract 

In the tourism sector, which is one of the fast-growing business areas of our country, the high rate 
of turnover and the resulting labor turnover rate as a result of this is a major problem. At this 
point, investigating what causes employees' intention to quit becomes an important issue. The 
purpose of this study is to investigate the effects of organizational identification and identification 
with the leader in reducing the intention of leaving the front office employees. This research is 
quantitative. The universe of the research consists of 318 front office employees working in hotels 
serving twelve months in Antalya Center. In the study, it was aimed to make a full count without 
using any sampling method. The data were obtained through the survey method. Surveys were 
delivered to all employees, but 78 surveys were returned. Descriptive statistics, confirmatory 
factor analysis, correlation analysis and regression analysis were used in the analysis. As a result 
of the analysis, it was found that both identification with the leader and organizational 
identification were negative and significant on the intention of the employees of the front office 
to leave their jobs.  
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GİRİŞ 

İşgücü devir hızı oranının yüksek olması turizm sektörü açısından büyük bir sorundur. İşgücü 
devir oranı gönüllü işten ayrılma, işten çıkarılma ve dayanılmaz çalışma koşulları gibi nedenlere 
bağlıdır (Saldamlı, 2000). Özellikle eğitimli ve deneyimli personelin işten ayrılması, hizmet 
kalitesini de etkilediği için, turizm işletmeleri açısından büyük bir handikap yaratmaktadır. İşten 
ayrılan personelin yerine aynı kalite ve tecrübede personel sağlanması hem zaman almakta hem 
de yeni maliyetlerin ortaya çıkışına neden olmaktadır (Türker vd., 2016). Turizm eğitimi alan 
öğrencilerin büyük bir bölümü mezun olduktan sonra sektörde çalışmayı istememekte 
(Kusluvan ve Kusluvan, 2000); turizm eğitimi almış kalifiye işgücü ise sektörü mezuniyetten 
sonra iki yıl içinde terk etmektedir (Çarıkçı ve Erdoğan Morçin, 2014). Bu bağlamda, turizm 
sektöründe işten ayrılma niyetinin ve işten ayrılmaların hangi nedenlerden kaynaklandığının 
tespit edilmesi önemli bir konu haline gelmektedir. Bu nedenlerin belirlenmesiyle çalışanların 
işten ayrılma niyetlerinin azaltılmasına ve sektörü terk etmelerinin önüne geçilmesine katkı 
sağlanabilir. İyi bir yönetim anlayışı ve etkili liderlik uygulamaları turizm sektöründeki işten 
ayrılmaların azaltılmasında etkili olmaktadır. Önbüro çalışanları, otellerin stres düzeyi en yüksek 
(Kan Sönmez, 2019) çalışanlarıdır. Buna ek olarak, önbüro işten ayrılmaların en çok görüldüğü 
departmanlardan biridir (Gezen ve Boz, 2013).  

Örgütle özdeşleme çalışanın kendisini içinde bulunduğu örgütle ‘bir görmesini’ ifade etmektedir. 
Liderle özdeşleşme sürecinde ise, benzer şekilde, çalışan kendisini lideriyle ‘bir görmektedir’. 
Her iki özdeşleme türü de pek çok olumlu örgütsel çıktının elde edilmesini sağlamaktadır (Gabler 
vd., 2014). Bu çalışmada, önbüro çalışanları örneğinde, örgütsel özdeşleşme ve liderle 
özdeşlemenin işten ayrılma niyetini etkileyip etkilemediği ve eğer etkili ise hangisinin daha fazla 
etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bu araştırmanın amacı otel işletmelerinde hizmet veren ön büro çalışanlarının liderle özdeşleme 
ve örgütsel özdeşleşme algılarının işten ayrılma niyetlerini ne yönde etkilediğinin tespit 
edilmesidir. Bu amaçla, uygulama Alanı olarak Antalya Lara Bölgesi’ndeki beş yıldızlı otel 
işletmeleri seçilmiştir. Antalya’nın uygulama alanı olarak seçilmesinin nedeni Türk turizminde 
önemli bir yeri olmasından; beş yıldızlı otel işletmelerinin seçilmesinin nedeni ise liderlik 
araştırmalarının kurumsal şirketlerde daha iyi sonuç vermesidir (Kim ve Koo, 2017).  Çalışmada 
ilk olarak kuramsal çerçeve bölümüne yer verilmiştir. Kuramsal çerçevede ilgili literatüre yer 
verildikten sonra, araştırmanın yöntemi ele alınmıştır. Sonraki bölümde araştırmanın bulguları 
sunulmuş ve tartışılmıştır. Son bölümde bulgulardan elde edilen sonuçlar yorumlanmış ve 
uygulamaya katkı sağlayacağı düşünülen önerilere yer verilmiştir. Buna ek olarak, örgütsel 
özdeşleşme, liderle özdeşleme ve işten ayrılma niyet konuları ile ilgili olarak araştırmacılara 
öneriler sunulmuştur. 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Liderlik, liderin kendisini takip eden izleyicilerini örgütün amaçları doğrultusunda harekete 
geçirebilme yeteneğidir (Ke ve Wei, 2008). Daha geniş bir tanımlamayla, liderlik, insanları belirli 
amaçlar doğrultusunda etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları 
harekete geçirme yetenek ve bilgilerinin toplamı olarak açıklanabilir (Bass, 1999). Liderlik, 
toplumdaki bir topluluğu istenen herhangi bir eylem akışına uyması için etkileme sanatıdır; 
onları kontrol altında tutmak, yönetip yönlendirmek ve içlerinden en iyi olanı seçme hüneridir. 
Esasen, liderliğin en büyük bölümünü insan yönetimi oluşturmaktadır (Adair, 2009).  

Otel işletmelerinde, yöneticilerin liderlik davranışları çalışanların iş tatminlerini üzerinde 
etkilidir (Kılıçlar ve Düzgün, 2014; Baltacı vd., 2014). Bu nedenle, otel yöneticilerinin liderlik 
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özelliği taşımaları ve çalışanların bu liderlik davranışlarını algılamaları başarılı bir yönetim için 
önemlidir. Otel işletmelerinde liderin davranışlarının en çok algılandığı departmanlardan biri 
önbürodur (Kılıçlar ve Düzgün, 2014). Bir hizmet sektörü olan turizm endüstrisinde hizmet 
kalitesi ve hizmet süreçlerinin doğru ve eksiksiz yerine getirilmesi de oldukça önemlidir. Bu 
noktada, lider davranışları hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 
Örneğin, etik liderlik davranışları hizmet süreçlerinin sabote edilmesini azaltmaktadır (Yeşiltaş 
ve Tuna, 2018). Dolayısıyla, yöneticilerin etik liderlik davranışı sergilemeleri misafirlere doğru 
ve eksiksiz hizmetlerin ulaşımını kolaylaştırmaktadır.  

Organizasyonların başarısında, örgütsel özdeşleşme ve liderle özdeşleşme gibi özdeşleşme 
türleri oldukça önemlidir (Connaughton ve Daly, 2004). Özdeşleşmenin önemli 
belirleyicilerinden biri benzerliktir. Bireyler gruba ve grupta bulunan kişilere benzerlikleri 
oranında özdeşleşmektedirler. Bu noktada, grubun büyüklüğü, sosyal hali ve prestiji önemli 
noktalar haline gelmektedir (Kalemci Tüzün ve Çağlar, 2008). Liderle özdeşleşme konusunda, en 
önemli konulardan biri ise takipçilerin lidere yönelik tutumlarıdır. Çünkü, aynı lider bazı 
takipçileri tarafından lider olarak görülüyorken; bazı takipçileri tarafından bir lider olarak 
görülmüyor olabilir (Yammarino vd., 2001). Liderle özdeşleşmeyi etkileyen pek çok etken 
bulunmaktadır. Motivasyon, sosyal biliş, kişilik özellikleri, duygular ve demografik farklılıklar, 
özellikle cinsiyet, bunlardan bazılarıdır (Epitropaki vd., 2016). 

Bireylerin grupla benzerlik göstermelerinin yanı sıra kendilerini ne kadar gruplarının parçası 
olarak gördükleri de önemli bir konudur. Nitekim, bireyler kendilerini ne kadar bir grubun 
parçası olarak görüyorlarsa, grup onların davranışlarını o kadar etkilemektedir. Dolayısıyla 
örgütsel özdeşleşme aynı zamanda, bir örgüte ait bireylerin kendilerini örgütlerinin bir parçası 
gibi hissetmesidir (Gabler vd., 2014). Van Dick ve Wagner (2002) özdeşleşmenin bilişsel, 
değerlendirici ve duygusal yönlerine ek olarak “örgütün geleneklerine bağlı hareket etmek” gibi 
davranışsal bir yönünün de bulunduğuna dikkat çekmişlerdir. Dolayısıyla, örgütsel özdeşleşme 
bilişsel ve duygusal yönlerinin yanı sıra davranışsal bir özellik de taşımaktadır. Bu davranışlar 
pek çok değişken üzerinde etkili olduğu gibi, işten ayrılma niyeti üzerinde de etkilidir. Örgütsel 
özdeşleşme, çalışanların işyerleri için rol fazlası davranışlar göstermelerini de etkilemektedir 
(Karabey, 2007). Erdoğan Morçin ve Morçin (2013a) seyahat acentalarında etkileşimci liderlik 
davranışının, çalışanların rol fazlası davranışları gönüllü olarak yapmalarını temel alan örgütsel 
vatandaşlık davranışını etkilediğini oraya koymuşlardır. Buna ek olarak, Erdoğan Morçin ve 
Morçin (2013b) seyahat acentesi çalışanları üzerinde yaptıkları araştırmalarında etkileşimci 
liderlik tarzının örgütsel özdeşleşmeyi arttırdığını ortaya koymuşlardır. 

Özdeşleme turizm sektörü açısından önemli bir konudur. Konunun önemi üç özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bu özellikler, özdeşleşme sürecinde bireyin amaçları ile örgütün amaçlarının 
uyumlu hale gelmesi, bireyin özdeşleşme süreciyle işini severek ve isteyerek yapması son olarak 
ise özdeşleşme durumunda işinde kalmayı tercih etmesidir (Akt: Polat ve Meydan, 2010). Tüm 
bu özdeşleşme davranışları incelendiğinde, turizm çalışanlarında olması istenilen özellikler 
oldukları göze çarpmaktadır.  

İşten ayrılma niyeti, çalışanların işin doğasından ve koşullarından tatmin olmamaları 
durumunda, işe ve çalıştıkları işletmeye karşı geliştirdikleri olumsuz ve yıkıcı davranışların 
temel nedenlerinden birisidir (Rusbult vd., 1988). Çalışan işiyle ilgili unsurları değerlendirerek 
bir yargıya ulaşır ve eğer memnuniyetsizliği ağır basıyorsa başka iş alternatiflerini araştırır, 
bulduğu yeni iş mevcut işinden daha olumlu özellikler taşıyıp taşımadığını değerlendirerek son 
kararını oluşturur (Mobley, 1977). Çalışanların bu işten ayrılma kararını etkileyen en önemli iki 
unsur örgüte olan bağlılık dereceleri (Örücü ve Özafşarlıoğlu, 2013) ve iş tatmini düzeyleridir (Gül 
vd., 2008). 
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Literatürde işten ayrılma niyetini azaltan unsurlar olarak dönüştürücü liderlik (Dinç Özcan vd., 
2012; Baltacı vd., 2014), örgütsel özdeşleme (Turunç ve Çelik, 2010; Turunç, 2011), örgütsel adalet 
(Örücü ve Özavşaroğlu, 2013) ve örgütsel destek (Shen vd., 2014) kavramları karşımıza 
çıkmaktadır. Tükenmişlik (Yıldırım vd., 2014), mobbing (Akbolat vd., 2014), psikolojik sözleşme 
ihlali (Büyükyılmaz ve Çakmak, 2014) ve örgütsel yalnızlık algısı (Erdirençelebi ve Özer, 2016) 
ise işten ayrılma niyetini arttırmaktadır. Gül vd., (2008), sağlık sektöründe yaptıkları 
araştırmalarında iş tatmininin işten ayrılma niyetini negatif olarak etkilediğini ortaya koymuştur. 
Benzer bir şekilde, Yücel ve Demirel de (2013) özel sektörde yürüttükleri araştırmalarında, iş 
tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında doğrusal ve negatif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Akyüz ve Dalkılıç Yılmaz (2015) ise örgütsel özdeşleşmenin arttıkça işten ayrılma 
niyetinin azaldığını ortaya koymuşlardır.  

Bu çalışmada örgütsel özdeşleşme ile liderle özdeşleşmenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların özdeşleşme türlerinden hangilerinin 
işten ayrılma niyetini azaltma konusunda daha etkili olduğunun tespit edilmesine ve özdeşleşme 
türleri ile işten ayrılma niyeti arasında daha geniş bir bilgi edinmeye katkı sağlaması 
beklenmektedir. Bu bağlamda araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

H1 Liderle özdeşleşme işten ayrılma niyetini negatif ve anlamlı olarak etkilemektedir. 

H2 Örgütsel özdeşleşme işten ayrılma niyetini negatif ve anlamlı olarak etkilemektedir. 

 

YÖNTEM 

Çalışma ilişkisel araştırma türünde, nicel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Antalya’da 
(merkez) bulunan ve 12 ay hizmet veren otel işletmelerinin önbüro çalışanları oluşturmaktadır. 
Ocak 2018 tarihinde açık olan otellerin önbüro çalışanları araştırma kapsamına alınmıştır. Bu 
tarihte tespit edilen önbüro çalışanı sayısı 318’dir. Araştırmada herhangi bir örnekleme yöntemi 
kullanılmamış ve tam sayım yapılması hedeflenmiştir. Tespit edilen otellere 318 anket dağıtılmış 
ancak 78 geçerli anket dönüşü olmuştur. Bu durum araştırmanın en önemli kısıtlarından biridir. 
Ancak, literatürdeki araştırmalar incelendiğinde, araştırmada kullanılan ölçeklerin madde 
sayılarının 3 ila 6 katı olacak şekilde deneğe ulaşılması araştırmanın geçerliği için gereklidir 
(Catell, 1978). Bu çalışmada kullanılan ölçeklerin madde sayıları toplamı 22 olduğundan ve 
görüşülen denek sayısı 22*3=66 olması gerektiğinden, çalışmada ulaşılan örneklem sayısının 
yeterli olduğu söylenebilir. Katılımcıların demografik özelliklerini ortaya çıkarmak için cinsiyet, 
medeni durum, eğitim durumu, aylık gelir, turizm sektöründe çalışma süresi, şu anki otelde 
çalışma süresi, kadro türü ve turizm eğitimine ilişkin sorular yöneltilmiştir. Araştırma düşük 
sezonda yapıldığı için katılımcıların büyük bölümü kadrolu çalışanlardan oluşmaktadır. 
Liderlikle ile ilgili çalışmalarda en nesnel sonuçlara takipçilere soru sormak yöntemiyle ulaşıldığı 
varsayımından hareketle (Yavuz, 2008), çalışanların kadrolu olmasının liderlerinin 
davranışlarının daha iyi değerlendirmelerini ve kendilerinin işle ilgili durumlarını da daha 
gerçekçi bir şekilde ele alabilecekleri söylenebilir. Dolayısıyla araştırmanın örneklem sayısı kısıtlı 
olsa da, elde edilen örneklemin araştırma evrenini temsil edebilir özellikte olduğu söylenebilir. 
Buna ek olarak, üzerinde en az tartışılmış konu örneklemin olabilecek en az büyüklüğüdür. Daha 
çok sayıda denekle çalışmak mümkün değilse, yetecek kadar en az denekle çalışılabilir. Bununla 
birlikte, küçük bir örnekleme dayalı çalışmanın sonuçları, benzer şekilde yapılmış birkaç 
araştırmanın sonuçları ile aynıysa, bu çalışmalara olan güven, büyük bir örneklemle yapılmış tek 
bir çalışmanın bulgularına olan güven kadar yüksek olacaktır (Özen ve Gül, 2007). Bu 
araştırmanın bulguları önceki araştırmaların sonuçları ile benzer olduğu için, çalışmanın 
bulgularının güvenilir olduğu söylenebilir. 
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Önbüro çalışanlarının işten ayrılma niyetlerini ölçmek için Schwepker’in (2001) altı ifadeden 
oluşan ölçeği kullanılmıştır. İfadelerin Türkçe karşılıklarının tespitinde Çalkın (2014)’ten 
yararlanılmıştır. Otel çalışanlarının liderle özdeşleşme tutumlarını ölçmek için kullanılan ölçek 
Shamir vd. 1998’e aittir. Cho (2007) araştırmasında bu ölçeği geliştirerek 10 maddeden oluşan bir 
versiyonunu kullanmıştır. Bu çalışmada, liderle özdeşleşmeyi ölçmek için Cho (2007)’nin 10 
ifadeden oluşan versiyonu kullanılmışır. İfadelerin Türkçe karşılıklarının tespitinde Erdoğan 
Morçin’in (2018) çalışmasından yararlanılmıştır. Örgütsel özdeşleşmeyi ölçmek için Mael ve 
Ashforth (1992) tarafından geliştirilen örgütsel özdeşleşme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 6 ifadeden 
ve tek boyuttan oluşmaktadır. İfadelerin Türkçe karşılıklarının tespitinde Polat’ın (2009) 
çalışmasından yararlanılmıştır. Ayrıca soru formunda katılımcıların demografi ve istihdam 
özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Verilerin analizinde SPSS programı 
kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen demografik bulgular ile analizlere ait sonuçlara yer 
verilmiştir. Sonuçlar, Tablo 1’de, değişken ve grup bilgileri ile yüzde ve frekans değerleriyle 
sunulmuştur.  

 

Tablo 1. Önbüro Çalışanlarının Demografik Özellikleri ve İstihdam Bilgileri 

DEĞİŞKEN GRUP f % 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

27 
51 

34,6 
65,4 

Medeni Durum Evli 
Bekar 

43 
35 

55,1 
44,9 

Eğitim Durumunuz 
İlköğretim 
Lise 
Yükseköğrenim  

3 
16 
59 

3,8 
20,5 
75,7 

Aylık Gelir 
1999 TL ve altı 
2000-3999 TL 
4000+ 

38 
34 
6 

48,7 
43,6 
7,7 

Turizm Sektöründe 
Çalışma Süresi 

1-7 
8-14 
15+ 

32 
40 
6 

40 
50,3 
7,7 

Şu An Çalışılan 
Oteldeki Toplam 
Çalışma Süresi 

1 yıldan az 
1-7 
8-14 
15+ 

15 
56 
5 
2 

19,2 
71,8 
6,4 
2,6 

Kadro Türü  Kadrolu 
Sezonluk 

71 
7 

33,4 
56,8 

Turizm Eğitimi 
Alma Durumu 

Evet 
Hayır 

56 
22 

71,8 
28,2 

TOPLAM  78 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, katılımcıların çoğunluğunun erkeklerden, evlilerden, 
yükseköğrenim mezunlarından, aylık geliri 1999 TL altında olanlardan, turizm sektöründe 8-14 
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yıldır çalışmakta olanlardan, mevcut otellerinde 1-7 yıldır çalışmakta olanlardan, sezonluk olarak 
işe alınan ve turizm eğitimi almış çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. Araştırma verileri 
Kolmogorov-Smirnov testine tabi tutulmuş ve verilerin normal dağıldığı anlaşılmıştır (p=,200; 
p>0,05). Bu nedenle araştırmada parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. 
Araştırmanın geçerliğini sağlamak için ölçeklere açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirliği 
sağlamak için Cronbach Alfa katsayısına bakılmıştır. Elde edilen sonuçlar araştırma verilerinin 
güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir. Liderle özdeşleşme ölçeğine ait açımlayıcı faktör 
analizi sonuçlarına Tablo 2’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 2. Liderle Özdeşleşme Faktör ve Güvenirlik Analizleri Sonuçları 

KMO: ,893 Barlett’s S: ,000 Açıklanan Varyans: %58,454                                                                 N=78 
İfade F.  Yük a 
Biri yöneticimi eleştirdiğinde kendime hakaret edilmiş gibi hissederim 
Başkalarının yöneticim hakkında ne düşündüğü benim için önemlidir 
Yöneticimin başarılarını kendi başarım gibi görüyorum 
Başkalarına onun yöneticim olduğunu söylemekten gurur duyarım 
Arkadaşlarımla konuşurken yöneticimi överim 
Yöneticim demek ‘ben’ demek 
Kendimi onun çalışanı olarak görüyorum 
Yöneticim benim için bir rol modeldir 
Yöneticimle aynı değerlere sahip olduğumuzu düşünüyorum 
Yöneticimin benim için bir sembol olduğunu düşünüyorum 

,671 
,770 
,710 
,865 
,804 
,827 
,711 
,804 
,674 
,783 

,919 

 

Tablo 2 incelendiğinde, KMO ve Barlett’s küresellik testi sonuçlarının faktör analizi yapmaya 
uygun olduğu görülmektedir. KMO değeri faktör analizi için iyi düzeydedir. Açıklanan varyans 
değeri %58,454’tür. Ölçek tek boyuttan oluşmaktadır. Cronbach a değeri ,919’dur. Buna göre 
ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

 

Tablo 3. Örgütle Özdeşleşme Faktör ve Güvenirlik Analizleri Sonuçları 

KMO: ,825 Barlett’s S: ,000 Açıklanan Varyans: %64,487                                                                 N=78 
İfade F.  

Yük 
a 

Biri çalıştığım oteli eleştirdiğinde, kendime hakaret edilmiş gibi hissederim. 
Diğer kişilerin çalıştığım otel hakkında ne düşündükleri benim için çok 
önemlidir. 
Çalıştığım otelin başarısını kendi başarım gibi hissederim. 
Çalıştığım otel hakkında konuşurken genellikle ‘biz’ ifadesini kullanırım. 
Biri çalıştığım otel hakkında övgü dolu sözler kullandığında kendime iltifat 
edilmiş gibi hissederim. 
Medyada çalıştığım otele yönelik bir eleştiri yer aldığında kendimi kötü 
hissederim. 

,769 
,829 
,834 
,751 
,836 
 
,795 

,919 

 

Tablo 3 incelendiğinde, KMO VE Barlett’s küresellik testi sonuçlarının faktör analizi yapmaya 
uygun olduğu görülmektedir. KMO değeri faktör analizi için iyi düzeydedir. Açıklanan varyans 
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değeri %64,487’dir. Ölçek tek boyuttan oluşmaktadır. Cronbach a değeri ,919’dur. Buna göre 
ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

 

Tablo 4. İşten Ayrılma Niyeti Faktör ve Güvenirlik Analizleri Sonuçları 

KMO: ,778 Barlett’s S: ,000     Açıklanan Varyans: %71,722                                                                 N=78 
İfade F.  Yük a 
Gelecek 3 ay içerisinde bu işten ayrılmayı düşünüyorum. 
Gelecek 6 ay içerisinde bu işten ayrılmayı düşünüyorum. 
Gelecek yıl içerisinde herhangi bir zamanda bu işten ayrılmayı 
düşünüyorum. 
Gelecek iki yıl içerisinde herhangi bir zamanda bu işten ayrılmayı 
düşünüyorum. 
Bazen başka işler aramayı düşünüyorum. 
Bu işletmede çalışmak yerine başka bir işte çalışmayı tercih ederim. 

,863 
,908 
,910 

 
,817 

 
,789 
,786 

,885 

 

Tablo 4 incelendiğinde, KMO VE Barlett’s küresellik testi sonuçlarının faktör analizi yapmaya 
uygun olduğu görülmektedir. KMO değeri faktör analizi için orta düzeydedir. Açıklanan varyans 
değeri %71,722’dir. Ölçek tek boyuttan oluşmaktadır. Cronbach a değeri ,885’tir. Buna göre ölçek 
yüksek derecede güvenilirdir. Araştırmada kullanılan ölçekler hakkında genel bir değerlendirme 
yapmak gerekirse, ölçeklerin tamamı ,800 Cronbach Alpha değerinden daha fazla olduğu için 
yüksek derecede güvenilir ölçeklerdir (Kayış, 2010).  

 

Tablo 5. Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler Liderle Özdeşleşme Örgütsel Özdeşleşme 
Örgütsel Özdeşleşme ,615  
İşten Ayrılma Niyeti -,534 -,392 

p < 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Tablo 5 incelendiğinde örgütsel özdeşleşme ile liderle özdeşleşme arasında anlamlı ve pozitif bir 
ilişki olduğu görülmektedir (r=,615,p < 0,01). Liderle özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti arasında 
anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır (r= ,-534, p < 0,01). Örgütsel özdeşleşme ve işten 
ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır (r= ,-392, p < 0,01). 
Sonuçlar incelendiğinde değişkenler arasında çoklu bağlantı probleminin olmadığı da 
görülmektedir.  

Tablo 6. Regresyon Analizi Sonuçları 

Model 1 Bağımlı Değişken: İşten Ayrılma Niyeti Hipotez 

Bağımsız Değişken: 
Liderle Özdeşleşme 

β p 
H1 Desteklendi ,-534 ,000 

R2=,276 F=30,309 
Model 2 Bağımlı değişken: İşten Ayrılma Niyeti Hipotez 

Bağımsız Değişken: 
Örgütsel Özdeşleşme 

β p 
H2 Desteklendi ,-392 ,000 

R2=,153 F=13,770 
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Liderle özdeşleşmenin, işten ayrılma niyetine etkisini araştırmak üzere kurulan Model 1’in 
anlamlı olduğu görülmektedir. Aynı şekilde örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyetine 
etkisini araştırmak için kurulan Model 2’de anlamlıdır. Model 1 liderle özdeşleşmenin işten 
ayrılma niyetini negatif yönlü ve anlamlı olarak etkilediğini ortaya koymuştur (b=-534, p<0,01). 
Buna ek olarak, liderle özdeşleşmenin işten ayrılma niyetine ait değişkenlerin %27,6’sını 
açıkladığı ve F değerinin de modelin geçerli olduğunu gösterdiği söylenebilir. Bu sonuçlara göre 
H1 desteklenmiştir. Dolayısıyla, liderle özdeşleşme arttıkça işten ayrılma niyeti azalmaktadır.  

Model 2 örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyetini negatif yönlü ve anlamlı olarak 
etkilediğini göstermektedir (b=-392, p<0,01). Buna ek olarak, liderle özdeşleşmenin işten ayrılma 
niyetine ait değişkenlerin %15,3’ünü açıkladığı ve F değerinin de modelin geçerli olduğunu 
gösterdiği söylenebilir. Bu sonuçlara göre H2 desteklenmiştir. Dolayısıyla, örgütsel özdeşleşme 
arttıkça, işten ayrılma niyeti azalmaktadır.  

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, örgütsel bağlılık (Schwepker, 2001; Loi vd., 2006), 
örgütsel adalet ve iş tatmini (Suifan vd., 2017; Phayoonpun ve Mat, 2014), liderlik (Munoru, 2017), 
örgütsel destek (Anafarta, 2015), iş-yaşam dengesi ve kariyer tatmini (Gerçek vd., 2015), mesleki 
prestij algısı (Habip ve Koçoğlu Sazkaya, 2019) gibi kavramların işten ayrılma niyetini azalttığı 
görülmektedir. Dolayısıyla yöneticiler çalışanların iş tatminlerini arttırmaya çalışmalı, adil bir 
yönetim anlayışı sergilemeli ve çalışanlara hem işle ilgili hem de kariyerleriyle ilgili konularda 
destek sağlamalıdırlar. Bu sayede, çalışanların işten ayrılma niyetleri azaltılabilir ve çalışanların 
uzun yıllar örgütte kalan sadık çalışanlar olmaları sağlanabilir. Zhu vd. (2012), yaptıkları 
araştırmada, dönüştürücü liderliğin örgütsel bağlılığa etkisinde, liderle özdeşleşmenin aracılık 
rolünün olduğunu ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla, çalışan bağlılığını arttırmak için 
dönüştürücü liderlik özelliklerinin yöneticiler tarafından iş yaşamına uygulanması ve liderle 
özdeşleşmenin sağlanmaya çalışılması da çalışanların bağlılığını arttırabilecektir. Buna ek olarak, 
elde edilen bulgular Olkkonnen ve Lipponen, 2006; Turunç ve Çelik, 2010; Polat ve Meydan, 2010; 
Topçu ve Basım, 2015’in sonuçlarıyla örtüşmektedir.  

 

SONUÇ 

İşten ayrılma niyeti çalışanların işlerinden henüz ayrılmadıkları bir dönemi ifade etmektedir. Bu 
dönemi etkileyen unsurların tespit edilmesi olası işten ayrılmaların önüne geçebilmek, gerekli 
önlemleri almak ve çalışanları elde tutabilmek adına oldukça önemlidir. Bu çalışmada, işten 
ayrılma niyetini etkileyen unsurlar olarak örgütsel özdeşleşme ve liderle özdeşleşme kavramları 
ele alınmıştır. Sonuç olarak her ikisinin de işten ayrılma niyetini negatif yönlü ve anlamlı olarak 
etkilediği; ancak liderle özdeşleşmenin örgütsel özdeşleşmeden daha etkili olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu sonuç çalışmanın en önemli bulgusudur. Bu sonuca göre, önbüro çalışanlarının 
kendilerini örgütlerine ait hissetmelerinin işten ayrılma niyetini azalttığı ancak liderleriyle ortak 
noktaları olduğunu düşünmelerinin işten ayrılma niyetlerini daha fazla azalttığı söylenebilir. Bu 
durum otelcilik sektöründeki işlerin takım çalışmasına dayanması ve yöneticilerle astlar 
arasındaki mesafenin diğer sektörlerden daha az olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Buna 
göre önbüro yöneticileri çalışanları ile daha yakın iş ve kariyer ilişkileri geliştirerek onlara 
liderliğin destekçi ve geliştirici yönünü kullanarak destek olurlarsa işten ayrılmaların önüne 
geçebilirler. Zhu vd., (2012) yaptıkları araştırmada, liderle özdeşleşmenin dönüştürücü liderliğin 
işten ayrılma niyetine etkisinde aracılık rolünün olduğunu ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla, 
dönüştürücü liderliğe has özelliklerin uygulanması da personelin işten ayrılma niyetini 
azaltabilir. Buna ek olarak, etik liderlik te işten ayrılma niyetini azaltabilecek liderlik türler 
arasındadır. Etik liderliği, diğer liderlik türlerinden ayıran en temel özelliği; diğer liderlik 
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türlerinin etik davranışı davranışlarından biri olarak görürken, etik liderin davranışlarının 
tamamının etik üzerine gerçekleşiyor olasıdır (Tuna vd., 2012).  

 İşten ayrılma niyetinin önüne geçilmesinde iş süreçleri kadar işe alım süreçlerinin sağlıklı olması 
da çok önemlidir. Bu noktada yöneticilere, daha işe seçim aşamasında önemli görevler düştüğü 
söylenebilir. Nitekim hem liderle hem örgütle özdeşleşme büyük oranda grubun üyeleriyle ve 
liderle ortak özellikler taşıma yani onlara benzemeye bağlıdır. Dolayısıyla, işe alım aşamasında, 
adayın çalışacağı grubun özelliklerine yakın özellikler taşıyor olması örgütle özdeşleşme 
düzeyini artıracaktır. Buna ek olarak, yöneticilerin çalışanların kariyer gelişimleri ve ortak 
amaçlar gibi özel ilgi bekleyen konulara vakit ayırmaları da liderle özdeşleşme oranını 
artıracaktır. Diğer taraftan, çalışanların yöneticilerinden çelişkili beklentileri de işten ayrılma 
niyetinin bir nedeni olabilir. Hem kadrosunun dikkate alınması hem itibarının korunması; hem 
adil bir iş yükü dağılımı hem de özel ilgilerine uygun görevler bekleme; hem liderden samimi ve 
içten bir davranış bekleme hem de gerekli mesafenin korunmasını isteme gibi çelişkili taleplerin 
yönetilmesinde paradoksal liderlik anlayışı etkili olabilir (Akça ve Tuna, 2019). Buna ek olarak, 
etkili ve çalışanların olumsuz davranışlarını azaltacak bir unsur olarak liderlik; lider, takipçi ve 
durum koşulların en doğru kompozisyonundan meydana gelmelidir (Alparslan ve Ekşili, 2016).  

İşten ayrılma niyetinin, işten ayrılmaya dönüşmesini sağlayan unsurların tespit edilmesi, 
deneyimli personelin elde tutulmasını sağlayacaktır. Literatürde işten ayrılmaya neden olan 
unsurlar işyeri zorbalığı (Serçeoğlu vd., 2016), iş stresi (Serinikli, 2019), algılanan yeni iş fırsatları 
(Özel, 2015) ve düşük iş güvencesi algısı (Ilgaz Yıldırım ve Yirik, 2014) gibi değişkenlerle ilgilidir. 
Buna ek olarak, Demirci (2019), özel güvenlik görevlileri üzerinde yaptığı bir araştırmada, 
istihdam şeklinin (kamu-özel) işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. 
Dolayısıyla, işten ayrılma niyetini azaltmak için bu konularda önlem alınması gerektiği 
söylenebilir.  

Örgütlerde negatif örgütsel davranışları azaltmak için pozitif liderlik türlerinden hangisi 
uygulanırsa uygulansın etkili bir liderlik anlayışının uygulanması gerekmektedir. Liderlerin 
başarısını ise büyük ölçüde diğer çalışanlar belirlemektedir. Liderlerin çalışanlarıyla olan 
etkileşimi çalışanların tutumlarını ve davranışlarını güçlü bir biçimde etkilemekte ve onları 
organizasyonun hedeflerine yönlendirebilmektedir (Çöp ve Öztürk, 2017). Dolayısıyla, lider ve 
çalışanların etkileşimi ile de çalışanın lideriyle özdeşleşme sürecinin başladığı söylenebilir.  
Ancak lider-üye etkileşimi teorisinde lider ve çalışanı arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusu 
iken; liderle özdeşleme sürecinde çalışan liderinin tutum ve davranışlarından açık bir biçimde 
etkilenmektedir. Tüm bu bulgulara ve tartışmaya ek olarak, çalışmanın önerileri şu şekilde 
özetlenebilir: 

• Önbüro departmanında yer alan, yönetici yetiştirme ve geliştirme eğitim programlarında 
liderlik eğitimleri yer almalı ve bu eğitimler konunun uzmanlarınca verilmeli,  

• Önbüro yöneticileri liderlik özelliklerini geliştirmeli ve liderlik konusunda eğitimlere 
katılmalı. Otel işletmeleri de bu eğitimler için önbüro yöneticilerini desteklemeli, 

• Hem bu araştırmanın hem de önceki araştırmaların sonuçlarından, çalışanların işten 
ayrılma oranlarını azaltıcı bir unsur olduğu tespit edildiğinden önbüro yöneticileri 
pozitif liderlik davranışlarını kazanmaya çalışmalılardır. 

• Çalışanların örgütle özdeşleşme sürecinde en önemli unsur doğru işe doğru kişinin 
alınmasıdır. Bu nedenle, işe alım aşamasında adayın, mevcut önbüro ekibine uygunluğu 
en önemli kriterlerden biri olmalı.  

• Önbüro çalışanlarının departman yöneticileri hakkındaki görüşleri de periyodik olarak 
araştırılmalı. Örneğin performans değerlendirme dönemlerinde, çalışanın da yöneticiyi 
değerlendirmesine fırsat tanıyan bir yöntem olan 3600 performans değerlendirme 
yöntemi tercih edilebilir. 
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• Gelecekte yapılacak çalışmalarda, araştırmacıların liderle özdeşleşme, özdeşleşme ve 
işten ayrılma niyeti ile ilgili aracılık ilişkisi gibi dolaylı ilişkileri içeren modelleri test 
etmeleri literatüre katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, işgörenlerin liderle 
özdeşleşmelerini artıran ve azaltan faktörlerin tespit edilmesi de önem taşımaktadır.  
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Öz 

Son çalışmalar, iş-aile yaşam çatışmasının çalışanlarda yüksek stres, düşük iş ve yaşam doyumu 
ile sonuçlandığını; algılanan sosyal destek ile hem doyum hem de çatışma düzeyleri arasında 
ilişki olduğunu göstermiştir. Çalışmanın amacı, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri ve iş 
stresinin, algılanan sosyal desteğin ve iş-yaşam doyumunun iş-aile yaşam çatışmasına etkilerini 
incelemektir. Çalışma, Kuşadası ve İstanbul’daki 5 yıldızlı 316 otel çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. 
Doğrulayıcı faktör, Pearson korelasyon, basit doğrusal regresyon ve Sobel aracılık analizleri 
kullanılmış, iş stresi ve çatışma değişkenleri arasında anlamlı pozitif, çatışma değişkenleri ile hem 
sosyal destek hem de doyum ölçümleri arasında negatif ilişkiler bulunmuştur. İş-aile/aile-iş 
çatışması ve iş doyumu arasında iş stresinin, iş-aile/aile-iş çatışması ve yaşam doyumu arasında 
iş doyumunun, aile-iş çatışması ve yaşam doyumu arasında ise sosyal desteğin kısmı aracılık 
etkisi bulunmuştur. Aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve iş-yaşam doyum düzeylerinin düşük 
olması, işgörenlerin iş-aile yaşam çatışması düzeyini arttırmaktadır. Yüksek düzeyde iş-aile 
çatışması ve iş stresi ise aile-iş çatışmasına sebep olmaktadır.  
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Abstract 

Recent studies reveal that the work and family life conflicts result in high levels of stress and in 
low levels of job and life satisfaction in employees. Also, they showed that there are correlations 
between perceived social support and both the intensity of conflicts and the levels of satisfaction. 
The aims of present study were to investigate the correlations between these variables, and the 
impacts of work stress, perceived social support and job and life satisfaction on work-family life 
conflicts. The study was conducted by surveying 316 hotel employees who were employed at the 
various departments of five-star hotels in Kuşadası and İstanbul. Pearson correlation analyses 
and simple linear regression analyses were used for statistical testing. A significant positive 
correlation was found between conflict variables and work stress however; negative correlations 
were obtained between conflict variables and both social support and satisfaction measures. A 
series of linear regression analyses revealed that family-work conflict, job and life satisfaction 
were the significant predictors of work-family conflict and, work-family conflict and work stress 
were the significant as predictors of family-work conflict. Problematic family conflicts and low-
level work- life satisfaction have increased the work-family conflicts. The high-level work-family 
conflict and work stress also cause a family-work conflict.  
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GİRİŞ 
Çalışanların doyum düzeyleri ve psikolojik durumları, turizmde müşteri memnuniyetini ve 
hizmet kalitesini doğrudan etkilemektedir. Emek yoğun bir sektör olan turizmde, uzun çalışma 
saatleri, iş belirsizliği ve stresli çalışma ortamı gibi sorunlar çalışanların iş doyumunu azaltırken; 
hafta sonları ve özel günlerde işlerin yoğun olması, çalışanların özel yaşamına ve aile hayatına 
ayıracakları süre ve enerjiyi sınırlamaktadır.  
 
Yakın bir geçmişe dayanan iş ve aile yaşamının ayrı alanlar olduğu düşüncesi, günümüzde bu 
iki yaşam alanı arasındaki yayılma (Higgins ve Duxbury, 1992; Ilies, Wilson ve Wagner, 2009) ya 
da geçiş etkisine (Baker, Demerouti ve Dollard, 2008) yerini bırakmıştır. Yaşam alanları 
arasındaki bu etkiler, aktarılan negatif ya da pozitif deneyimler üzerindendir. Zorlu yaşam ve 
çalışma koşulları aynı anda her iki yaşam alanından da başarı ve doyum sağlamanın güç 
olduğunu, bir alana verilen emek ve ayrılan zaman arttıkça diğer alanın ihmal edilebileceğine 
yönelik göstergelerdir. Dolayısıyla toplumsal normlarla çelişen çift gelirli-çift kariyerli günümüz 
yeni aile yapısında, aile ve iş yaşamına ait üstlenilen rollerin eş zamanlı talepleri, bireylerin 
ikilemde kalıp çatışma yaşamasına neden olabilmekte, yaşanan bu çatışma bireylerin iş ve yaşam 
doyumlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Birey söz konusu gereklilikler nedeniyle bir 
yandan kendini baskı altında hissetmekte diğer yandan önceliklerini belirleme konusunda rolleri 
arasında çatışma yaşamaktadır. Böyle bir durumda, sosyal destek alınması bireyin iş-aile yaşam 
dengesinin kurulmasına katkıda bulunarak, iş-aile yaşam çatışmalarını ve iş stresini 
azaltabilmektedir. Aksi takdirde yaşanan bu rol çatışmaları iş-aile çatışması odaklı ise, 
fiziksel/psikolojik sağlığın bozulması (Frone, Russell ve Cooper, 1997), ebeveynlik/evlilik/genel 
yaşam doyumunda azalma (Polatçı, 2015), vb., aile-iş çatışması odaklı ise iş doyumunda azalma, 
işe geç kalma, işten ayrılma niyeti, performans ve motivasyon düşüklüğü gibi örgütsel sonuçlar 
doğurmaktadır (Odle-Dusseau, Britt ve Bobko, 2011). 
 
Neticede iş-aile, aile-iş çatışması, iş doyumu, yaşam doyumu, iş stresi ve algılanan sosyal destek, 
kavramlarının birbirleri ile etkileşim içinde olduğu görülmektedir. İşgücünün öneminin sürekli 
vurgulandığı emek-yoğun turizm sektöründe faaliyet gösteren otel işletmeleri çalışanlarının söz 
konusu değişkenler yönünden incelenmesi, daha etkin ve verimli çalışma koşullarının 
sağlanması, iş ve yaşam doyumunun nasıl yükseltilebileceği ve olası durumlarda iş-aile yaşam 
çatışmasının nasıl etkin yönetilebileceği konusunda yol gösterecek olması bakımından önemli ve 
gereklidir. Bu çerçevede çalışmada ele alınan kavramların bağlantıları incelenerek, işletme 
yönetimi ve politikaları açısından uygulamaya dair bazı öngörülerin oluşturulması 
hedeflenmiştir.  
 
KURAMSAL ÇERÇEVE 
İş-aile yaşam çatışması (İAYÇ) araştırmaları, Kahn ve arkadaşlarının (1964) iş stresinin temel 
nedeni olan roller arası çatışmayı tanımlamalarıyla başlamış (Öcal, 2008; Diker, 2010), çift 
kariyerli, çift gelirli ailelerin artışıyla her geçen gün daha da önem kazanmıştır (Casper vd., 2011). 
İAYÇ, temelde sosyal bir rolün, diğer bir sosyal rolü engellemesi olduğundan, bireyin aile yaşamı 
iş yaşamını olumsuz etkileyebileceği gibi, iş yaşamı da aile yaşamını olumsuz etkileyebilir. 
Dolayısıyla İAYÇ, “iş-aile çatışması (İAÇ)” ve “aile-iş çatışması (AİÇ)” olmak üzere iki yönlüdür. 
Bireyin ailevi rolleri, iş ile ilgili rollerini yerine getirmesini engelliyorsa AİÇ; iş rollerinin 
gereklilikleri aile rollerini engelliyorsa İAÇ yaşanmaktadır (Byron, 2005). Bireyler, çatışmalardan 
sadece birini ya da eş zamanlı her ikisini de yaşayabilmektedirler (Öcal, 2008). Gutek, Searle ve 
Klepa (1991), bireylerin bu çift yönü çatışma türünden aile-iş çatışmasını daha az algıladıklarını 
belirtirken, nedenini; ev işlerinin daha esnek olması, bireylerin ev yaşamları üzerinde daha fazla 
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kontrol sahibi olması ve işle ilgili sorumlulukların ailevi sorumluluklarından daha kolay 
belirlenebilir nitelikte olmasına dayandırmaktadırlar. 
 
Yaşam kavramı bu çalışmada, “iş ve iş dışı alanların toplamı” olarak formüle edilmiştir. Bu 
doğrultuda, bireyin iş dışı yaşamı ile ilgili genel duygusal tepkisi ya da hayata yönelik tutumu 
“yaşam doyumu” (Özdevecioğlu ve Doruk, 2009); işini değerlendirmesinden kaynaklanan 
pozitif duygusal durumu “iş doyumu” olarak tanımlanmaktadır (Wilkin, 2012). Bireyler 
zamanlarının çoğunu iş ortamında geçirmekte ve iş rollerini, eksiksiz ve en iyi şekilde yerine 
getirmeye dair beklentilere cevap vermeye çalışmaktadırlar. Bu beklentiler, çalışma ortamında 
bireyi gerilimli hale getirebilmektedir. Bu durumla ilgili olarak modern çağın sorunu olan “iş 
stresi” kavramı ortaya çıkmıştır. İş stresi, çalışanın sadece iş yaşamını değil, çeşitli kuramlarda 
da açıklandığı gibi, aile yaşamını da etkileyebilmektedir.  
 
İş stresi tartışmaları Kurt Lewin’nin “Alan Kuramı” ve “Davranış” tanımına dayanan (Erdem, 
Aslan ve Sarıgüzel, 2009) sosyal destek kavramı üzerinde durulmaktadır. Sosyal destek, bireyleri 
stresin etkilerinden korumaya yönelik sosyal etkileşimler ve kişilerarası iletişimleri kapsar 
(Aycan ve Eskin, 2005). Bu tür destekler gerek günlük yaşamda gerekse kriz ve ihtiyaç anlarında, 
stresin olumsuz etkilerini azaltabilmektedir (Sayılan ve Boğa, 2018).  
 
Çatışma ve doyum değişkenleri açısından ilgili yazın tarandığında, İAYÇ’nin hem iş doyumu ile 
doğrudan ilişkili olduğu hem de bu ilişkiye bazı değişkenlerin aracılık ettiğine dair araştırma 
bulgularının varlığı dikkati çekmektedir. Adams vd., (1996), İAYÇ’nin iş doyumu üzerinde 
doğrudan etkili olduğunu belirtirken, Netemeyer vd., (2004), İAÇ ile iş doyumu arasındaki 
ilişkiye iş stresinin; AİÇ ile iş doyumu arasındaki ilişkiye ise iş stresi ve performansın ayrı ayrı 
aracılık ettiğini vurgulamaktadır. Öte yandan Grandey ve Cropanzano (2005), çalışanların İAÇ 
düzeylerinin iş doyumu düzeyleri ile negatif ilişkili olduğunu, AİÇ’nin ise iş doyumu ile bir 
ilişkisinin bulunmadığını bildirmektedir. İAYÇ ile yaşam doyumu ilişkisinin negatif olduğu 
sonucuna varan çalışmaların (Karabay, 2015; Taşdelen-Karçkay ve Bakalım 2017) yanı sıra, bu 
değişkenler arasında ilişki bulunmadığını gösteren çalışmalar da vardır (Üzümcü ve Akpulat, 
2017). Özetle, mevcut çalışmalar çatışma ve doyum değişkenleri arasındaki ilişkinin doğası 
konusunda farklı yönde bulgular ortaya koymuştur. 
 
Öte yandan literatürde AİYÇ ile stres arasındaki ilişki de tartışılmıştır. Efeoğlu ve Özgen’in (2007) 
İAYÇ çatışması ile iş stresi ilişkisini incelediği çalışmanda, iş-aile çatışmasının iş stresi ile pozitif 
yönde ilişkili olduğu, AİÇ’nin ise, iş stresi ile ilişkili olmadığı bulunmuştur. Başka bir çalışmada 
(Erdem, Aslan ve Sarıgüzel, 2009), iş stresi arttıkça AİÇ’nin arttığı, dolayısıyla AİÇ’deki 
değişimin iş stresi ile açıklanmasının mümkün olabileceği belirtilmiştir. Öztürk’ün (2008) çalışma 
bulguları, İAÇ’nin, iş stresindeki varyansın beşte birinden fazlasını açıkladığını, Karatepe ve 
Baddar (2006) ise çalışanların İAÇ düzeylerinin iş stresi düzeyleri üzerinde etkili olduğunu, 
ancak AİÇ’nin iş stresi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir.  Karakaş ve 
Şahin’in (2017) araştırma sonuçları, iş-aile çatışması ile iş stresi arasında orta düzeyde olumlu bir 
ilişki bulunduğunu göstermiştir. Genel olarak bu sonuçlar, özellikle İAÇ arttıkça iş stresinin de 
arttığını tutarlı bir şekilde ortaya koymaktadır.  
 
İş stresi ve iş doyumu ilişkisinin incelendiği çalışma sonuçları, bu iki değişkenin negatif yönde 
ilişkili olduğu konusunda görüş birliği içerisindedir (İsmail vd., 2009; Karabay, 2015; 
Tekingündüz vd., 2015). Araştırmalarda yaşam doyumunun çoğunlukla genel stres düzeyiyle 
ilişkisi incelenmiştir. Yaşam doyumu ile iş stresi ilişkisinin ele alındığı bir çalışmada bulgular, iki 
değişken arasında negatif yönde bir ilişkiye işaret etmektedir (Çiftçi ve Güner, 2018). Polatçı 
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(2015) ise yaşam doyumu ile algılanan sosyal destek arasında anlamlı pozitif ilişki bulmuştur. 
Sonuç olarak ilgili literatürde bazı çelişkili bulgular bulunmakla birlikte bu çalışmada ele alınan 
tüm kavramların birbirleriyle karşılıklı ilişkili olduğu görülmektedir. Buna göre, iş-aile yaşam 
çatışması arttıkça iş stresi artmakta, iş ve yaşam doyumu azalmaktadır. Algılanan sosyal destek 
artıkça iş stresi azalmakta, buna karşılık yaşam doyumu artmaktadır.  
 
Bu çalışmada ele alınan değişkenlerin birbiriyle karşılıklı ilişkileri yerine daha çok tümünün 
birbiriyle ilişkilerinin nasıl bir örüntü oluşturduğuna odaklanılmış ve özellikle İAÇ ile AİÇ’nin 
iş stresi ve algılanan sosyal desteğin iş ve yaşam doyumu üzerindeki etkilerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışma kendine özgü İAYÇ ve stres koşulları bulunan otel işletmelerinin 
çalışanları ile yürütülmüştür.  
 
YÖNTEM 
Örneklem1 
Araştırma örneklemini, İstanbul (206 kişi) ve Kuşadası’ndaki (110 kişi) 5 yıldızlı otellerin çeşitli 
departmanlarında çalışan toplam 316 personel oluşturmuştur. 5 yıldızlı otellerin tercih 
edilmesinde, alan yazındaki genellikle büyük işletmelerde çalışan bireylerin daha fazla İAÇ ve iş 
stresi yaşadıkları, doyum düzeylerinin ise küçük işletmelerde çalışanlara oranla daha az 
olduğuna ilişkin bulgular (Efeoğlu 2006) belirleyici olmuştur. Örnekleme dahil edilmede, 
departman ve statü farklılığı göz edilmemiş, katılımcıların T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını 
tamamlamış olması ölçütüne uyulmuştur. 
 
Toplam örneklemin %52’si kadın %48’i erkektir. Çoğunluğu orta yaştadır (30-39 yaş, %47) ve 
145’i (%46) evlidir. İstanbul örnekleminde çift gelirli ailelerin sayısı daha fazla (%55) olmakla 
birlikte, toplam örneklemde eşi çalışmayanların oranı (%35) daha fazladır. Toplam örneklemde 
çocuğu olmayanların oranı %59’dur. İlköğretim mezunu katılımcı sayısı %7 iken, diğer eğitim 
düzeyi oranlarının birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Turizm eğitimi alanların oranı 
İstanbul örnekleminde %60, Kuşadası’nda %61’dir.  
 
Örneklemin %65’i en alt statüdeki personeldir. Örneklemin statü dağılımı yüksekten düşüğe 
doğru personel-şef-yönetici şeklindedir. Çalışılan departmanlara göre, İstanbul örnekleminde 
ofiste çalışanlar2 ve müşteri ile doğrudan iletişimde bulunanların3 oranı birbiriyle aynıdır (%39). 
Kuşadası örnekleminin çoğunluğu (%53) müşteri ile doğrudan iletişim gerektiren 
departmanlarda çalışmaktadır.  Her iki örneklemde 5 yıl ve daha az deneyimi olan katılımcıların 
sayıları diğerlerine göre biraz daha fazladır (%30). 21 yıl ve daha çok çalışma deneyimi olanların 
oranı %46’ya %32’lik farkla İstanbul’da daha fazladır. İki örneklemde de çalışma saatlerinin 
düzeni açısından vardiyalı çalışanlarla vardiyasız çalışanların oranları birbirine çok yakındır. 
Tüm örneklemde çalışma saatlerini antreli ve sözleşmeli olarak belirtenlerin oranı %14’tür. 
Sosyo-ekonomik yönden, İstanbul katılımcılarının %15’i ekonomik durumlarını alt, %20’si orta-

 
1 Bu çalışma, “İş-aile çatışmasının iş ve yaşam doyumuna etkilerinin iş stresi ve algılanan sosyal destek 
açısından otel personeli üzerinde incelenmesi” başlıklı doktora tezi olarak yürütülmüştür. Örneklem 
hakkında daha ayrıntılı bilgi için ilgili doktora tezine (bkz. Kaynakça bölümü) başvurulabilir. 

2 Ofis seçeneği, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Satın alma, Genel İdare ve Banket-satış 
departmanlarını kapsamaktadır. 
3 Müşteri ile doğrudan iletişim seçeneği, Önbüro, Restoran-servis, Misafir İşleri ve Sağlık Hizmetleri 
departmanlarını kapsamaktadır.  
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üst seviye olarak tanımlamışlardır. Kuşadası katılımcılarının %21’i ekonomik durumlarını alt, 
%5’i orta-üst seviye olarak belirtmişlerdir. 
 
ÖLÇÜMLER 
Çalışmada ele alınan değişkenlerin ölçümü için, geçerlik ve güvenirliği önceki çalışmalarda test 
edilmiş olan standart ölçekler ve sosyo-demografik soru formu kullanılmıştır.  
 
İş-Aile Yaşam Çatışması Ölçeği 
Çalışanların iş-aile yaşam çatışması düzeylerini ölçmek üzere Netenmeyer ve arkadaşları (1996) 
tarafından geliştirilen, İAÇ (5 madde) ve AİÇ (5 madde) olmak üzere iki alt boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçek maddeleri “İş sorumluluklarım aile yaşantımı olumsuz olarak etkiliyor”, 
“Aileme karşı sorumluluklarım işimle ilgili yapmak istediğim şeyleri engelliyor” gibi yoruma 
açık olmayan, kafa karıştırmayan tek bir amaca yönelik maddelerdir. İfadelere cevaplar, 5’li 
Likert (1=kesinlikle katılmıyorum; 5=kesinlikle katılıyorum) tipi tepkilerle alınmaktadır.  
 
İş Doyumu Ölçeği  
Smith, Kendall ve Hulin tarafından (1969) yılında geliştirilen, işin yapısı, ücret, yükselme 
olanakları (kariyer), ast-üst ilişkisi (yönetim) ve çalışma arkadaşları boyutlarına ilişkin 25 madde 
bulunan ölçekte cevaplar 5’li Likert ölçeği ile alınmıştır.  
 
İş Stresi Ölçeği “Sorumluluklarınızı yerine getirmek için yeterli yetkinizin olmadığını hisseder 
misiniz?” ya da “İşinizin aile hayatınıza engel olduğunu hisseder misiniz?” gibi 15 sorudan 
oluşan ölçekte, cevaplar 5’li zaman sıklığını (1=Hiçbir zaman; 2=Nadiren; 3=Bazen; 4=Sık sık; 
5=Hemen hemen her zaman) ölçmeye yöneliktir. Ölçeğin değerlendirilmesinde toplam puan 15’e 
bölünerek bireyin ölçek puanı elde edilmekte ve yüksek puan yüksek stres seviyesini 
göstermektedir.  
 
Yaşam Doyumu Ölçeği: Diener, Emmons, Larsen ve Griffin’nin (1985) geliştirdiği, “Yaşam 
koşullarım mükemmeldir”, “Hayatımda sahip olmak istediğim her şeye sahibim” gibi 5 ifadeden 
oluşan ölçekten alınabilecek en düşük toplam puan 5, en yüksek toplam puan ise 25’iken; yüksek 
puan yüksek yaşam doyumunu göstermektedir.  
 
Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği: Zimet, Dahlen, Zimet ve Farley (1988) tarafından 
geliştirilen ölçeğin aile, arkadaş ve özel biri olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır. 12 
maddelik ölçekte en düşük toplam puan 12, en yüksek toplam puan ise 60’iken; yüksek puan 
algılanan yüksek destek seviyesini göstermektedir.  
 
Sosyo-demografik Soru Formu 
Cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, çocuk sayısı, vb. özelliklerin yanı sıra iş özellikleri (statü, 
bölüm, görev, çalışma saatleri vb.) ve sosyo-ekonomik özellikleri (kişisel gelir, hane geliri, 
algılanan ekonomik durum) belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. 
 
Kullanılan ölçeklerin araştırmada orijinal formları ile aynı faktör yapısında olup olmadığını 
doğrulamak ve iç tutarlılığının değerlendirmek üzere, doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, 
ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Sonuçlar (iş doyumu ölçeği dışında), elde edilen 
verilerin, ölçeklerin orijinal ölçek faktör yapısına uygun olduğunu gösterdiği için ölçek 
maddelerinde büyük bir değişiklik yapılmaksızın ölçek puanları hesaplanmıştır.  
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Tablo 1. Ölçeklere İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
Ölçekler x² /df RMSEA NNFI CFI AGFI Cronbach α 
İAYÇÖ 2,87 0,07 0,93 (0,93) 0,96 0,95 (0,90) 0.77 
İAÇ 2,70 0,07 0,95 (0,92) 0,97 0,99 (0,95)  
AİÇ 1,95 0,06 0,99 (0,98) 0,99 0,99 (0,96) 
İDÖ* 2,40 0,06 0,90(0,93) 0,94 0,88 (0,84) 0.87 
İSÖ  2,27 0,06 0,93 (0,94) 0,95 0,93 (0,89) 0.82 
YDÖ 1,16 0,02 0,99 (0,99) 1,00 0,99 (0,98) 0.72 
ASDÖ 3,08 0,08 0,99 (0,97) 0,99 0,98 (0,92) 0,72 

*İş doyumu ölçeğinde 16. maddenin (r=0.10) madde-toplam korelasyonu 0.20’nin (Büyüköztürk, 2002) 
altında olduğundan ölçekten çıkarılmıştır.  
 
İstatistiksel Analiz 
Araştırma verilerinin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışma 
kapsamındaki ölçeklerin ve alt boyutlarının aralarındaki ilişkiler için Pearson korelasyon analizi 
yapılmış, bu değişkenlerin birbirini yordama gücü için basit doğrusal regresyon analizleri 
uygulanmıştır. İAYÇ ile doyum değişkenleri ilişkide bazı değişkenlerin aracılığı SOBEL testi 
(Sobel, 1982) ile incelenmiştir. Sobel testi, bağımsız değişkenin (aracı değişken vasıtasıyla) 
bağımlı değişken üzerindeki dolaylı etkisinin anlamlı olup olmadığını saptamak amacıyla 
geliştirilmiş bir test olup, etki büyüklüğü toplam etki puanından doğrudan etki puanının 
çıkartılması ölçülebilmektedir (Sobel, 1982). Baron ve Kenny (1986), aracı değişkenin etkisini 
analiz edebilmek için üç kriterin gerçekleşmesi gerektiğini ifade eder. İlk kriter, bağımsız 
değişkenin aracı değişken üzerinde anlamlı olarak etkisi olmalı (a yolu), ikinci olarak aracı 
değişkenin, bağımlı değişken üzerinde anlamlı olarak etkisi olmalı (b yolu), son olarak da 
bağımsız değişken, bağımlı değişken üzerinde anlamlı etkiye sahip olmalıdır (c yolu). Çalışma 
kapsamında aracı değişkenin etkisini değerlendirmek için Hayes’in (2016) SPSS programı 
eklentisi olan PROCESS yazılımı kullanılarak 4. Model ile analizler gerçekleştirilmiş, bootstrap 
güven aralığının alt ve üst sınırın sıfırın altında veya üstünde olmasına göre aracılık etkisi 
yorumlanmıştır (Field, 2013). 
 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
Ölçek Puanlarının Dağılımı  
Araştırmada ele alınan değişkenlere ilişkin puan dağılımları İstanbul, Kuşadası ve toplam 
örneklem için ayrı ayrı olmak üzere Tablo 2’de gösterilmiştir. İstanbul ve Kuşadası’daki 
katılımcıların puan ortalamaları karşılaştırıldığında t-test sonuçları İAYÇ yaşama düzeylerinin 
farklı olduğunu göstermektedir (İAÇ için, t221,301 = 2,70 (p < .01), AİÇ için ise t242,281 =2,24 (p < .05). 
İAÇ puanlarının Kuşadası’nda (ort Kuşadası= 3,06; ort İstanbul=2,82), AİÇ puanlarının ise İstanbul’da 
daha yüksek (ort Kuşadası= 2,21; ort İstanbul=2,43) olduğu görülmektedir. Öte yandan her iki 
örneklemin puan ortalamaları karşılaştırıldığında, İAÇ’nin AİÇ’ye nazaran daha çok yaşandığı 
görülmektedir (Tablo 2).  
 
İş doyumunun alt boyutlarından genel iş doyumu (p = .015) ve ücretten doyum (p = .008) 
açısından da iki örneklem arasında farklılık bulunmuştur. [Sırasıyla, t256,494 =2,44 (p <.05), t2,681 

=2,68 (p <.01)]. Genel iş doyumu puan ortalaması Kuşadası, ücretten doyum puanları İstanbul 
örnekleminde daha yüksektir. Yaşam doyumu puanları da istatistiksel açıdan farklıdır (t4,001=4,00 
(p <.001). Buna göre İstanbul örnekleminde yaşam doyumu puan ortalamaları daha yüksektir. İki 
örneklem arasında, iş stresi ve algılanan sosyal destek puan ortalamaları bakımından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.  
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Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Ölçeklerin Puan Dağılımları 

Ölçekler 
İstanbul Kuşadası Toplam 

t/F df 
Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. 

İş-Aile Yaşam Çatışması Ölçeği 
İş-aile Çatışması 

 
 

2,82 

 
 

,77 

 
 

3,06 

 
 

,77 

 
 

2,90 

 
 

,78 2,70** 221,30 
Aile-iş Çatışması 2,43 ,87 2,21 ,78 2,35 ,84 2,24* 242,28 

İş Doyumu Ölçeği 
Genel İş Doyumu 

 
3,54 

 
,63 

 
3,71 

 
,53 

 
3,60 

 
,60 2,44* 256,49 

Ücretten Doyum 2,89 ,81 2,63 ,85 2,80 ,83 2,68** 214,73 
İş Stresi Ölçeği 2,40 ,63 2,36 ,57 2,39 ,61 ,55 245,18 
Yaşam Doyumu Ölçeği 2,91 ,77 2,54 ,81 2,78 ,81 4,00*** 214 
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 3,87 1,10 3,71 1,30 3,81 1,17 214 192,75 

*0,01 seviyesinde anlamlı, **0,05 seviyesinde anlamlı 

 
İlişkisel Analizler 
İş-Aile Yaşam Çatışması, İş ve Yaşam Doyumu, İş Stresi ve Algılanan Sosyal Destek 
Değişkenlerinin Birbirleriyle İlişkileri  
Ölçek puanları arasındaki ilişkilerin düzeyini ve yönünü belirlemek amacı ile öncelikle Pearson 
korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Tablo 3’den görüldüğü gibi, AİÇ ile İAÇ puanları arasında 
pozitif ve anlamlı bir korelasyon vardır. AİÇ’nin iş stresi ile pozitif yönde korelasyonlu olduğu 
bulunmuştur. AİÇ ile genel iş doyumu, yaşam doyumu ve algılanan sosyal destek düzeyleri 
arasında negatif ve anlamlı korelasyonlar hesaplanmıştır. İAÇ’nin pozitif ve anlamlı ilişkili 
olduğu tek değişken iş stresidir. Genel iş doyumu, ücretten doyum ve yaşam doyumu ile negatif 
ilişkilidir. Katılımcıların İAÇ düzeyleri artma eğilimi gösterdikçe, işin genelinden ve ücretten 
doyum düzeyleri azaldığı gibi, yaşam doyumlarında da düşme eğilimi görülmektedir. ASD ile 
İAÇ ilişkisi anlamlı bulunmamıştır. Genel iş doyumu, iş stresi dışında tüm değişkenler ile pozitif 
ilişkilidir. Tablo 3’de ücretten doyum puanlarının diğer ölçek puanları ile korelasyonları 
incelendiğinde, yaşam doyumu ASD ile pozitif ilişkili olduğu görülürken, iş stresi ile negatif 
yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. İş stresi yaşam doyumu ilişkisi negatif yönlü iken, yaşam 
doyumu ASD ilişkisi pozitiftir (r= .171). Ölçek puanları arasındaki korelasyonlar İstanbul ve 
Kuşadası için ayrı ayrı da hesaplanmıştır (Tablo 3). İstanbul örnekleminde, AİÇ ve İAÇ puanları 
pozitif ilişkilidir. AİÇ ücretten doyum ve iş stresi dışındaki değişkenlerle negatif ilişkili; İAÇ 
genel iş doyumu, ücretten doyum ve yaşam doyumu ile negatif; iş stresi ile pozitif ilişkilidir. 
Genel iş doyumu puanlarının diğer ölçek puanları ile ilişkisi için hesaplanan korelasyonlar 
istatistiksel düzeyde anlamlı ve iş stresi dışında pozitiftir. Genel iş doyumu puanlarının, ücretten 
doyum, yaşam doyumu ve ASD ile ilişkileri pozitif yöndedir. Tablo 3’den görüldüğü gibi, iş stresi 
puanları, yaşam doyumu ile negatif yönde, ASD ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur.  Analiz 
sonuçları Kuşadası örneklemi için incelendiğinde, AİÇ’nin İAÇ ve iş stresi puanları ile pozitif 
yönde ilişkili olduğu görülmektedir. AİÇ’nin negatif yönde ilişkili olduğu değişkenler doyum 
değişkenleridir. İAÇ iş stresi ile pozitif ilişkili iken ASD hariç diğer değişkenler ile negatif yönde 
ilişkilidir. 
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İş Stresi, Algılanan Sosyal Destek, İş ve Yaşam Doyumunun, İş-aile Yaşam Çatışmasını 
Yordayıcılığı 
Çalışmada, iş stresi, ASD, iş ve yaşam doyumunun bireylerin İAYÇ düzeylerine etkisini 
belirlemek için bir dizi basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Test edilen ilk model 
İAÇ’nin yordanan değişken olduğu, AİÇ, toplam iş doyumu, iş stresi, yaşam doyumu ve ASD’nin 
yordayıcı değişkenler olduğu bir modeldir (Tablo 4). Sonuçlar AİÇ, iş ve yaşam doyumunun 
İAÇ’nin anlamlı yordayıcıları olduğunu göstermektedir (F (5,310)=27,606, p < .000; R2= .31). İkinci 
olarak, AİÇ yordanan, İAÇ, toplam iş doyumu, iş stresi, yaşam doyumu ve ASD’nin yordayıcı 
olduğu bir model test edilmiştir (Tablo 4). Modele ait analiz sonuçları, İAÇ ile iş stresinin, AİÇ’nin 
anlamlı birer yordayıcısı olduğunu göstermiştir (F (5,310)=20,802, p < .000; R2= .25). Üçüncü 
modelde, yaşam doyumu yordanan; İAÇ, AİÇ, toplam iş doyumu, iş stresi ve ASD yordayıcı 
olarak alınmıştır (Tablo 5). AİÇ ile yaşam doyumu arasında %95 güven aralığında negatif ve 
anlamlı bir ilişki (r= - .20) bulunmuş olsa da regresyon analizi sonucuna göre AİÇ yaşam doyumu 
yordayıcılığı anlamlı bulunmamıştır. AİÇ dışındaki diğer değişkenler, yaşam doyumunun 
anlamlı birer yordayıcısıdır (F (5,310)=19,550, p < .000; R2= .24). (Tablo 5). Toplam iş doyumunun 
(genel iş ve ücretten doyum) yordanan değişken, yordayıcılarının ise AİÇ, İAÇ, iş stresi, yaşam  
 
Tablo.3.  Ölçekler ve Alt Boyutları Arasındaki Korelasyonlar 
 
 

doyumu ve ASD olduğu son model de basit doğrusal regresyon analizi ile test edilmiş, İAÇ, iş 
stresi ve yaşam doyumu, toplam iş doyumunun anlamlı yordayıcıları olarak bulunmuştur (F 
(5,310)=33,821, p < .000; R2= .35). 

ÖLÇEKLER AİÇÖ İAÇÖ G.Doyum Ü.Doyum İSÖ YDÖ ASDÖ 
AİÇÖ 1 ,498** -,365** -,291** ,462** -,333** -,086 
İAÇÖ  1 -,369** -,312** ,305** -,305** -,087 
G.Doyum   1 ,445** -,522** ,228* ,008 
Ü.Doyum    1 -,367** ,555** ,117 
İSÖ     1 -,264** -,035 
YDÖ      1 ,036 
ASDÖ       1 
İSTANBUL AİÇÖ İAÇÖ G.Doyum Ü.Doyum İSÖ YDÖ ASD 
AİÇÖ  1 ,507** -,188** -,001 ,132 -,186** -,182** 
İAÇÖ  1 -,361** -,202** ,177* -,274** -,100 
G.Doyum   1 ,577** -,504** ,467** ,190** 
Ü.Doyum    1 -,197** ,416** ,120 
İSÖ     1 -,418** -,098 
YDÖ      1 ,244** 
ASDÖ       1 
KUŞADASI AİÖ İAÖ G.Doyum Ü.Doyum İSÖ YDÖ ASDÖ 
AİÖ 1 ,476** -,251** -,078 ,233** -,200** -,136* 
İAÖ  1 -,335** -,259** ,211** -,308** -,103 
G.Doyum   1 ,502** -,508** ,347** ,115* 
Ü.Doyum    1 -,245** ,484** ,126* 
İSÖ     1 -,350** -,072 
YDÖ      1 ,171** 
ASDÖ       1 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 1923-1940. 

 1932 

Tablo 4. Çatışma Değişkenleri İçin Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

 
Tablo 5. Doyum Değişkenleri İçin Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

*Toplam iş doyumu, genel iş doyumu ve ücretten doyumu kapsamaktadır. 

Yordanan  
Değişken 

Yordayıcı Değişken R R2 F p B Beta t p 
%95 Güven Aralığı 

Alt Üst 

İş-Aile Çatışması 

MODEL ,555 ,308 27,606 ,000      
AİLE-İŞ ÇATIŞMASI     ,373 ,405 8,184 ,000 ,283 ,462 
TOPLAM İŞ DOYUMU     - ,305 - ,221 -3,851 ,000 - ,462 - ,149 
İŞ STRESİ     - ,057 - ,045 - ,809 ,419 - ,197 ,082 
YAŞAM DOYUMU     - ,146 - ,152 -2,833 ,005 - ,247 - ,045 
A. SOSYAL DESTEK     ,002 ,003 ,072 ,942 - ,061 ,065 

Aile - İş Çatışması 

MODEL ,501 ,251 20,802 ,000       
İŞ-AİLE ÇATIŞMASI     ,477 ,438 8,184 ,000 ,362 ,591 
TOPLAM İŞ DOYUMU     ,005 ,003 ,055 ,956 - ,176 ,186 
İŞ STRESİ     ,186 ,134 2,336 ,020 ,029 ,342 
YAŞAM DOYUMU     - ,006 - ,005 - ,094 ,925 - ,122 ,110 
A. SOSYAL DESTEK     - ,058 - ,081 -1,621 ,106 - ,129 ,012 

Yordanan  
Değişken Yordayıcı Değişken R R2 F p B Beta t p 

%95  
Güven Aralığı 
Alt Üst 

Yaşam Doyumu 

MODEL ,490 ,240 19,550 ,000      
AİÇ     - ,005 - ,005 - ,094 ,925 - ,113 ,103 
İAÇ     - ,173 - ,166 -2,833 ,005 - ,293 - ,053 
(TOPLAM) İDÖ     ,365 ,254 4,247 ,000 ,196 ,534 
İSÖ     - ,238 - ,180 -3,124 ,002 - ,387 - ,088 
ASDÖ     ,074 ,107 2,132 ,034 ,006 ,142 

Toplam 
 İş Doyumu* 

MODEL ,594 ,353 33,821 ,000      
AİÇ     ,002 ,003 ,055 ,956 -,067 ,071 
İAÇ     -,149 -,207 -,3,851 ,000 -,226 -,073 
İSÖ     -,342 -,372 -7,510 ,000 -,432 -,253 
YDÖ     ,151 ,216 4,247 ,000 ,081 ,220 
ASDÖ     ,021 ,045 ,959 ,338 -,023 ,065 
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İş Stresi, Algılanan Sosyal Destek, İAYÇ ve Yaşam Doyumuna Etkisine İlişkin Model Testleri  
 
Bazı değişkenlerin İAYÇ ile doyum değişkenleri arasındaki ilişkide aracılık rolünü incelemek üzere bir 

dizi Sobel Testi yapılmış ve dolaylı etkinin anlamlılığı için bootstrap güven aralığı sonuçlarına göre 

yorumlanmıştır. Buna göre Aracılık etkileri istatistiksel olarak sadece aile-iş çatışması ve iş-aile 

çatışması ile yaşam doyumu ilişkisinde anlamlı bulunmuştur. (Algılanan sosyal desteğin aracı değişken 

olarak test edildiği modellere ilişkin sonuçlara göre boot değerleri arasında 0 değeri bulunduğundan 

sonuçlar değerlendirilmemiştir.) Analizlerin sonuçlarına göre, AİÇ’nin iş doyumunu üzerindeki toplam 

etkisi anlamlıdır (β = - 0,2569). İş stresinin aracılığı incelendiğinde bu etki azalmakla birlikte hala anlamlı 

düzeydedir (β = - 0,1899). İş stresinin aracılık etkisinden kaynaklanan dolaylı etkinin de anlamlı olduğu 

görülmektedir (β = - 0,0671). Dolayısıyla iş stresi bu ilişkide kısmi aracı role sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. İş-aile Çatışması ve İş Doyumu İlişkisinde İş Stresinin Aracılık Etkisi 

 
 

İkinci model test edildiğinde, AİÇ’nin iş doyumu üzerindeki toplam etkisinin anlamlı olduğu 

bulunmuştur (β = - 0,1541).  İş stresinin aracılığı eklendiğinde etki azalmakla birlikte hala anlamlı 

düzeydedir (β = - 0,0819). İş stresinin aracılık etkisinden kaynaklanan dolaylı etkisinin de anlamlı 

olduğu görülmektedir (β = - 0,0722). Dolayısıyla iş stresi bu ilişkide kısmi aracı role sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Aile-iş Çatışması ve İş Doyumu İlişkisinde İş Stresinin Aracılık Etkisi 
 

 

Test edilen üçüncü modelde, İAÇ’nin yaşam doyumu üzerindeki toplam etkisi anlamlıdır (β = - 0,3205). 

İş doyumunun aracılığı varken bu etki azalmakla birlikte hala anlamlı düzeydedir (β = - 0,1905). İş 

doyumunun aracılık etkisinden kaynaklanan dolaylı etkisinin de anlamlı olduğu görülmektedir (β = - 

0,1301). İş doyumu kısmi aracı rolüne sahiptir.  

 

 

 

İş-aile Çatışması 

İş Stresi 

İş Doyumu 

b=0,17, t=3,83, p=.000 b= -0,40, t=9,14, p=.000 

 

Dolaylı etki, b= -0,07 95% CI [- 0,11, - 0,02] 

İş-aile Çatışması İş Doyumu 
b= - 0,19, p=.000 

Aile-iş Çatışması 

İş Stresi 

İş Doyumu 

b=0,17, t=4,25, p=.000 b= -0,43, t= - 9,31, p=.000 

 

Dolaylı etki, b= -0,07 95% CI [- 0,11, - 0,04]                                   

Aile-iş Çatışması İş Doyumu 
b= - 0,08, p=.014 
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Şekil 3. İş-aile Çatışması ve Yaşam Doyumu İlişkisinde İş Doyumunun Aracılık Etkisi 

 

Bir diğer modelde, AİÇ’nin yaşam doyumunu üzerindeki toplam etkisi anlamlıdır (β = - 0,1912). İş 

doyumunun aracılığı eklenince bu etki azalmakla birlikte hala anlamlı düzeydedir (β = - 0,1044). İş 

doyumunun aracılık etkisinden kaynaklanan dolaylı etkisinin de anlamlı olduğu görülmektedir (β = - 

0,0868) olduğu görülmektedir. İş doyumu bu ilişkide kısmi aracı role sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Aile-iş Çatışması ve Yaşam Doyumu İlişkisinde İş Doyumunun Aracılık Etkisi 
 

Test edilen son modelde, AİÇ’nin yaşam doyumunu üzerindeki toplam etkisi anlamlıdır (β = - 0,1912). 

ASD’nin bu ilişkide aracı olması durumunda bu etki azalmakla birlikte hala anlamlı düzeydedir (β = - 

0,1721). ASD’nin aracılık etkisinden kaynaklanan dolaylı etkisinin de anlamlı olduğu görülmektedir (β 

= - 0,0191). ASD bu ilişkide kısmi aracı role sahiptir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5. Aile-iş Çatışması ve Yaşam Doyumu İlişkisinde Algılanan Sosyal Desteğin Aracılık Etkisi 

 
 
 

İş-aile Çatışması 

İş Doyumu 

Yaşam Doyumu 

b= - 0,26, t= -6,73, p=.000 b= 0,51, t= 6,53, p=.000 

 

Dolaylı etki, b= -0,13 95% CI [- 0,19, -0,07]                                   

Aile-iş Çatışması 

İş Doyumu 

Yaşam Doyumu 

b= - 0,15, t= -4,22, p=.000 b= 0,56, t= 7,48, p=.000 

 

Dolaylı etki, b= -0,09 95% CI [- 0,15, -0,04]                                   

b= - 0,19, p=.000 

 

İş-aile Çatışması Yaşam Doyumu 

b= - 0,19, p=.000 

 

Aile-iş Çatışması Yaşam Doyumu 

Aile-iş Çatışması 

Algılanan Sosyal 
Destek 

Yaşam Doyumu 

b= - 0,19, t= -2,44 p=.015 
b= 0,10, t= 2,65, p=.009 

 

Dolaylı etki, b= -0,02 95% CI [- 0,04, -0,01]                                   

b= - 0,19, p=.000 

 

Aile-iş Çatışması Yaşam Doyumu 
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Bu çalışmayla, İstanbul ve Kuşadası’nda faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların 

çatışma (iş-aile/aile-iş) ve doyum (iş/yaşam) ilişkilerinin, algılanan sosyal destek ve iş stresi faktörleri 

ile birlikte incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Çatışma ve doyum literatürü, bu iki kavramın ilişkisi hakkında net bir durum ortaya koyamamaktadır. 

Bu sebeple çalışmada öncelikle, çatışmanın (iş-aile/aile-iş) doyumsuzluğun (iş ve yaşam) bir sonucu 

olabildiğine ilişkin literatüre dayanılarak (Özdevecioğlu ve Doruk, 2009; Yurtseven, 2008; Efeoğlu, 2006; 

Öcal, 2008) ve aralarında bir korelasyon olduğunun da bulunmasıyla birlikte, doyum değişkenleri (iş 

ve yaşam), iş stresi ve algılanan sosyal desteğin yordayıcı olarak ele alındığı bir dizi regresyon analizi 

yapılmıştır. Buna göre İAÇ nin yordanan değişken olduğu, AİÇ, toplam iş doyumu, iş stresi, yaşam 

doyumu ve ASD nin yordayıcı değişkenler olarak test edilen ilk modelin sonuçları, İAÇ yi yordayan 

değişkenlerin, AİÇ, iş doyumu ve yaşam doyumu olduğunu göstermektedir. Bulgu, AİÇ ile İAÇ 

arasında ilişki olduğunu (Doruk, 2008; Yurtseven, 2008) ve iş-yaşam doyumunun bireyi genel olarak 

etkilediğini ifade eden literatür ile tutarlıdır (Özdevecioğlu ve Doruk, 2009).   

 

AİÇ nin yordanan değişken olduğu, İAÇ, toplam iş doyumu, iş stresi, yaşam doyumu ve ASD nin ise 

yordayıcı değişkenler olduğu ikinci modele ilişkin analiz sonuçları ise, iş-aile çatışması ile iş stresinin, 

aile-iş çatışmasının anlamlı birer yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Çatışma değişkenlerinin yordayıcı 

değişken olarak test edildiği her iki modelde de algılanan sosyal desteğin, çatışmaları (iş-aile/aile-iş) 

yordama etkisinin olmadığı görülmüştür. Literatürde, çatışmanın yordanan doyumun ise yordayıcı 

değişken olarak test edildiği herhangi bir çalışmaya rastlanmadığından sonuçlarının karşılaştırılma 

imkânı bulunamamıştır.  

 

Bir sonraki aşamada doyum değişkenlerinin (iş ve yaşam) yordanan değişken olarak ele alındığı 

regresyon analizleri yapılmıştır. İlk model olarak yaşam doyumunun yordanan değişken olarak 

belirlendiği modelde, yaşam doyumunun yordayıcılarının iş-aile çatışması, toplam iş doyumu, iş stresi 

ve algılanan sosyal destek olduğu belirlenmiştir. İkinci modelde yordanan değişken olarak iş doyumu 

test edilirken, iş-aile çatışması, iş stresi ve yaşam doyumu iş doyumunun anlamlı yordayıcıları olarak 

bulunmuştur. Modelde aile-iş çatışmasının iş doyumunu yordama etkisinin bulunmaması, ücretten 

doyum ile arasında anlamlı bir korelasyon bulunmaması ile açıklanabilir. Ancak aksini belirten 

çalışmalar da mevcuttur. Dursun ve İştar’ın (2014) aile-iş çatışmasının iş ve yaşam doyumu üzerine 

etkisine yönelik regresyon analizi sonuçları aile-iş çatışmasının iş doyumu üzerinde negatif yönlü 

anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Literatürde iş doyumunun yordanan değişken olarak 

modellendiği çalışmalarda yordayıcıları iş-aile çatışması, aile-iş çatışması ve yaşam doyumu olarak 

belirlenmiş fakat çalışmalar değişkenlerin hepsinin bir arada test edildiği modeller üzerinden 

yapılmamış, yordayıcıların iş doyumunu tek tek yordama gücüne bakılmıştır. 

 

Diğer taraftan çalışma kapsamında yapılan korelasyon analizine yönelik bulgular, AİÇ ile İAÇ ölçek 

puanları arasındaki korelasyonların gerek tüm örneklemde gerek ayrı ayrı İstanbul ve Kuşadası 

örneklemlerinde pozitif ve anlamlı ilişkide olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla çalışanların İAÇ 

düzeyleri arttıkça, AİÇ düzeyleri de artmakta ya da tam tersi çatışma boyutlarından biri azaldıkça 

diğeri de azalmaktadır. İlgili literatürde sonucu destekleyen çalışmalar mevcuttur (Üzümcü ve Akpulat, 

2017; Benli, Yenihan ve Öner, 2016; Fırat ve Cula, 2016). Puan ortalamaları, her iki çatışma türünün 

yaşanma yoğunluğunun orta düzeyde olmakla birlikte, İAÇ’nın AİÇ’na göre daha çok yaşandığını 

göstermiştir. Turizm sektöründe yapılan diğer çalışmalarla (Yurtseven, 2008; Diker, 2010; Çakır, 2011) 

da bu çalışma sonuçlarının tutarlı olduğu görülmüştür. Ev işlerinin daha esnek olmasıyla birlikte 

bireyin işe ve gelire olan ihtiyacının zaruriyeti nedeniyle her zaman işin aile alanına göre öncelikli 

olması günümüz koşullarında anlaşılır bir durumdur.  
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Çatışma puanları örneklem açısından değerlendirildiğinde, Kuşadası’nda İAÇ’nın, İstanbul’da ise 

AİÇ’nın daha fazla yaşandığı görülmüştür. Kuşadası otellerinin İstanbul’dakilere nazaran 

kurumsallıktan biraz daha uzak yapıda olmalarının beraberinde getirdiği uzun/belirsiz çalışma saatleri, 

iş belirsizlikleri, stresli ve yoğun çalışma ortamı gibi sıkıntıların çalışanların aile yaşamlarına etki ettiği 

bu nedenle İAÇ yaşanma oranlarının daha yüksek olduğu düşünülmektedir. AİÇ’nın İstanbul’da daha 

fazla yaşanması ise aile yapısından kaynaklanabilir.  
 

Çatışma ve doyum ters ilişkili olduğu için, bireylerin AİÇ düzeyleri arttıkça genel iş doyumu, yaşam 

doyumu ve ASD düzeylerinde azalma eğilimi görülmüştür. Ya da tam tersi bireylerin doyum ve ASD 

düzeylerindeki artış eğilimi, yaşadıkları aile-iş çatışmasının azalması yönünde etki etmektedir. Diğer 

taraftan evde yaşananların işe, işte yaşananların ise eve yansımaması oldukça güçtür (Eren, 2000; 

Arslan, 2010). Nitekim bu çalışmada da İAYÇ ile iş stresi ilişkisinde pozitif yönlü ilişki görülmüştür. 

Karakaş ve Şahin (2017); Deveci (2016) gibi literatürde yer alan bazı araştırmalar da sonucu 

desteklemektedir. Lindorff (2001), çalışanların iş stresi düzeyini azaltan ya da arttıran unsurlardan 

birisinin yakın çevresinden gördüğü sosyal destek olduğunu ifade etmektedir.  Puan ortalamaları 

değerlendirildiğinde, iş stresi, yaşam doyumu ve ASD açısından İstanbul ölçek puan ortalamaları 

Kuşadası örneklemine göre görece daha yüksek hesaplanmıştır. 

 

Çalışma, turizm sektörü çalışanlarının İAYÇ, iş ve yaşam doyumu, iş stresi ve ASD düzeylerini sınırlı 

bir örneklemden hareketle ortaya koyarken, çalışanların iş ve yaşam doyum düzeylerinin ele alınan 

değişkenlerden nasıl etkilendiğini de göstermiştir. Çalışmada ele alınan bazı değişkenlerin aralarında 

korelasyon bulunmasına rağmen regresyon modelinde yordayıcı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir 

etki yaratmaması çatışma (iş-aile/aile-iş) ve doyum (iş/yaşam) arasındaki ilişkide bir aracı değişken 

olabileceğini akla getirmiştir.  

 

Değişkenler arasındaki korelasyona ve literatüre dayanılarak yapılan regresyon analizleri sonuçları, 

AİÇ, iş ve yaşam doyumu değişkenlerinin İAÇ varyansının %32’sini açıkladığını göstermiştir. AİÇ 

varyansın %25’ini ise İAÇ ve iş stresi açıklamaktadır. Doyum değişkenleri incelendiğinde, AİÇ 

dışındaki değişkenler (İAÇ, iş doyumu, iş stresi ve ASD) yaşam doyumu varyansın %24’ünü 

açıklamaktadır. AİÇ ve ASD dışındaki değişkenler (İAÇ, iş stresi ve yaşam doyumu) ise iş 

doyumundaki toplam varyansın %35 ini açıklamaktadır. Yapılan SOBEL aracılık testi ise çatışma ve 

doyum değişkenleri ilişkisinde iş stresi ve iş doyumunun kısmı aracılık etkisinin bulunduğu, ASD’nin 

sadece AİÇ ve yaşam doyumu ilişkisine aracılık ettiğini göstermiştir. Bu sonuçlara ilişkin literatürde 

benzer sonuçların bulunduğu çalışmalar yer almaktadır. Bozoğlan (2014), çatışmanın yordayıcısı olarak 

sosyal destek ve yaşam doyumu başlıklı çalışmasında test ettiği modelle, sosyal destek ve yaşam 

doyumunun, çatışmayı %22 oranında açıkladığını yani sosyal desteğin doğrudan değil yaşam doyumu 

aracılığı ile çatışma üzerinde daha olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Türker ve Çelik (2019) 

ise çalışmalarında yaşanılan iş-aile çatışmasının, yaşam doyumu üzerindeki etkisinde iş doyumunun 

aracılık rolü olduğu sonucuna varmışlardır. Atabay ve Naktiyok (2017) çalışmalarında İAÇ ile iş 

doyumu arasındaki ilişkiyi incelemiş ve bu ilişki de AİÇ nin aracılık etkisine bakmışlardır. Araştırma 

bulgularına göre, AİÇ üzerinde oluşan negatif yönlü dolaylı etkinin, AİÇ ve iş doyumu arasındaki 

toplam etkinin belirli bir kısmını oluşturduğunu, bunun yanı sıra AİÇ nin iş doyumu ve İAÇ ilişkisinde 

önleyici aracılık etkisine sahip olduğunu göstermektedir.  

 

İAYÇ nin da içerisinde yer aldığı tüm rol çatışması türlerinin örgütsel süreçler ve davranışlar üzerinde 

oldukça önemli etkileri bulunduğu bilinmektedir. Turizm sektöründeki başarı hikayelerinde insan 

faktörünün çok önemli olduğu göz önüne alındığında, emek yoğun otel işletmelerinin hizmet 

kalitelerini yüksek standartlarda tutabilmelerinde, çalışanlarının tutum ve davranışları önem arz ettiği 

bir gerçektir. Dolayısıyla özellikle vardiyalı çalışan departmanlarda, mesai saatlerine düzenleme 

getirilerek, en yoğun ve stresli geçen vardiya saatleri kısaltılabilir, örgüt psikologları ile iş birliği 

içerisinde çalışanların stres düzeyleri kontrol altında tutulabilir. Nitekim, Değirmencioğlu ve Öztop 
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(2019) havacılık sektöründe yaptıkları çalışmalarında, işgörenlerin iş-yaşam dengesinin, vardiyalı 

çalışma sistemi ile işten ayrılma niyeti ilişkisi arasında tam aracılık rolü üstlendiği sonucuna 

varmışlardır. Yine yeni başlayan işgörenler için de örgütsel düzeyde rehberlik ve mentörlük eğitimleri 

sağlayarak, çalışanların stres faktörlerini minimize ederek aynı zamanda otel içi personel güçlendirme 

uygulamasına gidilebilir. 

 

Bulgular, İAYÇ düzeyi arttıkça bireylerin yaşam doyumlarının azaldığını açıkça ortaya koyduğundan 

bu noktada otel işletmelerinin aile dostu bir yaklaşım benimsemelerinin önemi bir kez daha 

vurgulamaktadır. Byron (2005); Kossek ve Oseki’nin (1998) de belirttiği gibi eşlerin her ikisinin de 

çalışıyor olmasının aile-iş çatışmasının önemli bir nedenidir. Dolayısıyla çift gelirli çekirdek aile yapısı, 

çocuğa bakacak aile büyüklerinin/akrabaların olmayışı, bakıcı-kreş sorunları, mesafe ve trafik sebebiyle 

işe gidiş ve dönüş için harcanan zaman kaybı gibi stres nedenlerinin işe yansıması olasıdır. Bu noktada, 

otel işletmeleri yöneticilerinin ya da insan kaynakları departmanlarının çocuk sahibi çalışanları için kreş 

imkânı sağlamalarının aile kaynaklı çatışmaların azalmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Özellikle kadın çalışanlarına işgören, eş, anne, evlat, arkadaş, dost, akraba gibi rolleri arasındaki 

mücadelelerinde pozitif ayrımcılık yapmaları, mesai saatlerini daha kısa belirlemeleri ya da ihtiyaç 

halinde ve eğer yapılacak iş buna uygunsa ev merkezli çalışma olanağının sağlanması kadın çalışanların 

işe aidiyet ve bağlılıklarının pekişeceği düşünülmektedir. Arada çalışanlar ve aileleri ile sosyal 

etkinliklerin düzenlenmesinin hem bireysel hem de örgütsel bağlamda yine olumlu sonuçlar doğurması 

beklenmektedir. İş görenlerin çalışma arkadaşlarından ve yöneticilerinden alacakları sosyal destek ile 

birlikte eş, akraba ve dostlarının destekleri ile hatta imkân dahilinde ise ücretli yardımcılardan da 

destek alınması bireylerin iş ve aile yaşamları arasında denge kurmalarına, dolayısıyla da yaşam 

doyumlarının artmasına yardımcı olacaktır. Bu dengenin kurulamaması halinde, düşük yaşam 

doyumu, psikolojik ve fizyolojik sağlık sorunları, evlilik doyumunun azalmasından boşanmalara kadar 

bireysel problemler doğuracağı gibi, örgütsel açıdan da motivasyon düşüklüğü, verimliliğin 

azalmasına, örgüt içi personel devir hızının artması gibi pek çok olumsuz sonuç doğurabilecektir. 

Dolayısıyla insan kaynakları departmanlarının, örgüt içi psikologların, çalışanlar ve ailelerinin bu 

noktadaki birlikte hareketi ve iş birliğinin önemi çok büyüktür.  

 

İnsan kaynakları departmanlarının, işgörenlerin çatışma ve doyum düzeylerini belirli zaman 

dilimlerinde analiz etmeleri ve politikalarını bu doğrultuda belirlemeleri gerekmektedir. Personel 

seçiminde bireyin istihdam edileceği departmana uygunluğu ve adil bir ücretlendirme politikası 

izlenmesi yine önem arz etmektedir. İş görenlerin yeri geldiğinde yönetsel kararlara katılmasına ve terfi 

imkanlarına olanak sağlanması iş doyumunu arttıracak unsurlardandır. İş doyumu yüksek işgörenin 

turizmin her alanında olduğu gibi otel işletmelerinde de hayati öneme sahip olduğu bir gerçektir. İş 

doyumu yüksek iş görenin müşterilerle olan ilişkisi de daha güler yüzlü, anlayışlı, çözüm odaklı ve 

sevecen olacağından böyle bir hizmet kalitesi müşteri memnuniyetini beraberinde getirecektir. 

 

Son olarak, yapılan bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Uygulamanın İstanbul ve 

Kuşadası yerleşim yerlerindeki 5 yıldızlı otel işletmelerine belirli bir zaman dilimi ve belirli bir gruba 

yapılması, ayrıca doyum ve çatışma kavramlarının öznel ve karmaşık yapı sergilemelerinden dolayı, 

sonuçların bunun bir yansıması olduğu bilinmelidir. Dolayısıyla bundan sonraki araştırmalar, farklı 

zamanlarda ve daha geniş örneklemler üzerinde uygulanarak, elde edilen sonuçların zamanla daha 

genellenebilir hale gelmesi mümkündür. Ayrıca her ne kadar araştırmada kullanılan ölçekler, geçerlilik 

ve güvenirlikleri defalarca test edilerek önceki çalışmalarda kullanılmış olsalar da İAYÇ ve iş doyumu 

değişkenlerinin ölçme gücü daha yüksek, amaca daha uygun ölçeklerle ölçülebileceği 

düşünülmektedir.  
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Öz 
Başta verimlilik kaybını olmak üzere birçok örgütsel soruna neden olabilen işte var olamama, 
çalışanın psikolojik ve fizyolojik sağlığını da etkilemektedir. Diğer yandan çalışan çeşitli nedenlerden 
dolayı (işin kaybedilme korkusu, kariyer hedeflerini gerçekleştirememe korkusu) örgütleri ile ilgili 
konularda bilgi ve düşüncelerini paylaşmamayı tercih etmesiyle başlayan sessizlik süreci örgütsel 
düzeyde sorunlara neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, otel çalışanlarının işte var olamama 
algılarının örgütsel sessizlik üzerine olan etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini 272 otel 
çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. 
Anket formu, işte var olamama ve örgütsel sessizlik ölçekleri ile demografik sorulardan 
oluşmaktadır. Veriler, kartopu örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Toplanan veriler, SPSS 22.0 ve 
AMOS 21.0 programları kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler, 
doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon ve yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. Araştırma 
bulgularına göre, otel işletmesi çalışanlarının işte var olamama algılarının, örgütsel sessizliğin 
kabullenici sessizlik boyutunu, koruma amaçlı sessizlik boyutunu ve savunmacı sessizlik boyutunu 
anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir.  
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GİRİŞ 

Örgütsel amaçlara ulaşmak için işletmelerin başarısını ve verimliliğini arttıracak faktörlerden birisi 
çalışanın bağlı olduğu kurum ile ilgili göstermiş olduğu çabalardır. Bu sebeple çalışanlardan 
kaynaklanan verimlilik kaybının önlenmesi işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü 
sağlamasında önemlidir. Çalışanların verimliliklerini etkileyen pek çok faktör bulunmakta ve bu 
faktörlerden birisinin de işte var olamama oluşturmaktadır (Yıldırım ve Oruç, 2019: 759).  

İşte var olamama çalışanların fiziksel olarak işte bulunması, fakat aktif olarak işlerinin başında 
olmamasından dolayı performanslarını tam olarak sergileyememesi sonucunda yaşadıkları 
verimlilik kaybıdır (Çiftçi, 2010: 156). Çalışanların sağlık sorunu ya da başka bir sebepten dolayı işte 
bulunmasına rağmen yeterli verimlilikte çalışmaması olarak ifade edilen işte var olamama işletmeler 
için önemli bir sorundur. İşten çıkarılma korkusu, işkolik olmaları, örgütteki çalışma arkadaşları ve 
yöneticisi ile aralarında problem olacağı korkusu gibi sebepler hasta olsalar bile çalışanın işe 
gitmesine neden olmaktadır. İşte var olamamada yaşanan bu durum çalışanın çalışma performansını 
ve bunun yanında motivasyonunu etkileyerek verimliliğin azalmasına sebep olabilir (Öge ve Kurnaz, 
2017: 125).  

Örgütsel sessizlik ise çalışanların kendi istekleri doğrultusunda örgütte meydana gelen sorun, olay 
vb. durumlarda bilgi ve düşüncelerini bilinçli bir şekilde ifade etmekten çekinmesidir (Taşkıran, 
2011: 72). Çalışanlar duygu ve düşüncelerini özgür şekilde ifade edebildiklerinde ve kendilerini 
üstlerine duyurabildikleri zaman daha etkili bir şekilde görevlerini yerine getirmektedirler. Fakat 
örgütte çalışanların farklı sebeplerden dolayı sessizliği örgütlerin değişim ve gelişimlerinin önünde 
bir engel oluşturmaktadır (Akın, 2020: 199). Değişen ve gelişen çevre koşullarında işletmeler bedensel 
ve ruhsal yönden sağlıklı işgücüne ihtiyaç duymaktadır. İnsan ilişkilerinin yoğun olduğu otel 
işletmelerinde stresli çalışma ortamı, vardiyalı çalışma düzenin ve uzun çalışma saatlerinin varlığı 
çalışanları olumsuz etkilemektedir.  

Bu olumsuzluklar çalışanın örgüte olan katkısını azaltmakta ve çalışan işten çıkarılma korkusuyla 
örgüt yararına olan bilgi ve tecrübelerini paylaşmak istemediği için sessizliği tercih etmektedirler. 
Örgütlerin çalışanlarının etkililik ve verimliliğini arttırarak sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde 
etmesinde, işte var olamama ve örgütsel sessizlik konuları önemli bir yere sahiptir. Literatürde otel 
çalışanları üzerinde, işte var olamama ve örgütsel sessizlik kavramlarını birebir ele alan çalışmanın 
olmaması bu çalışmanın önemini oluşturmakta ve literatüre katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu 
bağlamda bu çalışmanın amacı, turizm sektörü çalışanları üzerinde, işte var olamama ve örgütsel 
sessizlik arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İşte Var Olamama 

İşte var olamama (presenteeism) kavramının farklı araştırmacılar tarafından yapılmış pek çok tanımı 
vardır. Kökeni prensence (hazır bulunma, var olamama) kelimesinden türetilen, İngilizce’de 
presenteeism olarak ifade edilen bu kavram; dilimizde işte, örgütte varol(ama)ma kavramlarıyla 
ifade edilmektedir. İşte var olamama kavramının kelime anlamı ise; görünürde yani fiziksel olarak 
var olma, bulunma, işte var ol(ama)ma durumudur (Dewa, Mc Daid ve Ettner, 2007: 350). Örgütsel 
yönetim konusunda önemli bir isim olan Cary Cooper 1998 yılında “işte var olamama” kavramını 
net olarak ortaya koymuştur. Bu tarihe kadar işte var olamama kavramı devamsızlıkla birlikte ele 
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alınmıştır. Fakat Cary Cooper ve daha sonraki araştırmacıların görüşleri işte var olamamanın 
devamsızlıktan farklı bir yapısı olduğunu öne çıkarmıştır (Cser, 2010).  

İşte var olamama, çalışan bireyin kendisini bedensel veya ruhsal olarak rahatsız hissetmesine 
rağmen, izin alıp evde dinlenmek yerine işlerinin başlarında bulunmamaları durumudur (Baysal vd., 
2014: 135; Gosselin vd., 2013: 75-76). Böyle bir durumda çalışan işine gitmesine rağmen, iş gününü 
kişisel işleriyle geçirmekte ve bu durum çalışanın işte var olamamasına sebep olmaktadır (D’Abate 
ve Eddy, 2007: 362). 

Çalışanların fiziksel veya ruhsal olarak rahatsız hissetmelerine rağmen, işe devam etmesi ve verimsiz 
çalışması olarak değerlendirilen işte var olamama, işletmeler için önemli bir sorun olarak 
görülmektedir. İş kaybı korkusu, ücret kesintileri, iş arkadaşı veya yönetici ile olan ilişkilerin 
bozulması, iş-aile çatışmaları, işe bağlılık gibi birçok faktör çalışanların hasta olmalarına rağmen işe 
devam etmelerine neden olmakta ve çalışanların rahatsızlıklarından dolayı etkin çalışmamaları söz 
konusu olmaktadır. Çalışanların hastayken işe devam etmesi faydalı bir uygulama gibi görünse de 
aslında işte var olamamaya yol açmakta, çalışanları verimsiz çalışmaya sevk etmekte ve örgütler için 
daha büyük maliyetlere neden olmaktadır (Arslaner ve Boylu, 2015: 126-130). Bu açıdan konuya 
yaklaşıldığında, verimlilik kaybının önüne geçilip rekabet avantajının elde edilmesi ve işletmelerin 
yaşamını devam ettirebilmeleri için işte var olamamaya neden olan faktörlerin bilinmesi ve önlem 
alınması önemli hale gelmektedir (Çoban ve Harman, 2012: 164).  

Çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarının iyi olmadığı halde çalışmaya devam edilmesi 
nedeniyle yaşanan verimlilik düşüklüğü gerçekte çalışma yaşamında var ol(ama)maya, bu durum 
ise tekrar sağlık sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır. Çalışanlar sağlıklı olmadıkları 
zamanlarda da işlerinin başında olmakta, ama verimliliklerinde büyük düşüşler yaşanmaktadır. Bu 
durum, çalışanlar, işletmeler ve toplum açısından ciddi sorunları ortaya çıkarmaktadır. Çalışanların 
sağlıklarını kaybetme tehlikesi yaşamalarının yanında, o işyerinde kendilerini mutsuz hissetmeleri 
söz konusu olabilmektedir (Çiftçi, 2010: 153).  

Çalışanların örgütteki görev ve sorumlulukları dışında mesai saatleri içinde başka işlerle uğraşması 
devamsızlığın artması, depresyon, sağlık sorunları ve iş performansında düşüş, işte var olamama 
belirtileri arasındadır (Schultz vd., 2007). İşte var olamamanın belirtilerine yönelik bazı davranışlar 
incelendiğinde; mesai saatleri içerisinde iş yerinde müzik dinlemek veya televizyon izlemek, doktor, 
kuaför vb. randevuların mesai saatlerine ayarlanması, internette iş dışı vakit geçirmek, bilgisayarda 
oyun oynamak ya da aile fertleri veya diğer bireyler ile iş dışı mailleşmek, telefon görüşmeleri olarak 
sıralanabilir. Bu davranışlar çalışanlar tarafından gerçekleştirilmekte kurumun örgütsel performansı 
ve verimliliği etkilemektedir (D’Abate ve Eddy, 2007: 362). Çalışanın çeşitli sebeplerle işte var 
olamaması, işi tamamlama ve işe yoğunlaşamama olmak üzere iki bileşene sahiptir. (Koopman vd., 
2002: 14). 

Literatür incelendiğinde, işte var olamamanın bazı kavramlar ile ilişkilendirildiği görülmektedir. İşte 
var olamama; liderlik (Sarp vd., 2019), iş tatminsizliği, işten ayrılma niyeti (Atilla vd., 2019), yaşam 
doyumu (Demirbulat ve Bozok, 2015), örgütsel sessizlik (Yıldırım ve Oruç, 2019; Köprülü, 2020), 
sosyal kaytarma (Öge ve Kurnaz 2017), depresyon (Suzuki vd., 2015), örgütsel adalet (Soyalın ve 
Kerse, 2020), örgütsel bağlılık (Seçkin Ağırbaş ve Yıldızhan, 2019), yönetici desteği (Yang vd., 2019), 
performans (Çiçeklioğlı ve Taşlıyan, 2019), devamsızlık (Bierla vd., 2013), stres (Wan vd., 2014), 
motivasyon (Ma vd., 2018) gibi birçok kavramla ilişkilendirilerek inceleme konusu yapılmıştır. 
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Örgütsel Sessizlik 

Sosyal bilimci Albert Hirschman tarafından sessizlik tanımı ilk olarak 1970 yılında yapılmıştır. 
Sessizlik aktif olmayan fakat örgütsel bağlılık ile eş değer bir tepki olarak ele alınmıştır (Pinder ve 
Harlos, 2001). Araştırmacılar Morrison ve Milliken (2000), tarafından ise örgütsel sessizlik 
konusunda ilk kapsamlı çalışma yapılmıştır. Morrison ve Milliken (2000), örgütsel sessizliğin örgütte 
nasıl ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini, bu sessizlik sürecinin nasıl sürdürülebilirlik gösterdiğini 
açıklamaya çalışmıştır.  Örgütsel sessizlik konusunda, bir diğer araştırma, Araştırmada Pinder ve 
Harlos (2001: 334) örgütsel sessizliği; çalışanın üyesi bulunduğu kurumun davranışsal, duygusal ve 
zihinsel düşüncelerini bilinçli olarak yöneticileri ve çalışma arkadaşlarıyla paylaşmaktan kaçınması 
olarak ifade etmiştir.  

Çalışanın, bir sorun olduğu zaman bireysel görüş ve düşüncelerini paylaşmamayı tercih etmesi ile 
başlayan sessizlik süreci zaman içerisinde yayılarak örgütsel düzeyde bir sorun haline gelecektir 
(Bowen ve Blackmon, 2003: 1395). Sessizliğin yaygın olarak görüldüğü işletmelerde gelişim ve 
değişim hızı yetersizdir. Çalışanların iş tatmini, motivasyon düzeylerini, örgüte olan bağlılıkları, 
performansları, verimlilikleri düşüktür. İşten ayrılmalar arttığı için tecrübeli olan çalışanların bilgi 
ve tecrübelerinden yararlanma olasılığı da azalabilmektedir (Civelek vd., 2015: 42). Çalışanların 
örgütte aktif olmamaları, moral, motivasyon ve kendilerine olan güvenlerini azaltmaktadır. 
Bireylerin kurum yararına olan fikir ve görüşlerini ifade etmekten kaçınmaları, meydana gelen 
sorunun farkında olmalarına rağmen sessiz kalmaları, örgütün maddi ve manevi olarak zarara 
uğramasına sebep olmaktadır (Vakola ve Bouradas, 2005: 443). 

Örgütsel sessizliğin nedenlerini Çakıcı (2008), beş faktör altında incelemiştir. Yöneticilerin olumsuz 
tavır ve davranışları, açıkça konuşmayı desteklemeyen kültürün varlığı ve örgütün hiyerarşik yapısı 
gibi faktörler, sessizliğin “yönetsel ve örgütsel nedenler” ini; çalışanın işini kaybetme korkusu, fırsatları 
kaçırma endişesi, sessizliğin “işle ilgili korkular”ını; deneyim eksikliğinden kaynaklı mevki olarak alt 
pozisyonlarda çalışması, sessizliğin “tecrübe eksikliği”ni; örgüt çalışanlarının yöneticiler tarafından 
negatif tutum ve davranışlara maruz kalmaları, “izolasyon korkusu”nu; örgüt içinde ilişkilerin 
bozulması sonucu çalışanın destek kaybına uğraması sessizliğin “ilişkileri zedeleme korkusu”nu 
oluşturmaktadır.  

Örgütsel sessizlik; kabullenici sessizlik, korunma amaçlı sessizlik ve koruma amaçlı sessizlik olmak üzere üç 
boyutlu bir yapıda ele alınmıştır (Van Dyne vd., 2003: 1362). Kabullenici sessizlik, çalışanların 
kurumdaki var olan koşul ve şartları kabullenmesine bağlı olarak kurum hakkındaki görüş ve 
düşüncelerini dile getirmek yerine sessiz kalmayı tercih etmeleridir (Durak, 2012: 50). Kabullenici 
sessizlik türünde, çalışanlar kurumdaki şartları kabul ederler. Yöneticileri ile konuşmaktan 
kaçınırlar, kurumun mevcut olduğu durumu farklılaştırmak için öneride bulunmazlar (Van Dyne 
vd., 2003).  Korunma (savunmacı) amaçlı sessizlik, çalışanların örgütte kendini korumak maksadıyla 
bilgi, görüş ve düşüncelerini açığa çıkarmaması olarak tanımlanabilir (Göktaş, 2016: 125). Koruma 
amaçlı sessizlik, çalışanların çalıştığı kuruma faydalı olabilmek amacıyla çalıştığı iş ve kurum 
hakkında bilgi ve düşüncelerini saklaması olarak ifade edilebilir (Gül ve Özcan, 2011: 112). Koruma 
amaçlı sessizlik başkalarının iyiliğini düşünerek kaygı duymadan, örgütün amaç ve hedeflerini, 
diğer çalışanların faydası düşünülerek özveri ve işbirliğine dayalı iş ile ilgili görüş ve düşüncelerin 
paylaşılması durumunda ortaya çıkmaktadır (Uçok ve Torun, 2015: 34). 

Literatür incelendiğinde, örgütsel sessizliğin bazı kavramlar ile ilişkilendirildiği görülmektedir. 
Örgütsel güven (Akgündüz, 2014), işgören sesliliği (Jung ve Yoon, 2019), özyeterlik (Okey vd., 2008), 
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örgütsel stres (Kılıç vd., 2013), örgütsel vatandaşlık (Kılıçlar ve Harbalıoğlu, 2014), kişilik özellikleri 
(Yangil ve Beydilli, 2016) örgütsel bağlılık (Aktaş ve Gök, 2010), duygusal zeka (Pelit ve Ayana, 2016), 
liderlik (Kwon, 2017), algılanan örgütsel destek (Li ve Ling, 2010), örgütsel adalet (Yirik vd., 2016), 
tükenmişlik (Mahmoud ve Muthana, 2018), örgütsel öğrenme (Musyoki, 2018) gibi birçok kavramla 
ilişkilendirilerek inceleme konusu yapılmıştır. 

 

Örgütsel Sessizlik ve İşte Var Olamama İlişkisi 

Örgütsel sessizlik, duyguları, düşünceleri ve elde ettikleri bilgileri bilinçli olarak çalışanın örgüte 
katkı sağlayacak oranda yansıtmadıklarını ifade etmektedir (Aktaş ve Şimşek, 2015: 206 Bazı 
araştırmacılar çalışanların çalıştıkları kuruma bağlılıklarında sessiz kalmayı tercih ettiklerini öne 
sürmektedir. (Kaygın ve Atay, 2014: 99). Örgütsel sessizliğin sonucunda, genellikle iş grubunun 
üretken ve verimli olmaması, bilgi ve beceri açısından yetersiz olmaları, örgütte karşılaştığı olumsuz 
durumlardan yakınmaları, aldıkları maaşlarla ilgili kaygı duymaları, işe gelmeme, örgütteki 
görevlerini aksatıp kötüye kullanma gibi davranışlar görülebilmektedir (Uçok ve Torun, 2015: 28). 
Örgütsel sessizlik, çalışanların motivasyonlarını, örgütsel bağlılıklarını, iş tatminlerini örgütteki 
rollerine ilişkin gelişimlerini negatif yönde etkileyebilmekte ve bu durum örgütlerde yenilikçilik ve 
iyileşmenin önünde bir engel oluşturmaktadır (Milliken vd., 2003). Çalışanlar işleri ile ilgili görüş ve 
düşüncelerini paylaşmaları durumunda yöneticileri ve çalışma arkadaşları tarafından izole edilme 
korkusu yaşamaktadırlar. Çalıştığı örgütte mevcut olan sosyal ilişkilerini devam ettirmek isteyen 
çalışanların örgüt ile ilgili fikirlerinin çalışma arkadaşları ve yöneticisi tarafından olumsuz 
karşılanacağı düşüncesiyle çalışan sessiz kalmayı tercih etmektedir (Akgündüz, 2014: 193).  

Çalışan örgüt içerisinde pasif tutum ve davranışlar sergileyip sessiz kalmayı tercih etmesine rağmen 
örgütte birtakım kurallar nedeniyle bulunması gerekebilir. Bu durumda ortaya çıkabilecek olan 
sorun işte var olamama olarak belirtilmiştir (Yıldırım ve Oruç, 2019: 759). İşte var olamama, çalışanlar 
işe gitmesine rağmen mesai saatleri içerisinde kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmek 
yerine şahsi işleriyle uğraşmasıdır (D’Abate ve Eddy, 2007: 362). Hasta olmasına rağmen işe devam 
eden çalışan hem kendi verimliliğini hem de çalışma arkadaşlarının verimliliğini olumsuz yönde 
etkileyecektir. Mevcut olan sağlık probleminin şiddetlenmesi, yorgunluk, halsizlik, dikkat 
dağınıklığı sebebiyle ortaya çıkacak kazalar, motivasyonlarında ve iş tatminlerinde azalmalar ortaya 
çıkan bu olumsuzlukların bazılarıdır. İşte var olamama genel olarak örgütün maliyetini olumsuz 
yönde etkiler (Halbesleben vd., 2014: 179). Literatürde yapılan araştırmalarda, hastalanıp izin 
alamadıkları durumlarda yaygın olarak işte var olamama olgusunu yaşadıkları tespit edilmiştir. 
Örgütteki yöneticiler diğer çalışanlara kötü örnek olmamaları ve sahip oldukları görevleri başkaları 
tarafından yapılamayacağını düşündükleri için çalışanın işte var olamaması gerektiğini 
düşünmektedir. Fakat işte var olamamanın neden olduğu olumsuz etkiler, örgütte daha çok 
verimlilik kaybına sebep olacaktır (Baker-McClearn vd., 2010: 314).  

Bireylerin beklenti ve tercihlerinin değişkenlik gösterdiği, değişim hızının arttığı, rekabet gücünün 
şiddetlendiği günümüz çalışma alanında örgütler, varlıklarını devam ettirebilmek için bedensel ve 
ruhsal olarak sağlıklı çalışana ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, çalışanların yaşadıkları işte var 
olamama davranışı ve sonucunda örgüt içerisinde meydana gelen örgütsel sessizlik sorunu örgütün 
etkililik ve verimliliğini önemli ölçüde etkilemektedir (Yıldırım ve Oruç, 2019: 759).  

Sessizlik Sarmalı Teorisine göre, bireyler, toplum tarafından soyutlanma, düşünce veya 
davranışlarından emin olamama gibi durumlarda sessiz kalmayı tercih edebilirler. Böyle bir 
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durumda çoğunluğun görüşünün veya baskın görüşün ne olduğunu belirlemeye çalışırlar. 
Belirledikleri görüşe uyum göstererek konuşma konusunda isteksiz kalırlar. Bu durum, bireylerin 
sürekli sessiz kalmasına neden olan bir sarmala dönüşebilmektedir (Bowen ve Blackmon, 2003). Teori 
kısaca; bireylerin, çoğunluğun fikir ve düşüncelerine uymadığı zaman toplumun onları izole 
edeceğini, bu korkuyla çoğunluğun fikirlerini kabul edeceklerini belirterek, egemen görüşün ne 
olduğunu analiz ederler. Bu analiz sonucunda birey, kendini sansürleme veya kendi fikrini beyan 
etme yönünde karar verir. Çoğunluğun düşüncesi ile bireyin düşünceleri aynı doğrultuda değilse 
birey dışlanma korkusu, terfi edememe, işten çıkarılma ya da örgütte problem çıkaran kişi olarak 
görünmekten korktuğu için kendi düşüncelerini açıklamaktan çekinir (Çakıcı, 2007: 153). Bu teoriden 
yola çıkarak, çalışanların işte var olamamasının örgütsel sessizlik üzerinde etkili olduğu 
değerlendirilmiştir. Şöyle ki; çalışanın çeşitli sebeplerle işte var olamaması, örgüt içi davranışlarını 
nasıl sürdüreceği konusunda şüpheye düşmesine sebep olabilmektedir. Bu durum ise, çalışanın 
çevrelerini takip ederek baskın görüş veya davranışı sergileyerek, örgütsel ilişkilerinin 
sürdürülebilmesi ve soyutlanmama için sessizliği tercih etmelerine neden olabilecektir. İşte var 
olamama ile örgütsel sessizlik arasında ilişkinin araştırıldığı sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. 
Bu araştırmalardan birisini yapan Yıldırım ve Oruç (2015), perakende sektörü çalışanlarının işte var 
olamama ve örgütsel sessizlik arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. İşte var 
olamama, örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik ilişkileri üzerine bir kamu kurumunda yapılan 
araştırmada da işte var olmama ile örgütsel sessizliğin tüm boyutları arasında anlamı pozitif ilişkiler 
bulunmuştur (Seçkin Ağırbaş, 2018). Bu bulgular ışığında aşağıdaki hipotez kurulmuştur. 

H1: İşte var olamama, örgütsel sessizliği anlamlı olarak etkilemektedir. 
H1a: İşte var olamama, örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik boyutunu anlamlı olarak etkilemektedir.  
H1b: İşte var olamama, örgütsel sessizliğin koruma amaçlı sessizlik boyutunu anlamlı olarak etkilemektedir. 
H1c: İşte var olamama, örgütsel sessizliğin savunmacı sessizlik boyutunu anlamlı olarak etkilemektedir. 

 
YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Otel işletmelerinin emek-yoğun faaliyet gösteriyor olması, insan ilişkilerinin yoğunluğu, uzun 
çalışma saatlerinin ve vardiyalı çalışma düzeninin olması çalışanın sağlığını doğrudan ya da dolaylı 
etkileyerek işte var olamama olgusuna yol açabileceği düşünülmektedir. Çalışanlar yoğun çalışma 
dönemlerinde işini kaybetme korkusuyla hasta olmalarına rağmen işlerine devam etmekte fakat 
yeterli verimi sağlayamamaktadırlar. İşletmelerin çalışanlarına yeterli değer vermemesi, çalışanların 
örgüte olan bağlılıklarında azalmalara sebep olacaktır. Bu durumda çalışanlar örgütlerine karşı 
olumsuz tavır içerisine girecek ve işletme ile ilgili düşüncelerini paylaşmak istememesi sonucunda 
örgütsel sessizlik meydana gelecektir. Bu bağlamda araştırmanın amacı; KKTC’de faaliyet gösteren 
bazı otel işletmesi çalışanları üzerinde, işte var olmamanın örgütsel sessizlik üzerindeki etkilerini tespit 
etmektir. Bu amaçla oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1: Araştırmanın Modeli 
 
Araştırmanın Örneklemi 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak nicel araştırma yöntemlerinden biri olan, anket formundan 
faydalanılmış, kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak ölçekteki sorular katılımcılara yüz yüze 
uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini, KKTC’de faaliyet gösteren bazı otel işletmelerindeki 
çalışanlar oluşturmaktadır. Katılımcıların eksik ya da hatalı doldurduğu tespit edilen anketler 
araştırmadan çıkarıldıktan sonra geriye kalan 272 anket üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.  

 

Ölçüm Araçları 
İşte Var Olamama: “Standford Presenteism Ölçeği (SPS-6)”, Koopman ve arkadaşları (2002), tarafından 
geliştirilmiş, Baysal ve arkadaşları (2014), tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek toplamda altı 
ifadeden oluşmuş ve iki boyut altında; işi tamamlama (3 madde), ve işe yoğunlaşamama (3 madde) 
toplanmıştır. Ölçekte yer alan maddelere ilişkin örnek olarak, “Eğer hastalanırsam, iş stresiyle başa 
çıkmakta zorlanırım” gösterilebilir. 

Örgütsel Sessizlik: “Örgütsel Sessizlik Ölçeği”, Van Dyne ve arkadaşları (2003), tarafından 
geliştirilmiş, Şehitoğlu ve Zehir (2010), tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek toplamda on beş 
ifadeden oluşmuş ve üç boyut altında; kabullenici sessizlik (5 madde), koruma amaçlı sessizlik (5 
madde), savunmacı sessizlik (5 madde), toplanmıştır. Ölçekte yer alan maddelere ilişkin örnek 
olarak, “Benimle ilgili olmadığı için değişime yönelik yapılan öneriler hakkında konuşmakta isteksizimdir” 
gösterilebilir. 

Araştırmada, 5’li Likert (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Ne Katılıyorum Ne 
Katılmıyorum, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum) şeklinde oluşturulan ölçeklerdeki ifadeler 
ile katılımcıların görüşleri alınmaya çalışılmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın tanımlayıcı istatistikleri, normallik ve güvenirlik değerleri, değişkenlerin birbirleriyle 
olan ilişkileri SPSS 22.0; doğrulayıcı faktör analizleri ve hipotez testlerine ilişkin yol analizi AMOS 
21.0 programı ile yapılmıştır. Yapısal eşitlik modellerinin test edilmesinde maksimum olabilirlik ve 
Bootstrap 5000 örnek ve % 95 yanlılığı düzeltilmiş güven aralığı yöntemleri kullanılmıştır.   
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BULGULAR 

Ölçeklerin Geçerlik ve Güvenirlikleri 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğini belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi 
yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde kullanılan referans değerler ve ölçeklere ilişkin elde edilen 
uyum iyiliği değerleri Tablo 1’de gösterilmektedir. İşte var olamama ölçeğinin 1. ve 2. düzey 
doğrulayıcı faktör analizi neticesinde kabul edilebilir uyum iyiliği değerleri elde edilememiştir. Bu 
nedenle ölçek tek boyutlu yapıda ele alınmıştır. Örgütsel sessizlik ölçeği ise, çok boyutlu olarak analiz 
edilmiştir.  Uyum iyiliği değerlerine bakıldığında ölçeklerin tamamının geçerli ölçekler oldukları 
sonucuna varılmıştır. 

 

Tablo 1. Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri 
 Referans Değerler* Ölçüm Sonuçları 

Uyum Ölçüsü Kabul Edilebilir 
Uyum 

Mükemmel 
Uyum 

İŞTE VAR 
OLAMAMA 

ÖRGÜTSEL 
SESSİZLİK 

Ki-kare/sd ≤5 ≤3 2.27 2.626 
RMSEA <0.08 <0.05 .068 .077 
NFI >0.90 >0.95 .98 .96 
TLI >0.90 >0.97 .98 .96 
IFI >0.90 >0.95 .99 .97 
CFI >0.90 >0.97 .99 .97 
GFI >0.85 >0.90 .98 .95 
AGFI >0.80 >0.85 .94 .91 
*Joreskog ve Sorbom, (1993); Kline, (1998); Anderson ve Gerbing, (1984). 

 

Bununla birlikte, modele ilişkin ortak yöntem varyansı olup olmadığını test etmek için kullanılan ve 
tüm değişkenlerin tek bir genel faktör altında toplandığı Herman’ın tek-faktör testi yapılmıştır. Test 
sonucunda, tek bir faktörün modeldeki varyansın büyük çoğunluğunu açıklamaya (%35.9) 
yetmediği açığa çıkarılmıştır. Araştırma modelinin birleşim ve ayrışım geçerliliği (1) Kompozit 
Güvenirlik (CR>.70), Ayıklanmış Ortalama Varyans (AVE>.50) ve güvenirlik katsayısı (Cronbach's 
α>.70) testleri yapılmıştır (Hair vd., 2012). Tablo 2’de de görüldüğü gibi üç teste ilişkin sonuçlar kabul 
edilen sınırlar içerisinde gerçekleşmiştir. 

Araştırmanın değişkenlerine ilişkin ortalama değerler, katılımcılıların işte var olamama, örgütsel 
sessizlik ve boyutlarına ilişkin algılarının orta düzeyde olduğu görülmektedir. Verilerin normal 
dağılım gösterip göstermediğine ilişkin test sonuçları da Tablo 3’te verilmektedir. Tabachnick ve 
Fidell (2014), örneklem büyüklüğünün 200’ü geçtiği durumlarda çarpıklık ve basıklık değerlerinin + 
1.5 ve -1.5 arasında olmasının verilerin normal dağıldığının göstergesi olduğunu göstermektedir. 
Verilerin normallik test sonuçlarına göre ölçeklerin ve altı boyutların çarpıklık ve basıklık 
değerlerinin –1.139 ile +0.439 arasında değiştiği görülmektedir. Bu durumda verilerin normal dağılım 
gösterdiği söylenebilir. 
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Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler 
Değişkenler (N= 272) 𝐱"  SS Çarpıklık Basıklık α CR AVE 

İşte Var Olamama 3.64 .84 -.514 -.038 .82 .87 .54 
Kabullenici Sessizlik 3.75 .94 -.475 -.543 .85 .95 .79 

Koruma Amaçlı Sessizlik 4.04 1.03 -1.139 .429 .95 .83 .52 
Savunmacı Sessizlik 3.78 1.06 -.886 .232 .81 .87 .58 
Örgütsel Sessizlik 3.58 .98 -.644 -.167 .88 .94 .57 

 
Tanımlayıcı İstatistikler ve Değişkenler Arası İlişkiler  

Tanımlayıcı istatistikler kısmında; katılımcılara ait demografik özelliklere ve diğer istatistiklere 
ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Tablo 3’de katılımcıların demografik özellikleri konusunda bilgi 
verilmektedir. Katılımcıların %61,4’ü erkek, %66,1’inın evli, %45,5’inin 46 yaş ve üzeri, %65,4’ü lisans 
mezunudur. %61,2’sinin çalışma süresi 4-10 yıl, %80,0’ı sezonluk çalışmaktadır.  

 

Tablo 3. Demografik Bulgular 
 N % 

Cinsiyet Kadın 105 38,6 
Erkek 167 61,4 

Medeni Durum Evli 186 69,1 
Bekâr 83 30,9 

Yaş 
26-35 75 29,2 
36-45 65 25,3 

46 ve üzeri 117 45,5 

Eğitim Durum 

Lise 33 12,8 
Meslek Lisesi 12 4,7 

Önlisans 18 7,0 
Lisans 168 65,4 

Lisans Üstü 26 10,1 

Çalışma Süresi 

1-3 yıl arası 18 7,3 
4-10 yıl arası 150 61,2 
11-20 yıl arası 21 8,6 
21 yıl ve üzeri 56 22,9 

Çalışma Biçimi Tüm Yıl 47 20,0 
Sezonluk 188 80,0 

 

Örneklemi oluşturan turizm sektörü çalışanlarının işte var olamama seviyelerinin ise 3.64±.84 olduğu 
görülmektedir. Çalışanların kabullenici (3.75±.94), koruma amaçlı (4.04±1.03), savunmacı sessizlik 
(3.78±1.06) boyutlarının ortalama seviyenin üzerinde değere sahip olduğu, örgütsel sessizlik genel 
ortalamasının ise 3.58±.98 ile yine ortalama seviyenin üzerinde olduğu belirlenmiştir (Tablo2).  

Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri belirlemek üzere yapılan Pearson Korelasyon analizi 
sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’te görüldüğü üzere işte var olamama (genel), örgütsel 
sessizliğin kabullenici sessizlik (r=.236, p<.01), koruma amaçlı sessizlik (r=.276, p<.01) ve savunmacı 
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sessizlik (r=-.205, p<.01) boyutları arasında düşük düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte, işte var olamama (genel) ile örgütsel sessizlik (genel) arasında pozitif yönlü ve anlamlı 
(r=.253, p<.01) ilişki mevcuttur.  

 

Tablo 4. Değişkenler Arası İlişkiler 
Değişkenler 3 4 5 6 

1. İşte Var olamama (Genel) 1    
2. Kabullenici Sessizlik .236** 1   
3. Koruma Amaçlı Sessizlik .276** .614** 1  
4. Savunmacı Sessizlik -.205** .063 -.047 1 
5. Örgütsel Sessizlik (Genel) .253** .769** .817** .408** 

     *p<.05, **p<.01 
 
Hipotez Testlerine İlişkin Bulgular 
Çalışmanın bu aşamasında, araştırma modeline ilişkin yapısal model kurulmuş ve AMOS paket 
programı ile uyum iyiliği değerleri test edilmiştir (Şekil 2). Buna göre, elde edilen sonuçlar uyum 
iyiliği değerlerinin (χ2/sd= 2.63; GFI= .99; AGFI= .95; NFI= .97; IFI= .98; TLI=.94; CFI= .98; RMSEA= 
.078) kabul edilebilir olduğunu ortaya koymaktadır.  

 
Şekil 2: YEM Sonuçları  
 
Modele göre, turizm çalışanlarının işte var olamama algıları, örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik 
boyutunu (β= .24, p<.001, BC 95% CI [.122, .343]), koruma amaçlı sessizlik boyutunu (β= .28 p<.001, 
BC 95% CI [.173, .381]) ve savunmacı sessizlik boyutunu (β=-.21, p<.001, BC 95% CI [-.319, -.084]) 
anlamlı olarak etkilemektedir. Bir diğer ifadeyle, çalışanların işte var olamama düzeyleri arttıkça, 
kabullenici ve koruma amaçlı sessizlik düzeyleri de artmakta, savunmacı sessizlik düzeyi ise 
düşmektedir.  Bu sebeple H1a, H1b ve H1c hipotezleri desteklenmiştir. 
 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Gelişen ve değişen çevre koşulları ile birlikte örgütlerin başarıya ulaşması, varlıklarını 
sürdürebilmesi, rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için iyi eğitilmiş ve sağlıklı çalışanlara ihtiyacı 
vardır. Bu sebepten örgütler üst seviyede verimlilik sağlayabilmek için; çalışanlarının hem fiziksel 
hem de ruhsal açıdan sağlıklı olmalarına önem vermelidirler. Çalışanların hasta olmasına rağmen işe 
gitmesi ve yeterli verimlilik sağlayamadığı halde işte bulunması olarak ifade edilen işte var olamama 
örgütler için önemli bir sorun haline gelmektedir. Çalışanın bu davranışı sergilemesinin arkasında; 
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örgüt içinde iletişimsizlik yaşama korkusu, işten çıkarılma korkusu ve cezalandırılma korkusu gibi 
sebepler yatmaktadır. Bu psikolojiyle hareket eden çalışan, işi ve işyeri hakkındaki olumlu veya 
olumsuz düşüncelerini paylaşmakta bilinçli olarak isteksiz olabilmektedir. Bu durum ise örgütsel 
sessizliğe neden olacaktır. Bu araştırmada, çalışanların işte var olamama algılarının örgütsel sessizlik 
üzerine olan etkisinin ampirik kanıtlarla ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

Araştırma bulgularına göre; işte var olamamanın, örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik boyutunu, 
koruma amaçlı sessizlik boyutunu ve savunmacı sessizlik boyutunu anlamlı olarak etkilediği tespit 
edilmiştir. Bu bilgilere göre, otel işletmesi çalışanlarının işi tamamlama düzeyleri arttıkça kabullenici 
ve koruma amaçlı sessizlik davranışı da artmaktadır. Çalışanlar işte fiziksel olarak bulunsalar bile 
kendi istekleri ile kurumunu veya çalışma arkadaşlarını korumak için işleri ile ilgili düşünce, fikir, 
kaygı ve önerilerini ifade etmekten kaçınarak sessiz kalma düzeylerini arttırmaya başladıkları 
yorumu yapılabilir.  

Bir diğer sonuç ise, işte var olmamanın, örgütsel sessizliğinin savunmacı sessizlik boyutunu negatif 
etkilediğidir. Yıldırım ve Oruç (2019)’un çalışmasında ise, işte var olamama ile kabullenici ve koruma 
amaçlı sessizlik arasında negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Aynı araştırmada, işte var olmama ile 
savunmacı sessizlik arasında pozitif ancak anlamlı olmayan ilişkinin olduğu belirtilmiştir. Bu 
bulgular bu araştırma sonucu ile çelişmektedir. Köprülü (2020), öğretmenler üzerinde X ve Y kuşağı 
bağlamında işte var olamama ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında işte var 
olamama ve örgütsel sessizlik arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Araştırmadan elde 
edilen bu bulgular, bu çalışma sonucu ile uyumlu değildir. Seçkin Ağırbaş (2018) tarafından yapılan 
çalışmada, işte var olamama ile örgütsel sessizliğin tüm boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönlü 
ilişkiler bulunmuş olup, bu araştırmanın sonuçları ile de kısmen paralellik göstermektedir. Her üç 
araştırmanın sonuçlarının tamamen örtüşmemesinin sebebinin, bu çalışmanın yapıldığı sektörün 
özelliklerinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 

İşte var olamamanın örgütler üzerinde verimlilik kaybı, performans düşüklüğü, motivasyon 
azalması, iş tatminsizliği, işe devamsızlık ve işgören devir hızı artışı artıyı gibi birçok olumsuz iş 
çıktısına sebep olduğu bilinmektedir (Baysal vd., 2014). Bu çalışma ile işte var olamamanın olumsuz 
örgütsel çıktılardan birisi olan örgütsel sessizliği artırdığı ortaya konulmaktadır. Bu sebeple, işte var 
olamamaya sebep olan unsurların ortadan kaldırılması, örgütsel sessizlik başta olmak üzere 
örgütlerde istenmeyen çıktıları azaltıcı bir etkiyi ortaya çıkaracaktır. İşgören sağlığı geliştirme 
programlarının uygulanması, iş-yaşam dengesinin sağlanması için çalışma saatlerinin düzenlenmesi, 
psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanmanın kolaylaştırılması işte var olamama üzerinde 
azaltıcı etkiye sahip olabilmektedir (Çoban ve Harman, 2012). Bunun yanı sıra, işgörenlerin iş akışları 
gözden geçirilerek iş yükü ayarlamasının yapılması, kararlara katılımın sağlanabilmesi için örgüt 
ikliminin geliştirilmesi, çalışanların performansları hakkında geri bildirimin yapılması işte var 
olamamayı azaltan uygulamalar olarak ifade edilebilir (Pohling vd., 2016). İşgörenlerin kaynaklara 
erişiminin kolaylaştırılması, duygusal olarak desteklenmesi, örgütsel uygulamaların adil ve saygılı 
hale getirilmesi, işin işgörenler için anlamlı hale getirilmesine ilişkin çalışmaların yapılması da 
örgütlerin işte var olamama ve bunun neden olduğu olumsuzluklarla başa çıkma açısından 
uygulamaya yönelik önemli stratejiler olarak ifade edilebilir (Leiter ve Maslach, 2003) 

Araştırma belirli kısıtlardan oluşmaktadır. Bu kısıtlardan ilki, araştırmanın kesitsel olmasıdır. 
Boylamsal araştırmaların neticeleri ile karşılaştırılması gerekmektedir. Bir diğer kısıt ise, verilerin tek 
bir sektör çalışanlarından elde edilmiş olmasıdır. Farklı çalışan gruplarında farklı ilişki ve etkilerin 



Şerife KARAGÖZ ve Hasan Hüseyin UZUNBACAK 

 1953 

ortaya çıkabileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, farklı örneklem gruplarıyla araştırmanın 
tekrarlanması gerekmektedir.  
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Öz 

Turizm hizmet verenler ve hizmet alanlar açısından çok uluslu yapıya sahip bir sektördür. 
Özellikle başarılı bir hizmetin sunulması konusunda hizmet verenlerin iletişim becerilerinin çok 
iyi olması gerekmektedir. Farklı kültürden insanların bulunduğu ortamda iyi iletişim 
kurabilmek için kültürlerarası duyarlılık önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla turizm 
sektörü içerisinde, turizm fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin başarılı olabilmeleri için 
kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin tespit edilmesi ve geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu 
çalışmada Balıkesir ve Çanakkale illerinde bulunan turizm fakültelerinde öğrenim gören 530 
öğrencinin kültürlerarası duyarlılıkları araştırılmıştır. Kültürlerarası duyarlılık ölçeği “kültürel 
farklılıklara saygı”, “etkileşimde kendine güvenme”, “etkileşimden hoşlanma” ve “etkileşim 
sorumluluğu” olmak üzere dört boyutta ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin en yüksek katılım 
gösterdikleri boyut “kültürel farklılıklara saygı” olurken; en düşük katılım gösterilen boyut ise 
“etkileşimde kendine güvenme” olmuştur.  
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Abstract 

Tourism is a multinational sector in terms of service providers and users. Especially in the 
provision of a successful service, communication skills of the service providers should be very 
good. Intercultural sensitivity plays an important role to communicate successfully in an 
environment with people from different cultures. Therefore, in order to be successful in tourism 
sector, it is very important to be determined and developed intercultural sensitivity levels for 
students studying in tourism faculties. In this study, intercultural sensitivity of 530 students 
studying in tourism faculties in Balıkesir and Çanakkale were investigated. For this study the 
intercultural sensitivity is formed four dimensions: “respect for cultural differences”, 
“interaction confidence”, “interaction enjoyment” and “interaction engagement". In dimensions 
of cultural sensitivity, “respect for cultural differences” dimension has highest mean, whereas 
“interaction confidence” dimension has lowest mean.  
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GİRİŞ 

İnsanoğlu varoluşundan günümüze kadar, hayatının her alanında düşüncelerini başka 
insanlara aktarmak için iletişime ihtiyaç duymuştur. İletişim, çok eski çağlarda işaret dili ve 
değişik sesler çıkarılarak sağlanırken, artık jest ve mimikler, teknoloji ve en önemlisi de dil ile 
desteklenmektedir (Öztürk, 1999). Dil aynı zamanda kültürün oluşmasını sağlayan bir etkendir. 
Kültürün oluşumunu etkileyen faktörler birçok kişi tarafından tanımlanmış olmakla birlikte 
genel olarak varılan sonuç, din, dil, eğitim durumu, gelişmişlik seviyesi, tarihsel geçmiş ve 
kurumsal faktörler olarak belirlenmiştir. Kişinin içinde bulunduğu toplum, onun değer 
yargılarını, davranışlarını, normlarını ve olayları değerlendirme biçimlerini de 
değiştirmektedir. Farklı kültürlere mensup insanların davranışları, olayları değerlendirme ve 
anlama durumları, sahip oldukları normlar, kültürleri gibi etkenlerle farklılık 
gösterebilmektedir. Farklı kültüre sahip insanların etkileşimi sonucunda, çatışma ve iletişim 
bozuklukları olabileceği gibi problemlerin çözümü, yaratıcılık ve yenilikçilik konularında 
gelişim de sağlanabilmektedir (Yeşil, 2013).  

Genel olarak kültürlerarası iletişim, farklı kültürlere mensup kişiler arasında, birbirini 
anlayabilme amacı kapsamında gerçekleşen iletişim ve etkileşim sürecini ifade etmektedir. 
Dünyada son gelinen noktada, teknolojinin gelişmesi ile birlikte hiçbir ülke diğerleriyle 
bağlantısını keserek yaşamını sürdürememektedir. İletişim sistemlerinin gelişmesi, nüfusun 
günden güne artması, turizm faaliyetlerinin fazlalaşması, dünya ekonomisindeki değişiklikler, 
gerçekleşebilecek belli nedenlere bağlı göç hareketleri gibi birçok faktör, kültürlerarası iletişimi 
zorunlu kılmaktadır. Bu durum kültürlerarası iletişimin tamamlayıcısı niteliğinde olan 
kültürlerarası duyarlılığın önemini de arttırmıştır. Araştırmanın temelini oluşturan 
kültürlerarası duyarlılık kavramı, kültürel farklılıkların anlaşılmasında kültürlerarası iletişim 
için gerekli davranış biçiminin oluşmasını destekleyen, olumlu duyguyu geliştirebilme yeteneği 
olarak tanımlanabilmektedir. Buna göre, kültürlerarası duyarlılık sahibi bireyler, farklılıkları 
anlayıp kabul etmeye eğilimlidirler. Bu kabul ediş, kültürlerarası etkileşimin olumlu duygu ve 
sonuçlarını doğurmaktadır. Söz konusu olumlu duygular; önyargısız, yargılamayan, anlayıp 
tanımaya yönelik ve saygıyla yaklaşan duygular olarak ifade edilmektedir (Bekiroğlu ve Balcı, 
2014). 

 

İLGİLİ YAZIN 

Kültür kavramı, Latince bir terim olan “cultura” kelimesinden türetilerek (Yeşil, 2013), genel 
olarak, bir insan topluluğu tarafından öğrenilen ve yaygınlaştırılarak, gelecek nesillere aktarılan 
örf, adet, inanç, gelenek, görenek ve değerlerin tamamı olarak tanımlanmaktadır (Bulduk, Usta 
ve Dinçer, 2017). Bireylerin ve toplumun varoluş biçimlerini, yaşam tarzlarını, iletişimlerini, 
etkileşimlerini, düşüncelerini bir arada anlamak ve yaşamak olarak da ifade edilen kültürün 
(Demir, 2011), yayılmasını ve oluşumunu sağlayan iletişim ise, bireylerin birbirini anlaması, 
duygularını paylaşması, ihtiyaç duyduğu şeyleri ifade etmesi için kullandığı yoldur. Bireyler 
iletişim yoluyla yaşadığı toplumdaki örf, adet, gelenek ve kültürü etkili bir şekilde 
yayabilmektedir. İletişime geçen bireyler, anlam yükleme ve anlam çıkartmayı kendi anlayış 
biçimlerine göre yorumlayabilmektedirler. Aynı konunun anlamı bireyden bireye farklılık 
gösterebilmektedir. Bu durum, her bireyin farklı kültüre sahip olması ve olaylara kendi 
açısından bakması ile de ifade edilebilmektedir (Üstün, 2005). Örneğin Yağbasan (2010) 
çalışmasında, Türk ve Yunan toplumlarının arasında çekişme olmasına rağmen dillerinde 
birçok ortak sözcük bulunmasından bahsetmiştir. Bu iki toplumun dilleri arasındaki ortak 
sözcüklerin olmasını kültürlerarası iletişim açısından inceleyerek, her iki dilin belli kurallar 
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doğrultusunda oluştuğu fakat iki dil arasında gözden kaçırılamayacak kadar benzerliklerin 
olduğunu saptamıştır. 

Kültürün geçmişi incelendiğinde her kültürün diğeri ile daima etkileşim içinde olduğu 
görülmektedir. Bireyler, kendi bakış açısı ile tarafsız bir şekilde ifade ettiğini sandığı 
tutumlarına bile, yaşadığı toplumun kültürel bağlantılarını ele alarak anlam yüklemektedir. 
Algılanan durum benzer olduğu halde çıkarılan ifade farklılık gösterebilmekte ve sunulan 
ifadeye karşı belirlenecek yaklaşım kültürden kültüre değişebilmektedir. Birey farklı bir sistem 
içine girdiğinde kendi kültürünün davranışlarını sürdürdüğünü fakat bu davranışlarının farklı 
kültür olgularında bulunmadığını fark edecektir. Bu durum girdiği sistemin kültürel 
olgusundaki etkileşimi ifade etmektedir. Davranışlarındaki kültürel farklılıkları gören birey, 
kendisini söz konusu sisteme göre yönlendirmek isteyecek ancak bu zamanla sağlanacak veya 
aksi durumda farklılıklar hiç fark edilmeyecek ve adaptasyon sağlanamayacaktır. Farklı kültüre 
ait bir sisteme giren kişi, o sistemde kendinden beklenen davranışların ve bireyin toplumdaki 
olgusunun ne yönde olduğunu bilemeyebilecektir (Aliyev ve Öğülmüş, 2015).  

Kültürlerarası iletişim ise, birbirinden ayrı kültürlerden bir araya gelen insanların birbirleriyle 
kurduğu iletişimi ifade etmektedir. Birey, bulunduğu ortamda farklı kültüre sahip bir insanla 
etkileşimde bulunarak, o kültüre ait özellikleri hayatına yansıtabilmektedir. Bu doğrultuda 
bireyin topluma karşı duruşu, davranış biçimi doğrudan ya da dolaylı olarak 
değişebilmektedir. Bireyler, genellikle hayata karşı tutumlarını ve davranışlarını toplumdan 
edindiği kültür birikimiyle yönlendirmektedir. Farklı kültürlere sahip insanlarla kurulan 
iletişimin devamlılığı ile kültürlerarası etkileşim sağlanabilmekte ve bu bağlamda kültürel 
farklılıkların birbiriyle harmanlanmasının temeli atılmaktadır (Bozkaya, 2010). Benzer olarak 
Özdemir (2011) de, farklı kültürlere sahip insanların birbirine karşı önyargısız, hoşgörüye 
dayalı ve anlayış göstererek iletişim içinde olmalarının, insanların barış ve mutluluk içinde 
geçinmelerini sağlayacağından, aksi durumda ön yargıların, ayrımcılığın olduğu yerde barış 
ortamının oluşturulmasının imkânsız olduğundan söz etmiştir. Aynı zamanda kültürel 
bilinçlenmenin insani duyguları geliştirdiğini de ifade etmiştir. Bununla birlikte Düztaş (2012) 
da farklı kültürel beklentilerin, kültürel çatışmaya, dolayısıyla anlaşmazlıklara yol açabileceğini 
vurgulamıştır.  

Kültürlerarası duyarlılık da kültürlerarası iletişimin bir parçasıdır. Kültürlerarası duyarlılık, 
insanların kültürel farklarının anlaşılmasında ve tanımlanmasında etkili bir davranış şekli, aynı 
zamanda pozitif duyguyu ilerletebilme yeteneği olarak ifade edilmektedir. Kültürlerarası 
duyarlılık, farklı kültürdeki insanların davranışlarına, düşüncelerine, hissettiklerine, 
yükledikleri anlamlara, verdikleri değerlere saygı göstermek ve duyarlı davranmaktır. 
Kültürlerarası duyarlılık sadece farklılıkların farkında olmak değil aynı zamanda diğer 
kültürlerden olan kişilerle de etkili iletişim kurmayı kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle, farklı 
bir kültürün izini taşıyan kişilerde ya da ortamlarda farklılık olarak görülen şeyleri kabul 
etmeye ve öğrenmeye istekli olabilme gibi etkileri barındıran bir durum olarak 
tanımlanmaktadır. Bununla birlikte kültürlerarası duyarlılık, bireyleri farklı kültürel ortamlarda 
başarılı bir yaşam ve çalışma hayatına hazırlayan, farklı kültürden insanlara ilişkin fikirlerini 
analiz etmede onlara yardımcı olan ve farklı kültürel ortamlara ilişkin tecrübe elde etmesini 
sağlayan kültürlerarası yeterlilik olarak da değerlendirilmektedir. Yine kültürlerarası duyarlılık, 
kültürel farklılıklar ile baş etmek için bireyin sahip olduğu psikolojik gücünün derecesini 
gösterir ve kültürlerarası iletişim yeterliliği kazanılmasının ön koşulu olarak 
değerlendirilmektedir (Chen ve Starosta, 2000; Zhu, 2011; Bekiroğlu ve Balcı, 2014; Bulduk, Usta 
ve Dinçer, 2017; Abaslı, 2018; Kürtüncü vd., 2018; Öğüt ve Olkun, 2018). Örneğin Demir ve 
Demir (2009)’in kültürlerarası iletişim ve etkileşim bağlamında, eğitimlerinin bir kısmını 
yurtdışında devam ettiren öğrenci değişim programlarında bulunan öğrencilerin deneyimlerini 
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ve evrensel kültürün oluşturulması açısından katkılarını incelediği çalışmada, söz konusu 
programlara katılan öğretmen adaylarının önyargılarını yendikleri, farklı kültürleri tanıdıkları 
ve kendi kültürlerinin farkına vardıkları saptanmıştır. Ayrıca mesleki özgüvenlerinin geliştiği 
ve yabancı dillerini de ilerlettikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Kültürlerarası duyarlılık bir kişinin kültürlerarası iletişimde uygun ve etkili bir davranışı teşvik 
eden kültürel farklılıkları anlama ve takdir etme yönünde olumlu bir duygu geliştirme yeteneği 
olarak kavramlaşabilmektedir. Bu tanım, kültürlerarası duyarlılığın dinamik bir kavram 
olduğunu göstermektedir. Bu durum ise kültürlerarası duyarlılığa sahip kişilerin, 
kültürlerarasındaki farklılıkları anlamaları, takdir etmeleri ve kabul etmeleri için kendilerini 
motive etme ve kültürlerarası etkileşimlerden olumlu sonuçlar üretme arzusuna sahip 
olduklarını ortaya koymaktadır (Öğüt ve Olkun, 2018). Diğer bir deyişle kültürlerarası 
duyarlılık, kültürel farklılıkları anlamaya ve keşfetmeye yönelik pozitif duyguların 
geliştirilebilmesi olarak tanımlanmakta ve bu doğrultuda kültürlerarası yeterliğin 
desteklenmesi için bireylerin sahip olmaları gereken birtakım özelliklere dikkat çekmektedir. Bu 
özellikler; özsaygı, özdenetim, açık fikirlilik, empati, etkileşimli ilişki ve önyargılı ya da peşin 
hükümlü olmama şeklinde sıralanabilmektedir (Mercan, 2016). Kültürlerarası duyarlılık, 
kültürlerarası iletişim becerisinin bir parçasıdır ve temel unsurlarından birisi empatidir. Empati, 
bir kişinin kendini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısı ile bakması ve 
o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması ve bu durumu iletmesi sürecidir 
(Cetişli Egelioğlu vd., 2016). Bu nedenle toplumumuzda zaten var olan çok kültürlülük gerçeği, 
kültürel farklılıkları anlama ve kültürlerarası ilişkiler konusunda mesleki eğitim verenleri de 
etraflıca düşünmeye yöneltmektedir. Gün geçtikçe genişleyen farklı kültürel özelliklere sahip 
bireyler ile birlikte yaşayabilme, çalışabilme beceri ve bilincine sahip olmanın önemi daha da 
çok ön plana çıkmaktadır (Bulduk, Usta ve Dinçer, 2017).  

 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı turizm eğitimi alan öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin 
tespit edilmesidir. Bu kapsamda bu araştırmada; Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen 
24 maddelik 5’li Likert tipi “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği”nden faydalanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan ölçeğin 2011 yılında Bulduk, Tosun ve Ardıç (2011) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanarak geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış, Cronbach Alpha katsayısı .72 
(yeterli) olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada da Bulduk vd. (2011) uyarladıkları ölçekten 
faydalanılmıştır. Bireylerin kültürlerarası duyarlılık düzeylerini tespit etmek amacıyla 
geliştirilen ölçeğin orijinal formu, beşli Likert biçiminde düzenlenmiş, 24 tutum ifadesi ve 5 alt 
boyuttan oluşmaktadır. Boyutlar, kültürlerarası etkileşime katılım, kültürel farklılıklara saygı, 
kültürlerarası etkileşimde kendine güvenme, kültürlerarası etkileşimden hoşlanma ve 
kültürlerarası etkileşim sorumluluğu olarak isimlendirilmiştir. 24 maddeden oluşan 
kültürlerarası duyarlılık ölçeği, beş maddenin faktör yükünün düşük olması (0,50’den az) ve üç 
maddenin de binişik madde olması sebebiyle faktör analizinden çıkarılmıştır. Faktör analizi 
sonucunda, dört faktör ortaya çıkmıştır. Araştırma verilerinin analizlerinde frekans ve yüzde 
dağılımları, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri, açıklayıcı faktör analizi ve farklılık 
testleri uygulanmıştır.  

Araştırma evrenini Balıkesir ve Çanakkale’deki turizm fakültelerinde eğitim gören öğrenciler 
oluşturmaktadır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde 
(BAUN TF), “Turizm İşletmeciliği”, “Turizm Rehberliği”, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” ve 
“Rekreasyon Yönetimi” bölümlerinde olmak üzere toplam 1388 öğrenci aktif olarak eğitim-
öğretime devam etmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde 
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(ÇOMÜ TF) ise “Konaklama İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği” ile 
“Gastronomi ve Mutfak Sanatları” bölümlerinde olmak üzere toplam 1040 öğrenci aktif öğrenci 
konumundadır. 10.12.2019-31.12.2019 tarihleri arasında kolayda örnekleme yöntemi ile 
derslerden önce öğrencilere toplam 650 anket formu dağıtılmıştır. BAUN TF’den 275 ve ÇOMÜ 
TF’den 255 analize uygun anket formu elde edilmiştir. Dolayısıyla araştırmanın örneklemini 
toplam 530 öğrenci oluşturmuştur. 

 

BULGULAR  

Aşağıda yer alan Tablo 1’de iki farklı üniversitede eğitim gören gruba ait demografik özellikler 
yer almaktadır. Öğrencilerin yaklaşık %50’si erkek ve %94’ü de 19-25 yaş grubu arasında yer 
almaktadır. Öğrenim gördükleri sınıflara bakıldığında yaklaşık %35 ile en kalabalık grup 3. 
sınıf olurken; 1. ve 2. sınıflarda eğitim gören öğrenci gruplarının yüzdesel dağılımları yaklaşık 
%26’şar olarak ortaya çıkmıştır. Turizm fakültelerinin altında yer alan bölümler farklı olduğu 
için toplam üzerinden değerlendirme yapılmamıştır. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi 
öğrencilerinin yaklaşık %40’ı Turizm İşletmeciliği ve %34’ü de Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü’nde öğrenim görmektedirler. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi 
öğrencilerinin yaklaşık %35’i Konaklama İşletmeciliği, %34’ü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü’nde öğrenim görmektedirler. 

 

Tablo 1. Araştırma Grubunun Demografik Özellikleri 

BAUN Turizm Fakültesi ÇOMÜ Turizm Fakültesi Genel Toplam 
Değişken  n  % Değişken n %  n % 

Cinsiyet Cinsiyet Cinsiyet 
Kadın 121 44,0 Kadın 142 55,7 263 49,7 
Erkek  154 56,0 Erkek  113 44,3 267 50,3 
Toplam 275 100 Toplam 255 100 530 100 

Yaş Yaş Yaş 
18 yaş ve altı 12 4,4 18 yaş ve altı 7 2,7 19 3,58 
19-25 yaş arası 254 92,4 19-25 yaş arası 242 94,9 496 93,58 
26 yaş ve üzeri 9 3,2 26 yaş ve üzeri 6 2,4 15 2,83 
Toplam 275 100 Toplam 255 100 530 100 

Sınıf Sınıf Sınıf 
1. sınıf 72 26,2 1. sınıf 66 25,9 138 26,04 
2. sınıf 86 31,3 2. sınıf 50 19,6 136 25,66 
3. sınıf 91 33,1 3. sınıf 96 37,6 187 35,28 
4. sınıf 26 9,4 4. sınıf 43 16,9 69 13,02 
Toplam 275 100 Toplam 255 100 530 100 

Bölüm Bölüm Bölüm 
Turizm İşletmeciliği 112 40,7 Konaklama İşletmeciliği 89 34,9  

* Turizm Rehberliği 47 17,1 Seyahat İş. ve Turizm Reh. 79 31,0 
Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

92 33,5 Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları 

87 34,1 

Rekreasyon 
Yönetimi 

24 8,7 

Toplam 275 100 Toplam 255 100 530 100 
*İki fakülte altında yer alan bölüm isimleri birbirinden farklı olduğu için gruplandırılmamıştır. 
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Tablo 2. Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği’ndeki İfadelere Ait Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

İfadeler 
BAUN TF ÇOMÜ TF Toplam 
x̄ s.s. x̄ s.s. x̄ s.s. 

D1 Farklı kültürlerden insanlarla etkileşime 
girmekten hoşlanırım. 4,11 ,982 4,49 ,792 4,29 ,914 

D2 Bence diğer kültürlerin insanları dar görüşlüdür. ® 4,07 1,001 4,08 1,079 4,07 1,038 

D3 Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurma 
konusunda kendimden oldukça eminim. 3,84 ,885 3,93 ,934 3,88 ,909 

D4 Farklı kültürlerden insanların önünde 
konuşmakta zorlanırım. ® 3,47 1,057 3,58 1,101 3,52 1,079 

D5 Farklı kültürlerden insanlarla etkileşime girerken 
ne söyleyeceğimi her zaman bilirim. 

3,44 ,992 3,56 ,944 3,50 ,970 

D6 
Farklı kültürlerden insanlarla etkileşime girerken 
istediğim kadar sosyal olabilirim. 3,66 ,931 3,81 ,891 3,73 ,914 

D7 Farklı kültürlerden insanlarla vakit geçirmekten 
hoşlanmıyorum. ® 4,03 1,150 3,89 1,316 3,96 1,233 

D8 Farklı kültürlerden insanların değerlerine saygı 
duyarım. 4,43 ,786 4,47 ,864 4,45 ,824 

D9 Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurarken 
kolaylıkla gerilirim. ® 

3,43 1,116 3,52 1,189 3,47 1,152 

D10 
Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurarken 
kendime güvenirim. 3,84 ,979 3,99 ,924 3,91 ,955 

D11 Kültürleri farklı akranlarım hakkında bir izlenim 
oluşturmadan önce beklerim. 3,76 ,923 3,76 ,929 3,76 ,925 

D12 Farklı kültürlerden insanlarla birlikteyken 
genellikle cesaretim kırılır. ® 

3,86 1,081 3,96 1,064 3,91 1,073 

D13 Farklı kültürlerden insanlara karşı açık 
görüşlüyümdür. 

4,17 ,753 4,30 ,841 4,23 ,798 

D14 
Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurarken 
çok iyi gözlem yaparım. 3,72 ,910 3,95 ,920 3,83 ,921 

D15 Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurarken 
genellikle kendimi işe yaramaz hissediyorum. ® 4,30 1,008 4,28 1,034 4,29 1,020 

D16 Farklı kültürlerden insanların davranışlarına saygı 
duyarım. 

4,35 ,766 4,40 ,881 4,38 ,823 

D17 
Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurarken 
mümkün olduğunca çok bilgi edinmeye çalışırım. 3,94 ,914 4,29 ,828 4,11 ,890 

D18 Farklı kültürlerden insanların görüşlerini kabul 
etmem. ® 4,29 ,927 4,40 ,899 4,35 ,914 

D19 Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurarken 
ince anlamlarına duyarlı davranırım. 3,94 ,989 4,17 ,988 4,05 ,994 

D20 Benim kültürümün diğer kültürlerden daha iyi 
olduğunu düşünüyorum. ® 

3,18 1,303 3,16 1,304 3,17 1,302 

D21 
Etkileşimimiz sırasında kültürel açıdan farklı 
insanlara genellikle olumlu tepkiler veriyorum. 3,97 ,853 4,10 ,899 4,03 ,877 

D22 Kültürel açıdan farklı insanlarla uğraşmak 
zorunda kalacağım durumlardan kaçınırım. ® 3,79 1,057 3,99 1,095 3,89 1,079 

D23 Kültürel açıdan farklı olan insanlara, sözle veya 
hareketlerimle onu anladığımı gösteririm. 4,04 ,811 4,30 ,783 4,16 ,808 

D24 Kültürel açıdan farklı insanlar ile aramdaki 
farklılıklardan zevk alırım. 

3,44 1,235 4,01 1,120 3,72 1,214 

 Genel Ortalama 3,88 ,975 4,02 ,984 3,94 ,984 
® Ters kodlanmış ifade. 
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Tablo 2’de öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık ölçeğinde yer alan ifadelere ilişkin verdikleri 
yanıtların aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri yer almaktadır. Çanakkale’de 
öğrenim gören öğrencilerin kültürel duyarlılık düzeyleri (X̄ =4,02), Balıkesir’de öğrenim gören 
öğrencilerin kültürel duyarlılık düzeylerine (X̄ =3,88) göre nispeten daha yüksek düzeyde 
ortaya çıkmıştır. Bütün öğrenciler ele alındığında kültürel duyarlılıkla ilgili yanıtlara katılım 
oranı 3,94 düzeyinde ortaya çıkmıştır. 

Öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık düzeylerini ölçen ifadelere katılım seviyeleri 
değerlendirildiğinde, BAUN TF öğrencilerinin en yüksek katılım gösterdiği ifadeler “farklı 
kültürlerdeki insanların değerlerine (X̄=4,43) ve davranışlarına (X̄=4,35) saygı duyma” 
olmuştur. ÇOMÜ TF öğrencilerinin en yüksek katılım gösterdiği ifadeler ise “farklı 
kültürlerden insanlarla etkileşime girmekten hoşlanma” (X̄=4,49) ve “farklı kültürlerdeki 
insanların davranışlarına (X̄=4,47) saygı duyma” ifadeleri olmuştur. En az katılım gösterilen 
ifadeler değerlendirildiğinde ise her iki şehirdeki öğrenciler için aynı ifadeler olmuştur. Bu 
ifadeler “farklı kültürden insanlarla iletişim kurarken kolaylıkla gerilme” (®Balıkesir X̄=3,43; 
Çanakkale X̄=3,52) ve “kendi kültürünün diğer kültürlerden daha iyi olması” (®Balıkesir 
X̄=3,18; Çanakkale X̄=3,16) ile ilgili olan ifadelerdir. 

Kültürlerarası duyarlılık ölçeğine açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılmadan önce ölçeğin 
güvenilirliğine ve normal dağılımına bakılmıştır. Ölçek için Cronbach'ın alfa güvenirlik 
katsayısı (α) 0,867 düzeyinde ortaya çıkmış ve normal dağılım çarpıklık-basıklık değerlerine 
göre değerlendirilmiştir. Ölçekte yer alan ifadelerin çarpıklık-basıklık ±1,5 değerine göre 
değerlendirilmiş (Tabachnick ve Fidell, 2013) ve ölçeğin normal dağılım gösterdiği ortaya 
çıkmıştır.  

Aşağıdaki Tablo 3’te kültürlerarası duyarlılık ölçeğine ait Kaiser Mayer Olkin (KMO) ve 
Bartlett’in küresellik testi ile açıklayıcı faktör analizine ilişkin sonuçlar yer almaktadır.  KMO 
değerinin 0,859 olduğu ve Bartlett’in küresellik testine göre yaklaşık ki-kare (χ2) değerinin 
3006,838 ve anlamlılık düzeyinin p<0,001 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar ölçeğin açıklayıcı 
faktör analizine (AFA) uygun olduğunu göstermektedir.  

Kültürlerarası duyarlılık ölçeği 24 maddeden oluşmakta, beş maddenin faktör yükünün düşük 
olması (0,50’den az) ve üç maddenin de binişik madde olması sebebiyle faktör analizinden 
çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucunda, dört faktör ortaya çıkmış ve bu dört faktörün toplam 
açıklanan varyansı %61,79 düzeyinde ortaya çıkmıştır.  

Tablo 3’e göre birinci faktör; ölçeği en yüksek düzeyde (%17,10) açıklayan faktör olmuştur. Dört 
maddenin yer aldığı bu faktörün 3 maddesi (D16, D8 ve D18) orijinal ölçekte “kültürel 
farklılıklara saygı” boyutunda yer aldığı için bu faktöre “kültürel farklılıklara saygı” 
denilmiştir. Ayrıca katılımcıların en yüksek düzeyde (X̄=4,31) katılım gösterdiği boyut 
olmuştur. İkinci boyut ölçeğin %15,99’unu açıklamakta ve boyutta yer alan dört madde de 
orijinal ölçekte “etkileşimde kendine güvenme” boyutunda yer aldığı için bu boyut da aynı 
isimle ifade edilmiştir. Etkileşimde kendine güvenme boyutu, dört boyut içerisinde katılımın en 
düşük (X̄=3,76) olduğu boyut olmuştur. Üçüncü boyut dört maddeden oluşurken ölçeği %15,54 
düzeyinde açıklamakta ve bu boyutta yer alan üç madde (D12, D15 ve D9) orijinal ölçekte 
“etkileşimden hoşlanma” boyutunda yer aldığı için aynı isimle ifade edilmiştir. Etkileşimden 
hoşlanma boyutuna katılım düzeyi 3,80 olarak tespit edilmiştir. Dördüncü ve son boyut da dört 
ifadeden oluşmuş ve bu ifadelerden üçü (D22, D23 ve D24) orijinal ölçekte “etkileşim 
sorumluluğu” boyutunda yer aldığı için yine aynı şekilde isimlendirilmiştir. Etkileşim 
sorumluluğu boyutuna da katılım düzeyi 3,97 düzeyinde tespit edilmiştir.  
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Tablo 3. Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğinin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Maddeler F1 F2 F3 F4 OVY 

D16 Farklı kültürlerden insanların davranışlarına saygı duyarım. 862    ,778 

D8 Farklı kültürlerden insanların değerlerine saygı duyarım. ,749    ,604 

D18 Farklı kültürlerden insanların görüşlerini kabul etmem. ® ,728    ,622 

D21 
Etkileşimimiz sırasında kültürel açıdan farklı insanlara 
genellikle olumlu tepkiler veriyorum. 

,655    ,502 

D5 
Farklı kültürlerden insanlarla etkileşime girerken ne 
söyleyeceğimi her zaman bilirim. 

 ,818   ,693 

D6 
Farklı kültürlerden insanlarla etkileşime girerken istediğim 
kadar sosyal olabilirim. 

 ,812   ,671 

D3 
Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurma konusunda 
kendimden oldukça eminim. 

 ,727   ,613 

D10 
Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurarken kendime 
güvenirim. 

 ,619   ,642 

D12 Farklı kültürlerden insanlarla birlikteyken genellikle cesaretim 
kırılır. ® 

  ,777  ,697 

D15 Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurarken genellikle 
kendimi işe yaramaz hissediyorum. ® 

  ,747  ,642 

D9 Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurarken kolaylıkla 
gerilirim. ® 

  ,680  ,550 

D4 Farklı kültürlerden insanların önünde konuşmakta zorlanırım. ®   ,611  ,528 

D23 Kültürel açıdan farklı olan insanlara, sözle veya hareketlerimle 
onu anladığımı gösteririm. 

   ,746 ,633 

D24 Kültürel açıdan farklı insanlar ile aramdaki farklılıklardan zevk 
alırım. 

   ,740 ,588 

D17 Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurarken mümkün 
olduğunca çok bilgi edinmeye çalışırım. 

   ,606 ,544 

D22 
Kültürel açıdan farklı insanlarla uğraşmak zorunda kalacağım 
durumlardan kaçınırım. ® 

   ,573 ,580 

Özdeğer 2,737 2,559 2,486 2,105 Genel 
Açıklanan Varyans 17,10 15,99 15,54 13,16 61,79 

Aritmetik Ortalama 4,31 3,76 3,80 3,97 3,96 
Cronbach Alpha ,798 ,801 ,617 ,700 ,854 

Kaiser Mayer Olkin Testi ,859     

Barlett’in Küresellik Testi 
 

χ² 
df 

sig. 

3006,838 
120 
.000 

  

AFA için Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi kullanılmıştır. ® Ters çevrilen maddeler. 

 

Öğrencilerin eğitim aldıkları üniversite, cinsiyetleri ve okudukları sınıflara göre kültürlerarası 
duyarlılık düzeylerine göre farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan farklılık 
testlerinin sonuçları aşağıdaki Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4’te öğrencilerin cinsiyetlerine göre kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin karşılaştırılması 
için yapılan t-testi sonucunda anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Yine Yılmaz ve Göçen 
(2013)’in sınıf öğretmeni adaylarının kültürlerarası duyarlılık düzeylerini inceledikleri 
araştırmalarında da cinsiyet kültürlerarası duyarlılık açısından fark yaratmamıştır. Öğrencilerin 
eğitim aldıkları üniversiteye göre kültürlerarası duyarlılık düzeylerinde istatistiksel açıdan 
anlamlı bir fark (t=3,588; p=.000<.001) tespit edilmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler (X̄=4,08), Balıkesir Üniversitesi’nde eğitim alan 
öğrencilere (X̄=3,92) göre kültürlerarası duyarlılık düzeyleri daha yüksek seviyede ortaya 
çıkmıştır. Öğrencilerin bulundukları sınıflara göre yapılan karşılaştırmada da istatistiksel 
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açıdan anlamlı (F=4,596; p=.003<.01) bir fark tespit edilmiştir. Birinci sınıf öğrencilerin ikinci ve 
üçüncü sınıf öğrencilerine göre kültürel duyarlılık düzeylerinin daha düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Benzer olarak McMurray (2007; Akt. Rengi ve Polat, 2014), seyahat faktörünün 
kültürlerarası duyarlılığa etkisini incelemek amacıyla; uluslararası öğrenciler, yerel seyahat 
deneyimi olan öğrenciler ve yerel seyahat deneyimi olmayan öğrencilerin kültürlerarası 
duyarlılıklarını çeşitli değişkenler (cinsiyet, mezun olma durumu, yurt dışı çalışma programına 
katılım) açısından incelemiştir. Araştırma sonucunda; yerel seyahat deneyimi olan öğrencilerin 
ve yurt dışı çalışma programına katılım gösterenlerin kültürlerarası duyarlılığının daha yüksek 
olduğunu tespit etmiştir. Yine Demir ve Üstün’ün (2017) öğretmen adayları üzerinde yapmış 
olduğu araştırmada da; öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık düzeyleri arasında 
bölümlerine, mezun oldukları lise türlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu 
tespit etmişlerdir. Farklılıklar incelendiğinde ise; İngilizce Öğretmeni adaylarının kültürlerarası 
duyarlılık düzeylerinin, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve Sınıf öğretmenlerinden anlamlı bir 
şekilde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Tablo 4. Farklılık Analizi Sonuçları 

  Kültürlerarası Duyarlılık 
Değişkenler  n  SS t / F p Fark 

Cinsiyet 
Kadın 263 4,03 ,552 

1,210 ,227 Yok 
Erkek 267 3,97 ,522 

Üniversite 
Çanakkale 255 4,08 ,552 

3,588 ,000*** 0,17 
Balıkesir 275 3,92 ,513 

Sınıf 

1.Sınıf 138 3,90 1,176 

4,596 ,003** 1-2 
1-3 

2.Sınıf 136 4,08 1,041 
3.Sınıf 187 4,05 1,173 
4.Sınıf 69 3,99 1,293 

*Farklar p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. Farklılıkların analizi için 2 kategorili nominal değişkenlerde T-testi, 2’den fazla 
kategoriye sahip nominal değişkenlerde ise Anova testine başvurulmuştur. Anova testinde varyansların eşitliği 
varsayımı sağlandığı durumlarda Sheffe testi, sağlanmadığı durumlarda ise Tamhane testi kullanılmıştır. 

*p<0.05, **p<0.01, ***p< 0.001 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizmde istihdam edilen veya bir şekilde turizm faaliyetleri içerisinde yer alan kişilerin, 
sektörün paydaşlarının farklı uluslardan olması sebebiyle kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin 
yüksek olması gerektiği düşünülmektedir. Duyarlılık; iletişimde başarıyı ve iletişimin de 
faaliyetlerin ve süreçlerin başarılı şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla 
küresel düzeyde en önemli konularından biri olan kültürlerarası duyarlılık, bu araştırmada 
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm 
Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler kapsamında ele alınmıştır. Bu çalışmada kültürlerarası 
duyarlılık seviyesi genel olarak 3,96 düzeyinde ve ölçek dört boyutta ortaya çıkmıştır. En 
yüksek katılım (X̄=4,31) “kültürel farklılıklara saygı” boyutunda gerçekleşmiştir. Ancak 
“etkileşimde kendine güvenme” ve “etkileşimden hoşlanma” boyutlarına katılım düzeyleri 
sırasıyla 3,76 ve 3,80 düzeyinde ortaya çıkmış ve “kültürel farklılıklara saygı” boyutuna göre bu 
boyutlara katılım düzeylerinin düşük seviyelerde olduğu görülmüştür. Son boyut olan 
“etkileşim sorumluluğu” boyutu nispeten bu iki boyuta göre daha yüksek düzeyde (X̄=3,97) 
ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin farklı kültürlerle iletişim kurmalarında o kültürlere duydukları 
saygı ve iletişime ilişkin sorumluluklarının yüksek denilebilecek seviyede olduğu 
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görülmektedir. Ancak turizm faaliyetleri içerisinde yer alacak olan bu öğrencilerin sektörün 
özellikleri açısından farklı kültürlerle etkileşim içerisinde olma konusunda kendilerine daha çok 
güvenmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin farklı kültürlerle etkileşimden hoşlanma 
düzeylerinin de daha ileriye taşınması gerekmektedir. Bu konuda öğrencilerin yabancı dil 
seviyelerinin yeterli olmaması veya yeterince farklı kültürleri tanımıyor olmaları farklı 
kültürlerle iletişim kurmada kendilerine güvenme sorunu oluşturabilir. Teknoloji ve sosyal 
medyanın yaygın kullanımı ile uluslararası iletişim ve etkileşim düzeyinin arttığı (Ahmadov, 
2019) göz önünde bulundurulduğunda; öğrenciler kültürlerarası iletişim becerilerini 
geliştirebilmeleri için bu platformlardan destek alabilirler.  

Ayrıca eğitim gördükleri süre içerisinde turizm fakültesi öğrencilerinin daha sık farklı 
kültürlerle buluşabilecekleri ortamlar sağlanmalıdır. Örneğin, Mrekajova (2018), Türkiye’deki 
yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel arkadaş bağlarını 
araştırırken, özellikle Türklerle olan iletişimlerini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenleri 
incelediği çalışmasında öğrencilerin eğitim gördüğü üniversitelerde, konakladıkları 
kurumlarda yabancı ve Türk öğrenciler arasındaki kültürlerarası etkileşimin olumlu yönde 
pekiştirilmesi için programlar yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Yaz aylarında yabancı 
turiste hizmet veren turizm işletmelerinde staj yapan veya çalışan öğrenciler bu açıdan avantajlı 
olabilirler ancak farklı kültürlerle temas edilebilecek ortamlar eğitim programlarında içerisinde 
de sağlanmalıdır. Mesleki yeterliliğin yanında iletişim becerilerinin geliştirilmesi kalite algısı 
üzerinde olumlu yönde bir etki yaratabilir. Özellikle de farklı kültürlerden insanlara hizmet 
verilen turizm sektöründeki aktörlerin iletişim becerilerinin gelişmesinde kültürel duyarlılığın 
çok önemli bir yerinin olduğu düşünülmektedir. 

Bu bağlamda çalışmada elde edilen sonuçlardan hareketle; turizm öğrencileri kültürel 
farklılıklara sahip bireylerin tutum ve değerlerini anlamaya çalışmalıdırlar. Bu doğrultuda 
eğitim aldıkları kurumlarda müfredatları kapsamında ya da çeşitli seminer, toplantı vb. 
etkinlikler aracılığıyla kültürlerarası iletişim, etkileşim ve duyarlılık konularında 
bilinçlenmeleri sağlanmalıdır. Turizm öğrencileri kültürlerarası ölçekte empati kurabilmek 
adına öncelikle yetişmiş oldukları kültürü incelemeli ve öğrenmelidirler. Çünkü uluslararası 
platformda hizmet sağlayıcılar içerisinde aktif olarak rol alacak turizm öğrencileri bireylerin 
davranışlarının nedenlerinin altında yatan kültürel belirleyicileri bilmelidirler. Aynı zamanda 
öğrenciler birden fazla dil bilmeye ve öğrenmeye teşvik edilmeliler. Yine eğitim aldıkları 
kurumlarda değişim programlarıyla gelen diğer öğrenci gruplarının ana dilleri ile ilgili fikir 
sahibi olmaları da sağlanmalıdır.  

Yapılan bu çalışmanın da birçok bilimsel araştırma gibi sınırlılıkları mevcuttur. Örneklem sayısı 
ve araştırma yapılan turizm fakültesi sayısı en önemli iki sınırlılığıdır. Daha sonraki yapılacak 
çalışmalarda özellikle farklı coğrafyalardaki turizm fakültelerindeki öğrenciler dahil edilerek 
yapıldığında daha farklı ve genellenebilir sonuçlara ulaşılabilir. Bu çalışmada sadece 
öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık düzeyleri üzerinden analizler yapılmıştır. Sonraki 
çalışmalarda kalıp yargılar veya yabancı düşmanlığı gibi değişkenler eklenerek kültürel 
duyarlılığın öncülleri araştırılabilir. 
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Öz 

Toplumdan topluma farklılık gösteren yöresel yiyecekler ait olduğu toplumun kültürünü 
yansıtır. Zaman içerisinde yaşanan gelişmeler ve değişikliklerle birlikte son halini alır ve yörenin 
soyut mirası olarak kabul edilir. Günümüzde yöresel yemek kültürü destinasyon çekicilik 
unsurları içerisinde yerini almıştır. Yöresel yemeklerle ilgili tüketicilerin zihninde oluşan olumlu 
imaj tercih nedenleri üzerinde etkili olarak destinasyon imajını olumlu etkileyeceği böylelikle 
bölge ekonomisine de önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın 
amacı Ensar şehir Kilis ilinde mevcut Kilis ve Suriye mutfak imajının ve birbirleri arasındaki 
ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın evrenini Kilis ilinde ikamet 
edenler oluşturmakta olup söz konusu evrenden 498 kişiye anket aracılığıyla ulaşılmıştır. 
Çalışmada yapılan korelasyon analizinin sonucuna göre, Kilis ili mutfak imajı boyutları ile Suriye 
mutfak imajı boyutları arasında anlamlı düzeyde negatif yönlü çok zayıf bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte Suriye mutfak imajının Kilis mutfak imajı ortalamasının altında 
olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların medeni durum, yaş, eğitim durumu, meslek 
ve uyruğuna göre Kilis mutfak imajı, cinsiyet, yaş, aylık gelir, meslek ve uyruğuna göre Suriye 
mutfak imajı bir farklılık göstermektedir. 
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Abstract 

Local foods, that different from society to society reflect the culture of the society to which they 
belong. It takes its final form with the developments and changes over time and is considered as 
the intangible heritage of the region. Today, local food culture has taken its place among the 
attractiveness factors of the destination. It is believed that the positive image formed in the minds 
of the consumers regarding the local foods will affect the destination image positively, thereby 
significantly contributing to the economy of the region. In this context, the aim of the study is to 
determine the image of Kilis and Syria cuisine which are existing in Ansar city Kilis province and 
the relationship between each other. In accordance with this purpose the universe of the research 
consists of the residents of Kilis province and 498 people from the said universe were reached 
through a questionnaire. According to the results of the correlation analysis performed in this 
study, it has been determined that there is a significant very weak negative relationship between 
Kilis cuisine image dimensions and Syrian cuisine image dimensions. However, the image of 
Syria cuisine was determined to be below the average of Kilis cuisine image. In addition to this, 
Kilis cuisine image differs according to the marital status, age, education level, occupation and 
nationality of the participants. Syrian cuisine image differs according to gender, age, monthly 
income, occupation and nationality of the participants. 
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GİRİŞ 

Bilgi yoğun ve küreselleşen günümüz dünyasında, imaj kavramı her geçen gün daha da önemli 
hale gelmekte, insanlar imaj konusunda bilinçlenerek bu kavramın neleri ifade edeceği veya 
değiştirebileceği konusunda bilgilerini arttırmaktadır (Baykasoğlu vd., 2004: 4). Farklı 
tanımlamaları olan imaj veya imge kavramının kelime anlamı; duyu organları tarafından 
dışardan algılanan nesnenin bilince yansıyan benzeri ya da genel görünüş veya izlenimdir 
(www.tdk.gov.tr). Diğer bir tanıma göre imaj; bir bireyin bir nesne veya destinasyon hakkındaki 
bilgi, inanç, duygu ve küresel izlenimlerini içeren tutumsal yapı olarak ifade edilebilir (Baloğlu 
ve Mc Cleary, 1999: 870). Başka bir tanıma göre ise imaj kavramı hedef kitlenin, verilmeye 
çalışılan veya var olan bir olguyu, kafasında nasıl şekillendirdiğini ifade etmektedir (Baykasoğlu 
vd., 2004: 3). Bu tanımlamalardan hareketle imaj kavramı kişilerin herhangi bir nesneyi 
algılamaları ile bilinçlerinde oluşturdukları yansımalar sonucunda nesneye karşı oluşturdukları 
izlenimdir şeklinde ifade edilebilir. 

İmajı oluşturan göstergelerin kişiler tarafından çözümlenebilmesi gönderen ve gönderilen 
arasındaki iletişimsel döngü süresince mesajın algılanması ve gönderilen tarafından anlaşılır hale 
getirilebilmesi ancak ortak kültürel koşulları yaşıyor olurlarsa mümkün olabilmektedir. Yani 
imaj aslında tek başına değil kendini algılayabilecek kişi veya kişileri bulduğu zaman varlığına 
kavuşarak bir anlam ifade edecektir (Emir, 2003: 40). Ayırt edici veya güçlü bir imajın 
geliştirilmesi yaratıcılık gerektirmekte ve kişilerin zihninde bir gecede olumlu bir imaj 
oluşturmak mümkün olmamaktadır (Eser vd., 2007: 274). Olumsuz imajın yok edilmesi ise çok 
fazla zaman ve emek harcamayı gerektirecektir. Bu nedenle iyi bir imajın oluşturulması ve bu 
durumun sürekliliğinin sağlanması için iyi bir şekilde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır 
(Baykasoğlu vd., 2004: 4). Kişilerin seyahatleri esasınca ihtiyaç duydukları hizmetlerin tamamını 
oluşturan turizm ürünlerinin genellikle soyut, eş zamanlı olarak üretilip tüketilen, 
stoklanamayan ve sahiplenme özelliği olmayan değişken yapıya sahip olması bireylerin tatmin 
düzeylerini ve algılanan hizmet kalitesini etkilediğinden (Kozak, 2012: 25-27) özellikle turizm 
alanında olumlu bir imaj yaratabilmek, diğer sektörlere göre daha kapsamlı ve stratejik bir 
planlamayı gerektirmektedir (Akyurt ve Atay, 2009: 2).   

Farklı çeşitlerde deneyim kazanmak, turistlerin seyahat etmeleri için temel amaç olsa da yiyecek 
en azından turistlerin bekledikleri yerden daha unutulmaz ve eğlenceli bir tatil ortamında 
olmaları için ekstra fırsatlar sağlayabilir. Bir ülke veya bölgenin yeme içme alışkanlıkları, 
yiyecekleri ve hazırlama teknikleri turistler için pazarlanabilir imajların ve deneyimlerin can alıcı 
kaynağı olarak görülmektedir (Quan ve Wang, 2004: 299). Bunun yanı sıra tüketicilerin beslenme 
ve sağlık güdülerine göre de satın alma davranışları değiştiği düşünüldüğünde nitelikli yiyecek 
ürünlerinin ve nitelikli hizmetlerin sunulduğu restoranları tercih edenlerin farklı bir pazar 
bölümünü oluşturduğu (Kozak, 2012: 111) bu pazar bölümüne ulaşmanın ise oluşturulacak ürün 
imajı ile mümkün olacağı düşünülebilir. 

Turistik bir destinasyon olarak Kilis ili nüfusundan fazla Suriyeliyi ağırlamakta ve Kilis ilinde 
Kilis mutfağıyla birlikte Suriye mutfağı da yerini almaktadır. Bu nedenle araştırmada turistlerin 
destinasyon seçimlerinde yöresel mutfak imajının da önemli bir faktör olduğu düşünülerek Ensar 
şehir Kilis ilinde mevcut olan Kilis mutfağı ve Suriye mutfağının mutfak imajının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Ürün imajı kavramı; bir ürünün kişinin zihninde algılama yolu ile tanımlanabilmesini sağlayan, 
ürünle ilgili bilgi veren, sağladığı faydayı açıklayan, sembolik anlamlar içerecek şekilde 
tasarlanmış ya da ürünün üretiminden itibaren oluşan izlenim ve değerlendirmeler bütününü 
ifade etmektedir (Yarar, 2018: 27). Ürün imajı pek çok faktörden oluşmaktadır. Ürünün özüne 
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göre oluşan ürün imajı; fayda, fonksiyon ve özellikleri bağlamında gelişirken, tüketici faktörleri 
yoluyla oluşan ürün imajı; psikolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve demografik faktörler 
bağlamında oluşabilmektedir. Değerler yolu ile oluşan ürün imajı; kişi veya toplumun sahip 
olduğu inanç ve değerlerle bağlantılı olarak gelişir. Pazarlama yolu çerçevesinde oluşan ürün 
imajı ise iletişim unsuru ile birlikte pazarlama süreçlerini kapsayan stratejiler sonucunda 
oluşabilmektedir (Yarar, 2018: 42). Bu kapsamda bölgelerin sahip oldukları imajların tüketiciler 
için o bölgeyi tercih etme nedenleri içerisinde ön planda yer aldığı (Kozak, 2012: 130), turistik 
ürünü oluşturan çekiciliklerin de yöresel ulusal ve uluslararası nitelikte olmanın yanı sıra 
turistlerin seçim yapmalarını etkilediği (Hacıoğlu, 2000: 41) ve imajın satın alma kararlarını 
etkilediği (Rızaoğlu, 2004: 174) düşünüldüğünde; destinasyonun kültürel özelliklerini yansıtan 
kültürel çekim unsurları içerisinde yer alan; yerel ürünler, yemek tarifleri, yeme alışkanlıkları, 
tarihi mutfaklar, besin işleme ve saklama yöntemleri, pişirme yöntemleri ve donanımları, servis 
yöntemleri, hijyen ve sanitasyon alışkanlıklarının (Yıldız, 2016: 32) yöresel mutfak imajını 
oluşturduğu ve kişilerin bölgeyi tercih etmeleri üzerinde etkili olacağı söylenebilir.  

Her çekim yerinin oluşturduğu imajı veya imajları bulunmaktadır. Fakat bu imajlar mevcut 
olaylardan daha fazla tarihsel olaylara bağlıdır (Rızaoğlu, 2004: 175). Yemek imajına 
bakıldığında; toplumlar milletler ve imparatorluklar arasında gerçekleşen savaşlar, seyahatler, 
ticari ilişkiler yaşanan göçler sonucunda farklı ve zengin mutfak kültürleri ile tanışılmış ve 
toplumlar kendi yapılarına göre zenginleştirip, geliştirip uyarlayarak kendi mutfak kültürlerinin 
oluşturmuşlardır (Gökdemir, 2009: 2). Türk mutfağı ülkemizde yaşayan farklı kültüre sahip 
vatandaşların yanı sıra komşularından da önemli ölçüde etkilenmiştir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte haberleşme ve ulaşım olanaklarının kolaylaşması sonucunda farklı 
kültürlere sahip bireylerin birbirlerini tanıyıp kaynaşma fırsatları oluşmuştur. Bu insanları 
birleştiren en önemli unsurlardan biri de farklı kültürleri yansıtan çeşitli lezzetler ve yemeklerdir 
(Gökdemir, 2009: 5). Sosyo kültürel açıdan bakıldığında yemek kültürü ulusun ve kültürün 
özgün yönünü oluşturmanın yanı sıra ulusları birbirine kaynaştıran bir araç olarak da 
görülmektedir. Yiyeceklerin hazırlanması, dağıtılması ve tüketimi toplumdaki ilişkilerin baskın 
karakterini yansıtmaktadır. Ülkeleri birbirine yakınlaştıran turizm olgusunda yemekler önemli 
yer tutmaktadır. Turistlerin gittikleri yerde farklı yemek lezzetleri tadıp zevk almaları o ülke ve 
insanlarına sempati duymasını sağlamaktadır. Yemekler günümüzde reklam aracı olarak da 
kullanılmaktadır (Gökdemir, 2009: 8). İnsanların yaşam şekilleri, yetiştirdikleri ürünler, coğrafi 
etkenler gelenek ve görenekleri yemeklerin yapısında önemli rol oynamış böylelikle oluşan 
yöresel mutfak çeşitleri (Gökdemir, 2009: 1), bölgelerin gelişmişliğine etki etmesiyle beraber 
güçlü rekabet aracı olarak da alternatif ürün olarak yer alması değerini arttırmaktadır (Erdoğan 
Aracı, 2016: 131). Yerel gıdalar; yerel üretim ve tarımsal faaliyetleri desteklemesinin yanı sıra 
özgünlük, kültürel değerlerin korunması ve bölgeye sosyo-ekonomik katkı sağlaması ile 
sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yer alır bununla beraber çekicilik unsuru olarak 
destinasyonun tercih edilebilirliği ve marka değerini arttırır (Işıldar, 2016: 54). 

Tayfun vd., (2019) tarafından yapılan çalışmada; Geleneksel ve yöresel yiyeceklerin bulunması, 
yiyeceklerin sunumu, lezzeti, temiz olması, yiyeceklerin çeşitliliği gibi faktörlerin destinasyon 
imajının olumlu olmasını etkileyen faktörler içerisinde yer aldığı ve destinasyon yiyecek imajının 
tutum ve tekrar satın alma niyetini etkilediği sonucuna ulaşmıştır.  

Kadanalı vd., (2016) yaptıkları çalışma sonucunda; coğrafi işaretlemenin tüketiciler için 
bekledikleri sağlıklı, kaliteli ve hijyenik yöresel ürünleri bulmalarına imkan tanırken, üreticiler 
için üretmiş oldukları yöresel ürünlerin sahip oldukları prestij ve imaj oluşturularak kolaylıkla 
pazarlanmasının yapılabileceği gelirin artarak kırsal kalkınmayı sağlayabileceği sonucuna 
ulaşmıştır.  

Guan ve Jones’un yaptıkları çalışmada (2015) turizm ürünleri ile ilgili yiyecekler geliştirirken 
hedef kitleleri iyi belirlemeli ve yerel ürünleri sunmak için farklı bilgi kaynaklarını tercih etmeleri 
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gerektiğini, tüketicilerin bir destinasyon ile ilgili algılarının yerel mutfak algılarını da önemli 
derecede etkilediği sonucuna varmıştır.  

Zağralı (2014) tarafından yapılan çalışma sonucunda; destinasyon seçimlerinde yerel yemeklerin 
turistler açısından önemli bir faktör olduğu, yöreyi tercih etme nedenleri içerisinde yerel 
mutfağın çekicilik unsuru sağladığını, yerel yemekleri turistlerin çoğunluğu beğendiği fakat 
yerel yemeklerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yetersiz buldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Ülkemizde her bölgenin farklı yemek kültürü bulunmaktadır. Bu kültürlerin oluşumunda 
bölgenin iklimi, yetiştirilen sebze ve meyvelerin de etkisi bulunmaktadır (Özçekil Heper, 2015: 
70). Güneydoğu Anadolu bölgesi yemekleri genellikle Arap beslenme kültürlerinin etkisi 
bulunmaktadır. Yemeklerde bol baharat ve acı biber kullanılması bunun başlıca örneğidir. 
Nohut, fasulye, mercimek, susam, vb. kuru baklagiller ve lahana, maydanoz, kuşkonmaz, 
karnabahar gibi sebzeler de yaygındır (Özçekil Heper, 2015: 73).  

Kilis ili Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Gaziantep ve Suriye ile komşu olan ildir. Kilis 
ili tarihte medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehir olup yemekleri Türk mutfağının 
özelliklerinin yanı sıra Halep mutfağının da özelliklerini yansıtmaktadır. Yemeklerin lezzetine 
özel önem verilen ve her yemeğe özgü baharatların kullanıldığı ilin yemek kültüründe zeytinyağı 
vazgeçilmez unsurdur (www.kilis.gov.tr).  

Yöre mutfakları yaşanılan tarihin izlerini ve kültürel mirası hakkında bilgi vermektedir. Kilis 
zengin mutfak kültürüne sahip olmasına rağmen günümüzde yöresel olup restoran menülerinde 
yer almayan pek çok yöresel yemek bugün evlerde dahi yapılmamaktadır. Bu kapsamda çalışma 
geçmişten günümüze ilde mevcut olan yemeklere ilişkin mutfak imajın belirlenmesi kapsamında 
oluşturulmuştur. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini Kilis ilinde ikamet edenler oluşturmakta olup söz konusu evrenden 498 
kişiye anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Kilis ilinde ikamet edenlere uygulanan bu araştırmanın 
temel amacı turistlerin destinasyon seçimlerinde yöresel mutfağın önemli bir faktör olduğu 
düşünülerek Ensar şehir Kilis ilinde mevcut olan Kilis mutfağı ve Suriye mutfağının mutfak 
imajının belirlenmesidir. Bu araştırmanın Kilis ilinde uygulanmasının sebebi ilin nüfusundan 
fazla Suriyeliyi ağırlaması ve hem Kilis mutfağı hem de Suriye mutfağının birbirleri arasındaki 
ilişkinin belirlenmesidir. Bununla birlikte araştırmaya katılanların cinsiyet, medeni durum, yaş, 
aylık gelir, meslek, eğitim durumu ve uyruk gibi demografik özelliklerine göre Kilis mutfağı ve 
Suriye mutfağı imaj algılarının farklılaşmasının belirlenmesi de amaçlanmıştır. Araştırmada 
kullanılan ölçek üç bölümden oluşmakta ölçeğin birinci bölümünde demografik sorulara, ikinci 
bölümde Kilis mutfak imajını belirlemeye yönelik önermelere, üçüncü bölümde ise Suriye 
mutfak imajını belirlemeye yönelik önermelere yer verilmiştir. Anket soruları hazırlanırken, Seo 
ve Yun (2015)’in “Destinasyon imajını belirlemeye yönelik çok boyutlu ölçek: Kore mutfağı 
örneği” başlıklı çalışmalarında geliştirilen beş boyutlu mutfak imajı ölçeğinden yararlanılmıştır. 
Ölçekte, yemeklerin güvenliği ve kalitesi boyutunda 9, yemeklerin çekiciliği boyutunda 6, 
yemeklerin sağlığa faydası boyutunda 5, yörenin yemek kültürü boyutunda 5, yemekleri 
hazırlama tekniği boyutunda 3 olmak üzere, toplam 28 ifade yer almaktadır. Ölçekte 5’li Likert 
esas alınarak 1 kesinlikle katılmıyorumdan 5 kesinlikle katılıyoruma kadar derecelendirilmiştir. 
Kilis mutfak imajını belirlemeye yönelik ölçeğin güvenilirliği 0,920, Suriye mutfak imajını 
belirlemeye yönelik ölçeğin güvenilirliği 0,968 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum 
ölçeklerin yüksek derecede güvenilir olduğu anlamına gelmektedir. 

Araştırma verilerinin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla çarpıklık ve 
basıklık değerlerine bakılmıştır. Normal dağılımlarda çarpıklık ve basıklık değerleri genellikle 
sıfıra yakın olacak şekilde +1 ile -1 arasında dağılmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2018: 214). Kilis 
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mutfak imajı verileri çarpıklık değeri 0,297, basıklık değeri ise -0,418, Suriye mutfak imajı verileri 
çarpıklık değeri 0,231, basıklık değeri ise -0,981 olduğundan verilerin normal dağılım gösterdiği 
belirlenmiştir. Araştırmada ilk olarak araştırmaya katılanların demografik özellikleri, Kilis 
mutfağı ve Suriye mutfağı imajına yönelik ifadelere katılım durumlarının frekans, yüzde 
dağılımı, aritmetik ortalama ve standart sapmaları belirlenmiştir. Kilis mutfak imajı ile Suriye 
mutfak imajı arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Bununla 
birlikte katılımcıların Kilis mutfak ve Suriye mutfak imajı algısının cinsiyet, medeni durum ve 
uyruk değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için Bağımsız 
Örneklemler t-testi, yaş, aylık gelir, meslek ve eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için tek faktörlü ANOVA analizi yapılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmada anket aracılığıyla elde edilen verilerden yola çıkılarak istatistiki analizler 
yapılmıştır. Tablo 1’de Araştırmaya katılanların demografik özellikleri; cinsiyet, medeni durum, 
yaş, eğitim durumu, aylık gelir, meslek ve uyruğu frekans ve yüzde dağılımı olarak 
belirlenmiştir. Tablo 2’de katılımcıların Kilis mutfak imajına yönelik ifadelere katılım durumları 
yüzde dağılımı, aritmetik ortalama ve standart sapmaları, Tablo 3’te katılımcıların Suriye mutfak 
imajına yönelik ifadelere katılım durumları yüzde dağılımı, aritmetik ortalama ve standart 
sapmaları, Tablo 4’te Kilis mutfak imajı ile Suriye mutfak imajı arasındaki ilişkiyi belirlemeye 
yönelik korelasyon analizi, Tablo 5’te katılımcıların demografik özelliklerine göre Kilis mutfak 
imajı ve Tablo 6’da katılımcıların demografik özelliklerine göre Suriye mutfak imajı farklılaşması 
t-testi ve ANOVA analizi yapılmıştır. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Sayısal ve Yüzdesel Dağılımı 

Değişkenler   f % 

Cinsiyet 
Erkek 268 53,8 
Kadın 230 46,2 

Medeni Durum 
Evli 184 36,9 
Bekâr  314 63,1 

Yaş 

20 yaş ve altı 58 11,6 
21-30 yaş 280 56,2 
31-40 yaş 112 22,5 
41-50 yaş 38 7,6 
51 yaş ve üzeri 10 2,0 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 30 6,0 
Lise 62 12,4 
Ön lisans 150 30,1 
Lisans 208 41,8 
Lisansüstü 48 9,6 

Aylık Gelir 

2.020 TL ve altı 172 34,5 
2.021 TL ve 4.041 TL arası 226 45,4 
4.042 TL ve 6.062 TL arası 56 11,2 
6.603 TL ve üstü 44 8,8 

Meslek  

Kamu Sektörü Çalışanı 208 41,8 
Özel Sektör Çalışanı  62 12,4 
Serbest Meslek  90 18,1 
Çalışmıyor  138 27,7 

Uyruk 
T.C. 376 75,5 
Suriye 122 24,5 

TOPLAM  498 100,00 
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Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan katılımcıların % 53,8’i erkek, % 46,2’si kadın, % 36,9’u 
evli, % 63,1’i bekârlardan, yaş durumlarına göre %56,2’si 21-30 yaş aralığında, %22,5’i 31-40 yaş 
aralığında, %11,6’sı 20 yaş ve altı, %7,6’sı 41-50 yaş aralığında ve %2,0’si 51 yaş ve üzeri 
katılımcılardan oluşmaktadır. Eğitim durumu dağılımına göre en yüksek %41,8’lik bir oranla 
lisans mezunu, en düşük %6,0’lık bir oranla ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların gelirlerine göre dağılımı incelendiğinde gelir gruplarından en yükseğinin 2.021 TL 
ve 4.041 TL arasında olduğu (%45,4) belirlenmiştir. Katılımcıların çoğunluğu %41,8 oranla kamu 
sektörü çalışanı ve T.C. vatandaşı (%75,5) oldukları tespit edilmiştir (Tablo 1).  

Tablo 2. Katılımcıların Kilis Mutfak İmajına Yönelik İfadelere Katılım Durumları 

KİLİS İLİ 
1 2 3 4 5 

Ort. s.s. 
(%) (%) (%) (%) (%) 

YEMEKLERİN GÜVENLİĞİ VE KALİTESİ       3,43 0,90 
Yemekleri güvenilirdir.  6,4 9,2 26,5 31,7 26,1 3,62 1,15 
Yemekleri hijyeniktir. 6,0 13,3 30,9 30,9 18,9 3,43 1,12 
Yemekleri doğaldır.  4,8 10,8 26,1 34,1 24,1 3,62 1,11 
Yemekleri temizdir. 5,6 9,6 36,9 29,3 18,5 3,45 1,07 
Yemekleri kolayca sindirilebilir. 6,4 22,1 37,3 19,3 14,9 3,14 1,12 
Yemekleri sağlıklıdır.  6,0 18,1 30,1 26,9 18,9 3,35 1,15 
Yemekleri katkısızdır. 5,6 15,3 31,7 27,7 19,7 3,41 1,13 
Yemekleri organiktir. 5,2 13,7 30,5 30,5 20,1 3,47 1,11 
Yemeklerinde taze malzemeler kullanılır. 7,2 12,4 32,5 24,5 23,3 3,44 1,18 
YEMEKLERİN ÇEKİCİLİĞİ      3,57 1,04 
Yemekleri lezzetlidir.  6,4 16,5 16,5 32,1 28,5 3,60 1,24 
Yemeklerinin kokuları cezbedicidir. 8,8 10,4 20,5 30,5 29,3 3,78 2,85 
Yemekleri çekicidir. 3,6 17,3 22,5 30,5 26,1 3,58 1,15 
Yemeklerinin görünüşü güzeldir. 6,0 7,6 30,9 29,7 25,7 3,61 1,13 
Yemekleri popülerdir. 4,4 16,5 30,1 27,7 21,3 3,45 1,13 
Yemeklerinin yenmesi kolaydır. 2,8 19,7 26,1 32,5 18,9 3,45 1,09 
YEMEKLERİN SAĞLIĞA FAYDASI      2,84 0,95 
Yemekleri yetişkin hastalıklarını önleyebilir 12,9 24,9 30,5 19,7 12,0 2,93 1,20 
Yemekleri kronik hastalıkları önleyebilir 18,1 20,1 34,9 18,1 8,8 2,80 1,19 
Yemekleri kanseri önleyebilir 17,7 23,3 34,5 15,3 9,2 2,75 1,18 
Yemekleri obeziteyi önleyebilir 18,1 25,7 30,1 17,7 8,4 2,73 1,19 
Yemekleri bağışıklık sistemine faydalıdır.  8,4 27,3 27,7 24,9 11,6 3,04 1,15 
YEMEK KÜLTÜRÜ      3,45 0,81 
Yemekleri aileye uygun tarzda servis edilir. 5,2 14,5 28,5 36,9 14,9 3,42 1,07 
Yemekleri büyük kaplarda hazırlanır. 5,6 16,5 27,3 30,1 20,5 3,43 1,15 
Yemekleri masanın ortasına porsiyon edilmeden 
konulur. 

6,4 10,8 40,2 28,5 14,1 3,33 1,05 

Yemek çeşitleri aileler için uygundur. 4,8 7,6 25,3 44,2 18,1 3,63 1,02 
Yemeklerinin yanında çeşitli aperatif ve 
garnitürler sunulur. 7,6 13,3 26,1 31,7 21,3 3,46 1,18 

YEMEKLERİ HAZIRLAMA TEKNİĞİ      3,25 0,93 
Yemeklerinin hazırlanması uzun zaman alır. 6,4 17,7 27,3 26,9 21,7 3,40 1,19 
Yemekleri hazırlarken çeşitli pişirme yöntemleri 
kullanılır 5,2 16,5 28,1 28,1 22,1 3,45 1,16 

Yemekleri hazırlarken bilimsel pişirme 
yöntemleri kullanılır. 14,5 22,1 34,9 16,1 12,4 2,90 1,20 

        n:498 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum.  
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Kilis ilinin mutfak imajını belirlemeye yönelik yapılan, yemeklerin güvenliği ve kalitesi, 
yemeklerin çekiciliği, yemeklerin sağlığa faydası, yörenin yemek kültürü, yemekleri hazırlama 
tekniği boyutlarının yer aldığı bu çalışmada katılımcılar en çok Kilis yemeklerinin ort: 3,57 oranla 
çekici olduğuna, ikinci olarak ort: 3,45 oranla yörenin yemek kültürüne, üçüncü olarak ort: 3,43 
oranla yemeklerin güvenliği ve kalitesine dördüncü olarak ort: 3,25 oranla yemekleri hazırlama 
tekniğine ve son olarak ort: 2,84 oranla yemeklerin sağlığa faydasına yönelik ifadelere katılım 
göstermektedir. Bununla birlikte katılımcılar Kilis ili mutfak imajı yemeklerin güvenliği ve 
kalitesi boyutunda en çok Kilis ili yemeklerinin güvenilir (ort: 3,62), doğal (ort: 3,62) ve organik 
(ort: 3,47) olduğunu, yemeklerin çekiciliği boyutunda en çok yemeklerin kokularının cezbedici 
(ort: 3,78) ve görünüşünün güzel (ort: 3,61) olduğunu, yemeklerin sağlığa faydası boyutunda en 
çok yemeklerin bağışıklık sistemine faydalı (ort: 3,04) olduğunu, yöresel yemek kültürü 
boyutunda en çok yemek çeşitlerinin aileler için uygun (ort: 3,63) ve yemeklerinin yanında çeşitli 
aperatif ve garnitürler sunulduğunu (ort: 3,46), yemekleri hazırlama tekniği boyutunda ise 
katılımcılar en çok yemekleri hazırlanmasında çeşitli pişirme yöntemleri kullanıldığını (ort: 3,45) 
ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar Kilis ili mutfak imajı yemeklerin güvenliği ve kalitesi 
boyutunda en az Kilis ili yemeklerinin kolayca sindirilebilir (ort: 3,14) olduğunu, yemeklerin 
çekiciliği boyutunda en az yemeklerin popüler (ort: 3,45) ve yenmesinin kolay (ort: 3,45)  
olduğunu, yemeklerin sağlığa faydası boyutunda en az yemeklerin kanseri (ort: 2,75) ve obeziteyi 
(ort: 2,73) önleyebildiğini, yöresel yemek kültürü boyutunda en az yemeklerin aileye uygun 
tarzda servis edildiğini (ort: 3,42), yemekleri hazırlama tekniği boyutunda ise katılımcılar en az 
yemeklerin hazırlanmasında bilimsel pişirme yöntemleri kullanıldığını (ort: 2,90) belirtmişlerdir. 

Kilis ilindeki mevcut bir diğer mutfak olan Suriye mutfak imajını da belirlemeye yönelik yapılan, 
yemeklerin güvenliği ve kalitesi, yemeklerin çekiciliği, yemeklerin sağlığa faydası, yörenin 
yemek kültürü, yemekleri hazırlama tekniği boyutlarının yer aldığı bu çalışmada katılımcılar en 
çok ort: 2,92 oranla yörenin yemek kültürüne ikinci olarak ort: 2,89 oranla Suriye yemeklerinin 
çekici olduğuna, üçüncü olarak ort: 2,83 oranla yemekleri hazırlama tekniğine dördüncü olarak 
ort: 2,70 oranla yemeklerin güvenliği ve kalitesine ve son olarak ort: 2,50 oranla yemeklerin 
sağlığa faydasına yönelik ifadelere katılım göstermektedir.  Bununla birlikte katılımcılar Suriye 
mutfak imajı yemeklerin güvenliği ve kalitesi boyutunda en çok Suriye yemeklerinde taze 
malzemeler kullanıldığını (ort: 2,85) ve yemeklerinin doğal (ort: 2,82) olduğunu, yemeklerin 
çekiciliği boyutunda en çok yemeklerin kokularının cezbedici (ort: 2,99), lezzetli (ort: 2,94) ve 
görünüşünün güzel (ort: 2,91) olduğunu, yemeklerin sağlığa faydası boyutunda en çok 
yemeklerin bağışıklık sistemine faydalı (ort: 2,67) olduğunu, yöresel yemek kültürü boyutunda 
en çok yemek çeşitlerinin aileler için uygun (ort: 2,99) olduğunu, yemeklerinin yanında çeşitli 
aperatif ve garnitürler sunulduğunu (ort: 2,97) ve yemekleri masanın ortasına porsiyon 
edilmeden konulduğunu (ort:2,93), yemekleri hazırlama tekniği boyutunda ise katılımcılar en 
çok yemeklerin hazırlanmasında çeşitli pişirme yöntemleri kullanıldığını (ort: 2,91) ve 
yemeklerinin hazırlanmasının uzun zaman aldığını ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar Suriye 
mutfak imajı yemeklerin güvenliği ve kalitesi boyutunda en az Suriye yemeklerinin hijyenik (ort: 
2,50) olduğunu, yemeklerin çekiciliği boyutunda en az yemeklerinin yenmesinin kolay (ort: 2,81) 
olduğunu, yemeklerin sağlığa faydası boyutunda en az yemeklerin kanseri (ort: 2,35) ve obeziteyi 
(ort: 2,41) önleyebildiğini, yöresel yemek kültürü boyutunda en az yemeklerin aileye uygun 
tarzda servis edildiğini (ort: 2,83), yemekleri hazırlama tekniği boyutunda ise en az yemeklerin 
hazırlanmasında bilimsel pişirme yöntemleri kullanıldığını (ort: 2,69) belirtmişlerdir. 
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Tablo 3. Katılımcıların Suriye Mutfak İmajına Yönelik İfadelere Katılım Durumları 

SURİYE 
1 2 3 4 5 

Ort. s.s. 
(%) (%) (%) (%) (%) 

YEMEKLERİN GÜVENLİĞİ VE KALİTESİ       2,70 1,75 
Yemekleri güvenilirdir.  25,7 19,7 27,3 16,9 10,4 2,67 1,31 
Yemekleri hijyeniktir. 26,5 24,9 28,5 12,4 7,6 2,50 1,22 
Yemekleri doğaldır.  24,9 14,1 28,1 20,1 12,9 2,82 1,35 
Yemekleri temizdir. 26,1 18,5 28,1 14,9 12,4 2,69 1,34 
Yemekleri kolayca sindirilebilir. 25,3 16,5 32,9 12,9 12,4 2,71 1,31 
Yemekleri sağlıklıdır.  22,5 16,1 34,5 17,7 9,2 2,75 1,24 
Yemekleri katkısızdır. 26,9 14,5 32,9 16,5 9,2 2,67 1,28 
Yemekleri organiktir. 24,9 16,1 33,3 18,9 6,8 2,67 1,23 
Yemeklerinde taze malzemeler kullanılır. 23,7 11,2 31,7 22,9 10,4 2,85 1,30 
YEMEKLERİN ÇEKİCİLİĞİ            2,89 1,25  
Yemekleri lezzetlidir.  23,3 11,6 26,1 25,7 13,3 2,94 1,35 
Yemeklerinin kokuları cezbedicidir. 22,9 15,7 23,3 27,3 10,4 2,99 2,32 
Yemekleri çekicidir. 23,3 18,5 22,1 24,1 12,0 2,83 1,35 
Yemeklerinin görünüşü güzeldir. 20,9 16,9 24,1 26,9 11,2 2,91 1,31 
Yemekleri popülerdir. 20,1 17,7 24,1 29,3 8,8 2,89 1,27 
Yemeklerinin yenmesi kolaydır. 24,1 14,9 30,1 17,7 13,3 2,81 1,34 
YEMEKLERİN SAĞLIĞA FAYDASI            2,50 1,05  
Yemekleri yetişkin hastalıklarını önleyebilir 25,7 26,1 24,5 12,9 10,8 2,57 1,29 
Yemekleri kronik hastalıkları önleyebilir 26,9 24,1 27,7 14,1 7,2 2,51 1,23 
Yemekleri kanseri önleyebilir 26,5 26,5 34,1 11,2 1,6 2,35 1,04 
Yemekleri obeziteyi önleyebilir 28,9 22,9 31,7 11,2 5,2 2,41 1,17 
Yemekleri bağışıklık sistemine faydalıdır.  22,9 22,9 30,9 10,4 12,9 2,67 1,29 
YEMEK KÜLTÜRÜ            2,92  1,14 
Yemekleri aileye uygun tarzda servis edilir. 23,3 14,1 26,5 28,9 7,2 2,83 1,27 
Yemekleri büyük kaplarda hazırlanır. 19,3 16,1 30,5 22,9 11,2 2,91 1,27 
Yemekleri masanın ortasına porsiyon edilmeden 
konulur. 

20,1 12,4 32,5 24,5 10,4 2,93 1,26 

Yemek çeşitleri aileler için uygundur. 20,5 11,6 30,1 24,1 13,7 2,99 1,31 
Yemeklerinin yanında çeşitli aperatif ve 
garnitürler sunulur. 19,3 12,4 32,1 24,1 12,0 2,97 1,27 

YEMEKLERİ HAZIRLAMA TEKNİĞİ            2,83 1,15  
Yemeklerinin hazırlanması uzun zaman alır. 20,9 10,8 36,9 18,9 12,4 2,91 1,28 
Yemekleri hazırlarken çeşitli pişirme yöntemleri 
kullanılır 18,9 14,9 33,7 21,7 10,8 2,91 1,24 

Yemekleri hazırlarken bilimsel pişirme 
yöntemlerini kullanılır. 25,7 17,7 33,3 8,8 14,5 2,69 1,33 

        n:498 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum. 
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Tablo 4. Kilis Mutfak İmajı ile Suriye Mutfak İmajı Arasındaki İlişki 

 
Suriye 

Mutfağı 
İmajı 

Boyutları 

Yemeklerin 
Güvenliği 
ve Kalitesi 

Yemeklerin 
Çekiciliği 

Yemeklerin 
Sağlığa 
Faydası 

Yemek 
Kültürü 

Yemekleri 
Hazırlama 

Tekniği 

Kilis 
Mutfağı 
İmajı 
Boyutları 

-0,134      

Yemeklerin 
Güvenliği 
ve Kalitesi 

-0,047 -0,053 -0,053 -0,071 -0,002 -0,019 

Yemeklerin 
Çekiciliği -0,173 -0,233 -0,045 -0,212 -0,127 -0,159 

Yemeklerin 
Sağlığa 
Faydası 

-0,092 -0,075 -0,127 -0,012 -0,093 -0,118 

Yemek 
Kültürü -0,142 -0,171 -0,130 -0,146 -0,052 -0,119 

Yemekleri 
Hazırlama 
Tekniği 

-0,146 -0,175 -0,090 -0,141 -0,123 -0,116 

 

Tablo 4’te yapılan korelasyon analizinin sonucuna göre, korelasyon katsayıları -1’e yakın 
olduğunda negatif bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda Kilis ili mutfağı imajı ile Suriye mutfağı 
imajı arasında anlamlı düzeyde negatif yönlü çok zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda Kilis mutfak imajı arttıkça Suriye mutfak imajının azalacağını söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte Kilis mutfak imajı boyutlarından yemeklerin güvenliği ve kalitesi boyutu ile 
Suriye mutfak imajı boyutlarından yemeklerin güvenliği ve kalitesi (r=-0,053), yemeklerin 
çekiciliği (r=-0,053), yemeklerin sağlığa faydası (r=-0,071), yörenin yemek kültürü (r=-0,002), 
yemekleri hazırlama tekniği (r=-0,019) boyutları arasında anlamlı düzeyde negatif yönlü çok 
zayıf bir ilişki, Kilis mutfak imajı boyutlarından yemeklerin çekiciliği boyutu ile Suriye mutfak 
imajı boyutlarından yemeklerin güvenliği ve kalitesi (r=-0,233), yemeklerin çekiciliği (r=-0,045),  
yemeklerin sağlığa faydası (r=-0,212), yörenin yemek kültürü (r=-0,127), yemekleri hazırlama 
tekniği (r=-0,159) boyutları arasında anlamlı düzeyde negatif yönlü çok zayıf bir ilişki, Kilis 
mutfak imajı boyutlarından yemeklerin sağlığa faydası boyutu ile Suriye mutfak imajı 
boyutlarından yemeklerin güvenliği ve kalitesi (r=-0,075), yemeklerin çekiciliği (r=-0,127), 
yemeklerin sağlığa faydası (r=-0,012), yörenin yemek kültürü (r=-0,093), yemekleri hazırlama 
tekniği (r=-0,118) boyutları arasında anlamlı düzeyde negatif yönlü çok zayıf bir ilişki, Kilis 
mutfak imajı boyutlarından yörenin yemek kültürü boyutu ile Suriye mutfak imajı boyutlarından 
yemeklerin güvenliği ve kalitesi (r=-0,171), yemeklerin çekiciliği (r=-0,130),  yemeklerin sağlığa 
faydası (r=-0,146), yörenin yemek kültürü (r=-0,052), yemekleri hazırlama tekniği (r=-0,119) 
boyutları arasında anlamlı düzeyde negatif yönlü çok zayıf bir ilişki, Kilis mutfak imajı 
boyutlarından yemekleri hazırlama tekniği ile Suriye mutfak imajı boyutlarından yemeklerin 
güvenliği ve kalitesi (r=-0,175), yemeklerin çekiciliği (r=-0,090),  yemeklerin sağlığa faydası  (r=-
0,141), yörenin yemek kültürü (r=-0,123), yemekleri hazırlama tekniği (r=-0,116) boyutları 
arasında anlamlı düzeyde negatif yönlü çok zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda 
Kilis mutfak imajı boyutlarından yemeklerin güvenliği ve kalitesi, yemeklerin çekiciliği, 
yemeklerin sağlığa faydası, yörenin yemek kültürü, yemekleri hazırlama tekniği imajı arttıkça 
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Suriye mutfak imajı boyutlarından yemeklerin güvenliği ve kalitesi, yemeklerin çekiciliği, 
yemeklerin sağlığa faydası, yörenin yemek kültürü, yemekleri hazırlama tekniği imajında azalış 
meydana geleceği ifade edilebilir. Bunun aksine Suriye mutfak imajındaki artış zamanla Kilis 
mutfak imajını olumsuz olarak etkileyebilecek ve Kilis yöresel mutfağının nesilden nesile 
aktarılması kısmında sorun teşkil edebilecektir.  

Tablo 5. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Kilis Mutfak İmajı Farklılaşması 

Değişkenler   n Ort. s.s. F p 

Cinsiyet 
Erkek 268 3,31 0,75 

0,279 0,369 
Kadın 230 3,37 0,79 

Medeni 
Durum 

Evli 184 3,60 0,74 0,897 0,000* Bekâr  314 3,19 0,75 

Yaş 

20 yaş ve altı 58 3,33 0,75 

8,226 0,000* 
21-30 yaş 280 3,21 0,73 
31-40 yaş 112 3,49 0,82 
41-50 yaş 38 3,88 0,64 
51 yaş ve üzeri 10 3,50 0,94 

Eğitim 
Durumu 

İlköğretim 30 3,96 0,94 

9,336 0,000* 
Lise 62 3,62 0,72 
Ön lisans 150 3,27 0,70 
Lisans 208 3,21 0,79 
Lisansüstü 48 3,41 0,59 

Aylık Gelir 

2.020 TL ve altı 172 3,22 0,75 

2,276 0,079 
2.021 TL ve 4.041 TL arası 226 3,40 0,82 
4.042 TL ve 6.062 TL arası 56 3,43 0,76 
6.603 TL ve üstü 44 3,42 0,56 

Meslek  

Kamu Sektörü Çalışanı 208 3,46 0,72 

6,282 0,000* 
Özel Sektör Çalışanı  62 3,48 0,86 
Serbest Meslek  90 3,31 0,71 
Çalışmıyor  138 3,12 0,81 

Uyruk 
T.C. 376 3,51 0,78 

56,018 0,000* 
Suriye 122 2,81 0,39 

*p<0,05 

Katılımcıların demografik özelliklerine göre Kilis mutfak imajı farklılaşmasını belirlemek 
amacıyla bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA analiz yapılmıştır. Tablo 5’teki analiz sonuçlarına 
göre katılımcıların medeni durum, yaş, eğitim durumu, meslek ve uyruk değişkenleri açısından 
Kilis mutfak imajı farklılıklarına ilişkin algılarında p<0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır. Bu bağlamda katılımcıların medeni durum, yaş, eğitim durumu, meslek ve 
uyruğuna göre Kilis mutfak imajı bir farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra katılımcıların 
cinsiyet ve aylık gelir değişkenleri açısından Kilis mutfak imajı farklılıklarına ilişkin algılarında 
p>0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu bağlamda katılımcıların cinsiyet 
ve aylık gelirine göre Kilis mutfak imajı bir farklılık göstermemektedir. Bunu yanı sıra ortalama 
değerlere göre evli katılımcılar bekâr katılımcılara, 41-50 yaş arasındaki katılımcılar diğer yaş 
grubundakilere, ilköğretim mezunları diğer eğitim durumundakilere, özel sektör çalışanları 
diğer meslek gruplarına, T.C. vatandaşı olanlar Suriye vatandaşlarına nazaran Kilis mutfak imajı 
ifadelerine daha fazla katılım göstermiş oldukları ifade edilebilir.  
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Tablo 6. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Suriye Mutfak İmajı Farklılaşması 

Değişkenler   n Ort. s.s. F p 

Cinsiyet 
Erkek 268 2,94 1,05 

0,052 0,000* 
Kadın 230 2,55 1,04 

Medeni 
Durum 

Evli 184 2,83 0,90 28,282 0,240 Bekâr  314 2,73 1,15 

Yaş 

20 yaş ve altı 58 2,57 1,12 

2,610 0,035* 
21-30 yaş 280 2,88 1,15 
31-40 yaş 112 2,63 0,84 
41-50 yaş 38 2,49 1,03 
51 yaş ve üzeri 10 3,06 0,34 

Eğitim 
Durumu 

İlköğretim 30 2,71 0,92 

1,023 0,395 
Lise 62 2,89 0,91 
Ön lisans 150 2,79 1,00 
Lisans 208 2,67 1,27 
Lisansüstü 48 2,95 0,43 

Aylık Gelir 

2.020 TL ve altı 172 2,99 1,10 

6,618 0,000* 

2.021 TL ve 4.041 TL 
arası 226 2,67 1,12 

4.042 TL ve 6.062 TL 
arası 56 2,33 0,92 

6.603 TL ve üstü 44 2,91 0,48 

Meslek  

Kamu Sektörü Çalışanı 208 2,70 1,04 

5,007 0,002* 
Özel Sektör Çalışanı  62 2,41 1,05 
Serbest Meslek  90 2,78 1,02 
Çalışmıyor  138 3,01 1,11 

Uyruk 
T.C. 376 2,45 0,99 

32,963 0,000* 
Suriye 122 3,71 0,64 

*p<0,05 

Katılımcıların demografik özelliklerine göre Suriye mutfak imajı farklılaşmasını belirlemek 
amacıyla bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA analiz yapılmıştır. Tablo 6’daki analiz sonuçlarına 
göre katılımcıların cinsiyet, yaş, aylık gelir, meslek ve uyruk değişkenleri açısından Suriye 
mutfak imajı farklılıklarına ilişkin algılarında p<0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır. Bu bağlamda katılımcıların cinsiyet, yaş, aylık gelir, meslek ve uyruğuna göre 
Suriye mutfak imajı bir farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra katılımcıların medeni durum ve 
eğitim durumu değişkenleri açısından Suriye mutfak imajı farklılıklarına ilişkin algılarında 
p>0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu bağlamda katılımcıların medeni 
durum ve eğitim durumuna göre Suriye mutfak imajı bir farklılık göstermemektedir. Bunun yanı 
sıra ortalama değerlere göre erkek katılımcılar kadın katılımcılara, 51 yaş ve üzerindeki 
katılımcılar diğer yaş grubundakilere, 2.020 TL ve altında gelire sahip olanlar diğer gelir 
grubundakilere, çalışmayanlar diğer meslek gruplarına, Suriye vatandaşı olanlar T.C. 
vatandaşlarına nazaran Suriye mutfak imajı ifadelerine daha fazla katılım göstermiş oldukları 
ifade edilebilir. 

Turistik destinasyon seçimlerinde yöresel mutfak imajının etkisi de göz önünde bulundurularak 
Kilis mutfak imajında yemeklerin güvenliği ve kalitesi, yemeklerin çekiciliği, yemeklerin sağlığa 
faydası, yörenin yemek kültürü, yemekleri hazırlama tekniği imajı boyutlarının ortalama 
değerlerini yükseltmeye yönelik çeşitli tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ağırlık verilmesi 
gerekmektedir. Bu sayede Kilis ilinde mevcut olan Suriye mutfak imajında azalış meydana 
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geleceğinden Kilis yöresel mutfağının gelecek nesillere aktarılmasında, turistlerde farkındalık 
oluşturulmasında kolaylık sağlanabilecektir.  

 

SONUÇ  

Kilis mutfağı, sınır ili olması sebebiyle Suriye’den önemli ölçüde etkilenerek Halep mutfağının 
özelliklerini de taşımaktadır. Bununla birlikte Kilis ili Suriye’de meydana gelen iç karışıklıklar 
nedeniyle Suriye’den nüfusundan fazla göç almıştır. Buna bağlı olarak Kilis ilinde Kilis 
mutfağının yanı sıra Suriye mutfağı da kendine yer edinmeye başlamıştır. Bu nedenle bu 
araştırmada Ensar şehir Kilis ilinde mevcut olan Kilis mutfağı ve Suriye mutfağının mutfak 
imajının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. Anket 
aracılığıyla elde edilen verilerden yola çıkılarak katılımcıların Kilis mutfak imajına yönelik 
ifadelere katılım durumları yüzde dağılımı, aritmetik ortalama ve standart sapmaları, 
katılımcıların Suriye mutfak imajına yönelik ifadelere katılım durumları yüzde dağılımı, 
aritmetik ortalama ve standart sapmaları, Kilis mutfak imajı ile Suriye mutfak imajı arasındaki 
ilişkiyi belirlemeye yönelik korelasyon analizi, katılımcıların demografik özelliklerine göre Kilis 
mutfak imajı ve Suriye mutfak imajı farklılaşmasına ilişkin t-testi ve ANOVA analizi yapılmıştır. 

Katılımcıların Kilis mutfak imajına yönelik ifadelere katılım durumlarına göre katılımcılar en çok 
Kilis yemeklerinin çekici olduğuna, ikinci olarak yörenin yemek kültürüne, üçüncü olarak 
yemeklerin güvenliği ve kalitesine dördüncü olarak yemekleri hazırlama tekniğine ve son olarak 
yemeklerin sağlığa faydasına yönelik ifadelere katılım göstermektedir. Bununla birlikte 
katılımcılar Kilis ili mutfak imajı yemeklerin güvenliği ve kalitesi boyutunda en çok Kilis ili 
yemeklerinin güvenilir olduğunu, yemeklerin çekiciliği boyutunda en çok yemeklerin 
kokularının cezbedici olduğunu, yemeklerin sağlığa faydası boyutunda en çok yemeklerin 
bağışıklık sistemine faydalı olduğunu, yöresel yemek kültürü boyutunda en çok yemek 
çeşitlerinin aileler için uygun olduğunu, yemekleri hazırlama tekniği boyutunda ise katılımcılar 
en çok yemeklerin hazırlanmasında çeşitli pişirme yöntemleri kullanıldığını ifade etmişlerdir. 
Katılımcılara göre toplam olarak Kilis mutfak imajı ort: 3,34 oranla ortalamanın üzerinde olduğu 
ifade edilebilir.  

Katılımcıların Suriye mutfak imajına yönelik ifadelere katılım durumlarına göre katılımcılar en 
çok yörenin yemek kültürüne ikinci olarak Suriye yemeklerinin çekici olduğuna, üçüncü olarak 
yemekleri hazırlama tekniğine dördüncü olarak yemeklerin güvenliği ve kalitesine ve son olarak 
yemeklerin sağlığa faydasına yönelik ifadelere katılım göstermektedir. Bununla birlikte 
katılımcılar Suriye mutfak imajı yemeklerin güvenliği ve kalitesi boyutunda en çok Suriye 
yemeklerinde taze malzemeler kullanıldığını, yemeklerin çekiciliği boyutunda en çok yemeklerin 
kokularının cezbedici olduğunu, yemeklerin sağlığa faydası boyutunda en çok yemeklerin 
bağışıklık sistemine faydalı olduğunu, yöresel yemek kültürü boyutunda en çok yemek 
çeşitlerinin aileler için uygun olduğunu, yemekleri hazırlama tekniği boyutunda ise katılımcılar 
en çok yemekleri hazırlanmasında çeşitli pişirme yöntemleri kullanıldığını ve yemeklerinin 
hazırlanmasının uzun zaman aldığını ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar Suriye yemeklerinin 
hijyenik olduğuna, yemeklerinin yenmesinin kolay olduğuna, yemeklerin kanseri 
önleyebildiğine, aileye uygun tarzda servis edildiğine, yemeklerin hazırlanmasında bilimsel 
pişirme yöntemleri kullanıldığına yönelik ifadelere daha az katılım göstermektedir. Katılımcılara 
göre toplam olarak Suriye mutfak imajı ort: 2,76 oranla Kilis mutfak imajı ortalamasının altında 
olduğu ifade edilebilir.  

Araştırmada yapılan korelasyon analizinin sonucuna göre, Kilis ili mutfağı imajı boyutları ile 
Suriye mutfağı imajı boyutları arasında anlamlı düzeyde negatif yönlü çok zayıf bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. Bu bağlamda Kilis mutfak imajı arttıkça Suriye mutfak imajında azalış meydana 
geleceği ifade edilebilir. 
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Katılımcıların demografik özelliklerine göre Kilis mutfak imajı farklılaşmasını belirlemek 
amacıyla bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA analiz yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 
katılımcıların medeni durum, yaş, eğitim durumu, meslek ve uyruk değişkenleri açısından Kilis 
mutfak imajı farklılıklarına ilişkin algılarında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bunun yanı 
sıra katılımcıların cinsiyet ve aylık gelir değişkenleri açısından Kilis mutfak imajı farklılıklarına 
ilişkin algılarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu bağlamda katılımcıların medeni 
durum, yaş, eğitim durumu, meslek ve uyruğuna göre Kilis mutfak imajı bir farklılık 
göstermekte, cinsiyet ve aylık gelirine göre Kilis mutfak imajı bir farklılık göstermemektedir. 
Bununla birlikte katılımcıların cinsiyet, yaş, aylık gelir, meslek ve uyruk değişkenleri açısından 
Suriye mutfak imajı farklılıklarına ilişkin algılarında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 
Katılımcıların medeni durum ve eğitim durumu değişkenleri açısından Suriye mutfak imajı 
farklılıklarına ilişkin algılarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu bağlamda 
katılımcıların medeni durum ve eğitim durumuna göre Suriye mutfak imajı bir farklılık 
göstermemekte, cinsiyet, yaş, aylık gelir, meslek ve uyruğuna göre Suriye mutfak imajı bir 
farklılık göstermektedir.  

Araştırmada yapılan analizlerden yola çıkılarak; Kilis ilinin turistik çekiciliğini arttırabileceği 
düşüncesiyle Kilis mutfak imajını arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere Suriye 
mutfağının Kilis mutfağında çeşitlilik sağlayabilecek bir şekilde konumlandırılması, yiyecek 
içecek işletmelerinin menülerinde Kilis ilinin yöresel yemeklerine daha fazla yer verilmesinin 
sağlanması, gastronomi turları veya festivaller kapsamında Kilis mutfağının bilinirliliğinin 
arttırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi önerilebilir. Bununla birlikte, mutfak 
imajı noktasında Kilis ilinin Kilis tava ve cennet çamuru gibi yemeklerinin turistler tarafından 
bilinmesinden ziyade söz konusu yemeklerin Hatay ilinin künefesi, Afyon ilinin kaymağı, 
Gaziantep ilinin baklavası gibi Kilis ilini çağrıştıracak nitelikte markalaştırılması ve kuruluşların 
misafir ağırlamalarında yöresel yemekleri sunmaları da Kilis ili mutfak imajını da 
arttırabilecektir.   
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Öz 
Turizm sektöründe çocuklu ailelerin oranının artması, konaklama işletmelerinin bu talebe karşı 
duyarsız kalmamasına sebep olmuş ve son yıllarda çocuk haklarına karşı duyarlılığın da artmasıyla 
birlikte “Çocuk Dostu Turizm” ve “Çocuk Dostu Otel” kavramının sıkça kullanmasına sebep olmuştur. 
“Çocuk Dostu Otel” kavramının konaklama tesisleri tarafından sıkça kullanılmasına rağmen henüz 
ulusal veya uluslararası anlamda yayınlanmış bir standart mevcut değildir. Çocuklu ailelerin ihtiyaçları 
diğer ailelere göre farklılık göstermekte, her yaş grup çocuğun farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu 
ihtiyaçları karşılamak isteyen ve faaliyetine devam eden işletmelerin otelde ki mevcut durumu gözden 
geçirerek eksiklikleri tespit etmesi ve yeni düzenlemeler yapması gerekmektedir. Yapılacak olan 
düzenlemelerle hizmet kalitesinin artırılması ve aynı zamanda maliyet kontrolünün sağlanması 
gerekmektedir. Çalışmada mevcut bir otelin “Çocuk Dostu Otel” olarak nitelendirilmesi için hangi 
kriterlere sahip olması gerektiği literatür incelemesi sonucu belirlenmiş ve ardından fiziksel özellikler 
ve hizmet anlamındaki eksikliklerin maliyet analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda X otelinin 
belirlenen kriterlerin %44’ ünü taşımadığı tespit edilmiş olup bu eksiklerin %95’i sabit maliyetlerden 
%5’i ise değişken maliyetlerden oluşmaktadır. Sabit maliyetlerin kendi içindeki dağılımı ise %61’i 
demirbaş kapsamında olan maliyetlerden, %34’ü ise tesis maliyetleri kapsamında olduğu tespit 
edilmiştir. 

*Bu çalışma 1. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresinde özet metin olarak sunulmuş ve bildiri
kitapçığında yayınlanmıştır.
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Abstract 

The increase in the ratio of families with children in the tourism sector has caused the accommodation 
enterprises not to be insensitive to this demand, and in recent years, with the increase in the sensitivity 
to the rights of children, it has frequently used the concept of “Child Friendly Tourism” and “Child 
Friendly Hotel”. Although the concept of “Child Friendly Hotel” is frequently used by accommodation 
facilities, there is no standard published nationally or internationally yet. The needs of families with 
children differ from other families, and every age group child has different needs. Businesses that want 
to meet these needs and continue their activities should review the current situation in the hotel and 
identify deficiencies and make new arrangements. With the arrangements to be made, it is necessary to 
increase the service quality and at the same time to provide cost control. In the study, the criteria to 
qualify an existing hotel as a “Child Friendly Hotel” were determined as a result of the literature review, 
and then cost analysis of the deficiencies in terms of physical features and service was performed. As a 
result of the study, it was determined that hotel X does not meet 44% of the determined criteria, 95% of 
these deficiencies are fixed costs and 5% are variable costs. It is determined that the distribution of fixed 
costs in itself is 61% of the costs that are within the scope of fixtures, and 34% is within the scope of 
facility costs. 
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GİRİŞ 

Küreselleşmenin etkileri; ekonomi, hukuk, siyasi, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda olduğu gibi, 
turizm alanında da görülmektedir (Çeken vd., 2008: 26). Gelişen dünya şartlarında geçmişle 
kıyaslandığında bugün çocuklara daha fazla önem verilmekte ve ailelerin birçok kararında çocuklar 
belirleyici olmaktadırlar. Çocukların ön plana çıktığı ve belirleyici rol oynadığı sektörlerden biriside 
turizm sektörüdür, Martensen ve Gronholdt (2008) çalışmalarında çocukların turizm sektöründe karar 
alama sürecindeki etkisinin giderek arttığını tespit etmiştir. Çocuklara verilen önem zaman içerisinde 
hem toplumda hem de uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından daha belirgin hale gelmiş, Çocuk 
Hakları Sözleşmesinin 31. 32. Maddesinde, çocukların çeşitli kültürel sanatsal eğlence ve diğer 
eğlendirici faaliyetlere katılmasının bir hak olduğu ve bu faaliyetlerin çocuk haklarının tehdit etmemesi 
gerektiğini vurgulanmıştır (Taner, 2017: 5). Çocuklu aileler otel tercihi yaparken çocukların mutlu 
olacakları kendilerine zaman ayıracakları otelleri tercih etmekte ve buna göre plan yapmaktadırlar. Bu 
bağlamda çocuklu ailelere hizmet vermek isteyen oteller “Çocuk Dostu Otel” kavramını sıkça 
kullanarak hedef kitleye ulaşmayı amaçlamaktadır. Ancak “Çocuk Dostu Otel” kavramı ile ilgili olarak 
ortaya konulmuş bir tanım ve ölçüt bulunmadığından dolayı bu kavram, oteller, tur operatörleri, 
seyahat acenteleri ve müşteriler tarafından farklı şekilde kullanılabilmekte ve müşteriler farklı 
uygulamalara maruz kalabilmektedirler. Her otelin çocuk dostu otel uygulaması farklı olduğundan 
zaman içerisinde müşterilerin beklentilerinde bir istikrar oluşmamakta müşteriler hayal kırıklığına 
uğrayabilmekledirler. Elbette sunulan hizmet kalitesi sübjektif olup kişiye göre değişebilmektedir 
ancak kişilerin alacağı hizmeti önceden bilmeleri ve ona göre beklenti oluşturmaları yaşanacak 
olumsuzluklarında önüne geçecektir. Bu sebepten dolayı çocuk dostu otel olarak tanımlanan otellerde 
belirli kriterlerin önceden tanımlanarak standartların oluşturulması hem sektördeki işletmelerin daha 
iyi hizmet vermelerine hem de çocuklu ailelerin daha istikrarlı bir şekilde hizmet almalarına katkı 
sağlayacaktır. Bu bağlamda Çocuklu ailelerin talebini karşılamak isteyen otellerin müşteri 
memnuniyetini ve kârlarını artırabilmeleri için hem hizmet kalitelerini artırmaları hem de belirli bir 
maliyete katlanmaları ve maliyet kontrolünü sağlamaları gerekmektedir (Köroğlu vd., 2011: 5). 

Çalışmanın amacı “Çocuk Dostu Otel” olarak nitelendirilebilecek bir otelin hangi özelliklere ne 
maliyetle katlanacağını tespit etmektedir. Bu çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çocuk 
dostu otel kavramı ve olması gereken kriterlerden bahsedilmiştir. İkinci bölümde maliyet ve maliyet 
türleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise araştırmanın uygulama kısmını oluşturan A 
otelinin çocuk dostu otel olarak hizmetine devam edebilmesi için mevcut ve eksik yönleri tespit 
edilmiştir. Tespit edilen eksikliklerin otelin hangi maliyet kapsamında yer alacağı sınıflandırılarak 
maliyet analizi yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Yapılan literatür taraması sonucunda konaklama işletmelerinin “Çocuk Dostu Otel” olarak 
düzenlenmesinde maliyet analizi ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ancak “Çocuk Dostu Otel” 
uygulamalarına yönelik kavramsal çalışmalarla birlikte çocuklu ailelerin tatil tercihleri ile ilgili 
çalışmalar mevcuttur. 

Yılmaz (2007) çalışmasında; ele aldığı birtakım ölçütlerle Antalya’da bulunan aile otellerinde anket 
çalışması yapmış ve Türk ve Alman ailelerin hizmet kalitesini algılamaları konusunda farklılık olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Çalışmanın sonucunda Türk turistlerin, otellerin çocuklara yönelik hizmetlerini 
olumlu bulduğu Alman turistlerin ise çekimser kaldığını tespit etmiştir. Bu durumun sebebini 
Almanya’da aile turizmi ve aile oteli kavramlarının Türkiye’den daha yaygın olmasına bağlamıştır. 

Emir ve Pekyaman (2010) çalışmalarında; 5 ila 6 yaş arası çocuğa sahip olan ailelerin otel seçerken en 
önem verdikleri konunun güvenlik olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aynı zamanda çocuk yatağı, çocuklara 
uygun dolap, çocuk havuzu, çocuk menüsü, hijyen, aile odası, merdivenlerde korkuluk gibi konulara 
da ailelerin önem verdiğini vurgulamıştır. 
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Gülerarslan (2011) ailenin satın alma kararlarında çocukların etkili olduğuna ve bu konuya gereken 
önemin verilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. 

Aymankuy ve Ceylan (2013) yaptıkları çalışmada; her iki ebeveynin de çalıştığı ailelerde otel seçim 
kararının ortak olduğu, tek ebeveynin çalıştığı ailelerde ise kararın babaya ait olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Çalışmanın bir diğer sonucu ise 13 yaş ve üzeri çocukların otel seçiminde etkili olduğu, 13 
yaşın altındaki çocukların, bu kararda çok fazla etkili olmadıkları sonucuna ulaşmışlardır. 

Güven ve arkadaşları (2017) çalışmalarında; ailelerin tatil kararlarını çocuklarına göre ya da 
çocuklarıyla birlikte aldıklarını dile getirmiştir. Turizm sektöründe "Çocuk Dostu Otel” uygulamasının 
konaklama işletmeleri açısından başlatılması gerektiğini ve daha sonra da turizmle bağlantılı diğer 
sektörlere (ulaştırma, yeme-içme) yayılması gerektiğini ileri sürmüştür.   

Tuna ve arkadaşları (2019) çalışmalarında; çocuk dostu otel kavramının literatürdeki yerine ve 
eksikliklerine değinmiş çalışmasının sonucunda mevcut uygulamada otellerde “Çocuk Dostu Otel 
“olarak standart olmadığını, ilerleyen zamanlarda otellerde yıldız veya bayrak uygulamaları gibi farklı 
uygulamalarla “Çocuk Dostu Oteli” kavramının geliştirilerek uygulanabileceği vurgulanmıştır. 

Aslan ve arkadaşları (2019) çalışmalarında; ultra her şey dahil çocuk dostu olarak nitelendirilen otellere 
yönelik 152 şikâyet incelenmiş ve en çok şikâyet edilen konuların içinde “Havuz, Yemek, Kötü, Temiz, 
Para” kelimelerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Taner (2018) çalışmasında; çocuk hakları ve çocuk haklarının yasal alt yapısına değinmiş ardından, 
“Çocuk Dostu Toplum”, “Çocuk Dostu Turizm” uygulamalarını anlattıktan sonra her gelir grubundaki 
ailelerin seyahat için potansiyel hedef olduğuna değinmiştir. 

Arıkan ve Öztürk (2018) çalışmalarında; mülakat tekniğini kullanarak çocukların turizm ve tatil 
hakkındaki görüşlerini öğrenmeye çalışmışlar çalışmanın sonucunda, çocukların tatil zamanlarını 
gülümseyerek anlattıkları ve tatil aktivitelerini unutmadıklarını ve tekrar yapmak istediklerini ortaya 
koymuştur. 

Aymankuy ve Ceylan (2013) çalışmalarında; tatil kararında aile bireylerinin katılım düzeyini ölçmeye 
çalışmış, sonuç olarak anne ve babanın çalıştığı ailede çiftlerin birlikte karar verdiği, tek babanın 
çalıştığı ailede babanın etkili olduğu, 13 yaş altı çocuğa sahip olan ailelerin tatil kararında çocukların 
etkili olmadığı, 13 yaş üzeri çocuğu olan ailelerin ise çocukların bu kararda etkili olduğu tespit 
edilmiştir. 

Öztürk ve arkadaşları (2018) çalışmalarında; Antalya’da bulunan ve “Çocuk Dostu” olarak 
nitelendirilen oteller üzerinde yaptıkları çalışmada, mevcut otellerin, bu nitelikleri tam olarak 
taşımadıklarını tespit etmişlerdir. 

Köroğlu ve arkadaşları (2011) çalışmalarında; otel işletmelerinde maliyet kontrolünün önemine vurgu 
yapmışlar. 2-3 yıldızlı otellerin maliyet kontrolüne önem vermediği, yıldız sayısı arttıkça maliyet 
tekniklerini etkin kullandıklarını tespit etmişlerdir. 

İnceöz (2018) çalışmasında; konaklama işletmelerindeki çocuk bakıcılığı hizmetleri ve çocuk kulüplerini 
değerlendirmiş “çocuk kulübü, çocuk havuzu, çocuk menüsü” gibi kriterlerin otel hizmetlerinde önemli 
yer tuttuğuna vurgu yapmıştır. 

Tellioğlu (2019) çalışmasında; termal otel işletmesinde maliyet analizi yapmış ve maliyet ve yönetim 
muhasebesinin farklı uygulamalarını çalışmasına aktarmıştır. 

 

Çocuk Dostu Otel Kavramı ve Uygulamaları 

Günümüzde çocuklu ailelerin tatil kavramından beklentileri diğer bireylere göre farklılık 
göstermektedir. Bu farklılığın ön plana çıkması ve çocuklara verilen hakların artmasıyla birlikte ulusal 
ve uluslararası arenada “Çocuk Dostu Turizm” ve “Çocuk Dostu Otel” kavramı akademik çalışmalarda 



Bilgehan ÇAKMAK SEL ve Ülkü MAZMAN İTİK  

 1990 

da yer bulmuş ve bu konuda düzenlenen sempozyum kongre ve sektör toplantıları sayısı giderek 
artmıştır. Çocuk dostu turizm; Çocukların bir birey olarak görülerek saygı duyulduğu her türlü 
şiddetten korunarak aileleri ile birlikte rahatlıkla seyahat edebileceği ve konaklayabileceği ortamların 
sağlandığı, turizm anlayışıdır (Ahipaşaoğlu, 2018: 3). Çocuk dostu otel ise “Her yaş grubundaki 
çocukların aileleriyle birlikte güvenli bir şekilde konaklayabilecekleri aynı zamanda içeresinde mini 
kulüp, bakıcı, doktor, çocuklara göre düzenlenmiş su parkı gibi eğlence alanları imkânlarıyla tüm 
personelle birlikte çocuklu ailelere kaliteli hizmet sunan ve çocuk dostu bilincine sahip oteller” olarak 
tanımlanabilir (Tuna vd., 2019: 9). 

Akademik çalışmalarda çocuk dostu otel kavramı ve uygulamalarına yönelik çok sayıda çalışmaya 
rastlanılmamıştır Güven vd., 2017 yılında yaptıkları çalışmada Türkiye’de bulunan 4 farklı tur 
şirketinin internet sitelerini incelemiş ve her şirketin farklı uygulamalarla “Çocuk Dostu Otel” 
kavramını kullandığını tespit etmiştir. Tuna vd. çalışmalarında kavramsal tanımlamalardan sonra 
çocuk dostu otellerde bulunması gereken özellikleri anlatmıştır. Çalışmada yapılan uygulamada çocuk 
dostu otellerde bulunulması gereken kriterler tespit edilirken bu çalışmalardan faydalanılarak kriterler 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Çocuk dostu otellerde sunulması gereken hizmetler ve olması gereken 
fiziksel şartlarla ilgili kriterler şu şekilde sıralanabilir (Tuna vd., 2019: 9). 

• Çocuk bakıcılığı ve animasyon hizmetlerinin ücretsiz olması, 

• Konaklama tesisinin trafikten uzak güvenli bir alanda ve kolay ulaşılabilir bir mevkide olması, 

• Görme ve duyma mesafesinde çocuk oyun alanlarının bulunması, 

• Top oynama olanaklarının olması, 

• Bahçenin çocukların zevkine göre şekillendirilerek, gölgelikli oturma alanları, minik figürler 
heykellerin bulunması güneş şemsiyelerinin bulunması zehirli otlardan ve bitkilerden arındırılmış 
olması, 

• Otele girişlerinde ayrı çocuk giriş bölümünün olması, ayrıca çocuk boyunda çocuk kayıt bölümlerinin 
bulunması, 

• Odaların büyük olması çocuk yatağının bulunması ve ailelere iki odalı veya iki odanın bağlantılı 
olduğu seçeneklerin sunulması, 

•Özellikle küçük bebekleri olan aileler düşünülerek odaların içinde duvara monte edilmiş veya 
bağımsız alt değiştirme ünitelerinin bulundurulması, çocuk küvet ve yıkama aparatlarının bulunması, 
elektrikli cezve kavanoz ısıtıcısının bulunması, çocuk taşıma araçlarının kiralanabilmesi, güvenlik için 
önemli bir unsur olan bebefonun bulunması, 

• Konaklama tesisinde hava değişimi düşünülerek farklı oyun alanlarının dizayn edilmesi, farklı yaş 
gruplarına göre oyun ve eğlence alanlarının planlanması, kütüphanenin bulunması, çamaşır yıkama 
hizmetinin hızlı bir şekilde organize edilerek müşterilere hizmet vermesi, odalarda koyu renkli perde 
ve karartma olanaklarının bulunması ve çocukların boyuna uygun mobilya tasarımının olması, 

• Tesiste özellikle çocukların ulaşabileceği boyda olan prizlerde çocuk kilidinin olması, merdivenlerin 
boşlukları ve aralıkların çocukların güvenliği açısından sık ve yüksek olması, yön levhalarının 
bulunması, çocuklara yön verecek renkli hayvan figürlerinin bulunması, kapıların içeriye doğru değil 
dışarıya doğru açılması, balkon kapılarının içerden kilitlenebilir olması, odada ecza dolabının ve acil 
durumlarda kullanılabilecek malzemelerin bulunması, 

• Lavaboların önünde çocukların rahat kullanabileceği taburelerin olması banyolarda bulunan 
muslukların kolay açılır/kapanır şekilde olması, 

• Asansör düğmelerinin çocukların ulaşabileceği boyda olması, 

• Sigara içilebilen mekânlara yakın mesafede çocuklara ait alanların bulunması, 
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• Çocuk havuzunun bulunması havuzda güvenlik önlemlerinin alınması havuzda çocukların güvenlik 
ve eğlence hizmetine yönelik araç gereçlerin bulunması, 

• Çocuk başına ortalama üç metrekare olarak dizayn edilmiş, pedagoglarca desteklenen ve görüş 
alınan, zararlı maddelerden yapılmamış, hijyenik ve bilinçli olarak hazırlanmış çocuklara fiziksel ve 
psikolojik olarak zarar vermeyen, oyuncakların bulunduğu oyun alanlarının dizayn edilmiş olması 
(atlıkarınca vb. mini lunapark, çocuk sineması ve diskosu, piknik, vb. etkinlikler). 

• Çocuk ve gençlik edebiyatına yönelik olarak dizayn edilmiş kitapların bulunması yaş grubuna göre 
seçilmiş kitapların ve dinleme kasetlerinin bulunması, 

• Restoran ve yeme içme bölümünde çocuklar için hazırlanmış menülerin olması, mama 
sandalyelerinin ve minderlerin bulunması, çocuklara uygun çatal-kaşıkların bulunması, fiziksel 
olanaklar mümkünse çocuklara ait restoran bölümün olması, 

• Belirli yaş üzerindeki çocukların bireysel olarak zaman geçirecekleri oyun salonları, spor salonlarının 
bulunması, 

• Çocuklara yüzme eğitimi verilmesi için imkân tanınması, 

• Otel içindeki personelin duyarlılığının artırılması için eğitim verilmesi, 

• Sağlık personelinin bulundurulması, 

Sayılan bu özellikler ve hizmetler artırılabilir her yaş grup çocuğa göre detaylandırılarak sıralanabilir.  

 

Maliyet Kavramı ve Otellerde Maliyet Analizi  

 Değişen ekonomik koşullarda işletmelerin fiyatları tek başına belirlemesi mümkün değildir. Ürün veya 
hizmetin fiyatı tüketiciler, rekabet unsurları ve birçok değişken sayesinde belirlenmektedir. İşletmelerin 
fiyat belirlemede yetkilerinin daralması firmaları, kontrol edebileceği bir unsur olan maliyetlere 
yöneltmiştir. “Maliyet hedeflenen sonuca ulaşmak için katlanılması gereken esirgemezliklerin 
toplamıdır.”. Ancak para ile ölçülemeyen bir maliyet unsurunun diğer maliyet unsurları ile bir araya 
getirilme olanağı bulunmadığından işletmelerde sadece parasal maliyetler dikkate alınır.” 
(Büyükmirza, 2006: 44). Yine işletmeler için önemli bir kavram olan gider ise işletmeye ekonomik bir 
yarar sağlamak üzere yapılan harcama veya tüketimdir. İşletmeler maliyet ve giderleri kontrol 
edebildiği sürece varlıklarını devam ettirebilir ve rekabet üstünlüğü sağlayabilirler (Akdoğan ve 
Tenker,1992: 69). 

İşletmelerin katlandıkları maliyetlerin toplam dağılımı hizmet ve üretim işletmelerinde farklı 
ağırlıklara sahip olabilir. Brignall ve arkadaşları 1991 yılında yapmış oldukları çalışmada üç farklı 
sektördeki firmanın maliyet yapılarını analiz etmiş ve çalışmanın sonucunda hizmet sektöründe faaliyet 
gösteren otellerin maliyetlerinin %75 inin sabit ve kontrol edilemez maliyetlerden oluştuğu sonucuna 
ulaşmıştır. Lovelockvd, 2011 yılında yapmış oldukları çalışmada hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların daha fazla sabit maliyete katlandığını fakat hizmet işletmelerindeki faaliyetlerin birleşik 
faaliyet türünde olması sebebi ile sabit ve değişken ayrımı yapılmasının zor olduğu vurgulanmıştır. 

Üretim ve hizmet işletmelerinin yapıları farklı olsa da her iki sektörde de temel sorun maliyetleri kontrol 
altına alabilmektir. İşletmeler maliyetleri kontrol altına aldıkları müddetçe hedefledikleri kara 
ulaşabilirler (Yıldıztekin, 2010: 7). Hesaplanamayan şey kontrol edilemez mantığıyla hem üretim 
işletmeleri için hem de hizmet işletmeleri için maliyetlerin doğru hesaplanması ve analiz edilerek 
yatırıma dönüştürülmesi işletmeler için hayati önem arz eder. Bu sebeple konaklama işletmeleri yatırım 
kararı vermeden önce maliyet analizini yapmak ve yorumlamak, bu sonuçlara göre de karar vermek 
zorundadırlar. Maliyet analizi; bir işletmede bir mamulün veya hizmetin sistemli olarak maliyetlerinin 
toplanmasını, sınıflandırılarak incelenmesini sağlayan bir değerlendirme yöntemidir (Akdoğan vd., 
2012: 52). Maliyetler Tablo 1’deki gibi sınıflandırılabilir (Akdoğan, 2009: 21). 
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Tablo 1: Maliyetlerin Sınıflandırılması 

İşletme fonksiyonlarına göre; -Tedarik 
-Üretim 
-Araştırma ve geliştirme 
-Pazarlama, satış ve dağıtım 
-Genel yönetim 
-Finansman 

Çeşitlerine göre; -İlk madde ve malzeme maliyetleri 
-İşçi ve memur maliyetleri 
-Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 
-Çeşitli maliyetler 
-Vergi, resim ve harçlar 
-Amortisman ve tükenme payları 
-Finansman maliyetleri 

Mamullere yüklenmesine göre; -Direkt maliyetler 
-Endirekt maliyetler 

Faaliyet hacmi ile ilişkisine göre; -Sabit maliyetler 
-Değişken maliyetler 
-Karma maliyetler 

Kontrol edilebilirlik özelliğine göre; -Kontrol edilebilen maliyetler 
-Kontrol edilemeyen maliyetler 

Fiili olup olmamasına göre; -Fiili maliyetler 
-Standart maliyetler 

Ölçü birimi olarak kullanılan üretim miktarına 
göre; 

-Toplam maliyet 
-Birim maliyet 

Kaynak: (Akdoğan, 2009: 21). 
 
Çalışmada ölçü birimi olarak kullanılan üretim miktarına göre maliyetler ve faaliyet hacmi ile ilişkisine 
göre maliyetler esas alınarak analiz yapılmıştır. Üretim miktarına göre maliyetler toplam ve birim 
maliyet olmak üzere 2 başlıkta incelenir. Toplam maliyet; belli bir hesap döneminde gerçekleştirlen ve 
üretimin tümü için katlanılan maliyettir. Ortalama birim maliyetin toplam üretim miktarı ile çarpılması 
sonucu elde edilir. Birim maliyet ise toplam maliyetin üretim miktarına bölünmesi sonucu elde edilen 
maliyettir. Faaliyet hacmi karşısındaki davranışlara göre maliyetler ise sabit maliyet, değişken maliyet 
ve karma maliyet olmak üzere üç başlıkta incelenir (Yükçü, 2018: 67). Sabit maliyet; belirli bir zaman 
dilimi içerisinde üretim (satış) miktarı ile artış veya azalış göstermeyen maliyetlerdir. Değişken 
maliyetler; üretim miktarına bağlı olarak artış ya da azalış gösteren maliyetlerdir. Karma maliyetler ise 
hem değişken hem de sabit maliyetlerin özelliğini gösteren maliyetlerdir. 

Geçerli faaliyet hacmi aralığında faaliyet hacmindeki değişmelerden etkilenmeyen gider türü toplam 
sabit maliyetlerdir. Faaliyet hacminde artış veya azalış olması sabit maliyetlerde artış ve azalışa sebep 
olmamaktadır. Genel olarak ihtiyaç duyulmadan satın alınan kaynakların kullanımı ile ortaya 
çıkmaktadır. Bu tür kaynaklar bağımlı kaynak olarak da ifade edilir ve işletmede kapasite artılın neden 
olurlar. Sabit giderler Fabrika binasının amortismanı veya kirası, sigorta masrafları, yöneticilerin 
maaşları, reklam giderleri gibi giderlerdir. Değişken maliyet ise üretim miktarındaki değişmelere bağlı 
olarak artan veya azalan giderlerdir. Değişken maliyet geçerli faaliyet aralığında faaliyet hacmindeki 
değişmelere bağlı olarak toplam bazda değişme gösteren gider türüdür. Toplam bazda faaliyet 
hacmindeki artış ve azalışa paralel olarak artmakta ve azalmaktadır (Kaygusuz ve Dokur 2012: 75). 
Hizmet sektörünün önemli bir örneği olan otellerde maliyet analizini yapılması için muhasebe 
departmanının sabit ve değişken maliyetlerinin yapması büyük önem taşır. Sabit ve değişken 
maliyetlerin ayrımının yapılması fiyatlama kararlarında ve kar oranlarının tespitinde kaynak teşkil 
edecektir (Yıldıztekin, 2010: 7). 
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Konaklama İşletmelerinde Maliyet Unsurları  

Konaklama işletmelerindeki maliyet unsurları yatırım maliyetleri, yiyecek içecek departmanına 
sağlanan malzeme maliyetleri, personel maliyetleri, dışardan sağlanan hizmetler, amortismanlardan 
oluşmaktadır (Kutlan, 1998: 62). Konaklama işletmelerinin yapısı gereği temizlik malzemeleri kullanımı 
da oldukça yüksek düzeydedir. Konaklama tesisleri turizm sektörünün en önemli parçası olup birçok 
yönü ile üretim işletmelerinden ayrılmaktadır. Otellerin finansal tablolarının sahip olduğu bazı 
karakteristik özellikleri vardır. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir (Kutlan, 1998: 54): 

• Konaklama işletmelerinin duran varlıklarının oranı dönen varlıklara göre daha fazladır. 
• Stokların toplamı varlık kalemleri içerisinde çok yer tutmaz. 
• Sabit maliyetler, değişken maliyetlere oranla daha düşüktür. Marjinal gelir seviyesi yüksektir. 
• Satış indirimlerinin oranı düşüktür. 
• Diğer gelir kalemleri tesisin yiyecek içecek gelirlerine göre oldukça düşük bir paya sahiptir. 
• Konaklama işletmeleri hizmet sektörünün önemli bir parçasıdır emek yoğun bir görünüm sergiler 

bu sebeple personel giderleri toplam giderlerin %80’ine kadar ulaşabilmektedir. 
• Kar oranı toplam cironun %20 ’sine ulaşmakta yatırımın geri dönme süresi diğer sektörlere göre 

daha kısadır.  

Konaklama işletmelerinde maliyetler fiziki tesislerin yapımından ve açılmasına kadar geçen sürede 
oluşan maliyetlerden ve yatırım giderlerinden meydana gelmektedir. Emek yoğun bir görünüm 
sergileyen oteller faaliyete geçtikten sonra işgücü maliyetleri, yiyecek ve içecek departmanın malzeme 
maliyetleri, konaklama hizmetlerine yönelik maliyetler olarak şekillenmektedir (Türksoy, 2007: 109).  

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çocuk dostu otel uygulamasına yönelik bir standart veya mevzuatta herhangi bir açıklama 
bulunmamaktadır. Bu sebeple çalışmada öncelikle günümüz koşullarında çocuk dostu otel 
uygulamalarına yönelik akademik çalışmalar incelenmiştir. Ardından çocukların aileleriyle birlikte 
güvenli ve konforlu şekilde konaklayabilmeleri için bir otelde bulunması gereken özellikler Emir ve 
Pekyaman’ın (2018) çalışmasından yola çıkarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma dört başlıkta 
yapılmıştır. 

1) Otelin fiziksel özellikleri, 

2) Güvenlik, 

3) Çocuklara verilen hizmetler, 

4) Personel niteliği. 

Araştırmada nitel bir yöntem olan yüz yüze görüşme yöntemi ve gözlem yöntemi kullanılmıştır. Bu 
kapsamda otel yöneticileriyle ve bölüm sorumlularıyla dört başlıkta hazırlanan sorular çerçevesinde 
görüşmeler yapılmış ardından çocuk dostu otel konsepti için oteldeki mevcut durum ve olması gereken 
özellikler gözlem yöntemiyle tespit edilmiştir. Araştırmaya konu olan A Otelindeki eksiklikler tespit 
edildikten sonra eksikliklerin maliyetleri, üretim miktarına göre maliyetler ve faaliyet hacmi 
karşısındaki davranışlara göre maliyetler esas alınarak dağıtımı yapılmıştır. 

Üretim miktarına göre maliyetler, toplam maliyet ve birim maliyet olarak ikiye, faaliyet hacmi 
karşısındaki davranışlara göre maliyet ise sabit maliyet, değişken maliyet, karma maliyet olarak üçe 
ayrılmaktadır. Tüm maliyet kalemleri ayrıca sabit maliyet ve değişken maliyet kalemleri olarak ayrıma 
tabi tutulduktan sonra her bir maliyet kalemi için birim maliyet tutarı ve toplam maliyet tutarı tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler tablo ve grafikler yardımıyla yorumlanmıştır. Otel 
işletmesinin eksiklerine yönelik birim maliyetler tespit edilirken internet ortamındaki alışveriş 
sitelerinden ve Sivas ilinde bulunan, tedarik konusunda sıkıntı yaşanmayacak şekilde hizmet sunan 
işletmelerden yararlanılmıştır.  
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ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

A oteli Sivas ilinde faaliyet gösteren toplamda 30.000 m2 kapalı alana sahip içerisinde 1+1, 2+1 ve 3+1 
olmak üzere dizayn edilmiş üç ayrı oda tipi ve 4 adet engelli odası bulunan bir oteldir. Otelde 228 oda 
mevcuttur. Çalışmamızda A Otelini seçme nedenimiz, Sivas ilinde tatil amaçlı gidilebilecek 5 yıldız 
konforunda düzenlenmiş iki otelden birisi olması ve otel yöneticilerinin bu konudaki yaklaşımlarının 
olumlu olmasıdır. 

 

BULGULAR 

Çocuk dostu otel kavramı son yıllarda turizm sektöründe ve konaklama işletmelerinde çok sık 
kullanılan bir kavram olmasına rağmen henüz bir standart oluşturulamamıştır. Türkiye gibi birçok 
ülkede “Çocuk Dostu Otel” uygulamasının ölçütlerine nadiren rastlanmaktadır. Yapılan akademik 
çalışmalar ve tur şirketlerinin belirlediği kriterler ışığında çocuk dostu otelleri diğer otellerden 
farklılaştıran özellikler ve ek olarak sundukları hizmetler oldukça çeşitlidir. Tablo 2’de çocuk dostu otel 
ölçütleri akademik çalışmalardan yola çıkarak belirlenmeye çalışılmış, ele alınan konaklama 
işletmesinde mevcut ve mevcut olmayan özellikleri tespit edilmiştir. 

Tablo 2: “Çocuk Dostu Otel’’ Olarak Nitelendirilebilecek Bir Otelde Bulunması Gereken Özellikler ve 
A Otelinin Değerlendirilmesi 

 Ölçütler Durum 

O
te

lin
 F

iz
ik

i Ö
ze

lli
kl

er
i  

    

O
te

lin
Fi

zi
ki

Ö
ze

lli
kl

er
i 

Otele kolay erişim Mevcut 

Otelin trafikten uzak olması Mevcut 

Aquapark Mevcut 

Güvenli otopark alanı Mevcut 

Otopark alanının ağaçlık ve çim olması Mevcut 

Güvenli dış mekan çocuk parkları Mevcut 

Top oynama alanları Mevcut 

Otel çevresi kaygan olmayan zemin Mevcut 

Yürüyüş tempoları ve zemin hakkında bilgilendirme levhaları Yetersiz 

Bahçede üzeri gölgelikli oturma alanları Mevcut değil 

Bahçede güneş şemsiyeleri Mevcut değil 

Otele çocuk giriş bölümleri Mevcut değil 

Çocuk kayıt bölümleri Mevcut değil 

Lobide çocuk oturma grubu Mevcut değil 

Çocuk başına yaklaşık üç metrekare olarak ayarlanmış̧,  
pedagoglarca desteklenen, zararlı madde katkısı olmayan,  
temiz ve sosyal sorumluluk bilincinde hazırlanmış̧  
oyuncakların bulunduğu oyun alanları 

Yetersiz 

Çocuk kütüphanesi Mevcut değil 

Otelde gece aydınlatması Mevcut 

Tüm odalarda karartma (perde) olanağının sağlanması Mevcut 

Odalarda çocuk boyunda gardrop/çocuk askısı Mevcut 

Lavaboların önünde tabure Mevcut değil 
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Banyolarda termometre Mevcut değil 

Odalar için çocuk klozet kapağı Mevcut değil 

Genel kullanılan tuvaletlerde çocuk klozeti Mevcut değil 

Genel kullanılan tuvaletlerde çocuk lavabosu Mevcut değil 

Kolay açılıp kapanan musluklar Mevcut 

(Yer kazanma amaçlı) duvara monte edilen alt değiştirme üniteleri Mevcut değil 

Çocuk havuzu Mevcut 

Mini çocuk su kaydırağı Mevcut değil 

G
üv

en
lik

 

Prizlerde çocuk kilidi Mevcut değil 

Çocuk boyunda merdiven korkulukları Mevcut 

Çocukları yönlendirici uyarı levhaları 
(örneğin, trafik ışıkları, renkli hayvan figürleri) Yetersiz 

Kapıların dışarı doğru açılması Mevcut 

Balkon ve teras kapılarının kilitlenebilir olması Mevcut 

Pencere camlarının kırılmayan maddeden yapılması, Mevcut 

Havuzda cankurtaran Mevcut değil 

24 saat eczane hizmeti Mevcut 

24 saat sağlık hizmeti Mevcut 

Ç
oc

uk
la

ra
 Y

ön
el

ik
 H

iz
m

et
le

r  

      

Restaurantta çocuk büfesi Mevcut değil 

Taze sıkılmış meyve suyu/süt Mevcut 

Günde 2 defa oda temizliği Mevcut 

Çocuk bakıcılığı Mevcut 

Animasyon Mevcut 

Bebek/çocuk yatağı Yetersiz 

Bebek yastığı Mevcut değil 

Bebek nevresimi Mevcut değil 

Odalarda ısıtma amaçlı tencere veya cezve Mevcut değil 

Biberon veya kavanoz ısıtıcısı Mevcut değil 

Biberon veya kavanozlar için dezenfekte aleti Mevcut değil 

Kiralanabilen bebek arabaları Mevcut değil 

Odalarda çocuk güvenliği için bebek telsizi Mevcut değil 

Çocuk deterjanı ile 24 saat çamaşır yıkama imkanı Mevcut 

Çamaşır kurutma imkanı Mevcut 

Organik sabun ve göz yakmayan bebek şampuan Mevcut değil 

Banyolarda çocuk küveti Mevcut değil 

Çocuklara uygun çatal, kaşıklar Mevcut değil 

Çocuklara uygun bardak ve tabaklar Mevcut 
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Çocuk menüsü Mevcut değil 

24 saat açık mutfak;  

Patates kızartması Mevcut 

Makarna Mevcut 

Köfte Mevcut 

Sandviç Mevcut 

Ara öğün aperatifleri  

Mısır Mevcut 

Dondurma Mevcut 

Kuru pasta Mevcut 

Bebekler için katı gıda imkanı;  

Muhallebi Mevcut 

Meyve-sebze püresi Mevcut 

Mama sandalyesi Yetersiz 

Çocuklar için sandalye yükseltici aparat Mevcut değil 

Pe
rs

on
el

 
N

ite
liğ

i  Çocuk eğitimi almış personel 

 

 

Mevcut değil 

Kaynak: (Emir ve Pekyaman, 2010: 170) 

 

Tablo 2’de çocuk dostu otellerde bulunması gereken özellikler dört başlıkta listelenmiştir. Bu özellikler 
otelin fiziki özellikleri, güvenlik, personel niteliği ve çocuklara yönelik hizmetlerdir. Şekil 1’de çocuk 
dostu otel ölçütlerinin A otelindeki durumu analiz edilmiştir. Çocuk dostu otellerde bulunması gereken 
özelliklerin %49’unun zaten otelde mevcut olduğu tespit edilmiştir, %44’ü ise otelde bulunmayan 
özellikler oranını göstermektedir. %7’si ise otelde mevcut olan fakat yetersiz görülerek güçlendirilmesi 
gereken özelliklerden oluşmaktadır. 

 
Şekil 1: A Otelindeki Özelliklerin Yüzdelik Oranı 

Şekil 2’de ise Tablo 2’den elde edilen veriler ışığında yetersiz ve mevcut olmayan ölçütlerin dağılımı 
analiz edilmiştir. Yatırımın yapılacağı ölçütlerin büyük bir kısmı otelin fiziki özelliklerinden ve 
çocuklara yönelik hizmetlerin yetersizliğinden kaynaklanırken %3’ü ise personel eğitimindeki 
eksiklikten dolayı ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 
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Şekil 2: A Otelindeki Yetersiz ve Mevcut Olmayan Ölçütler 

Tablo 3’de, A Otelinde eksik veya yetersiz bulunan özelliklerin birim maliyetleri ve toplam maliyetleri 
yer almaktadır. Aynı zamanda maliyetler sabit maliyet veya değişken maliyet olarak da 
sınıflandırılmıştır. Birim maliyet tespit edilirken A otelinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bölgede 
kurumsallaşmış firmalardan ve internet üzerinden satış yapan siteler incelenerek birim fiyat tespit 
edilmiştir. Birim fiyat tespit edildikten sonra uygun ölçü birimiyle çarpılarak toplam maliyet 
bulunmuştur (Toplam maliyet = Birim maliyet*Adet veya uygun ölçü birimi) (Akdoğan vd., 2012: 52). 
Sabit maliyetler, tesis maliyeti ve demirbaş maliyeti olarak 2 gruba ayrılmıştır. Ardından elde edilen 
veriler doğrultusunda toplam maliyet tutarları hesaplanmıştır. A Otelinde yetersiz ve mevcut olmayan 
ölçütlerin tamamlanıp çocuk dostu otel haline gelebilmesi için katlanacağı toplam maliyet tutarı 243.563 
₺ olarak hesaplanmıştır. Tablo 3’de yer alan en yüksek maliyetli maliyet kalemi (Yer kazanma amaçlı) 
duvara monte edilen alt değiştirme üniteleridir ve toplam maliyeti 49.063 ₺ tutarındadır. En düşük 
maliyeti ise 200 ₺ ile yürüyüş tempoları ve zemin hakkında bilgilendirme levhaları oluşturmaktadır. 
Diğer maliyetler ise bu fiyat aralığında dağılım göstermektedir. 

 

Tablo 3: Oteldeki Eksik ve Mevcut Olmayan Kriterlerin Maliyet Dağılımı ve Tutarları (₺) 

 
Ölçütler 

 
Sabit 
Mly. 

 

 
Değ. 
Mly. 

 
Birim 
Fiyat* 

(₺) 

 
Adet 

Uzunluk 
Alan 
Saat 

 
 

Top. 
mly. 
(₺) 

Tes. 
mly. 

Demirbaş 
mly. 

O
te

lin
 F

iz
ik

i Ö
ze

lli
kl

er
i  

Yürüyüş tempoları 
ve zemin hakkında 
bilgilendirme 
levhaları 

 x   
20 

 
10adet 

 
200 

Bahçede üzeri 
gölgelikli oturma 
alanları 

 x   
2.875 

 
5 adet 

 
14.375 

Bahçede güneş 
şemsiyeleri 

 x   
250 

 
50m2 

 
12.500 

Otele çocuk giriş 
bölümleri 

x    
937,5 

 
1 adet 

 
938 

Çocuk check-in 
bölümleri 

x    
5.625 

 
1 adet 

 
5.625 

Lobide çocuk 
oturma grubu 

 x   
1.250 

 
1 adet 

 
1.250 

İç mekan park için 
zemin halısı 

 x   
43,75 

 
30m2 

 
1.313 
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Çocuk kütüphanesi 
-Masa sandalye seti 
-Çocuk kitaplığı 

  
x 

x 

  
300 

487,5 

 
4 adet 

2 adet 

2.175 
(1.200) 

(975) 

Lavaboların önünde 
tabure 

 x   
12,5 

 
157 adet 

 
1.963 

Banyolarda 
termometre 

  
x 

  
12,5 

 
157 adet 

 
1.963 

Odalar için çocuk 
adaptörlü klozet 
kapağı 

  
x 

  
68,75 

 
157 adet 

 
10.794 

Genel kullanılan 
tuvaletlerde çocuk 
klozeti 

x    
375 

 
4 adet 

 
1.500 

Genel kullanılan 
tuvaletlerde çocuk 
lavabosu 

x    
250 

 
4 adet 

 
1.000 

(Yer kazanma 
amaçlı) duvara 
monte edilen alt 
değiştirme üniteleri 

x    
312,5 

 
157adet 

 
49.063 

Mini çocuk su 
kaydırağı (0-3) yaş 

 
x 

   
6.250 

 
2 adet 

 
12.500 

 
G

üv
en

lik
 

Prizlerde çocuk 
kilidi 

 x  0,375 1000 adet 375 

Çocukları 
yönlendirici uyarı 
levhaları 
(örneğin, trafik 
ışıkları, renkli 
hayvan figürleri)  

  
 

x 

  
 

12,5 

 
 

10 adet 

 
 

125 

Havuzda 
cankurtaran 

  x 3.125 2 adet 6.250 

Ç
oc

uk
la

ra
 Y

ön
el

ik
 H

iz
m

et
le

r 
 

Restaurantta çocuk 
büfesi 
-Sıcak açık büfe 
ünitesi 
-Soğuk açık büfe 
ünitesi 

 
 
 

x 
x 

   
 
 

3.125 
4.062,5 

 
 
 

2.70 m 
1.50 m 

14.531 
 
 

(8.438) 
(6.094) 

Bebek/çocuk yatağı  x  331,25 100 adet 33.125 

Bebek yastığı  x  12,5 100 adet 1.250 

Bebek/çocuk 
nevresimi 

 x  93,75 100 adet 9.375 

Odalarda ısıtma 
amaçlı tencere veya 
cezve 

  
x 

  
12,5 

 
100 adet 

 
1.250 

Biberon veya 
kavanoz ısıtıcısı 

  
x 

  
87,5 

 
100 adet 

 
8.750 

Biberon veya 
kavanozlar için 
dezenfekte aleti 

  
x 

  
250 

 
100 adet 

 
25.000 

Kiralanabilen bebek 
arabaları 

 x  812,5 2 adet 1.625 
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Odalarda çocuk 
güvenliği için bebek 
telsizi 

  
x 

  
125 

 
100 adet 

 
12.500 

Organik sabun ve 
göz yakmayan 
bebek şampuan 

   
x 

 
7,5 

 
500 adet 

 
3.750 

Banyolarda çocuk 
küveti 

 x  18,75 100 adet 1.875 

Çocuklara uygun 
çatal, kaşıklar 

 x  12,5 100 adet 1.250 

Çocuk menüsü   x 12,5 50 adet 625 

Mama sandalyesi  x  62,5 30 adet 1.875 

Çocuklar için 
sandalye yükseltici 
aparat 

  
x 

  
62,5 

 
30adet 

 
1.875 

Pe
rs

on
e 

lE
ği

tim
i Çocuk eğitimi almış 

personel 
   

x 
 

100 
 

10saat 
 

1.000 

TOPLAM 85.156 146.781 11.625 243.563₺ 

Kaynak: Emir ve Pekyaman (2018) tarafından yapılan araştırma kapsamında oluşturulmuştur.  

Tablo 3’deki verilerden elde ettiğimiz 243.563₺’lik maliyet tutarının sabit ve değişken maliyetlere 
dağılımı Şekil 3’te gösterilmiştir. Buna göre sabit maliyet tutarları değişken maliyet tutarından oldukça 
fazladır. Sabit maliyet tutarı 231.937₺ iken değişken maliyet tutarı 11.625 ₺’dir. Sabit maliyetlerin kendi 
içerisindeki dağılımı ise 146.781₺’si demirbaş kapsamındaki maliyetlerden, 83.656 ₺’si ise tesis 
maliyetine eklenen maliyetlerinden,11.625 ₺ si ise diğer maliyetlerden oluşmaktadır. 

 
Şekil 3: Toplam Maliyet Tutarının Sabit ve Değişken Maliyetlere Dağılımı 

 

Tablo 3’den elde ettiğimiz 243.563₺’lik toplam maliyet tutarının yüzdelik dağılımı ise Şekil 4’deki 
gibidir. Toplam maliyet tutarının %95’i sabit maliyetlerden %5’i ise değişken maliyetlerden 
oluşmaktadır. Sabit maliyetlerin kendi içindeki dağılımı ise %61’i demirbaş kapsamında olan 
maliyetlerden, %34’ü tesis maliyetler kapsamındadır. 

83.656 

146.781 

11.625 
 -

 20.000
 40.000
 60.000
 80.000

 100.000
 120.000
 140.000
 160.000

Tesis maliyetine eklenen maliyet
tutarı

Demirbaş kapsamında olan
maliyet tutarı

Değişken maliyet tutarı

Maliyet Tutarları Dağılım Grafiği

Seri1
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Şekil 4: Toplam Maliyet Tutarının Sabit ve Değişken Maliyetlere Dağılım Yüzdesi 

 

Şekil 4’ten anlaşılacağı üzere sabit maliyetlerin büyük bir kısmı (%61) demirbaş niteliğindeki varlıklar 
olduğundan kısa sürede en fazla 5 yılda itfa edilebilecektir. VUK’ un 313. maddesinde işletmede bir 
yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan varlıkların 
kanun hükümlerine göre tespit edilen değerinin bu kanun hükümlerine göre yok edilmesinin 
amortismanın konusunu oluşturduğu hükme bağlanmıştır (https://www.gib.gov.tr). Sabit maliyetlerin 
%34’lük kısmı tesis maliyetine eklenecek maliyetler olduğundan bu maliyetler tesisin ekonomik 
ömrüne göre ortalama 50 yıl boyunca amortismana tabi tutulacaktır. Ancak tesis maliyetine eklenecek 
bu maliyetler tutar olarak daha düşük olduğundan bunların uzun bir süreye yayılması işletme 
açısından önemli bir fon kaybına sebep olmayacaktır. 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Günümüzde ailelerin otel satın alma kararlarında çocukların gittikçe artan etkisi çocuk dostu otelcilik 
kavramının gündeme gelmesine sebep olmuştur. Bu durum da turizm sektöründe çocukları önemli bir 
hedef kitle haline getirmiştir. Bu çalışmanın amacı mevcutta var olan A Otelinin çocuk dostu otel haline 
getirilmesi için gerekli ölçütler belirlenerek bu ölçütlerin maliyetleri tespit edilmeye çalışmak ve 
sektördeki firmalara bu konudaki çalışmalarında katkı sağlayabilmektir. 

İç Anadolu Bölgesinde beş yıldızlı otel standardında kurulmuş olan A Otelinin toplam yatırım maliyeti 
70.000.000₺’dir. Oluşturulan çocuk dostu otel ölçütlerinin zaten %49’unu bünyesinde barındırmaktadır. 
Otelin fiziki koşullarına çok fazla müdahale etmeden yapılacak düzenlemelerle 243.563 ₺ harcayarak 
çocuk dostu otele dönüştürebilecektir. Sabit ve değişken maliyetler, toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 
olarak %0,003’üne tekabül etmektedir. Bu oran toplam yatırım bedeli ile kıyaslandığında oldukça düşük 
bir orandır. Çalışmanın sonuç kısmında ulaşılan yaklaşık sabit ve değişken maliyet bedeli 243 500 ₺ 
oranında eksik ölçütler giderildiği takdirde oteldeki çocuklu aile sayısı artacak ve daha güvenli ve 
sağlıklı bir ortamda tatil yapabileceklerdir. Ayrıca sabit maliyetler, işletmenin bilanço yapısını 
değiştirecek başka bir ifadeyle işletmenin bilanço aktif toplamını 243.500₺ artırarak işletmenin toplam 
varlık değerini artıracaktır. Çalışma bu yönü ile sadece katlanılacak maliyet boyutunu ele almıştır. 
Çalışmanın ikinci aşamasında bir sonraki makalede, yapılacak yatırımlarla hedef kitleye ne kadar 
ulaşılması amaçlanıyor ve işletmenin bu durumda fiyatları ve elde edeceği kar miktarı ne kadar 
aratacak bu konu ile ilgili analizler yapılabilir. 

34%

61%

5%

MALİYET DAĞILIM YÜZDESİ GRAFİĞİ

Tesis maliyetine eklenen maliyet tutarı Demirbaş kapsamında olan maliyet tutarı

Değişken maliyet tutarı
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Öz 

Günümüz turizm sektöründe hizmet sunumunu daha eleştirilebilir kılan sanal dünya, bu 
hizmetleri deneyimlemiş müşterilerin yorumlarını ve şikâyetlerini potansiyel tercih kitlesinin 
parametresi yapmaktadır. Özellikle sektörün dinamosu olan otel işletmeleri için söz konusu 
şikâyetler başlıca belirleyiciler arasında yer almaktadır. Diğer yandan bu durum, sektörel gelişme 
sürecinde olan ve bulunduğu coğrafyanın algılanma düzleminden dolayı nispeten rekabetin 
gölgesinde kalan bölgelerdeki oteller için farklı bir anlam kazanmaktadır. Buradan hareketle e-
şikâyet konusu, turistik gelişme sürecinde bir il olan Adıyaman özelinde ve coğrafi bakış 
ekseninde ele alınmıştır. Örneklem olarak etkileşimi yüksek seyahat platformlarının başında 
gelen TripAdvisor sitesi alınmış ve veriler sitede yer alan müşteri yorumlarından elde edilmiştir. 
Yerli ve yabancı müşteriler tarafından yapılan 13 otel işletmesine ait “ortalama”, “kötü” ve 
“berbat” sınıflamasındaki 137 yorum; doküman incelemesi, içerik analizi ve betimsel analiz 
teknikleri ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda en fazla şikâyet konusu yiyecek-
içecek temasında belirmiştir. En sık tekrarlanan şikâyet içerikleri ise kahvaltı çeşitliliği, yiyecek 
kalitesi, oda tasarımı, oda temizliği ve bakımı esasında şekillenmiştir. Çalışmada incelenen 
yorumlara yönelik işletmelerin geri dönüş oranının ise %35 olduğu saptanmıştır. 
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Abstract 

The virtual world, which makes service delivery more criticized in today's tourism sector, makes the 
comments and complaints of customers who have experienced these services a parameter of the potential 
choice group. Especially for hotel businesses, which are the dynamo of the sector, these complaints are 
among the main determinants. On the other hand, this situation has a different meaning for the hotels in the 
regions that are in the process of sectoral development and in the shadow of the competition due to the 
perception level of the geography in which they are located. From this point of view, the subject of e-
complaint is handled in Adıyaman, a province in the process of tourist development, and in the geographical 
point of view. As a sample, TripAdvisor site, which is one of the most interactive travel platforms, was taken 
and the data was obtained from the customer comments on the site. 137 comments in the "average", "bad" 
and "terrible" classification of 13 hotel businesses made by domestic and foreign customers; were examined 
by using document review, content analysis and descriptive analysis techniques. In line with the findings 
obtained, the most common complaint appeared in the theme of food and beverage. The most frequently 
recurring complaint contents were shaped on the basis of breakfast variety, food quality, room design, room 
cleaning and maintenance. The return rate of the enterprises for the comments examined in the study was 
found to be 35%. 
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GİRİŞ 
Sınırları ortadan kaldıran sanal dünyanın yükselişi ve beraberinde genişleyen küresel iletişim 
kapasitesi, olumlu-olumsuz deneyimlerin paylaşıldığı şikâyet sitelerinin artışına yol açmıştır 
(Harrison-Walker, 2001). Yaygın bir etkiye sahip olması ile birlikte, bu mecralarda yer alan 
müşteri yorumları, potansiyel müşteriler için artık birer referans noktası haline gelmiş ve bir 
anlamda işletmeler ile hedef kitleleri arasında sanal bir köprü oluşturmuştur (Buhalis ve Law, 
2008; Yaşar, 2019). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hegemonyası, her sektörde olduğu gibi turizm 
sektöründe de sürmektedir. Esasen turizm, anlam bakımından soyut ve deneyime muhtaçtır. Bu 
noktada deneyimlerin yorumlandığı bu sanal vitrinler, her ne kadar öznel olsa da çoğu potansiyel 
kitle için gidilmek istenen destinasyonlar, oteller veya restoranlar için gerçeğe en yakın fikri veren 
ve bu anlamıyla algısal riski azaltan bir rol üstlenmektedir (Zeng vd., 2020). Bununla birlikte, 
sanal ortamda bulunan olumlu yorumlar işletmeler için ucuz ve etkili bir pazarlama fırsatı 
sunarken, olumsuz eleştiriler (veya e-şikâyetler) müşteri ve imaj kaybına neden olabilmektedir 
(Alrawadieh ve Dinçer, 2019; O'Connor, 2010).  

E-şikâyet konusu, turizm sektörünün sacayaklarından oteller için ayrıca önem atfetmektedir. 
Müşteri şikâyetleri, bir yandan otellerin hizmet kalitesi veya rekabet güçleri ile ilgili hataların 
saptanmasını sağlarken (Kılıç ve Ok, 2012) diğer yandan işletmelerin kapanmasına değin büyük 
sorunlara yol açabilmektedir (Kutluk ve Arpacı, 2016). Daha özelde bu durum, sektörel gelişme 
sürecinde olan ve rakiplerine göre dezavantajlı bölgelerde bulunan otelleri daha kaygan bir 
zemine itmektedir. Bulunduğu coğrafyanın algılanma düzleminden dolayı, hizmet kalitesini 
daha yüksek tutması gereken bu oteller için ilgili sitelerde yer alan yorumlar, potansiyel 
müşterilerin zihninde organik bir imaj çizmektedir. Çalışkan ve Dedeoğlu’na (2018) göre 
coğrafya ve turizm bir bütündür. Bir yerin coğrafyası aynı zamanda o yerin cazibe unsuru ve 
rekabet kozu olabilmektedir. Dolayısıyla algısal etkisi ve işlevi düşünüldüğünde, sanal dünyada 
yapılan yorumlar (Şahin vd., 2017), coğrafi açıdan rekabetin gölgesinde kalmış oteller için 
belirleyici olabilmektedir. Buradan hareketle, çalışmanın veri çerçevesini Adıyaman’da bulunan 
oteller oluşturmaktadır. Potansiyel bir turizm destinasyonu olarak Adıyaman, sektörel gelişme 
düzleminde gerek fiziki gerekse algı eksenli engellere sahip bir coğrafyada konumlanmıştır 
(Yılmaz ve Çalışkan, 2015). Bağlı olarak burada bulunan oteller hakkında sanal mecralarda yer 
alan e-şikâyetlerin mevcut ve potansiyel müşteri kitlesine başlıca referans noktası olduğu 
düşünülmektedir. Bu kapsamda araştırmada, sosyal etkileşimi yüksek olan TripAdvisor 
sitesinde, ilgili oteller hakkında yer alan e-şikâyetlerin analizi ve yorumu yapılmış ve öneriler 
sunulmuştur. Potansiyel bir turizm destinasyonunda bulunan otellerin seçilmesi ve sonuçların 
coğrafi bakışla ele alınması bakımından çalışmanın benzerlerinden farklılaştığı ve literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
Kavramsal Çerçeve 
Şikâyet Davranışı 
Şikâyet kavramı, memnun edici olmayan bir deneyim sonucunda oluşan duygusal bir yansıma 
veya tepki olarak yorumlanabilir (Çakıcı ve Güler, 2015:220). Şikayet davranışı ve bu davranışa 
iten motivasyonlar karmaşık, dinamik ve değişken bir yapı barındırmaktadır (Heung ve Lam, 
2003; Tronvoll, 2007). Farklı şekillerde oluşabilen bu davranış, kimi zaman deneyim odağının 
artık tercih edilmemesi veya bu deneyimin birçok kişiye yayılması şeklinde 
gerçekleşebilmektedir (Akan ve Kaynak, 2008:3; Çakıcı ve Güler, 2015). Bir ürün veya hizmet 
deneyimi ile ilgili şikayet davranışı; katlanılan maliyet, beklenti ve nitelik gibi faktörlerle 
doğrusallık taşıyabilmekte (Broadbridge ve Marshall, 1995) veya kültürlere göre farklılık 
gösterebilmektedir (Ngai vd., 2007). Kim ve Lynn’e (2007) göre, şikayet davranışı homojen 
olmamakla birlikte, kişisel veya sosyo-demografik özelliklere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu 
noktada, memnun olmayan bir tüketici, tahmini zor tepki türlerini benimseyebilmektedir. 
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Dolayısıyla birey-deneyim paradigması çerçevesinde şikayet davranışı, işletmelerin dikkate 
alması gereken güçlü bir işaret olmaktadır. Nitekim bir yandan, işletmeye müşteriyi elde tutmak 
için son bir şans verirken, diğer yandan tüketiciye karşı meşru bir cevap kanalı sağlamaktadır 
(Crie, 2003). Anlaşılacağı üzere şikâyet davranışı ile oluşan tablo, verilen hizmetlerin 
iyileştirilmesi için somut bir geri bildirim ve aynı zamanda müşteri memnuniyetini sağlamada 
önemli bir fırsat olmaktadır (Arpacı, 2016; Chan vd., 2016:46; Yaşar, 2019).  
 
Beklentinin ve Şikâyetin Öznesi: Oteller 
Oteller, geçici konaklamanın dışında eğlence, konfor gibi isteklerin veya psikolojik tatmin gibi 
duyguların karşılandığı kurumsal yapılardır (Oral, 2005; Şener, 2010; Özel, 2012). Diğer ifade ile 
bir otel; adı, logosu veya sahip olduğu odalardan daha fazlasıdır (Chai ve Hobson, 2004: 197). 
Otellerin sahip olduğu anlamla birlikte, günümüz müşteri kitlesinin daha bilinçli, eğitimli, gelir 
düzeyi yüksek ve bağlı olarak yenilik arayan bir yapıda olduğu bilinmektedir (Hackett ve Melia, 
2012). Dolayısıyla müşterilerin tüketim dünyasının kronik baskısıyla otelleri daha kaliteli bir 
hizmet anlayışına zorladığı düşünülmektedir (Erdem, 2010). Sınırları bulanık olan müşteri 
talebinin bu görüntüsü açıkçası otellerde sunulan hizmetlerin yorumunu keskinleştirmektedir. 
Aynı durumun kendini, müşteri şikâyetlerinin kolay, esnek ve değişken akışıyla gösterdiği 
söylenebilir. Buna neden olarak otellerin sunmuş oldukları hizmetlerin fiziki kanıttan öte algısal 
değerle ölçülmesi (Kılıç vd., 2013) gösterilebilir. Benzer söylemle, oteller farklı insanlar tarafından 
farklı şekillerde algılanan hizmetler sunmaktadır. Bu yüzden her zaman beklentilerle eşleşmeyen 
hizmetler, müşteri memnuniyetsizliğine ve potansiyel şikâyetlere yol açabilmektedir. Bu 
noktada, müşteri şikâyetine yol açan unsurları anlamak hem teorik hem de pratik açıdan kritik 
öneme sahiptir (Ngai vd., 2007). Tyrrell ve Woods (2004), müşterilerine oldukça özen gösteren 
işletmelerin bile ufak bir servis hatası ile beklenmedik durumlarla karşılaşabileceğini ifade 
ederken, müşteri şikâyetiyle başa çıkma dilinin önemi üzerinde durmaktadır. Açıkçası 
günümüzün değişken talep yapısı bireyleri sadık müşteri görüntüsünden uzaklaştırırken bu 
durum özellikle hizmet hatalarına daha duyarlı müşterilerin şikâyetlerini değerli kılmaktadır 
(Çulha vd., 2009). 

Otel işletmeleri ile ilgili şikayet davranışı yeni sayılmamakla birlikte (Tyrrell ve Woods, 2004), e-
şikâyetleri konu edinen birçok araştırmanın olduğunu söylemek mümkündür (Arpacı, 2016; 
Dalgıç vd., 2016; Genç ve Batman, 2018; Kutluk ve Arpacı, 2016). Çulha vd.’nin (2009) Türkiye’ 
deki otel işletmelerine yönelik e-şikâyetleri inceledikleri bir çalışmada, yiyecek-içecek hizmetleri 
ve odalar başlıca şikâyet konuları olmuştur. O'Connor’ın (2010) Londra’da faaliyet gösteren 100 
otel işletmesine ait yorumları incelediği çalışmada; otelin konumu, odaların boyutu ve hizmet 
kalitesi odak unsurlar olmuştur. Alrawadiech ve Demirkol (2015), İstanbul’da yüksek fiyatlı otel 
işletmelerine yönelik şikâyet yönetimi ile ilgili yaptıkları bir araştırmada hizmet kalitesi, personel 
tutumu ve performansı öncelik kazanmıştır. Bayram‘ın (2018) bir çalışmasında Tripadvisor’da 
yer alan en iyi 10 otel işletmesine ait çevrim içi yorumlar incelemiştir. Yazar çalışmasında; odaları, 
çalışanları, yiyecek-içecekleri, sosyal aktiviteleri, otel konumunu ve peyzaj düzenlemesini 
müşteri memnuniyetini etkileyen başlıca unsurlar olarak saptamıştır. Fernandes ve Fernandes’in 
(2018) Portekiz’de bulunan otel işletmeleri ile ilgili e-şikâyetleri inceledikleri çalışmalarında, en 
fazla şikâyetin müşteri hizmetleri konusunda olduğu görülmüştür. Genç ve Batman (2018), tarihi 
konak işletmelerine yönelik e-şikâyetleri inceledikleri araştırmalarında şikâyet içeriklerinin daha 
çok oda, yemek ve çalışanlar üzerinde yoğunlaştığını belirtmişleridir. İstanbul’da beş yıldızlı otel 
işletmelerine yönelik yapılan bir diğer çalışmada ise şikâyetler ağırlıklı olarak odalar, personel 
ve ön büro hakkında gerçekleşmiştir (Ak ve Kızılırmak, 2019). Kızıldemir vd. (2019) 
Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otel işletmelerine yönelik yaptıkları çalışmada, müşteri 
şikâyetlerini yiyecek-içecek, hizmet kalitesi, oda, çalışanlar, fiyat ve temizlik olmak üzere altı ana 
tema altında incelerken, yiyecek-içecek hizmetleri ile hizmet kalitesi öne çıkan faktörler olmuştur. 
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Doğancili vd. (2019) tarafından Göller yöresinde yapılan bir araştırmada ise temizlik, çalışanlar, 
yemek, fiyat ve odalar şikâyet nedenlerinin başında gelmiştir.   

Literatürde yer alan çalışmalarda, şikâyet konularının yanında bu şikâyetlere yönelik geri 
bildirimler üzerinde de durulmuştur. Alrawadieh ve Demirkol (2015), otel işletmeleri tarafından 
e-şikâyetlerin %42’sine dönüş yapıldığını ortaya koymuşlardır. Dinçer ve Alrawadieh (2017), e-
şikâyetlerin yaklaşık %43’ünün otel işletmeleri tarafından cevaplandığını tespit etmişlerdir. Ak 
ve Kızılırmak (2019) ile Şahin vd. (2017) yaptıkları çalışmalarda ise otel işletmelerinin e-
şikâyetlerine %90 oranında geri dönüş yapıldığı saptanmıştır. 

Kısaca, otel işletmeleri ile ilgili müşteri şikâyetleri farklı başlık ve içeriklere sahip olurken, bu 
şikâyetlere yapılan geri dönüşlerin oranı değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda şikâyetlerin 
ilgili başlıklar esasında analizi, müşterilerin söz konusu otellerle ile ilgili algı ve beklenti 
düzeylerinin yorumunda faydalı olacaktır.  
 
YÖNTEM 
Bu çalışma, turizm potansiyeli taşıyan ancak coğrafi açıdan rekabetin gölgesinde kalmış 
Adıyaman’daki otel işletmelerine yönelik e-şikâyetlerin analizini içermektedir. Araştırmanın 
coğrafi açıdan rekabetin gölgesinde kalmış destinasyon evreninde, Adıyaman örnekleminde 
gerçekleştirilmiştir. Veriler, TripAdvisor’dan sağlanmıştır.  

Verilerin toplanma şeklinde iki dayanak bulunmaktadır: Birincisi; TripAdvisor gibi yüksek 
etkileşimli web 2.0 teknolojileri ile daha çok müşteri deneyim esasında bilgi üretmekte ve bu 
deneyimi geniş kitlelere duyurarak etki alanı oluşturmaktadır (Chang vd., 2019). İkincisi; 
Adıyaman’da geceleme sayısı oldukça az olup (İKA, 2018), müşterilerle yüz yüze görüşme 
yöntemi ile bilgi toplanması mümkün olmamıştır. Nitekim söz konusu sitedeki verileri toplamak 
amacıyla belirli bir konu hakkında yazılı materyallerin analizini kapsayan ve zaman tasarrufu 
sağlayan doküman incelemesi (Şimşek, 2009) yapılmıştır. Bu kapsamda yerli ve yabancı 
müşteriler tarafından yorum yapılan 13 otel işletmesine ait “ortalama”, “kötü” ve “berbat” 
sınıflamasındaki 137 yorum, 05.01.2020-08.01.2020 tarihleri arasında incelenmiştir. 

Analiz sürecinde ilk olarak, içerik analizi ile belirli başlıklar altında bir araya getirilen ifadeler 
tekrarlanma sayılarına göre sıralanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu noktada, ”Kullanıcıların 
Otel İşletmelerine Yönelik Genel Değerlendirmeleri” ve “E-Şikâyet Unsurlarının Temalara Göre 
Dağılımı” yapılmıştır. E-şikayet unsurlarının temalara göre ayrımı yapılırken literatürde yer alan 
çalışmalardan yararlanılmıştır. İkinci olarak; betimsel analiz ile kullanıcı yorumları belirli 
temalara göre sınıflanmış ve aslına sadık kalınarak ifade haline getirilmiştir (Braun ve Clarke, 
2006; Kümbetoğlu, 2008). Bu bağlamda temalar; yiyecek-içecek odalar, genel özellikler, çalışan 
davranışları, diğer hizmetler ve fiyat şeklinde sınıflanırken temaların ilgili literatürle örtüştüğü (bkz. 
Çulha vd., 2009; Alrawadiech ve Demirkol, 2015; Bayram, 2018) düşünülmektedir. Analizlerde 
son olarak müşteri yorumlarına yapılan geri dönüşler incelenmiştir.  
 
BULGULAR 
İçerik Analizi ile Elde Edilen Bulgular 
Tablo 1’de kullanıcıların otel işletmelerine yönelik genel değerlendirmeleri yer almaktadır. 
Yorumların 333’ü (%70,6) mükemmel ve iyi puan değerlendirmesinde olan ve genel olarak 
memnuniyet içerikli sayılabilecek yorumlardan oluşmaktadır. Bu yorumlar olumlu olduğu 
düşünülerek ayrıntılı şekilde incelenmemiştir. Sadece sayısal olarak yer verilmiştir. Şikâyet 
içerikli olduğu düşünülen ortalama, kötü ve berbat olarak puanlandırılan 139 (% 29,4) yorum tek 
tek incelenmiş ve şikâyet unsurları belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Kullanıcıların Otel İşletmelerine Yönelik Genel Değerlendirmeleri  
Otel adı Mükemmel İyi Ortalama Kötü Berbat Toplam 
İşletme 1 75 25 10 2 6 118 
İşletme 2 18 15 31 10 3 77 
İşletme 3 6 23 11 4 5 49 
İşletme 4 17 7 15 1 7 47 
İşletme 5 21 16 5 2 2 46 
İşletme 6 24 15 2 2 1 44 
İşletme 7 7 7 2 1 1 18 
İşletme 8 9 4 3 1 1 18 
İşletme 9 7 7 1 - - 15 
İşletme 10 3 4 5 3 - 15 
İşletme 11 7 3 2 - - 12 
İşletme 12 8 3 - - - 11 
İşletme 13 2 - - - - 2 
Toplam 204 129 87 26 26 472 
% 43,3 27,3 18,4 5,5 5,5 100 

İçerik analizi sonucunda elde edilen e- şikâyet unsurları; yiyecek-içecek, odalar, otel genel 
özellikleri, çalışan davranışı, diğer otel hizmetleri ve fiyat olmak üzeri altı tema ve 45 şikâyet 
unsurudur. Elde edilen bulgular Tablo 2’de yer almaktadır. Buna göre en fazla şikâyet unsurunun 
yer aldığı temalar sırası ile yiyecek-içecek (%39), odalar (%23) ve otel genel özellikleridir (%15).  

Tablo 2. E-Şikâyet Unsurlarının Temalara Göre Dağılımı 
Tema Sayı %* Tema Sayı %* 
Yiyecek-İçecek 88 39 Çalışan Davranışı 26 11 
Kahvaltı Çeşitliliği 22 25 İlgisiz Personel 13 50,2 
Yemeklerin kalitesi 13 14,7 Misafir-Personel İletişimi 4 15,1 
Hizmet 12 13,6 Personel Eksikliği 3 11,5 
Kahvaltı Kalitesi 12 13,6 Eğitimsiz-Deneyimsiz Personel 3 11,5 
Yemeklerin Çeşitliliği 11 12,5 Güler Yüzlü Olmamak 1 3,9 
Lezzet 4 4,6 Özensiz Personel 1 3,9 
Restoran Alanı 3 3,5 Kötü Yönetim 1 3,9 
Hijyen Durumu 3 3,5 Odalar 54 23 
Hızlı Servis 2 2,3 Temizlik ve Bakım  13 24,4 
Oda Servisi 2 2,3 Tasarım  13 24,4 
Minibar 1 1,1 Koku  11 20,2 
Küçük Porsiyon 1 1,1 Oda ve Banyo Yapısı 9 16,5 
Restoran yok 1 1,1 Rezervasyon Sorunu 4 7,3 
Sağlıksız 1 1,1 Yatakların Rahat Olmaması 3 5,4 
Genel Özellikler 35 15 Özel Gün Organizasyonu 1 1,8 
Bina Yapısı  10 28,3 Diğer Otel Hizmetleri 23 10 
Konum 10 28,3 Teknik Servis 17 73,9 
Asansör 5 14,1 Olanakların Kullanılamaması 3 13,2 
Müzik 4 11,5 Alkol Tüketimi 1 4,3 
Otopark 2 6,2 Standarda Uygun Değil 1 4,3 
Ses Yalıtımı 1 2,9 Oda Servisinin Olmaması 1 4,3 
Aydınlatma 1 2,9 Fiyat 4 2 
Yönlendirme 1 2,9 Ekstra Fiyat 2 50 
Genel Temizlik 1 2,9 Yüksek Fiyat 2 50 

*Yuvarlama yapılmıştır. 
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Betimsel Analiz ile Elde Edilen Bulgular 

Yiyecek-İçecek 

Otel işletmelerinde en fazla şikâyet edilen konu yiyecek-içecek bağlamındadır. Önemlidir ki 
yiyecek-içecek hizmetleri ağırlama sektörünün en önemli bileşenlerinden biridir. (Chen vd., 
2018). Nitekim müşteriler için de öncelikli dikkat çeken konu yiyecek ve içecek hizmetleri 
olmuştur. En fazla şikâyet edilen unsurlar ise sırası ile kahvaltı çeşitliliği, yemeklerin kalitesi, 
yiyecek-içecek hizmeti, kahvaltı kalitesi ve yemeklerin çeşitliliği ile ilgilidir. Konu ile ilgili şikâyet 
örnekleri aşağıda yer almaktadır. 

Açık büfe kahvaltı çok yetersizdi. Neredeyse hiçbir şey yoktu. Aşırı tuzlu peynirler ve zeytinler 
yüzünden yumurta yiyip kalkmak zorunda kaldık. Ekmek tek çeşitti. Hamur işi yoktu. Reçel bile hazır 
kaplardaydı… 

Kahvaltıda 6 çeşit peynir varsa 5’i tuzdan yenmiyor ama kimse de bu peyniri suda bekletelim demiyor. 
Akşam yemekleri için de sürekli aynı yemekler yapılıyor ama bu yemeklerin de birçoğu kötü. Bu konuda 
büyük sıkıntı çektim keyifle yemek yediğim günler sınırlıdır. 

…akşam yemeği felaketti. Tüm grubumuza gelen yemek buz gibi soğuktu. Buz gibi bir yemek koydular 
önümüze. Yemeğini geri yollayıp ısıtılıp gelmesini isteyenlere gelen yemeğin ise yarısı yanıktı. 

…yemek açık büfe değildi, çorbası, ana yemeği, cacık ve meyveden ibaretti. 

Akşam otelde yemek yiyeyim dedim ve kremalı mantar ve tavuklu makarna söyledim. Gelen makarnanın 
içindeki tavuklar, yediklerim arasında en kötüsüydü. Hem çok sert, hem inanılmaz bir koku vardı. 
Krema deseniz pişmiş yemeğe döküp karıştırıp getirmişler. Yemeden olduğu gibi geri verdim. 
…personel yemek biterken, içecek servisine geçti. 

 
Odalar 

Bu bölümde kat hizmetleri ve ön büro hizmetleri ile ilgili şikâyetler değerlendirilmiştir.  Odaların 
ve banyoların tasarımı, temizlik ve bakımı, kokusu ve yapısı ile ilgili şikâyet unsurlarının sık yer 
aldığı görülmüştür. Bununla birlikte müşterilerin bazıları rezervasyon ile ilgili sorun 
yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

…Odalarda sigara içilebiliyor maalesef. Benim gibi sigara içmeyen insanlar için sürekli sigara kokusu 
alıp rahatsız olabilirsiniz. En azından bir kat, sigara içilmeyen odalara ayrılmalı. 

Oda temizliği yetersiz. Yastıklarda ter kokusuna benzer kokudan dolayı uyuyamadım. 

…Tek kelimeyle kötü. Rahat uyuyamama, eski mobilya kullanma, üzerinize sigara kokusunun 
sinmesi… 

…eskimiş çarşaftan tutunda yastığına kadar her şey… Odalar ve mobilyalar eskimiş… 

Odaları ve özellikle banyosu kullanışsız. Banyoda sadece başınızı yıkayabiliyorsunuz, sadece duş başlığı 
var ve hemen hemen tüm metal şeyler paslanmış.  

…yer ayırttık, üstüne konaklamadan iki günü önce teyit ettik odayı satmamaları için fakat odayı 
satmışlar ve hiç oda kalmadığını söyleyerek bizi ortada bıraktılar… 

 
Genel Özellikler 
Otelin genel özellikleri ilgili şikâyetler incelendiğinde en fazla şikâyet unsurlarının otelin bina 
yapısı, konumu, asansör ve müzik ile ilgili olduğu görülmektedir. Özellikle otel binasının eski 
olması dikkat çekici bir şikâyet konusu olmuştur. Otel konumunun merkeze uzaklığı ise ayrıca 
sorun olarak belirmiştir.  
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Yenilenmesi gerekiyor baya eski. 

Yeni bir otel ve şehir merkezine uzak tarlaların ortasında ve görevliler yazın çok sivrisinek 
olduğunu söylediler. 

Otelde iki asansör bulunmakta; biri müşteri diğeri servis asansörü. Eğer gruplara denk gelirseniz 
asansörler yetersiz olduğundan bekleme süreniz uzayabilmektedir. 
Restoranda müzik sesi abartılı olmasa daha keyifli bir konaklama olacaktı. 

 
Çalışan Davranışı 

Çalışan davranışları müşteri memnuniyetinde ve deneyiminde önemli değişkenlerden biridir 
(Alhelalat vd., 2017). Çalışan davranışı ile ilgili en fazla şikâyet unsurları; çalışanların ilgisiz 
olması ve müşterilerle olan iletişim şekilleri olmuştur. 

Odaya çıkınca çantamın olmadığını fark ettim. Yemekte unutmuş olabilirim diye aşağı indim. 
Görevlilere sordum hiç oralı olmadılar. Burada olsa bulunurdu, kesin başka yerde unuttunuz falan 
dediler. İlgilenmediler. 

…akşam öğünü için tuz, su, peçete bile tek tek istememizle geldi. 

…bir çalışan sanki kaçıyormuşuz gibi bir eda ile arkamızdan ”ayrılıyor musunuz” dedi. Yok diye 
seslendik ama ne tavrı ne beden dili hoş değildi. Neden haber vermediğimiz için bizi suçlar gibi 
konuştular. 

 
Diğer Otel Hizmetleri 

Diğer otel hizmetleri ile ilgili şikâyetler incelendiğinde en fazla şikâyet konuları teknik servis, 
SPA ve hamam gibi otel olanaklarının kullanılmaması olmuştur. Teknik servis bağlamında ise 
sıcak su kullanımı ve klima ile ilgili sorunlar önemli görülmüştür. 

Otelde fitness salonu varmış fakat kapalı, havuz dışarda kışın kullanılmıyor. 

Sauna güzel fakat duşlar sıkıntılı, su ısınmıyor. 

…otelde sıcak bir duş alamadım ve ilgilenen de olmadı. 

…şöyle sıcak su ile bir güzel duş alayım diye heveslenmeyin çünkü biz sıcak su bulamadık. Yoktu. 
Ilık su ile elimizi ayağımızı yıkadık, duş alamadık. 

…Adıyaman gibi sıcak bir memlekete geldiğimde serin bir oda istemiştim. Klima çalışıyor olsa da 
soğutmuyordu; dışarıdaki sıcaklıkla odanın havası aynı sayılırdı.  

 
Fiyat 

En az şikâyet içeriğine sahip tema fiyat olmuştur. Hizmetin karşılığını alamama ve ekstra ücret 
alınması müşterileri rahatsız eden konular arasında yer almıştır. Fiyat, müşteri memnuniyetinde 
önemli bir faktördür (Giannakos vd., 2014). Özellikle hassas müşteriler için önemli olan fiyat 
faktörü, yöneticiler açısından da dikkat edilmesi gereken bir değişken olmaktadır (Sholahuddin 
ve Wardani, 2017). 

…Yemek sonrası çay içmek istediğimizde de bara gidip kendimizin, parayla alabileceğimizi 
söylediler. 
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Geri Dönüşler 
Alrawadieh ve Dincer (2019) ile Ak ve Kızılırmak (2019) çalışmalarında e-şikâyetlere verilen 
yanıtların içeriğini araştırmışlardır. Yazarlar, e-şikâyetlere verilen yanıtların içeriğini dört gruba 
ayırmıştır. Bu çalışmada da e-şikâyetlere verilen yanıtlar incelenmiştir. Yorumları bulunan 13 otel 
işletmesinden 4’ünün e-şikâyetlere geri dönüş yaptığı görülmüştür. E-şikâyetlere yönelik geri 
bildirimlerin içerik dağılımı Tablo 3’de yer almaktadır. 
 
Tablo 3. E-Şikâyetlere Yönelik Geri Bildirimlerin İçerik Dağılımı 

Cevaplayıcı Sayı %* 
Genel Müdür 33 67,3 
Önbüro Müdürü 13 26,5 
Halkla İlişkiler Müdürü 2 4,1 
Eski çalışan 1 2,1 
Toplam 49 100 
İçerik Sayı %* 
Teşekkür etme 38 77,5 
Şikâyet konularını ele alma 31 63,2 
Özür dileme  23 46,9 

*Yuvarlama yapılmıştır. 
 
Elde edilen bulgulara göre e-şikâyetlerin %35’ine dönüş yapıldığı ve geri dönüşlerinin büyük 
çoğunluğunun genel müdürler tarafından yapıldığı görülmüştür. Geri dönüşlerin büyük 
çoğunluğunda müşterilere yorumları için teşekkür edildiği, şikâyetlerinin üzerinde durulduğu 
ve ilgili departmanlarla iletişime geçildiği ile ilgili bilgi verildiği görülmüştür.  
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hizmet sektöründe artan rekabet ve bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler, müşteri 
davranışlarında daha değişken bir görüntü ortaya koymaktadır. Bu durum otel işletmeleri 
açısından müşteri memnuniyetini keskin ve hassas bir boyuta taşımaktadır (Dinçer ve 
Alrawadieh, 2017). Günümüz otel işletmelerinin müşterilerin özellikle etkileşimi yüksek 
çevrimiçi yorumlarını dikkate alması kurumsal başarı için son derece önemli görülmektedir. 
Nitekim deneyimlenmiş bir yorum aynı zamanda potansiyel müşterilerin karar alma süreçlerini 
şekillendirebilmektedir (Bayram, 2018:356). Bu durum özellikle, coğrafi algı ve turistik gelişme 
düzleminde istenilen konumda olmayan Adıyaman gibi destinasyonlar için farklı bir anlam 
taşımaktadır (Çalışkan, 2015; Çalışkan vd., 2017). Moilanen ve Rainisto’ya (2009) göre, bir yerin 
ne ifade ettiği ve müşterinin bundan ne anladığı kısaca o yere ait zihninde oluşan imajı 
tercihlerinde genel bir kanı oluşturmaktadır. Dahası mesafe ve erişebilirlik gibi coğrafi bileşenler, 
müşteri tercihlerini şekillendiren bütünleyici faktörler olmaktadır (Akdag ve Oter, 2011). Bu 
yüzden turistik rekabet ve gelişme paydasında eli zayıf olan bölgelerdeki otellerin ayrıca çaba 
göstermesi ve sektörel kalite inşası zorunlu görülmektedir.  

Araştırma sonucunda en fazla şikâyet unsurunun otel işletmelerinin yiyecek-içecek, odalar ve 
genel özellikleri ilgili olduğu görülmüştür. Bu sonuç Çulha vd. (2009) ile Kızıldemir vd.’nin 
(2019) araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Yiyecek-içecek ile ilgili en fazla şikâyet 
edilen unsurlar, kahvaltının ve akşam yemeğinin yeterli kalite düzeyinde ve çeşitte olmamasıdır. 
Özellikle, Adıyaman gibi farklı coğrafya ve otantik bir kültür içinde konumlanmış otellerin 
yöresel yiyecekleri, müşterilerine yansıtabilmesi gerekmektedir. Cardoso vd.’ne (2019) göre, 
yöresel yiyecekler o bölgenin kültürünü yansıtan değerler olmaktadır. Benzer şekilde Zhang 
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(2009), yiyecek-içecek hizmetlerinin, turistler için sunulan temel bir hizmet olmanın ötesinde 
yerel kültürün eşsiz ve özgün bir ifadesi olduğunu vurgulamaktadır. Hatta birçok ziyaretçi için 
yöresel yiyeceklerin tüketim mekânları başlıca seyahat nedenlerinden biri haline gelmiştir (Hall 
ve Sharples, 2003; Walter, 2017). Dolayısıyla otel yöneticilerinin yöresel yiyecek sunumları ile 
ürün çeşitliliğini arttırmaları ve coğrafi özgünlüğe atfen aynı zamanda bir cazibe unsuru 
oluşturmaları gerekmektedir.  

Odalar ile ilgili şikâyetler, araştırmadan çıkan önemli bir sorun olmuştur. Müşteriler odalar ve 
banyolar ile ilgili olarak en çok temizlik ve bakımı, oda tasarımı ve odalarda yer alan sigara ve 
ter kokusundan şikâyetçi olduklarını belirtmişlerdir. Bu bulgu, Genç ve Batman’ın (2018) çalışma 
bulgularıyla örtüşürken, bir başka çalışmada Alananzeh (2017), otel banyolarının ve oda 
mobilyalarının temizliğinden memnun olmadıklarını ortaya koymuştur. Yazar bu noktada otelde 
konaklayan müşteriler için hijyenin memnuniyet düzeyini etkileyen önemli bir faktör olduğunu 
vurgulamıştır. Buradan hareketle çalışanlara zorunlu hijyen eğitimi verilmesi ve edinilen 
bilgilerin pratikte nasıl kullanıldığının kontrol edilmesi gerekmektedir (Czarniecka-Skubina ve 
Skwierczyński, 2007). 

Oda tasarımında daha çok mobilyaların eski olması dikkat çekmektedir. Bununla birlikte oda ve 
banyo yapısının küçüklüğü ile ilgili yorumlar yapılmıştır. Fiziki görünüm açısından önemli 
görülen bir diğer şikâyet unsuru ise otelin dış mekân yapısının eski olması ile ilgilidir. Lee (2011), 
otel mimarisinin cazibe unsuru olabileceğini ifade ederken, Breazeale ve Ponder (2013), mimari 
yapının müşterilerle bir iletişim şekli olduğundan bahsetmektedir. Bu noktada otel işletmelerinin 
bir cazibe unsuru yaratabilmeleri amacıyla binaların dış mekân tasarımını yenilemeleri 
gerekirken tasarımda bulunduğu coğrafyanın simgelerini veya kültürünün motiflerini 
kullanmaları faydalı olacaktır. 

Otel işletmelerinin konumunun merkezi olmama durumu bir başka şikâyet konusu olurken, 
Adıyaman il merkezinde yeteri sayıda nitelikli otel işletmesinin olmaması bu duruma zemin 
hazırlamıştır. Shoval’a (2006) göre, otellerin coğrafi konumlanış örüntülerini pazarlama 
açısından önemli görmektedir. Dolayısıyla özellikle otantik coğrafyalarda bulunan otellerin 
konum seçiminde yöresel alışveriş ve eğlence mekânları gibi merak uyandıran tamamlayıcı 
unsurlara yakınlık önem arz etmektedir. 

Kızıldemir vd.’nin (2019) yapmış oldukları çalışmada çalışan davranışı ve teknik problemler 
hizmet kalitesinin arttırılmasında önemli görülen şikâyet unsurlarıdır. Benzer şekilde bu 
çalışmada, çalışanların ilgisiz olması ve su, klima gibi yaşanan teknik sorunlar müşterilerin 
önemli gördükleri sorunlardır. Açıkçası turizm sektöründe çalışan-müşteri ilişkisi ana eksende 
yer alırken çalışan davranışlarının müşteri memnuniyetini etkilediği (Akova ve Işık, 2008; Erkuş 
ve Günlü, 2009) bilinmektedir. Dolayısıyla otel yöneticilerin yapılan bu şikâyetleri dikkate alarak 
çalışanların eğitilmesi ve teknik sorunların giderilmesi noktasında önlem almaları 
gerekmektedir. 

Araştırma sonuçlarının bir ayağı da müşteri şikâyetlerine yapılan geri dönüşler ile ilgilidir. 
Yapılan analizlerde otel yönetimlerinin geri dönüşlerinin oldukça az olduğu saptanmıştır. 
Nitekim Alrawadieh ve Demirkol (2015), e-şikâyetlere verilen yanıt oranın genellikle düşük 
olduğunu ve verilen yanıtlarda ise çoğunlukla kalıp cümlelerin kullanıldığını vurgulamıştır. 
Burada önemli husus, kurumsal bir genel geçerlilikten öte; Adıyaman coğrafyasının özelinde 
yöresel misafirperverliğin gösterilmesidir. Benzer söylemle misafirlerin kendilerini daha özel 
hissetmelerini sağlamak esasında, memnun olmayan müşterilerin şikâyetlerine geri dönüşler 
yaparak işletme hakkında olumlu tutum kazandırmak (Alrawadieh ve Dinçer; 2019) 
gerekmektedir. 
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Son olarak, gelişen teknoloji ile birlikte şikâyetlerin sosyal ağlardaki güçlü etkileşimi potansiyel 
müşterilerin satın alma davranışlarını öncelemektedir. Söz konusu şikâyetler, her ne kadar 
olumsuz olarak algılansa da hataların geri dönüşümünde bir çerçeve oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte Adıyaman’daki otel işletmelerinde geceleme sayısının az olmasından dolayı 
müşteri şikâyetlerinin telafisi zor olmaktadır. Bu noktada otel yöneticilerinin ve çalışanların Trip 
Advisor gibi etkileşimi yüksek seyahat sitelerinde yer alan şikâyetlerin takibini yapması, geri 
dönüşlerin sağlanması ve gereken adımların somut düzlemde atılması gerekmektedir. 

Elbette bu araştırmanın sonuçları, kendine özgü coğrafyası olan Adıyaman özelinde 
değerlendirilmelidir. Sonraki çalışmalar için benzer potansiyele sahip farklı destinasyonların 
karşılaştırmalı olarak ele alınması önerilebilir.   
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Öz 

Turistlerin sadakatini kazanmanın önemi rekabet ortamı ile giderek artmakta ve destinasyonları 
sadakat kavramı üzerine yoğunlaştırmaktadır. Başarılı bir sadakat örneği ortaya koyabilmek için 
destinasyonlarda, turistler üzerinde hem yadsınamaz olumlu etkiler yaratabilen hem de öncül 
olan “aşk “kavramına önem verilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı, yerli 
turistlerin Bozcaada’ya yönelik algıladıkları aşkın sadakat üzerinde doğrudan etkisinin olup 
olmadığını tespit etmektir. Bu kapsamda kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 21/02/2020-
19/03/2020 tarihleri arasında 183 turistten online ortamda anket uygulanarak veri toplanmıştır. 
Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotez için açıklayıcı faktör ve çoklu regresyon 
analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda destinasyon aşkı boyutu olan “tutkulu aşk” 
faktörünün destinasyon sadakati üzerinde olumlu etkisi varken “duygusal bağlılık ve marka 
benlik bütünleşimi” faktörünün destinasyon sadakati üzerinde etkisi bulunmadığı ortaya 
çıkmıştır. 
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Abstract 

It is very important that destinations create loyalty to be able take part in a global competitive 
environment and attract more visitors. Destination love is one of the important brand concepts 
that help differentiate destinations and positively affect destination loyalty. Therefore, in order 
to create a successful sense of loyalty on the tourists, destinations should concentrate on concept 
of "a sense of love" which can have a positive effect on the tourist behavior. Accordingly, the aim 
of this study is to determine the effect of destination love of local tourists for Bozcaada on 
destination loyalty. In this context, 183 online surveys were collected from local tourists using 
convenience sample method. For the purpose of the study, explanatory factor and multiple 
regression analysis were applied to test structures and research hypothesis. As a result of this 
study, the “passionate love” factor of destination love has a positive effect on destination loyalty 
and “emotional commitment and brand self” factor of destination love has no significant effect 
on destination loyalty. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda dünyada, turizm sürecine katılan insanların boş zaman, süre ve seyahat 
sayılarındaki artış, küreselleşme kavramını turizm dünyası içine almış ve sadece ekonomik 
açıdan değil diğer birçok açıdan vazgeçilmez bir hale getirmiştir (Arat ve Bulut, 2019; Yüksel, 
2019). Küreselleşme ile beraber kültürel ve sosyolojik açıdan büyük değişimler söz konusu 
olmuştur (Çelik Uğuz, 2013). Büyük değişimler kendisiyle beraber rekabet kavramını ortaya 
çıkarmış ve bütün diğer sektörleri etkilediği gibi turizmi de etkilemektedir (Hultman vd., 2015). 
Turizmi deneyimleyen insanların sayısı her gün artmaktadır. Rekabet ortamının getirdiği 
bilinçlenme, turistleri de daha bilinçli hale getirmiş; buna istinaden turistler, gittikleri yerlerdeki 
itici ve çekici faktörleri dikkate alarak karar vermektedirler (Ayaz ve Apak, 2017). Bu bağlamda 
hedef kitlesini tanımayan destinasyonların, turistlerden elde edilecek gelirlerin faydalı olan 
ekonomik etmenlerden yararlanamayacağı sonucuna ulaşılabilmektedir. 

Bilinçlenen turistler ile onların değişen istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek ülkenin sahip olduğu 
arz unsurlarının mantık dahilinde değerlenmesi için turizm destinasyonları kendilerine özgü var 
olan özellikleri ile turistlerin tercihlerinde etkin rol oynamaktadır (Ekinci, Sirakaya-Türk ve 
Baloglu, 2007; Usakli ve Baloglu, 2011). Destinasyonlar özgülüklerini kullanarak turistlerin 
zihinlerinde farkındalık yaratmak suretiyle iyi bir yerde konumlanmaktadırlar. Birçok rakip 
destinasyonun bulunduğu günümüzde destinasyonlar aşk ve sadakat kavramlarını turistler 
üzerinde etkili olarak kullanarak kendi sürdürülebilirliklerini devam ettirmek zorundadırlar. Bu 
kavramları başarı ile kullanabilen destinasyonların tekrar ziyaret edilebilirliği ve gelen turistlerin 
olumlu tavsiyelerle başka potansiyel turistlere bahsetmesi destinasyona gelme olasılığını 
arttırabilir (Şengül ve Türkay, 2018). 

Destinasyon sadakatinin sağlanmasında önemli öncüllerden biri olan destinasyon aşkı 
pazarlama alanında varlığını gösteren marka aşkı kavramından doğmuştur. Pazarlama alanında 
marka aşkı ve marka sadakati konusu birçok çalışmada incelenmiş ve aralarında olumlu yönde 
bir ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Drennan vd., 2015; Kang, 2015; Alnawas ve Altarifi, 
2016; Huang, 2017). Kişilerarası aşk ve bağlılık teorileri çerçevesinde şekillenmesinin ardından 
destinasyon sadakatine olumlu yönde bir katkı sağlamıştır (Jiang, Portwarka ve Hovitz, 2017). 
Turizm literatüründe oldukça yeni bir konu olması sebebiyle ilgili literatüre katkıda 
bulunabileceği düşünülmüştür. Bu doğrultuda örneklem olarak Ege Denizinin kuzeydoğusunda 
yer alan Çanakkale’ye bağlı bir ilçe olan Bozcaada seçilmiştir. Bozcaada, anakaraya (Geyikli 
İskelesi) 4 deniz mili uzaklıkta olup çevresi 38 km2’dir. Türkiye’de köyü olmayan tek ilçe ve 
Türkiye’nin 3. büyük adasıdır (www.bozcaada.bel.tr). Verilere bakılarak; 2019 yılında belediye 
ve işletme belgeli tesislerde 15.972 yerli turistin Bozcaada da ortalama 2,11 gün süre ile kaldığı 
görülmektedir (www. yigm.kulturturizm.gov.tr). 

Pazarlama alanında marka aşkı ile sadakati kavramlarının önemli olduğu görülmektedir.  
Sadakatin sağlanabilmesi durumunda müşterilerin alternatif seçeneklere karşı aynı markayı 
tercih edecekleri, fiyat artışının hizmet ya da ürünlerin tekrar satın alımlarını etkilemeyecektir. 
Bu durumdan memnun kalan tüketiciler başkalarına tavsiye ile potansiyel taleplerin 
oluşmasında etkilidir (Önen, 2018: 1033). Çalışmanın kapsamında Bozcaada için aşk duygusunu 
turistler üzerinde kullanılabilmesi durumunda sadakat duygusunun oluşabilmesi oldukça 
yüksektir. Sadakat sayesinde turistlerin kalış zamanı, harcadıkları para miktarı, destinasyonu 
tekrar ziyaret etme, başkalarına tavsiyelerde bulunarak potansiyel turist talebini arttırabilmesi 
konusunda oldukça önemli olacağı varsayılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın amacını 
destinasyon aşkının destinasyon sadakati arasındaki etkisinin belirlenmesi oluşturmaktadır. 
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Destinasyon Aşkı 
Destinasyon aşkı kavramı, pazarlama literatüründe oldukça önemli bir yere sahip olan marka 
aşkı kavramından ortaya çıkmıştır. Destinasyon aşkını daha iyi anlayabilmek için marka aşkı 
kavramını incelemek gerekir. Marka aşkı pazarlama dünyasında işletmeler için önemli bir yere 
sahip olan yeni tüketiciler kazanmak ve var olan tüketiciyi kaybetmemek için tüketiciler ile 
duygusal bağ kurması üzerinde etkilidir. 

Pazarlama literatüründe bakıldığında bu kapsamda aşk kavramını ilk inceleyen isimlerden biri 
olan Sternberg (1986) yapmış olduğu ‘Aşk Üçgeni’ adlı çalışması ile aşkı sınıflandırmış ve 
ardından gelecek olan marka aşkı çalışmalarına öncülük etmiştir. “Belk (1988) tarafından 
Sternberg’in (1986) ardından nesnelerin genişletilmiş içselliğiyle ilgili çalışma yapmış olup, 
Shimp ve Madden (1988) Sternberg’ten esinlenerek tüketici-obje arasındaki aşk ilişkisi modeliyle 
beraber tüketimde aşkı incelemiştir. Fournier’e (1998) göre tüketicilerin markalarla 
oluşturabileceği samimi ilişkiler üzerine yapmış olduğu çalışma marka aşkının geçmişini 
anlamada önemli bir yere sahiptir” (aktaran Strandberg ve Styvén, 2019:3). 

Thomson, Deborah ve Park (2005), çalışmalarında marka aşkını sağlayan işletmelerin tüketiciler 
ile kurduğu ilişki sayesinde tüketicilerin para harcama ihtimalinin yükselebileceğini göstermiştir. 
Bu çerçeveden bakıldığında marka aşkı pazarlama literatürü için işletmelerin kendi kapasitelerini 
koruyabilmeleri ve devamlılıkları açısından tüketicileri ile daha olumlu ilişki kurabilmesi 
yönüyle oldukça önem arz eden bir etkendir. 

Turizm literatürüne bakıldığında destinasyon aşkı kişilerarası yaşanan aşka benzer olan marka 
aşkı ile tüketici arasındaki ilişkinin bir benzeri olarak destinasyon ve turist arasındaki duygusal 
bağ olarak ifade edilmektedir. Destinasyon aşkı, üç boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; tutkulu aşk, 
duygusal bağlılık ve marka benlik bütünleşimidir. Tutkulu aşk “iyilik hissi, mutluluk, tutku ve 
diğer duygular tarafından kişilerarası ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynayan faktördür” 
(Tsai, 2014: 567). Bu öncülün tüketici ve marka arasındaki doğru samimiyet seviyesinin 
belirlenmesinde önemli bir rolü olduğu savunulmaktadır (Tsai, 2011). Bir diğer öncül olan 
duygusal bağlılık temelini pazarlama alanındaki kişilerarası ve marka ile yaşanan aşk 
ilişkilerinden almaktadır. Genel olarak bakıldığında tüketicinin zihninde markaya karşı oluşan 
olumlu duygularla belirli bir markaya bağlı olmalarıdır (Lee ve Hyun, 2016: 616). Duygusal 
bağlılık, marka ile oluşan kişisel inanç ve arzuları sürdürülebilirlik açısından tekrar satın alma 
davranışına ve değişim durumuna karşı sadakat kavramının oluşmasında oldukça etkilidir (Tsai, 
2014; Lee ve Hyun, 2016). Son öncül olarak marka benlik bütünleşimi karşımıza çıkmaktadır. 
Bireyin kendisine uygun olarak kendi tarzı ile marka arasında oluşturduğu yaşam tarzını temsil 
edebilme ihtimali bulunmaktadır. Diğer öncüllerden ayrı olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu durumun sebebi markanın kendi kimliğini yansıtması ile alakalı olmasından 
kaynaklanmasıdır (Lee ve Hyun, 2016). 

Pazarlama literatüründe marka aşkının birçok olumlu etkisi olduğu ortaya konmuştur. Turizmde 
ise Lee ve Hyun (2016), yaptığı çalışma ile destinasyon aşkını oluşturan tutkulu aşk, duygusal 
bağlılık ve marka benlik bütünleşimi boyutlarının değişime karşı turistin sadakat göstermesi 
üzerinde olumlu bir etkisi olacağı sonucuna ulaşmıştır. Aro, Suomi ve Saraniemi (2018) 
tarafından yapılan çalışmada Finlandiya ile ilgili destinasyon aşkı kavramı üzerinde durulmuş 
ve yaptıkları çalışmalarının sonucunda destinasyon aşkının davranışsal ve duygusal niyetler 
üzerinde etkili olabileceği vurgulanmıştır. Jiang (2019) tarafından yapılan çalışmada tema parklar 
üzerinde destinasyon aşkı kavramı incelenmiştir. Çalışmasının sonucunda markaya güven ile 
kişisel deneyimlerin değerlendirilmesi üzerinde destinasyon aşkının olumlu bir etkisi olduğunu 
ifade etmiştir. 
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Sonuç olarak bakıldığında marka aşkı kavramı bir işletme için ne kadar önem ifade ediyorsa 
turizm literatüründe de aynı öneme sahiptir. Bu açıdan bakıldığında turistler üzerinde 
destinasyon aşkı sağlanabildiği takdirde rakip destinasyonlara karşı oldukça avantajlı bir 
konuma geçebileceği ve destinasyonun yarattığı aşk duygusu ile kendi varlığını devam 
ettirebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 

Destinasyon Sadakati 

Tekrarlanan satın alma ya da olumlu tavsiyeler konuları genellikle pazarlama alanındaki müşteri 
sadakati konusunda ele alınmıştır (Yoon ve Uysal, 2005). Pazarlama alanına baktığımızda 
sadakat kavramı ile ilgili yapılan tanımlardan bazıları şöyledir; Dick ve Basu (1994:100) “bireyin 
kendi değerlendirmesi sonucunda alternatifler arasından tekrarlanan satın alma davranışı ile 
beraber var olan ilişkinin devamı” olarak tanımlarken Hallowell (1996:28) ise “tüketicinin işletme 
ile devam eden bağı içerisinde giderek artan ilişki düzeyi ile ağızdan ağıza tavsiyelerle 
tüketicinin inançları doğrultusunda bir ürün veya hizmet değerinin diğer rakiplerine kıyasla 
daha yüksek olması durumu” olarak tanımlamıştır. İşletmeler açısından bakıldığında sadakat 
kavramı sadece karlılık düzeylerinin yükselmesini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda azalan 
maliyet, düşük müşteri-fiyat hassasiyeti ile hizmet maliyetleri konusunda avantaj sağlamaktadır 
(Hallowell, 1996). 

İlgili literatüre bakıldığında Yoon ve Uysal (2005) turizmde destinasyonlar için pazarlamada var 
olan ürün gibi düşünülebileceği ve turistlerin tekrar ziyaret edebilmesine ek olarak olumlu 
tavsiyeler ile potansiyel turist talebini arttırabileceğini ifade etmişlerdir. Sadakat kavramını 
açıklamak için genellikle üç yol kullanılır. Bu yollar; davranışsal yaklaşım, tutumsal yaklaşım ve 
bileşik yaklaşımdır (Jacoby ve Chestnut, 1978). 

Davranışsal yaklaşım, müşterinin marka sadakati ve işlevsel bir şekilde karakterize edilen bir dizi 
satın alma, himaye oranı ya da satın alma ihtimali ile ilgilidir (Yoon ve Uysal, 2005: 48). Dick ve 
Basu’ya (1994) göre bu yaklaşımın işleyen bir süreç içerisinde sadece durağan sonuçlar üretmesi 
bakımından müşterilerin sadakat duygusunu açıklamada yetersizdir. Bu sadakat yaklaşımı 
müşterinin sadakat sevgisini açıklayan faktörleri ölçememektedir. Bu açıdan turizmde turistik 
ürün ya da destinasyonların açıklanmasında veya tekrar ziyaret etme ile olumlu tavsiye 
konularında yetersiz kalabilmektedir (Dick ve Basu, 1994; Yoon ve Uysal, 2005). 

Tutumsal yaklaşım, esasen bir nesnenin değerlendirme ile arasındaki ilişkinin temsilidir. Bu 
durum nesnenin konumuna bağlı olarak popülerliğin sürekliliğini davranışsal yansıma olarak 
göstermektedir (Dick ve Basu, 1994: 100-101). Jacoby ve Chestnut’a (1978) göre “tüketicinin 
yaşadığı psikolojik süreçlerin bir özelliği olarak belirli bir markaya karşı gösterdiği yatkınlık” 
olarak ifade edilmiştir. Tutumsal yaklaşım, marka tercihi veya satın alma niyeti ile oldukça 
ilgilidir. Müşteri sadakati tüketicilerin psikolojik bağlılık ya da tercih ifadelerinin ötesine geçmeyi 
deneyerek onların davranış ve ifadesel olarak dile getirilmesidir. Turizm açısından bakıldığında 
turistler belirli turistik ürün ve destinasyonlara karşı tutumsal sadakat geliştirebilirler ve bu 
gelişen sadakat sonucunda turistik ürünleri satın alma ya da destinasyonları ziyaret 
edebilmektedirler. Böylece sadakat kavramı turistlerin belirli destinasyonlara karşı sevgisini 
ölçmektedir. Böylece sadakat, bir markaya veya ürüne olan sevgiyi ölçer ve davranışsal 
yaklaşımların ele almadığı açıklanamayan varyansın ek bir kısmını açıklar (Yoon ve Uysal, 2005: 
48). 

Bileşik yaklaşım, davranışsal ve tutumsal yaklaşımların birleşimidir (Backman ve Crompton, 
1991; Dick ve Basu, 1994; Iwasaki ve Havitz, 1998). Bu yaklaşımda turistler belirli bir destinasyona 
karşı olumlu tutum sergileme eğilimindedirler (Zhang vd., 2014). Buradan yola çıkarak 
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davranışsal tutum ile bir ürüne yönelik tekrar satın alma olarak değerlendirilebilirken tutumsal 
davranışı ürüne yönelik psikolojik aidiyet olarak ifade edilebilmektedir. Bu yaklaşımların 
birleşmesi sayesinde de sadık bir müşterinin tanımı yapılabilmektedir (Yoon ve Uysal, 2005). 

Açıklamalar doğrultusunda bakıldığında destinasyon sadakati, turistlerin tekrar ziyaret etme ve 
olumlu olarak ağızdan ağıza pazarlama ile başka potansiyel turistlere bahsetmesi ihtimalini 
değerlendirilmesiyle ilgilidir (Kandampully ve Suhartanto, 2000; Yoon ve Uysal, 2005; Al-Refaie, 
Ko ve Li, 2012). Sadık turist profili için destinasyonlar tıpkı pazarlama alanında olduğu gibi 
kişilerin beklentilerini karşılayabilmeli ve beklentilerinin üstünde bir çaba göstermelidir (Turpcu, 
Selçuk ve Akyurt, 2017). Bu konuda yapılan çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir; 

Ünal ve Aydın (2013) yaptıkları çalışmada marka aşkının marka sadakati ve ağızdan ağıza 
pazarlama üzerindeki etkisini değerlendirmiş olup sonuç olarak marka aşkının marka sadakati 
ve ağızdan ağıza pazarlama üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. 

Yasin ve Shamim (2013) gerçekleştirdikleri çalışmada marka aşkı ile destinasyon sadakati 
arasındaki ilişkiyi incelemiş ve çalışması doğrultusunda marka aşkının doğrudan sadakat ve 
ağızdan ağıza pazarlamada aracı rolü olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Drennan vd. (2015) çalışmalarında Avustralya, Şili, Fransa, Meksika ve Portekiz’den katılan 3462 
kişi üzerinden veri toplamışlardır. Şarap markaları ile yapmış olduğu araştırmalarının 
sonucunda marka aşkının marka sadakati üzerinde bir aracı ve doğrudan etkisi olan bir etmen 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Lee ve Hyun (2016) çalışmalarında Japonya’da yaşanan nükleer felaket sonrası; oraya giden 
Koreli turistler ile destinasyon aşkı ve sadakati arasındaki ilişkiyi incelemiş, sonucunda 
destinasyon aşkı ile destinasyon sadakati arasında olumlu ilişki olduğunu belirtmiştir. İlgili 
literatürdeki araştırma sonuçları dikkate alınarak araştırmanın temel hipotezi aşağıdaki gibi 
oluşturulmuştur; 

H1: Yerli turistlerin Bozcaada’ya yönelik algıladıkları destinasyon aşkının destinasyon sadakati 
üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve olumlu bir etkisi vardır. 

 

YÖNTEM 
Çalışmanın amacı kapsamında evrenini Çanakkale ilinin Bozcaada ilçesini ziyaret eden yerli 
turistler oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. 
Ankette yer verilen ifadeler aracılığıyla destinasyon aşkı ve destinasyon sadakati arasındaki ilişki 
düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Anketin birinci bölümünde yer alan destinasyon aşkını 
oluşturan üç boyuta yer verilmiştir. Bu kapsamda, destinasyon aşkı toplam on üç ifade ile 
ölçülmüştür. Destinasyon sadakati beş ifade ile ölçülmüş olup Likert ölçeğinin beşli 
derecelendirilmesi ile değerlendirilmiştir (1: kesinlikle katılmıyorum; 5 kesinlikle katılıyorum). 
Tsai (2014) tarafından geliştirilen üç boyutlu (tutkulu aşk, duygusal bağlılık ve marka benlik 
bütünleşimi) marka aşkı ölçeğinde on altı madde bulunmaktadır. Bu maddelerden üçü 
destinasyonlara uyarlanamayacağı için ölçekten çıkarılmış ve Tsai’nin marka aşkı ölçeğinden 13 
madde Bozcaada destinasyonuna uyarlanarak bu çalışmada kullanılmıştır. Tsai (2014) tarafından 
ortaya konan ölçek çalışmalarda kullanılmış, güvenilir ve geçerliliği kabul görmüştür (Alnawas 
ve Altarifi, 2015; Lee ve Hyun, 2016; Alnawas ve Hemsley-Brown, 2018). Destinasyon sadakatini 
ölçmek için kullanılan ifadeler Lee, Lee ve Choi, (2010); Prayag vd., (2017); Su, Hsu ve Swanson 
(2017) çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Bozcaada’ya en az bir kez gelen ve en az bir 
gece konaklayan turistlere, online olarak Instagram ve Facebook’taki Bozcaada etiketleri 
üzerinden ulaşılarak kendilerine mesaj göndermek suretiyle anketi doldurmaları istenmiştir. Bu 
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kapsamda kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 21/02/2020 tarihinden 19/03/2020 tarihinde 
kadar 520 kişiye mesaj gönderilmiştir. Gönderilen online anket formu 183 kişi tarafından 
doldurulmuş ve araştırma örneklemi böylece 183 kişiden oluşmuştur. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan kişilerin sosyo-demografik değişkenlerine ilişkin veriler Tablo 1’de yer 
almaktadır. 

 
Tablo 1.Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Cinsiyet n % Eğitim n % 
Erkek  84 45,9 İlköğretim 7 3,8 
Kadın 99 54,1 Ortaöğretim 23 12,6 
Toplam 183 100 Önlisans 26 14,2  
Medeni Durum n % Lisans 112 61,2 
Evli 76 41,5 Lisansüstü 15 8,2 
Bekar 107 58,5 Toplam 183 100 
Toplam 183 100 Gelir n % 
Bozcaada Ziyareti n % 2500 TL ve altı 52 28,4 
1 kez 42 22,9 2501-5000 TL 51 27,9 
2 kez 62 33,9 5001-7500 TL 62 33,9 
3 kez ve üzeri 79 43,2 7501 TL ve üstü 18 9,8 
Toplam 183 100 Toplam 183 100 

 
Araştırmada veri toplanan örneklem grubunun yaklaşık olarak; %54’ü erkek, yaklaşık %42’si evli 
kişilerden oluşmaktadır. Katılımcıların yaklaşık; %61’i lisans, yaklaşık %14’ü önlisans ve 
yaklaşık%13’ü de ortaöğretim mezunudur. Katılımcıların gelir dağılımları ele alındığında, 
yaklaşık; %34’ü5001-7500 TL arası, yaklaşık %28’i 2501-5000 TL arası ve yaklaşık %10’u da 7501 
TL ve üstü aylık gelire sahiptir. Katılımcıların yaklaşık %43’ü 3 ve daha fazla kez Bozcaada’yı 
ziyaret etmişlerdir. 
 

Araştırmada kullanılan ölçeklerdeki yapıları ortaya çıkarmak için açıklayıcı faktör analizi (AFA) 
yapılmıştır. AFA yapmadan önce verilere normal dağılım testi uygulanmıştır. Normal dağılım 
için çarpıklık-basıklık değerlerine bakılmış, çalışmada kullanılan maddelerin çarpıklık-basıklık 
değerleri ±1,5 olduğu için (Tabachnick ve Fidell, 2013) verilerin normal dağılım gösterdiği kabul 
edilmiştir. Araştırmada kullanılan iki ölçeğin de Cronbach’ın Alfa değeri 0,85’in üzerinde 
çıkmıştır. Araştırma verilerine AFA uygulanabilmesi için ölçeklerde yer alan madde sayısının en 
az 10 katı örneklem olması gerekir ve bu şart da sağlanmaktadır (Comrey ve Lee, 1992). 

Tablo 2’de destinasyon aşkı ölçeğine ait KMO ve Bartlett Küresellik Testi sonuçları ile AFA ilişkin 
katsayı değerleri yer almaktadır. KMO değerinin 0,940 olduğu ve Bartlett testine göre yaklaşık ki 
kare (χ2) değerinin 2021,837 ve anlamlılık düzeyinin p<.001 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar 
ölçeğin açıklayıcı faktör analizine (AFA) uygun olduğunu göstermektedir. Destinasyon aşkı 
ölçeği 13 madde ile ölçülmeye çalışılmış ve iki maddenin binişik madde olması sebebiyle faktör 
analizinden çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucunda, iki faktör ortaya çıkmış ve bu iki faktörün 
toplam açıklanan varyansı %79,428'dir.  
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Tablo 2: Destinasyon Aşkı AFA Sonuçları 

Maddeler F1 F2 OVY FAKTÖRLER 
Tatil yeri olarak Bozcaada’ya aşk ile bağlıyım. ,849  ,822  

Duygusal 
Bağlılık ve 
Marka Benliği 
Öz Değer: 4,956 
Varyans: 
%45,051 
Ortalama: 3,53 
Güvenirlik: 
,921 
 

Bozcaada yok olsa yakınımı kaybetmiş gibi 
üzülürüm. 

,847  ,759 

Tatil yeri olarak Bozcaada yaşam tarzımı yansıtır. ,816  ,812 
Bozcaada ideal yaşam tarzımı hayata geçirmeye 
yardım ediyor. 

,799  ,812 

Bozcaada ile duygusal bir bağım var. ,779  ,762 
Bozcaada’da tatil yapmak hayalini kurduğum imajı 
yansıtır. 

,737  ,767 

Bozcaada keyifli seyahat deneyimimin ayrılmaz bir 
parçasıdır. 

,719  ,785 

Bozcaada’yı tatil yeri olarak seviyorum.  ,876 ,863 Tutkulu Aşk 
Öz Değer: 3,781 
Varyans: 
%34,377 
Ortalama:4,02 
Güvenirlik: ,942 

Tatil yeri olarak Bozcaada’nın estetik 
çekiciliklerinden keyif alırım. 

 ,873 ,840 

Tatil yeri olarak Bozcaada benim için büyük bir 
zevk kaynağıdır. 

 ,815 ,844 

Tatil yeri olarak Bozcaada’ya çok güvenirim.  ,693 ,672 
Açıklanan toplam varyans: %79,428 Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: ,940; Barlett’in 
Küresellik Testi: x2 :2021,837s.d.:55, p<0,001Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. 

Birinci faktör ölçeği en yüksek düzeyde (%45,05) açıklayan faktör olmuştur. Yedi maddeden 
oluşan bu faktörün üç maddesi duygusal bağlılık ve dört maddesi de marka benliği boyutunda 
yer aldığı için bu faktöre “duygusal bağlılık ve marka benliği” adı verilmiştir. Araştırma 
grubunun bu boyuta katılım düzeyi 3,53 düzeyinde ortaya çıkmıştır. İkinci boyut dört maddeden 
oluşmuş ve bu maddeler orijinal ölçekte tutkulu aşk boyutunda yer aldığı için bu boyuta da 
“tutkulu aşk” denmiştir. Ölçeği açıklama düzeyi %34,37 ve bu boyuta katılım düzeyi ise 4,02 
olarak tespit edilmiştir.  

 

Tablo 3.Destinasyon Sadakati Ölçeğinin AFA Sonuçları 

İfadeler FY OVY Boyut 

Bozcaada’yı olumlu tavsiyeler ile başkalarına öneririm. ,929 ,863 Destinasyo
n Sadakati 

Öz Değer: 
3,919 

Varyans: 
%78,389 

Ortalama: 
3,27 
Güvenirlik: 
,929 

Bozcaada’yı diğer turistlere tavsiye ederim. ,909 ,827 

Bozcaada’yı benzer rakipleri ile kıyasladığımda önceliğimi Bozcaada’dan 
yana kullanırım. 

,889 ,791 

Bozcaada’ya gelmeye devam edeceğim. ,857 ,734 

Bozcaada’yı tekrar ziyaret etme niyetim vardır. ,840 ,705 

Açıklanan toplam varyans: % 78,389Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: ,874; Barlett’in Küresellik 
Testi: x2 :751,514s.d.:10, p<0,001Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. 
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Tablo 3’te destinasyon sadakati ölçeğine ait KMO ve Bartlett’in küresellik testi sonuçları 
verilmiştir. KMO değerinin 0,874 olduğu ve Bartlett testine göre yaklaşık ki kare (χ2) değerinin 
751,514 ve anlamlılık düzeyinin p<.001 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar ölçeğin açıklayıcı 
faktör analizine (AFA) uygun olduğunu göstermektedir. Destinasyon sadakati ölçeği beş ifade 
ile ölçülmüştür. Faktör analizi sonucunda, ölçek tek boyutta ortaya çıkmış ve toplam açıklanan 
varyansı %78,389 olarak bulunmuştur. Destinasyon sadakati ölçeğine ilişkin araştırma grubunun 
katılım düzeyi 3,97 olarak tespit edilmiştir. 

Ortaya çıkan destinasyon aşkı boyutlarının destinasyon sadakati üzerindeki etkisini tespit etmek 
için çoklu regresyon analizinden faydalanılmıştır. Tablo 4’te regresyon analizi sonuçları 
verilmiştir. 

 

Tablo 4.Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi 

DAèDS β Std. β t p R2 F p 

Sabit 1,414  6,126 000*** 

,418 

Düzeltilmiş 

R2 ,411 

64,617 ,000*
** 

Tutkulu Aşk (TA) ,549 ,553 6,339 ,000*** 

Duygusal Bağlılık ve 
Marka Benliği 
(DBMB) 

,096 ,117 1,345 ,180 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 / ortalama kareler regression-residual: 26,219 – 0,406 / df: 2 – 180 

 
Bağımlı değişken (destinasyon sadakati) ve tahmin değişkenleri (destinasyon aşkı boyutları) için 
kurulan çoklu regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır (F [2;180] = 64,617 p<0,001). 
Destinasyon aşkı destinasyon sadakati üzerindeki değişimin yaklaşık %41’ini açıklamaktadır. 
Tutkulu aşk boyutunun (β(TA)=0,549; t(TA)=2,594; p(TA)<0,001) destinasyon sadakati üzerinde 
istatistiksel açıdan anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğu tespit edilirken ve duygusal bağlılık ve 
marka benliği boyutunun (β(DBMB)=0,096; t(DBMB)=1,345; p(DBMB)=0,180) destinasyon sadakati üzerinde 
istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar 
doğrultusunda H1 (1/2 kısmen)desteklenmiştir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Dünyamızda artan rekabet işletmelerin kendi varlıklarını korumaları ve pazardaki payını 
ellerinde tutmaları için marka sadakatini sağlamaları gerektiğini göstermektedir (Usta ve Faiz, 
2019). Rekabet kavramı sadece işletmelerde değil turizm sektöründe de kendini göstermekte ve 
bu kapsamda destinasyonlar rekabet içerisine girmektedir. Destinasyonların farklılaşması ve 
marka haline gelmeleri rekabet içerisinde yerlerini korumalarına ve hatta rakiplerine karşı 
avantajlar elde etmelerini sağlayacaktır (Türkmen ve Köroğlu, 2017). Önemli turistik 
destinasyonlardan biri olan Bozcaada kültürel ve sosyal birçok çeşitliliğe sahip olmasının 
yanında düzenlenen etkinlikler ve kültürel yapıları bünyesinde bulundurması sebebiyle her 
geçen gün gelen turist sayısını arttırmaktadır (Vatan ve Bildin, 2020; Mercan ve Özkök, 2013).  Bu 
çalışmada, Bozcaada’nın sahip olduğu destinasyon markası ve turistlerin bu markaya karşı 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2018-2030. 

 2027 

hissettikleri destinasyon aşkının Bozcaada’ya yönelik destinasyon sadakati üzerindeki etkisi 
tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda Bozcaada için destinasyon aşkı boyutlarına bakıldığında AFA 
değerlerine göre en yüksek düzeyde açıklayan faktör %45,05 ile “duygusal bağlılık ve marka 
benliği” faktörü olduğu görülmüştür. Tsai (2014) ve Lee ve Hyun (2016) çalışmalarında “marka 
benliği” faktörünün diğer faktörlere göre daha çok açıklama düzeyine sahip olduğu 
görülmüştür. Yapılan araştırmada destinasyon aşkı boyutlarının destinasyon sadakati 
üzerindeki %41 oranında açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmada destinasyon 
aşkının sadakat üzerindeki etkisi incelendiğinde önceki yapılan çalışmalarda marka/destinasyon 
aşkı ve marka/destinasyon sadakati arasında olumlu yönde benzerlik göstermiştir (Ünal ve 
Aydın, 2013; Yasin ve Shamim, 2013; Drennan vd., 2015; Lee ve Hyun, 2016; Bıçakcıoglu, İpek ve 
Bayraktaroğlu, 2018; Usta ve Faiz, 2019). Destinasyon aşkı boyutlarından olan “tutkulu aşk” 
boyutu yapılan çalışmalarda bütün olarak ele alınmış (Ünal ve Aydın, 2013; Drennan vd., 2015; 
Jiang, 2019) ve destinasyon sadakati üzerinde etkili olan ifadeler bakımından benzerlik 
gösterirken, Lee ve Hyun (2016) “duygusal bağlılık” faktörünün destinasyon sadakati arasındaki 
ilişkiyi açıklama düzeyinin yüksek olması bakımından farklılık göstermektedir. Ayrıca bu 
çalışmada destinasyon aralarında aşk duygusu oluşan turistlerin, diğer turistlere göre 
destinasyon sadakatlerinin daha güçlü olması ve oluşan aşk duygusunun turistlerin 
destinasyonu tekrar ziyaret etmesinde olumlu etkiler yaratması beklenmektedir. Bu doğrultuda 
destinasyon aşkının destinasyon sadakatinde önemli bir öncül olabileceği ortaya çıkmaktadır.  

Dolayısıyla Bozcaada’yı ziyaret eden turistlerin bu adaya yönelik hissettikleri destinasyon aşkı 
duygusunun belirli aralıklarla ölçülmesi gerekir. Ayrıca destinasyon aşkı düzeylerini arttıran ya 
da arttırılabilecek unsurların tespit edilmesi gerekir. Destinasyon aşkının oluşumunda ve 
kuvvetlenmesinde en önemli etkenlerden biri turist deneyimidir. Adayı ziyaret eden turistlerin 
eşsiz bir deneyim yaşamaları konusunda hem adadaki turizm işletmelerinin hem ada 
yöneticilerinin hem de ada halkının önemli rolleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda tüm paydaşlar 
üzerine düşeni yapmalı ve turist deneyimini arttırmalıdır. Ayrıca destinasyonun çekiciliklerini 
vurgulayarak, yenilikçi ürünlerle rekabet ortamına girerek hizmet ve fiyat hususunda 
destinasyonun güçlü yanlarını öne çıkarmaları gerekmektedir. Bu öneriye ek olarak destinasyon 
yöneticilerinin sosyal medyayı başarı ile kullanarak turistlerin algılarına yönelik destinasyon aşkı 
boyutlarını incelemesi ve çıkan sonuca göre var olan turistler ile arasındaki uyumu koruyarak 
aşk duygusu ve sadakatlerini sürdürmelerine yönelik uygulamalar yapmalıdır. Yapılan 
çalışmanın bulgularında destinasyon sadakati üzerinde olumlu etkisi olmayan “duygusal 
bağlılık” boyutu için destinasyonda yer alan birçok tarihi ve kültürel yerleri koruyup, restore 
ederek gelen turistlerin beğenisine sunarak, adaya özel olarak nostaljik eşyalar, film gösterimleri 
yörenin kültürünü yansıtacak şekilde değerlendirilerek duygusal bir bağ yaratılabilir. Etkisiz bir 
diğer boyut olan “marka benlik bütünleşimi” için destinasyonun tüm paydaşları rakiplerinden 
farklılaşmasını sağlayacak marka ile ilgili çalışma yapmaları gerekmektedir. Bu süreçte kendi 
markalarını oluşturmak, rakiplerinde var olan benzer ve adaya özel ürün ya da çekicilikler 
üzerinde marka bilinirliğini sağlayarak destinasyona daha çok bilinçli ve nitelikli turist getirmeye 
çalışılmalıdır. 

Birçok araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da bazı yönlerden sınırlılıklar bulunmaktadır. 
Birinci sınırlılık anketin online ortamda yapılması ve ikinci sınırlılık ise araştırmanın 
örnekleminin 183 kişiden oluşmasıdır. Dolayısıyla bu çalışmanın sonuçları genellenemez ancak 
ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda örneklem 
grubunu genişleterek çalışma tekrarlanmalıdır. Ayrıca destinasyon aşkını olumlu ve olumsuz 
etkileyen değişkenler de çalışmaya dahil edilerek destinasyon aşkı değişkeninin daha iyi 
anlaşılması sağlanabilir. 
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Öz 

Çalışma kapsamında, akademik başarıyı iyileştirici birer unsur olarak rekreatif etkinlikler ve hayat 
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turizm ve otelcilik, spor bilimleri ile mühendislik alanlarında eğitim gören 303 katılımcıdan anketler 
aracılığıyla edinilen veriler analiz edilmiştir. Elde edilen veriler aracılığıyla araştırma kapsamında 
oluşturulan üç hipotez, basit doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, ilk 
olarak, rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyinin akademik başarıyı pozitif yönde ve anlamlı 
olarak etkilediği görülmüştür. Benzer şekilde, hayat memnuniyetinin de akademik başarıyı pozitif 
yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Son olarak, rekreatif etkinliklere katılım 
düzeyinin hayat memnuniyetini pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği ortaya konulmuştur.  
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Abstract 

The main aim of this study is to provide knowledge and predict the role of both recreational activity 
participation level and life satisfaction on the academic sufficiency level. To fulfill this aim, a 
quantitative approach based on questionnaire form as a data acquisition method was adopted, and 
consecutive regression analyzes were performed to scrutinize three hypotheses derived from the 
extant literature. As a result of the analyses performed on the data gained from 303 undergraduate 
students from three different fields (tourism, engineering, and sport sciences), it was concluded that 
life satisfaction, as well as recreational activity participation level, have a significant and positive 
effect on academical sufficiency. Also, the recreational activity participation level was seen to have a 
significant positive impact on academic sufficiency. Theoretical and managerial implications for the 
various segments of relevant sectors were discussed in the conclusion. 
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GİRİŞ  

Mutluluk çağlar boyunca hayatın temel odağı olarak süregelmiştir. Öyle ki, Aristo mutluluğun insan 
hayatının temel varlık sebebi olduğunu öne sürmüştür (Erdoğan vd., 2012: 1038). Hayat 
memnuniyeti ise mutluluğun temel göstergelerinden biridir (www.healthypeople.gov). Dolayısıyla 
hayat memnuniyeti ile ilişkili olan faktörleri anlamak, öznel iyi oluşu, dolayısıyla mutluluğu 
sağlayan unsurların kavranmasında önem taşımaktadır.        

Hayat memnuniyetine yönelik zengin ve çeşitli bir literatür söz konusudur (Agyar, 2013: 2186; Chick, 
2016: 2). Söz gelimi, hayat memnuniyetinin hayat süresinin uzaması ve uyku kalitesinin 
iyileştirilmesi ile ilişkili olduğu bilinen bir husustur (Heo vd., 2013: 16; Zhi vd., 2016: 211). Bununla 
birlikte, hayat memnuniyetinin işgücü devir oranını düşürdüğü ve işgücü performansını arttırdığı 
da tespit edilmiştir (Amah, 2009: 24; Erdoğan, 2012: 1066). Bu nedenle, birçok işletme, işgörenlerin 
hayat memnuniyetini iyileştirme odaklı uygulamaları hayata geçirmiştir (Cook, 2011). Hayat 
memnuniyetinin taşıdığı bu önem, kavram ile ilişkili olan unsurların irdelenmesini sağlamıştır. Bu 
unsurlar iş hayatı, medeni durum, hayat standartları, sosyal ilişkiler, sağlık ve rekreatif etkinliklere 
katılımdır (Hard vd., 1991; Gagliardi vd., 2012: 186). Bu unsurlar içerisinde, rekreatif etkinliklere 
katılım, hayat memnuniyetine olan etkisi bakımından önem arz etmektedir (Chun vd., 2012: 440; 
Chick vd., 2015: 235). Zira, etkinliklere katılım kişinin gelişimi ve kendini gerçekleştirmesine katkı 
sağlamaktadır (Parker, 1996: 69). 

Rekreatif aktivitelere katılım düzeyi ile hayat memnuniyeti ilişkisini ele alan araştırmalar 
incelendiğinde, bu araştırmaların çoğunlukla ileri yaştaki katılımcılar üzerine yoğunlaştığı 
görülmektedir (Parker, 1996; Kim, 2000; Şener vd., 2007; Gagliardi vd., 2012: 186; Leo vd., 2013; Kim 
ve Moon, 2013). Yapılan literatür taraması sonucunda, genç neslin rekreasyon aktivitelerine katılımı 
ile hayat memnuniyetine yönelik algılarına yönelik ilişkiyi açıklayan araştırma sayısının sınırlı 
olduğu görülmüştür (Tercan, 2015; Protoctor vd., 2009: 583). Oysa Türkiye’de rekreatif zenginlik yaş 
ilerledikçe azalmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu [Tuik], 2020). Bu nedenle, genç neslin rekreasyon 
etkinliklerine katılma eğilimi ile hayat memnuniyeti ilişkisini el alan bir araştırmanın yukarıda 
bahsedilen hususların aydınlatılması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, 
akademik başarı ile hayat memnuniyeti ilişkisinin de yeterli ölçüde incelenmediği görülmüştür 
(Dost, 2010; Ayyash-Abdo ve Sanchez-Ruiz, 2012; Diseth vd., 2012; Arlı, 2013; Samuel, 2014; Abdi 
vd., 2015; Ayar ve Koç, 2018: 105). Dolayısıyla akademik başarının hayat memnuniyeti üzerindeki 
rolü araştırmanın bir diğer yönünü oluşturmaktadır. Yine, akademik başarı üzerine gerçekleştirilen 
literatür incelendiğinde, rekreatif aktivitelere katılım ve akademik başarı ilişkisinin uluslararası 
literatür genelinde test edildiği (Andre vd., 2017; Mcloughilin vd., 2020) görülmüştür. Diğer taraftan, 
ulusal literatür incelendiğinde, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiyi test eden bir araştırmaya 
rastlanılmamıştır. Bu konuda gerçekleştirilen yakın çalışmalar incelendiğinde, akademik başarıyı 
açıklayan değişken olarak boş zaman yönetiminin konu edildiği görülmüştür (Akyüz, 2020; 
Yaşartürk vd., 2018). Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, akademik başarıyı 
iyileştirici birer faktör olarak rekratif aktivitelere katılım sıklığı ve hayat memnuniyetinin rolünü 
incelemek bu çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. Bu amacın gerçekleştirilmesi ile, literatüre 
teorik bakımdan üç yönde katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu katkılardan birincisi, hayat 
memnuniyeti ve rekreatif aktivitelere katılım ilişkisinde örnekleme dayalı araştırma yoksunluğunun 
giderilmesidir. İkincisi, ulusal literatürde akademik başarıyı açıklayan bir öncül olarak rekreatif 
aktivitelere katılım düzeyinin ele alınmamış olması nedeniyle bu değişkenin literatüre dahil 
edilmesidir. Üçüncüsü ise, akademik başarıyı açıklamada kullanılmak üzere hayat memnuniyetinin 
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test edilmesidir. Bu bağlamda, çalışma aracılığıyla literatüre bu noktalarda katkı sağlanacağı 
düşünülmektedir. Bununla birlikte, rekreatif aktivitelere katılım düzeyinin hayat memnuniyeti ve 
akademik başarı üzerindeki rolünün ortaya konulması ile, sektör ve eğitim kurumlarında rekreasyon 
faaliyetlerini teşvik etmenin öneminin perçinleşeceği düşünülmektedir. Diğer taraftan, araştırma 
sonucunda ulaşılan sonucun, akademik başarı ile rekreatif aktiviteler arasında kurgulanan olumsuz 
algıyı (Yu vd., 2006: 331) değiştirecek önemli sonuçlara ulaşacağı düşünülmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve HİPOTEZ GELİŞİMİ 

Rekreatif Etkinliklere Katılım ve Hayat Memnuniyeti  

İnsan deneyimine yönelik araştırmaların yirminci yüzyılda artış göstermesi, pozitif psikoloji 
literatüründe yer alan araştırmaların mutluluk/memnuniyet boyutu odaklı olmasını beraberinde 
getirmiştir (Ng vd., 2015: 479). Memnuniyet mefhumu, kısa süreyi temel alan şiddetli memnuniyet 
ve uzun süreli memnuniyet olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. İkinci kısmı oluşturan uzun süreli 
memnuniyetin bir diğer adı da hayat memnuniyetidir (Agyar, 2013: 2186). Hayat memnuniyetinin 
hayat kalitesinin temel göstergeleri arasında olan sağlık, finans, iş memnuniyeti, öz güven ve insan 
ilişkilerinin genel bir değerlendirilmesinden meydana geldiği düşünülmektedir (Keng vd., 2000; 
Kim, 2000: 30; Abdi vd., 2015: 669). Buna göre bahsi geçen unsurların ortalaması, kişinin zihninde 
hayat memnuniyetine ilişkin bir standart halini almaktadır (Chick, 2016: 5). Dolayısıyla, belirlenen 
standardın altında bir algıya sahip olan kişilerin hayat memnuniyet düzeyleri düşük olmaktadır.  

Hard vd., (1991) hayat memnuniyetini etkileyen 6 faktörün bulunduğunu ifade etmiştir. Bunlar 
evlilik, iş, boş zaman aktiviteleri, hayat standartları, arkadaşlık ve sağlıktır (Şener, 2007; Lapa, 2013: 
1986; Agyar, 2013: 2187). Hayat memnuniyetine olan etkisi açısından bu ve bunun gibi pek çok 
değişkeni dâhil etmek mümkündür (Ng vd., 2015: 479). Bu değişkenlerin bir kısmı Tablo 1’de 
görülmektedir. 

Tablo 1’de bahsi geçen araştırmalar, hayat memnuniyetine ilişkin kavramsal ağın küçük bir kısmını 
oluşturmaktadır. Tablo 1 incelendiğinde, hayat memnuniyetinin pek çok farklı değişken ile 
ilişkilendirildiği görülmektedir. Zira, hayat memnuniyetine yönelik oldukça zengin bir literatür söz 
konusudur (Kim ve Moon, 2013: 486). Öte yandan, birçok araştırma alanına konu olan hayat 
memnuniyetinin rekreasyon araştırmalarınca da irdelendiği görülmektedir. Bu kapsamda hayat 
memnuniyeti ile rekreatif memnuniyet (Hawkins, 2004; Lapa, 2013; Walker, 2011; Tse vd., 2015), 
rekreasyon etkinliklerinde algılanan bağımsızlık ve yalnızlık (Poulsen vd., 2008) değişkenlerinin 
ilişkilendirildiği görülmektedir. Diğer taraftan, rekreasyon aktivitelerine katılıma ilişkin literatür 
gözden geçirildiğinde, rekreasyon etkinliklerine katılım düzeyinin sırasıyla rekreasyon memnuniyeti 
(Gagliardi vd., 2012), özgüven ve kültürel etkileşim (Kim ve Lee, 2010), rekreasyon etkinliklerine 
katılımda karşılaşılan engeller (Kim ve Moon, 2013) gibi değişkenler ile ilişkilendirildiği 
görülmektedir. Hayat memnuniyeti ile rekreasyon aktivitelerine katılım değişkenlerinin bir arada 
incelendiği araştırmaların ise rekreasyon literatüründe üç kısma ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan 
ilki hayat memnuniyetini açıklamada fiziksel aktivitelere katılımı konu etmektedir (McAuley vd., 
2000; Fernandez-Ballestros vd., 2001; Park, 2004; Rodriguez vd., 2008; Maher vd., 2013; Stensberg ve 
Phelps, 2013). İkincisi hayat memnuniyetini seyahat aktivitelerine katılımda konu etmektedir 
(Gilbert ve Abdullah, 2004; Mactavish vd., 2007; Neal vd., 2007; Sirgy, 2011; Lusby vd., 2012). 
Üçüncüsü ise hayat memnuniyetini açıklamada rolü olduğu düşünülen rekreasyon etkinliklerini tek 
bir aktivite ile sınırlandırmamaktadır. Bu araştırmalarda birçok rekreasyon aktivitesinin ayrı ayrı 
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incelendiği görülmektedir (Stebbins, 1992; Everard vd., 2000; Chen, 2001; Gabriel ve Bowling, 2004; 
Hawkins vd., 2004; Subaşı ve Hayran, 2005; Poulsen vd., 2006; Nimrod, 2007a; Nimrod, 2007b; 
Poulsen vd., 2008; Adams vd., 2011; Ekstrom vd., 2011; Read vd., 2013; Heo vd., 2013; Tercan, 2015).  

 

Tablo 1: Hayat Memnuniyetini Açıklamada Kullanılan Değişkenler 
Değişken Araştırma 
Yaş, Kültür, Cinsiyet, Etnicite, Sağlık Gibi 
Demografik Değişkenler ile Hayat 
Memnuniyetini Ele Alan Araştırmalar 

Nimrod (2007a), Şener vd., (2007) Larson (1978), 
Landerman ve Okun (1985), Subaşı ve Hayran 
(2005) ile Al-Attiyah ve Nasser (2016), Guista 
vd., (2011), Yuen (2013) 

Akademik Aktivitelere Katılım Düzeyi 
Akademik Başarı ve Akademik Benlik 

Möller vd., (2011) 

Dindarlık Bergan vd., (2001), Ayten (2013), 
Kongarchapatara vd., (2014) 

Örgütsel Bağlılık Blackhurst vd., (1998) 
Mükemmeliyetçilik Altun ve Yazıcı (2010) 
İş Ve Aile Hayatı Brown ve Duan (2007) Zhao vd., (2016) 
Duygusal Eğitim Çivitci ve Topbaşoğlu (2015) 
Umut Algısı Du vd., (2015) 
İyimserlik Gülcan ve Bal (2014) 
Kişilerarası İlişkiler Hawken vd., (1991) 
Problemli İnternet Kullanımı Kabasakal vd., (2015) 
Yükseköğretim Memnuniyeti Osmanoğlu ve Kaya (2013) 
Duygusal Zekâ Düzeyi Özdemir ve Dilekman (2016) Yunus vd., (2015) 
Kişilik Özellikleri Proto ve Rustichini (2015) Ramesh vd., (2016) 

Salami (2008), Vorkapic (2016) 
Kariyer Adaptasyonu ve Umut Santilli vd., (2014) 
Gelir ve Para Etiği Anlayışı Tang vd., (2012) 
İyimserlik Sapmaz ve Doğan (2012) 
Öz Duyarlılık Tel ve Sarı (2016) 
Sportif Yeterlilik Tsitskari ve Kouli (2010) 
Psikolojik Dayanıklılık Tümlü ve Recepoğlu (2010) 
Vücut İndeksi Wittberg vd., (2009) 
Seyahat Davranışları Tzuhui vd., (2015) 
Yalnızlık Yılmaz ve Altınok (2009) 
Aidiyet Duygusu Seyitoğlu ve Çevik (2016) 
Öz Güven ve Materyalizm Güdüsü Zhou vd., (2015) 
Kariyer Memnuniyeti Hirsch (2016) 
Serbest Zaman Memnuniyeti Gökçe (2008) 
Stresle Başa Çıkma Chun vd., (2012) 

Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Tüm bu değişkenler göz önünde bulundurulmak suretiyle, rekreasyon literatüründe hayat 
memnuniyeti ile rekreasyon aktivitelerine katılım ilişkisini ele alan araştırmalar incelendiğinde, 
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Parker (1996) emeklilerin boş zaman aktivitelerine ayırdıkları zaman ile hayat memnuniyeti 
arasındaki ilişkiyi ele aldığı araştırma sonucunda rekreasyon etkinliklerine katılım ile hayat 
memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğunu tespit etmiştir. Nimrod (2007b) 
emeklilerin rekreatif etkinliklere katılım düzeyi ile hayat memnuniyeti arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir. Araştırma sonucunda rekreasyon aktivitelerine katılım sıklığının hayat memnuniyetini 
olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sato (2016) hayat memnuniyeti ile rekreasyona yönelik 
aktiviteler arasındaki ilişkiye yönelik yürüttüğü araştırma sonucunda rekreasyon aktivitelerine 
katılım düzeyinin hayat memnuniyetini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sirgy (2011) 
rekreasyon aktiviteleri içerisinde yer alan seyahat gezilerinin hayat memnuniyeti ile ilişkisini konu 
ettiği araştırma sonucunda seyahat gezilerinin hayat memnuniyetini pozitif yönde etkilediğini tespit 
etmiştir. Şener vd., (2007) emeklilerin rekreasyon aktivitelerine katılma sıklığı ile hayat memnuniyeti 
arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yürüttüğü araştırma sonucunda rekreasyon etkinliklerine 
katılımın hayat memnuniyetini açıklayan en önemli boyut olduğunu ortaya koymuştur. Tercan 
(2015) üniversite öğrencilerinin rekreasyon aktivitelerine katılım, aile bireylerine yönelik algı ve 
hayat memnuniyeti arasındaki ilişkiyi incelediği araştırma sonucunda rekreasyon aktivitelerine 
katılma düzeyi yüksek olan öğrencilerin hayat memnuniyetinin daha yüksek düzeyde olduğunu 
tespit edilmiştir. Kim (2000) emeklilerin hayat memnuniyeti, rekreasyon etkinliklerine katılım ve 
kültürlerarası etkileşim boyutları arasındaki ilişkiyi incelediği araştırma sonucunda boş zaman 
aktivitelerine katılım düzeyi daha düşük olanların hayat memnuniyetlerinin daha düşük düzeyde 
olduğu tespit edilmiştir. Literatürde yer alan diğer araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşıldığı 
görülmüştür (Stebbins, 1992; Everard vd., 2000; Everard vd., 2000; Chen, 2001; Gabriel ve Bowling, 
2004; Gabriel ve Bowling, 2004; Hawkins vd, 2004; Subaşı ve Hayran, 2005; Subaşı ve Hayran, 2005; 
Poulsen vd., 2006; Nimrod, 2007a; Nimrod, 2007b; Poulsen vd., 2008; Adams vd, 2011; Ekstrom vd, 
2011; Read vd., 2013; Heo vd., 2013; Tercan, 2015). Konuyla ilgili ulusal literatür incelendiğinde, 
Akova vd., (2019) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda 
rekreasyon deneyiminin psikolojik iyi oluşu pozitif yönde açıkladığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde, 
Sevin ve Şen (2019) öğretmenlerin rekreatif aktivitelere katılım düzeyi ile hayat memnuniyeti 
arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit etmiştir. Son olarak, Sevinç ve Hale-Özel (2018), dalış 
aktivitesine katılanlar üzerine gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, dalış aktivitesinin hayat 
memnuniyetini arttırdığına yönelik bir çıkarsamayı ortaya koymuştur. Tüm bu araştırma 
sonuçlarından hareketle, mevcut araştırmanın ilk hipotezi şu şekilde olacaktır.  

H1: Rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyi, hayat memnuniyetini pozitif yönde etkilemektedir.  

Hayat Memnuniyeti ve Akademik Başarı  

Mutluluğu sağlayan temel unsurlardan bir diğeri de başarıdır (Erdoğan vd., 2012: 1038). Türkiye’de 
mutluluk kaynağı olan değerlere bakıldığında, başarının mutluluk üzerindeki rolü görülecektir 
(Tablo 2). 

Hayat memnuniyeti üzerine birçok araştırma gerçekleştirilmiş olmasına karşın, öğrencilerin 
akademik başarısı ve hayat memnuniyeti ilişkisini ele alan araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu 
noktada, akademik başarıyı konu edinen literatür incelendiğinde, ulusal ve uluslararası literatürde, 
akademik başarıyı çeşitli değişkenlerle ilişkilendiren pek çok araştırmanın yürütüldüğü 
görülmektedir. Bu değişkenler içerisinde sıklıkla incelenen değişkenlerin sırasıyla demografik 
unsurlar (cinsiyet, ikamet yeri, yaş değişkenleri (Ng ve Confessore, 2015), ebeveyn stilleri (Chen, 
2015), üniversiteye aidiyet duygusu  (Duru ve Balkıs, 2015), okul iklimi (Bahçettepe ve Giorgetti, 
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2015; Hakimzadeh vd., 2016), akademik kariyer adaptasyonu (Negru-Subtirica ve Pop,2016) katılım 
gösterilen sportif etkinlik (Öcal ve Koçak, 2010) örgüt performansı (Poropat, 2011), telefon bağımlılığı 
(Samaha ve Hawi, 2016) eğitim alınan bölümden duyulan memnuniyet (Sert, 2012; Simoes vd, 2010; 
Yıldırım vd., 2015) öz yeterlilik ve sosyal destek arasındaki (Sivandani vd., 2013) fiziksel aktivitelere 
katılım düzeyi (Yu vd., 2006; Keeley ve Fox, 2009) şeklinde olduğu görülmüştür. Bu noktada, son 
yıllarda akademik başarı düzeyini hayat memnuniyetini açıklamada bir değişken olarak kullanan 
araştırmaların yapılmaya başlandığı görülmektedir. Yine de hayat memnuniyetinin akademik başarı 
ile ilişkisini ele alan oldukça az sayıda araştırma bulunmaktadır (Ng vd., 2015: 481).  

 
Tablo 2: Türkiye’de Mutluluk Kaynağı Olan Değerler (2005-2015) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sağlık 69,2 72,1 68,7 71,1 70,7 71,2 72,8 70,8 68,0 68,8 68,8 72,1 68,0 69,0 69,9 

Sevgi 11,9 11,2 13,5 11,8 13,2 13,0 13,1 13,8 15,2 15,4 15,8 14,6 16,6 15,5 14,3 

Başarı 5,5 6,3 6,4 5,7 6,6 6,9 6,9 6,7 8,6 8,5 8,6 7,0 9,0 8,8 9,2 

Para 5,9 4,7 6,4 5,4 5,2 4,6 4,3 5,1 4,1 4,2 3,9 3,2 3,9 4,2 4,2 

İş 5,0 3,9 2,9 3,8 3,5 3,5 2,4 3,1 2,3 2,2 2,0 2,3 1,9 2,2 2,1 

Diğer 2,5 1,8 2,2 2,2 0,8 0,9 0,5 0,6 1,8 0,9 1,0 0,8 0,6 0,2 0,3 

(Kaynak, TUİK (2020)) 

Akademik başarı düzeyi ile hayat memnuniyeti ilişkisini ele alan araştırmaların önemli bir kısmı, bu 
iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucunu rapor etmişlerdir (Chow, 2005; Gilman 
ve Huebner 2006; Suldo vd., 2006; Dost, 2010; Diseth vd., 2012; Abdi vd., 2015; Ng vd., 2015). Bu 
kapsamda Abdi vd., (2015), 500 üniversite öğrencisinin hayat memnuniyeti ile akademik başarı 
düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Ng vd., (2015) ise hayat 
memnuniyetinin akademik başarı üzerindeki etkisini tespit etmek üzere 821 lise öğrencisi üzerinde 
yürüttüğü araştırma sonucunda her iki değişkenin de birbiri üzerinde etkisinin olduğunu ortaya 
koymuştur. Diseth vd., (2012), 240 ortaokul öğrencisi üzerinde yürüttüğü araştırma sonucunda 
yüksek düzeyde hayat memnuniyetinin, akademik yeterlilikle açıklandığını savunmuştur. Suldo vd., 
(2006)’nın araştırması Diseth vd., (2012)’nin araştırma sonucunu desteklemektedir. Dost (2010), 
Türkiye ve Güney Afrika’daki üniversite öğrencilerinin akademik başarı düzeyi ile hayat 
memnuniyeti arasındaki ilişkiyi tespit etme amacıyla 803 üniversite öğrencisi üzerinde yürüttüğü 
araştırma sonucunda, akademik başarı düzeyine göre öğrencilerin hayat memnuniyetinin farklılık 
gösterdiğini tespit etmiştir. Yine, Koç (2018), 461 üniversite öğrencisi üzerine gerçekleştirdiği 
araştırma sonucunda, akademik motivasyon ve hayat memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir ilişki 
tespit etmiştir. Gilman ve Huebner (2006) akademik başarı düzeyi orta veya yüksek olan ergenlerin 
hayat memnuniyetlerinin de yüksek düzeyde olduğunu tespit etmiş, Rode vd., (2005) kolej 
öğrencilerinin Chow (2005) ise Kanadalı üniversite öğrencilerinin hayat memnuniyeti ile akademik 
başarı düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Öte yandan bu iki 
değişken arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığını savunan araştırmalar da bulunmaktadır 
(Bradley ve Corwyn, 2004; Ayyash-Abdo ve Sanchez-Ruiz, 2012). 

Tüm bu araştırmalar içerisinde Ng vd., (2015)’in çalışması önem arz etmektedir. Zira bu araştırma 
kapsamında hayat memnuniyeti ile akademik başarı düzeyi ilişkisini ele alan araştırmaların ortak 
problemleri vurgulanmıştır. Buna göre, akademik başarı ile hayat memnuniyeti arasındaki var 
olmakla birlikte bu ilişkinin gücü zayıftır. Diğer taraftan hayat memnuniyetinin bir neden mi yoksa 
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sonuç mu olduğu konusunda bir görüş birliğinin bulunmamaktadır. Başka bir değişle 
değişkenlerden hangisinin diğerini yordadığına yönelik net bir sonuç bulunmamaktadır. Bu 
bağlamda, Quinn ve Duckworth (2007)’un öğrenciler üzerine gerçekleştirdiği ve iki değişken 
arasındaki ilişkinin yönünü belirlemeyi çalışmanın temel amacı olarak ortaya koyduğu boylamsal 
desenli çalışmanın sonucu önem taşımaktadır. Çalışma sonucunda, hayat memnuniyet düzeyi daha 
yüksek olan öğrencilerin, ilerleyen dönemlerde akademik başarı anlamında kayda değer bir 
gelişmeyi yakaladığı tespit edilmiştir. Bu sonuç ve ilgili literatürdeki diğer bulgulardan hareketle, 
mevcut araştırmanın ikinci hipotezi şu şekilde olacaktır;  

H2: Hayat memnuniyeti akademik başarıyı pozitif yönde etkilemektedir.   

Rekreatif Katılım Düzeyi ve Akademik Başarı  

Akademik başarı ile iliştirici bir unsur olarak rekreasyon etkinliklerinin rolünü ele alan araştırmalar 
incelendiğinde, bu iki değişken arasındaki ilişkinin yön ve kapsamını açıklayan bir görüş birliğinin 
bulunmadığı görülmektedir. Buna göre, birtakım araştırmalar rekreasyon etkinliklerine katılım 
düzeyi ile akademik başarı düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu savunmaktadır. Bu 
bağlamda, Gehring (2000) fiziksel aktivite düzeyi yüksek olan öğrencilerin akademik başarı 
düzeylerinin, fiziksel aktivite düzeyi düşük olan öğrencilerden daha yüksek olduğunu tespit 
etmiştir. Birtakım araştırmalar ise boş zaman aktiviteleri ile akademik başarı arasında bir ilişki 
bulunmasına karşın bu ilişkinin sınırlı olduğunu savunmuşlardır (Bergin, 1992; Mahoney vd., 2003; 
Rees ve Sabia 2010). Örneğin Taras (2005), fiziksel aktivitelere katılım düzeyinin yüksek olmasının, 
kısa dönemde yüksek olmayan derecede bir başarı sağlayabildiğini ancak uzun vadedeki etkisinin 
bilinmeyeceğini öngörmüştür. Singh vd., (2012) çocukların fiziksel aktivitelere katılım düzeyinin 
akademik başarı düzeyi ile pozitif yönlü bir ilişki içinde bulunduğunu tespit etmiştir. Fletcher vd., 
(2003) boş zaman aktiviteleri kapsamında kulüp aktivitelerine katılmanın akademik başarı düzeyini 
arttırdığını tespit etmiştir.  

Akademik başarıyı boş zaman etkinlikleri ile ilişkilendiren araştırmaların bir diğer bölümü, boş 
zaman etkinliklerinin akademik başarıyı olumsuz etkilediğini savunmaktadır. Bu bağlamda, 
Coleman (1985) ile Stegman ve Stephens, (2000) fiziksel aktivitelere dayalı boş zaman etkinliklerine 
ayırdığı zamanı yüksek olan öğrencilerin akademik başarılarının düşük olduğunu tespit etmiştir. 
Diğer bir boş zaman aktivitesi olan televizyon izleme etkinliğini ele alan araştırmaların önemli bir 
kısmı, bu aktivitenin akademik başarıyı olumsuz etkilediğini savunmuştur (Williams vd., 1982; 
Cooper vd., 1999; Shin, 2010). Potter, (1987) ise diğer araştırmalardan farklı olarak, televizyon 
izlemenin haftada 10 saati geçmediği müddetçe akademik başarıyı etkilemediğini savunmuştur. 
Kubey vd., (2001), üniversite öğrencileri üzerinde yürüttüğü araştırma sonucunda bir boş zaman 
etkinliği olarak internet kullanımının akademik başarıyı olumsuz yönde etkilediğini tespit etmiştir. 
Akademik başarıyı boş zaman etkinlikleri ile ilişkilendiren araştırmaların üçüncü kısmı boş zaman 
etkinlikleri ile akademik başarı düzeyi arasında bir ilişkinin bulunmadığını savunmaktadır (Field 
vd., 2001; Yu vd., 2006). Bu iki araştırmada da akademik başarı düzeyinin fiziksel aktivitelere katılım 
düzeyi ile bir ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir.  

Tüm bu çalışma sonuçlarından anlaşılacağı üzere, akademik başarı düzeyi ve rekreasyon 
etkinliklerine katılım düzeyi arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmaların dağınık bir yapı sergilediği 
söylenebilir. Bu dağınıklığın nedeni, farklı etkinliklere katılımın akademik başarıyla 
ilişkilendirilmesinden kaynaklanabilir. Zira, akademik başarıya yönelik farklı sonuçları savunan 
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araştırmaların, farklı rekreasyon etkinliklerini araştırma kapsamına aldığı görülmektedir. Bu 
araştırma kapsamında ise birçok farklı boş zaman etkinliğine olan katılım düzeyi ile akademik başarı 
ilişkisi incelenmiştir. Literatürde rekreasyon etkinliklerine katılımın ortalaması üzerinden ilişki 
araştırması yürüten birtakım araştırmalar bulunmaktadır (Kaufman, 1984; Şener, 2007). Bu bağlamda 
araştırmanın son hipotezi şu şekilde olacaktır. 

H3: Rekreasyon etkinliklerine katılım düzeyi akademik başarıyı pozitif yönde etkilemektedir. 

İlgili literatürü özetlemek gerekirse, akademik başarı, hayat memnuniyeti ve rekreatif etkinlik 
kavramlarının birbirlerini açıklayan bir yapıya sahip oldukları düşünülmektedir. Özelde ise, hayat 
memnuniyeti ve rekreatif etkinliklerin akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği ve rekreasyon 
etkinliklerine katılımın hayat memnuniyetini iyileştirdiği düşünülmektedir.  

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, akademik başarının öncülleri olarak rekreatif aktivite ve hayat memnuniyetinin 
rolünü ortaya koymaktır. Çalışmanın amacı gereği ölçüme konu olan değişkenlerin belirli olması 
nedeniyle, nicel araştırma yöntemlerinin temel alınması gerekli görülmüştür (Yılmaz, 2013). Bu 
amacı gerçekleştirmek üzere söz konusu değişkenleri ihtiva eden ve iki bölümden oluşan bir anket 
formu tasarlanmıştır. Formun ilk bölümünde; rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyi, hayat 
memnuniyeti ve akademik başarı / akademik yeterlilik değişkenlerini temsil eden ifadelere yer 
verilmiştir. Rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyini ölçmeye yönelik ifadeler, Freysinger ve 
Stanley (1995)’in önceki çalışmalardan derlemek suretiyle geliştirdiği ve on sekiz farklı seyahat 
aktivitesine yönelik katılım düzeyini ölçmeyi amaçlayan değişkenden edinilmiştir. Aktivitelerin 
somut bir biçimde değişken içerisinde belirtilmesi nedeniyle katılımcılara net bir fikir vermesi ve 
güvenirlik düzeyinin yüksek düzeyde olması nedeniyle söz konusu değişken kullanılmıştır. Diğer 
taraftan, katılımcıların uzun anket formlarında karşılaşabileceği okuma yorgunluğunun analiz 
sürecinde ölçüm hatasına yol açabilmesi nedeniyle (Egleston vd., 2011), benzer kategorideki aktivite 
türleri tek bir ifadede toplanmıştır. Bu nedenle, çalışma kapsamında söz konusu değişken, sekiz 
ifadeden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer taraftan, değişkende yer alan ifadelerin altı dereceli 
likert tipine göre tasarlandığı görülmüş ve Türkiye’deki puanlama sisteminin yüz, on ve beş’li sistem 
temelinde işletilmesi sebebiyle, katılımcıların geribildirimlerinden optimum verimliliği alabilme 
amacıyla beşli likert derecelendirmesine uygun olacak şekilde anket formu tasarlanmıştır.  

Hayat memnuniyetini ölçmek üzere, literatürün genelince uygulanmakta olan Diener, Emmons, 
Larsen ve Griffin’in (1985)’in geliştirdiği ve beş ifadeden oluşan hayat memnuniyeti ölçeğinden 
istifade edilmiştir. Ölçeğin Türkiye’deki geçerlik ve güvenirliği İskender (2015) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, akademik başarı kavramını ölçmek üzere Pintrich ve De Groot’un 
(1990) tarafından geliştirilmiş ve Türkiye’de yer alan çeşitli örneklemler üzerinde birçok kez geçerlik 
ile güvenirliği test edilmiş olan, yedi alt değişkenli akademik performans ölçeğinde yer alan ve dokuz 
ifadeli akademik öz yeterlilik alt değişkeninden yararlanılmıştır. Ölçek içerisinde yer alan tüm 
ifadeler, beş düzeyli likert derecelendirme usulüne uygun bir biçimde tasarlanmıştır (5: Tamamen 
katılıyorum, 1: tamamen katılmıyorum). Anket formunun ikinci kısmında ise, katılımcılara yönelik 
tanımlayıcı sorulara yer verilmiştir. Anket formunun elektronik sureti, çalışmanın ek kısmında yer 
almaktadır. 

Araştırma akademik başarı, bir başka değişle akademik öz yeterliliği konu edinmesi sebebiyle, 
araştırma evreni olarak üniversite öğrencileri belirlenmiştir. Bu bağlamda, Gaziantep 
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Üniversitesinde yer alan üniversite öğrencileri araştırma evreni olarak tercih edilmiştir. Evreni temsil 
eden Gaziantep üniversitesine kayıtlı öğrenci sayısı, 2020 yılında 44,255 olarak kaydedilmiştir 
(Gantep.edu.tr). Bu tür bir evreni temsil edecek gerekli örneklem sayısını tespit edebilmek için, 
araştırma kapsamında gerçekleştirilecek istatistiklerde gerekli görülen güç katsayısı ve örneklem 
sayısının genellenebilirliğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu bağlamda, regresyon 
testinin yüzde beş anlamlılık düzeyi ve iki bağımsız değişkenli bir modelin yüzde seksen güç 
katsayısı taşıması için 100 katılımcıdan oluşan bir örneklem sayısına ulaşılması gerektiği 
düşünülmektedir. Öte yandan, faktör analizi için tavsiye edilen örneklem sayısı, değişken sayısının 
on katı kadardır (Hair vd., 2014: 168-173). Genellenebilirlik faktörü göz önünde bulundurulduğunda 
ise, 50000 nüfuslu bir evreni yüzde 5 anlamlılık ve yüzde 7 kesinlik düzeyinde temsil eden örneklem 
sayısı 204 olarak tespit edilmiştir (Israel, 1992). Bu çalışma kapsamında, kolayda örneklem 
yöntemiyle 350 katılımcıya ulaşılmıştır. Anketin uygulanmasında gönüllülük esası göz önünde 
bulundurulmuştur. Buna göre Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO, Mühendislik 
Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerinden veriler toplanmıştır. Elde 
edilen anket formlarından 42’sinin eksik, hatalı veya tek satır / tek sütun kodlama şeklinde 
doldurulduğu görülmüş ve veri setinin dışında bırakılmıştır. Bu kapsamda, elde kalan 303 gözlem 
sayısı üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. İlgili veri setinin oluşturulmasının ardından, söz 
konusu hipotezlerdeki değişkenleri temsil eden ifadelerin, tasarlanan değişkenler altında toplanıp 
toplanmadığını belirleme amacıyla keşifsel faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucu Tablo 
1’de gösterilmiştir.  

Faktör analizi sonucunda Bartlett testi anlamlı çıkmış (Ki-Kare=2627,232, sd=231, p=0,000) ve KMO 
değeri 0,855 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar verilerin faktör analizi için uygun olduğunu 
göstermektedir. Faktörler tarafından açıklanan toplam varyansın ise %50,2 olduğu görülmüştür. 
Yorumlamada kolaylık olması amacıyla faktör yüklemeleri Varimax yöntemi ile döndürülmüştür. 
Analizin birinci aşamasında, rekreatif aktivitelere katılım düzeyi değişkeni altında yer alan bir 
ifadenin, kabul edilebilir faktör yük değerinin altında bir değere sahip olduğu görülmüş ve analiz 
sürecinin dışında bırakılmıştır. Akabinde gerçekleştirilen ikinci analiz süreci sonucunda, 0,4 
katsayısından düşük veya binişik yük değerine sahip herhangi bir ifadenin bulunmadığı 
görülmüştür. Bu bağlamda, tablo 1’den görüleceği üzere veriler 3 faktöre yüklenmiştir. Buna göre, 
söz konusu faktörler, algılanan akademik yeterlilik (1), hayat memnuniyeti (2) ve rekreasyon 
aktivitelerine katılım düzeyi (3) olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca, faktör analizi sonucunda, 
değişkenler altında toplanan ifade toplamlarının yansıttığı güvenirlik katsayıları Cronbach Alpha 
değeri temel alınarak hesaplanmıştır. İlgili hesaplamalar sonucunda, değişkenlere isabet eden 
güvenirlik değerlerinin kabul edilebilir aralıkta bulunduğu görülmüştür (Hair vd., 2014). Tüm bu 
analiz sonuçlarına ilişkin değerler tablo 1’de görülmektedir.  

Keşfedici faktör analizi sonucunda ortaya çıkan değişkenler arasındaki ilişki, kurulan hipotezlerin 
yapısı gereği regresyon testini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu testin gerçekleştirilmesi 
için değişkenlerin dağılımlarının normallik aralığında seyretmesi gerekmektedir. Bu nedenle, söz 
konusu değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiş ve değişkenlerin normallik 
sayıltılarını karşılayan aralık (± 2) içerisinde (George ve Mallery, 2010) yer aldığı görülmüştür. 
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Tablo 3: Keşifsel Faktör Analizi Sonucu 
Keşfedici Faktör Analizi Sonucu 

 Faktörler 
1 2 3 

s21 Ders konusunda diğer öğrencilerden daha bilgiliyim. ,793   
s16 Dersteki performansım gayet iyidir. ,784   
s20 Ders konusunda diğer öğrencilerden daha ilgiliyim. ,774   
s14 Diğer öğrencilere göre daha başarılıyım ,753   
s15 Derste anlatılan kavramları anladığımdan eminim ,707   
s19 Diğer öğrencilerden daha çok çalışıyorum ,689   
s22 Derste anlatılanları iyi kavrıyorum ,678   
s18 Dönem sonu not ortalamam iyi olacak. ,666   
s17 Derste bahsedilen sorunlara çözüm üretmekte yetenekliyimdir ,645   
s12 Yaşamımdan memnunum.  ,808  
s11 Yaşam koşullarım mükemmeldir.   ,803  
s10 Birçok bakımdan yaşamım idealime yakındır.  ,783  
s13 Eğer hayatımı yeniden yaşasaydım, hemen hemen hiçbir şeyi 
değiştirmezdim 

 ,706  

s9 Şimdiye kadar yaşamımda istediğim önemli şeyleri elde ettim.  ,628  
s7 Sosyal Sorumluluk etkinliklerine katılırım   ,765 
s6 Turizm odaklı seyahat etkinliklerine katılırım   ,728 
s5 Eş, dost ve akraba ziyaretleri gibi sosyal etkinliklere katılırım   ,547 
s3 Tiyatro, opera, bale, konser, müzikal gibi sanatsal aktivitelere 
katılırım 

  ,475 

s2 Kitap okuma, televizyon izleme, evde canlı besleme gibi evde etkinlik 
yaparım 

  ,454 

s8 Facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya araçlarında vakit 
harcarım. 

  ,451 

s4 Futbol, basketbol, voleybol vd., müsabakaları gibi taraftarlığa dayalı 
etkinliklere katılırım 

  ,406 

Cronbach’s Alpha Katsayısı ,896 ,830 ,657 
 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde verilerden elde edilen bulgular gösterilmiştir. Buna göre Tablo 2’de 
katılımcıların tanıtıcı özelliklerine ilişkin bulgular gösterilmiştir.  

Tablo 2’e göre katılımcıların 105’i (%34,7) kadın ve 198’i (%65,3) ise erkektir. Katılımcıların 121’i 
(%39,9) Turizm ve Otelcilik MYO öğrencisi, 99’u (%32,7) Mühendislik Fakültesi öğrencisi ve 83’ü 
(%27) ise Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir. Bununla birlikte katılımcıların 185 (%61,1) gibi büyük 
bir çoğunluğu yaptığı aktiviteye haftada 10 saat ve üzeri zaman ayırmaktadır.  

Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla 3 farklı regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. İlk analizde 
rekreasyon aktivitelerine katılımın bağımsız, hayat memnuniyetinin bağımlı değişken olarak alındığı 
bir regresyon analizi Tablo 3’te gösterilmiştir. İkinci analizde hayat memnuniyetinin bağımsız, 
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akademik başarının bağımlı değişken olarak alındığı bir regresyon analizi Tablo 4’te gösterilmiştir. 
Üçüncü analizde ise rekreasyon aktivitelerine katılımın bağımsız, akademik başarının bağımlı 
değişken olarak alındığı regresyon analizi Tablo 5’te gösterilmiştir.  

 
Tablo 2: Katılımcıların Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Tanımlayıcı Özellik Kategori (%) (n) 

Cinsiyet Erkek 198 65,3 
Kadın 105 34,7 

Aktivite Süresi 
1-4 saat arası 61 20,1 
5-9 saat arası 57 18,8 

10 saat ve üzeri 185 61,1 

Bölüm 

Turizm ve Otelcilik 
MYO 

121 39,9 

Mühendislik Fakültesi 99 32,7 
Spor Bilimleri Fakültesi 83 27,4 

 
Tablo 3: Rekreasyon Aktivitelerine Katılım ile Hayat Memnuniyeti Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye 
Yönelik Bulgular 

Bağımsız değişken                 B    Std. Hata  Beta (ß)         t  p 

1 

(Sabit) 1,484 ,252  5,878 ,000 
Rekreasyon 
aktivitelerine katılım 
düzeyi 

,465 ,074 ,342* 6,323 ,000 

a. Bağımlı değişken: Hayat memnuniyeti 
R2: ,117; p<,01* 

 

Tablo 3’te rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyi değişkeninin hayat memnuniyeti değişkenini 
pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği (ß=,342) görülmüştür. Buna göre rekreasyon aktivitelerine 
katılım düzeyi arttıkça hayat memnuniyeti de artmaktadır. Dolayısıyla H1 kabul edilmiştir.  

 

Tablo 4: Hayat memnuniyeti ile akademik başarı düzeyi arasındaki ilişkiyi  
Bağımsız Değişken B Std. Hata     Beta (ß)     t     p 

1 
(Sabit)     2,724 ,135  20,188 ,000 
Hayat memnuniyeti      ,263 ,042        ,338* 6,229 ,000 

a. Bağımlı değişken: Akademik yeterlilik 
R2: ,114; p<,01* 

 

Tablo 4’te hayat memnuniyetinin akademik başarıyı pozitif yönde etkilediği (ß=,338) görülmüştür. 
Buna göre hayat memnuniyeti arttıkça, akademik başarı artmaktadır. Dolayısıyla H2 kabul edilmiştir. 
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Tablo 5: Rekreasyon Aktivitelerine Katılım ile Akademik Yeterlilik Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye 
Yönelik Bulgular 

Bağımsız değişken B Std. Hata Beta (ß) t p 

1 
(Sabit) 2,313 ,197  11,755 ,000 
Rekreasyon aktivitelerine katılım ,361 ,057 ,341* 6,300 ,000 

a. Bağımlı değişken: Akademik yeterlilik 
R2: ,116; p<,01* 

 

Tablo 5’teki veriler göz önünde bulundurulduğunda, rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyinin 
akademik yeterliliği pozitif yönde etkilediği (ß=,341) görülmüştür. Bu bağlamda, rekreasyon 
aktivitelerine katılım düzeyinin akademik yeterliliği arttırdığı söylenebilir. Dolayısıyla, araştırmanın 
üçüncü hipotezi (H3) kabul edilmiştir. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Akademik başarıyı iyileştirici birer unsur olarak rekreatif aktivitelere katılım ve hayat 
memnuniyetinin rolünün irdelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda oluşturulan hipotezlere yönelik sonuçlar incelendiğinde, öncelikle rekreasyon 
aktivitelerine katılım düzeyinin, hayat memnuniyetini arttırdığı tespit edilmiştir. Çalışmada rekreatif 
aktivitelerin ayrı ayrı değerlendirilmesi yerine, bu aktivitelerin keşfedici faktör analizine tabi 
tutularak bir boyut altında toplanmaları tercih edilmiştir. Bu yönüyle, çalışma kapsamının 
literatürdeki çalışmaların önemli bir kısmından (Stebbins, 1992; Everard vd., 2000; Chen, 2001; 
Hawkins vd., 2004; Gabriel ve Bowling, 2004; Subaşı ve Hayran, 2005; Poulsen vd., 2006; Nimrod, 
2007a; Nimrod, 2007b; Poulsen vd., 2008; Adams vd., 2011; Ekstrom vd., 2011; Read vd., 2013; Heo 
vd., 2013; Tercan, 2015) farklılaştığı söylenebilir. Buna karşılık, elde edilen sonucun, farklı örneklem 
gruplarını konu edinen çalışma sonuçları (Parker, 1996; Nimrod, 2007b; Şener vd., 2007; Sirgy, 2011; 
Sato, 2016) ve benzer örneklem gruplarını konu edinen çalışma sonuçları (Tercan, 2015; Akova vd., 
2019; Sevin ve Şen, 2019) ile örtüştüğü görülmektedir. Dolayısıyla, bu durum, rekreatif aktivitelerin 
hayat memnuniyeti üzerindeki etkisinin kesin ve net olarak olumlu yönde olduğuna yönelik bir delil 
olarak kabul edilebilir. Ancak, emeklilerin örneklem olarak alındığı Kim (2000) ile Şener vd., 
(2007)’nin çalışmalarının aksine, rekreatif aktivite katılımınının hayat memnuniyeti üzerindeki etkisi 
düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyinin 
hayat memnuniyeti üzerindeki etkisinin örneklem grubuna göre farklılık gösterdiği söylenebilir. 
Diğer taraftan, farklı rekreatif etkinliklerin tek bir değişken olarak analiz sürecine dahil edilmesi de 
sınırlı etkileşim sonucunun bir diğer nedeni olabilir. Dolayısıyla, bu etki düzeyindeki farklılık, 
gelecek araştırmacılar için bir çalışma boşluğu anlamına gelmektedir. Nitekim, örneklem grubu veya 
yaş değişkeninin bir aracı değişken olarak kullanılması, rekratif etkinlik-hayat memnuniyeti ilişkisini 
irdeleyen literatüre önemli ölçüde katkı sağlayacak ve söz konusu belirsizliği giderecektir. Bununla 
birlikte, her bir rekreatif etkinliğin ayrı ayrı test edilmesi de gelecek araştırmaların yararlı çıktıları 
temin etmesi bakımından önemlidir. Bu şekilde, aktif ve pasif rekreatif etkinliklerin etki gücü 
arasındaki farklılığın varlığı ve düzeyi anlaşılacaktır. Diğer taraftan, üniversite eğitimi süresince 
öğrenci topluluklarının güçlendirilmesi suretiyle rekreasyon aktivitelerine yönelik katılım 
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düzeylerinin iyileştirilmesi, üniversite öğrencilerinin hayat memnuniyetine katkıda bulunmasının 
yanı sıra, girişimciliğe yönelik kabiliyetlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Bununla birlikte, hayat 
memnuniyeti ile olan ilişkisine kanaat getirilmesi sonucunda, boş zaman yönetimi süresince rekreatif 
aktivitelerin günlük rutin içerisine dahil edilmesi sağlanacaktır.  

Çalışmanın bir diğer sonucu olarak, hayat memnuniyetinin akademik başarıyı pozitif yönde 
etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonucun literatürdeki benzer araştırma sonuçlarını (Chow, 2005; 
Gilman ve Huebner 2006; Suldo vd., 2006; Dost, 2010; Diseth vd., 2012; Abdi vd., 2015; Ng vd., 2015; 
Koç, 2018) doğruladığı görülmüştür. Diğer taraftan, söz konusu iki değişken arasında herhangi bir 
ilişki bulunmadığını iddia eden çalışmalar (Bradley ve Corwyn, 2004; Ayyash-Abdo ve Sanchez-
Ruiz, 2012) ise bu çalışma sonucunca desteklenmemiştir. Burada dikkat çeken nokta, akademik başarı 
ve hayat memnuniyeti ilişkisine yönelik zayıf ilişki gücü sorunsalının, mevcut çalışma kapsamında 
da teyit edilmesi yönündedir. Zira, söz konusu durum, hangi değişkenin hangisini açıkladığına 
yönelik belirsizliği derinleştirici bir etkide bulunmaktadır. Esasen bu durumun, araştırma 
deseninden kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira, herhangi bir niyet ve davranış odaklı durumun 
öncüllerinin açıklanmasında, nicel yerine nitel araştırma deseninin benimsenmesi gerekmektedir. Bu 
durum, pozitivist ve yorumsayıcı yaklaşım arasındaki temel farklılıklardan da birisini 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, akademik başarı düzeyi yüksek katılımcılara yönelik nitel deseni 
benimseyen bir öncül belirleme çalışması, gelecek araştırmacıların literatüre önemli katkıları 
sunmasını sağlayacaktır. Böylece, post pozitivist paradigmanın rekreasyon alanındaki çalışmalarda 
yer edinmesi söz konusu olacaktır. Son olarak, rekreasyon aktivitelerine katılım düzeyinin akademik 
başarıyı olumlu yönde açıkladığı görülmüştür. Bu yönüyle, çalışma sonucunun, akademik başarı-
rekreatif katılım ilişkisini inceleyen literatür içerisinde, pozitif yönlü yaklaşımı savunan çalışmaları 
(Bergin, 1992; Gehring, 2000; Fletcher, 2003; Mahoney vd., 2003; Rees ve Sabia, 2010; Singh vd., 2012) 
desteklediği söylenebilir. Rekreatif etkinlik katılım düzeyi ile akademik başarı düzeyi arasında 
negatif yönlü bir ilişkiyi savunan çalışmalar (Williams vd., 1982; Coleman, 1985; Cooper vd., 1999; 
Stegman ve Stephens, 2000; Shin, 2010; Kubey vd., 2011) ise, araştırma verilerince desteklenmemiştir. 
Esasen, bu farklılığın sebebi olarak, rekreatif aktivitelere yönelik bakış açısındaki farklılığın ön plana 
çıktığı düşünülmektedir. Zira, bu çalışmalarda, televizyon izleme ve bilgisayar kullanımı gibi 
aktivitelerle sınırlanma söz konusudur. Oysa, mevcut çalışmada, fiziksel aktivite, seyahat ve ziyaret 
gibi unsurlar da rekreasyon aktivitelerine dahil edilmiştir. Bu nedenle, akademik başarıya olan 
olumlu etkisi bakımından göz önünde bulundurulması gereken aktivite türlerinin, fiziksel ve seyahat 
yönlü aktiviteler olduğu düşünülmektedir. Bilgisayar ve televizyon alışkanlıklarının ise bu kapsamın 
dışında kaldığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, her eğitim düzeyindeki öğrencilerin, fiziksel 
aktivitelere katılımını sağlamanın önem arz ettiği ve müfredatlarda bu aktivitelere yer verilmesinin 
gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, gelecek araştırmaların, aktivite türlerine göre 
kategorize edilmek suretiyle akademik başarı ilişkisini irdelemesinin yerinde olacağı 
düşünülmektedir. Yine, boylamsal deseni benimseyen çalışmaların gerçekleştirilmesi ile akademik 
başarı düzeyindeki artışın yaşam memnuniyetindeki artış ile ilişkisinin net olarak tespit edileceği 
düşünülmektedir. Öte yandan, fakülte ve yüksekokul uhdesinde kurulacak farklı rekreatif 
aktivitelere yönelik öğrenci gruplarının, akademik başarıyı sağlamanın yanı sıra, eğitim kurumuna 
yönelik bağlılık düzeyini iyileştireceği düşünülmektedir. 

Üçüncü hipotez sonucunun literatür ile kıyas edilmesinin başka bir sonucu olarak, literatürde iddia 
edildiği üzere, rekreatif etkinliklerin akademik başarı üzerindeki etkisinin kısa vadeli ve geçici 
olduğuna yönelik varsayım (Taras, 2005) ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu iddianın 
test edilmemiş olması ise bir sınırlılık olarak görülmektedir. Dolayısıyla, boylamsal çalışma 
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deseninin gelecek araştırmacılarca üniversite öğrencileri üzerinde tatbik edilmesinin, iki değişken 
arasındaki ilişkinin kapsamını anlama bakımından ufuk açıcı bilgileri sağlayacağı düşünülmektedir.   
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Öz 

Seyahat edenler, destinasyon tercihlerinde sosyal medya sitelerindeki fotoğraf, video veya yazılı 
paylaşımlardan etkilenmektedirler. Dünyada ve Türkiye’de İnanç turizmi kapsamında ziyaret 
edilen birçok nokta bulunmaktadır. Sosyal medyanın pazarlama gücünden yararlanarak daha az 
bilinen inanç turizm merkezleri daha bilinir hale gelmektedir. Yapılan bu çalışmada yaşamının 
önemli bir bölümünü Aksaray’da olmak üzere Kayseri, Bursa ve Malatya’da sürdürmüş olan 
Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) adına Aksaray’da yaptırılmış külliyenin bilinirliğinde 
YouTube’da paylaşılmış olan videoların etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada YouTube video 
paylaşım sitesinde “Somuncu Baba Külliyesi” anahtar kelimesi ile tarama yapılmış, en çok 
görüntülenmeye sahip olan 5 video üzerinde söylem analizi metoduyla inceleme 
gerçekleştirilmiştir. Somuncu Baba’ya ithaf edilen birçok mekân olmasına rağmen çalışma 
Aksaray Somuncu Baba külliyesi ile sınırlandırılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 
daha uygun video içerikleri oluşturulduğunda mekâna ilişkin videoların daha fazla 
izlenebileceği ve mekânın tanınırlık ve bilinirliğinin artacağı anlaşılmaktadır. Böylece Aksaray’ın 
inanç ve kültür turizmi bağlamında Somuncu Baba Külliyesinden daha fazla yararlanabileceği 
söylenebilir.  
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Abstract 

Travelers are impressed by pictures, videos and writings in social media when they are choosing 
their holiday destination. There are a lot of religious destinations around the world and in Turkey. 
Thanks to the marketing power of social media, recondite religious destinations can become 
better known now. In this study, the aim is to find out the impact of social media on the awareness 
of the Islamic Complex of Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) who spent his life mostly in 
Aksaray but also in Kayseri, Bursa and Malatya. In this study, “Somuncu Baba Külliyesi” is used 
as a keyword and the keyword is searched via YouTube. The outcome is limited by the first five 
video which have got viewed the most and the videos are examined using discourse analysis. 
Although there are many complexes dedicated to Somuncu Baba, this study only focuses on the 
one in Aksaray. According to the results of the research, when better video contents are created 
the videos will be watched more and consequently the knowledge and recognition level will 
increase. Thus, Aksaray will benefit from the complex much more in the context of religious 
tourism and cultural tourism. 
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GİRİŞ 

İnsanlar farklı beklentilerle turistik hareketlere katılmakta ve sunulan turistik ürünlere verdikleri 
tepkilerinin sonucu olarak turizmde dönüşüm ve değişim yaşanmaktadır. Bunun nedenini, 
Göğebakan (2015:51-52) eğitim düzeyindeki ilerleme, insanların yaşam standartlarının artması 
ve turizm bilincindeki yükseliş olarak açıklamaktadır. Bir başka ifade ile turistler, önceki 
dönemlerde herhangi bir amaç olmadan da seyahat ederlerken, şimdilerde gidecekleri 
destinasyonu araştırarak hareket etmekte ve daha bilinçli bir şekilde seyahatlerini 
gerçekleştirmektedirler (Emekli, 2005:101).  

Turizm alanında gelişme hedefinde olan ülkelerin ürün çeşitlendirme gerekliliği kaçınılmaz bir 
olgudur (Güzel, 2010:88). Bu gelişimi sağlamada, destinasyon pazarlamasına önemli görevler 
düşmektedir. Destinasyon pazarlamasında markalaşmadan da yararlanılmaktadır. Tuncer 
(2018:118) bu kapsamda, turistik bir destinasyonun çekiciliğinin artmasında markalaşmanın 
önemli bir yere sahip olduğunu, kendiliğinden var olan doğal bir oluşumun bile markalaşma ve 
pazarlama çabalarına ihtiyaç duyacağını ifade etmektedir.  

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile bir yerin tanıtımı ve bilinirliğinin arttırılmasında internet 
ve sosyal medyadan öncelikli olarak yararlanılmaktadır. Buna yönelik yurt içinde ve dışında 
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yurt dışında yapılan çalışmalardan birinde, yıllar önce ortaya 
çıkan ve rekorlar kıran “Gangnam Style” isimli şarkının YouTube üzerinden paylaşılması ile 
Kore turizminin olumlu yönde etkilendiği ifade edilmektedir (Koo vd., 2013). Türkiye’de 
yapılmış bir çalışmada ise, devlet kurumlarının, acentelerin ve turizm işletmelerinin tanıtım ve 
pazarlama amacıyla interneti yoğun bir şekilde kullandıkları, ayrıca turistlerin deneyimlerini 
Travelblog, YouTube, Facebook, Flickr ve TripAdvisor gibi sosyal alanlardan paylaşarak 
destinasyonların bilinirliklerine katkı sağladıkları ifade edilmektedir (Çakmak ve Altaş, 
2018:391). Bu durum bir destinasyonun veya bir turistik değerin tanıtılmasında sosyal medya 
araçlarının ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmada nispeten daha az bilinen bir inanç ve kültür merkezi olan Somuncu Baba Külliyesi 
hakkındaki video paylaşımları, YouTube video paylaşım sitesi üzerinden incelenmiştir. 
Hayatının önemli bir bölümünü, Aksaray sınırlarında geçiren Somuncu Baba hakkında bilgi 
karmaşası olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, Somuncu Baba ve ona ithaf edilen külliyeye ilişkin 
hazırlanan videoların incelenmesi ile tanıtımda görülen eksikliklerin ortaya konması 
amaçlanmıştır. Elde edilecek sonuçlarla daha etkili video içerikleri oluşturma anlamında 
önerilerde bulunulmuştur. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde turizm farklı alt başlıklar altında incelenmektedir. Bu konuda Kozak (2014) katılan 
kişi sayısına göre (grup, kitle, bireysel), ziyaret edilen yere göre (iç, dış), katılanların yaşlarına 
göre (genç, yetişkin, üçüncü yaş), sosyo-ekonomik duruma göre (sosyal, lüks) veya amaca göre 
(deniz, kongre, termal, yat, mağara, dağ ve kış, av, golf, inanç, yayla, akarsu) gibi turizmin farklı 
şekillerde sınıflandırıldığını açıklamaktadır. Turizmin dönüşmesi, değişmesi ve kitle turizminin 
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi gerekçesi, “alternatif turizm” ve “özel ilgi turizmi” gibi 
kavramların ortaya çıkmasını sağlamıştır (Çel, 2011:334). Alternatif turizm tiplerinden biri olan 
kültür turizmi 20. yüzyılın sonlarından itibaren her toplumun kendi kültürel değerlerini 
pazarlayarak turizm pastasından pay alma isteği ile ortaya çıkmıştır (Jovicic, 2014:608-609). 

Kültür turizmi; kültürel bir motivasyon sebebiyle, yani: eğitim almak, sanatını sergilemek, 
festival ve etkinliklere katılmak, sit alanları ve anıtları görmek, dinsel hac ziyaretleri yapmak, 
doğa, halk ve sanatı keşfetmek amaçlı seyahatleri içermektedir (Wang vd., 2010:555). Kültür 
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turizminin yukarıda bahsedilen farklı boyutları ile gelişim gösterdiğine ilişkin çeşitli veriler elde 
edilmektedir. Bunlardan birinde Türkiye’nin köklü acentelerinden Prontotour’un 2019 yılı ilk üç 
ayına ait yurtiçi kültür turu sayısının 2018 yılına göre %300 artış gösterdiği görülmüştür (Yılmaz, 
2019). Dünya geneli ile ilgili olarak yapılan başka bir çalışmada ise, tüm gezilerin %37’sinin kültür 
turizmi amacıyla yapıldığı ifade edilmektedir (Alaeddinoğlu ve Yıldız, 2011:21). Yukarıda 
bahsedilen istatistiki verilerden de anlaşılacağı üzere, kültür turlarına olan ilgi giderek 
artmaktadır. 

Kültür turizmi içerisinde yer alan önemli kavramlardan birisi de inanç turizmidir. Bir diğer ismi 
spritüal turizm olarak ifade edilen kavram, kutsal alanlarda belirli ritüelleri gerçekleştirmek 
adına insanların yaptığı ziyaretler olarak tanımlanmaktadır. Özellikle Anadolu topraklarında 
havra, camii, kilise ve türbeler inanç turizm alanları olarak öne çıkmaktadır (Eser, Şahin ve 
Çakıcı, 2018:127). İlk çağlardan bu yana insanlar inanç temelli seyahatlere katılmaktadırlar ancak, 
bu seyahatlerin turizmdeki gelişimi 1990’lı yıllardan itibaren hızlanmıştır (Türker, Akça ve Uçar, 
2019:112). Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere insanlar hem farklı kültürlere ait inançları 
keşfetmek hem de kendi inançları doğrultusunda ziyaretler gerçekleştirmektedirler. 

Türkiye’de özellikle yerli turistlerin inanç turizmi bağlamında ziyaret ettikleri yerler 
incelendiğinde Selimiye, Süleymaniye ve Sultan Ahmet gibi camilerin yanı sıra Hacıbektaş 
Dergâhı, Mevlâna Müzesi gibi merkezler yoğun bir şekilde talep görmektedir. Araştırma 
konusunu oluşturan Somuncu Baba da yukarıda sayılan merkezler gibi yoğun turist çekme 
potansiyeline sahiptir. Ancak mevcut durum dikkate alındığında tanıtımın yeterince yapılmadığı 
için çok fazla turist çekemediği düşünülmektedir. Bu anlamda Somuncu Baba’dan genel anlamda 
bahsetmek yerinde olacaktır. 

Somuncu Baba, Horasan’ın erenlerinden olan Şemseddin Musa Hazretlerinin oğludur ve bir 
manevi davete icabet edildiği sıra Kayseri’de dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini babasından, 
sonrasında ise Kayseri ulemasından almayı sürdürmüştür (Ulu, 2016:17-18). Babasının 
ölümünün ardından Şam’a bir yolculuk yaparak bir şeyhin huzurunda senelerce hizmet 
vermiştir. Ardından Tebriz ve Erdebil’de de bulunan Şeyh Hamid-i Veli, birkaç seyahat daha 
yaptıktan sonra Somuncu Baba ismini alacağı Bursa’ya yerleşmiştir (Başer, 1995:14-15). Somuncu 
Baba’nın Bursa’dan önce Darende (Malatya)’ de ve Kayseri’de bir süre kaldığını belirten 
Akgündüz (2009: 62), hatta mürşidi olan Hacı Bayram-ı Veli ile ilk defa orada görüştüğünü 
belirtmektedir. Somuncu Baba’nın hayatının son günlerini geçirdiği yer için iki şehir ön plana 
çıkmaktadır. Bunlardan biri Aksaray diğeri ise Darende (Malatya)’dır. Başer (1995), Bursa’dan 
ayrılan Somuncu Baba’nın sırasıyla Kayseri, Şam ve Hac ziyaretleri yaptığını ve Aksaray’da vefat 
ettiğini belirtmektedir. 

Genelde Aksaray, Malatya, Kayseri ve Bursa şehirleri ile ilişkilendirilen Şeyh Hamid-i Veli 
(Somuncu Baba) Anadolu’yu manevi olarak fetheden erenlerdendir. Celâleddin Rumi, Hacı 
Bayram-ı Veli gibi dervişlerin bilinirliğinin yanında Somuncu Baba’nın da toplumdaki yeri ve 
saygınlığı oldukça fazladır (Akgündüz, 2009: 24). Somuncu Baba gibi tarihimizde ve halkımız 
üzerinde önemli etkilere sahip kişilerin türbe, mezar, camii gibi yapılar, inanç turizmi merkezleri 
arasında yer almaktadır. İnanç turizmi faaliyetine katılma eğilimi taşıyan birçok potansiyel turist 
olmasına rağmen, bunların bu destinasyonlara ilişkin yeterince bilgi sahibi olmamaları önemli 
bir eksikliktir. Bu çerçevede bilgi eksikliğini gidermede, internet ve sosyal medyadan daha fazla 
yararlanılabilinir. 

Turizm hareketine katılmak isteyen ve seyahat motivasyonu olan kişiler için asıl soru nereye 
seyahat edecekleri ve nasıl bir tatil planlayacaklarıdır.  Günümüzde bu noktada bilgi toplamak 
ve nereye seyahat edileceğine karar vermek için internetten sıklıkla yararlanılmaktadır (Jiménez-
Barreto vd., 2020:1). İnternetin önemini anlayan turistik destinasyonlar veya işletmeler 
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kendilerine ait web sayfaları, Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya hesapları ve mobil 
aplikasyonlar kullanmaktadırlar (Zhang vd., 2018:1095). Böylece doğrudan tüketicilere bilgi akışı 
sağlanabilmektedir. 

Bilgi akışının sağlanmasında, yaygın kullanımı nedeniyle YouTube’nin öne çıktığı 
görülmektedir. YouTube; bireylerin profil oluşturabildiği, özgürce videolar yükleyip 
paylaşabildiği ve dilediği videolardan oynatma listesi oluşturabildiği evrensel bir platformdur 
(Reino ve Hay, 2011: 2). YouTube, insanların kişisel bir kanal kurabilmesine, insanların 
paylaşımlarını bu kanal üzerinden yapabilmesine ve gezip gördükleri yerlere ilişkin bilgi 
aktarımına fırsat veren bir sosyal medya aracı olarak gittikçe önemini artırmaktadır. 

Bu çalışmada az bilindiği var sayılan Aksaray Somuncu Baba Külliyesine yönelik 5 adet YouTube 
videosu incelenmiştir. Paylaşımı yapan kişi veya kurum, video süresi, söylem analizi, tıklanma 
ve beğeni sayıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Dünya çapında en gözde video 
paylaşım platformları arasında gösterilen YouTube’deki Somuncu Baba Külliyesi anahtar 
kelimesiyle yapılan arama sonucunda karşılaşılan videoların geliştirilmesi ve içeriklerinin 
düzenlenmesi konusunda çeşitli öneriler geliştirilip sunulmuştur. 

 

YÖNTEM 

Yapılan bu araştırmada, en etkili video paylaşım sitelerinden biri olarak kabul edilen YouTube’de 
Aksaray Somuncu Baba Külliyesine ilişkin videolar incelenmiştir. Konuya ilişkin birçok video 
olmasına rağmen araştırmada en fazla görüntülenen beş videoya yer verilmiştir. Söz konusu bu 
videoların 5.12.2019 tarihinde “Somuncu Baba Külliyesi” anahtar kelimesi ile YouTube üzerinden 
taraması gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada içerik analizi tekniği uygulanmıştır. İçerik analizinin kullanım alanları; yazılı 
dokümanlar, fotoğraflar, videolar ve ses yakıtları ile sağlanan iletişimlerdir. Bu çalışmada 
videolarda geçen konuşmalar analiz edilmiştir. Yine bir başka tanımda söylem analizi; yazılı 
metin, konuşma veya görsel iletişim gibi söylemlerin özelliklerinin analizi olarak ifade 
edilmektedir (Çomu, 2012:107). Tarihteki ilk söylem analizi 1960’larda konuşmadaki birçok 
unsuru inceleyen multidisipliner bir çalışma alanı olarak görülmüştür (Solak, 2011:3). Söylem 
analizi Çelik ve Ekşi’nin 2008 yılındaki yaptıkları çalışmalarında, gelişmekte olan heterojen yapılı 
bir nitel çalışma olarak ifade edilmektedir. Böylece söylem analizi ile uygun içerik oluşturulup 
oluşturmadığı ile ilgili değerlendirme yapmak mümkün olmuştur. 

Tablo 1. Video Paylaşım Sitesi İçin Söylem Analizi Modeli 

A. Makro Yapı 1. Tematik Yapı 

  

2. Şematik Yapı 
        a. Durum Tanımı 
                1.Videonun Anlatım Dili 
                2. Sonuçlar 
                3. Ardalan Bilgisi 
                4. Bağlam Bilgisi 

B. Mikro Yapı 1. Sentaktik Çözümleme 

  

2. Bölgesel Uyum 
3. Kelime Seçimleri 
4. Retorik 
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Çalışmanın konusunu oluşturan Somuncu Baba Külliyesi ile ilişkili videolar Çomu (2012: 139) 
tarafından oluşturulan şablon ve Dondurucu ve Uluçay’ın 2015’te kullandıkları model aynen 
uygulanarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda videoların; başlık, url, süre, tarih, izlenme sayısı, 
beğenilme ve beğenilmeme sayısı, olumlu, olumsuz ve nötr yorum sayısı, kategori, tanım ve 
diğer sosyal ağlara link verip vermeme gibi özellikleriyle künyesi oluşturulmuştur. Sonrasında 
Tablo 1‘de görülen makro ve mikro yapı analizleri uygulanmıştır. 

 

BULGULAR ve YORUM 

Bu çalışmada 05.12.2019 tarihinde YouTube video paylaşım sitesinde yayınlanmış beş (5) video 
analiz edilmiştir. En çok izlenen bu videolar sırasıyla; “Somuncu Baba / Aksaray Trt Belgeseli / 
Gönül Sultanları”, “Somuncu Baba Türbesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor”, “Aksaray Somuncu 
Baba Türbesi”, “Aksaray Somuncu Baba Çilehane”, ve “Somuncu Baba'nın Minyatür Müzesini 
Yılda 500 Bin Turist Ziyaret Ediyor” videolarıdır. 

Tablo 2. YouTube’ de Yer Alan “Somuncu Baba / Aksaray Trt Belgeseli / Gönül Sultanları” 
Başlıklı Videonun Söylem Çözümlemesi (Video-1) 

Başlık Somuncu Baba / Aksaray Trt Belgeseli / Gönül Sultanları 
URL https://www.youtube.com/watch?v=ggdLqoYUsio 

Süre 28:35:00 
Yayınlanma Tarihi 14 Aralık 2015 
İzlenme Sayısı 18.578 
Beğenilme Sayısı 142 
Beğenilmeme Sayısı 9 
Yorum Sayısı 12 
Olumlu Yorum Sayısı 9 
Olumsuz Yorum Sayısı 1 
Nötr Yorum Sayısı 2 
Kategori Kişiler ve Bloglar 
Tanım Tanım bulunmamaktadır 

Diğer Sosyal Ağlara 
veya Web Sitelerine 
Link Verme Durumu 

Bu videoda herhangi bir link verilmemiştir. 

 

A. Makro Yapı 

1. Tematik Yapı 

Video başlığında yazılı olan “Somuncu Baba / Aksaray TRT Belgeseli / Gönül Sultanları” ile 
içeriğin birbiriyle uyumlu olduğu saptanmıştır. Belgesel formatında olması ve Somuncu Baba’nın 
hayatı ve ününe dair bilgiler içermesi özelliğiyle de başlıkla birebir uyuştuğu söylenebilir. Video 
için herhangi bir tanım yazılmamıştır. Kategori olarak kişiler ve bloglar şeklinde sınıflandırılma 
yapılmıştır. Video için herhangi bir etiket kullanılmamıştır.  

2. Şematik Yapı 

Durum 
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1.Videonun Anlatım Dili: Videoda başta Aksaray Somuncu Baba Külliyesi ve Aksaray’ın turistik 
değerleri olmak üzere Kayseri, Bursa gibi şehirlerden görüntüler üzerine açıklayıcı, tanımlayıcı 
ifadeler yer almaktadır. Ney ile çalınan tasavvufi müzikler üzerine dingin ve huzur veren bir ses 
ile anlatılmıştır. Anlatım, dini bir sembol olarak ün salan Şeyh Hamid-i Veli belgeseline yakışır 
bir biçimde Bismillâhirrahmânirrahîm bir başka ifade ile, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
diye başlamaktadır. Anlatım çoğunlukla sözlü olmuş, zaman zaman şehir isimlerine yer 
verilmiştir.  

2. Sonuçlar: Sade ve akıcı bir dil kullanılmıştır. Anlatıcı videonun içerisinde bulunmamaktadır.  

3. Ardalan Bilgisi (Önceki olay da dahil): İncelenen videoda ardalan bilgisine rastlanmamıştır. 
Videoda kronolojik bir anlatım tercih edilmiş anlatım bir bütün halinde verilmiştir. 

4. Bağlam Bilgisi: Video önce Somuncu Baba’nın günümüze gelen iki şiirinden birisi olan “Biz Ol 
Uşşak-ı Serbazuz” ile başlamakta ardından Somuncu Baba’nın doğumu, yaşantısı, mucizeleri, 
yaşadığı şehirler ve ölümüyle birlikte örüntülü ifadelerle anlatılmıştır. 

 

B. Mikro Yapı 

1. Sentaktik Çözümleme: Cümlelere bakıldığında genel olarak pasif yapılı olduğu görülmektedir. 
Videodaki ifadeler ya geniş zaman ya da öğrenilen geçmiş zaman olarak çekimlenmiştir. 

2. Bölgesel Uyum: Cümlelerde sıklıkla nedensel ilişki görülmektedir. “İlmini ve kendini gizlemek 
için bir fırıncı gibi yaşamaya başlar” gibi ifadeler yer almaktadır. 

3. Kelimelerin Seçimleri: Videoda genellikle düz anlamlı kelimeler kullanılmıştır. Belgeselin 
akıcılığının sağlanması ve daha net anlaşılması adına metaforlara sık yer verilmediği 
görülmüştür.  

4. Retorik: Retorik unsurlara bakıldığında Somuncu Baba’nın Aksaray’daki ve diğer yaşadığı 
şehirlerdeki türbelerinden görüntülere yer verilerek inandırıcılık artırılmaya çalışılmıştır. 

 

Tablo 3. YouTube’de Yer Alan “Somuncu Baba Türbesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor” Başlıklı 
Videonun Söylem Çözümlemesi (Video-2) 

Başlık Somuncu Baba Türbesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor 
URL https://www.youtube.com/watch?v=R4x-bU_dyCk 
Süre 02:58 dakika 
Yayınlanma Tarihi 2 Temmuz 2015 
İzlenme Sayısı 16.080 
Beğenilme Sayısı 101 
Beğenilmeme Sayısı 10 
Yorum Sayısı 14 
Olumlu Yorum Sayısı 4 
Olumsuz Yorum Sayısı 7 
Nötr Yorum Sayısı 3 
Kategori Film ve Animasyon 
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Tanım “Somuncu Baba” olarak bilinen, Hacı Bayram-ı Veli'nin hocası, 
alim ve mutasavvıf Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanına 
yaptırılan külliyeye, Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar yoğun ilgi 
gösteriyor. Aksaray Belediyesi tarafından 2013'te yaptırılan 
Somuncu Baba Külliyesi, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 7 
bin evliyanın yattığını ifade ettiği Ervah Kabristanlığının yanında 
yer alıyor. Somuncu Baba'nın hayatının minyatürlerle 12 bölümde 
anlatıldığı müze ile ziyaretçilerin ibadet edebilecekleri caminin de 
bulunduğu külliyede, ramazan dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu 
yaşanıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yaptığı 
açıklamada, Somuncu Baba'nın Anadolu'nun önemli değerlerinden 
biri olduğunu söyledi. Külliye ve türbeye, yıl boyunca Türkiye'nin 
birçok yerinden ziyaretçi geldiğini belirten Yazgı, özellikle 
Ramazan’da ziyaretlerde büyük artış meydana geldiğini aktardı. 
Türbeyi ziyarete gelenlerin, külliyeyi gezmeden gitmediklerini 
anlatan Yazgı, “külliyeye gelen vatandaşlarımız, türbede dua edip, 
Somuncu Baba ile ilgili birçok bilgi öğrenebiliyor” diye konuştu. 
Hayatı 12 bölüm halinde anlatılıyor. Yazgı, külliyede ziyaretçiler 
için Somuncu Baba dönemine ait bazı gelenekleri de yaşatmaya 
çalıştıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti: “Türbe ziyaretini 
gerçekleştiren ziyaretçilerimiz daha sonra külliyemize gelerek, 
Somuncu Baba'nın hayatını rehber eşliğinde 12 bölümde 
dinleyerek, öğrenebiliyor. Somuncu Baba'nın geçmişte yaptığı 
ekmek geleneğini de külliye içerisindeki fırında büyük ölçüde 
aslına uygun şekilde ürettiğimiz küçük ekmeklerle devam 
ettiriyoruz. Burada ayrıca, vatandaşların ziyaretleri anısına süs ya 
da hediyelik eşya alabilecekleri mekânlar var. Ziyaretçilerimize 
hem Anadolu'nun en önemli alimlerinden Somuncu Baba hakkında 
detaylı bilgi almaları konusunda yardımcı oluyor hem de manevi 
ortamda türbe ziyareti yapmalarını sağlıyoruz.” Somuncu Baba'nın 
hayatıyla ilgili biyografik çalışmaları bulunan araştırmacı- yazar 
Mahmut Ulu da Şeyh Hamid-i Veli'nin, talebesi Hacı Bayram-ı Veli 
ile Kabe'ye gittikten sonra Aksaray'a yerleştiğini ifade ederek, 
şunları kaydetti: “Somuncu Baba, 1412 yılında burada vefat 
etmiştir. Kendisi Anadolu'nun manevi mimarlarından, mana 
köklerinden birisidir. Burada, türbesinin yanında ibadetlerini 
yaptığı çilehanesi var. Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçiler, 
buraya gelerek dualar ediyor. Ayrıca Somuncu Baba'nın türbesinin 
yanındaki çilehaneye girerek, o manevi ortamda bulunuyor.” 

Diğer Sosyal Ağlara 
veya Web Sitelerine 
Link Verme Durumu 

Bu videoda herhangi bir link verilmemiştir. 



Mehmet TUNCER ve Grant Altay TAŞKIN 

 2063 

A. Makro Yapı 

1. Tematik Yapı 

Tablo 3’de incelenen videoda “Somuncu Baba Türbesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor” isimli başlık 
kullanılmıştır. Başlık ile içeriğin kısmen uyuştuğu görülmüştür. Daha çok Somuncu Baba’nın 
hayatına yer verilirken aynı zamanda gelen ziyaretçiler de videoda görülmekte ve röportajlara 
yer verilmektedir. Tanım, videodaki içerikle uyuşmakta ve hatta daha fazla ayrıntı içermektedir. 
Kategori olarak film ve animasyonun seçilmesinin, videoda “Somuncu Baba Aşkın Sırrı” filmine 
yer verilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Etiketlere bakıldığında videoda “Somuncu 
Baba Türbesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor, Somuncu Baba, Somuncu Baba Aksaray, Aksaray, 
Somuncu Baba Türbesi, türbe, Hacı Bayram Veli, kanal 7, kanal 7 haber, ramazan ayı, Somuncu 
Baba Türbesi, Şeyh Hamid-i Veli, Aksaray Belediyesi, Haluk Şahin Yazgı, türbe ziyareti” 
kelimeleri seçildiği görülmüştür.  

 

2. Şematik Yapı 

Durum  

1. Videonun Anlatım Dili: Konuşmalar basit ve sade bir dille yapılıp eksiksiz bir şekilde 
duyulmaktadır. Spiker, belediye başkanı ve ilahiyatçı araştırmacı yazarın ifadeleri net bir şekilde 
anlaşılmakta, fakat halk ile yapılan röportajlarda kişilerin duygu yüklü olması sebebiyle zaman 
zaman kelimelerin anlaşılırlığı yetersiz kalmaktadır. 

2. Sonuçlar: Videonun genelinde Somuncu Baba’nın kim olduğundan ve Aksaray halkı için 
öneminden bahsedilmiştir. 

3. Ardalan Bilgisi (Önceki olay da dahil): Videoda ardalan bilgisine rastlanmamıştır. 

4. Bağlam Bilgisi: Videoda önce türbenin ziyaretçi akınına uğradığından ardından Somuncu 
Baba’nın kim olduğundan bahsedilmiş ve külliyenin bölümleri gösterilerek halkın oradaki ilgisi 
gözler önüne serilmiştir. Sıralanan ifadelerin örüntülü bir şekilde aktarıldığı tespit edilmiştir. 

 

B. Mikro Yapı 

1. Sentatik Çözümleme: Geçmiş zaman, geniş zaman ve şimdiki zaman ifadeleri kullanılmıştır. 
Aktif ve pasif yapılı cümlelerin her ikisine de yer verilmiştir. 

2. Bölgesel Uyum: Cümlelerde nedensel ilişki bulunmaktadır. “Hacı Bayram-ı Veli’nin hocasıdır. 
Hacı Bayram-ı Veli de Akşemseddin’in hocasıdır. Dolayısıyla Akşemseddin de Fatih Sultan 
Mehmet’in hocasıdır. Yani İstanbul’u fetheden o zincirleme halkanın ilk başlangıç noktası 
Somuncu Baba Hazretleridir” ve “soyu yirmi dördüncü kuşaktan Hz. Peygamber’e uzanıyor” 
gibi ifadeler halkın türbeye akın etmesinin sebebi olarak gösterilmektedir. 

3. Kelimelerin Seçimleri: Kelimeler genelde düz anlamda kullanılmıştır. Türbe, fırın ve çilehane 
gibi bölümler kelime seçimlerini etkilemiştir. 

4. Retorik: Somuncu Baba’nın yaşamını anlatan filmden verilen kesit, belediye başkanının 
açıklamaları ve videoda yer alan ziyaretçilere ilişkin duygu dolu görüntüler inandırıcılık 
düzeyini artırmaktadır.  
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Tablo 4: YouTube Üzerinde Yer Alan “Aksaray Somuncu Baba Türbesi” Başlıklı Videonun 
Söylem Çözümlemesi (Video-3) 

Başlık Aksaray Somuncu Baba Türbesi 
URL https://www.youtube.com/watch?v=OIJZZugeCI0 

Süre 6:20 
Yayınlanma Tarihi 26 Ocak 2013 
İzlenme Sayısı 9.626 
Beğenilme Sayısı 21 
Beğenilmeme Sayısı 1 
Yorum Sayısı 2 
Olumlu Yorum Sayısı 0 
Olumsuz Yorum Sayısı 1 
Nötr Yorum Sayısı 1 
Kategori Kişiler ve Bloglar 
Tanım Aksaray Somuncu Baba Türbesi 

Aksaray Merkez 68, Ihlara, Güzelyurt, Sultanhanı, Helvadere 

Diğer Sosyal Ağlara 
veya Web Sitelerine 
Link Verme Durumu 

Bu videoda herhangi bir link verilmemiştir. 

 

A. Makro Yapı 

1. Tematik Yapı 

Video 3’ün başlığı ile içeriğin uyumlu olduğu görülmektedir. Başlıktan Somuncu Baba 
Türbesi’nin tanıtılacağı düşünülmekte ve öyle de olmaktadır. Fakat görüntü ve ses kalitesi 
vasatın altındadır. Videonun tanımı tam olarak eşleşmemektedir. Videoda etikete 
rastlanmamıştır. 

 

2. Şematik Yapı 

Durum 

1. Videonun Anlatım Dili: Videoyu hazırlayan kişi kendi bildiklerini aktarmakta ve türbe 
içerisindeki hoca ile röportaj gerçekleştirmektedir. Anlatım dili sadedir fakat zaman zaman 
cızırtılar sebebiyle ses net olarak anlaşılamamaktadır.  

2. Sonuçlar: Halk diliyle çekilmiş, doğaçlama ve samimi bir anlatım söz konusudur. 

3. Ardalan Bilgisi (Önceki olay da dahil): Önceki olaylar ile bağlantı kurulduğu tespit edilmiştir. 
“Mustafa hocam bize sağ olsun gezdirdi, istişare etti” ifadesiyle ardalan bilgisi verilmektedir.  

4. Bağlam Bilgisi: Türbenin içinde başlayan anlatım daha sonra mezarda ve çilehanede devam 
etmektedir.  Olayların bir örüntü içinde verildiği anlaşılmaktadır. 

 

B. Mikro Yapı 

1. Sentaktik Çözümleme: Videodaki cümleler genellikle aktif yapıdadır. Sıklıkla şimdiki zaman ve 
geçmiş zaman ifadelerine yer verilmiştir. 
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2. Bölgesel Uyum: Videoda arka arkaya gelen cümleler birbirini açıklamaktadır. “Dar, çok dar, 
burası nedir Mustafa Hocam? Burası büyük evliyaların gelip 40 günlük ibadet ettiği yer değil mi? 
Böyle değil mi? Evet.” ifadeleriyle nedensellik kurulmaktadır. Böylece bu yere ait koşulların 
zorluğu mekânı ilgi çekici hale getirmektedir. 

3. Kelimelerin Seçimleri: Videoda yer alan kelimeler genellikle düz anlamda seçilmiştir ve 
anlaşılması kolaydır. “Sekiz, basamak, dar” gibi her kesimden insanın anlayabileceği türden 
kelimeler tercih edilmiştir. 

4. Retorik: Kamera ile zorlu koşullarda yürüdükçe alınan sarsıntılı görüntüler ve video içerisinde 
yer alan kişilerin ziyaret sırasında yaşadıkları zorluklar, inandırıcılığı ortaya koymaktadır. 

 

Tablo 5: YouTube’de Yer Alan “Aksaray Somuncu Baba Çilehane” Başlıklı Videonun Söylem 
Çözümlemesi (Video-4) 

Başlık Aksaray Somuncu Baba Çilehane 
URL https://www.youtube.com/watch?v=AGsFSGZ6RZE 

Süre 04:35 
Yayınlanma Tarihi 18 Eylül 2017 
İzlenme Sayısı 1.438 
Beğenilme Sayısı 7 
Beğenilmeme Sayısı 2 
Yorum Sayısı 1 
Olumlu Yorum Sayısı 0 
Olumsuz Yorum Sayısı 1 
Nötr Yorum Sayısı 0 
Kategori Kişiler ve Bloglar 

Tanım Aksaray Somuncu Baba Çilehane 

Diğer Sosyal Ağlara 
veya Web Sitelerine 
Link Verme Durumu 

Bu videoda herhangi bir link verilmemiştir. 

 

A. Makro Yapı 

1. Tematik Yapı 

Bu video için seçilen “Aksaray Somuncu Baba Çilehane” başlığının içerik ile birebir uyduğu 
görülmektedir. Başlıkta belirtildiği gibi videonun içeriğinde Somuncu Baba’nın derviş 
geleneklerinden olan dar ve küçük bir odada oruç tutup ibadet ettiği çilehane tanıtılmaktadır. 
Video tanımı ismiyle aynı şekilde verilmiştir. Video “Aksaray, Somuncu Baba, baba, somun ve 
çilehane” olarak etiketlenmiştir.  

 

2. Şematik Yapı 

Durum 

1. Videonun Anlatım Dili: Video, Somuncu Baba Çilehanesini ziyaret eden yerel bir muhabirin 
bilgilendirmeleri ve röportajı şeklinde izleyenlere aktarılmıştır. Anlatımlara bakıldığında genel 
olarak bilgi aktarmak ve farkındalığı tespit etmek hedeflenmiştir. 
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2. Sonuçlar: Sade bir anlatım tercih edilmiştir. Çilehane içerisinde görüntülü bir anlatıma yer 
verilmiştir. Çilehane karşılıklı konuşmalar ve muhabirin anlatımlarıyla detaylı bir şekilde 
anlatılmıştır. 

3. Ardalan Bilgisi (Önceki olay da dahil): İncelenen videoda “Şimdi aşağıda da zaten ibadet eden 
insanlar var” cümlesiyle önceden içeriye girilip bakıldığı ve biraz sonra ne ile karşılaşılacağı 
bilgisi verilmiştir. 

4. Bağlam Bilgisi: Çilehane kapısında bilgilendirme yapılıp içeriye girilmekte, içeride ibadet 
edenlerle sohbet edilip bilgi aktarımı yapılmakta ve çıkışta da tekrar yapılan röportaj ile anlatım 
sonlanmaktadır. Böylece olayların bir örüntü içerisinde verildiği görülmektedir. 

 

B. Mikro Yapı 

1. Sentatik Çözümleme: Anlatım dili oldukça sadedir. Videodaki konuşmalar, genellikle şimdiki 
zaman ve geniş zaman kipinde çekimlenmiştir. 

2. Bölgesel Uyum: Video genelinde anlatılan çilehanenin kullanım sebebi ve bu destinasyonun 
ziyaret sebebi açıklanmıştır. Cümleler arasında nedensellik görülmektedir.  

3. Kelimelerin Seçimleri: Videodaki kelime tercihlerinin genellikle anlaşılır ve sade olduğu 
görülmektedir. Mekân tanıtımı için “dar, beş basamaklı” gibi kelimeler kullanılarak ziyaret 
zorluğu da iletilmektedir 

4. Retorik: Bu videodaki anlatımlar görsellerle desteklenmekte, ziyaretçilerin doğaçlama olarak 
görüşleri alınmakta ve video kesilmemektedir. Dolayısıyla inandırıcılık üst düzeydedir. 

 
Tablo 6. YouTube Üzerinde Yer Alan “Somuncu Baba'nın Minyatür Müzesini Yılda 500 Bin 
Turist Ziyaret Ediyor” Başlıklı Videonun Söylem Çözümlemesi (Video-5) 

Başlık 
Somuncu Baba'nın Minyatür Müzesini Yılda 500 Bin Turist 
Ziyaret Ediyor 

URL https://www.youtube.com/watch?v=wJdg-rWVv2Q 

Süre 04:11 
Yayınlanma Tarihi 5 Kasım 2019 

İzlenme Sayısı 890 
Beğenilme Sayısı 8 
Beğenilmeme Sayısı 1 
Yorum Sayısı 5 

Olumlu Yorum Sayısı 1 

Olumsuz Yorum Sayısı 4 
Nötr Yorum Sayısı 0 
Kategori Haberler ve Politika 
Tanım Aksaray Belediyesi tarafından 2013 yılında açılan Somuncu 

Baba Minyatür Müzesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi 
görüyor. Somuncu Baba’nın hayatı ve yaşam tarzının anlatıldığı 
Somuncu Baba Minyatür Müzesi'nde 500’e yakın minyatür yer 
alıyor. Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi’nde bulunan 
müze bu yıl Aksaray Belediyesi tarafından yeniden 
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düzenlenerek restore edildi. Müzeyle ilgili bilgiler veren 
Belediye Başkanı Evren Dinçer, “2013 yılında açılmış olan 
Somuncu Baba Minyatür müzemizin göreve geldikten sonra 
tadilatını yaptık. Zemin yerleştirmeleri, ses sistemi, buradaki 
minyatür onarımlar neticesinde şu anki haline getirmiş 
bulunuyoruz. Yılda yaklaşık 500 bine yakın vatandaşımız 
ziyaret ediyor. İleri ki hedeflerimiz 1 milyona yakın 
vatandaşımızı buraya çekebilmek. Biliyorsunuz ki Somuncu 
Baba Hazretleri, Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Erdebil’de 
başlayan bir macerası Bursa, akabinde Malatya, oradan da 
Aksaray’a geliyor. Hayatını, ömrünü Aksaray’da tamamlıyor. 
Bu minyatürümüzde de 500’e yakın minyatür ile 13 safhadan 
oluşan hayat seyrini minyatür olarak anlatmış bulunmaktayız. 
Gerçekten tarihimize, manevi dünyamıza atıf yapan güzel bir 
çalışma oldu” dedi. Müzeyi gezen ziyaretçiler ise müzenin çok 
güzel olduğunu belirterek, “Somuncu Baba’nın hayatında 
yaşamış gibi oluyoruz. Belediyemize teşekkür ederiz”  

Diğer Sosyal Ağlara 
veya Web Sitelerine Link 
Verme Durumu 

Bu videoda İhlas haber ajansının resmî web sitesine ve sosyal 
medya hesaplarına link verilmektedir. 

 

A. Makro Yapı 

1. Tematik Yapı 

Bu videonun başlıkla kısmen eşleştiği görülmektedir. İlk okunduğunda yoğun bir ziyaretçi akını 
olduğu izlenimi verilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ancak ziyaretçi sayısının çok yüksek 
olduğu düşünülmediğinden kısmen ifadesi kullanılmıştır. Video başlığında olduğu gibi 500 bin 
kişinin ziyaret ettiği röportajın yapıldığı kişi tarafından vurgulanmaktadır. Tanım kısmında 
videodaki röportajın yazıya dönüştürüldüğü görülmekte ve videoyu hazırlayan haber ajansının 
internet üzerindeki erişim adreslerine yer verildiği görülmektedir. Kategori olarak “Haberler ve 
Politika” tercih edilmiştir. 

 

2. Şematik Yapı 

Durum 

1. Videonun Anlatım Dili: Video süresinin yarısına kadar yalnızca görüntü verilirken ardından 
halk ile röportaj ve akabinde yetkilinin açıklayıcı anlatımları bulunmaktadır. Anlatımda oldukça 
sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 

2. Sonuçlar: Videoya bakıldığında minyatür müzesinin halk tarafından çok fazla beğenildiği 
anlaşılmıştır. Ziyaretçilerle yapılan görüşmede herkes memnuniyetini dile getirmiştir. 

3. Ardalan Bilgisi (Önceki olay da dahil): Videoda herhangi bir ardalan bilgisine rastlanmamıştır.  

4. Bağlam Bilgisi: Videoda, müzenin içerisinde yer alan Somuncu Baba’nın yaşamına dair 
minyatürlerin gösterimi, ziyaretçi röportajları ve yetkilinin bilgilendirmesi yer almaktadır. 
Videodaki öğeler bir örüntü içerisinde verilmiştir. 
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B. Mikro Yapı 

1. Sentatik Çözümleme: Anlatımdaki cümleler genel olarak aktif yapıdadır. Basit ve her kesimden 
izleyenin anlayacağı şekilde cümleler kurulmuştur. Videodaki cümleler, genel olarak şimdiki 
zaman ve geniş zaman kiplerinde çekimlenmiştir. 

2. Bölgesel Uyum: Müze hakkında açıklamalar yapan belediye başkanı, göreve geldikten sonra 
tadilat ve onarım yaptıklarını ve bu müzeyi ortaya çıkarmaları neticesinde yılda 500 bin kişinin 
ziyaret ettiğini belirtmekte, açıklamaları nedensellik taşımaktadır. 

3. Kelimelerin Seçimleri: Videoda müze, somuncu baba, minyatür gibi kelimeler çoğunlukta ve düz 
bir anlatım vardır. 

4. Retorik: İncelenen videodaki söylemler tamamen görüntüler ile desteklenmektedir. Belediye 
başkanının bilgilendirmelerinin yanında ziyaretçilerle yapılan samimi röportajlar inandırıcılığı 
pekiştirmiştir. 

Somuncu Baba ve ona atfedilen külliyeye yönelik video analizleri genel olarak incelendiğinde, 
görüntü, çekim kalitesi, kullanılan ekipmanlar ve video kurgusu açısından önemli eksiklikler 
olduğu görülmüştür. Bu eksikliklerin giderilmesi halinde internet teknolojisi ve sosyal medyanın 
etkisiyle Anadolu erenlerinden Somuncu Baba ve ona atfedilen külliye, daha fazla tanınacaktır. 
Bu tanınma aynı zamanda Aksaray’ın inanç turizmi potansiyelini de artıracaktır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizm, bazı dönemlerde öngörülemeyen kriz anlarına (salgın hastalıklar, ekonomik krizler vb.) 
rağmen giderek büyüyen bir sektör olarak kendini göstermeye devam etmektedir. Turizmin 
yaygınlaşması ve gelişmesinde internet ve sosyal medyanın da etkisi artmaktadır. Sosyal 
medyada turizme ait kültürel değerler ve doğal güzelliklerin paylaşılması bilinirliğinin olumlu 
yönde etkilemektedir. 

Somuncu Baba Külliyesine ilişkin en fazla izlenen videoların analizinin yapılmasına rağmen ilgili 
videoların izlenme oranlarının oldukça düşük kaldığı görülmektedir. Örneğin yayınlanmış en 
eski videonun 2013 yılına ait olduğu ve 9.600 civarında bir izlenme oranına sahip olduğu 
görülmektedir. Çalışmada incelenen videolar arasında en fazla izlenen videonun 2015 yılına ait 
“video-1” olduğu görülmekte ve onun izlenme sayısının da 18.500 civarında olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu da uzun bir süre yayında kalmalarına rağmen izlenme oranlarının düşük 
kaldığını göstermektedir. İzlenme oranlarının düşük olması göz önüne alındığında videolara 
ilişkin link verilmemesinin de etkili olduğu düşünülmektedir. Analize tabi tutulan videolardan 
en yenisi olan ve aynı zamanda link verilen “video-5” in sadece bir aylık yayınlanma süreci içinde 
890 izlenme sayısına ulaşması bu durumu doğrulamaktadır. 

Videoların yaygınlaşmasında etiketlemenin de önemli olduğu düşünülmektedir. Birçok kurum 
ve kişinin etiketlenmesi sayesinde videoların dolaşımının daha da artacağı düşünülebilir. 
Videoların izlenme oranlarını olumsuz yönde etkileyen konulardan birisi de uygun içerikli 
videoların oluşturulamamasıdır. Çalışmada incelenen videoların içeriklerinin yetersiz kaldığı 
düşünülmektedir. Daha doğru ve sistematik bir içerik üretildiğinde insanların videoları daha 
çekici ve izlenebilir bulacağı değerlendirilebilir. Videoların izlenme, paylaşılma, beğenilme 
sayılarının artırılması ancak doğru içerik üretimi ile mümkün olacağı varsayılmıştır. Aksaray 
Somuncu Baba Külliyesini en iyi temsil eden ve en çok izlenmeye sahip videonun bir televizyon 
kanalın tarafından, üst düzey ekipmanlar ve daha uygun bir kurgu ile çekilmesi yukarıdaki 
ifadelerle örtüşmektedir. 
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Bu konuda inceleme yapacak başka araştırmacılara benzer özelliklere sahip diğer inanç turizm 
merkezlerine yönelik videolar ile Somuncu Baba’ ya yönelik videoların karşılaştırılması 
önerilebilir. Bilinirliği artırmada Somuncu Baba ve Külliyesine ilişkin faaliyet sayısını artırma 
(çeşitli anma törenleri) ve bunları uygun içerikle videolar haline dönüştürmek tanıtımdaki 
eksikliği önemli ölçüde giderebilecektir. Özellikle kamu kurumlarının (Belediye ve İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü gibi) Somuncu Babaya ilişkin hazırlanacak videoları özenli bir şekilde 
hazırlamaları ve insanların ilgisini çekecek kurgulamalar yapmaları yerinde olacaktır. Aksaray 
Somuncu Baba Külliyesine ait bir web sitesi veya YouTube kanalı olmayışı bir eksiklik olarak 
görülmüştür. İnternet üzerinde insanların erişebileceği bir web sayfası oluşturmak ve bu sayfaya 
YouTube içeriklerini eklemek, inanç turizmi balgamında yerinde bir uygulama olacaktır. Böylece 
bilinirliği artan Somuncu Baba ve Külliyesi, Aksaray turizmine önemli katkılar sağlayacaktır. 
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Öz 

Denetleme kavramı çok eski tarihlere dayanmaktadır ancak tur ve turist rehberliği denetimi 
konusunda günümüzde yapılmış teorik ya da bilimsel bir çalışma yok denecek kadar azdır. 
Turist rehberlerinin bu konudaki algıları, denetimden memnuniyetleri ya da mağduriyetleri 
konusunda yapılmış çalışma yoktur. Turist rehberlerinin yapılan tur ve turist rehberi denetimine 
yönelik algılarının ve yapılan denetimlerde turist rehberlerinin bir mağduriyet yaşayıp 
yaşamadıklarının ortaya konulması amaç edilen araştırmanın, rehberlere ve rehberlerin 
uygulamadaki ortakları olan seyahat acentalarını ve ilgili diğer bütün paydaşları bilgilendirme 
anlamında önem arz ettiği düşünülmektedir. Araştırmanın örneklemini 158 turist rehberi 
oluşturmaktadır ve bu rehberlerin anketlere verdikleri yanıtlar sosyal bilimler alanı için 
geliştirilen istatistik veri çözümleme programı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, turist 
rehberlerinin, yapılan denetimlerde denetmenlerin kendilerine davranışlarından memnun 
oldukları ve yapılan denetimlerde mağduriyet yaşamadıkları tespit edilmiştir. Yine denetimler 
ve denetmenler sayesinde mesleğe güven duydukları aynı zamanda da bu denetimler sayesinde 
denetimlerin işleyişi ile ilgili bilgi edindikleri elde edilen sonuçlar arasındadır. 
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Abstract 

The concept of inspection is based on very ancient dates. However, there is almost no theoretical 
or scientific study on tour and tourist guidance inspection. There is no study on perceptions, 
satisfaction or victimization of tourist guides on this issue. This research was carried out to 
determine the perceptions of tourist guides about tour and tourist guide inspection and whether 
tourist guides experienced victimization during inspections. This study is considered to be 
important for informing both the guides and the tourism stakeholders, especially the travel 
agencies, who are the main employers of tourist guides. The sample of the study consists of 158 
tourist guides and their responses to the questionnaires were analyzed with the statistical data 
analysis program developed for social sciences. As a result, it has been determined that tourist 
guides are satisfied with the behavior of the inspectors during the inspections and that they did 
not suffer from the inspections. They trust the profession because of the inspections and 
inspectors. At the same time, because of inspections and inspectors, tourist guides have gained 
information about the inspection during the inspections. 
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GİRİŞ 

Turistlere aktarılan bilgiler ile ülke hakkındaki ilk izlenimin oluşturulmasına katkı sağlayan 
turist rehberliği mesleği, sadık turist profili oluşturmada da önemli bir yere sahiptir (Bowie ve 
Chang, 2005; Koçak ve Kabakulak, 2018). Bir ülkenin dünya turizm pastasından yeterli pay 
alabilmesi için turistik ürün yelpazesini ve kalitesini geliştirmesi gerektiği ortadadır. Eğitim 
seviyesi yüksek bireyler tarafından icra edilen turist rehberliği mesleği (Gökdemir ve Hacıoğlu, 
2018), Türkiye’de hizmet kalitesinin gelişmesi dolayısıyla da ağızdan ağıza pazarlama (Word of 
Mouth) perspektifinde ülkeye daha fazla turist çekmede etkili bir meslek grubu olduğu 
bilinmektedir. Dünya Turizm Örgütü’nün 2018 yılı verilerine göre, uluslararası seyahat edenlerin 
sayısı 1 milyar 407 milyon, 2019 yılında ise 1 milyar 461 milyon kişiye ulaşmıştır. Yine aynı rapora 
göre Dünya genelinde 2010 – 2020 yılları arasında turizmde ortalama büyüme yüzde olarak 5,1 
olarak hesaplanmıştır (World Tourism Organisation (www.unwto.org). Türkiye’de ise Türkiye 
İstatistik Kurumu (http://www.tuik.gov.tr) verilerine göre, toplam ziyaretçi sayısı 2018’de 45 
milyon 628 bin olarak, 2019’da 51 milyon 860 bin kişi olarak tespit edilmiştir. Ülke ekonomisine 
katkısı ise 2018 yılında 29 milyar 512 milyon dolar olarak, 2019 yılında ise 34 milyar 520 milyon 
dolar olarak hesaplanmıştır (http://www.tuik.gov.tr). Bu doğrultuda gelişmekte olan turizm 
sektöründe yüksek eğitim seviyesine sahip turist rehberleri ülkesini temsil etme ve ziyaretçiler 
ile müşteri sadakati bağlamında destinasyon arasında bağ kurma konusunda önemli görevlere 
sahip kişilerdir. Turist rehberlerinin hizmet kalitesinin seviyesi ülkeye daha fazla turist çekme ve 
dünya turizm pastasından daha fazla pay alma konusunda etkili olabilir.   

Turist rehberleri gerek çalışma koşulları gerek ekonomik anlamda dünyada yaşanan 
olumsuzluklardan en çabuk ve öncelikli etkilenen iş koluna sahip insanlardır. Turist rehberleri, 
özellikle son yıllarda yaşanan savaşlar, terör saldırıları ve salgın hastalıklar gibi nedenlerden 
dolayı gelir ve güvence anlamında kendilerini güvende hissetmemektedirler. Aynı zamanda 
sektörün yapısı gereği denetim eksikliği ve denetimlerin zamanında yapılamaması, yapılan 
denetimler sonucunda tutulan tutanakların yaptırımının tam anlamıyla olmaması gibi 
nedenlerden dolayı meslekten soğumakta ve aidiyet problemi yaşamaktadırlar (Akbulut, 2006: 
Köroğlu, 2011: 331; Gökdemir ve Hacıoğlu, 2018: 531). Denetim eksikliği ve mobil denetim 
biriminin olmayışı ya da etkili olmayışından kaynaklanan mesleğe sadakat azlığı 
yaşanabilmektedir. Alan yazın incelendiğinde turist rehberliği denetimi ile ilgili yapılan 
çalışmalar, 2017 ve 2018 yıllarında Tureb tarafından yapılan denetimlerin analizini konu alan 
çalışmalardır (Çakmak, 2019; Saatçı ve Demirbulat, 2018; Çakmak, 2018). Ancak turist 
rehberlerinin denetim algılarını ve bu denetimlerin turist rehberlerini mağdur edip etmediğini 
ortaya koyan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın bu boşluğu doldurması beklenmektedir. 
Turist rehberlerinin, tur ve turist rehberi denetimine yönelik algılarının ve denetim esnasında bir 
mağduriyet yaşayıp yaşamadıklarının belirlenmek amacıyla yapılan bu araştırmanın, rehberleri, 
acentaları ve turizmin diğer paydaşlarını bilgilendirme açısından çok önemli olduğu 
düşünülmektedir. Diğer bir amaç ise çıkacak sonuçlara göre başta Tureb ve Tursab olmak üzere 
tüm ilgili kurumlara denetimlerle ilgili önerilerde bulunmaktır.  

 

Turist Rehberliği  

Turist rehberleri, turizm sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Dünya Turist Rehberliği Birliği 
Federasyonu turist rehberliğini, ziyaretçilere kendi tercihleri doğrultusunda liderlik yapan, bir 
destinasyonun doğal ve kültürel mirasını ziyaretçilere aktaran ve genelde turizm alanında bir 
yetkin kuruluşça verilmiş bir belgeye sahip, bir alanda uzmanlığı olan gerçek kişiler olarak 
açıklamaktadır (www.wftga.org). Turist rehberliği, sürekli gelişim içinde olan turizm 
sektöründe; ziyaretçilere eşlik ederek, ülkenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıp 
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sevdiren, kültürlerarası aracılık yapan ve önemi günbegün artan bir meslektir (Cohen, 1985; 
Yenipınar vd., 2014; Zengin vd., 2017). 

Türkiye’de turist rehberliğinin meslek olarak tanınması 2012 yılında kabul edilen “6326 Sayılı 
Turist Rehberliği Meslek Kanunu” ile sağlanmıştır. Meslek Kanunu’na göre “turist rehberi, turist 
rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerçek kişidir”. Turist rehberliği hizmeti ise ilgili 
kanunda aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır (www.resmigazete.gov.tr); 

“Seyahat acentalığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya grup halindeki yerli veya yabancı 
turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, 
sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak 
gezdirilmesini veya seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat 
acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına 
yönetilmesini ifade eder.”  

Türkiye’de turist rehberliği mesleğinin yapılabilmesi için rehberlerin ruhsatnameye sahip ve 
eylemli olarak (bir odadan çalışma kartı alarak) mesleği icra etmeleri gerekmektedir. 
Ruhsatname; “mesleğe kabul koşullarını taşıyan turist rehberlerine Bakanlık1 tarafından verilen belgeyi” 
ifade etmektedir. Eylemli turist rehberi; “çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma 
hak ve yetkisine sahip turist rehberlerini”, eski adıyla kokart yeni adıyla ise çalışma kartı “Birlik2 
tarafından basılan ve eylemli turist rehberlerine kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak 
üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin verilen izin belgelerini” ifade eder 
(www.resmigazete.gov.tr). Ayrıca turist rehberlerinin mesleklerini icra edebilmeleri için kişinin 
yerleşim yeri kaydının olduğu ilde ya da o ilin bağlı olduğu bölgesel odaya üye olması 
zorunludur. Tüm il ya da bölgesel odalar, Turist Rehberliği Birliği’nin (Tureb) üyesidir. 
Türkiye’de 6 bölgesel, 7 merkezi olmak üzere toplam 13 rehberler odası bulunmaktadır 
(http://www.tureb.org.tr).  

Tureb’in 2020 Mart ayı verilerine göre toplam 11101 turist rehberi bulunmaktadır 
(http://www.tureb.org.tr). Tureb rehber istatistiklerinde belirtilen 11101 turist rehberinin; 9846’sı 
ülkesel, 1255’i bölgesel olarak ayrılmaktadır. Ülkesel turist rehberi; “ruhsatname ve çalışma kartında 
ülke genelinde çalışma hak ve yetkisine sahip olduğu belirtilen turist rehberlerini”, bölgesel turist rehberi 
ise “ruhsatname ve çalışma kartında belirtilen coğrafi bölge veya bölgelerde çalışma hak ve yetkisine sahip 
olan” turist rehberlerini ifade etmektedir (www.resmigazete.gov.tr). Bu turist rehberleri bazı 
sorunlarla karşılaşabilmekte ve bu sorunlar rehberleri birçok açıdan etkilemektedir. Bu 
sorunlardan en önemlisi denetim eksikliği ya da denetimin hiç olmamasıdır (Köroğlu, 2011; 
Güzel vd., 2014; İrigüler, 2015;). Turizmin önemli paydaşlarından olan turist rehberlerinin 
turizmin gelişimini ve ülke tanıtımını etkilediği düşünüldüğünde karşılaşılan denetim sorunları 
ve turist rehberlerinin denetimlere yönelik algılarının belirlenmesi önem arz etmektedir.  

 

Denetim ve Tur Denetimi 

Denetim; kanuni standart ve altyapısı olan, denetlenen ve denetleyen arasındaki etkileşimin 
objektifliğini sağlayan, sosyal ve psikolojik ilişki gerektiren bir faaliyettir (Baykara, 2013). 
Denetim kavramı, genellikle teftiş, kontrol, revizyon gibi benzer kelimelerle aynı anlamda 
kullanılmaktadır. Ancak denetim amacı, yöntemi ve yönetimiyle birlikte değerlendirilen, kamu 
otoritesinin kullanıldığı bir süreçtir. Çıktı olarak, kanunsuz ve hatalı davranışları sergileyen 
kişileri denetleyip ortaya çıkaran, ürün üretiminde etkin olan, verimli, kaliteli yöntemlerin 
uygulanmasını ve giderek gelişmesini sağlayan bir eylemdir (Köse, 1999). 

 
1 Bakanlık: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı  
2 Birlik: 07.06.2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında kurulan 
Turist Rehberleri Birliği (Tureb) 
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Yazında denetim kavramı, dış ve iç denetim olmak üzere iki farklı başlıkta irdelenmektedir. Türk 
Dil Kurumu (TDK) denetim kavramını; denetimi yapılan bir şeyin mevzuata uygun olarak 
yapıldığını ya da yapılmadığını araştırmak, teftiş etmek, imcelemek ve kontrol etmek olarak 
tanımlamıştır (www.sozluk.gov.tr). Ayrıca yazında yapılmış olan tanımlarda denetim, 
denetlenen alana göre farklılık göstermektedir. Örnek olarak muhasebe alanında yapılan 
tanımlarda finansal terimler kullanılırken, kamu denetimleri alanında yapılan tanımlarda daha 
çok yargısal, hukuki terimlerin kullanıldığı görülmektedir (Baykara, 2013). 

Denetimler; içerik, kapsam ve amaç; denetlenenler, denetleyenler ve denetim gibi alan-
kapsamlara göre farklı şekillerde sınıflandırılabilirler. Yazında en fazla karşılaşılan denetim 
sınıflandırması; iç ve dış denetim, uluslararası denetim, bağımsız denetim, uygulama zamanına 
göre denetim, finansal denetim, uygunluk denetimi, ekonomik ve faaliyet denetimi şeklindedir. 
Yazında karşılaşılan denetim türleri çok fazla olup bazen bu durumdan kaynaklı kavram 
kargaşası da oluşabilmektedir. Denetimin farklı türlerinin olmasının yanında bütün 
denetimlerde uyulması gereken ilkeler sabittir. Akpınar’a (2006: 34-55) göre bu ilkeler; yasallık, 
dürüstlük, bağımsızlık ve nesnelliktir. Bu dört ilkeye göre yapılan denetimler amacına hizmet 
eder ve etkili sonuç getirir. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı bu ilkelerden sapılır ise denetim 
eksik ve etkisiz kalır. Bu sebeple denetimde bu dört ilkeye her ne olur ise olsun uymak önem ve 
öncelik arz eder. 

Denetim kavramı uygulama alanına göre farklılık gösterse de genel olarak yapılan işlerin 
denetlenmesi anlamına gelmektedir. Turizm alanında ise restoran, otel, rekreasyon alanı ve 
acenta gibi birçok işletmenin yönetimsel anlamda denetlendiği bilinen bir konudur. Turizm 
deyince akla ilk seyahat ve yer değiştirme gelmekte, ulaşım olmadan turizmden bahsetmek 
mümkün olmamaktadır. Ulaşım araçları bileti satmak ve insanları turizme dahil edecek 
organizasyonlar yani turlar düzenlemek, Türkiye’de sadece seyahat acentalarının görevidir. Bu 
anlamda seyahat acentalarının ana faaliyetleri olan turların denetlenmesi de kaçak acentacılık ve 
kaçak rehberlik faaliyetlerinin önlenebilmesi için oldukça önemlidir. Yukarıda yapılan denetim 
tanımından hareketle tur denetimi; turizm alanında özellikle seyahat acentalarının organize 
ettikleri turlarda, düzenin sağlanması ve seyahat acentası, turist ve turist rehberi haklarının 
korunması amacıyla Tureb, Tursab ve Kültür Turizm Bakanlığı kurumlarından herhangi birisine 
ait denetim elemanlarının ören yeri, müze gibi turistik alanlarda yaptıkları kontrollere verilen 
addır. En basit tanımıyla tur denetimi, hangi amaçla yapıldığı fark etmeksizin turların Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kanun ve yönetmeliklerine uygun organize edilip edilmediği durumunun 
ilgili denetçiler vasıtasıyla denetlenmesi olarak tanımlanabilir.  

Tur denetimleri, rehber ve acenta denetimi olarak iki ayrı başlık altında incelenebilir. Türkiye’de 
seyahat acentaları tarafından organize edilen Anadolu turları olarak isimlendirilen paket turlarda 
acentalar tarafından sözleşme ya da daimi çalışan olarak istihdam edilen turist rehberleri aynı 
zamanda acenta adına turun işleyişinden sorumlu bir elemandır. Bu bağlamda tur ve turist 
rehberi denetimlerinde denetçilere karşı tur denetimlerinin ilk muhatabı turist rehberleridir. 
Sadece 6326 sayılı turist rehberliği meslek kanununa göre değil aynı zamanda 1618 sayılı Seyahat 
Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü kanununa göre de acentaların organize etmiş oldukları turların 
denetimlerinde ihtiyaç duyulan ve turlarda bulundurulması gereken belgeler anlamında bilgi ve 
belgelerin sorumluluğun turist rehberleri üstlenmektedirler. Durum her zaman böyle olmasa da 
nadiren turlarda acenta adına acenta sorumluluklarını yerine getirmek için tur yöneticilerinin 
görevlendirildiği gözlemlenmektedir. Uygulamaya bakıldığında bu yöntem; acentalar tarafından 
organize edilen günübirlik turlarda ve daha çok yerli gruplarda, turist rehberinin gidilen 
destinasyondan alındığı durumlarda tercih edilmektedir. 

Tur denetimleri, turist rehberleri denetiminde 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 
7. maddesi ile aynı kanuna bağlı yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca yapılmaktadır. Bakanlık 
veya il kültür ve turizm müdürlüklerinin katılımları ile birlikte; acenta, belgesiz acentacılık, kaçak 
tur ve belgesiz turist rehberliği denetimi de 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları 
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birliği kanunu kapsamında acenta ve belgesiz acentacılık faaliyetlerinin denetimini 
yapılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının Haziran 2008 tarihli Denetim Uygulama Esasları 
konulu talimatı ile 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği, denetim uygulamalarının 
ana kaynağını oluşturmaktadır. Bu talimata göre, bir meslek kuruluşu olarak Tureb ve Tureb’e 
bağlı rehber odaları turist rehberi denetimleri planlayabilmekte ve uygulayabilmektedir. Eğer 
bu planlamalara il müdürlükleri de katılım gösterirse bu durum sadece rehberlerin denetlenmesi 
ile sınırlı kalınmakta, acentalar, turlar ve her türlü turistik faaliyetler denetlenebilmekte ve 
kanunsuz bir durum ile karşılaşıldığında cezai işlem uygulanabilmektedir. Yani Bakanlık adına 
turizm il müdürlükleri bir kamu kurumu olarak asli görevi olan doğrudan denetim yapma, 
planlama yetkisine sahiptir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı talimatı ile güncel olarak uygulanan denetimlerde kamu personeli 
vasfıyla görev alan denetim görevlileri, valilik onayı aldıktan sonra denetim yapmaya 
yetkilidirler. Alınan onay her yılbaşı geldiğinde tekrardan takvimde değişiklik yapılarak ya da 
aynı tarihler için düzenlenip tekrardan bir yıllık olacak şekilde valilik onayına sunulur ve 
yenilenir. Onay örneğine il kültür turizm müdürlüklerinden ulaşılabilir. Rutin aylık ya da ekstra 
talep üzerine anlık gelişen denetimler, ancak il kültür ve turizm müdürlükleri bünyesinde çalışan 
ve mülki amirliklerce yetki verilmiş personelin katılımıyla gerçekleştirilebilmektedir. 
Müdürlükler tarafından görevlendirilen personelin yanı sıra Tureb ve Türsab tarafından 
görevlendirilen denetim görevlilerin de bulunduğu bir komisyon denetimleri yapmak için 
görevlendirilmektedir. Komisyon başkanı Bakanlık veya müdürlük adına denetimlere katılan en 
yetkili kişidir. Buna karşın 1618 sayılı Türkiye Seyahat Acentaları ve Acentaları Birliği Kanunu 
ile aynı kanuna bağlı yönetmelikte tur denetimiyle ilgili bir madde ya da bölüm yoktur. Bu da 
Tursab, Tureb ve Bakanlık tarafından ivedi olarak giderilmesi gereken bir problemdir.  

Tur denetimi ile ilgili en kapsamlı kanuni düzenleme 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek 
Kanununun 7. Maddesinde, mesleğin korunması başlığı altında değinilmiştir. Yönetmeliğin 41. 
Maddesi ile rehberin denetimi ile aynı zamanda rehberlerin yönettiği turların da dolaylı yönden 
denetlenmesi düzenlenmiştir. 6326 sayılı yasa gereği Tureb denetim görevlilerinin denetim 
yetkileri iç denetim niteliğindedir ve sadece turist rehberlerinin denetlenmesini konu 
edilmektedir. Bakanlık veya il müdürlüklerinin görevlendirdiği kişilerin bulunmadığı 
denetimler yine aynı yasa gereği sadece turist rehberlerini kapsamaktadır. Bu durumdan 
hareketle sadece Tursab ve Tureb denetçileri tarafından uygulanan denetimler, belgesiz 
acentacılık ve belgesiz rehberlik faaliyetlerini tespit etseler ve tutanak altına alsalar dahi idari 
yaptırımdan uzaktır. Bu denetimlerde tutulan tutanaklar ilgili mülki amirlikler için sadece ihbar 
niteliğindedir. Sonuç olarak bakanlık ile il kültür turizm müdürlükleri görevlilerinin hatta en 
önemlisi kolluk kuvvetlerinin olmadığı denetimler sadece bakanlıktan belgeli Acenta ve Turist 
Rehberlerini denetlemekte etkilidir. Kolluk kuvvetlerinin ve bakanlık denetçilerinin olmadığı 
belgesiz yani kaçak acenta ve rehber denetimleri ancak denetlenen kaçak kişi denetlenmeye izin 
verir ise denetlenebilir. Bu durum da denetlemenin etkisiz olmasının önündeki en büyük 
engeldir. 

 

YÖNTEM 

Çalışma turist rehberlerinin, tur ve turist rehberi denetimine yönelik algılarının ve yapılan 
denetimlerde turist rehberlerinin bir mağduriyet yaşayıp yaşamadıklarının belirlenmesi 
amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın, rehberlere ve rehberlerin uygulamadaki iş ortakları olan 
seyahat acentaları ile birlikte diğer turizmin paydaşlarına bilgi sağlama açısından çok önemli 
olduğu düşünülmektedir. Diğer bir amaç ise çıkacak sonuçlara göre başta Tureb ve Tursab olmak 
üzere tüm ilgili kurumlara denetimlerle ilgili önerilerde bulunmaktır. Çalışma amacı 
doğrultusunda nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket tekniği 
kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için hazırlanan anket, üç bölüm halinde hazırlanmıştır. 
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İlk bölümde turist rehberlerinin yapılan tur ve turist rehberi denetimlerine yönelik algılarını 
belirlemek amacıyla beşli Likert derecelendirmeyi (1: Hiçbir Zaman, 2: Çok Nadir, 3: Bazen, 4: 
Çoğu Zaman, 5: Her Zaman) içeren 15 ifadeden oluşan algı ölçeği kullanılmıştır. Bu bölümdeki 
ifadeler, sağlık alanına hastaların hemşirelerden memnuniyetini ölçmeye yarayan orijinal formu 
Dozier vd. (2001) tarafından Amerika’da geliştirilmiş olan ve Türkiye’de ise geçerlik ve 
güvenirlik ile ilgili çalışma İpek Çoban ve Kaşıkçı (2010) tarafından yapılmış olan ölçekten 
uyarlanan hali temel alınarak bir algı ölçeği oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise katılımcılara 
yönelik 8 ifadeden oluşan ve denetimler sırasında denetmenler tarafından turist rehberlerinin 
mağdur edilip edilmediğini ölçmek amacıyla, Aquino, Grover, Bradfield ve Allen’in (1999) 
geliştirdiği algılanan mağduriyet ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte, dolaylı ve doğrudan mağduriyet 
davranışları adı altında iki boyut yer almaktadır. Alt ölçeklerin her birinde dört ifade olmak 
üzere, toplamda 8 ifade vardır. Araştırmanın son bölümünde ise demografik sorular yer 
almaktadır.  

Bu araştırma Kültür ve Turizm Bakanlığından ruhsatname almış, bir hafta ve üzerinde süreyle 
turlar yöneten turist rehberlerinin tur ve turist rehberi denetimlerine yönelik algılarını belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Türkiye’de kaç acentanın yılda kaç yedi gün ve üzeri tur organize ettiğine 
hiçbir kaynaktan ulaşılamamıştır. Ayrıca 7 gün ve üzeri turlarda istihdam edilen turist 
rehberlerinin sayısını belirleyebilecek bir kurum, kuruluş ya da veriye ulaşılamamıştır. Bu 
sebeple araştırmanın evreni belirlenememiştir. Bu durum çalışmanın en büyük kısıtını 
oluşturmaktadır. Araştırmaya konu olan olay, olgu, obje ve bireylerin tamamına evren 
denilmektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 31). Araştırma verilerinin toplanacağı alanları 
belirlemek için bilindik 10 (incoming) seyahat acentasının düzenlediği 7 gün ve üzeri tur 
programları incelenmiştir(Doraktour, Itırtour, peregrineadventures, italtur, Gapadventures, 
intrepidtravel, geckosadventures, insightvacations, neontours, Gate1travel) . Bu seyahat 
acentalarının organize ettikleri 7 gün ve üzeri turların neredeyse hepsinde Truva, Efes ve 
Pamukkale antik kentlerinin ziyaret edildiği belirlenmiştir. Bu sebeple Truva, Efes ve Pamukkale 
ören yerlerine grupla gelen turist rehberlerinden 7 gün ve üzeri tur yöneten turist rehberlerine 
anket uygulanmıştır. Bu yöntemin seçilmesinin sebebi odak grup görüşmesinden alınan sonuçlar 
dahilinde olmuştur. Odak grup için İstanbul, Kuşadası ve Çanakkale’de bulunan 3 rehber, 3 
akademisyen ve 3 acenta yöneticisi ile odak gurup görüşmesi yapılmış ve ülkesel tur düzenleyen 
10 (incoming) acenta programı incelenerek 7 ve üzeri günü kapsayan turlarda en çok ziyaret 
edilen ören yerlerinde veri toplamaya karar verilmiştir. Anketin uygulanmasında rehberin 
anlatımını bitirmesi ve grubunun serbest zaman içerisinde olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmada 
veriler kolayda örnekleme tekniği ile toplanmıştır. Bu yöntemde, araştırmacı tarafından 
oluşturulan ankete cevap verebilecek kişilerin örneğe katılması durumudur ve bu yöntemde 
kolaylıkla bulunan katılımcı, ideal katılımcıdır (Altunışık vd., 2012: 142). Kolayda örnekleme 
tekniğini kullanma sebebi erişiminin kolay ve ucuz olmasıdır (Suri, 2011:5). Ayrıca bu yöntem 
sosyal bilimlerde en yaygın kullanılan örnekleme stratejisi olarak bilinmektedir. Araştırmalar ve 
görüşmeler ışığında anket oluşturulmuş ve pilot uygulama için 50 rehbere çevirim içi oluşturulan 
anketlerin linki yollanmıştır. Yollanan anket linkine 27 rehber dönüş yapmış ve veriler ölçek 
güvenirlik ve geçerlilik için analize tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda pilot çalışma algı 
ölçeği Cronbach Alpha (α) değerleri 0,949 ve algılanan mağduriyet ölçeği Cronbach Alpha (α) 
değerleri 0,941 olarak tespit edilmiştir. Sonrasında verilerin toplanması amacıyla anket 
uygulamasına geçilmiştir. Veriler, ören yerlerinde rehberlerinden yüz yüze anket uygulama 
yöntemiyle elde edilmiştir. Toplamda ulaşılan 400 rehberin, 153’ü zaman darlığı, yorgun olmak, 
dinlenmek istemek gibi nedenlerden dolayı anket formuna yanıt vermek istememişlerdir. 
Rehberlerden 89’u ise anketi yanıtlamak istemiş ancak serbest zaman süresi içerisinde gruptaki 
turistlerin soru sormaya gelmesi, yaşanan aksaklıklara müdahale etmek için ayrılmak, serbest 
zaman süresinin bitmesi gibi nedenlerden dolayı anketi tamamıyla yanıtlayamamışlar ve yanıtlar 
yarım kalmıştır. Sonuç olarak 158 turist rehberinden Mayıs 2019 ve Eylül 2019 tarihleri arasında 
veri toplanabilmiştir. Çalışma için anket doldurmayı kabul eden turist rehberlerinin yanıtları 
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sonucunda elde edilen veriler, genellikle sosyal bilimlerde kullanılan istatistik veri çözümleme 
programı ile analiz edilmiştir. 

Araştırmanın hipotezi şu şekilde oluşturulmuştur (Yeniyapar vd., 2014; Eker ve Zengin, 2016; 
Güzel vd., 2014; Karakaş, 2018; Büyüktepe vd., 2019) 

H1 Turist rehberlerinin denetim algılarının, algıladıkları mağduriyete anlamlı bir etkisi vardır. 

H1a Turist rehberlerinin önemsenme algılarının, algıladıkları mağduriyete anlamlı bir etkisi 
vardır. 

H1b Turist rehberlerinin Güvende Hissetme ve Öğrenme algılarının, algıladıkları mağduriyete 
anlamlı bir etkisi vardır. 

Bu çalışmada turist rehberlerinin denetim algılarının algıladıkları mağduriyete etkisi 
ölçülecektir. Araştırma amacı ve hipotezleri baz alınarak araştırma modeli oluşturulmuştur. 
Oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de yer almaktadır. 

 

Şekil 1. Kuramsal Çerçeve Doğrultusunda Oluşturulan Model 

 

Yazın incelenmiş ve turist rehberlerinin, tur ve turist rehberi denetimine yönelik algılarının ve 
yapılan denetimlerde turist rehberlerinin bir mağduriyet yaşayıp yaşamadıklarının belirlenmesi 
amacıyla yapılan araştırma için iki ölçek belirlenmiştir. Turist rehberlerinin denetim sırasındaki 
denetim algılarını ölçmek için denetim algısı ve bu denetimlerden bir mağduriyet algılayıp 
algılamadıklarını ölçmek için ise algılanan mağduriyet ölçeği kullanılmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda denetim algısından algılanan mağduriyete bir etki modeli oluşturulmuştur.  

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılanların % 75’i erkek, %31,6’sının 21-30 ve % 27,8’i 31-40 yaş aralığında olduğu 
tespit edilmiştir. Ankete katılan rehberlerin % 57’sinin lisans derecesine ve %27’sinin ise yüksek 
lisans derecesine sahip olduğu, % 77,2’sinin bakanlık tarafından her yıl belirlenen ve 2020 yılı için 
açıklanan aylık taban ücret (5870 TL) altında aylık gelir elde ettiği saptanmıştır. Katılımcıların % 
72,8’i gibi büyük çoğunluğu ülkesel turist rehberi olduğu, %91,8’i bir acentaya bağlı olmadan 
serbest olarak çalıştığı, % 77,2’sinin rehberliği asıl iş olarak yaptığı ve rehberlerin hepsinin 
genelde yedi gün ve üzeri tur ağırlıklı çalıştığı saptanmıştır.  
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Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) Bulguları 
 
Çalışmada öncelikle Cronbach Alpha (α) değerlerine bakılmıştır ve sonrasında ise açıklayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi yapılmasının amacı ölçülen ölçeğin içerisinde 
bulunan gizil boyutları ortaya çıkarmaktır (Williams vd., 2010; 3). Araştırmada ele alınan 
ölçeklerin tamamının α değerinin 0,70 değeri üzerinde olduğu analizler sonucunda görülmüş ve 
elde edilen değer doğrultusunda faktör analizinin yapılmasına kararlaştırılmıştır. Bu 
doğrultusunda, faktör analizi yapmadan önce seçilen ölçeklerde yer alan ifadeler ile ilgili madde 
test korelasyonları analiz edilmiştir (Altunışık vd., 2012: 268). Analizlerde Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) yani örneklem yeterlilik testi uygulanmıştır. İlgili yazın incelendiğinde KMO alt 
değerinin 0,70 değerinde olduğunun birçok araştırmacı tarafından kabul edildiği görülmüştür 
(Altunışık vd., 2012: 268). Bartlett Küresellik Testi, Faktör analizinin uygulanabilmesi için 
gereklidir. Analize tabi tutulacak ölçeklerin % 95 güven aralığında olduğu dikkate alınmış ve 
Bartlett’in Küresellik Testi (p≤0,001 için) yapılmıştır. Elde edilen veriler faktör analizi için uygun 
bulunmuştur (Akkoyunlu vd., 2010:13). Ölçeklere faktör analizi uygulanmış ve edilen değerler 
sonucunda, varyansı açıklama oranı, özdeğerler (Eigenvalue), ankette yer alan her bir maddenin 
faktör yüklerine ilişkin değerler ve birikimli varyans her bir ölçeğin ilgili tablosunda 
sunulmuştur. 
 
Rehberlerin Denetim Algılarına İlişkin AFA 
 
Çalışmada, rehberlerin denetim algıları Dozier vd. (2001) tarafından geliştirilen ve 15 ifadeden 
oluşan algı ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçek iki boyut olarak algılanmıştır. Bu boyutlar araştırmacı 
tarafından güven ve öğrenme ile önemsenme olarak adlandırılmıştır. Bu Analizler sonucunda 
KMO değeri 0,894 ve yaklaşık ki kare (χ2) değerinin Bartlett testine göre 967,568 olduğu ve 
anlamlılık düzeyinin ise p= ,000 olduğu tespit edilmiştir. 
 
Faktör analizi yapılmış ve sonuç olarak, binişik madde olması sebebiyle denetim algısı ölçeğinde 
bulunan ifade (Da13) çıkarılmıştır. Açıklayıcı Faktör Analizine göre ölçülen bir ifadenin yüksek 
olan iki faktör yükü arasında en az 0,10 fark bulunması önerilmektedir. Ayrıca bu yükler arasında 
0,10'dan küçük bir değer olur ise, ilgili her iki ifade binişik madde olarak adlandırılmaktadır 
(Demir ve Koç, 2013: 1770). Yapılan analizlerde baz alınan minimum faktör yük değeri için, 0,40 
olması seçimde iyi bir ölçüdür (Çakır, 2014: 11). Yapılan faktör analizi sonuçları baz alındığında, 
denetim algısı ölçeği rehberler tarafından iki boyut olarak algılanmış ve bu faktörlerin toplam 
açıklanan varyansı %53,67’dir. Büyüköztürk’e (2007) göre çok faktörlü desenlerde, açıklanan 
toplam varyansın %40- %60 arasında olması yeterlidir (Büyüköztürk, 2007). 
 
Dokuz ifadeyi içeren önemsenme boyutunun özdeğeri 4,135, varyansı açıklama oranı ise %29,536 
olarak tespit edilmiş ve Cronbach Alpha değeri ise 0,878 olarak tespit edilmiştir. Beş ifadeden 
oluşan güven duyma ve öğrenme boyutunun özdeğerinin 3,379, varyansı açıklama oranı ise 
%24,133 olarak tespit edilmiş ve Cronbach Alpha değeri ise 0,784 olarak tespit edilmiştir.  
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Tablo 1. Denetim Algısı Ölçeği AFA Test Sonuçları 
İFADELER Faktör 

1 

Faktör 

2 
Ortak Varyans Değeri 

DA3 Denetim yapılması esnasında rehberlerin sorularına cevap 
verildiğini düşünüyorum. 

,583  ,468 

DA4 Denetim yapılması esnasında rehberin bulundurması gereken 
evrakların dikkatle incelendiğini düşünüyorum. 

,615  ,508 

DA5 

 

Denetim yapılması esnasında bir eksiklik olması durumunda, bu 
durumun rehbere sözlü olarak aktarıldığını düşünüyorum. 

,699 

 

 

 

,483 

 

DA6 Denetim yapılması esnasında rehbere iyi davranıldığını 
düşünüyorum. 

,788  ,670 

DA7 Denetimde, turların denetlenmesiyle ilgili rehberin bilmediği 
şeyler hakkında rehbere bilgi verildiğini düşünüyorum. ,785  ,673 

DA8 Denetim sonunda denetim raporunun ilgili kurumlara 
iletildiğini düşünüyorum. ,666  ,466 

DA9 Rehberlerin denetim yapılmasına ihtiyaç duyduklarında, makul 
sürede denetimin gerçekleştirildiğini düşünüyorum. 

,596  ,403 

DA12 Denetimler esnasında turist rehberlerine yardımcı olunduğunu 
düşünüyorum. 

,628  ,669 

DA14 Denetim yapılırken grubun tedirgin olmamasına dikkat 
edildiğini düşünüyorum. ,548  ,464 

DA1 Denetim yapılmasının, turda bulundurulması gereken evraklar 
konusunda farkındalığın artmasına yardımcı olduğunu 
düşünüyorum. 

 ,755 ,592 

DA2 Denetim yapılmasının, rehberlerin denetim esnasında nasıl 
davranacağını anlaması konusunda yardımcı olduğunu 
düşünüyorum. 

 ,591 ,407 

DA10 Denetimlerin, rehberlerin kendilerini iyi hissetmelerinde önemli 
bir faktör olduğunu düşünüyorum.  ,752 ,598 

DA11 Turizm alanındaki bazı uygulama sorunlarının, denetimler 
sayesinde önlendiğini düşünüyorum. 

 ,646 
,469 

DA15 Denetimler sayesinde mesleğimin güvende olduğunu 
düşünüyorum. 

 ,799 
,644 

Özdeğer 4,135 3,379  

Açıklanan Varyansın Yüzdesi 29,536 24,133  

Toplam Açıklanan Varyans  53,670  

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Ölçümü  ,894 

 

Bartlett Küresellik Testi 

Yaklaşık Ki-kare 967,568 

df 91 

Sig. (Anlamlılık) ,000 
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AFA Analizi Sonrasında İfadelerin Aritmetik Ortalamaları ve Ölçeklerin 
Güvenilirlik Analizleri  
 
Denetim Algısı ölçeği, Cronbach Alpha değerleri ve ölçek ifadelerinin aritmetik ortalamalarıyla 
standart sapmalara ait değerleri hesaplanmıştır. Ölçeğe ait genel güvenilirlik (α) 0,894 olarak 
hesaplanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucu ortaya çıkan boyutların α değerleri, önemsenme 
boyutunda 0 ,878, güven duyma ve öğrenme boyutunda ise 0,784 olarak tespit edilmiştir. Elde 
edilen bu sonuçlar ışığında, denetim algısı ölçeğinin güvenilirliğinin yüksek olduğu 
görülmüştür. Ölçekte bulunan ifadelerin toplam aritmetik ortalaması =3,91 olarak 
bulunmuştur. Ölçekte yer alan alt boyutların ifadelerinin toplam aritmetik ortalamaları ise, 
önemsenme boyutunda =3,83 ve güven duyma ve öğrenme boyutunda ise =4,04 olarak 
bulunmuştur. 

 
 
Turist Rehberlerinin Algılanan Mağduriyetlerine İlişkin AFA 
 
Araştırmada, turist rehberlerinin denetim algıları 8 ifadeden oluşan Aquino vd.’nin (1999) 
geliştirdiği algılanan mağduriyet ölçeği ile ölçülmüştür. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,753 
olduğu ve yaklaşık ki kare (χ2) değeri Bartlett küresellik testine göre 544,634 olduğu ve anlamlılık 
düzeyinin ise p= ,000 olduğu tespit edilmiştir. 
 
Tablo 2. Algılanan Mağduriyet Ölçeği AFA Test Sonuçları 
 

 

İFADELER 

Faktör 

1 

Ortak 
Varyans 
Değeri 

ALM1 Denetim esnasında rehbere karşı aşağılayıcı ve küçük düşürücü  

davranışlar olduğunu düşünüyorum. 

,797 ,636 

ALM2     Denetim esnasında rehbere karşı uygunsuz yorum ve hareketler  

    yapıldığını düşünüyorum. 

,804 ,646 

ALM3 Denetim esnasında rehbere karşı fiziksel zararla tehdit olduğunu düşünüyorum. ,704 ,496 

ALM4 Denetim esnasında rehbere küfredildiğini düşünüyorum. ,711 ,505 

ALM5 Denetim sonrasında rehber hakkında, rehber camiasına kötü şeyler söylendiğini 
düşünüyorum. 

,670 ,449 

ALM6 Denetim sonrasında rehberin çalışmasının sabote edildiğini düşünüyorum. ,746 ,556 

ALM7 Denetim sonrasında rehberi camiada kötü göstermek için bir şeyler yapıldığını 
düşünüyorum. 

,735 ,540 

Özdeğer 3,828  

Açıklanan Varyansın Yüzdesi 54,683  

Toplam Açıklanan Varyans 54,683  

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü  ,753 

 

Bartlett Küresellik Testi 

Yaklaşık Ki-kare 544,634 

df 21 

Sig. (Anlamlılık) ,000 
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Faktör analizi yapılmış ve sonuç olarak, algılanan mağduriyet ölçeğinde bulunan bir ifade 
(ALM8) faktör yükü 0,40’in altında olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. Yapılan analizlerde baz 
alınan minimum faktör yük değeri için, 0,40 ya olması seçimde iyi bir ölçüdür (Çakır, 2014: 11). 
Yapılan faktör analizi sonuçları baz alındığında, algılanan mağduriyet ölçeği rehberler tarafından 
tek boyut olarak algılanmış ve bu faktörlerin toplam açıklanan varyansı %54,68 olarak 
hesaplanmıştır. Faktör yükü altında kalan ifade çıkartıldıktan sonra yapılan faktör analizi 
sonucunda, yedi ifadeyi içeren algılanan mağduriyet ölçeği özdeğeri 3,828 olarak, varyansı 
açıklama oranı % 54,683 düzeyinde ve Cronbach Alpha değeri ise 0,844 olarak tespit edilmiştir.  
 
AFA Analizi Sonrasında İfadelerin Aritmetik Ortalamaları ve Ölçeklerin 
Güvenilirlik Analizleri 
 
Denetim Algısı ölçeği, Cronbach Alpha değerleri ve ölçek ifadelerinin aritmetik ortalamalarıyla 
standart sapmalara ait değerleri hesaplanmıştır. Ölçeğe ait genel güvenilirlik (α) 0,894 olarak 
hesaplanmıştır. Algılanan Mağduriyet ölçeği, Cronbach Alpha değeri ve bu ölçek ifadelerinin 
aritmetik ortalamalarıyla standart sapmalara ait değerleri hesaplanmıştır. Ölçeğe ait genel 
güvenilirlik (α) 0,844 olarak hesaplanmıştır. Ölçekte bulunan ifadelerin toplam aritmetik 
ortalaması =1,46 olarak bulunmuştur. 
 
Normal Dağılım Analizleri 
 
Regresyon analizi öncesinde normal dağılım analiz yapılmıştır. Denetim algısı ölçeği analizi 
sonuçlarına göre basıklık (Kurtosis) değerli -1,251 ve çarpıklık (Skiwness) değeri 1,636 olarak 
hesaplanmıştır. Algılanan mağduriyet ölçeği analizi sonuçlarına göre ise basıklık (Kurtosis) 
değerli 1,382 ve çarpıklık (Skiwness) değeri 1,930 olarak hesaplanmıştır. Basıklık ve çarpıklık 
değerlerinin +2.0/ -2.0 değerleri arasında olması, (George ve Mallery, 2010) çarpıklık ölçüsü -3.0, 
+3.0 arası olması normal kabul edilir. Çarpıklık 1’den büyük ya da -1’den küçükse; dağılım 
simetrik olmaz(Büyükbeşe ve Dağ, 2018, 987). Basıklık değerinin pozitif olması, normalden dik 
bir dağılım anlamına gelir. Basıklık değerinin negatif olması ise normalden düz bir dağılım 
anlamına gelir (Abdüsselam ve Karal, 2012: 175). 
 
Regresyon Analizi Sonuçları 
 
Yapılan analiz bulgularına göre, tahmin değişkenleri ve bağımlı değişken için kurulan çoklu 
regresyon modeli istatistiki anlamda anlamlıdır ( F=34,005, p=0,000 ). Turist rehberlerinin 
denetim algıları, algıladıkları mağduriyet değişimin % 30,5’ini açıklamaktadır. Önemsenme 
boyutunun algılanan mağduriyet üzerinde negatif bir etkisi vardır (-,538) ve bu ilişki istatistiki 
olarak anlamlıdır (tsom-1=-6,140 psom-1=0,000). Güven ve öğrenme boyutunun algılanan mağduriyet 
üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir (tsom-1=-,255 psom-1=0,799). Bu sonuca göre H1 
kısmen(1/2) desteklenmiştir. Yani H1a alt hipotezi desteklenmiş ancak H1b alt hipotezi 
desteklenmemiştir.  

 
Tablo 3: Turist Rehberlerinin Algıladıkları Mağduriyetin Denetim Algıları Üzerindeki Etkisi 
 

 β Std β t p R2 F p 
Sabit 3,140 - 14,306 ,000 

,305 34,005 ,000 Güven ve Öğrenme -,016 -,022 -,255 ,799 
Önemsenme -,419 -,538 -6,140 ,000 

 
Sonuç olarak, turist rehberlerinin, yapılan denetimlerde denetmenlerin kendilerine 
davranışlarından memnun oldukları ve yapılan denetimlerde mağduriyet yaşamadıkları tespit 
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edilmiştir. Ayrıca turist rehberlerinin, denetimler sayesinde ve denetmenler tarafından 
kendilerinin önemsendikleri tespit edilmiştir. Yine denetimler ve denetmenler sayesinde mesleğe 
güven duydukları aynı zamanda da bu denetimler sayesinde denetimlerin işleyişi ile ilgili bilgi 
edindikleri elde edilen sonuçlar arasındadır. Elde edilen verilerden çıkartılan sonuca göre 
araştırma hipotezi kısmen desteklenmiştir. Yani turist rehberlerinin denetime tabi tutulmaları 
onlara herhangi bir mağduriyet yaratmamaktadır.   
 
Elde edilen sonuçlara göre; turist rehberlerinin kendilerine yönelik ve acentalara yönelik yapılan 
denetimlerden memnun oldukları anlaşılmaktadır. Ancak turist rehberlerinin kaçak tur ve turist 
rehberlerine yönelik denetim yapılmadığı ya da yeteri kadar yapılmadığı ile ilgili düşünceleri 
mevcuttur. Özellikle günümüzde salgın hastalıklar, terörizm, savaşlar gibi sebeplerden dolayı iş 
kaybı yaşayan rehberlerin denetimlere yönelik olumlu bakışı kaçakların denetlenmeleri 
zannından kaynaklanıyor olabilir. Yukarıda da belirtildiği üzere denetimler büyük oranda 
belgeli rehberleri kapsamaktadır. Rehberler bağlı bulundukları odaya ve Tureb’e denetimlerin 
daha etkili yapılabilmesi için gerekli kanuni ve uygulama tedbirlerin alınması konusunda baskı 
yapmalıdırlar. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turist rehberlerinin yapılan denetimlere yönelik algılarının ve yapılan denetimlerde turist 
rehberlerinin bir mağduriyet yaşayıp yaşamadıklarının belirlenmesi amacıyla yapılan 
araştırmadan elde edilen verilere göre sonuçlar açıklanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu 
erkektir ve bu durumun sebebi erkek turist rehberlerinin yedi gün ve üzeri turlara daha yoğun 
olarak çıkabildikleri şeklinde yorumlanabilir, kadınların ise uzun süreli turları genelde tercih 
etmedikleri söylenilebilir (Köroğlu, 2011: Güzel vd., 2014: 178, İrigüler, 2015: Gökdemir ve 
Hacıoğlu, 2018: 531).  
 
Yaş değişkeni bulgusundan anlaşıldığı üzere genellikle orta yaş ve altı turist rehberlerinin yedi 
gün ve üzeri turlarda hizmet vermektedirler. Bu durumun sebebi kırk yaş ve üzeri rehberlerin 
daha düzenli bir yaşam istemelerinden kaynaklı günübirlik turları daha fazla tercih etmeleri 
gösterilebilir. Eğitim düzeyi bulgusundan da anlaşılacağı üzere turist rehberliği meslek kanun ve 
yönetmeliğiyle uygulanmaya başlanılan turist rehberleri olma kriterlerinde en az lisans 
derecesinde mezun olma kararının yanı sıra Turist Rehberliği yüksek lisans programından 
mezun olanlara da turist rehberi olma hakkı getirilmesi mesleğe eğitim seviyesi yüksek kişilerin 
kazandırılması anlamında önemlidir. Katılımcıların büyük bir kısmının bakanlık tarafından her 
yıl belirlenen ve 2020 yılı için açıklanan aylık taban ücret (5870 TL) altında aylık gelir elde ettiği 
saptanmıştır. Bu durumun nedeni turist rehberlerinin aylık taban ücret altında çalışmayı tercih 
etmesi olarak gösterilemez, çünkü katılımcıların neredeyse tamamı mesleği serbest olarak bir 
acentaya bağlı olmadan icra etmektedir. Bu da aylık taban ücret değil günlük taban ücret 
üzerinden gelir elde ettiklerini gösterir. Bu gelirden gelir vergisi, sgk ödemesi gibi giderleri 
düşülür ise rehberlerin ellerine geçen ücret daha da azdır. 
 
Çalışmada incelenen ikincil verilerden, turist rehberlerinin turizm sektöründe yeteri kadar tur ve 
turist rehberi denetimleri yapılmadığına dair bilgi edinilmiştir. 2017 ve 2018 yıllarında 
denetimlerin yapıldığı ve sonuçlarının Tureb’in web sitesinde yayınlanmış olmasına 
(www.tureb.com) karşın turist rehberlerinin algısı daha fazla denetim yapılması gerekliliğidir. 
Yürürlükte olan 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve 
Seyahat Acentaları birliği kanunu uyarınca, denetim yapma hakları sadece üyeleri olan rehber ve 
seyahat acentaları için geçerlidir. Kaçakları denetlemek ise sadece kaçak acenta ve rehberler 
denetime izin verir ise mümkündür. Ancak denetim ekibinde bakanlıktan bir denetmen ve bir 
kolluk kuvveti bulunması durumunda denetim tüm gerçek ve tüzel kişilere işletilebilir. 
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Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak seyahat acentalarına, Tursab’a, Tureb’e, 
eğitim kurumlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, araştırmacılara yönelik bazı öneriler 
geliştirmek mümkündür. Seyahat acentaları ve Tursab’a yönelik öneriler; denetimsiz kalan her 
bir günün hem turist rehberleri hem de seyahat acentaları için apaçık kayıp olduğu ortadadır. 
Denetimsizliği fırsat bilen kaçak acenta ve rehberlik faaliyetinin önlenebilmesi için Tureb ve 
Tursab eskiden bazı bölgelerde olduğu gibi ortak denetimler gerçekleştirmelidir. 1618 sayılı 
Tursab kanununa denetimler ile ilgili bölüm eklenmeli ve mümkün ise sadece belgeli işletmeleri 
değil belgesiz organizasyonları da denetleme konusunda bakanlıktan daimi izin alınmalıdır.   
 
Tureb’e yönelik öneriler; hâlihazırda yürürlükte olan 6326 sayılı meslek kanunu ve kanunda 
bulunan mesleğin korunması bölümü tekrar düzenlenip sadece Tureb’den ruhsatname almış 
turist rehberleri değil, aynı zamanda kaçak rehberlik faaliyeti yürüten kişilerin de aktif bir şekilde 
denetlenmesi kanun ile yönetmeliğe eklenmelidir. Ayrıca efektif bir şekilde denetim 
yapılabilmesi için mobil denetim birlikleri kurulup yoğun bölgelerde ve yoğun dönemlerde 
denetimler yapılma konusunda girişimde bulunulmalıdır. İlgili kolluk kuvvetleri ile ikili 
protokoller yapılıp denetimlere katılan kolluk kuvvetlerine denetimlere katıldıkları gün bazında 
yevmiye ödenebilir. Bu yevmiyelerin ödenebilmesi için denetleme fonu kurulup her yıl kart 
yenileme döneminde rehberlerden tahsil edilebilir. 
 
Eğitim kurumlarına öneriler; turist rehberliği eğitimi veren MYO, Fakülte ve enstitülerin ders 
planı incelendiğinde, turist rehberliği ile ilgili genelde teknik ve uygulama derslerinin 
gözlemlenmiştir. Turist rehberi adaylarında farkındalık oluşturabilmek adına ilgili bölüm eğitim 
planında, tur ve turist rehberi hakları ve denetimleri ile ilgili dersler eklenebilir.  
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na öneriler; çeşitli çalışmalarla ortaya konulan ve turist rehberleri 
tarafından da her fırsatta altı çizilen en önemli sorun denetimlerin olmaması ya da denetimlerin 
etkili olamamasıdır. Bu durumun sebepleri arasında mevcut Tureb ve Tursab kanununun sadece 
belgeli rehber ve acentaları denetlemeye yetkisinin olması gösterilebilir. Ayrıca denetimlerin 
daha önceden yıllık olarak ne zaman nerede yapılacağının belli olması kaçak tur ve rehberlerin 
bu durumdan haberdar olmalarını sağlayabilmekte ve denetimler etkisiz kalabilmektedir. Bu 
durumun önlenebilmesi için anlık denetim izni için gereken iyileştirmelerin yapılması 
gerekmektedir. Mevcut mevzuatlar uyarınca kaçak tur ve turist rehberliği ceza kanununa değil 
kabahatler kanununa tabiidir. Osmanlı son dönemi dahil Türkiye Cumhuriyeti döneminde de 
turist rehberliği ile ilgili belgelendirmenin ana amacı ülkeyi yanlış tanıtabilecek kişilerin önüne 
geçmek ve ülkenin itibarını zedelemeyecek kişilere belge vermektir. Yani ülkeyi yanlış tanıtmak 
uzun uğraş ve özveri sonucu oluşmuş itibarı zedeleyeceği için ülke hakkında yanlış bilgilendirme 
ceza kanununa göre suç sayılmalı ve ihlal edenler ceza kanununa göre yargılanmalıdır. 
 
Araştırmacılara öneriler; rehberlerin denetimlere yönelik algıları ve bu denetimlerin algıladıkları 
mağduriyete etkisini ölçmek için yapılan bu çalışmada, veriler doğrultusunda belirli sonuçlara 
ulaşılmıştır. Araştırma modeli oluşturulduğunda rehberlerin kendilerine yapılan denetimlere 
yönelik algıları ölçülmüş ancak denetimlerin sıklığı, mobil denetim, kaçak rehberlere ve turlara 
yönelik algılarına bakılmamıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda rehberlerin Tureb, Tursab 
ve Bakanlık tarafından yapılan denetimlerin sıklığı, mobil denetim, kaçak rehberlere ve turların 
denetlenmesine yönelik algıları ölçülebilir. 
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Öz 

Et ve et ürünleri beslenmenin temel bileşenlerindendir. Gerek taze gerekse işlenmiş et ürünleri 
günlük diyetimizin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Günümüzde değişen sosyoekonomik 
durum ile damak tatları da değişiklik göstermiş ve taze et tüketiminde süregelen alışkanlıklar 
farklılaşmaya başlamıştır. Etin direk pişirilmesi yerine marine edilerek gevrekleştirilmiş et 
tüketimi, evde ve ev dışı tüketimde oldukça yaygınlaşmıştır. Bu çalışma kapsamında, birçok 
fenolik bileşik ve antimikrobiyal maddeyi bünyesinde barındıran kekik, sumak, defneyaprağı ve 
biberiye marinasyon işleminde kullanılmıştır. Dana sırt etleri farklı doğal aromatik bitkilerle %1,5 
ve 3 oranlarında muamele edilip vakum ambalaj yapılarak dinlendirilmiştir. 14 gün boyunca 
+2°C’de soğutucuda dinlendirilen etlerin 7. ve 14. günde kimyasal ve duyusal özellikleri
incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda etlerin pH ve yağ oksidasyon düzeylerinde kontrol
örneğine göre istatistiksel açıdan farklılıklar gözlenmiştir. Özellikle sumak ilave edilen
örneklerde pH düşüşü önemli ölçüde olmuştur. Sonuçlar duyusal açıdan değerlendirildiğinde,
%1,5 defneyaprağı ile marine edilen örnekler 7. gün ve 14. gün sonunda en beğenilen ürün
olurken, 14. gün sonunda kontrol örneği en az beğenilen ürün olmuştur. Kekik, sumak,
defneyaprağı ve biberiye marinasyonu ile dana etlerinin daha tercih edilebilir lezzette olduğu
belirlenmiştir.
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Abstract 

Meat and meat products are essential components of nutrition. Both fresh and processed meat 
products constitute an important part of our daily diet. Today, the changing socioeconomic status 
and taste have also changed and the ongoing habits in fresh meat consumption have started to 
differ. The consumption of marinated and crunched meat rather than direct cooking of meat has 
become quite common at home and outside consumption. In this study, thyme, sumac, bay leaf 
and rosemary, which contain many phenolic compounds and antimicrobial substances, were 
used in the marination process. Beef rib meats were treated with different natural aromatic plants 
in 1.5% and 3 ratios and rested by vacuum packaging. The chemical and sensory properties of the 
meats resting at + 2°C for 14 days were examined on the 0th 7th and 14th days. As a result of the 
analysis, statistical differences were observed in the pH and fat oxidation levels of the meats 
according to the control sample. Especially in samples with added sumac, pH decrease was 
significantly. When the results were evaluated from the sensory point of view, samples marinated 
with 1.5% bay leaf became the most liked product at the end of the 7th and 14th days, while the 
control sample was the least liked at the end of the 14th day. It has been determined that beef 
meat has a more preferable flavor with thyme, sumac, bay leaf and rosemary marinating. 
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GİRİŞ 

Et ve et ürünleri kimyasal yapıları sebebiyle çok kolay bozulabilen gıdalardır. İçerdikleri besin 
bileşenleri ve yüksek su miktarından dolayı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak her türlü 
değişime açıktır. Doğru şartlarda işlenmeyen veya depolanmayan etlerde her türlü bozulma 
görülebilir. İnsan sağlığını tehdit edecek boyutlara çıkabilecek bu bozulmalar, bazı uygulamalar 
ile engellenebilmektedir. Besleyici değeri yüksek olan et ve et ürünlerinin uzun süre muhafaza 
edilmesi çalışmaları neredeyse insanlık tarihiyle yaşıttır. Ateşin keşfi ile insanoğlunun mutfak 
kültürü çok farklı bir yere taşınmış ve insanlar avladıkları hayvan etlerini pişirmeyi 
öğrenmişlerdir. Pişmiş etlerin kullanılması ve saklanması hayatı kolaylaştırırken taze etlerin 
doğru şekilde saklanması ve çözüm bulunması gereken en önemli problemlerden olmuştur. 
İlerleyen zamanlarda, soğutucu sistemlerin keşfi, taze etlerin saklanabilmesine olanak 
sağlamıştır.  

Etin raf ömrü süresi çeşitli etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu etkenler 
arasında, sıcaklık, oksijen, endojen enzimler, su aktivitesi, ışık ve ürünün başlangıçtaki 
mikroorganizma yükü sayılabilir. Bu faktörlerin etkisi ile et ve et ürünlerinin lezzeti ve renginde 
arzu edilmeyen değişiklikler meydana gelmektedir (Faustmann ve Cassens, 1990). Et ve et 
ürünleri su aktivitesinin yüksek olması ve besin içeriklerinin zengin olması nedeniyle 
mikroorganizmaların gelişmesi için uygun bir ortamdır bu nedenle gıda kalitesi ve güvenliğinin 
sağlanması için etkili muhafaza tekniklerinin kullanılması gerektirmektedir (Aymerich ve ark., 
2008). Bu amaçla et ürünleri üretiminde doğal veya yapay çeşitli katkı maddeleri 
kullanılabilmektedir. Ancak taze ette katkı maddesi kullanılamadığından etlerin muhafaza 
yöntemlerinin, modifiye/kontrollü atmosfer paketleme (MAP/KAP), vakum teknolojileri veya 
soğutarak muhafaza (soğuk/donuk) teknikleri ile sınırlı olduğu bildirilmiştir (Zhou vd., 2010; 
EFSA, 2011).  

Et ve et ürünlerinde bulunan hayvansal yağ, kolesterol, sentetik antioksidanlar ve 
antimikrobiyallerin yarattığı dejeneratif rahatsızlıklardan dolayı günümüzde tüketicilerin et ve 
et ürünleri tüketiminde hassas ve kaygılı olduğu görülmektedir (Serrano vd., 2007). 
Araştırmacılar, yenilenmiş, daha sağlıklı hale getirilmiş ve daha uzun raf ömürlü et ürünlerini 
tüketime sunabilmek için etlerin marine edilerek, raf ömrünü artırmaya çalışmakta, bu amaçla, 
fındık, meyve, sebze, baharat ve bitkisel kökenli ürünlerin kullanımına ilgi göstermektedir 
(Hastaoğlu vd., 2019) 

Etlerin yumuşatılması, tat ve aromasının geliştirilmesi ve raf ömrünün uzatılması için çeşniler ve 
katkı maddeleriyle hazırlanmış asidik sıvı ile belirli süre temas edilmesine marinasyon 
denilmektedir (Doğan, 2019). Marinasyon, diğer adıyla terbiyeleme, kolay uygulanabilmesi ve 
marinasyon sıvısının kolay temin edilebilmesinden dolayı geleneksel metotlar ile birlikte 
uygulanabilen bir tekniktir. Bununla birlikte son zamanlarda donanımlı et işleme tesislerinin 
kurulması ve yeni marinasyon ekipmanlarının geliştirilmesi ile marinasyon tekniği değişime 
uğramış ve geleneksel yöntemlerdeki işçilik, süre, katkı maddesi gibi kayıplar en aza indirilmiştir 
(Lemos vd., 1999; Smith, 1999; Woods ve Church, 1999; Xargayo vd., 2001). Et marinasyonu etin 
fonksiyonel özelliklerini artırması veya aroma bileşenlerini güçlendirmesi gibi et kalitesini 
geliştiren yönleri nedeniyle restoranlar tarafından çok kullanılır. ABD’de kemiksiz ve derisiz 
tavuk göğüs eti vakum tamburlama ile muamale edilir çünkü marinasyon sırasında daha fazla 
marinat dokulara girer. Bu da hem kaliteyi artırır hem de ekonomik fayda sağlamış olur (Smith 
ve Acton, 2001). Diğer taraftan yapılan çalışmalar, ete uygulanan marinasyonun pişirme 
esnasında ette oluşabilecek heterosiktlik aromatik amin oluşumunu engellediğini göstermektedir 
(Iwasaki vd., 2010).  
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Teknolojinin gelişmesi ile gıda endüstrisinde yapay katkı maddelerinin kullanımı artmış ancak 
sağlık üzerindeki yan etkilerini ve mikroorganizmaların yapay antimikrobiyallere karşı direnç 
oluşturduğu ortaya konmuştur. Bu nedenler, tıbbi ve aromatik bitkilerin gıdalarda, hayvan 
yemlerinde ve organik tarım uygulamalarında kullanımı ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır 
(Bayaz, 2014).  

Yapılan bir çalışmada, ette oluşan oksidasyonu engellemek için, üzüm çekirdeği, nar, tarçın, yeşil 
çay ve ısırgan otu gibi doğal bitkilerin yapay antioksidanların yerine doğal olarak 
kullanılabileceği bildirilmiştir (Babür ve Gürbüz, 2015). Kahraman ve ark (2010) tarafından sitrik 
asit (limon), laktik asit (yoğurt) ve asetik asit (sirke) gibi organik asitler ile et örnekleri marine 
edilmiş ve kullanılan bileşenlerin et kalitesi üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmaya göre, organik 
asidin hücre içine alındığında dissosiye olduğu ve hücre içi asit düzeyini artırması sonucu etin 
su tutma kapasitesinin arttığı ve et ürün kalitesine katkı sağladığı belirtilmiştir.  

Yapılan başka bir çalışmada ise doğal nar ekşisi, erik ekşisi ve limon tuzu ile marine edilen blok 
et ve kıyılmış etlerde toplam aerobik mezofilik mikroorganizma sayılarının azaldığını ve nar 
ekşisi, erik ekşisi ve limon tuzunun antimikrobiyal etkisinin olduğu belirtilmiştir (Yapar, 2006). 
Diğer taraftan kekikten elde edilen Thymus vulgaris, Thymus mastichina, Thymus caespititius, 
ve Thymus camphorate’ın α-tocopherol ve Butil Hidroksi Toluen (BHT) gibi yüksek antioksidan 
aktiviteye sahip oldukları belirlenmiştir (Miguel vd., 2004).  

Akgül ve Ayar (1993)’ın yapmış oldukları bir çalışmada, ayçiçek yağı üzerinde Türkiye’de 
yetiştirilen 31 çeşit aromatik bitkinin antioksidan etkisi araştırılmış ve biberiyenin en yüksek 
antioksidan aktiviteye sahip olduğu, biberiyeden sonra adaçayı, sumak ve kekik geldiği 
belirtilmiştir. Farklı bitkisel yağlar üzerine biberiye, adaçayı, kekik, mercanköşk, zencefil 
ekstraktlarının antioksidasyon stabilitesi incelenmiş ve etkili sonuçlar bulunmuştur (Yanishlieva 
ve Marinova 2001). Ticari olarak biberiye ekstraktı güçlü antioksidan aktivitesinden dolayı et 
ürünlerinde kullanılmaktadır (Vazgeçer vd., 2005). Özcan ve Sağdıç (2003), yaptıkları çalışmada 
16 bitki (anason, rezene, kimyon, adaçayı, fesleğen, dereotu, defne, nane, mercanköşk, pickling 
herb, biberiye, dalamagia adaçayı, savory (kekik), sumak, thyme (kekik), kaya koruğu (seafennel) 
hidrosollerinin farklı bakterilerin gelişimleri üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışmaya 
göre, anason, kimyon, mercanköşk, savory (kekik), thyme (kekik) hidrosollerinin kullanılan 
bakteriler üzerinde inhibisyon etki gösterdiği belirlenmiştir. İnkübasyon süresince tüm bakteriler 
üzerinde en yüksek antimikrobiyal etkinin mercanköşk ve savory (kekik) hidrosollerine ait 
olduğu, anason, kimyon ve thyme (kekik) hidrosollerinin ise ancak bakterilerin bir kısmı 
üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.  

Etlerin doğru yöntemlerle işlenmemesi veya saklanmaması durumunda öncelikli olarak 
mikrobiyal bozulma gerçekleşir ve insan sağlığını tehdit edecek patojen mikroorganizmalar 
gelişir. Kimyasal olarak et yağında ransidite olarak ifade edilen acılaşma gerçekleşir ve farklı 
toksik bileşikler açığa çıkar. Etin renginde, kokusunda ve tadında istenmeyen değişiklikler 
meydana gelmektedir. Ette meydana gelebilen bu tür değişiklikler çeşitli gıda analiz 
yöntemleriyle açıklanabilmektedir. Ette gelişen mikroorganizmalar mikrobiyolojik tekniklerle, 
ette hissedilen acılaşma reaksiyon sonucu oluşan tiyobarbitürik asit varlığının miktar tespiti ile 
açıklanabilmektedir (Karabudak, 2002). 

Bu çalışma ile Türk mutfağında sık kullanılan kekik, biberiye, defneyaprağı ve tane sumağın et 
marinasyonunda oluşturdukları etkiler incelenmiştir. Bu amaçla, 1 cm kalınlığında dilimlenmiş 
dana sırt etleri (longissimus dorsi-LD) %1,5 oranında tuz ile muamele edildikten sonra farklı 
örneklere farklı miktarlarda kekik, biberiye, defneyaprağı ve tane sumak eklenerek vakumlanmış 
ve +2⁰C’de depolanmıştır. Depolamanın 7. ve 14. gününde vakum ambalajından çıkarılan etler 
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fiziksel (pH), kimyasal (tiyobarbütirik asit-TBA) analizler yapılmıştır. Ardından örnekler kömür 
döküm ızgarada pişirilerek duyusal analizleri gerçekleştirilmiştir. Duyusal analiz sonuçları Çok 
Kriterli Karar Verme Yöntemi (SAW-TOPSİS) testlerine tabi tutulmuştur. Tüm sonuçlar SPSS 
programı ile istatiksel olarak değerlendirilmiştir.  

 

MATERYAL ve METOT 

Çalışma kapsamında kesimden 24 saat sonra post-mortem sürecini tamamlamış etler kullanılmış 
ve etler yerel bir kesimhaneden temin edilmiştir. Kullanılan etler, sığırın sırt kaslarından 
(longissimus dorsi-LD), hijyen şartlarına dikkat edilerek hazırlanmış ve aynı gün soğuk zincirle 
Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama 
mutfağına getirilmiştir. Blok etler, mikrobiyal kontaminasyonu önlemek amacıyla, hijyenik 
koşullara dikkat edilerek 0,5-1,0 cm kalınlığında dilimlenmiştir. Marinasyonda kullanılacak 
bitkiler, kekik, biberiye, defneyaprağı ve tane sumak, yerel bir baharat firmasından temin 
edilmiştir.  

Aromatik bitkilerin uygulama miktarları daha önce yapılan araştırmalara paralel olarak et 
miktarı üzerinden %1,5 ve %3 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen miktardaki aromatik bitkiler, 
etin her iki yüzeyine eşit olacak şekilde kuru marinasyon ve masaj yöntemi kullanılarak el 
yordamıyla uygulanmıştır. Polietilen vakum poşetlerine yerleştirilen etlerin tüm havası alınarak 
vakumlanmış ve anaerobik koşullarda 14 gün +2ºC’de depolanmıştır. Analize hazır hale gelen 
örneklerin 0, 7 ve 14.günlerde kimyasal ve duyusal analizleri yapılmıştır. Örnek miktarı 
üzerinden %1,5 oranında iyotlu tuz kullanılarak örnekler aynı anda ve aynı sürede döküm 
ızgarada pişirilerek panelistler tarafından duyusal analiz yapılmıştır. Her analiz günü için ayrı 
örnek vakumlanmış olup, vakumu açılan örneklerin analizleri tamamlandıktan sonra tekrar 
kullanılmamıştır. 

 

pH Analizi  

Et örneklerinde pH tayini TS 3136 ISO 2917 numaralı pH Ölçülmesi Standardı’na göre 
yapılmıştır. 

 

TBA (tiyobarbütürikasit) Sayısı Analizi 

Tiyobarbitürik asit tayini için Tarlagids ve ark.’nın kullandıkları yönteme göre destilasyon 
tekniği ile toplanan destilat, optik yoğunluğu spektrofotometrede 538 µm’de standart tanık (tanık 
yerine şahit daha uygun bir ifade) çözeltiye karşı okunmuş ve TBA değeri (mg malonaldehit/kg 
örnek) = 7,8 x absorbans değeri şeklinde hesaplanmıştır. 

 

Duyusal Analizler 

Farklı aromatik bitkiler ile marine edilmiş et örnekleri %1,5 tuz ilave edildikten sonra tüm 
örnekler aynı anda ve aynı sürede, Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağında odun ateşi ile döküm ızgarada pişirilerek 
duyusal analizleri yapılmıştır. Duyusal analizler için eğitimli 30 panelistten destek alınmıştır. 
Analizler hedonik skala kullanılarak 1-9 puan aralığında koku, sertlik, sululuk, ekşili, acılık, 
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tuzluluk, aroma ve genel beğeni başlıkları ile değerlendirilmiştir. Tablo 1’de değerlendirme 
formu verilmiştir. Elde edilen sonuçlar çok kriterli karar verme yöntemi ile incelenmiştir. 

 

Tablo 1. Marine Et Örneklerinin Duyusal Değerlendirme Formu 

 

 

Duyusal analiz sonuçları çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan SAW (Basit Toplamlı Ağırlıklandırma) yöntemi 
duyusal değerlendirme amacıyla kullanılmıştır. Birden fazla parametrenin değerlendirildiği ve 
çok kriterin bulunduğu duyusal değerlendirmeler arasından en tercih edilen ürünü bulmak için 
SAW yöntemi kullanılmaktadır.  

 

Basit Toplamlı Ağırlıklandırma (SAW) Yöntemi: 

SAW yöntemi portföy seçim uygulamasında çalışılarak Churchman ve Ackoff (1954) tarafından 
kullanılmaya başlanmıştır. Simple Additive Weighting olarak ifade edilen SAW yöntemi dilimize 
Basit Toplamlı Ağırlıklandırma olarak geçmiştir. SAW yöntemi diğer çok kriterli karar verme 
yöntemleri gibi çok kriterin bulunduğu seçimlerde ürün tercih sıralaması yapımında yaygın 
kullanımı olan yöntemlerdendir. SAW yöntemi algoritması iki basamaktan oluşmaktadır.  

Panelistin Adı-Soyadı:                               Panel Tarihi:                                       Örnek Kodu:
KOKU
Hoşa giden                                                   Orta                                                              Hoşa Gitmeyen
(9)                  (8)               (7)              (6)              (5)              (4)             (3)                  (2)               (1)
SERTLİK
Yumuşak                                                     Orta                                                              Sert
(9)                  (8)               (7)              (6)              (5)              (4)             (3)                  (2)               (1)
SULULUK
Hoşa giden                                                   Orta                                                              Hoşa Gitmeyen
(9)                  (8)               (7)              (6)              (5)              (4)             (3)                  (2)               (1)
EKŞİLİK
Hoşa giden                                                   Orta                                                              Hoşa Gitmeyen
(9)                  (8)               (7)              (6)              (5)              (4)             (3)                  (2)               (1)
ACILIK
Hoşa giden                                                   Orta                                                              Hoşa Gitmeyen
(9)                  (8)               (7)              (6)              (5)              (4)             (3)                  (2)               (1)
TUZLULUK
Hoşa giden                                                   Orta                                                              Hoşa Gitmeyen
(9)                  (8)               (7)              (6)              (5)              (4)             (3)                  (2)               (1)
AROMA
Hoşa giden                                                   Orta                                                              Hoşa Gitmeyen
(9)                  (8)               (7)              (6)              (5)              (4)             (3)                  (2)               (1)
GENEL BEĞENİ
Hoş                                                                Orta                                                                         Kötü
(9)                  (8)               (7)              (6)              (5)              (4)             (3)                  (2)               (1)
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SAW uygulaması ilk basamağı karar matrisinin oluşturulmasıdır. Bu aşamada aşağıda verilen 
formülle hesaplama yapılmaktadır, formülde; m alternatif sayısını, n kriter sayısını, i satırı ve j 
sütunu ifade etmektedir. 

𝑟𝑖𝑗 =

⎩
⎨

⎧
𝑥𝑖𝑗

max 𝑥𝑖𝑗 							𝑖 = 1,… ,𝑚; 						𝑗 = 1,… , 𝑛			𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎	𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖	𝑖ç𝑖𝑛

min 𝑥𝑖𝑗
𝑥𝑖𝑗 						𝑖 = 1,… ,𝑚; 						𝑗 = 1,… , 𝑛			𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎	𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖	𝑖ç𝑖𝑛

 

İkinci aşamada ise alternatiflerin toplam tercih değerleri aşağıdaki denklem yardımıyla 
hesaplanmaktadır. 

𝑆𝑖 => wjrij
!

"#$
 

Formülde j kriterinin ağırlığını ve S alternatif tercih değerini göstermektedir.  

Elde edilen sonuçlar neticesinde örneklerin Si değerleri büyükten küçüğe doğru sırlamaya konur 
ve en yüksek değere sahip olan alternatif en beğenilen ürünü ifade etmektedir.  

 

İstatistiksel Analiz 

Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak, örnek grupları arasındaki farklar One-Way 
Anova testi ile belirlenmiş, istatistiksel olarak önemli olan farklar Tukey HSD (Honestly 
Significant Difference) testine tabi tutulmuşlardır. 

BULGULAR 

Farklı aromatik bitkilerin farklı oranlarda ilave edilmesiyle marine edilen dana etlerinin pH 
değişimleri Tablo 2.’de verilmiştir. 

Tablo 2. Farklı aromatik bitkilerin ilavesiyle marine edilen dana etlerinin pH değişimleri 

 
pH 

0 . gün 7. gün 14. gün 

Kontrol 5,46Ac 5,36Cb 5,25Da 

Sumak % 1.5 5,46Ac 4,32Ba 4,99Bb 

Sumak % 3 5,46Ac 4,04Aa 4,19Ab 

Defneyaprağı % 1.5 5,46Ab 5,41Db 5,19Ca 

Defneyaprağı % 3.0 5,46Ab 5,67Ec 5,17Ca 

Kekik % 1.5 5,46Ab 5,31Ca 5,56Ec 

Kekik % 3.0 5,46Ac 5,38Cb 5,27Da 

Biberiye % 1.5 5,46Ac 5,32Cb 5,29Da 

Biberiye % 3.0 5,46Ac 5,37Cb 5,30Da 

a-c Aynı satırda farklı harflere sahip örnekler arasındaki fark önemlidir (p<0.05) 
A-E Aynı sütunda farklı harflere sahip örnekler arasındaki fark önemlidir (p<0.05) 
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pH ortamda mevcut olan hidrojen iyon konsantrasyonun ölçümüdür. Et üretimi amacıyla kesimi 
yapılan sağlıklı kasaplık hayvanın kesiminin gerçekleştirildiği anda kas dokularının pH’sı 7,0-7,2 
arasında değişir. Kesimden hemen sonra oksijensiz şartlarda kaslarda başlayan bir kısım 
biyokimyasal reaksiyonlar sonucunda meydana gelen laktik asit miktarının artışıyla pH’da 
değişim meydana gelir. Kesimden sonra ette pH’nın düşüşüne bağlı olarak etin kendine özgü 
rengi, tekstürü ve kıvamı oluşur (Öztan, 2018). 

Etlerde pH değişimi etin hangi ürüne işleneceğine karar verdiği gibi aynı zamanda etin 
mikrobiyolojik olarak stabilitesini de belirler. Etlerde pH değerinin düşmesi ile ette gevreklik 
artarken aynı zamanda mikroorganizmaların gelişimi de sınırlanır. Ancak çok aşırı düşmelerde 
etin su tutma kapasitesi düşeceğinden dolayı duyusal lezzet kayıpları görülebilmektedir. 
Sonuçlar incelendiğinde ilave edilen aromatik bitkilerin tamamında pH düşüşü söz konusudur. 
En düşük pH değeri sumakla marine edilmiş etlerde tespit edilmiştir. Türkiye’de yetiştirilen 
sumakların ortalama pH’ları 2.45 civarındadır. Bundan dolayı sumak ilavesi ile örneklerde ciddi 
bir pH düşüşü görülmüştür. Düşük pH ile mikrobiyolojik stabilite ve gevreklik sağlanırken, 
duyusal değerlendirme parametrelerinin bazılarında azalma görülmüştür. 

Gıdalardaki yağlar ile oksijen arasında otoksidasyon (kendiliğinden oluşan) reaksiyonlar 
gerçekleşir. Özellikle et ve et ürünlerinde kalitenin düşmesine neden olan bu reaksiyonlar gıda 
endüstrisi açısından istemeyen reaksiyonlardır. Etteki kalitenin düşmesi, duyusal özelliklerinin 
bozulması ve toksik olabilecek bazı bileşiklerin parçalanması şeklinde olabilir. Ette gerçekleşen 
oksidasyon ürünlerinin tiyobarbütirik asit ile renginin değiştiği görülmüştür. Yağ asitlerinin 
otoksidasyonu ile oluşan bu bileşiklere malonaldehit denir ve glasial asitle hazırlanan 2-
tiobarbitürik asit çözeltisi, malondialdehitlerle renk oluşumuna neden olarak oksiatif ransidite 
düzeyinin saptanmasını sağlar (Schmedes, 1989). 

Farklı aromatik bitkilerin farklı oranlarda ilave edilmesiyle marine edilen dana etlerinde oluşan 
TBA (Tiyobarbiturik asit) oluşumu Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Farklı Aromatik Bitkilerin İlavesiyle Marine Edilen Dana Etlerinde Tespit Edilen TBA Miktarları 

 

TBA (mgMA/kg örnek) 

 0.gün 7.gün 14.gün 

Kontrol 0,3276 Aa 0,3354Aa 0,4212Ab 

Sumak % 1.5 
0,3276Aa 0,3680Bb 0,6660Ec 

Sumak % 3 
0,3276Aa 0,3808Cb 0,4686Bc 

Defneyaprağı % 1.5 
0,3276Aa 0,3978Cb 0,4542Bc 

Defneyaprağı % 3.0 
0,3276Aa 0,6204Fb 0,9864Fc 

Kekik % 1.5 
0,3276Aa 0,4318Db 0,6290Dc 

Kekik % 3.0 
0,3276Aa 0,5772Eb 0,6162Dc 

Biberiye % 1.5 
0,3276Aa 0,4042Cb 0,4992Cc 

Biberiye % 3.0 
0,3276Aa 0,3524Ba 0,4574Bc 

a-c Aynı satırda farklı harflere sahip örnekler arasındaki fark önemlidir (p<0.05) 
A-F Aynı sütunda farklı harflere sahip örnekler arasındaki fark önemlidir (p<0.05) 
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Etlerin depolanma sürecinde TBA oluşumu kaçınılmazdır. TBA değerleri ile hayvansal 
gıdalardaki ransiditenin belirlenmesi arasında yüksek korelasyon elde edilmiştir. TBA aynı 
zamanda aşırı pişirme sonucu oluşan tat kayıpları ile de yüksek korelasyon vermiştir. Aşırı 
pişmiş tat (Warmed Over Flaover) kürlenmeden pişirilmiş et ürünlerinde görülen lezzet 
bozulmasına verilen isimdir ve çoklu doymamış yağ asitleri ve fosfolipitlerin oksidasyonu 
sonucu oluşan son ürünlerle ilgilidir.  

Fernandez vd. (1997)’nin yaptığı çalışmada, TBA değerleri, sığır ve/veya domuz eti için 0,3-1, 
tavuk eti için 1 veya 2 ve hindi eti için 3’ten fazla ise okside olmuş lezzet bozulması duyusal 
olarak fark edilebilir sınırı aşmışlardır. Bununla beraber bu aralık değerleri TBA testi hayvanın 
cinsi, beslenme şekli, yaşı, etin çiğ veya pişirilmiş olması ve uygulanan prosedür gibi birçok 
faktörden etkilendiği için genel referans değerleri olarak kabul edilemezler. Çalışmamız bu 
sınırların altında kaldığı görülmektedir. 

Yapılan çalışmada depolama süresince TBA değerlerinin artış göstermesi normal bir durumdur. 
Çünkü et ve et ürünlerinde depolama esnasında belirli miktarlarda oksidasyon gerçekleşir ve 
TBA miktarında artış gözlenmektedir. Analizler incelendiğinde kabul edilebilir sınırlar içinde 
olduğu görülmektedir. Kontrol grubundaki TBA artışı, aromatik bitkilerle marine edilmiş 
örneklerden daha düşüktür. Bunun sebebinin, ilave edilen bitkilerden kaynaklı olduğu 
düşünülmektedir. Defneyaprağının kütlesel olarak %1.5 oranında ilave edilen örneğin 14.gün 
depolama sonrası TBA miktarı, kontrole en yakın sonuç olduğu görülebilmektedir. Ancak 
defneyaprağı %3 oranında ilave edilmesi TBA miktarını en yüksek seviyeye çıkarmıştır. 

Duyusal analizler hedonik skala kullanılarak 1-9 puan aralığında koku, sertlik, sululuk, ekşili, 
acılık, tuzluluk, aroma ve genel beğeni başlıkları ile değerlendirilmiştir. Şekil 1’de örneklerin 7. 
günündeki duyusal analiz sonuçları verilmiştir. Örneklerin 14.gününde duyusal analiz sonuçları 
Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Depolamanın 7. Gününde Örneklerin Duyusal Analiz Sonuçları*

 
*Verilen diyagramda D: Defneyaprağı, B: Biberiye, K: Kekik, S: Sumak bitkilerini göstermektedir. %1.5 ve 3 ilave oranlarını temsil etmektedir.  
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Şekil 2. Depolamanın 14. Gününde Örneklerin Duyusal Analiz Sonuçları* 

*Verilen diyagramda D: Defneyaprağı, B: Biberiye, K: Kekik, S: Sumak bitkilerini göstermektedir. %1.5 ve 3 ilave oranlarını temsil etmektedir.  
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Duyusal sonuçlara göre koku kriteri incelendiğinde en yüksek skoru %1.5 defne ilave edilen ve 
14 gün depolanan örnek almıştır. En düşük skor ise 14 gün depolanan kekik örneklerinde 
görülmüştür. Sonuçlara göre uzun depolama süreleri kekik bitkisinin, ette duyusal kaliteyi 
düşürdüğü söylenebilir. Bunun aksi olarak defneyaprağının ilave oranına bakılmaksızın 14 gün 
depolamada koku kriteri duyusal puanları yükselmiştir. Yine sertlik ve sululuk parametreleri 
göz önüne alındığında defneyaprağı ilave edilen örnekler ön sıradadır. Aroma özelliklerine 
bakıldığında en yüksek skor defneyaprağına ait iken en düşük skor biberiye ve kekik bitkisine 
aittir. Genel beğeni kriteri incelendiğinde 7 ve 14 günlük depolamada %1.5 defneyaprağı ilave 
edilen örnekler en yüksek puanı almıştır. 

Tablo 4. Depolamanın 7.gününde Örneklerin SAW Tekniğine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi  

 

GB:Genel beğeni, SE:Sertlik, A:Aroma, S:Sululuk, K:Koku duyusal parametrelerini ifade etmektedir. D: Defneyaprağı, B: Biberiye, K: Kekik, S: Sumak 

bitkilerini göstermektedir. 

Tablo 4’de SAW yöntemine göre genel beğeni, sertlik, aroma, sululuk ve koku duyusal 
değerlendirmeleri baz alınarak en tercih edilen et örneklerinin 7.gün sonundaki karar matrisleri 
görülmektedir. Toplam sütunu incelendiğinde 7. gün depolaması sonucunda en beğenilen 
ürünün defneyaprağının %1.5 oranında katıldığı örnek olduğu, en az beğenilen ürünün ise % 1.5 
oranında kekik ilavesi ile elde edilen et örnekleri olarak tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 Normalize Karar Matrisi      Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi   

 GB SE A S K GB SE A S K Toplam 

Kontrol 0.165 0.161 0.134 0.145 0.141 0.059 0.045 0.027 0.017 0.006 0.154 

Sumak % 1.5 0.122 0.137 0.110 0.145 0.111 0.044 0.038 0.022 0.017 0.004 0.126 

Sumak % 3 0.100 0.089 0.087 0.115 0.110 0.036 0.025 0.017 0.014 0.004 0.097 

Defneyaprağı 
% 1.5 0.116 0.093 0.106 0.103 0.110 0.042 0.026 0.021 0.012 0.004 0.106 

Defneyaprağı 
% 3.0 0.083 0.082 0.112 0.094 0.126 0.030 0.023 0.022 0.011 0.005 0.092 

Kekik % 1.5 0.090 0.108 0.128 0.094 0.085 0.032 0.030 0.026 0.011 0.003 0.103 

Kekik % 3.0 0.113 0.123 0.096 0.106 0.101 0.041 0.034 0.019 0.013 0.004 0.111 

Biberiye % 
1.5 0.093 0.104 0.106 0.103 0.101 0.034 0.029 0.021 0.012 0.004 0.100 

Biberiye % 
3.0 0.117 0.104 0.121 0.094 0.116 0.042 0.029 0.024 0.011 0.005 0.111 



İbrahim Tuğkan ŞEKER, Emre HASTAOĞLU ve Meryem GÖKSEL SARAÇ 

 2099 

Tablo 5. Depolamanın 14.gününde Örneklerin SAW Tekniğine Göre İkili Karşılaştırma Matrisi  

 

GB:Genel beğeni, SE:Sertlik, A:Aroma, S:Sululuk, K:Koku duyusal parametrelerini ifade etmektedir. D: Defneyaprağı, B: Biberiye, K: Kekik, S: Sumak bitkilerini 

göstermektedir. 

 

SAW yöntemi ile 14.gün depolama sonucunda örneklerin duyusal analiz sonuçları 
değerlendirildiğinde, 7.gün depolamasında olduğu üzere yine aynı oranlara sahip ürünler en 
beğenilen ve beğenilmeyen ürünler olduğu belirlenmiştir.   

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışma kapsamında farklı konsantrasyonda ve farklı bitkilerle marine edilerek depolanan 
vakumlu etlerin bazı kalite özellikleri incelenmiştir. Analizlerin tamamı incelendiğinde 
defneyaprağı ile marine edilen etlerin hem kimyasal hem de duyusal analiz sonuçlarının diğer 
örneklere göre daha olumlu olduğu düşünülebilir. Vakumlu ambalajlanmış etlerin 14 gün 
sonundaki duyusal kalite parametreleri göz önünde bulundurulduğunda, defneyaprağı en 
beğenilen marinasyon bitkisi olduğu görülmüştür. 

Bu kapsamda yiyecek içecek işletmelerinin et marinasyonunda defne yaprağını kullanmaları, 
tüketicilerin beğeni düzeylerini yükselttiği gibi kimyasal yönden daha sağlıklı üretim 
yapmalarına vesile olabilecektir. Böylece müşterilerine marine edilmiş et yemekleri sunan 
işletmeleri hem daha lezzetli hem daha uzun raf ömrü olan yemekler ile müşteri memnuniyetini 
artıracakları tavsiye edilebilir. 

 

 Normalize Karar Matrisi      Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi   

 GB SE A S K GB SE A S K Toplam 

Kontrol 0.156 0.143 0.134 0.130 0.153 0.056 0.040 0.027 0.016 0.006 0.145 

Sumak % 1.5 0.117 0.112 0.116 0.103 0.119 0.042 0.031 0.023 0.012 0.005 0.114 

Sumak % 3 0.136 0.117 0.121 0.116 0.119 0.049 0.033 0.024 0.014 0.005 0.125 

Defneyaprağı % 
1.5 0.085 0.099 0.119 0.096 0.090 0.031 0.028 0.024 0.012 0.004 0.097 

Defneyaprağı % 
3.0 0.078 0.092 0.083 0.103 0.069 0.028 0.026 0.017 0.012 0.003 0.085 

Kekik % 1.5 0.083 0.092 0.083 0.116 0.069 0.030 0.026 0.017 0.014 0.003 0.089 

Kekik % 3.0 0.112 0.117 0.121 0.116 0.129 0.040 0.033 0.024 0.014 0.005 0.116 

Biberiye % 1.5 0.122 0.107 0.116 0.107 0.129 0.044 0.030 0.023 0.013 0.005 0.115 

Biberiye % 3.0 0.112 0.122 0.107 0.112 0.124 0.040 0.034 0.021 0.013 0.005 0.114 
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Öz 

Bu çalışma Sapanca destinasyonunda gelecekte meydana gelmesi muhtemel taşıma kapasiteleri 
ve sürdürülebilirlik sorunlarına karşılık önleyici faaliyetler sunmak üzere tasarlanmıştır. 
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olmasını engellemek için önleyici ve giderici tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma ile 
Sapanca destinasyonunun mevcut durumu gözlenmiş ve analiz edilmiş, literatürdeki 
pazarlamama çalışmalarından derlenen veriler Sapanca destinasyonu özelinde uyarlanarak 
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planlamasında hesaba katılması gerekmektedir. Sapanca destinasyonunun temel turizm 
çekiciliğinin doğal kaynakları olması nedeniyle, doğal kaynakların aşırı kullanıma bağlı deforme 
olmasını engellemek için kullanımı kısıtlayıcı pazarlamama uygulamalarına ihtiyaç duyulması 
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Abstract 

This paper is designed as a preventive research in order to possible threats of exceeding carrying 
capacities and sustainability limits in Sapanca destination. The aim of this paper is to present 
some improvements to that threat with demarketing tools. Ignoring sustainability results as 
destination reaching the last period of its life cycle and also losing all kinds of benefits from 
tourism. Also, cultural, economic and environmental damages come with it. To reverse that 
affects, preventive and corrective steps must be taken. Actual situation in Sapanca is observed 
and analized and data about demarketing are collected in literature to establish an accurate 
foundation for suggestion for Sapanca destination in the name of demarketing applications for 
destination sustainability. Further researches are needed in order to examine carrying capacities 
of the destination and those should be taken into consideration during tourism planning. Since 
natural resources are main attractiveness of the destinations, they must be protected gains over-
use by demarketing tactics for the forthcoming years. 
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GİRİŞ 

Destinasyonlar; işletmeleri, yerel halkı, ziyaretçileri ve yerel karar vericileri ile birlikte canlı bir 
organizma gibidirler ve gerek bilinçli gerek istemsizce gelişip büyümek isterler. Bunun 
sonucunda turizmin getirilerinden daha fazla faydalanma peşinde olabilmektedirler. İşletmeler 
daha çok gelir elde etmek, yerel halk altyapı ve üstyapı imkânlarının gelişmesinin ve daha 
prestijli bir şehirde yaşamaktan, ziyaretçiler daha çekici ve daha çok imkân sunan bir yeri ziyaret 
etmek, yerel yöneticiler ise yönetmekle sorumlu oldukları bölgenin gelişmesi ve büyümesini 
istemektedirler. Bu istek ortaklığı, bazen örgütlü, bilinçli ve planlı şekilde, bazen ise düzensiz ve 
tesadüfi şekilde destinasyonların büyümesi ve gelişmesi için ortaya bir çaba çıkarmaktadır. Bu 
çaba her zaman başarılı olamamaktadır. Ancak başarılı olması her zaman iyi 
sonuçlanmayabilmektedir. Kontrolsüz büyüyen her örgüt ve organizma gibi destinasyonlar da 
fazla büyümenin bedelini doğal tahribat, kültürel yozlaşma ve metalaşma, ekonomik olarak geri 
dönmeyen yatırımlar veya yükselen fırsat maliyeti gibi istenmeyen sonuçlarla ödemektedir. Bu 
gibi durumlarda destinasyon planlaması önem taşımakta, destinasyonların sürdürülebilirliği 
anlayışı olmazsa olmaz hale gelmektedir. Uluslararası alanyazında de-marketing olarak ifade 
edilen pazarlamama uygulamaları, bu gibi durumlarda kontrolsüz gelişimi yavaşlatabilmek ya 
da durdurabilmek adına faydalı bir araç olabilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, henüz 
kontrolsüz gelişmenin getirdiği olumsuz sonuçlar ile yüzleşmemiş bir destinasyon için olası 
tedbirleri belirlemek ve destinasyonun gelecekteki muhtemel olumsuzluklar ile yüzleştiğinde 
hazırlıklı olmasını sağlamaktır. 

Turizm destinasyonları hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarını karşılayan sınırlı doğal 
kaynaklara sahiptir. Bu kaynakların dengeli ve bilinçli bir şekilde kullanımı tüm paydaşlar için 
önem taşımaktadır (Alagöz ve Güneş, 2019). Turizm faaliyetlerinin niteliği çevre kalitesine 
doğrudan bağlıdır ancak çevre kalitesinin düşmesinde turizm faaliyetlerinin etkisi olmaktadır. 
İnsanların kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bilinçsizce çevreyi kirletmesi ve tahrip etmesi 
çevrenin insana mağlup olması gibi görünse de aslında doğa karşısında mağlubiyete uğrayan 
insanın kendisi olmaktadır (Sonuç, 2014). Şunu anlamak gerçekten önemlidir: turizmdeki ürün 
ve hizmetler genellikle doğal çekiciliklerden oluşur ve bunlar vahşi yaşam, sahiller, iklim gibi 
unsurlardır (Robaina ve Madaleno, 2019) ve turistler ile turizm endüstrisi bu doğal kaynakları 
ciddi biçimde tüketmektedir (Piga, 2003). 

Uzun yıllar süren gelişimler ve beraberinde gelen kazancın sonucunda bazı kentler üst limitlerine 
ulaşmakta ve kentteki yaşanabilirlik risk altına girmektedir. Bu durum şu soruyu beraberinde 
getirmektedir: Turizm sürdürülebilirliğin önünde bir engel midir yoksa sürdürülebilirliğin 
sağlayıcısı mıdır? (Mata, 2019). Sınırlı doğal kaynaklar sadece turizm faaliyetleri için değil 
ekosistemin ve doğal hayatın sürdürülebilirliği açısından da önem taşımaktadır (Ödemiş ve 
Çalık, 2019). Bundan ötürü sürdürülebilir turizm anlayışı hem turistler hem yerel halk için 
kaynakların korunması ve kullanımı açısından önem arz etmektedir (Bramwell ve Lane, 1993).  

Sürdürülebilir turizm bir bölgedeki turizm faaliyetlerinde mevcut fayda ile gelecekte aynı 
kaynaktan fayda sağlanmasının devamına dair bir denge sağlamaya çalışır. Bu durum turizm 
bölgelerinde uzun vadeli planların ve düşünme şeklinin hayata geçirilmesini gerektirir (Yılmaz, 
2014). Bir destinasyonun rekabet avantajı da sürdürülebilir yönetim ve anlayışa sahip olmasına 
bağlıdır. Ancak bu sadece ekolojik ve ekonomik perspektiften değil aynı zamanda kültürel ve 
politik olarak da değerlendirilmelidir (Ritchie ve Crouch, 2000). 

Birçok uzmana göre kent destinasyonlarında başlıca sorunlar dijital adaptasyon, güvenlik, yeni 
işletme modellerine geçiş ve sürdürülebilir gelişim limitleridir (Mata, 2019). Kent 
destinasyonlarında aşırı gürültü ve kalabalık, uzun bekleme süreleri ve kirlilik gib sorunlar 
genellikle kitle turizminde kaynaklanmaktadır ve çevresel, tarihi, kültürel değerler için tehdit 
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oluşturabilmektedir (Timur ve Getz, 2009). Öte yandan turizm destinasyonlarında yerel halk 
turizmin getirilerinden yeterince yararlanamaz ya da birincil kaynakların kullanımından 
mahrum kalır ise memnuniyetsizlik ortaya çıkacaktır (Tokmak, 2019). Buna ek olarak bazı 
destinayonlarda turistlerin saygısız davranışları ve yerel halkın buna bağlı rahatsızlıkları sonucu 
yerel karar vericiler turizm faaliyetlerine karşı bazı önlemler almak zorunda kalmaktadır (Becker, 
2015).  

 

Çevre koruma anlayışı bazı doğal kaynakların ve faktörlerin kullanımınının kısıtlanması 
anlamına gelmektedir ve bu durum talebin tam olarak karşılanamamasına neden olur. Bu 
durumda arz yeterli olmadığı için talebin azaltılması gerekmektedir (Bradley ve Blythe, 2014). 
Yukarıda bahsi geçen durumlardan dolayı Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketicilerin 
taleplerini, çevreye olan olumsuz etkilerini gidermek ve azaltmaya yönelik örgütler ortaya 
çıkmıştır. Buy Nothing Day (Hiçbir şey satın almama günü) adı verilen örgüt pazarlamama 
faaliyetlerinde bulunmaktadır (O'Shaughnessy ve O'Shaughnessy, 2002). 

 

LİTERATÜR 

Pazarlamama (demarketing) kavramı genel olarak talebin azaltılması ile ilgilidir ve belirli ürün 
ve hizmetlere olan talebi azaltma faaliyetidir (Memiş ve Cesur, 2019). Talebin az olması ile baş 
etmek kadar talebin fazla olması da bir sorundur ve pazarlamamaya olan ihtiyaç bir şirket için; 
geçici arz yetersizliği, tüketimi azaltma çabaları ve alternatiflere yönelme ihtiyacı durumlarında 
ortaya çıkmaktadır (Kotler ve Levy, 1999). Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde ve kıtlık 
zamanlarında işletmeler için pazarlamama faaliyetleri önerilmektedir (Shama, 1978). Turistik 
destinasyonlarda vandallık, grafiti ve benzeri çizimler ve geride bırakılan eşyalar ve çöpler gibi 
sorunlar yüzünden de başvurulan bir uygulama olabilmektedir (Groff, 1998). Birçok yazardan 
farklı olarak, pazarlamamanın kriz yönetiminde reaktif bir yaklaşım olarak kullanılabileceği de 
savunulmaktadır. Örneğin İngiltere’de 2001 yılındaki ayak ve ağız hastalığı (Foot and mouth 
disease) nedeniyle yerel yetkililer talebi azaltmak için pazarlamama uygulamalarına 
başvurmuştur (Medway, Warnably ve Dharni, 2010).  

Üstteki tanıma ek olarak, pazarlamamanın 2 farklı türü daha olduğundan bahsedilmektedir. 
Bunlar senkronize pazarlama (synchro-marketing) (pazarın talebini üretim kapasitesine göre 
ayarlamak suretiyle pazarı manipüle etmek ve mevsimsel dalgalanmaları azaltmayı amaçlamak), 
karşı pazarlama (counter-marketing) (talebi arttırmada kullanılan pazarlama araçlarının bilinçli 
bir şekilde talebi azaltmak için kullanılması) (Bradley ve Blythe, 2014).  

Göstermelik pazarlamama; bir marka, bir ürün ya da hizmetin sunumunun profesyoneller 
tarafından azaltılması ya da engellenmesidir ve ters bir şekilde ürün ya da hizmetin istenme 
düzeyini arttırmaktadır (Croft, 2014). Genel pazarlamama ve karşı pazarlama arasında ise ince 
bir çizgi bulunmaktadır. Karşı pazarlama, pazarlama faaliyetlerine karşı aktif bir faaliyet 
içermektedir (Bradley ve Blythe, 2014).  Seçimli pazarlama faaliyetinde işletme her zaman toplam 
talebi azaltmayı değil, pazarın yalnızca bir bölümü ile ilgili talebi azaltmayı hedeflemektedir. Bu 
bölümler işletme için kârlı olmayan ya da istenmeyen bölümlerdir (Tek 1997, 55; Altınay ve Sert, 
2012). Seçimli pazarlamama stratejisinde engellenmek istenen pazar bölümleri ile elde tutulmak 
istenen pazar bölümleri arasında işletmeler tarafından fayda-zarar analizleri yapılmalıdır 
(Altınay ve Sert, 2012).  

Pazarlamamanın 3 farklı uygulamasından söz edilmektedir. Bunlar; 
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• Genel pazarlamama (bir şirketin toplam üretim ve talep seviyesinin azaltılmaya 
çalışılması) 

• Seçimli pazarlamama (bir şirketin belirli bir müşteri grubu veya pazar payının talebini 
azaltmaya yönelik çabalar) 

• Gerçek olmayan-göstermelik pazarlamama (talebi azaltmaya çalışıyor gibi görünerek 
aslında talebin arttırılması çabası) 

• Yukarıdaki üçlüye ek olarak istenmeden yapılan pazarlamama faaliyetlerinden de 
bahsedilebilir. Şirket satışlarını arttırmak isterken yoğun pazarlama faaliyeti sonrası 
talebini düşürebilir (Kotler ve Levy, 1999). 

Pazarlamama karışımı dikkatli bir şekilde oluşturulmalıdır. Bir işletme bunu yaparken, ürün 
veya hizmetin sınırlı sayıda üretildiği izlenimini verebilir, istenmeyen gruplara düşük kalite 
hizmet sunulabilir. Örnek olarak ailelere hizmet vermeyi tercih etmeyen bir konaklama işletmesi 
çok çocuklu ailelere dekorasyonu yenilenmemiş ya da binanın uç noktalarında yer alan odaları 
verebilir (Sezer, 2000). Pazarlama karması öğelerinde “fiyat” pazarlamama faaliyetleri için de 
kullanılabilir. Fiyat ayrımcılığı ile talebin caydırılması etkili bir şekilde kullanılabilir (Bozacı, 
2016).  

Pazarlama faaliyetleri; uygun olmayan mekânların seçilmesi, stok seviyelerinin düşük tutulması, 
reklam ve tutundurma faaliyetlerinin azaltılması, ürünlerin faydalı özelliklerinin çıkarılması, 
mağaza ve satış çalışmalarının eksiltilmesi şeklinde de uygulanabilir (Miklos-Thal ve Zhang, 
2013). Pazarlamama araştırmalarının sıkça yapıldığı kumar alışkanlığına dair öneri ve 
uygulamalar ise şu şekildedir: ürün arzının sınırlandırılması, mekânlara erişimin zorlaştırılması, 
reklam faaliyetlerinin azaltılması ve daha iyi bilgilendirme sunmak (saat bilgisi, kazanılan-
kaybedilen miktarın belirtilmesi vs.) (Beeton ve Pinge, 2003). Havitz, McLean ve Adkins (2008) 
yaptıkları araştırmada pazarlamama faaliyetleri esnasında pazar bölümlendirmenin önemine 
vurgu yapmaktadır. 

Pazarlamama faaliyetlerinin sağlık alanındaki başarıları göz önüne alındığında, bu yaklaşımı 
kaynakların kıt olduğu servis endüstrilerinde kullanmak akıllıca bir adım olacaktır (Beeton ve 
Benfield, 2002). Gerçekten de turizm endüstrisi doğal çekicilik unsuru olarak yeryüzündeki 
kaynaklara bağımlı durumdadır ve bu kaynaklar ölçüsüz kullanım sonucu kalıcı olarak hasar 
görebilmektedir. Wearing ve Neil (1999) bununla ilgili olarak, pazarlamama yaklaşımının 
ekoturizmde kıt kaynakların korunması için faydalı bir araç olacağını belirmektedir. Buna ek 
olarak park ve rekreasyon bölgelerinde talep kaynaklı sorunların çözümünde de faydalı bir 
yaklaşım olacağı düşünülmektedir (Groff, 1998).  

Avustralya’da yapılan araştırma göstermektedir ki daha önce yapılan pek çok araştırmanın 
desteklediği gibi pazarlamama yaklaşımı bölgenin koruma altındaki alanlarını turizm sebepli 
bozulmalara karşı koruma anlamında etkili olmaktadır (Armstrong ve Kern, 2011). Tüketicilerde 
çevre koruma tutumunun oluşması ve buna bağlı olarak tüketim karşıtlığı algısı oluşmasıyla 
birlikte pazarlamacılar da bu doğrultuda bir tutum geliştirmeye ve pazarlamama faaliyetlerine 
yönelmeye başlamışlardır (Belz ve Peattie, 2012).  

 

YÖNTEM 

Bu çalışma önleyici bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Bir olgunun vakaya dönüşmesi öncesinde 
öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın amacına ulaşması ve geçerliliği için hem ilgili 
alanyazından hem de çalışmanın kapsadığı alandan veriler toplanmıştır. Çalışma Sapanca 
ilçesini kapsamaktadır ve sahadan elde edilen veriler araştırmacılar tarafından katılımcı olmayan 
gözlem yöntemiyle toplanmıştır. Alanyazından toplanan veriler ise araştırmanın konusu ve 
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kapsamı ile alakalı olarak ulusal ve uluslararası yayınlardan elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler 
gözlemler öncesinde yol gösterici ve gözlem hususlarını belirleyici olmuştur. 

Gözlem ile verilerin elde edilmesi aşaması 2019 yaz, sonbahar ve kış aylarını kapsamaktadır. 
Sapanca ilçesi turizm faaliyetlerinin belirli dönemlerde yoğunlaştığı bir destinasyon değildir. 
Buna rağmen, gözlem verilerinin mevsimsel olarak aldatıcı olmasını önlemek amacıyla veri 
toplama süresi uzatılmıştır.  

 

BULGULAR 

Sapanca ilçesinde turizm hareketlerinin dört mevsim boyunca devam ettiği görülmektedir. Buna 
rağmen, tatil dönemleri ve mevsimsel geçiş zamanlarında bazı yoğunlaşmalar olmaktadır. 
Sonbahar mevsiminde yayla destinasyonları, kış döneminde karlı destinasyonlar ile yaz tatilinde 
göl kenarı destinasyonlarda yerel yoğunluklar gözlenebilmektedir. Sapanca destinasyonunun 
turistik anlamda asıl çekicilik unsurları göl kenarında konumlanması ve sahip olduğu 
yaylalarıdır. Sapanca, coğrafi olarak İstanbul, Bursa ve Ankara gibi turist gönderen büyük 
yerleşim birimlerine kolay ulaşılabilir konumdadır. Bölgeye gelen yerli turistlerin büyük 
bölümünün bu yerleşim yerlerinden geldiği anlaşılmaktadır. Öte yandan bölgede yerleşik olarak 
ikamet etmekte ola çok sayıda Ortadoğu kökenli vatandaş ve kişi bulunmaktadır. Bu durum 
Sapanca destinasyonunu Arap turistlerin de sıkça ziyaret ettiği bir çekim merkezi haline 
getirmektedir. 

Sapanca’nın hemen doğusunda Uzunkum Mahallesi yer almaktadır ve orman özelliklerine sahip 
ve bir mesire yeri ile göl kenarı mesire yerlerine sahiptir. Batı istikametinde ise Kırkpınar 
Mahallesi yer almaktadır. Kırkpınar, Sapanca destinasyonunda bulunan konaklama ve yiyecek-
içecek işletmelerinin çoğunluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Daha da batıya gidildiğinde 
Sapanca’dan 20 kilometre mesafede Kartepe Kış Turizmi merkezi bulunmaktadır. Kartepe ilçesi 
sınırlarında bulunan bu destinasyon aslında Sapanca ilçesi sınırlarının ve bu araştırmanın 
kapsamının dışındadır. Ancak Sapanca destinasyonuyla olan olası ilgili nedeniyle bölgede 
gözlemler yapılmış ve gözlem sonuçları Sapanca ile olan ilgili ileriki bölümlerde ifade edilmiştir. 

Ulaşım ve ulaşılabilirlik imkânlarına bakıldığında, Sapanca destinasyonu sadece karayolu ile 
ulaşıma elverişli görülmektedir. Sapanca’da toplu ulaşım araçları için bir otogar 
bulunmamaktadır. Yolcular ilçe merkezindeki otobüs durakları vasıtası ile toplu ulaşım 
araçlarını kullanmaktadırlar. Sapanca ilçe merkezinde, Sakarya kent merkezine ve Kocaeli kent 
merkezine doğrudan ulaşım imkânı veren toplu ulaşım araçları mevcuttur. Öte yandan İstanbul-
Ankara otoyolu şehir trafiğine kapalı olmak suretiyle Sapanca üzerinden geçmektedir ve Sapanca 
ilçesi ile bağlantı sağlayan giriş-çıkış gişeleri mevcuttur. Sapanca ilçe merkezi, Kocaeli kent 
merkezine toplu ulaşım vasıtaları ile 45-60 dakika, Sakarya kent merkezine toplu ulaşım 
vasıtaları ile 30-45 dakika sürmektedir.  

Ulaşımla ilgili karayollarının fiziki durumuna bakmak daha aydınlatıcı olacaktır. Bu kapsamda 
araştırmacılar hususi araçları ile Sapanca’nın bağlantı yolları ile başlıca çekiciliklerini farklı 
saatlerde ve zamanlarda ziyaret etmişlerdir. Sapanca’nın Sakarya kent merkezi ve Kocaeli kent 
merkezi ile olan karayolları eski tip çift yönlü karayolu şeklindedir. Bu yollarda hem trafik 
kuralları hem yolların fiziki durumu nedeniyle saatte 50-70 kilometre hızla seyretmek 
mümkündür. Bahsi geçen yolların tamamına yakını yerleşim yerleri içerisinde kalmaktadır. Bu 
nedenle ulaşımda aksamalar görülmekte, turistik amaçlı seyahatler ilçe içi ulaşımı da 
yavaşlatmakta, ses ve hava kirliliğine neden olmaktadır. Aynı genişlik ve asfalt kaplama yollara 
Sapanca içi çekim merkezlerinde de rastlanmaktadır. Uzunkum bölgesine, Kırkpınar bölgesine 
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ve ilçe merkezindeki göl kenarına ulaşım sağlayan yollar asfalt kaplama olsa da 2 aracın yan yana 
ancak geçebileceği genişliktedir. Yollarda hız kesici tümseklerin fazlalığı dikkat çekmektedir.  

Sapanca’nın güney istikametinde kalan yayların ulaşımı ise coğrafi şartlarından ötürü daha 
zorludur. Yaylalara ulaşım sağlayan yolların çoğu yan yana 2 aracın geçmekte zorlanabileceği 
genişliktedir ve yolun asfalt kaplamalarında deformasyon görülmektedir. Yolların bazı 
bölümlerinin stabilize konumda kaldığı ve toprak olduğu görülmüştür. 

Yukarıda bahsi geçen tüm karayollarında, cuma günleri başlayan, cumartesi ve pazar günleri 
zirve yapan yoğunluklar görülmektedir. Bahsi geçen günlerde özellikle Kırkpınar ve Kartepe 
istikametinde trafik ciddi ölçüde yavaşlamaktadır. Kırkpınar sahil ve Sapanca sahil kesimlerinde 
park yeri sorunu baş göstermektedir. Birçok konaklama ve yiyecek-içecek işletmesi özel park 
yerleri ile misafirlerine hizmet sunmaya çalışmaktadır ancak bunlar dışında araç park alanı 
bulmak zor olmaktadır. Özellikle Sapanca ilçe merkezindeki göl kenarı kesimlerde girişin yasak 
olduğu sokaklar ile park yasakları dikkat çekmektedir.  

Konaklama işletmelerinin çoğunluğunun Kırkpınar mevkiinde konumlandığı daha önce 
belirtilmişti. Bu bölgedeki işletmelerin büyük çoğunluğunun butik otel olarak yapılandığı 
görülmektedir. İşletmelerin çoğunluğu sayfiye oteli olarak hizmet vermekte bunun yanında 
büyük otellerin bazılarının wellness ve spa konseptinde hizmet verdiği görülmektedir. 
Sapanca’da gerek yeni turizm işletmelerinin gerek yerleşim amaçlı yapılanmanın, ilçenin güney 
kesimindeki tepeliklerin yamaçlarına doğru ilerlediği görülmektedir. Bahsi geçen yamaçlar, 
bölgenin güneyini kapsayan dağların etekleridir ve bitki örtüsü ve doğal yaşam alanıdır. 

Yiyecek-içecek işletmelerinin büyük çoğunluğunun göl kenarı bölgelerde konumlandığı ve 
kümelenme gösterdiği görülmektedir. İlgili işletmelerin kahvaltı, akşam yemeği, toplu davet ve 
yemek organizasyonları gibi farklı hizmetler cevap verebilecek nitelikte olduğu görülmektedir. 
İşletmeler konumları itibariyle peyzaj çekicilikler sunmaktadır. İşletmelerin fiyat tabelaları ve 
menüleri gözlenmiştir. Kahvaltı menülerinin kişi başı 30-80 Türk Lirası, sıcak meşrubatların 5-20 
TL, ortalama bir akşam yemeği fiyatının kişi başı 40-120 TL, toplu bir organizasyonda ise kişi başı 
menü fiyatının 30-80 TL arasında olduğu gözlenmiştir. İlgili işletmelerin birçoğunda Türkçe ve 
Arapça tabelaların varlığı görülmüştür. 

Araştırmanın sınırları içerisinde bulunmayan Kartepe destinasyonuna yapılan ziyaret 
sonrasında bölgedeki fiziki taşıma kapasitesinin fazlasıyla aşıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum, 
Kartepe’yi ziyaret eden turistlerin, yakınlığı itibariyle Sapanca’daki konaklama, yiyecek-içecek 
ve rekreasyon işletmelerinden yararlandığı sonucunu doğurmuştur.  

Sapanca destinasyonundaki rekreasyon ve boş zaman değerlendirme tesislerinin ağırlıklı olarak 
mesire yerleri ve doğal alanlar olduğu görülmektedir. Uzunkum mevkiinde tabiat parkı ve göl 
kenarı piknik alanı, ilçe merkezinde göl kenarı sahil ve yürüyüş yolları, Kırkpınar mevkiinde göl 
kenarı sahil ve yürüyüş yolları bulunmaktadır. Bu bölgelerde araştırmayla ilgili gözlemlerin 
yapıldığı esnada ciddi bir yoğunluk gözlenmemiştir. Sapanca ilçe merkezindeki göl sahili dışında 
park yeri sorununa da rastlanmamıştır. Araştırmanın veri toplama aşamasında Kırkpınar’da 
kadınların ev yapımı çeşitli ürünlerini sergilediği ve sattığı bir festival düzenlenmiştir. Festivalde 
2 gün boyunca yapılan gözlemlerde aşırı bir yoğunluğa rastlanmamış, ulaşım ya da park yeri 
sorunu gözlenmemiş, festival kırsal bir etkinlik olarak düzenlenmiş ve tamamlanmıştır. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan saha gözlemlerinde, Sapanca destinasyonunun birden fazla turistik çekim unsuruna 
sahip olduğu ve birden fazla turist grubunu ağırladığı görülmektedir. Bu durum destinasyonun 
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tek bir turizm türüne ya da tek bir turist grubuna olan bağımlı olmadığını, gelecekte de bu 
ihtimalin düşük olduğu sonucunu çıkarmaktadır.  

Gözlemler göstermektedir ki, Sapanca destinasyonu beşeri değil doğal turizm arzına sahip 
bulunmaktadır. Bu durum, doğal kaynakların turizm amaçlı olarak kullanılması ve bu 
kaynakların sürdürülebilir ilkeler dışında kullanılması durumunda tahrip edilme olasılığı 
sonucunu doğurmaktadır. Turizmin sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda planlanması, 
yönetilmesi ve pazarlanması, destinasyonla ilgili ilk ve öncelikli öneri olarak öne çıkmaktadır. 
Alanyazında bununla ilgili olarak eko-yenilikçilik ve eko-etkili planlama kavramları yer 
almaktadır. Eko-yenilikçilik, çevreye verilen zararı azaltmak ya da önlemek amaçlı olarak yeni 
üretilmiş ya da geliştirilmiş ürünler, teknikler ve yönetim sistemleri olarak tanımlanmaktadır 
(Ghisetti vd., 2015). Eko-etkili planlama stratejileri turistleri iki farklı şekilde etkilemektedir. Daha 
az yoğunluk ve trafik olumlu etkilere örnek olarak verilebilirken, kısıtlanmış erişim olumsuz bir 
etki olarak gösterilebilir (Robaina ve Madaleno, 2019).  

Ulaşılabilirlik anlamında destinasyonun vermesi gereken bir karar mevcuttur ve bu durum bir 
ikilem yaratmaktadır. Ulaşım olanaklarının ve özellikle destinasyon sınırları içerisindeki 
karayollarının mevcut kapasitelerinin korunması ve genişletme çabalarına başvurulmaması, 
turizm hareketliliğinin pazarlamama faaliyetlerine ihtiyaç duyacak ölçüde olumsuz bir noktaya 
gelmesini önleyici olabilecektir. Öte yandan bu tedbirin tek başına yeterli olmaması durumunda, 
destinasyondaki yaşam kalitesi yerel halk için düşeceği gibi, ziyaretçilerin deneyim kalitesinde 
de düşüşler görülecektir. 

Sapanca’daki konaklama işletmelerinin sayısının ve destinasyondaki toplam yatak kapasitesinin 
arttırılmaması önem taşımaktadır. Bulgular bölümünde değinildiği gibi destinasyondaki 
konaklama işletmelerinin bir bölümü esenlik ve spa konseptinde hizmet verirken, bir bölümünün 
butik otel işletmesi olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilmiştir. Konaklama işletmelerinin ya 
da yatak kapasitesinin arttırılması, işletmeler arasındaki rekabeti arttıracak, hizmet kalitesini ve 
fiyatları düşürecek ve bölge nitelikli ve çevre duyarlı turistlerin yanı sıra bu konularda duyarsız 
olarak nitelenebilecek ziyaretçileri de çekebilecektir.  

Bir bölgeyi ziyaret eden turistlere, bölgenin korunması ve turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir 
sınırlar içerisinde yapılmasına dair bilgilendirme yapmak ve bunu da tam yerinde ve tam 
zamanında ilkesi gereği destinasyonda yapmak çokça dile getirilen bir öneridir. Bununla beraber 
Inness vd., (2007) sigaranın bıraktırılmasına dair pazarlamama faaliyetlerinin etkileri üzerine 
yaptıkları çalışmada, nikotini bırakmaya dair terapilere olan ilginin artmaya başladığını ancak 
bunun geçici olduğu ve 3 ay sonra sigaraya olan talebin, araştırma konusu deneklerde tekrar eski 
haline döndüğünü gözlemlemişlerdir. Bu durum bahsi geçen sürdürülebilirlik temalı telkin 
çalışmalarının başarısına kuşkuyla bakılmasına neden olmaktadır. Böyle bir çabanın turizm 
faaliyetlerindeki etkilerine dair bir araştırmaya ise rastlanmamıştır. 

Ayar (2019) gençlerin gıda tüketimi ve bu konudaki pazarlamama çalışmalarına üzerine yaptığı 
araştırmada, sınırlı mal ve hizmet sunumu ve yüksek fiyatlandırma gibi önlemlere vurgu 
yapmaktadır. Benzer bir uygulama Sapanca destinasyonu için uygulanabilir görülmektedir. 
Destinasyon kapsamında; ölçüsüz turizm faaliyetlerine sebep olabilecek gelişmeleri önlemek 
için, bazı hizmetlerin erişiminin zorlaştırılması, fiyatlarının arttırılması faydalı olabilecektir. Bu 
konuda yeni kurulacak konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri için kamu teşviklerinin 
azaltılması ve hatta aksi yönde maliyetleri yükseltici tedbirlerin alınması faydalı olabilecektir. Bu 
öneriye benzer olarak Shiu, Hassan ve Walsh (2009) kamu karar alıcılarının özellikle vergi 
müdahaleleri ile pazarlamama faaliyetlerine katkı sunabileceğini ve bunun tütün tüketiminin 
azaltılması çalışmalarında kullanıldığını belirtmektedir. 
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Yerel halkın turizme bakış açısı, turizmden faydalanması ile doğru, turizmden duyduğu 
rahatsızlık ile ters orantılıdır. Turizm faaliyetlerinden duyulan rahatsızlıklar genellikle sinsice 
gelişen hastalıklar gibidir ve doruk noktaya ulaşana kadar çok fazla belirti göstermezler. Doruk 
noktaya ulaştığında ise bir hastalık biri ciddi semptomlar gösterirler ve olumsuz durumlara yol 
açarlar. Bunun önüne geçilmesi için, sosyal taşıma kapasitelerine dair periyodik olarak saha 
çalışmalarının yapılması faydalı olacaktır. Sapanca destinasyonu, Batı Karadeniz ve Doğu 
Marmara coğrafi konumlarının kültürel özelliklerini taşıyan ve kozmopolit olmayan bir 
destinasyondur. Bu nedenle turizm faaliyetlerinden doğabilecek her türlü kültürel ve sosyal 
değişime hızlıca adapte olması çok olağan değildir. Turizm hareketlerinin gelişimi izlenirken bu 
gerçeğin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Sapanca için, karşı pazarlama (counter-marketing) faaliyetleri için, yerel halkın kendi değerlerini 
koruması içgüdüsü tetiklenerek oto-kontrol mekanizması hayata geçirilebilir. Özellikle bulgular 
kısmında belirtildiği gibi, turizm amaçlı yerleşimin bölgenin ormanlık alanlarına doğru 
yönelmesi, gelecekte bazı olumsuz bazı çevresel etkiler doğurabilecektir. Bu kapsamda çevresel 
duyarlılığı olan sivil toplum örgütlerinin oluşturulmasını teşvik etmek, bahsi geçen oto-kontrol 
mekanizmasını hayata geçirmekte etkili olabilecektir.  

Seçici pazarlamama (selective de-marketing) anlamında, yazarların belirli bir pazar bölümünü 
ya da turist grubunu işaret etmeleri eldeki mevcut veriler ile mümkün değildir. Destinasyonun 
katılımcı ve sürdürülebilir yönetimi gereği, ilgili pazar bölümlerinin ve turist gruplarının; 
ekonomik, kültürel, sosyal etkileri detaylıca analiz edilmeli ve bunların gelecekteki durumları 
göz önüne alarak paydaşlar nezdinde karar verilmelidir. Ancak bu hususta, gelecekteki durumun 
göz önüne alınması gerekliliğinin altını çizmekte fayda vardır. Turizm talebi, esnek yapısı 
itibariyle işletmeler ve destinasyonlar için kontrolü zor bir yapıdadır. Seçici olarak bir gruba 
uygulanacak pazarlamama çalışmaları, hedeflenen grubun talebinde beklenmeyen bir düşüş 
olması durumunda destinasyonu zor durumda bırakacak “Dimyat’a pirince giderken eldeki 
bulgurdan olmak” deyimini ile ifade edilen durumla baş başa kalınmasına sebebiyet 
verebilecektir. 

Taşıma kapasitelerinin aşılması halinde uygulanabilecek bir diğer çözüm, katı kısıtlamalara 
gidilmesidir. Bazı cadde ve sokakların taşıt trafiğine kapatılması, bazı araç türlerinin girişlerinin 
tamamen yasaklanması (örneğin off-road taşıtlarının yasaklanarak yayla ve benzeri alanların 
korunması ya da tur otobüslerinin girişinin engellenerek kitle turizmine yönelik faaliyetlerin 
azaltılmaya çalışılması gibi) uygulanabilecek önlemler arasındadır. Bunlara ek olarak, haftanın 
bazı günlerinin “halk günü” olarak ilan edilmesi ve ilgili günlerde bazı çekim noktalarının sadece 
yerel halka hizmet verecek şekilde düzenlenmesi de alternatifler arasında yer alabilir. 

Katı kısıtlamalara ek olarak, caydırıcı bazı tedbirlerin de hayata geçirilmesi mümkün 
olabilmektedir. Birçok Avrupa kentinde, turist vergisi, turizm vergisi ve müze-ören yeri giriş 
ücretleri uygulamaları yapıldığı bilinmektedir. Cüzi sayılabilecek miktarlar ücret talep edilmesi, 
turistik çekim unsurunun kendisinden ziyade ücrete duyarlı turistleri caydıracak ancak ilgili 
çekim unsuruna gerçekten ilgi duyan ve bununla beraber turistik çekimin korunması için 
duyarlılığı olan turistlerin ziyaretlerine engel olmayacaktır. 

Sapanca destinasyonunun, bu araştırmanın yapıldığı ve yazıldığı dönemde, pazarlamama 
faaliyetlerine ihtiyaç duyup duymadığı, bu araştırmanın kapsamının ötesindedir. 
Araştırmacıların sezgisel gözlemleri henüz bu aşamaya gerek olmadığı yönünde olsa da bunun 
tespiti için, taşıma kapasitelerini incelemeyi içeren daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır.  Bununla birlikte Sapanca destinasyonunun, destinasyon yaşam evresinin hangi 
aşamasında olduğunu tespite yönelik araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu araştırmaların 
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sonuçlarına göre, destinasyon için daha geçerli planlama ve pazarlama yaklaşımları geliştirmek 
mümkün olacaktır. 
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GİRİŞ 

Kış sporları, ister rekreasyonel isterse profesyonel amaçlı olsun, insanların zevk alarak 
gerçekleştirdikleri önemli spor etkinliklerindendir. Bu sporun eğlence amaçlı 
gerçekleştirilmesiyle oluşan kış turizmi ise turizm endüstrisi içinde en fazla ekonomik getiri 
sağlayan alanlardan biridir. Özellikle II. Dünya Savaşından sonra küresel kış turizminde önemli 
gelişmeler yaşanmış; bu kapsamda destinasyon ve turist sayısı hızla artmıştır (Hudson, 2003: 89-
91). Ancak Laurent Vanat tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan Uluslararası Kar ve Dağ 
Turizmi Raporunda (her ne kadar akademik bir rapor olmasa da), sektörün büyüme hızının son 
15 yıldır düştüğü, neredeyse stabil hale geldiği ifade edilmektedir (Vanat, 2020:16). Yazar, yakın 
zamana kadar, dünya genelindeki tüm kayakçıların yıl içinde kaydıkları toplam gün sayısının 
2020 yılında 400 milyona ulaşacağının öngörüldüğünü, ancak bu sayının 2018-2019 yılında 350 
milyon civarında kaldığını ve dolayısıyla ilgili öngörünün gerçekleşmesinin pek mümkün 
olmadığını belirtmektedir. 2018-2019 sezonunun oldukça iyi geçtiğini, hatta son 41 yılın en iyi 
dördüncü sezonu olduğunu belirten Vanat (2020:16), bu durumun sektör için olumlu olduğunu, 
ancak uzun dönemli bir büyümenin işareti olmadığını ifade etmektedir. Ayrıca 2018-2019 yılı 
itibariyle toplam kış turizmi pazar büyüklüğünün 135 milyon kişi civarında olduğunu belirten 
yazar, pazarın beklenen ölçüde büyümediğini ve bu noktada kayak yapma kültürünün yeterince 
yaygınlaşmamış olmasının ve şehir gençliğinin ilgisinin tam olarak çekilememesinin önemine 
dikkat çekmektedir (Vanat, 2020:219).  

Pazarın büyüme hızının yavaşlaması, insanların neden eskisi kadar kış turizmine katılmadığı 
sorusunu akla getirmektedir. Bu kapsamda, çalışmanın problemi, insanları kış turizmine katılım 
noktasında nelerin kısıtladığıdır. Bu problem, literatürde seyahat kısıtları veya boş zaman 
kısıtları başlığı altında incelenmekte; insanların belirli turizm türlerine veya rekreasyon 
etkinliklerine neden katılamadıkları tartışılmaktadır. Kış sporları açısından da benzer 
araştırmalara, özellikle uluslararası literatürde rastlamak mümkündür (Alexandris vd., 2017; 
Vassiliadis vd., 2018). Ancak bu araştırmalarda genel olarak, kış sporları pazarının tamamı 
incelenmekte, özel olarak gençler üzerinde durulmamaktadır. Türkiye’de ise kış turizminde 
seyahat motivasyonu (Albayrak, 2013), iklim değişikliği (Demiroğlu, 2016), destinasyon 
performansı (Evren ve Kozak, 2019), hizmet kalitesi (Sağlık ve Kocaman, 2014), destinasyon 
algıları (Koşan, 2013), seyahat davranışı (Ayaz ve Apak, 2017) vb., konularda bazı araştırmalara 
rastlansa da kış sporlarına katılım kısıtlarını esas alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu değerlendirmeler ışığında, mevcut çalışmanın amacı, kış turizmi pazarının en önemli 
bölümlerinden birini oluşturan gençleri, kış sporlarına katılma noktasında kısıtlayan unsurların 
neler olduğunun belirlenmesidir. Bu çerçevede, genç nüfusun önemli bir kısmını (%33,6) 
oluşturan üniversite öğrencileri hedef alınmış ve Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri üzerinde 
bir araştırma gerçekleştirilmiştir1. Çalışmada aşağıdaki sorulara yanıtlar bulunarak hem 
literatüre hem de sektöre katkı sunulmaya çalışılmıştır. 

 
1 TÜİK’in 2018 yılı gençlik raporuna göre (en güncel rapor), Türkiye’de 15-29 yaş arasındaki genç 
nüfus, toplum nüfusun %23,8’ini oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle, 2018 yılı nüfusunun 
82.003.882 olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’de bu yaş aralığındaki kişilerin sayısının 19.516.923 
olduğu anlaşılmaktadır. YÖK ise 2018-2019 yılında üniversiteye devam eden öğrenci sayısının 
7.740.502 olduğunu açıklamıştır. Bu kapsamda, genç nüfusun %33,6’sının üniversite 
öğrencilerinden oluştuğu ifade edilebilir. TÜİK’in gençlik raporunda Gümüşhane nüfusunun 
%28,4’ünün 15-29 yaş aralığında olduğu ifade edilmektedir. Bu oran, 2018 yılındaki 162.748 
kişilik il nüfusu içinde 46.086 kişinin genç kategorisinde değerlendirilebileceğini göstermektedir. 
Gümüşhane Üniversitesinin aynı yıl içindeki öğrenci sayısı ise 17.102’dir ve dolayısıyla 
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S1. Kış sporlarına katılım kısıtları ölçeğinin nasıl bir faktör yapısı vardır? 

S2. Hangi kısıtlar, gençleri kış sporlarına katılım konusunda daha fazla etkilemektedir? 

S3. Farklı demografik özelliklere sahip gençler arasında, kış sporları kısıtlarına ilişkin algılar 
açısından farklılıklar var mıdır? 

S4. Gençlerin kış sporlarına yönelik genel ilgi düzeyi nasıldır? 

S5. Gençlerin kış sporlarına yönelik ilgileri/ilgisizlikleri üzerinde hangi kısıt faktörlerinin etkisi 
vardır? 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kısıtlar konusu, turizm ve boş zaman literatüründe uzun zamandır üzerinde durulan bir 
konudur. İlk kez 1960’ların başlarında konuşulmaya başlanan bu konu (Hung ve Petrick, 
2012:857), 1980’lerde teorik olarak tartışılmaya ve yaygın olarak incelenmeye başlamıştır 
(Hudson vd., 2010:72). Bu kapsamda, öncelikle boş zaman kısıtları alanındaki çalışmalar 
yaygınlaşmaya başlamış, ardından bu çalışmaların ortaya koyduğu teorik çerçeveyi temel alan 
seyahat kısıtları literatürü gelişmeye başlamıştır (Nyaupane ve Andereck, 2008; Hung ve Petrick, 
2012:857).  

“İnsanların boş zaman aktivitelerine katılımını, hizmetlerden yararlanmasını ve halihazırda 
katıldıkları etkinliklerden aldıkları tatmin ve eğlence duygusunu sınırlandıran faktörler” 
şeklinde tanımlanan (Scott, 2003:75) boş zaman kısıtları konusundaki tartışmaların önemli bir 
bölümü, ilgili kısıtların neler olduğu ve insanları nasıl kısıtladıklarıyla ilgilidir. Bu kapsamda, 
üzerinde en fazla durulan teori, Crawford ve Godbey’in (1987, 1991) Hiyerarşik Boş Zaman 
Kısıtları Teorisi’dir. Bu teoriye göre; insanların boş zaman etkinliklerine katılımını kısıtlayan üç 
temel faktör vardır; kişisel kısıtlar, kişilerarası kısıtlar ve yapısal kısıtlar. Birey hiyerarşik olarak 
öncelikle kişisel kısıtların etkisi altında kalmakta, bu kısıtları aştığında karşısına kişilerarası 
kısıtlar çıkmaktadır. Son aşamada ise birey, yapısal kısıtlarla karşı karşıya kalmaktadır. Kişisel 
kısıtlar, bireyin içsel durumunun yansıması olarak ortaya çıkan stres, korku, tutumlar ve 
beceriler gibi kısıtları ifade ederken; kişilerarası kısıtlar, arkadaşlar ve aile gibi yakın çevreden 
kaynaklanan kısıtlardır. Örneğin bireyin bir etkinliği yapmaktan korkması kişisel bir kısıt iken; 
ailesinin ona yüklediği sorumluluklar (çocuk bakımı vb.) veya arkadaşlarının bu etkinliğe ilgi 
duymaması, para ayırmak istememesi vb. kısıtlar kişilerarası kısıtlar kapsamında 
değerlendirilmektedir. Yapısal kısıtlar ise bireyin etkinliğe ayıracak zamanının ve/veya parasının 
olmaması, etkinliğin erişilebilirliğinin düşük olması, etkinlik alanının kalabalık ve uzak olması, 
etkinliğe ilişkin bilgi eksikliği gibi etkenleri içermektedir (Gilbert ve Hudson, 2000; Walker ve 
Virden, 2005). 

Bazı araştırmacılar hiyerarşik kısıtlar teorisinin boş zaman kısıtlarını açıklamadaki etkisini kabul 
etmekle birlikte, alternatif sınıflandırmalar ortaya koymaktadırlar. Örneğin Gürbüz ve 
Karaküçük (2007) gerçekleştirdikleri ölçek geliştirme araştırmasında, boş zaman kısıtlarını sekiz 
başlık altında sınıflandırmışlardır: tesis, ulaşım, kentsel koşullar, arkadaş eksikliği, bilgi eksikliği, 
para, sosyal çevre ve zaman. Öte yandan, Alexandris vd., (2017) boş zaman kısıtlarının “maliyet”, 
“zaman”, “psikolojik”, “partner” ve “çevre” şeklinde beş boyutlu olarak ele alınabileceğini 

 
Gümüşhane’nin genç nüfusunun %37,1’inin üniversite öğrencilerinden oluştuğu söylenebilir 
(TUİK, 2020a, 2020b; YÖK, 2020; Gümüşhane Üniversitesi, 2020). Bu çerçevede, gerek Türkiye 
genelinde gerekse Gümüşhane’de, üniversiteli gençlerin önemli bir orana sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. 
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belirtmektedir. Bazı araştırmacılar ise boş zaman kısıtlarının anlaşılmasında, yukarıda değinilen 
etkenlere ek olarak; kültür, motivasyon, engelle mücadele gibi değişkenlerin önemine dikkat 
çekmektedirler (Hubbard ve Mannell, 2001; Hudson vd., 2010). Örneğin, Hudson vd.’ne (2010) 
göre kültür; bireyin kişisel, kişilerarası ve yapısal kısıtları algılaması, etkinliğe ilişkin 
motivasyonu ve rekreasyonel etkinlik tercihleri üzerinde etkisi olan önemli bir değişkendir. 

Literatürde, sınıflandırması nasıl olursa olsun bazı kısıtların, çoğu rekreasyon ve turizm 
etkinliğinde öne çıktığı görülmektedir. Bu kapsamda, özellikle maddi kısıtların insanları 
katılmak istedikleri etkinliklerde büyük ölçüde sınırlandırdığı ve gelir değişkeninin çoğu insanı 
istedikleri etkinliklere katılma noktasında kısıtlayıcı bir unsur olduğu anlaşılmaktadır 
(Michailidis vd., 2006; Williams ve Fidgeon, 2000). Bunun dışında; yaş, sağlık durumu, cinsiyet, 
kültürel uyum gibi değişkenlerin de rekreasyonel etkinliklere katılım üzerinde etkisi olduğu kimi 
çalışmalarla ortaya konmaktadır (Williams ve Lattey, 1994; Alexandris ve Carrol, 1997; Chick vd., 
2018). 
 
İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
Kış sporlarına katılım kısıtları gerek bir rekreasyonel etkinlik olarak gerekse bir turizm faaliyeti 
olarak, son 20 yıldır literatürün üzerinde durduğu bir konudur. Bu kapsamda, önemli bir kısmı 
Yunanistan kaynaklı olan (Michailidis vd., 2006; Andronikidis vd., 2007; Alexandris vd., 2008 
Priporas vd., 2015; Vassiliadis vd., 2018) bazı araştırmalara rastlamak mümkündür (Gilbert ve 
Hudson, 2000; Williams ve Fridgeon, 2000; Fredman ve Heberlein, 2005; Hudson vd., 2010; Chick 
vd., 2018). Bu araştırmaların bazılarında sadece henüz kayakçı/ziyaretçi olmayanlar üzerinde 
durulurken (Williams ve Fridgeon, 2000; Michailidis vd., 2006); bazılarında mevcut ve potansiyel 
kayakçılar karşılaştırılmıştır (Gilbert ve Hudson, 2000; Fredman ve Heberlein, 2005). Bazı 
araştırmalarda ise herhangi bir ayrım yapılmadan, genel olarak kış turizmi pazarının algıları 
çerçevesinde kısıtlar değerlendirilmiştir (Andronikidis vd., 2007; Vassiliadis vd., 2018). 

Yukarıda değinilen araştırmalar genel olarak incelendiğinde; henüz kayak sporuna başlamamış 
insanları, bu etkinliğe katılma noktasında kısıtlayan en önemli kısıtların maliyet ve fiziksel zorluk 
olduğu görülmektedir. Örneğin, Williams ve Fridgeon (2000), Kanada’da kayakçı olmayanlar 
üzerinde gerçekleştirdikleri anket çalışmasında, bu kişilerin kayağı yüksek düzeyde fiziksel 
zorluk içeren, pahalı bir spor olarak algıladıklarını ve en çok ekipman ve ulaşım maliyetleri ile 
fiziksel zorluklar tarafından kısıtlandıklarını tespit etmişlerdir. Benzer şekilde, Michailidis vd., 
(2006) tarafından Yunanistan’da yürütülen çalışmada, kış sporlarını öğrenme zorluğu ve 
ekipman maliyetleri, en etkili kısıtlar olarak bulunmuştur. Kayakçılar ve henüz kayakçı 
olmayanları karşılaştıran çalışmalarda ise yapısal kısıtlar (Fredman ve Heberlein, 2005) ve kişisel 
kısıtların (Gilbert ve Hudson, 2000) kayakçı olmayanları, kayakçılara göre daha fazla etkilediği 
tespit edilmiştir. Ayrıca uzaklık, gelir ve diğer ekonomik faktörlerin her iki grubu da kısıtladığı 
ortaya konmuştur (Gilbert ve Hudson, 2000; Fredman ve Heberlein, 2005).  

Kış turizmi pazarının genel incelemesini yapan, diğer bir ifadeyle kayakçı ve kayakçı olmayan 
ayrımına bakmayan çalışmalarda da benzer değişkenler öne çıkmaktadır. Özellikle maddi kısıtlar 
(ekipman, giysi, ulaşım, bilet fiyatları) araştırmaların büyük bir kısmında katılımcıların en önemli 
gördüğü kısıtlar olmuştur (Andronikidis vd., 2007; Alexandris vd., 2017; Vassiliadis vd., 2018). 
Bazı araştırmalarda ise kısıtların herkesi aynı şekilde etkilemediği, farklı gruplar arasında kısıt 
algısı farklılıkları olduğu ortaya konmuştur (Hudson, 2000; Michailidis vd., 2006; Priporas vd., 
2015). Örneğin Priporas vd., (2015), Yunanistan’da gerçekleştirdikleri araştırmada, katılımcıların 
demografik özelliklerini, kısıt algılarını ve davranışsal profillerini temel alarak kümeleme analizi 
yapmışlar ve beş farklı küme elde etmişlerdir. “Genel olarak kısıtlı turistler”, “finansal/maddi olarak 
kısıtlılar”, “arkadaş ve aile kısıtlıları”, “az kısıtlılar” ve “kış sporlarının tadını çıkaranlar” şeklinde 
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adlandırılan bu beş kümenin, benzer yönleri olmakla birlikte, genel olarak farklı şekillerde 
kısıtlandıkları tespit edilmiştir. 

Literatürde kış turizmi kısıtlarını kültürel farklıları temel alarak inceleyen çalışmalar da 
mevcuttur. Örneğin Hudson vd. (2010), kış turizmine katılım açısından kültürel kimliğin etkisini 
sorgulamışlardır. Bu kapsamda yazarlar, Çin kökenli Kanadalılar ve İngiliz kökenli Kanadalılar 
arasındaki farklılıklara bakmışlardır. Odak gruplar ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle yapılan 
araştırmada, Çinli-Kanadalıların kişisel kısıtlardan yüksek düzeyde etkilendikleri, İngiliz-
Kanadalıların ise daha çok yapısal kısıtlarla kısıtlandıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda, 
kültürel kimliğin kış turizmine katılım kısıtları üzerinde etkisi olduğu yorumunda 
bulunmuşlardır. Bir diğer kültür temelli araştırmada Chick vd., (2018) boş zaman kısıtları ile boş 
zaman memnuniyeti arasındaki ilişkide kültürel uyumun aracı etkisini incelemiş ve bu ilişkinin 
anlamlı olduğunu tespit etmişlerdir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, kış sporlarına katılım açısından, finansal kısıtlar ve öğrenme 
zorluğu/tehlikesine ilişkin kısıtların öne çıktığı ifade edilebilir. Bu kapsamda, özellikle ekipman, 
ulaşım, konaklama vb. maliyetler ile öğrenme sürecinde yaşanan düşmelere bağlı sakatlanma 
kaygısının önemli olduğu anlaşılmaktadır. Fakat bu faktörler, kış sporları pazarı içindeki tüm 
kesimleri aynı şekilde kısıtlamamaktadır. Pazarın bazı bölümleri maddi kısıtlardan daha fazla 
etkilenirken, bazıları tehlike/korku kısıtından, bazılarıysa bunlardan tamamen farklı kısıtlardan 
(başka etkinlikleri tercih etme, partner bulamama vb.) daha fazla etkilenmektedir. Bu noktada, 
destinasyonlar açısından önemli olan, hangi kesimin hangi kısıtlardan daha fazla etkilendiğinin 
belirlenmesi ve ona yönelik çözümler geliştirilmesidir.  

 

YÖNTEM 

Veri Toplama Aracı  

Çalışmada veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır: 
demografik sorular, kış sporlarına katılım kısıtları ölçeği (KSKKÖ), kış sporlarına ilgi düzeyi 
ölçeği. Demografik sorular kapsamında yaş, cinsiyet, gelir gibi genel soruların yanı sıra 
Gümüşhane’de kaç yıldır bulunulduğu, Gümüşhane’nin aktif kayak merkezi olan Zigana’nın kış 
sporları amacıyla ziyaret edilip edilmediği ve boş zamanlarda en çok ne yapıldığı gibi sorular yer 
almıştır. KSKKÖ literatürde yer alan kış turizmine katılım kısıtları konulu araştırmalardan 
yararlanılarak oluşturulmuştur (Gilbert ve Hudson, 2000; Williams ve Fridgeon, 2000; Fredman 
ve Heberlein, 2005; Michailidis vd., 2006; Andronikidis vd., 2007; Alexandris vd., 2008; Hudson 
vd., 2010; Priporas vd., 2015; Chick vd., 2018; Vassiliadis vd., 2018;). Bu ölçek, beşli Likert Tipi (5 
tamamen katılıyorum – 1 kesinlikle katılmıyorum) bir ölçektir. Örnek ifade: “Arkadaşlarımın 
önünde küçük düşme kaygısı kış sporlarına katılımımı kısıtlar”. Kış sporlarına ilgi düzeyi ölçeği 
ise beş tepki kategorisine sahip (1 hiç ilgim yok – 5 son derece ilgiliyim) çoklu derecelendirme 
listesi tarzında, eşit aralıklı bir ölçektir.  

 

Geçerlilik ve Güvenirlik 

Çalışmada KSKKÖ’nin geçerliliğini sağlamak amacıyla; kapsam/içerik geçerliliği, yüzey 
geçerliliği ve yapı geçerliliği tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda, öncelikle ilgili 
literatürden maddeler derlenmiş ve 32 maddeli bir madde havuzu oluşturulmuştur. Ardından 
turizm alanında çalışan 10 akademisyenden; gerekli, gereksiz ve gerekli-yetersiz şeklinde üç 
tepki kategorili bir uzman görüşü formu aracılığıyla, ilgili maddelerin ölçek için gerekli olup 
olmadığı yönündeki görüşleri alınmıştır. Formda ayrıca uzmanlardan ilgili maddeler ve ölçeğin 
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geneli için yorumları istenmiştir. Elde edilen uzman değerlendirmeleri Lawshe’nin (1975) içerik 
geçerliliği hesaplama formülüyle (KGO= !"#!/%

!/%
) incelenmiştir. Yazara göre içerik geçerliliği 

oranı; bir madde için gerekli diyen uzman sayısından toplam uzman sayısının yarısının 
çıkarılması ve elde edilen değerin toplam uzman sayısının yarısına bölünmesiyle bulunmaktadır 
ve 10 kişilik uzman grubunda bu değer 0,62’den büyük olmalıdır. Bu formüle göre yapılan 
incelemeler ve uzmanların sözlü yönlendirmeleriyle madde sayısı 29’a düşmüş ve bazı 
maddelerin ifade ediliş biçimi düzeltilmiştir.  

Yüzey geçerliliği kapsamında ise öncelikle bazı turizm akademisyenlerine anket formu 
okutulmuş, ardından Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 45 kişilik grup üzerinde 
pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, ölçek maddelerinin daha iyi okunur hale 
getirilmesi sağlanmış, bazı demografik sorularda da değişiklik yapılmıştır. Örneğin, “aylık kişisel 
geliriniz” şeklinde sorulan gelir sorusu, bazı yanlış anlamalar neticesinde “aylık harcanabilir 
(kira vb. giderler dışında) geliriniz” şeklinde düzeltilmiştir. Pilot çalışmada ayrıca KSKKÖ’nin 
güvenirlik düzeyine de bakılmış ve ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir (Cronbach Alfa= 0,855) 
olduğu anlaşılmıştır (Kayış, 2016). 

KSKKÖ’nin yapı geçerliliği kapsamında ise açımlayıcı faktör analizinden (AFA) yararlanılmıştır. 
AFA kapsamında dört madde binişik faktör yükleri, iki madde ise düşük ortak varyanslar ve 
faktör yapısıyla uyumsuzlukları nedeniyle kapsam dışı tutulmuştur. Maddelerin elenmesinin 
ardından beş boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Bu beş boyutlu yapı, toplam varyansın %57’ni 
açıklamaktadır ve boyutlar yüksek düzeyde güvenilirdir. Ayrıca elde edilen faktör yapısı, 
literatürle uyumludur. AFA’ya ilişkin detaylar, bulgular kısmında verilmiştir. 

Güvenirlik konusunda ise pilot çalışmada olduğu gibi ana çalışmada da KSKKÖ’nün yüksek 
düzeyde güvenilir (Cronbach Alfa= 0,886) olduğu görülmüştür (Kayış, 2016). Ayrıca güvenirlik 
analizinde, ölçekten çıkarıldığında Alfa katsayısını belirgin şekilde yükselten bir madde 
görülmemiştir. Ölçekten çıkarıldıklarında maddelerin alfa değerleri 0,880 ile 0,886 arasında 
değişmektedir. 

  

Evren ve Örneklem 

Çalışmanın genel evrenini Türkiye’deki tüm üniversite öğrencileri oluştururken, araştırma 
evrenini Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplandığı 2019 yılında 
Gümüşhane Üniversitesinin 18.000 civarında aktif öğrencisi bulunmaktadır. Bu kapsamda, 
Cochran’ın (1977) sınırsız evren temsiliyeti olduğunu ifade ettiği 384 rakamının üzerinde bir 
öğrenci grubuna ulaşılması hedeflenmiş; 2019 yılı Mart-Nisan aylarında toplam 468 anket 
toplanmıştır. Anketler üzerinde yapılan ön incelemeler neticesinde beş anketin özensiz 
doldurulduğu, uç değer analizleri neticesinde ise altı gözlemde uç değerler olduğu anlaşılmış ve 
ilgili anketler veri setinden çıkarılmıştır. Nihayetinde 457 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. 
Bu kapsamda, çalışmanın örneklemi, 457 kişiden oluşmaktadır. Örneklem olarak Gümüşhane 
Üniversitesi öğrencilerinin tercih edilmesinin temel nedeni, şehrin genç nüfusunun çok önemli 
bir bölümünü onların oluşturmasıdır. Giriş bölümünde de değinildiği gibi, Gümüşhane 
Üniversitesi öğrencilerinin, şehrin genç nüfusu içindeki oranı %37,1 civarındadır.  

Örneklem içinde kadınların oranı %61,3, erkeklerin oranı %39,7’dir.  Ortalamanın (641 TL) altında 
harcanabilir gelire sahip olanlar örneklemin %70,7’ini, ortalamanın üstünde geliri olanlar 
%29,3’ünü oluşturmaktadır. Katılımcıların önemli bir bölümünün üniversitenin bulunduğu 
Karadeniz Bölgesi’nden (%32,2) olduğu, ardından sırasıyla Akdeniz (%16,8), Doğu Anadolu 
(14,4), İç Anadolu (%10,9), Marmara (%9), Güneydoğu Anadolu (%7,7) ve Ege (%5,9) bölgelerinin 
geldiği tespit edilmiştir. Katılımcıların %84,7’sinin, şehrin tek faal kayak merkezi olan Zigana’yı 
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henüz ziyaret etmedikleri ve boş zamanlarında en çok pasif eğlence ve rahatlama aktivitelerini 
(müzik dinleme, TV izleme, kitap okuma, uyuma gibi) tercih ettikleri görülmüştür (%49,9). 

 

Veri Analizi 

Analizler kapsamında öncelikle verilerin analiz için uygunluğuna bakılmıştır. Bu çerçevede 
uçdeğer analizi ve normal dağılım analizlerinden yararlanılmıştır. Uçdeğer analizleri, yukarıda 
da değinildiği üzere, altı katılımcının bazı maddelerde uç değerler yarattığını ortaya koymuştur. 
Bu kapsamda öncelikle bu anketler veri setinden çıkarılmıştır. Ardından normal dağılımlara 
bakılmış ve basıklık-çarpıklık değerleri incelenmiştir. Çarpıklık değerleri 0,114’lük hata 
katsayısıyla -0,442 ile +0,906 arasında değişirken; basıklık değerleri 0,228 hata katsayısıyla -1,274 
ile -0,464 arasında değişmektedir. Kline (2016: 76-77) çarpıklık değerlerinin -+3 arasında; basıklık 
değerlerinin ise -+10 arasında olması gerektiğini belirtmektedir. Bu kapsamda, verilerin uygun 
aralıklarda çarpık ve basık olduğu söylenebilir. Verilerin analize uygun hale getirilmesinin 
ardından; araştırma sorularına yanıtlar bulmak amacıyla tanımlayıcı istatistikler, AFA, T-testi, 
ANOVA ve çoklu doğrusal regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. 

 

Sınırlılıklar 

Çoğu çalışmada olduğu gibi, bu çalışmada da bazı sınırlılıklardan söz etmek mümkündür. 
Öncelikle çalışmada öğrenci örneklemine başvurulması ve sadece gençlerin kısıtlarının 
incelenmesi birer sınırlılık olarak değerlendirilebilir. Ayrıca çalışmanın Gümüşhane ile sınırlı 
tutulması bir sınırlılık olabilir. Ancak bu sınırlılıkları, çalışmanın amacı ve kış sporlarının yapısı 
doğrultusunda değerlendirmekte fayda vardır. Çalışmanın amacı rekreasyonel kış sporları 
pazarının kısıtlarını tespit etmektir ve bu pazar içinde gençlerin önemli bir ağırlığı söz 
konusudur. Bu noktada Gümüşhane, il nüfusunun önemli bir bölümünü öğrenciler oluşturduğu 
için değerli bir araştırma sahası olarak görülebilir. Ancak farklı örneklemlerde farklı sonuçlar 
elde edilebileceği de bir gerçektir. 

 

BULGULAR 

Kış Sporlarına Katılım Kısıtları Ölçeği AFA Bulguları 

KSKKÖ’nin faktör yapısını sorgulayan Soru 1’e yanıt bulmak için AFA’dan yararlanılmıştır. 
AFA’da elde edilen KMO örneklem yeterliliği değeri (0,882) ve Barlett Küresellik Testi değerleri 
(x2=4579,656, sd= 406, p=0,000), verilerin AFA için uygun olduğunu göstermiştir. Ancak dört 
maddede binişik faktör yükleri olduğu görülmüştür. Büyüköztürk vd., (2012) bir maddenin iki 
farklı faktördeki yükleri arasında en az 0,10 fark olması gerektiğini ifade etmektedir. İlk aşamada 
en yüksek binişilik değerine sahip olan “kayak merkezlerinde kar olmamasından duyduğum 
kaygı” (fark=0,010) maddesi çıkarılmış ve AFA tekrarlanmıştır. Ardından tüm binişik maddeler 
için aynı işlem gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üç madde daha ölçekten çıkarılmıştır: “kış 
sporlarının öğrenmenin çoğu spor çeşidini öğrenmekten daha zor olması” (fark=0,019), “uygun 
fiyatlı herşey dahil kayak turlarının eksikliği” (fark=0,009), “ıslanmak ve üşümekten duyduğum 
kaygı” (fark=0,049). 
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Tablo 1. KSKKÖ’nin AFA Bulguları 
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K8.Yüksekten korkmam 0,816     0,711 2,63 1,391 

K7.Yaralanmaktan korkmam 0,755     0,645 2,72 1,367 

K9.Liftlerden korkmam 0,733     0,662 2,43 1,397 

K6.Kış sporlarının çok tehlikeli olması 0,718     0,613 2,84 1,365 

K17.Kış sporlarının yüksek düzeyde fiziksel 
zorluk içermesi 0,503     0,453 2,61 1,296 

K26.Başka boş zaman faaliyetlerini tercih etmem  0,816    0,675 3,10 1,284 

K27.Kayak tatilinin çok fazla planlama 
gerektirmesi 

 0,630    0,511 2,84 1,234 

K28.Kış sporlarını yeterince çekici bulmamam  0,604    0,445 2,79 1,367 

K23.Diğer boş zaman etkinliklerine fazlaca 
bağlanmam 

 0,588    0,413 2,84 1,319 

K25.Pistlerin çok kalabalık olması  0,577    0,402 2,84 1,299 

K15.Kış sporlarına ayıracak zamanımın olmaması  0,521    0,349 2,99 1,347 

K14.Arkadaşlarımın önünde küçük düşme 
kaygısı 

  0,774   0,657 2,14 1,349 

K19.Öğrenme sürecinin küçük düşürücü olması   0,733   0,633 2,35 1,341 

K20.Çok stresli olacağını düşünmem   0,716   0,583 2,37 1,311 

K13.Arkadaşlarımın bu sporda çok iyi olmaları   0,655   0,514 2,41 1,415 

K22. Kış sporlarının elitist bir spor olduğunu 
düşünmem 

  0,495   0,382 2,58 1,284 

K3.Yeterli paramın olmaması    0,834  0,700 3,49 1,347 

K5.Kayak giysisi ve ekipmanlarının çok pahalı 
olması 

   0,784  0,626 3,54 1,305 

K2. Kış sporlarının yarattığı pahalılık algısı    0,769  0,605 3,45 1,312 

K4.Arkadaşlarımın yeterli parasının olmaması    0,728  0,597 3,29 1,353 

K10.Kayak merkezine birlikte gidecek kimse 
bulamamam 

    0,798 0,672 2,98 1,416 

K11.Arkadaşlarımın zamanının olmaması     0,790 0,711 2,94 1,334 

K12.Arkadaşlarımın kış sporlarıyla ilgilenmemesi     0,676 0,578 2,85 1,306 

Özdeğerler 2,888 2,819 2,795 2,588 2,048    

Açıklanan Varyans 12,551 12,257 12,15 11,251 8,903    

Açıklanan Toplam Varyans 57,112    

Ortalama 2,65 2,90 2,37 3,44 2,92    

Std. Sapma 1,045 0,872 0,987 1,054 1,100    

Güvenirlik 0,825 0,748 0,788 0,801 0,748    

NOT: Tablodaki maddeler anket formunda birer ifadeye dönüştürülerek sorulmuştur. Örneğin; K3 maddesi ankette 
“Yeterli paramın olmaması kış sporlarına katılımımı kısıtlar.” şeklide verilmiştir. Tabloda daha derli toplu bir görüntü 
elde etmek için bu ifadeler, maddeler halinde verilmiştir.  

 

Binişiklik durumunun ardından ortak varyans değerleri incelenmiştir. Bazı kaynaklarda 0,50 ve 
altında (Hair vd., 2010; Kalaycı, 2016), bazılarında ise 0,40 ve altında ortak varyans değerine sahip 
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olan maddelerin ölçekten çıkarılabileceği ifade edilmektedir (Gorsuch, 1983; Floyd ve Widaman, 
1995; Costello ve Osborne, 2005). Ancak Hair vd. (2010) ortak varyansı bu değerlerin altında kalan 
tüm maddelerin ölçekten çıkarılmasının doğru olmadığını, maddelerin faktör yükleri ve ölçek 
içindeki önemlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Eğer ilgili madde ölçek ve 
boyut için araştırmacı tarafından önemli görülen bir madde ise ve güçlü faktör yüküne sahipse, 
araştırmacı maddeyi ölçekte tutabilir. Yapılan ortak varyans incelemelerinde iki maddenin hem 
ortak varyanslarının 0,40’ın altında olduğu hem de faktör yapısını bozdukları görülmüştür. 
“Kayak merkezlerine toplu ulaşım eksikliği” maddesinin ortak varyansı 0,348, faktör yükü 
0,475’tir ve aynı boyuttaki diğer maddelerle uyumu bulunmamaktadır. Zira bu maddenin yer 
aldığı boyuttaki diğer maddeler partner eksikliğiyle ilgilidir. Dolayısıyla bu madde ölçekten 
çıkarılmıştır. Diğer madde “yakınımdaki kayak merkezlerinin yeterince cazip olmaması” 
maddesidir. Bu maddenin ortak varyansı 0,368, faktör yükü 0,521’dir. Görüldüğü üzere, ortak 
varyansı düşük olsa da faktör yükü beklenen değerin üzerindedir (0,521>0,40). Ancak ilgili 
maddenin, sosyal kaygı ile ilgili diğer maddelerle uyumlu olmadığı görülmüştür. Bu bağlamda, 
bu maddenin de ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Ortak varyansları 0,40’ın altında kalan 
iki madde daha vardır. Bunlar; “kış sporlarına ayıracak zamanımın olmaması” (0,349) ve “kış 
sporlarının elitist bir spor olduğunu düşünmem” (0,382) maddeleridir. Ancak bu maddelerinin 
hem faktör yükleri yüksektir (sırasıyla 0,521; 0,495) hem de ait oldukları boyutla uyumludurlar. 
Bu kapsamda, iki maddenin ölçekte tutulması uygun görülmüştür. Sonuç itibariyle AFA 
kapsamında altı madde ölçekten çıkarılmış ve uygun bir faktör yapısı elde edilmiştir. AFA 
kapsamında elde edilen nihai bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

En son yapılan AFA kapsamında elde edilen KMO örneklem yeterliliği (0,861) ve Barlett 
Küresellik Testi değerleri (x2=3542,351; sd=253; p=0,000) de, verilerin AFA için uygun olduğuna 
işaret etmektedir. AFA, altı maddenin çıkarılmasıyla oluşan 23 maddeli ölçeğin beş boyutlu 
yapısı olduğunu ortaya koymuştur. Bu boyutlar, kapsadıkları maddeler esas alınarak; “korku ve 
tehlike”, “cazip gelmeme”, “sosyal kaygı”, “maddi yetersizlik” ve “partner eksikliği” şeklinde 
isimlendirilmiştir. Bu beş boyut, toplam varyansın %57’sini açıklamaktadır. Bu değer, sosyal 
bilimlerde kabul edilebilir bir değerdir. Ayrıca güvenirlik katsayıları 0,748 ile 0,825 arasında 
değişen bu beş boyutun, yüksek düzeyde güvenilir faktörler olduğu görülmektedir. 

Hangi kısıtların gençleri daha fazla etkilediğini sorgulayan Soru 2’ye cevap bulmak amacıyla 
maddelerin ve faktörlerin ortalama değerleri incelenmiştir. Bu kapsamda, katılımcıları kış 
turizmine katılma noktasında en fazla kısıtlayan faktör maddi yetersizlikler olduğu; ardından 
sırasıyla partner eksiliği, cazip gelmeme, korku ve tehlike ve sosyal kaygı gelmektedir. 
Maddelerin ortalama değerleri incelendiğinde, gençleri en fazla kısıtlayan maddelerin “Kayak 
giysisi ve ekipmanlarının çok pahalı olması”, “Yeterli paramın olmaması”, “Kış sporlarının yarattığı 
pahalılık algısı”, “Arkadaşlarımın yeterli parasının olmaması” olduğu anlaşılmaktadır. Gençleri en az 
kısıtlayan maddeler ise “Arkadaşlarımın önünde küçük düşme kaygısı”, “Öğrenme sürecinin küçük 
düşürücü olması”, “Çok stresli olacağını düşünmem”, “Arkadaşlarımın bu sporda çok iyi olmaları” ve 
“Liftlerden korkmam” şeklinde sıralanmaktadır. 

 

Demografik Farklılıklara İlişkin Bulgular 

Çalışmada Soru 3 kapsamında, kış sporlarına katılım kısıtı algılamaları açısından cinsiyet, gelir, 
bölge, rekreasyonel tercih ve Zigana’yı ziyaret değişkenlerinin kategorileri arasındaki farklılıklar 
incelenmiştir. Bu kapsamda, iki kategorili değişkenler olan gelir, cinsiyet ve Zigana ziyareti 
değişkenlerinin kategorileri arasındaki farklılıkları tespit etmek için bağımsız iki örneklem t-
testinden; daha fazla kategorili değişkenler olan rekreasyonel tercih ve bölge değişkenlerinin 
kategorileri arasındaki farklılıkları incelemek içinse tek yönlü ANOVA’dan yararlanılmıştır. 
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Analizler neticesinde, Zigana’yı ziyaret ve ikamet edilen bölge dışındaki değişkenlerde anlamlı 
değerler elde edilmiştir. Aşağıda anlamlı sonuçların elde edildiği cinsiyet, gelir ve rekreasyonel 
tercih değişkenlerine ilişkin bulgular sunulmuştur. 

 

Cinsiyet ve Gelire Göre Kısıt Algısı Farklılıkları 

Cinsiyet ve gelir değişkenleri kapsamında başvurulan T-testi bulguları, sadece anlamlı 
farklılıkların bulunduğu faktörler temel alınarak Tablo 2’de sunulmuştur. Çalışmada 
katılımcılara zorunlu giderler (kira vb.) dışında kalan harcanabilir gelirleri açık uçlu olarak 
sorulmuş, elde edilen verilere göre gelir durumu farklı şekillerde sınıflandırılmaya çalışılmıştır. 
Ancak diğer sınıflandırma türlerinde kategoriler arasında çok fazla örneklem farklılığı ortaya 
çıktığından, katılımcıların gelirlerinin ortalaması alınmış (641 TL) ve katılımcılar ortalamanın 
altında ve üstünde geliri olanlar şeklinde iki grupta değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen T-testi 
sonucunda sadece maddi yetersizlik boyutu açısından iki gelir grubu arasında anlamlı farklılık 
olduğu; F1 (p=0,519>0,05), F2 (p=0,216>0,05), F3 (p=0,879>0,05) ve F5 (p=0,687>0,05) 
faktörlerindeki ortalama farklılıklarının anlamlı olmadığı görülmüştür. Beklendiği üzere, maddi 
yetersizlik boyutundan ortalamanın altında harcanabilir geliri olan katılımcılar daha fazla 
etkilenmektedirler. Diğer bir ifadeyle, gelir durumu fark etmeksizin tüm katılımcılar diğer 
faktörler tarafından benzer şekilde kısıtlanırken; maddi yetersizlik faktörü ortalamanın altında 
geliri olanları anlamlı bir şekilde daha fazla kısıtlamaktadır. 

 

Tablo 2. Cinsiyet ve Gelir Değişkenlerine İlişkin T-Testi Bulguları 

Faktörler Değişken Kategoriler N Ortalama Std. Sap. Anlamlılık 

F1. Korku ve tehlike  Cinsiyet 
Kadın 280 2,8257 0,99413 

0,000 Erkek 177 2,3424 1,05747 

F4. Maddi yetersizlik Gelir  
640 TL ve altı 323 3,5116 1,05922 

0,016 641 TL ve üstü 134 3,2519 1,02024 
 

Cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında; sadece korku ve tehlike boyutunda anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Kadınlar erkeklere oranla, kış sporlarının yarattığı tehlike ve korkudan daha fazla 
etkilenmektedir. Diğer bir ifadeyle, diğer faktörleri kadın-erkek fark etmeksizin tüm katılımcılar 
benzer şekilde algılarken; korku ve tehlike faktörünü kadınlar anlamlı bir şekilde daha fazla etkili 
bulmaktadırlar. 

 

Rekreasyonel Tercih Açısından Kısıt Algısı Farklılıkları 

Çalışmada katılımcılara boş zamanlarında en sık yaptığı şey açık uçlu olarak sorulmuş ve elde 
edilen yanıtlara göre katılımcılar rekreasyonel tercih sınıflandırmasına tabi tutulmuştur. Bu 
kapsamda, Stebbins’in (2017) rekreasyonel etkinlik sınıflandırmasından yararlanılmıştır. 
Stebbins (2017:16), boş zamanı kayıtsız boş zaman, ciddi boş zaman ve proje tabanlı boş zaman şeklinde 
üç başlık altında incelemektedir. Kayıtsız boş zaman, anında ve içsel faydalar sağlayan, 
etkinlikten keyif almak için özel bir çalışma gerektirmeyen ya da çok az gerektiren ve nispeten 
daha kısa süreli hoşnutluk sağlayan aktivitelere dahil olunarak geçirilen zaman dilimi olarak 
tanımlanmaktadır. Kayıtsız boş zaman açısından yazar sekiz kategori tanımlamaktadır: oyun, 
rahatlama, aktif eğlence, pasif eğlence, sosyal iletişim, duyusal dürtüler, kayıtsız gönüllülük, 
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eğlenceli aerobik aktiviteler. Ciddi boş zaman ise kariyer elde etmek amacıyla oldukça önemli, 
ilginç ve tatmin edici olan, kendine özgü bilgi, beceri ve deneyim gerektiren amatör, hobi ya da 
gönüllü faaliyetlerdir. Stebbins (2017:17) ciddi boş zaman katılımcılarını hobiciler, amatörler ve 
gönüllüler şeklinde sınıflandırmaktadır. Yazar, proje tabanlı faaliyetlerde ise özel projeler ve 
mesleki projeler şeklinde iki alt grup belirlemiştir. 

Bu çalışmada Stebbins’in yukarıda değinilen sınıflandırması esas alınmakla birlikte, etkinliklere 
katılımın aktif veya pasif olmasına göre eklemeler de yapılmıştır. Örneğin yazarın 
sınıflandırmasında hem evde dinlenme, uzanma vb. tamamen pasif faaliyetler hem de gezinme, 
dolaşma vb. aktif faaliyetler kayıtsız boş zamandaki “rahatlama” kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada aktif ve pasif rahatlama şeklinde iki alt sınıf tanımlanmıştır. 
Ayrıca yazarın tanımladığı etkinler arasında, günümüzün en önemli boş zaman değerlendirme 
etkinlikleri arasında olan sanal eğlenceler belirgin bir şekilde yer almamaktadır. Bu noktada, 
bilgisayar oyunları, sosyal medya vb. sanal içerikli etkinlikler için “sanal eğlence” ögesi dahil 
edilmiştir. 

Bulgular Stebbins’in (2017) tanımladığı tüm aktivitelerin katılımcılar tarafından 
değerlendirilmediğini ve çoğunlukla kayıtsız boş zaman etkinliklerinin gerçekleştirildiğini 
göstermiştir. Kayıtsız boş zaman kapsamında “pasif eğlence”, “aktif eğlence ve oyun”, “sanal 
eğlence”, “pasif rahatlama”, “aktif rahatlama”, “ “sosyal iletişim”; ciddi boş zaman kapsamında 
ise sadece “spor” etkinliğinin değerlendirildiği görülmüştür. Bu kategoriler arasında kış 
turizmine katılım kısıtlarını algılama açısından farklılıklar olup olmadığını belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilen Tek Yönlü ANOVA, sadece “korku ve tehlike” ile “partner eksikliği” 
faktörlerinde anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir (Tablo 3). Cazip gelmeme (p=0,514>0,05), 
maddi yetersizlik (p=0,067>0,05) ve sosyal kaygı (p=0,729>0,05) boyutlarında ise anlamlı 
farklılıklar gözlenmemiştir. Diğer bir ifadeyle, bu faktörler rekreasyonel etkinlik tercihi fark 
etmeksizin tüm katılımcılar tarafından benzer şekilde algılanmaktadır. 

 

Tablo 3. Rekreasyonel Tercih Değişkeni Açısından ANOVA Bulguları 

Faktörler  Kategoriler N Ort. Std. Sp. P Farklar  

F1. Korku ve 
tehlike 

A) Pasif eğlence 154 2,6753 0,97151 

0,020 E<D; E<A 

B) Pasif rahatlama 74 2,6892 1,03322 
C) Sanal eğlence 68 2,6353 1,07395 
D) Aktif rahatlama 63 2,9079 1,03477 
E) Spor 48 2,1625 1,13262 
F) Sosyal iletişim 31 2,6968 1,01833 
G) Aktif eğlence & oyun 15 2,4933 1,20681 
Toplam 453 2,645 1,04547 

F5. Partner 
eksikliği 

A) Pasif eğlence 154 2,8006 1,12774 

0,028 E<C; A<C 

B) Pasif rahatlama 74 2,8472 1,22408 
C) Sanal eğlence 68 3,3138 0,86765 
D) Aktif rahatlama 63 2,9583 1,03456 
E) Spor 48 2,7225 1,03902 
F) Sosyal iletişim 31 3,1397 1,10165 
G) Aktif eğlence & oyun 15 2,756 1,25022 
Toplam 453 2,9206 1,09987 

F1'de varyanslar homojen dağıldığı için (p=0,686>0,05) post-hoc testlerinden Tukey değerlendirilmiştir. 
F5'de varyanslar homojen dağılmadığı için (p=0,032<0,05) post-hoc testlerinden Tamhane’s T2 
değerlendirilmiştir. 
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Tablo 3 incelendiğinde; boş zamanlarında daha çok sportif etkinlikleri tercih edenlerin, pasif 
eğlence ve aktif rahatlama temelli aktiviteleri tercih edenlere göre “korku ve tehlike” boyutundan 
daha az etkilendikleri görülmektedir. Bu bağlamda, kış sporlarının yarattığı korku ve tehlike 
unsurlarının, spor ağırlıklı rekreasyonel tercihi olanları, pasif eğlenceciler ve aktif rahatlayıcılara 
göre daha az kısıtladığı anlaşılmaktadır. Partner eksiliği faktörü açısından oluşan farklılıklara 
bakıldığında ise sanal eğlencecilerin, sporculara ve pasif eğlencecilere göre bu kısıtı daha önemli 
gördükleri anlaşılmaktadır. 

 

Kış Sporlarına Yönelik İlgi Düzeyine İlişkin Bulgular 

Çalışmada gençlerin kış sporlarına yönelik ilgi düzeyleri, tek maddeli bir ölçekle ölçülmüş ve 
Soru 4’e yanıt aranmıştır. Bulgular gençlerin kış turizmine yönelik ilgilerinin genel olarak düşük 
olduğunu göstermektedir (x̄= 2,35). Bu noktada ilgi düzeyi üzerinde hangi faktörlerin etkisi 
olduğu sorusu (S5) akla gelmektedir. Bu soruya yanıt almak amacıyla başvurulan çoklu doğrusal 
regresyon analizinde, anlamlı korelasyon ve regresyon değerlerine ulaşılmıştır. Bu bağlamda, ilgi 
düzeyinin, korku ve tehlike (r= -0,189; p= 0,000), cazip gelmeme (r= -0,208; p= 0,000) ve partner 
eksikliği (r= -0,123; p= 0,009) ile negatif yönlü anlamlı ilişkisi olduğu; sosyal kaygı (r= -0,066; p= 
0,079) ve maddi yetersizlikle (r=0,062; p=0,094) ilişkisinin ise anlamlı olmadığı görülmüştür. 
Ayrıca gerek anlamlı ilişkilerde gerekse anlamsız ilişkilerde Pearson korelasyon katsayılarının 
genel olarak düşük olduğu fark edilmektedir. Fakat korelasyon katsayıları ve bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama yüzdesi düşük olsa da (R2=0,071), ilgili modelin anlamlı 
olduğu (F=6,849; P=0,000) tespit edilmiştir (Tablo 4). 

 

Tablo 4. Kısıtların İlgi Düzeyi Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Bulguları 

Model 
Standardize olmayan katsayılar Standardize Katsayılar 

t p B Std. Hata Beta 
Sabit 3,030 0,275  11,000 0,000 
Korku ve Tehlike -0,175 0,068 -0,145 -2,571 0,010* 
Cazip Gelmeme -0,246 0,081 -0,169 -3,039 0,003** 
Sosyal Kaygı 0,140 0,074 0,109 1,910 0,057 
Maddi Yetersizlik 0,110 0,058 0,091 1,897 0,059 
Partner Eksikliği -0,096 0,060 -0,083 -1,584 0,114 

Bağımlı Değişken=İlgi Düzeyi 
R2=0,071; Düz. R2= 0,061; F= 6,849; P= 0,000 

*0,05 düzeyinde anlamlı. 
**0,01 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, sadece “korku ve tehlike” ile “cazip gelmeme” faktörlerinin ilgi 
düzeyi üzerindeki etkisi anlamlıdır. Bu iki faktör kış sporlarına ilgi düzeyini olumsuz 
etkilemektedir. Korku ve tehlike algısındaki bir birimlik artış, ilgi düzeyinde 0,175’lik bir azalışa 
neden olmaktadır. Cazip gelmeme algısındaki bir birimlik artış ise ilgi düzeyinde 0,246’lık bir 
azalışa sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda, gençlerin ilgi düzeyinin düşük olması üzerinde en 
büyük etkiyi bu sporun onlara cazip gelmemesinin yarattığı, ardından korku ve tehlike 
algılamalarının geldiği ifade edilebilir. Sosyal kaygı, maddi yetersizlik ve partner eksikliği ise ilgi 
düzeyi üzerinde anlamlı etki yaratmamaktadır. Bu kapsamda, insanların arkadaşları önünde 
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küçük düşme kaygısı yaşadıklarında, maddi kaynakları yetersiz olduğunda veya birlikte kayak 
yapacak kimse bulamadıklarında kış sporlarına katılım açısından kısıtlandıkları, ancak bu spora 
yönelik ilgilerinin anlamlı bir şekilde azalmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, kış sporlarına 
katılmaktan korktuklarında, bu sporu tehlikeli bulduklarında veya cazip bulmadıklarında, 
katılım açısından kısıtlanmalarına ek olarak, ilgilerinin de azaldığı ifade edilebilir. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Kış sporları, hem insanların spor yaparak sağlıklı kalmalarını sağlayan hem de yapıldığı 
bölgelere ekonomik getiri sağlayan bir spor çeşididir. Güncel istatistikler, 2018-2019 yılında 
ziyaretçi sayısında artış olduğunu gösterse de, son 15 yıldır kış sporlarına katılım hızının genel 
olarak yavaşladığını, özellikle gençlerin kış sporlarına yönlendirilmesi noktasında sorunlar 
olduğunu ortaya koymaktadır (Vanat, 2020). Bu noktada, insanların kış sporlarına katılım 
kısıtlarının incelenmesi önem kazanmaktadır. Mevcut çalışmada, Türkiye’de kış sporlarına 
ağırlıklı olarak katılan kesim olan gençlerin katılım kısıtları incelenmiştir. Bu bağlamda, 
Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen çalışmada; gençler açısından hangi 
kısıtların öne çıktığı, hangi kısıtların hangi demografik özelliklere sahip olan gençleri daha fazla 
etkilediği, gençlerin kış sporlarına yönelik ilgi düzeylerinin ne durumda olduğu ve ilgi düzeyleri 
üzerinde hangi kısıtların etkili olduğu gibi sorulara yanıtlar aranmıştır. 

AFA kapsamında elde edilen bulgular, kısıtlar ölçeğinin beş boyutlu yapısı olduğunu 
göstermektedir. Ortaya konan bu yeni faktör yapısı, Crawford vd., (1991) tarafından geliştirilen 
ve çoğu araştırmada kabul gören Hiyerarşik Boş Zaman Kısıtları Teorisiyle uyumlu değildir. 
Crawford vd.’nin (1991) teorisi boş zaman kısıtlarını kişisel, kişilerarası ve yapısal şeklinde 
kategorize ederken; mevcut çalışmada kısıtlar “korku ve tehlike”, “cazip gelmeme”, “sosyal 
kaygı”, “maddi yetersizlik” ve “partner eksikliği” şeklinde sınıflandırılmıştır. Ancak bu bulgular, 
çalışmayla daha yakından ilgili olan kış sporları kısıtları araştırmalarıyla uyumludur. Örneğin 
Williams ve Fidgeon (2000) Kanada’da, Michailidis vd., (2006) Yunanistan’da yürüttükleri 
çalışmalarda kış sporları kısıtlarının “korku/tehlike”, “maliyet kısıtları” ve “zorluk” şeklinde 
sınıflandırılabileceğini ortaya koymuşlardır. Alexandris vd., (2017) ise yine Yunan örneklem 
çerçevesinde, “bireysel/psikolojik”, “partner eksikliği”, “çevresel”, “zaman”, “maliyet” şeklinde 
sınıflandırmada bulunmuşlardır. 

Bulgular, gençlerin en çok maddi yetersizlik temelli kısıtları öne çıkardığını göstermektedir. 
Özellikle kayak ekipmanları ve giysilerine ilişkin maliyet, katılımcıların büyük çoğunluğunu 
etkilemektedir. Ayrıca partner eksikliği ve kış sporlarının cazip gelememesi de önemli 
görülmekte; sosyal kaygı ve korku-tehlike algısı temelli kısıtlar ise nispeten daha az önemli 
görülmektedir. Bu bulguların literatürle büyük ölçüde uyumlu olduğu ifade edilebilir. Örneğin 
Priporas vd., (2012), Yunanistan’da gerçekleştirdikleri araştırmada kümeleme analizi neticesinde 
oluşan beş kümede de finansal kısıtların en önemli kısıtlar olduğunu ortaya koymuşlardır. 
Andronikidis vd.’nin (2007) yine Yunanistan’da yaptıkları araştırmada da yakın sonuçlara 
ulaşılmış; maddi yetersizlik temelli kısıtlar en önemli kısıtlar olarak görülmüştür. Maddeler 
özelinde bakıldığında ise her iki çalışma da mevcut çalışmayı destekler şekilde, en önemli kısıt 
maddesi kayak giysisi ve ekipmanlarının fiyatları olmuştur. Bulguların Yunanistan dışındaki 
kayak pazarı üzerine yürütülen çalışmalarla da uyumlu olduğu söylenebilir. Örneğin Williams 
ve Fidgeon (2000), Kanada’daki kış turizmi pazarında en önemli kısıtın ekipman maliyetleri 
olduğunu ortaya koymuştur. Ancak Williams ve Fidgeon’un (2000), ekipman maliyetinin 
ardından gelen en önemli kısıtın kış sporlarının içerdiği fiziksel zorluklar olduğu yönündeki 
tespiti, mevcut çalışmayla farklık göstermektedir. Bu çalışmada kış sporlarının zorluğu ve 
yarattığı korku-tehlikeye ilişkin maddeler, diğerlerine oranla daha az kısıtlayıcı olarak 
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görülmüştür. Bu kapsamda, Türk gençlerinin henüz bu sporu deneyimlememiş olsalar dahi, 
zorluk ve korku algılamalarının düşük olduğu görülmektedir. Fakat kadınları bu noktada ayrıca 
değerlendirmekte fayda vardır. Yapılan farklılık analizleri, kadınların kış sporlarına yönelik 
korku ve tehlike algılarının erkeklere göre, anlamlı bir şekilde daha fazla olduğunu göstermiştir. 
Literatürde yer alan diğer bazı çalışmalar da kadınların, özellikle kişisel nedenlerle, kış sporlarına 
katılma konusunda erkeklere oranla daha fazla kısıtlandıklarını göstermektedir (Williams ve 
Lattey, 1995; Hudson, 2000). 

Bulgular, katılımcıların boş zaman alışkanlıklarının kısıt algılarını şekillendirdiğini 
göstermektedir. Yapılan farklılık analizlerine göre; boş zamanlarında daha çok spor temelli 
etkinler gerçekleştiren gençlerin pasif eğlence ve aktif rahatlama etkinlikleri gerçekleştirenlere 
göre kış sporlarına yönelik korku-tehlike algılarının daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu 
noktada, spor temelli etkinliklere ve onların yarattığı tehlikelere zaten alışkın olanların, günlerini 
müzik dinleme, kitap okuma ve film izleme gibi pasif eğlence etkinlikleri veya gezinme, yürüyüş 
ve piknik gibi aktif rahatlama etkinlikleriyle geçirenlerden daha az korku-tehlike hissettikleri 
anlaşılmaktadır. Farklılık analizleriyle ayrıca sanal eğlencecilerin, partner eksikliği kısıtını sporcu 
ve pasif eğlencecilere göre daha fazla önemsedikleri görülmüştür. Bu kapsamda, günlerini 
bilgisayar veya telefon başında sosyal medya veya oyunlarla ilgilenerek tek başlarına 
geçirenlerin, özellikle grup halinde sportif etkinliklere katılanlara ve film-tv izleme gibi kısmen 
grupla yapılabilen etkinliklere katılanlara göre partner eksikliğini daha önemli buldukları 
anlaşılmaktadır. 

Çalışmada ortaya konan önemli bulgulardan biri de gençlerin kış sporlarına yönelik ilgi 
düzeyleriyle ilgidir. Bulgular gençlerin kış sporlarına yönelik ilgi düzeylerinin zayıf olduğunu 
ve bu durum üzerinde sadece “korku ve tehlike” ile “cazip gelmeme” faktörlerinin etkisinin 
anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu noktada, gençlerinin yeterli paralarının olmamasının, 
partner bulamamalarının ve sosyal olarak kaygılanmalarının (küçük düşme vb.) kış sporlarına 
yönelik ilgilerini anlamlı bir şekilde azaltmadığı; fakat korku ve tehlike hissettiklerinde ve bu 
spor türü onlara cazip gelmediğinde ilgilerinin anlamlı bir şekilde azaldığı anlaşılmaktadır. Bu 
durumda, korku-tehlike ve cazip gelmeme algılarının kış sporlarında sadece katılımı kısıtlamakla 
kalmadığı, aynı zamanda ilgisizlik yarattığı yorumunda bulunulabilir. Öyle ki, maddi yetersizlik 
en önemli görülen, ortalaması en yüksek kısıt olmasına rağmen, ilgi düzeyi üzerinde negatif etki 
yaratmamaktadır. Bu bulgunun literatürü destekler nitelikte olduğunu ifade etmek mümkündür. 
Priporas vd. (2015), Yunan kış turizmi pazarı üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, finansal olarak 
kısıtlananların tehlike algılarının “genel olarak kısıtlılar kümesine” ve “aile-arkadaş kısıtlıları” 
kümesine göre daha düşük olduğunu ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde, Alexandris vd. (2007) 
yine Yunan örneklem üzerinde, insanların kış sporlarında üstesinden gelip gerçek kayakçılara 
dönüşmesi açısından en etkili değişkenin; korku, tehlike ve zorlukla ilişkili olan beceri geliştirme 
değişkeni olduğunu tespit etmiştir. 

Literatürde yerli kış turizmi pazarının kış sporlarına katılım kısıtlarını inceleyen bir çalışmaya 
rastlanmasa da, kış turizmi alanında yapılan diğer bazı çalışmalardan kısıtlara ilişkin ipuçları 
elde edebilmek mümkündür. Örneğin Ayaz ve Apak’ın (2017), yerli kayak turistlerinin seyahat 
davranışlarını incelendikleri çalışmalarında, katılımcıların %43’ünün kayak tatilinde bir günden 
daha az vakit geçirebildikleri ortaya konmuştur. Bu bulgunun, mevcut çalışmada ortaya konan, 
katılımcılarının %84’ünün Zigana’ya kayak için henüz gidemediği/gitmediği yönündeki 
bulguyla benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. İki çalışmada da, insanların çeşitli nedenlerle kış 
sporlarına katılamadıkları ya da destinasyonlarda çok az vakit geçirebildikleri tespit edilmiştir. 
Öte yandan, Evren ve Kozak (2019), Türkiye’deki beş kış turizmi destinasyonunun performansını 
kıyasladıkları çalışmalarında, ödenen para karşılığı alınan değer, bilet (skipass) fiyatı ve 
konaklama fiyatı gibi maliyet temelli özelliklerin, Türkiye kış turizmi pazarı açısından önemli 
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olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada da, parayla ilgili kısıtların ortalamasının oldukça 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Koşan (2013) da Palandöken’de beklenti-tatmin 
temelli yaptığı araştırmada, havayolu ulaşımı, mekanik tesisler gibi ana özelliklerin yanı sıra, 
uygun fiyatların da ziyaretçilerin önemli beklentileri arasında yer aldığını tespit etmiştir. 
Demiroğlu (2016) ise mevcut çalışmadaki değişkenlerden farklı bir konuya, iklim değişikliğine 
değinmiş ve iklim değişikliğinden kaynaklanan kar azlığı sorununun kış sporlarına katılımı 
azalttığını tespit etmiştir. Yazar ayrıca, pazarın önemli bir bölümünün (%70) iklim değişikliği 
temelli sorunların farkında olduğunu ortaya koymuştur. 

Çalışmada elde edilen bulgular kapsamında, araştırmacılara ve sektör profesyonellerine bazı 
önerilerde bulunulmaktadır. Bu çalışmada genel olarak üniversite gençliği ve özelde Gümüşhane 
Üniversite öğrencileri hedef alındığı için, gelecek çalışmalarda araştırmacılara genç nüfusun geri 
kalan kısmını oluşturan kişiler (üniversite öğrencisi olmayan gençler) ve diğer üniversitelerin 
öğrencileri üzerinde çalışmaları önerilmektedir. Böylece, mevcut çalışmanın bulgularıyla 
tartışılarak, genç nüfusa ilişkin daha iyi genellemelerde bulunulabilir. 

Sektörel öneriler kapsamında ise maddi yetersizlik boyutunun ortalamasının yüksek çıkmasına 
bağlı olarak, öğrenci pazarı üzerinde farklı fiyatlama tekniklerinin geliştirilmesi önerilebilir. 
Özellikle kayak ekipmanı kiralarının en yüksek ortalamaya sahip madde olduğu 
düşünüldüğünde, öğrencilere uygun fiyatlarla giysi ve ekipman sağlanması, onları pazarın bir 
parçası haline getirebilir. Öğrencilik hayatlarını tamamlayıp iş hayatına girdiklerinde de, bu 
pazarın bir parçası olarak kalacaklarından, bu öneri özellikle uzun vadede önemlidir. Öte 
yandan, korku-tehlike ve cazip gelmeme faktörlerinin gençlerin kış sporlarına yönelik ilgilerini 
zayıflattığı bulgusundan hareketle, destinasyon yöneticilerine kampüslerde gençlere kış 
sporlarını sevdirme etkinlikleri düzenlemeleri önerilebilir. Bu durum, Gümüşhane özelinde 
değerlendirildiğinde, gençlerin sadece %14,9’unun Zigana’yı kış sporları için ziyaret ettiği ve ilgi 
düzeyinin çok düşük olduğu da hesaba katılırsa, Zigana destinasyonunun yöneticilerinin 
Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine bu sporu sevdirecek ve korkularını yenmelerini 
sağlayacak kampüs etkinlikleri yapmaları önerilebilir. Bu kapsamda, özellikle Zigana’da veya 
başka yerde kayak yapmış ve bu deneyiminden zevk almış öğrencilerden yararlanılabilir. Zira 
gençler, birbirlerinden büyük ölçüde etkilenmektedirler. Bu kapsamda, pazarlama 4.0 mantığı 
çerçevesinde müşterilerin savunucular haline getirilmesi ve bu noktada özellikle sosyal medya 
araçlarından yararlanılması etkili olabilir. Bu teknik, partner eksikliği sorunu yaşayan sanal 
eğlenceciler, korku-tehlike algısı olan pasif eğlenceciler ve aktif rahatlamacılar üzerinde de etkili 
olabilir. Kadın katılımcıların korku-tehlike faktörü tarafından daha çok kısıtlanmış oldukları 
düşünüldüğünde ise başvurulacak kampüs etkinliklerinde veya sosyal medya çalışmalarında, 
korkuyu aşma eksenli temalara vurgu yapılması etkili olabilir. Ayrıca tüm genç pazarı açısından 
bakıldığında, gençlerin korkularını aşmaları ve bu sporu daha cazip bulmaları için kayak 
derslerinde fiyat esnekliği sağlanabilir. Bu esneklik, her ne kadar ders fiyatları Türkiye Kayak 
Federasyonu tarafından belirlense de, özellikle toplu ders alımlarında etkili olabilir. Bu noktada, 
federasyonun da onayı alınarak gerekli çalışmalar yapılabilir. 

Yukarıda ele alınan tüm sektörel önerilerle birlikte, kış turizmi ve kış sporları alanında gelişmiş 
ülkelerdeki uygulamaların takip edilmesi ve iyi örneklerin Türkiye’ye uyarlanması da tavsiye 
edilebilir. Bu sayede, özellikle kış sporlarına daha fazla kişinin katılması, diğer bir ifadeyle kış 
turizmi pazarının büyümesi için örnek uygulamalar keşfedilebilir. Bu kapsamda verilebilecek 
önemli örneklerden biri ABD’deki Ulusal Kayak Alanları Birliği’nin (NSAA) büyüme modelidir. 
NSAA, kış sporlarının gelişimi için en önemli konunun, yeni başlayan kayakçıları sürekli 
kayakçılara “dönüştürmek” olduğunu belirtmektedir. Kurum, bir süredir bu konu üzerinde 
çalışmaktadır ve ABD’deki çoğu kayak merkezinin destek verdiği çalışmalar sayesinde 2015 
yılında %15 olan “dönüştürme” oranının 2018’de %19’a yükseldiğini açıklamıştır. Kuruma göre, 
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bu süreçte; modern öğrenme merkezleri, bilet-ders-ekipman fiyatlarında iyileştirmeler, yeni 
başlayan kayakçı ekipmanlarının geliştirilmesi ve işçi teşvikleri gibi çabalarla daha fazla yeni 
kayakçı kazanılmıştır. Ancak henüz istenen düzey yakalanamamıştır. Bu kapsamda kurum, 
“dönüştürme” çalışmalarına devam edileceğini belirtmektedir. NSAA, ayrıca “dönüştürme” 
sürecini süreklilik arz eden bir araştırmayla da takip etmektedir. Bu kapsamda, yeni başlayanlar 
uzun vadede gözlenmekte, belirli aralıklarla anket uygulanmaktadır. Bu sayede yeni 
başlayanların kış sporlarına yönelik eğilimleri gözlem altında tutulmaktadır (NSAA, 2020a, 
2020b, 2020c). Türkiye’de de, destinasyonlar ve Türkiye Kayak Federasyonu işbirliğinde, NSAA 
veya benzer uygulamalara başvuran diğer ülkelerdeki kurumlar ve onların gelişim programları 
incelenip, henüz %1 düzeyinde olan kış sporlarına katılım oranı yükseltilebilir.  
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çalışmada dış turizmin, sıcak paradan sonra TL’nin aşırı değerlenmesine neden olarak ülkenin 
imalat sanayinin montaj sanayine dönüşmesine yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.   
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Abstract 

Dutch Disease was used to describe the decline of the manufacturing industry of the Netherlands 
following its discovery of natural gas in the 1960s. The concept of Dutch Disease was later 
expanded to include oil, natural gas, agriculture, minerals, hot money and tourism. The purpose 
of this paper was to investigate whether the tourism industry in Turkey harming Turkey’s 
international competitiveness and causing deindustrialization the period after 2000s. In this 
study, the relationships between real effective exchange rate, foreign tourism revenues and 
current account deficit have been examined as the method. It was concluded that massive capital 
inflows in 2004-2014 years in Turkey that takes the first place in lowering the real effective 
exchange rate, while foreign tourism reached the second row. In the light of these findings, it 
cannot be said that the tourism sector in Turkey caused the Dutch Disease. However, in this 
study, it was concluded that foreign tourism caused the overvaluation of TL after the hot money 
and the country's manufacturing industry turned into an assembly industry. 
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GİRİŞ 

Ekonomik gelişim sürecinde bir ekonominin doğal kaynağa sahip olup olmaması oldukça 
önemlidir. Doğal kaynak açısından zengin olan bir ülke birçok avantaja sahiptir. Üretim için 
gerekli olan doğal kaynaklara sahip olmak ham madde konusunda ülkenin dışa bağımlılığını 
azaltır. Hatta söz konusu doğal kaynağın ihracatının yapılması ülkenin döviz rezervlerinin 
artmasına neden olur. Doğal kaynak zenginliği, ekonomi üzerinde olumlu etkileri olduğu kadar 
olumsuz etkilere yol açarak tersi sonuçlar da doğurabilmektedir. Son zamanlarda yapılan 
tartışmalar; doğal kaynak bakımından oldukça zengin olan ülkelerin, doğal kaynak bakımından 
zengin olmayan ülkelere kıyasla, ekonomik gelişim sürecindeki performanslarının oldukça 
düşük kaldığını ortaya koymaktadır. Doğal kaynak bakımından zengin ülkelerin, özellikle de söz 
konusu doğal kaynağın dış satımına bağımlı olması durumunda, ekonomik gelişim sürecindeki 
performansları zayıf kalmıştır. Doğal kaynak fiyatlarındaki değişmeler, doğal kaynak ihracatçısı 
ülkelerin elde ettikleri kazançları istikrarsız hale getirir. Bu kazançların istikrarsızlaşması, söz 
konusu ülkedeki yatırımların istikrarsızlaşmasına neden olabilir (Nowak ve Sahli, 2007: 50-51).  

Doğal kaynak açısından zengin olan bir ekonomi birçok avantaja sahip olmasına rağmen 
literatürde doğal kaynak zenginliğinin beklenilenin aksi sonuçlara yol açabildiğine dair 
çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar çalışmanın sonraki bölümlerinde detaylı bir şekilde ele 
alınacaktır. Doğal kaynak bakımından zengin olan ülkelerin, doğal kaynak bakımından zengin 
olmayan ülkelere göre ekonomik büyümesinin uzun dönemde hız kaybetmesi “Bolluk 
Paradoksu Hipotezi” ya da “Kaynakların Laneti Hipotezi” olarak adlandırılır (Holzner, 2011: 
923-925). Doğal kaynak açısından zengin olan ülkelerin söz konusu doğal kaynağı ihraç etmeleri 
başlangıçta, ülkeye yüksek miktarda yabancı para girişine neden olur. Ülkeye yönelen yabancı 
para, ülkenin döviz rezervinin artmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkı yapar. Ancak ülkede 
yabancı paranın bollaşması ülke ekonomisinde döviz kurunun düşmesine yani ulusal paranın 
değer kazanmasına neden olur. Ulusal paranın değer kazanması ithal malların yurtiçi piyasada 
ucuzlamasına yerli malların ise yabancı piyasada pahalılaşmasına neden olur. İthal malların 
fiyatlarının düşmesi ihraç mallarının fiyatlarının ise yükselmesi dış ticaret haddinin ülke lehine 
gelişmesine neden olur. Bu durum ülkede ithalatın cazip hale gelmesine dolayısıyla da ithalatın 
artmasına yol açar. İthalatta meydana gelen artış, ülke yerleşiklerinin ihtiyaçlarını yerli 
mallardan ziyade yabancı mallarla karşılamasına neden olur. Böylece söz konusu ekonomide 
ithalata ikame sektörlerdeki üretim azalır. Yerli üretimin azalması istihdamda azalmaya yani 
işsizliğe neden olurken, diğer taraftan ülkenin dış rekabet gücünü de azaltır. Artan işsizliğin 
yanında ithalatın yükselmesiyle artan cari açık, ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilere neden 
olur. Hikâyenin başına dönüldüğünde doğal kaynak bakımından zengin bir ülkenin, söz konusu 
kaynağı ihraç etmesiyle başlangıçta artan refah düzeyi, diğer etkilerle birleştiğinde refahın 
azalmasına yol açabilmektedir. Söz konusu durum, İktisat yazınında, “Hollanda Hastalığı” 
(Dutch Disease) olarak bilinmektedir (Lee, 2012: 349-350). 

Turizm, genellikle dünyanın en büyük sektörlerinden biri olarak görülür ve büyüme ve 
kalkınmaya büyük katkı sağlar. Turizmin ekonomik büyümeye katkılarından dolayı gelişmekte 
olan ülkeler arasında kendilerini bir turizm merkezi olarak tanıtmak için büyük bir motivasyon 
vardır. Türkiye 1980'den beri bu motivasyonla turizmi teşvik etmiş ve yabancı ziyaretçi sayısı, 
1980 yılında 1 milyondan 2019'da 51,1 milyona yükselmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de 
gelişen turizm sektörünün, etkinlik açısından ekonominin diğer sektörlerine aktarılması gereken 
kaynakları alıp almadığını, turizm sektörüne yönelmiş bu kaynakların Türkiye'nin uluslararası 
rekabetçiliğine zarar verip vermediğini ve ülkeyi 2000’li yıllardan sonra sanayisizleşmeye 
sürükleyip sürüklemediğini araştırmaktır. Bu çalışmada öncelikli olarak çerçeve ve yöntem 
kısmında Hollanda Hastalığı kavramı açıklanacak ve turizm sektörünün Hollanda Hastalığına 
yol açıp açmadığı tartışılacaktır. Çalışmada, çerçeve ve yöntem kısmını literatür taraması takip 
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etmektedir. Çalışmada, bulgular kısmında ise turizm sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri 
detaylı bir şekilde incelenecektir. Nihayet çalışma, sonuç bölümüyle sonlanacaktır.    

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Hollanda Hastalığı 

İktisat yazınında Hollanda Hastalığı, doğal kaynak bakımından zengin ülkelerin, doğal kaynak 
üzerinden elde ettikleri kazançlarla ülke parasının aşırı değerlenmesine ve dış ticaret ilişkilerinin 
olumsuz etkilenmesine neden olduğu, buna bağlı olarak da ülkede oluşan yüksek cari açık ve 
işsizlik sorununu ifade eder. Hollanda hastalığı, Hollanda’da 1960’lı yılların başında Kuzey 
Denizi’nde bulunan doğal gaz sonrasında yaşanan ekonomik aksaklıklar nedeniyle, bu ülkenin 
adı ile anılmaktadır. Hollanda, ciddi düzeyde doğal gaz rezervinin keşfi ile kısa dönemde büyük 
bir zenginliğe ulaşsa da bu zenginlik, hemen sonrasında yerini ekonomik sıkıntılara bırakmıştır.  

Hollanda hastalığının çıkış noktası, doğal kaynak zengini ülkenin doğal kaynak ihracatını 
arttırması ile tetiklenen bir dizi ekonomik sorundur. Doğal kaynak ihracatının artması, ülkenin 
döviz gelirlerinde artışa neden olur. Ülkeye döviz girişinin artması, döviz arzının artmasına 
neden olarak döviz kurunun düşmesine yani ulusal paranın değer kazanmasına yol açar. Ülkeye 
yönelik döviz girişinin artması ile ulusal paranın değer kazanması, ilk başta olumlu bir etki 
olarak düşünülse de bu durum, ekonomi üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. 
Doğal kaynak ihracatı nedeniyle ülkeye yönelik döviz girişinin artması, yerli paranın değerinin 
artmasına yol açarak ithal malların yurtiçi piyasada ucuzlamasına ve ihraç mallarının ise yurtdışı 
piyasada pahalılaşması gibi bir durum ortaya çıkartır. İthal malların yurtiçi piyasada ucuzlaması, 
ithalatı arttırır. İthalatın artması, söz konusu ekonomide dış ticaret açığına dolayısıyla da cari 
açığa neden olur. Ayrıca ihraç mallarının yurtdışı piyasada pahalılaşması, firmaların dış rekabet 
gücünü azaltır. Dış rekabet gücü azalan firmaların yurtiçinde ithal malların talebinin artması ile 
iç piyasada da rekabet gücü azalır. Bu durum pazarlaması yapılabilir, diğer bir deyişle ticarete 
konu olan sektörlerdeki firmaların kârlılığının azalmasına ve böylece ülke ekonomisinin 
üretiminin azalmasına neden olur. Üretim hacmi azalan ekonomide işsizlik oranı artışı ve kişi 
başına gelirin düşmesi gibi ekonomik sorunlar ortaya çıkar. Böylece doğal kaynak ihracatı ile 
başlangıçta artan refah düzeyi beraberindeki bozucu etkiler nedeniyle başlangıçtaki seviyesine 
geri döner (Capó vd., 2007: 623-625). 

Hollanda Hastalığı, doğal kaynak ihracatındaki artışa bağlı olarak, tarım ve imalat sektörleri gibi 
doğal kaynak sektörü dışında kalan pazarlanabilir, diğer bir ifadeyle ticareti yapılabilir sektörlere 
yatırım için ayrılan kaynakların, doğal kaynağa bağlı sektöre ayrılmasına neden olur. Bu durum 
ekonomide zamanla doğal kaynak sektörü dışında kalan diğer ticareti yapılabilir sektörlerde 
daralmaya ve sonrasında ise, küçülmeye neden olarak yerli paranın aşırı değerlenmesine neden 
olur. Başlangıçta doğal kaynak ihracatından kaynaklanan gelir artışı ile devlet harcamaları da 
ticarete konu olmayan mal sektörlerinin genişlemesine yol açar. Bu durumun süreklilik kazanması uzun 
dönemde dış borç stokunda artışa neden olur (Magud ve Sosa, 2010: 5-7).    

Hollanda Hastalığı ile birlikte sanayisizleşmenin (de-industrialisation) istihdamda ve ekonomik 
kaynakların dağılımında oluşturduğu bozucu etkiler, uzun dönem ekonomik büyümeyi 
etkileyebilmektedir. Sanayisizleşmenin uzun dönem ekonomik büyüme üzerindeki bozucu 
etkileri, Hollanda Hastalığı modellerinde üç sektörün ele alınması üzerinden incelemektedir. Bir 
ekonominin doğal kaynaklarında ani bir artışın yaşanması, söz konusu sektörün üretiminde 
artışa neden olur. Doğal kaynak sektöründe meydana gelen üretim artışı, ilgili sektörde emek 
talebinin artmasına yol açar. Doğal kaynak sektöründeki emek talebi artışı, imalat sektöründeki 
emeğin, doğal kaynak sektörüne çekilmesini sağlar. Böylece emek arzının azaldığı imalat 
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sektöründe ücretler yükselir. İmalat sektöründe ücretlerin yükselmesi, ilgili sektördeki firmaların 
maliyetlerinin artmasına neden olur. Doğal kaynak sektöründeki gelişmenin beraberinde gelen 
yüksek düzeyde ihracat, doğal kaynak sektöründe emek talebini artırarak ücretleri yükseltir. 
Ayrıca doğal kaynak ihracatı sonucu sağlanan gelir artışı, yurtiçi piyasada talebi artırır. İmalat 
sanayindeki maliyet artışlarının fiyatlara yansıması ile ithal malların görece ucuzlaması, ithal mal 
talebini artırır. Ayrıca doğal kaynak ihracatı sonucu artan gelir, ticareti yapılamayan sektör olan 
hizmet sektörüne yönelik talebi artırarak ilgili sektörde emek talebini artırır. Söz konusu 
gelişmelerin sonucunda ekonomide doğal kaynak sektöründe yaşanan gelişim, kendisi ile 
birlikte hizmet sektörünün de genişlemesine katkı sağlarken imalat sektörünün daralmasına 
neden olur. Ülke ekonomisinde imalat sektörünün daralması, sanayi üretiminin uzun dönemde 
azalmasına yol açacaktır yol açacaktır. Sanayi üretiminin uzun dönemde azalması, ilgili sektörde 
istihdamın azalmasına dolayısıyla da işsizliğin artmasına neden olur. Bu durum ülke 
ekonomisinin uzun dönem ekonomik büyümesi üzerinde performans düşüşlerine neden olur 
(Corden, 1982: 830-838). 

Larsen (2004), doğal kaynağın, diğer sektörler üzerindeki olumsuz etkisinin, üç yolla 
gerçekleştiğini ileri sürer. Bu etkiler faktör hareketleri etkisi, harcama etkisi ve yayılma etkisidir. 
Faktör hareketleri etkisi, doğal kaynağa bağlı olan sektörde meydana gelen ani artışın ilgili 
sektörde emek talebini arttırması ile diğer sektörlerden doğal kaynak sektörüne yönelik 
işgücünün yer değiştirmesidir. Bu durum doğal kaynak sektöründeki istihdamı arttırırken diğer 
sektörlerdeki istihdamın azalmasına neden olur. Harcama etkisi, doğal kaynak sektöründeki 
üretim artışı ile artan gelir ve doğal kaynağın ihracatı sayesinde sağlanan dövizle birlikte değer 
kazanan yerli para sayesinde ucuzlayan ithal mallara yönelik talebin artmasıdır. Harcama etkisi 
ile ithal mallara yönelik harcamaların artması yurtiçindeki ithalata rakip üretim yapan firmaların 
ve bağlı bulundukları bazı sektörlerin maliyetlerini arttırarak getirilerinin azalmasına neden olur. 
Maliyetleri artan firmalar piyasadan çekilir. Bu durum ülke ekonomisinde işsizlik oranının 
artmasına neden olur. Doğal kaynak sektöründeki gelişmelerin, diğer kesimler üzerinde 
yaratacağı bir başka olumsuz etki, yayılma etkisi olarak adlandırılır. Bu etki temel olarak imalat 
sektöründe ortaya çıkabilecek pozitif dışsallıkların, ekonomideki gelişmenin, doğal kaynak 
sektöründe olmasından dolayı, ortaya çıkmamasını ifade eder. Yayılma etkisi imalat sektörünün 
gelişimi sayesinde elde edilen kazanımların diğer sektörlerde de kullanılarak üretimde etkinlik 
ve verimlilik artışı gerçekleştirmesidir. Bu sayede söz konusu ekonominin uluslararası alanda 
rekabet gücü artarak ürünlerin katma değeri yükselir. Ancak doğal kaynak sektöründe, imalat 
sektöründe olduğu gibi kazanımlar söz konusu olmadığından imalat sektörünün gelişiminden 
elde edilebilecek pozitif dışsallıklardan mahrumiyet söz konusu olur (Larsen, 2004: 32-34). 

Hollanda Hastalığı, her ne kadar Hollanda’da doğal gaz ihracatının atmasının sonucu meydana 
gelen ekonomik sorunlar olarak adlandırılmış olsa da günümüzde Hollanda Hastalığı tanımı 
genişlemiştir. Bu nedenle ekonomik aksaklıkların sadece doğal kaynak keşfine bağlı olmadığını; 
dış yardımların, sermaye hareketlerinin ve ülkeye yönelik döviz girişleri ile gerçekleşen yüksek 
boyuttaki sermaye hareketlerinden de oluşabileceği şeklinde, kapsamı genişletilmiştir. Sıcak para 
girişlerinin ekonomi üzerindeki; döviz kurunun düşmesi, yerli paranın değerinin artması, ithal 
malların yurtiçi piyasada ucuzlaması, ihraç mallarının yabancı piyasada pahalılaşması, ülkenin 
gerek yurtiçi piyasada gerekse yurtdışı piyasada rekabet gücünün azalması, zamanla hizmet 
sektörünün ve ticaret sektörünün ekonomideki payının artması, imalat sanayinin daralması, 
sanayide yaşanan daralma ile işsizliğin artması, uzun dönemde ekonomik büyümenin yerini 
daralmaya bırakması, kişi başına gelirin azalması, ülke ekonomisinin sanayisizleşmesi, dış ticaret 
açıklarının artması ve artan cari açık sorununun dış borçları arttırması gibi etkileri doğal kaynak 
ihracatına dayalı döviz girişinin yarattığı ekonomik sorunlar olarak adlandırılan Hollanda 
Hastalığı sendromu ile benzerlik göstermektedir (Larsen, 2004: 32-34). Doğal kaynakların 
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bulunması ve ülkeye yönelen yüksek boyutta sermaye hareketlerinin yarattığı Hollanda 
Hastalığı, bir ekonomide hızla gelişen bir sektörden dolayı da yaşanabilir. Özellikle yüksek 
turizm gelirlerine sahip ülkelerde de Hollanda Hastalığına yönelik bulgular mevcuttur. 
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde turizm sektörünün yaratmış olduğu Hollanda 
Hastalığının gelişim aşamaları incelenecektir. 

 

Turizm Sektörü ve Hollanda Hastalığı  

Copeland (1991), Corden ve Neary (1982) ve Corden (1984) tarafından ortaya atılan Hollanda 
Hastalığı modeli, küçük ve dışa açık bir ekonomide turizm sektöründeki hızlı gelişmeyi 
incelemek üzere genişletilmiştir. Turizm ve mal ticareti arasında önemli farklılıklar vardır. 
Turizm sektöründe normalde ticarete konu olmayan mallar kısmen ticarete konu olur hale 
gelmektedir. Diğer yandan turistler tek bir mal değil, bir mal sepetini tüketmektedirler. Bu 
nedenle, Hollanda Hastalığı modelinden farklı olarak, turizm sektöründeki hızlı bir büyüme 
durumunda ticarete konu olmayan mallara doğrudan dış bir talep artışı ortaya çıkar (Holzner, 
2011: 924). 

Turizm sektörü, Holzner’in (2011) yaptığı çalışmada, bir çeşit Hollanda Hastalığına neden 
olmaktadır. Holzner bu etkiyi “Plaj Hastalığı” (Beach Disease) olarak adlandırmaktadır. Turizm 
sektörü, emek yoğun bir sektördür ve imalat sektöründeki emek ve sermaye, zamanla turizm 
sektörüne hareket ettiği için imalat sanayinde istihdam ve üretim gittikçe azalır. Bu gelişmeler 
ülke ekonomisinde ve özellikle sanayide uzun dönemde olumsuz etkilere neden olur (Holzner, 
2011: 924-925). 

Hollanda Hastalığı, turizme bağlı ekonomilerde özellikle küçük ülkeler için tanımlanmaktadır. 
Turizm ekonomisine dayalı bir modelde sırasıyla üç sektör sıralanabilir; ilki hızlı gelişen sektör 
olarak turizm, ikincisi imalat ve tarım kesimini içeren ticarete konu olan sektör ve son olarak 
hizmetler ve inşaat sektöründen oluşan ticarete konu olmayan sektördür. Turizm sektörünün 
ortaya çıkışı, emek talebinde ve ücretlerde bir artışa neden olur. Bu durum hem ticarete konu 
olmayan sektörlerden hem de turizm dışı ticarete konu sektörlerden emek hareketliliğini teşvik 
eder. Ancak, artan gelirler hizmetler sektörü için önemli ölçüde talep artışına ve verimli 
faktörlerin ticarete konu olmayan alanlara kaymasına neden olur. Toplam etkiye bakacak 
olursak; bu durum ithalat artışına neden olduğu gibi turizm dışı sektörlerde de daralmaya neden 
olur. Geleneksel Hollanda Hastalığı kabulüne göre yurtiçi ticarete konu olmayan hizmet sektörü 
olarak turizm, artan gelirden dolaylı bir şekilde etkilenir. Ancak, turizm, doğrudan dış talepten 
etkilenir (Brida, 2008: 4). 

 

LİTERETÜR TARAMASI 

Hollanda Hastalığı yukarıda da bahsedildiği üzere, bir ülkede doğal kaynağın bulunması 
neticesinde ülkeye giren dövizin ulusal parayı aşırı değerli hale getirmesi sonucu o ülkenin 
sanayisizleşme sürecine girmesidir. Literatürde Hollanda Hastalığına neden olan altı temel faktör 
üzerine yoğunlukla çalışmalar yapılmaktadır (Ojaghlou, 2019: 105-106). 

 

Doğal Kaynaklar ve Hollanda Hastalığı Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Hollanda Hastalığının ilk geliştirildiği modeldir ve bu modele göre bir ülkede bulunan doğal 
kaynağın çıkarılması ve işlenmesi ile birlikte o sektördeki hızlı gelişme, diğer sektörleri ve 
özellikle imalat sektörünü olumsuz etkilemesi üzerinedir. Bu modele ilk katkı yapanlar; Corden 
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ve Neary (1982), Bruno ve Sachs (1982), Buiter ve Purvis (1983), Edwards (1984)’dır. Bu model 
üzerine yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır, bunlardan bazıları Tablo 1’de verilmektedir. 

 

Tablo 1. Doğal Kaynaklar ve Hollanda Hastalığı İlişkisi Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Çalışmayı Yapanlar ve Yılı Çalışmanın Yapıldığı Ülke/Ülke Grubu/Bölge ve Elde Edilen Sonuçlar 

Corden ve Neary (1982) 

Hollanda Hastalığının teorik analizini yapan bu çalışma, dışa açık ve küçük bir 
ekonomi olan Avustralya ekonomisini incelemektedir. Avustralya ekonomisindeki 
mineral üretiminin, ticarete konu diğer sektörleri olumsuz etkilemesi nedeniyle 
Hollanda Hastalığına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Buiter ve Purvis (1983) 

Amerika’da petrol fiyatlarının mal ve varlık piyasaları üzerindeki etkileri üzerine 
çalışmış ve kur değişimlerinin ve petrol fiyatlarındaki artışın uzun dönemde talep 
düşününe yol açacağını, bu durumun da Hollanda Hastalığı olarak 
değerlendirilebileceği sonucuna ulaşmışlardır. 

Edwards (1984) 

Petrol ihracatında yaşanan ani bir artışın, diğer sektörlerin rekabetine etkisinin 
incelediği çalışmada, Hollanda Hastalığının tam bir ekonomik hastalık olarak 
değerlendirilemeyeceğini ve petrol fiyatındaki kalıcı bir artışın, petrol dışı dış ticarete 
konu olan sektörlerin fiyatlarında bir azalmaya neden olacağı sonucuna ulaşmıştır. 

Benjamin (1989) Kamerun petrol rezervlerinin tarım sektörüne zarar verdiği sonucuna ulaşmıştır. 

Fardmanesh (1991) 
Cezayir, Ekvator, Endonezya, Nijerya ve Venezuela üzerine çalışmış ve 1966-1986 
döneminde petrol gelirlerinde meydana gelen artışların tarım ve sanayi sektörünü 
olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Looney (1991) Kuveyt üzerine yapılan çalışmada, reel döviz kuru ve sektörel enflasyon nispi 
oranlarındaki hareketlerin Hollanda Hastalığı etkisi doğurduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Rudd (1996) 
Endonezya, Hollanda ve Nijerya ülkeleri için 1960-1990 yılları arasında hipotezin 
geçerliliği araştırılmıştır. Analiz sonucunda hipotezin geçerli olduğu yani Hollanda 
Hastalığının söz konusu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sachs ve Warner (1997) 18 doğal kaynak zengini ülkede Hollanda Hastalığının geçerli olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Kutan ve Wyzan (2005) 
Kazakistan üzerine yapılan çalışmada, enerji ile ilgili sektörler lehine gelişen 
ihracatın, Kazakistan ekonomisinde reel döviz kurunu etkileyerek Hollanda 
Hastalığına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Drelichman (2005) İspanya’nın kolonilerindeki büyük gümüş rezervlerinin keşfinin, İspanya’da 
Hollanda Hastalığına neden olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Hasanov (2013) Azerbaycan’da 2000-2007 yıllarını kapsayan çalışmada, Hollanda Hastalığının söz 
konusu olduğu gözlemlenmiştir. 

Benkhodj (2014) 

Petrol ihraç eden ülkelerde görülen Hollanda Hastalığının incelendiği araştırmada, 
harcama etkisi ve kaynak hareketi etkisi altında Hollanda Hastalığının sadece esnek 
ücret ve döviz kuru sabitken yapışkan fiyat durumunda görüleceği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Mercan ve Göçer (2014) 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan için 1990-2011 arasını kapsayan ve 
reel döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişim ele alınarak yapılan çalışmaya göre, 
Hollanda Hastalığı tespit edilememiştir 

Mustapha ve Masih (2016) Nijerya için 1981-2014 yıllarını kapsayan çalışmada Hollanda Hastalığının geçerli 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynak: Ojaghlou, 2019: 105-106; Akçacı ve Karaata, 2014: 3-5; Mercan ve Göçer, 2014: 267-268; Destek ve Okumuş ve 
Yıldırım: 2017, 227-229. 

 

İşçi Dövizleri (Yurtdışı İşçi Gelirleri) ve Hollanda Hastalığı Üzerine Yapılan 
Çalışmalar 

İşçi dövizleri ve para transferlerinin Hollanda Hastalığına neden olması, üzerinde çalışılan bir 
diğer alandır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoğun işçi döviz girişleri, ulusal paraların aşırı 
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değerlenmesine neden olmakta ve rekabetçiliklerini olumsuz etkilemektedir. Bu çerçevede 
yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir.  

 

    Tablo 2. İşçi Dövizleri ve Hollanda Hastalığı İlişkisi Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Çalışmayı Yapanlar ve Yılı Çalışmanın Yapıldığı Ülke/Ülke Grubu/Bölge ve Elde Edilen Sonuçlar 

Amuedu-Dorantes ve Pozo (2004) 

13 Latin Amerika ve Karayip ülkesine ait 1979-1998 döneminin incelendiği 
çalışmada, yurtdışı işçi gelirlerinin uluslararası rekabet edebilirlik gücünü 
zayıflatması nedeniyle Hollanda Hastalığına neden olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Bourdet ve Falck, (2006) 

Çalışmalarında göçmen dövizlerinin reel kuru etkileyerek ekonominin rekabet 
gücü üzerinde yarattığı olumsuz etkinin Hollanda Hastalığı ile sonuçlandığını 
bulmuşlardır. 

Edsel (2010) 

Gelişmekte olan 20 ülkenin 1984-2008 döneminin incelendiği çalışmaya göre 
orta gelir grubundaki ülkelerde yurtdışı işçi gelirlerinin Hollanda Hastalığına 
neden olduğu, yüksek gelirli ülkelerde ise bu etkinin olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Bayangos ve Jansen (2011) 

Filipinler’de işçi dövizleri ve göçlerin ulusal parayı aşırı değerli hale getirdiği 
için ülkenin rekabetçiliğini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada 
bu durumun Hollanda Hastalığının görüldüğüne işaret ettiği kabul 
edilmektedir. 

Arı ve Özcan, (2012) 

Gelişmekte olan ülkeler için 1988-2009 dönemini inceleyen çalışma, işçi 
dövizlerinin Hollanda Hastalığının varlığını doğrulayan kanıtlara ulaştığını 
göstermiştir.  

Lartey vd., (2012) 

Bir grup gelişmekte olan ve geçiş ekonomilerine ait 1990-2003 döneminde 
yurtdışı işçi gelirleri ile Hollanda Hastalığı ilişkisini sorgulayan çalışma, 
yurtdışı işçi gelirlerinin harcama ve kaynak etkisine neden olarak Hollanda 
Hastalığına yol açtığı bulgusuna ulaşmıştır.  

Rabbi vd., (2013) 
Bangladeş’in 1971-2011 dönemini kapsayan çalışma, yurtdışı işçi gelirlerinin 
makroekonomik sonuçlarını Hollanda Hastalığı çerçevesinde incelemiş ve 
Hollanda Hastalığına işaret eden bulgulara ulaşmıştır.  

Martins (2013) 

Etiyopya’ya yönelik dış yardım ve yurtdışı işçi gelirlerinin Hollanda Hastalığı 
etkisi yaratıp yaratmadığının incelendiği çalışmada, dış yardımların Hollanda 
Hastalığına yol açmadığı, yurtdışı işçi gelirlerinin ise çok zayıf bir Hollanda 
Hastalığı belirtisi gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Nikas ve Blouchoutzi (2014) 

Arnavutluk ve Moldova’ya gelen yurtdışı işçi gelirlerinin 1990-2010 dönemi 
açısından makroekonomik etkilerinin ele alındığı çalışma, yurtdışı işçi 
gelirlerinin Arnavutluk’ta Hollanda Hastalığına yol açtığı, Moldova’da ise 
böyle bir etkinin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Pablo (2014) 

El Salvador’a yönelmiş işçi dövizlerinin etkilerinin incelendiği çalışmada; 
ülkeye giren dövizlerin ulusal parayı aşırı değerli hale getirdiği ve ticarete konu 
sektörde daralmaya yol açarak Hollanda Hastalığına neden olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Roy ve Dixon (2016) 

Güney Asya ülkeleri (Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka) için 2003-
2012 dönemi kapsayan çalışmada, yurtdışı işçi gelirlerinin ülkelerin reel döviz 
kurlarında değerlenmeye neden olduğu ve Hollanda Hastalığı etkilerinin 
görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynak: Ojaghlou, 2019: 105-106; Akçacı ve Karaata, 2014: 3-5; Akça ve Bal, 2017: 54-56; Arı ve Özcan, 2012; 158. 

 

Turizm Sektörü ve Hollanda Hastalığı Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Hollanda Hastalığı üzerine yapılan çalışmaların odaklandığı bir diğer alan ise dış turizmin 
ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerini belirlemeye yöneliktir. Yakın zamana kadar turizmin 
gelişmesinin ekonomik etkileri üzerine yapılan uygulamalı literatürün büyük bir kısmı, çarpan 
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analizine ve girdi-çıktı modeline dayanmaktaydı. Bu modellerle ilgili temel sorun, turizm 
harcamalarındaki değişikliklerden kaynaklanan net etkilerin ekonomi üzerindeki etkilerini 
ölçmede yetersiz kalmalarıydı. Burada ilk çalışma Copeland’a (1991) aittir. Bunu birçok çalışma 
takip etmiştir. Bu çerçevede yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular Tablo-3’te verilmektedir.  

 

Tablo 3. Turizm Sektörü ve Hollanda Hastalığı İlişkisi Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Çalışmayı Yapanlar ve Yılı Çalışmanın Yapıldığı Ülke/Ülke Grubu/Bölge ve Elde Edilen 
Sonuçlar 

Copeland (1991) 

Küçük ve dışa açık bir ekonomide turizm sektörünün hızlı gelişmesinin 
Hollanda Hastalığı ile sonuçlanabileceğini teorik olarak ortaya 
koymuştur. 

Balaguer ve Cantavella-Jorda (2000)  

Bu çalışmada Johansen eşbütünleşim testi kullanılarak İspanya’da turizm 
sektörünün uzun dönem büyüme oranını etkileyip etkilemediği 
incelenmiştir. Özellikle son 30 yılda İspanya’da dış turizmin ekonomik 
büyüme üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Chao, Hazari, Laffargue, Sgro ve Yu (2006) 

Bu çalışmada turizm sektöründeki genişlemenin ticarete konu olmayan 
malların fiyatlarını artırdığı, bu artışın dış ticaret hadlerinin iyileşmesine 
benzer etki yarattığı ve bu mallara yönelik gerçekleşen talep artışının, 
sanayi sektöründeki kaynakların ticarete konu olmayan mallar sektörüne 
kaymasına neden olacağı ifade edilmiştir. Dolasıyla, bu durumun 
sermaye talebinde bir düşüşe neden olacağı, sermaye stokunun 
düşmesinin uzun vadede refah kaybına neden olacağı çalışmanın bir 
başka sonucudur.  

Romao, Guerreiro, Rodrigues (2007) 

Çalışmada Portekiz’in Algarve bölgesinde turizmin bölgesel olarak 
büyümesinde Hollanda Hastalığının ve 2007 uluslararası krizinin etkisi 
incelenmiş ve turizmde yaşanan büyümenin beklenen olumlu etkileri 
yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Capo, Font ve Nadal (2009) 

İspanya’nın Kanarya ve Balear adalarında Hollanda Hastalığının 
geçerliliğinin test edildiği çalışmada; turizm sektöründeki artış ile üretim 
faktörleri tarım ve sanayi sektörlerinden, turizm sektörüne doğru 
kaymış, inşaat sektörü ve ticarete konu olmayan sektörlerde artış 
gerçekleşmiş ve bu adalarda Hollanda Hastalığının belirtilerinin 
görüldüğü saptanmıştır.  

Holzner (2011) 

134 ülkeyi ve 1970-2007 dönemini kapsayan çalışmada, turizme bağımlı 
ülkelerde Hollanda Hastalığının geçerliliği test edilmiş ve uzun vadede 
turizme bağımlı ülkelerde Hollanda Hastalığının tehlikeli etkileri 
olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  

Forsyth, Dwyer, Spurr ve Marshall (2014) 

Avustralya’da yaşanan madencilik sektöründeki hızlı büyümenin 
Avustralya turizmi üzerindeki etkilerinin Hollanda Hastalığı ile 
ilişkisinin 2000-2012 dönemi açısından ele alındığı çalışmada; Avustralya 
turizminde yaşanan belirtilerin Hollanda Hastalığı ile uyumlu olduğu 
sonucuna varılmıştır.  

Sintes (2015) 

İspanya ekonomisini canlandıracağı düşünülen turizm sektörünün 
Hollanda Hastalığı belirtileri ile uyumlu olup olmadığının incelendiği 
çalışmada; turizmin ekonomide bir gelişme yaratsa da, sektörel düzeyde 
üretkenliği azaltacağı ve uzun vadede ekonomik büyümeyi etkileyeceği 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Kaynak: Ojaghlou, 2019: 105-106; Akçacı ve Karaata, 2014: 4; Komşu ve Eban, 2019; 139-141. 

 

Araştırmalar Hollanda Hastalığının genellikle Türkiye gibi kıyı turizmi açısından yüksek 
potansiyele sahip ülkelerde (İspanya, Portekiz, Yunanistan vb.) görüldüğünü göstermektedir 
(Komşu ve Eban, 2019: 144). 
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Dış Yardımlar ve Hollanda Hastalığı Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Dördüncü faktör, dış yardımlar ve hibelerdir. Dış yardım da diğer faktörler gibi özellikle küçük 
ekonomilerde ulusal parayı aşırı değerlendirerek ülkenin dış rekabet gücünü azaltmaktadır. 
Buradaki öncü çalışmalar; Van Wijnbergen (1986), Edwards ve Van Wijnbergen’e (1989) aittir. 
Özellikle Dünya Bankası’nın (1984) Sahra altı ülkeler için yapmış olduğu çalışma, dış yardımların 
Hollanda Hastalığı yaratması üzerine önemli bulgular ortaya koymuştur. Bu çerçevede yapılan 
çalışmalar ve elde edilen bulgular Tablo 4’te özetlenmektedir. 

 

Tablo 4. Dış Yardımlar ve Hollanda Hastalığı İlişkisi Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Çalışmayı Yapanlar ve Yılı Çalışmanın Yapıldığı Ülke/Ülke Grubu/Bölge ve Elde Edilen Sonuçlar 

Dünya Bankası (1984) 
Sahra altı ülkeler için yapılmış olan çalışma, dış yardımların Hollanda Hastalığı 
yarattığı üzerine önemli bulgular ortaya koymuştur. 

Paldam, (1997) 

Çalışmaya göre; Danimarka’ya yapılan dış yardımların 1950’li yıllara kadar ülkeyi 
orta gelir seviyesine ulaştırdığı, ülkenin 1960'lı yıllarda büyümesinin durduğu ve 
Hollanda Hastalığına neden olduğu tespit edilmiştir.  

Vos (1998) 

Çalışmaya göre; 1980 sonrası Pakistan’a yapılan dış yardımların ülke ekonomisinin 
büyümesine uzun dönemde olumsuz etki yaptığı ve Hollanda Hastalığına neden 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Nyoni (1998) 

Çalışmaya göre; 1969-1993 dönemi için Tanzanya’ya yapılan dış yardımların reel 
döviz kuru artışına neden olmadığı ve Hollanda Hastalığına neden olmadığı tespit 
edilmiştir. 

Sackey (2001) 
Çalışmaya göre; 1962-1996 dönemi için Gana’ya dış yardımların Hollanda 
Hastalığına neden olmadığı tespit edilmiştir. 

Rajan ve Subramanian (2011) 

Çalışmaya göre; bir ülkeye yapılan dış yardımların etkisiyle, reel döviz kurunda 
değerlenme olduğu ve ülke sanayi ihracatının bu durumdan olumsuz etkilendiği 
tespit edilmiştir.  

Kaynak: Ojaghlou, 2019: 105-106; Mercan ve Göçer, 2014: 262; Akçacı ve Karaata, 2014: 3-4. 

 

Tarım Sektörü ve Hollanda Hastalığı Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Beşinci faktör, tarım sektöründeki hızlı gelişmelerdir. Tarım sektöründeki hızlı gelişme de diğer 
faktörler gibi özellikle küçük ekonomilerde ulusal parayı aşırı değerlendirerek ülkenin dış 
rekabet gücünü azaltmakta ve ülkeleri sanayisizleştirmektedir. Kolombiya’daki kahve 
gelirlerinin diğer tarımsal ürünler üzerindeki olumsuz etkisi, tarım sektöründeki tek yönlü 
gelişimin Hollanda Hastalığına nasıl neden olduğuna ilişkin en güzel örneklerden biridir. Bu 
alandaki çalışmalar ve elde edilen bulgular Tablo-5’de özetlenmektedir. 

Tablo 5. Tarım Sektörü ve Hollanda Hastalığı İlişkisi Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Çalışmayı Yapanlar ve Yılı Çalışmanın Yapıldığı Ülke/Ülke Grubu/Bölge ve Elde Edilen Sonuçlar 

Kamas (1986) 

Kolombiya’nın kahve ve yasadışı uyuşturucu ihracatından elde edilen döviz 
gelirlerinde meydana gelen artışların ülkede sanayisizleşmeye neden olduğu 
sonucuna varmıştır. 

Roca’nın (1998) 
Çalışma; Kolombiya’da 1910 ve 1950’li yıllar arasındaki muz ihracatının ülkenin 
Hollanda Hastalığına maruz kaldığını göstermektedir.  

Alicia ve Constantino (2013) 
Çalışma; Arjantin’deki soya ihracatının ulusal parayı aşırı değerli hale getirerek 
Hollanda Hastalığına neden olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Kaynak: Ojaghlou, 2019: 105-106; Akçacı ve Karaata, 2014: 3-4. 
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Yabancı Sermaye Hareketleri ve Hollanda Hastalığı Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Altıncısı, doğrudan yabancı sermaye girişleri ve kısa vadeli yabancı sermaye girişlerinin yaratmış 
olduğu olumsuz etkilerdir. Sermaye girişlerinin ulusal paranın aşırı değerlenmesine neden 
olmasıyla birlikte dış rekabet gücünün zayıflaması, orta ve uzun vadede Hollanda Hastalığının 
etkilerinin görülmesine neden olmaktadır. Bu alandaki çalışmalar ve elde edilen bulgular Tablo-
6’da özetlenmektedir. 

 

Tablo 6. Yabancı Sermaye Girişleri ve Hollanda Hastalığı İlişkisi Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Çalışmayı Yapanlar ve Yılı Çalışmanın Yapıldığı Ülke/Ülke Grubu/Bölge ve Elde Edilen 
Sonuçlar 

Javaid (2011) 

Pakistan, Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Malezya ve Filipinler için 
1981-2007 dönemini kapsayan çalışmaya göre; doğal kaynak satışına 
bağlı yabancı sermaye girişlerinin, ülkelerin ulusal paralarını aşırı 
değerli hale getirerek Hollanda Hastalığına neden olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Akçacı ve Karaata (2014) 

Türkiye için 2006-2013 dönemini kapsayan çalışmaya göre; kısa vadeli 
sermaye hareketlerinin Hollanda Hastalığına neden olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Betta (2016)  
 

2011 yılı sonrası Kolombiya’ya yönelmiş doğrudan yabancı sermaye 
girişlerinin olumsuz etkilerini incelemiştir. 

Kaynak: Ojaghlou, 2019: 105-106; Mercan vve Göçer, 2014: 261; Akçacı ve Karaata, 2014: 8. 

 
BULGULAR 

Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Diğer Ülkeler ile Kıyaslaması 

Dünyada 1950’li yıllardan itibaren, turizm sektörü en hızlı büyüyen ve genişleyen faaliyet 
alanlarından birisi olmuştur. Turizm sektörü, ülkeler açısından 20. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren kalkınma için önemli bir sektör olarak görülmüştür. Türkiye’de özellikle dış turizm 
1980’lerden itibaren önemli bir gelişme göstermiş ve ülkeye büyük bir katkı sağlayan kazanç 
alanlarından biri haline gelmiştir. Turizm sektörü, Türkiye ekonomisi açısından önemli bir döviz 
girişi sağlayan sektör olmasının yanında yeni iş sahaları ortaya çıkarılmasında ve ülkenin döviz 
kıtlığı sorunlarının ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede turizm, 
Türkiye’nin iktisadi kalkınma stratejisinde önemli bir sektör olarak kabul edilebilir. İşte bu yüzden 
özellikle 1980 sonrası kalkınma planlarında turizm sektörüne ayrı bir önem verilmiştir.  

Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini verilerle detaylandırmadan önce dünyada turizm 
sektörüne ve verilerine kısaca bakmak konunun anlaşılması için yararlı olacaktır. Dünya 
ölçeğinde ülkeler arası seyahat eden insan sayısı, turizm sektörünün büyüklüğü açısından önemli 
indikatörlerden biridir. Dünya genelinde 1990 yılında 435 milyon olan turist sayısı hızlı bir artış 
göstererek 2019 yılında 1,5 milyar değerine ulaşmıştır. 2019 yılı itibariyle en fazla turist çeken 10 
ülke sırasıyla Fransa (90,2 milyon), İspanya (83,8 milyon), ABD (78,7 milyon), Çin (67,5 milyon), 
İtalya (64,6 milyon), Türkiye (52,5 milyon), Meksika (44,9 milyon), Tayland (39,7 milyon), 
Almanya (39,4 milyon) ve Birleşik Krallık’tır (36,9 milyon) (UNWTO, 2020). 

Yıllar itibariyle turist sayısının artması, dünyada turizm gelirlerini de artırmıştır. Dünyada 1990 yılı 
itibariyle turizm geliri toplamda 271 milyar dolar iken, 2019 yılında yaklaşık 1,5 trilyon dolar 
seviyesine ulaşmıştır. 2019 yılı itibariyle en fazla turizm geliri elde eden 10 ülke sırasıyla; ABD 
(222,5 milyar dolar), İspanya (76,3 milyar dolar), Fransa (69,3 milyar dolar), Tayland (65,1 milyar 
dolar), Birleşik Krallık (53,9 milyar dolar), İtalya (50,8 milyar dolar), Avustralya (46,4 milyar dolar), 
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Almanya (41,7 milyar dolar), Japonya (42,2 milyar dolar) ve Çin’dir (41,5 milyar dolar). Türkiye 
2019 yılı itibariyle 29,8 milyar dolar turizm gelirine sahiptir (UNWTO, 2020).  

Günümüzde turizm sektörünün GSYH’ye doğrudan katkısının en çok olduğu ekonomi, 503,7 
milyar dolar ile ABD ekonomisidir. İkinci sırada 275,2 milyar dolar ile Çin ekonomisi 
gelmektedir. Almanya ise burada 138,1 milyar dolar ile üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye 
ise 29,1 milyar dolar ile 14. sırada yer almaktadır. Bu değerlendirme kriterinde dünya ortalaması, 
19,1 milyar dolardır ve Türkiye dünya ortalamasının üstünde bir değere sahiptir. Türkiye’de 
turizm sektörünün GSYH’ye doğrudan katkısı Akdeniz havzasında yer alan pek çok ülkeden 
daha yüksektir (UNWTO, 2019). 

Turizmin GSYH’ye doğrudan katkısı oransal olarak incelendiğinde, en üst sırada %40,9 ile 
Maldivler vardır. Maldivler, neredeyse turizm sektörü ile ayakta kalan bir ekonomi iken bu oran 
Türkiye’de %4,1 ile düşük bir seviyededir ve bu sektördeki rakip ülkelerin oldukça aşağısındadır. 
Bu oranın dünya ortalamasına bakacak olursak yaklaşık %3,1’dir (UNWTO, 2019). Bu değerin 
yüksek olması, ülkeler açısından bazı önemli sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bu oranın 
yüksek olması, ülke ekonomisinin önemli ölçüde turizm sektörüne bağlı olduğunu gösterir. 
Herhangi bir sebeple iklim şartları, terör ve salgın hastalıklar nedeniyle çabuk etkilenen turizm 
sektörünün kötü bir yıl geçirmesi, ülke ekonomisini derinden etkileyebilir. O yüzden ülkelerin 
sektör çeşitliliğine gitmesi çok önemlidir. 

Turizm sektörünün GSYH’ye toplam katkısına bakarsak, ABD ekonomisinin 1,5 trilyon dolarlık 
değeri ile ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada ise beklendiği gibi Çin ekonomisi gelmektedir. 
Çin’de turizmin ekonomiye toplam katkısı, yaklaşık 1 trilyon dolar civarındadır. Almanya 
ekonomisi bu değerde diğer ilk iki ülkeye göre geride kalsa da yine de 376 milyar dolar ile üçüncü 
sırada yer almaktadır. Türkiye ekonomisinde turizm sektörünün GSYH’ye toplam katkısı 
yaklaşık 88 milyar dolardır. Türkiye’nin turizm sektöründe önemli rakiplerinden İspanya’da 
turizm sektörünün GSYH’ye toplam katkısı, 177,2 milyar dolar seviyesinde iken İtalya’da bu 
değer, yaklaşık 207 milyar dolardır. Turizm sektörünün GSYH’ye toplam katkısında dünya 
ortalaması yaklaşık 57 milyar dolar civarındadır (UNWTO, 2019). Türkiye’de bu değer, rakip 
olduğu ülkelere göre düşük olmasına rağmen dünya ortalamasının üstündedir. 

GSYH’ye seyahat ve turizmin sektörünün katkısına bakarsak, %95,9 oranı ile İngiliz Virgin Adaları 
ilk sırada yer almaktadır.  Aruba %88,1 ile ikinci sırada yer almaktadır. Maldivler ise %79,4 gibi bir 
oranla üçüncü sırada yer almaktadır. Bu ülkelerde turizm sektörünün yüksek olması, bu ülkelerin 
turizm sektörü olmadan ayakta kalamayacağının en belirgin göstergesidir. Türkiye’de bu oran 
yaklaşık %12,5 seviyesindedir. Turizm sektöründe Türkiye’nin yarıştığı pek çok ülkede bu oran 
Türkiye’den yüksektir. Örneğin Yunanistan’da GSYH’ye seyahat ve turizmin sektörünün toplam 
katkısı, yaklaşık %18,6, İspanya’da %14,2, Tunus’ta %13,7 ve İtalya’da %11,1 seviyesindedir. 
GSYH’ye seyahat ve turizmin sektörünün toplam katkısı konusunda dünya ortalaması yaklaşık 
%10,2’dir (UNWTO, 2019). Bu oranın Türkiye’de dünya ortalamasının üstünde olması, bir açıdan 
Türkiye’nin turizm sektörüne kısmen de olsa bağlı olduğunu göstermektedir. Ancak Akdeniz 
ülkelerine göre bu oranın düşük olması, turizm sektörünün ekonomik payı açısından Türkiye’nin 
turizme daha az bağlı olduğunu göstermektedir. 

Turizm sektörünün günümüzde istihdama doğrudan katkısı Hindistan’da yaklaşık 25 milyon 
kişi civarındadır. Hindistan bu alanda dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bu konuda ABD 24 
milyon kişi ile ikinci sıradadır. Üçüncü sırada ise 23 milyon kişi ile Çin ekonomisi yer almaktadır. 
Turizm sektörünün istihdama doğrudan katkısı açısından ülkemize rakip ülkelerin değerlerine 
bakacak olursak; İtalya’da 1,2 milyon kişi, İspanya’da 862 bin kişi ve Yunanistan’da 422 bin 
düzeyinde olduğunu görürüz. Bu değerlendirmede Türkiye 495 bin kişi ile oldukça gerilerde yer 
almaktadır. Burada ülkemizde kayıt dışı çalışanların çok olmasını ön plana çıkarmamız konunun 
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anlaşılması açısından yanlış olmayacaktır.  Bu alanda dünya ortalaması, yaklaşık 843 bin kişi 
civarındadır (UNWTO, 2019). 

Seyahat ve turizm sektörünün istihdama toplam katkısına baktığımızda 69,5 milyon kişi ile Çin 
ilk sırada yer almaktadır. Diğer yandan nüfusu yine yüksek olan Hindistan bu konuda 40 milyon 
kişi ile ikinci sıradadır. ABD ekonomisi ise 14 milyon kişi ile üçüncü sırada yer almaktadır. 
Akdeniz çanağında yer alan önemli turizm ülkelerinde bu değerlere bakacak olursak; İtalya’da 
2,8 milyon kişi, İspanya’da 2,6 milyon kişi ve Türkiye’de 2,2 milyon kişinin olduğunu görürüz. 
Bu konuda dünya ortalaması yaklaşık 2,1 milyon kişi civarındadır. Buradan çıkarılacak en önemli 
sonuç, turizm sektörünün dünyada ortalama olarak 2 milyondan fazla kişiye doğrudan veya 
dolaylı olarak iş imkânı sunduğu gerçeğidir (UNWTO, 2019).   

Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerine detaylı bakacak olursak, öncelikle ülkeye gelen yabancı 
ziyaretçi sayısını, yıllar itibariyle ülkenin turizm gelirini ve turist başına ortalama harcamayı 
ortaya koymamız gerekir. Ülkemize gelen turist sayısı Tablo 1.’e baktığımız zaman sürekli olarak 
artmaktadır. Bunun tek istisnası 2016 yılında yaşanan darbe girişimi nedeniyle turist sayısının 
bir önceki seneye göre azalmasıdır. 2019 yılı itibariyle ülkemize en çok turistin geldiği ülkeler 
sırasıyla; Rusya (7 milyon kişi), Almanya (5 milyon kişi), Bulgaristan (2,7 milyon kişi), İngiltere 
(2,6 milyon kişi) ve İran’dır (2,1 milyon kişi). Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısının illere göre 
dağılımına baktığımız zaman, en çok giriş yapılan iller sırasıyla; %33 ile İstanbul (14,9 milyon 
kişi), %32 ile Antalya (14,6 milyon kişi), %9,65 ile Edirne (4,3 milyon kişi),  %7,1 ile Muğla (3,2 
milyon kişi) ve %5 ile Artvin’dir (2,2 milyon kişi). Gelen yabancıların kullandıkları ulaşım türü 
ise %76,6 ile havayolu, %20,2 ile karayolu, %2,9 ile denizyolu ve yaklaşık %0,7 ile tren yoludur 
(KTB, 2019). 

 

Türkiye’de Turizm Gelirleri ve Reel Döviz Kuru İlişkisi Üzerinden Hollanda 
Hastalığının Değerlendirilmesi 

Yıllar itibariyle ülkemizde elde edilen turizm gelirlerine baktığımızda, turizm gelirlerinin sürekli 
arttığını görülmektedir. Bunun istisnası 2016 yılında yaşanan darbe girişimine bağlı azalmadır. 
Darbe nedeniyle turist sayısındaki azalmayla birlikte turizm gelirlerimiz önemli ölçüde azalmıştır. 
Diğer yandan turist başına ortalama harcama miktarına baktığımızda; 2005 yılında 842 dolara 
kadar çıkan rakamın, günümüze gelindiğinde ne yazık ki 666 dolara düştüğü gözlemlenmektedir. 
Bu düşüş, Türk turizminin en büyük açmazlarından biridir. Bu durumun temel nedenleri; ülkeye 
gelen turist grubunun orta ve alt gelirli olması, turizm faaliyetlerini olduğunca 
çeşitlendiremememiz ve her şey dâhil konaklama sisteminin harcamayı azaltmasıdır (KTB, 2019). 

Tablo 1. Türkiye’ye Gelen Turist Sayısı, Turizm Geliri ve Turist Başına Ortalama Harcama (2000-2019) 

Yıllar Ülkeye Gelen Toplam 
Ziyaretçi Sayısı (Milyon Kişi) 

Toplam Turizm Geliri  
(Milyar Dolar) 

Turist Başına Ortalama 
Harcama (ABD Doları) 

2000 10,4 7,6 764 
2005 25 19,2 842 
2010 32,9 22,6 755 
2015 41,1 26,6 756 
2016 30,9 18,7 705 
2017 37,9 22,5 681 
2018 46,1 25,2 647 
2019 51,7 29,8 666 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019. 
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Bir ülkenin turizm sektöründeki hızlı bir gelişmenin iki etkisi vardır. Bunlar; kaynak hareket 
etkisi (resource movement effect) ve harcama etkisidir (spending effect). Bu iki etki bir 
ekonomide sanayisizleşmeye yol açabilmektedir. Kaynak hareket etkisinde; hızla gelişen turizm 
sektöründe artan ücretler diğer sektörlerden turizm sektörüne emek hareketini başlatır ve diğer 
sektörlerle ücretler eşitlenir. Bu ücret artışları, ekonomide fiyat artışlarına neden olur. Bir ülkenin 
turizm sektöründe hızlı bir gelişme olduğunda, bu durum büyük bir yabancı para girişine neden 
olur. Ülkede gelirlerde meydana gelen bu artış, ticarete konu olan ve ticarete konu olmayan 
mallar için harcama ve talep artışına neden olur. Bu durum, ticarete konu olmayan sektörlerdeki 
fiyatların artmasıyla sonuçlanır. Ticarete konu olmayan malların fiyatındaki artış, ulusal paranın 
aşırı değerlenmesine, ülkenin ticarete konu olan sektörünün rekabet gücünün zayıflamasına ve 
böylece, bu sektörün daralmasına neden olur (Brida ve Risso, 2009: 181-183).  

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Türkiye’de turizm sektörünün Hollanda Hastalığı yaratıp 
yaratmadığının araştırılması için ülkenin reel efektif döviz kurunun yıllar itibariyle seyrinin ve 
ülkeye gelen yabancı para miktarı içerisinde turizm gelirlerinin payına bakmak gerekir.  

TCMB’nin yayınladığı reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, 100 değerinin üzerine çıktıkça TL 
aşırı değerlenirken, 100’ün altına indikçe ise TL aşırı değer kaybetmeye başlar. Yukarıda Şekil 
1.’e baktığımızda endeksin 2000 ve 2019 yılları arası incelenmesi sonucunda 2004-2014 arası 
dönemde reel döviz kurunun 100 değerinin üzerinde olduğu gözlemlenebilir. Bu yıllar arasında 
TL aşırı değerli olduğu için ülkenin uluslararası alanda rekabet gücünün düştüğünü söylemek 
yanlış olmaz. Türkiye 2001 yılından günümüze kadar esnek kur sistemi uyguladığı için TL’nin 
aşırı değerli olmasında TCMB’nin müdahalesinden çok, ülkeye giren yabancı sermayenin etkisi 
oldukça büyüktür. Bu dönemde ülkeye gelen döviz miktarında sermaye hareketleri ve dış turizm 
gelirlerinin payı oldukça yüksektir.  

 
Şekil 1. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) ve Turizm Gelirleri (Milyar Dolar) (2000-2019)  

Kaynak: TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi Verileri kullanılarak derlenmiştir. 

 

Şekil 1.’e bakıldığında 2000-2007 döneminde dış turizm gelirleri ile reel döviz kuru arasında çok 
sıkı olmayan paralel bir seyir (2001 hariç) gözlemlenirken, 2008-2019 arası dönemde ise turizm 
gelirleri ile reel döviz kuru arasında bir ilişki olmadığı gözlemlenmektedir. İncelemeye esas 
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aldığımız 2000-2019 dönemine ilişkin, ülkenin ödemeler bilançosuna ait temel verileri incelemek 
sorumuza önemli ölçüde açıklık getirecektir. 2000-2004 arası ülkenin 2001 krizi ve sonrasındaki 
toparlanma çabaları TL’nin aşırı değerlenmesini önlemiştir. Diğer yandan 2008 mortgage krizi 
sonrası dünyada yaşanan bol para döneminin 2014 yılı itibariyle sıkılaştırılmaya başlanması REK 
endeksinin 100’ün altına kaymasına yani TL’nin aşırı değer kaybetmesine neden olduğunu Şekil 
1.’den kolaylıkla takip etmek mümkündür. Acaba 2000-2019 yılları arasında TL’nin 
değerlenmesinde hangi faktörler rol oynamıştır. Bunun için aşağıdaki Tablo 2.’nin incelenmesi 
yararlı olacaktır.  

 

Tablo 2. Türkiye’nin Ödemeler Bilançosu (2000-2019) 

Yıllar 
Turizm Geliri Hariç 

Cari Açık 
(Milyar Dolar) 

Turizm Geliri 
(Milyar Dolar) 

Turizm Geliri 
/ Turizm 

Geliri Hariç 
Cari Açık 

Miktarı (%) 

Finans Hesabı 
(Milyar Dolar) 

Finans Hesabı 
/ Turizm 

Geliri Hariç 
Cari Açık 

Miktarı (%) 
2000 -17,6 7,6 % 43,5 9,6 % 54,6 
2001 -4,3 8,1 % 186,8 -14,6 % -336,2 
2002 -9,1 8,5 % 93,1 1,2 % 12,9 
2003 -20,9 13,3 % 63,8 7,2 % 34,3 
2004 -30,5 16,3 % 53,5 17,7 % 58,0 
2005 -40,2 19,2 % 47,8 42,7 % 106,3 
2006 -48,6 17,5 % 35,9 42,7 % 87,8 
2007 -56,4 19,4 % 34,5 49,3 % 87,4 
2008 -62,8 23,4 % 37,2 34,8 % 55,4 
2009 -34,3 23,0 % 66,9 9,9 % 28,8 
2010 -67,2 22,6 % 33,6 60,1 % 89,4 
2011 -99,5 25,1 % 25,2 67,1 % 67,5 
2012 -73,3 25,3 % 34,6 72,7 % 99,1 
2013 -83,9 28,0 % 33,4 75,6 % 90,1 
2014 -68,4 29,6 % 43,2 41,9 % 61,3 
2015 -53,9 26,6 % 49,4 9,4 % 17,4 
2016 -45,6 18,7 % 41,1 22,5 % 49,4 
2017 -63,1 22,5 % 35,6 38,6 % 61,3 
2018 -46,0 25,2 % 54,9 0,5 % 1,1 
2019 -21,2 29,8 % 141,0 4,5 % 21,5 

Kaynak: TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi Verileri kullanılarak derlenmiştir. 

 

Tablo 2. detaylı incelendiği zaman, genel olarak ülkenin turizm hesabı hariç cari açık miktarının 
önemli bir kısmının ülkeye giren sermaye hareketleri ile finanse edildiği görülür. Örneğin 2005 
yılında 40,2 milyar dolarlık açıktan daha fazla finans hesabı yoluyla ülkeye sermaye girdiği için 
finans hesabının açığı karşılama oranı yaklaşık %106,3 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan 2006, 
2007, 2010, 2012 ve 2013 yılında finans hesabının cari açığı karşılama oranı oldukça yüksektir. 
Bununla birlikte, cari açığın turizm gelirleriyle karşılama oranı 2001, 2002, 2004, 2009, 2015, 2018 
ve 2019 yılında oldukça yüksektir. Sonuç olarak 2000-2019 yılları arasında ülkenin reel efektif 
döviz kurunun yüksek olmasının yani TL’nin aşırı değerli olmasının nedenleri arasında ilk sırada 
finans hesabı olmakla beraber, turizm gelirlerinin etkisi de yadsınamaz şekilde yüksektir. 

Peki, Türkiye’de zaman zaman TL’nin aşırı değerli olmasının en önemli sonuçları için ne 
söylenebilir. Öncelikle 2000’li yıllardan günümüze hem ihracat hem de ithalat hacimleri 
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artmasına rağmen TL’nin aşırı değerlendiği yıllarda ithalat deyim yerindeyse patlamıştır. Diğer 
yandan 2000’li yıllardan günümüze ithalatın sektörel dağılımına baktığımızda tüketim malları 
ithalatının toplam ithalat içindeki payı yaklaşık %9-12 arasında değişmiştir. Yatırım mallarının 
toplam ithalat içindeki payı ise yaklaşık %10-13 arasında seyretmiştir. Son olarak ara malının 
toplam ithalat içindeki payı ise yaklaşık olarak %75-80 arasında gerçekleşmiştir. Bu oranın 
yüksekliği, ülkenin daha çok montaj sanayi şeklinde bir üretim yapısına sahip olduğunu 
göstermesinin yanı sıra sanayisizleşmenin de önemli göstergelerinden biridir. Bu oranın yüksek 
olmasının en önemli sebeplerinden biri, sanayi yapımızın montaj sanayine dayanmasının 
yanında TL’nin aşırı değerli olmasından kaynaklanır. TL’nin 2004-2014 yılları arasında aşırı 
değerli olmasında sermaye hareketlerinin önemli bir payı varken, turizm sektöründen kaynaklı 
döviz girişi de bir diğer etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun bile turizm sektörünün 
ülkede bir nebze de olsa, Hollanda Hastalığının oluşmasında bir etken olduğu söylenebilir (A & 
T Bank, 2019: 3).     

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

İktisat yazınında Hollanda Hastalığı, doğal kaynak bakımından zengin ülkelerin doğal kaynak 
üzerinden elde ettikleri kazançlar nedeniyle ülke parasının aşırı değerlenmesi ve bu nedenle 
olumsuz etkilenen ticaret ilişkileri neticesinde söz konusu ülkede oluşan yüksek cari açık ve 
işsizlik sorununu ifade eder. Hollanda hastalığı Hollanda’da 1960’lı yılların başında Kuzey 
Denizi’nde bulunan doğal gaz sonrasında yaşanan ekonomik aksaklıkların yaşanması nedeniyle 
bu ülkenin adı ile anılmaktadır. Hollanda, ciddi düzeyde doğal gaz rezervinin keşfi ile kısa 
dönemde büyük bir zenginliğe ulaşsa da bu zenginlik hemen sonrasında yerini ekonomik 
sıkıntılara bırakmıştır. 

Literatürde Hollanda Hastalığı üzerine yapılan çalışmalar, Hollanda Hastalığının sadece doğal 
kaynak bakımından zengin olan ülkelerde ortaya çıkmadığını göstermiştir. Yapılan çalışmalara 
göre; yurtdışı işçi döviz gelirlerinin, dış yardımların, yabancı sermaye girişinin ve tarım 
sektöründe bir ürünün rekabet avantajı kazanarak daha çok ihracat geliri sağlamasının da 
Hollanda Hastalığına neden olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Bununla birlikte, dış 
turizmin ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerini belirlemeye yönelik çeşitli çalışmalar da 
vardır. Bu alandaki ilk çalışma Copeland’a (1991) aittir. Sonuç olarak yapılan çalışmalar, turizm 
sektörünün potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerde, turizm gelirlerinin Hollanda Hastalığına 
neden olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir.  

Dünyada 1950’li yıllardan itibaren hızla gelişen turizm sektörü, birçok ülke açısından 20. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren kalkınma için önemli bir sektör haline dönüşmüştür. Nitekim 
Türkiye’de özellikle dış turizm 1980’lerden itibaren önemli bir gelişme göstermiş ve ülkeye 
büyük bir katkı sağlayan kazanç alanlarından biri haline gelmiştir. Turizm sektörü, Türkiye 
ekonomisi açısından ciddi miktarda döviz girişi ile döviz kıtlığı sorununun kaldırılmasında 
önemli bir rol oynamasının yanı sıra, yeni iş sahaları ortaya çıkarılmasında önemli katkıları 
bulunmaktadır. Bu çerçevede turizm, Türkiye’nin iktisadi kalkınma stratejisinde önemli bir 
sektör olarak kabul edilebilir. İşte bu yüzden özellikle 1980 sonrası kalkınma planlarında turizm 
sektörüne ayrı bir önem verilmiştir.  

Turizm sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki yerini ve önemini diğer ülkelerle kıyaslayarak 
özetleyecek olursak; 

• Dünyada 2019 yılında turist sayısı 1,5 milyar kişiye ulaşırken, turizm geliri ise 1,5 trilyon 
doları aşmıştır. Türkiye 51,7 milyon turist ile dünya genelinde en fazla turist çeken altıncı 
ülke iken, 29,8 milyar dolar turizm geliri ile 15. sıradadır (UNWTO, 2019). 



Erol BULUT ve Özgür ŞAHAN  

 2148 

• Günümüzde turizm sektörünün GSYH’ye doğrudan katkısının en çok olduğu ekonomi 
503,7 milyar dolar ile ABD’dir, ABD’yi 275,2 milyar dolar ile Çin, 138,1 milyar dolar ile 
Almanya izlemekte ve Türkiye 29,1 milyar dolar ile 14. sırada yer almaktadır (UNWTO, 
2019). Buna göre Türkiye’de turizm sektörünün GSYH’ye doğrudan katkısı Akdeniz 
havzasında yer alan pek çok ülkeden daha yüksektir. 

• Turizmin GSYH’ye doğrudan katkısı oransal olarak incelendiğinde, Türkiye’de %4,1 ile 
dünya ortalamasına olan %3,1’in üzerine çıksa da bu sektördeki rakip ülkelerin oldukça 
aşağısındadır (UNWTO, 2019). Bu değerin yüksek olması, herhangi bir sebeple (iklim 
şartları, terör ve salgın hastalıklar gibi) olumsuz etkilenen turizm sektörünün kötü bir yıl 
geçirmesi, ülke ekonomisini batma noktasına getirebilir. O yüzden ülkelerin sektör 
çeşitliliğine gitmesi çok önemlidir. Bu açıdan incelendiğinde Türkiye ekonomisinin 
turizm sektörüne bağımlılığının yüksek olmaması hem Hollanda Hastalığına ilişkin 
bulguları zayıflatmakta hem de az evvel bahsedilen olumsuz etkilerin oluşumunu 
engellemektedir. 

• Turizm sektörünün GSYH’ye toplam katkısına bakarsak, ABD ekonomisi 1,5 trilyon 
dolarlık değeri ile ilk sırada yer alırken, ABD’yi yaklaşık 1 trilyon dolar ile Çin, 376 milyar 
dolar ile Almanya ekonomisi takip etmektedir (UNWTO, 2019). Turizm sektörünün 
GSYH’ye toplam katkısında dünya ortalaması yaklaşık 57 milyar dolardır ve Türkiye 88 
milyar dolar ile dünya ortalamasının üzerinde olmakla birlikte, Türkiye’nin turizm 
sektöründe önemli rakiplerinden İspanya (177,2 milyar dolar) ve İtalya’nın (207 milyar 
dolar) gerisinde kalmıştır (UNWTO, 2019).  

• Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya seyahat ve turizmin sektörünün toplam katkısına oransal 
olarak değerlendirdiğimizde, oranın yüksek olduğu ülke ekonomilerinin turizm sektörü 
olmadan ayakta kalamayacağı ifade edilebilir. Türkiye’de bu oran yaklaşık %12,5 ile 
%10,2 olan dünya ortalamasının üzerinde olmakla birlikte, turizm sektöründe 
Türkiye’nin rakibi olan Yunanistan (%18,6), İspanya (%14,2) ve Tunus’un (%13,7) 
altındadır (UNWTO, 2019). Türkiye’de dünya ortalamasının üstünde olması, bir açıdan 
Türkiye’nin turizm sektörüne kısmen de olsa bağlı olduğunu işaret etse de Türkiye’nin 
rakibi olan Akdeniz ülkelerine kıyasla oranın daha düşük olması, ekonomik payı 
açısından Türkiye’nin turizme daha az bağlı olduğunu göstermektedir. 

• Turizm sektörünün günümüzde istihdama doğrudan katkısı açısından Türkiye 495 bin 
kişi ile oldukça gerilerde yer almaktadır. Ülkemizde özellikle turizm sektöründe kayıt 
dışılığın yüksek olduğu düşünüldüğünde, rakamın düşük çıkması öngörülebilir bir 
sonuç olmaktadır. Bu nedenle bu açıdan bir değerlendirme yapılması sağlıklı 
olmayacaktır. 

• Seyahat ve turizm sektörünün istihdama toplam katkısına baktığımızda 69,5 milyon kişi 
ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin’i 40 milyon kişi ile Hindistan, 14 milyon kişi ile ABD 
ekonomisi takip etmektedir (UNWTO, 2019). Akdeniz çanağında yer alan önemli turizm 
ülkelerinden İtalya’da 2,8 milyon kişi, İspanya’da 2,6 milyon kişi ve Türkiye’de 2,2 
milyon kişi ile dünya ortalaması olan 2,1 milyon kişinin üzerindedir (UNWTO, 2019). 
Buradan çıkarılacak en önemli sonuç, turizm sektörünün dünyada ortalama olarak 2 
milyondan fazla kişiye doğrudan veya dolaylı olarak iş imkânı sunduğu gerçeğidir. 

Genel olarak değerlendirdiğimizde Turizm sektörünün Türkiye açısından gerek döviz geliri, 
gerek milli gelire ve istihdama katkısı açısından önemli bir paya sahip olmakla birlikte, Hollanda 
Hastalığına neden olacak büyüklüğe ulaşmadığı ve ülke ekonomisinin turizm gelirlerine bağımlı 
bir ekonomik yapı içinde olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte, bir ülkenin turizm sektöründeki 
hızlı bir gelişme; kaynak hareket etkisi (resource movement effect) ve harcama etkisi (spending 
effect) ile birlikte sanayisizleşmeye yol açabilmektedir (Brida ve Risso, 2009: 178-185). Türkiye bu 
açıdan değerlendirildiğinde; 
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• Türkiye gelen turist sayısı açısından önemli bir turizm ülkesiyken turizm geliri ve turist 
başına ortalama harcama miktarı açısından potansiyelinin altında değerlere sahip 
olması, turizmin GSYH içindeki payının yaklaşık %4,1 gibi düşük bir seviyede olması ve 
toplam istihdam içindeki payının yaklaşık %10 düzeyinde olması ilk etki yani kaynak 
hareket etkisinin olmadığını göstermektedir.  

• Diğer taraftan 2004-2014 arası dönemde TL’nin aşırı değerli olduğu (reel döviz kuru 100 
değerinin üzerinde kalmıştır), TL’nin aşırı değerli olmasının ise esasen sermaye 
hareketlerinden kaynaklı olmakla beraber, turizm gelirlerinin de bu duruma etkisinin 
küçümsenemeyecek boyutlarda olduğu görülmektedir. TL’nin aşırı değerlenmesinin 
talep artışı ve rekabet gücünün zayıflaması üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, turizm 
gelirlerinin ikinci etki olarak ifade ettiğimiz harcama etkisine katkısının olduğu 
söylenebilir. Buna göre; 2004-2014 arası dönemde TL’nin aşırı değerlenmesinde ikincil 
etkiye sahip olması, turizmin kısmen Hollanda Hastalığına neden olduğunu 
göstermektedir. 

Özetleyecek olursak; turizmin Türkiye ekonomisi için Hollanda Hastalığı yaratıp yaratmadığına 
bakılınca yaratmadığı gibi bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çünkü Rusya, Irak, Suudi Arabistan 
gibi ülkelerde ülkeye giren dövizlerin yaklaşık %70 civarı petrol ve doğal gaz gibi tek sektörden 
kaynaklıdır. Ancak Türkiye’de turizmin böyle bir etkisi yoktur. Ancak, Türkiye ekonomisi için 
genel bir değerlendirmede bulunduğumuzda, turizm gelirlerinin küçümsenemeyecek ölçüde 
olmasına rağmen, bu gelirlerin ülke geneline yayılmadığı, Antalya ve Muğla gibi turizm 
potansiyeli yüksek birkaç şehir ile sınırlı kaldığı aşikârdır. Turizmin bu bölgelerde gelişmesi ile 
birlikte, verimli tarım alanlarının turizm için kullanılmaya başlanması bu bölgelerde tarımsal 
üretim azalmasına, bazı tarım ürünlerinin ithal edilmesine neden olmuştur (Komşu ve Eban, 2019: 
145). Bu durum, tarımsal üretimin azalması ve ithalata bağlı döviz çıkışının artmasıyla birlikte, 
uzun dönemde refah kaybına ve Hollanda Hastalığına neden olacaktır. Diğer taraftan turizm 
sektörünün gelişmesi, doğal kaynakların aşırı tüketimine ve çevreye de zarar vermekte, haliyle 
turizm sektörünün ekonomiye net katkısı da tartışılır hale gelmektedir. Türkiye’de turizm 
sektörünün Hollanda Hastalığına neden olup olmadığına ilişkin bundan sonra yapılacak 
çalışmalarda, incelemenin Türkiye ekonomisinin geneli için değil de bu turizm potansiyeli 
yüksek olan bölge ve şehirler bazında münferit olarak yapılması daha doğru olacaktır. 
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Öz 

Bu araştırmada, turizm rehberliği alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim veren kurumlarda çalışan 
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rehberliği eğitimi veren üniversitelerin turizm rehberliği bölümlerindeki akademisyenlerin yayınları 
oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında doküman-arşiv tarama yöntemiyle 
üniversitelerin web siteleri, akademik veri bilgi sistemleri ve YÖK akademik veri tabanı taranmıştır. 
Ulaşılan özgeçmiş ve diğer verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmış, betimsel analiz ile 
veriler çapraz tablolarla incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye’de 38 fakülte ile yüksekokulda 
213 ve 26 meslek yüksekokulda 77 olmak üzere turizm rehberliği bölümlerinde 290 akademisyenin 
çalıştığı; bunların toplamda 6601 yayın yaptığı, yayın dili açısından büyük çoğunluğunun Türkçe 
(%73,7) olduğu tespit edilmiştir. Yayın türü bakımından ise akademisyenlerin en çok bildiri (%42,7) ve 
makale (%35,4) çalışmaları ile 429 lisansüstü teze danışmanlık yaptıkları saptanmıştır. 
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Abstract 

In this research, scientific publications of academicians were evaluated in terms of various parameters. 
The population of research that constitute by academician publications who is working in 
faculty/college and associate (vocational) level in the relevant department of Universities in Turkey. To 
collect data, web sites of universities, academic data information systems and YOK academic database 
were searched by document-archive research method. Content analysis was used to analyze the 
curriculum vitae and other data, and the descriptive analysis was analyzed with cross tables. As a result, 
38 faculties/colleges and 26 vocational schools have 290 academicians in tourist guiding departments in 
total; 6601 publications published totally, a great majority of them (73.7%) were in Turkish. Regarding 
the type of publication, it was found that academicians made papers (42.7%) and articles (35.4%) and 
respectively, give consultation to 429 graduate theses, also. 
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GİRİŞ 

Üniversiteler toplumda önemli ve saygın bir yere sahip yükseköğretim kurumları (Erdem, 2013:109) 
olup ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynamaktadırlar (Karakütük vd., 2008). Toplumsal gelişimin 
merkezinde yer alan üniversiteler bilim ve bilgi üretimi ile değişmeyi ve gelişmeyi temsil etmekte ve 
yöresel, bölgesel ve küresel olarak toplumların sosyal ve ekonomik refahına katkıda bulunmaktadırlar 
(Erdem, 2013:109). Bu katkıları ise akademisyenler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bu nedenle 
üniversitelerin niteliği ve topluma sağlayacakları katkının boyutu fiziki ve teknik alt yapısının yanı sıra 
kadrosunda yer alan akademisyenlerin niteliğine bağlıdır. Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin 
yanı sıra bilginin araştırılması, uygulanması, öğretilmesi ve yayılmasında akademisyenler büyük rol 
üstlenmektedir (Karakütük vd., 2008). Üniversitelerde yükseköğretim eğitiminin yanı sıra çeşitli 
bilimsel araştırmalarda bulunan akademisyenler bir taraftan çalıştıkları bilim dalına/disipline yönelik 
akademik literatürün gelişimine katkıda bulunurken diğer taraftan da ilgili sektördeki uygulamalara 
katkı sağlamaktadır. Akademisyenlerin bilimsel çalışma yapma ve yayın yeteneği sonucu ortaya çıkan 
bu eserler onların akademik performansını ortaya koymaktadır.  

Akademik performans düzeyi bireyin kendisine ve görev yapılan ortama göre değişkenlik 
gösterebilmektedir. Akademik performansı yüksek olan akademisyenler uygun zemin ve ortam 
buldukları üniversitelerde daha verimli ve üretken olmaktadırlar (Okur, 2007:62). Dolayısıyla yapılan 
bilimsel araştırmaların belirli aralıklarla incelenmesi, akademik üretkenliklerinin değerlendirilmesi ve 
geri bildirimlerin yapılabilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle akademisyenlerin nitelik düzeylerinin 
belirlenebilmesi için performans ölçümleri yapılmalı, denetlenmeli, akademik etkinlikleri ve ürettikleri 
yayınlar incelenerek mevcut durum ortaya konmalıdır. Bu amaçla kullanılabilecek yöntemlerden birisi 
ise bibliyometridir. Bu kavram Pritchard (1969:348) tarafından “matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin 
kitaplar ve diğer iletişim ortamlarına uygulanması” olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel çalışmaların, yazar, 
konu, atıf yapılan yazar, atıf yapılan kaynaklar gibi verilerin istatistiksel olarak incelenmesi ile ilgilenen 
bibliyometri, elde edilen istatistiksel sonuçlar doğrultusunda belirli bir disipline ait genel yapının ortaya 
konmasını mümkün kılmaktadır (Zan, 2012:15). Dolayısıyla bibliyometri çalışmalarının, akademik 
açıdan incelendiğinde üretkenliğin ve sürdürülebilirliğin değerlendirilmesinde bir rehber veya yol 
haritası olduğu söylenebilir. Bu noktadan hareketle araştırmada, turizm rehberliği alanında 
yükseköğretim düzeyinde eğitim veren üniversitelerde çalışan akademisyenlerin bilimsel yayınlarının 
bibliyometrik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Turizm disiplininin gelişimine ve literatürünün büyümesine paralel olarak bu alanda üretilen 
yayınlara yönelik bibliyometri verileri ihtiyaç haline gelmiştir (Hall, 2011). Araştırmacılar 
arasında bibliyometriye gösterilen ilgi zamanla yaygınlaşmış ve önemli bir hal 
almıştır. Akademisyenlerin, yayın kuruluşlarının ve düzenlenen bilimsel etkinliklerin sayıların artması 
ile bu gruplara yönelik gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası nitelikli bibliyometrik çalışmaların sayısı 
artmaya başlamış ve inceleme alanları da çeşitlenmiştir. Bibliyometrik çalışmalar; akademik dergilerdeki 
makalelerin (Sandıkcı ve Mutlu, 2019; Temizkan, Çiçek ve Özdemir, 2015; Özel ve Kozak 2012), lisansüstü 
tezlerin (Boyraz, Kabakulak ve Mutlu, 2020; Yayla ve Ergün, 2020; Kozak, 2001), kitapların (Altaş, 2017), 
bilimsel etkinliklerde sunulan bildirilerin (Baytok vd., 2019c; Boyraz ve Sandıkcı, 2018; Boyraz, 2018) 
incelenmesine yönelik olabileceği gibi belli bir bilim alanına/disipline yönelik yayınlar (Sandıkcı vd., 2018) 
ve etkinlikler (Alan ve Şen, 2020) için de gerçekleştirilebilmektedir. Bu kapsamda incelenen çalışmalar; 
belirli bir zaman dilimi, veritaban(lar)ı (Acar ve Gül Yılmaz 2019), yayıncı kuruluş/dergi (Çiçek ve Kozak 
2012), bilimsel etkinlik dizisi/alanı (Boyraz, 2019), kurum/üniversite (Demirgil, 2018), 
bölüm/program/anabilim dalı (Baytok vd. 2019a), yöntem/model (İpkoparan ve Akbaba 2019) veya 
akademisyen (Çiçek ve Çiftçi, 2019) gibi farklı değişkenler açısından sınırlandırılabilmektedir.  

Turizm literatüründe alana yönelik genel bibliyometrik çalışmaların yanı sıra turizm çeşitleri ile 
turizmin alt disiplinlerine yönelik daha spesifik incelemeler de yapılmaktadır. Bu durum turizmin 
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temel alanlarından biri olan Turizm Rehberliği için de söz konudur. Literatürde Turizm Rehberliği ile 
ilgili araştırmalara yönelik yapılan bibliyometrik çalışmalarda; Şahin ve Acun (2015) 1990-2015 yılları 
arasındaki Ulusal Turizm Kongrelerinin bildirilerini; Çapar vd., (2018) 2005-2017 yılları arasındaki tez, 
makale ve bildirileri; Özsoy ve Çokal (2018) 1989-2018 yılları arasındaki lisansüstü tezleri; Black vd. 
(2018) uluslararası literatürde yer alan 1980-2016 yılları arasındaki makaleleri; Kaygalak vd., (2019) 
Scimago dergi sıralamasında (2017) etki faktörü en yüksek beş derginin 1980-2019 yılları arasındaki 
makalelerini incelemişlerdir. 

Turizm literatüründe bibliyometrik çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, turizm ve turizmle 
ilişkili alanlarda çok sayıda, farklı tür ve niteliklerde yayınların yapıldığı görülmektedir. Turizm 
rehberliği alanına yönelik bibliyometrik çalışmalar ise görece daha sınırlı ve dar kapsamlıdır. Bununla 
birlikte daha önceki bilimsel çalışmalarda, incelenen yayın türleri ve sınırlandırıcı değişkenler açısından 
belirli bir bilim alanında/disiplinde görev yapan akademisyenlerin tamamına yönelik bir 
değerlendirmeye rastlanmamıştır. Belirli bir disiplin ile o disiplinde görev yapan akademisyenlerin 
belirli zaman aralıklarında incelenmesi, hem o disiplinin zaman içerisindeki gelişiminin takip edilmesi 
ve eğilimlerin açığa çıkartılması hem de akademisyenlerin üretkenlikleri ve performansları hakkında 
bilgi sahibi olunması açısından önemlidir. Bu noktadan hareketle belirtilen niteliklere ilişkin turizm 
rehberliği alanında görev yapan akademik personellere yönelik bütüncül bir mevcut durum 
değerlendirilmesinin yapılması amacıyla bir çalışma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Böylelikle ortaya 
konulacak çalışmanın bir taraftan literatüre katkı sağlaması diğer taraftan gelecek yıllarda turizm 
rehberliği alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yol gösterici bir kaynak özelliği taşıması 
beklenmektedir 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı, turizm rehberliği alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim veren kurumlarda 
çalışan turizm rehberliği bölümlerindeki akademisyenlerin mesleki hayatında gerçekleştirdikleri tüm 
bilimsel yayınlarının çeşitli parametreler açısından değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında 
akademisyenlerin yapmış oldukları bilimsel yayınların; türü (makale, kitap/kitap bölümü, bildiri, proje), 
yayın dili (Türkçe, İngilizce vd.) ve yayın alanı (turizm, rehberlik vd.) açısından çeşitli değişkenlere (cinsiyet, 
çalışılan kurum türü, unvan, önlisans-lisans-lisansüstü eğitim durumu ve alanları, çalışma belgesi sahiplik 
durumu-dil türü-bağlı bulunan oda ile idari görev pozisyonları) göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bilimsel 
araştırma projelerinin tamamlanmasında proje konusu ile ilgili bir çıktının (makale, kitap, bildiri, tez vb.) 
sunulması şartı arandığı için projeler araştırma kapsamında çıktı türüne bakılmaksızın bağımsız bir 
yayın türü olarak kabul edilmiştir. Bilimsel yayınların hangi alan(lar)da yapıldığını belirlemeye yönelik 
değişkenler olarak çalışma başlığı, özet ve anahtar sözcükler kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 
Türkiye’deki üniversitelerin turizm rehberliği eğitimi veren önlisans düzeyinde meslek yüksekokulları 
ile lisans düzeyinde fakülte ve yüksekokullarda aktif olarak çalışan akademisyenlerin yayınları 
oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden doküman-arşiv 
tarama ile üniversitelerin web siteleri, akademik veri bilgi sistemleri ve YÖK akademik veri tabanı 
taranmıştır. 01-15 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen veri toplama sürecinde turizm 
rehberliği bölümlerindeki akademisyenlerin özgeçmişleri tek tek kayıt altına alınmıştır. Elde edilen 
özgeçmişlerin ve web sitesi verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmış, veriler betimsel 
analiz (yüzde ve sıklık analizi, aritmetik ortalama) ile çapraz tablolar halinde incelenmiştir. 

 

BULGULAR 

Araştırma ile Türkiye’deki üniversitelerde turizm rehberliği eğitimi veren bölümlerde 290 
akademisyenin görev yaptığı tespit edilmiş olup 51’ine (39’u öğretim görevlisi, 10’u araştırma görevlisi ve 
ikisi doktor öğretim üyesi) ilişkin herhangi bir yayın bilgisine erişilemediği için araştırmaya dâhil 
edilmemiştir. Yayınları incelenen akademisyenlerin 192’si 38 ayrı fakülte ve yüksekokulundaki lisans 
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bölümünde ve 47’si ise 26 meslek yüksekokulundaki önlisans programında turizm rehberliği eğitimi 
veren kurumlarda görev yapmaktadır. Bunların %55,5’sı erkek ve %44,4’ü kadın iken, lisans 
bölümlerinde erkek, önlisans programlarında ise kadın akademisyenlerin oranının fazla olduğu 
belirlenmiştir. Akademisyenlerin unvanlarına göre sırasıyla; %44,4’ü doktor öğretim üyesi, %18,0’i 
araştırma görevlisi, %16,7’si öğretim görevlisi, %15,1’i doçent doktor ve %5,9’u profesör unvanına 
sahiptir. 

Turizm rehberliği bölümü akademisyenlerin toplamda 6601 yayın ürettikleri tespit edilmiştir. Bunlar 
arasında en fazla yayının 2817 ile bildiri (tebliği) ve 2334 ile makale türünde yapıldığı, bunu 928 kitap 
bölümünün ve 141 kitabın takip ettiği belirlenmiştir. Akademisyenlerin 358’i yürütücü ve 23’ü 
araştırmacı olarak 381 adet projenin tamamlanmasında rol almıştır. Bununla birlikte akademisyenlerin 
429 lisansüstü teze de danışmanlık yaptıkları ortaya çıkmış, fakat tezler yayın olarak değerlendirmeye 
alınmamıştır. Tablo 1’de akademisyenlerin yayınları, türleri bakımından yayın dili, cinsiyetleri ve görev 
yaptıkları kurumlar açısından çapraz dağılımla ele alınmıştır. Buna göre yayın dili açısından tüm yayın 
türlerinde Türkçe’nin ağırlıklı olarak öne çıktığı ve cinsiyet açısından erkek akademisyenlerin yine tüm 
yayın türlerinde kadınlara göre daha fazla üretken ve sayıca fazla yayınlarının oldukları belirlenmiştir. 
Kurum türüne göre üretkenlik açısından da cinsiyete benzer şekilde tüm yayın türleri açısından fakülte 
ve yüksekokullarda görev yapan akademisyenlerin meslek yüksekokulunda çalışanlara göre büyük bir 
oran farkıyla daha fazla yayına sahiptir. 
 

Tablo 1: Yayın Türlerinin Yayın Diline, Cinsiyetlerine ve Kurumlarına Göre Çapraz Dağılımı 

Yayın 
Türü 

Yayın 
Dili 

Cinsiyet Kurum Türü 
Toplam Genel 

Toplam Kadın Erkek Fakülte MYO 
f % f % f % f % f % 

Makale 
Türkçe 574 24,6 1.079 46,2 1.503 64,4 150 6,4 1.653 70,8 

2.334 
Yabancı 233 10,0 448 19,2 641 27,5 40 1,7 681 29,2 

Kitap 
Türkçe 28 19,9 107 75,9 119 84,4 16 11,3 135 95,7 

141 
Yabancı 1 0,7 5 3,5 5 3,5 1 0,7 6 4,3 

Kitap 
Bölümü 

Türkçe 288 31,0 436 47,0 679 73,2 45 4,8 724 78,0 
928 

Yabancı 75 8,1 129 13,9 193 20,8 11 1,2 204 22,0 

Bildiri 
Türkçe 730 25,9 1.269 45,0 1.783 63,3 216 7,7 1.999 71,0 

2.817 
Yabancı 271 9,6 547 19,4 774 27,5 44 1,6 818 29,0 

Proje 
Türkçe 142 37,3 210 55,1 333 87,4 19 5,0 352 92,4 

381 
Yabancı 12 3,1 17 4,5 25 6,6 4 1,0 29 7,6 

Toplam 2.354 35,7 4.247 64,3 6.055 91,7 546 8,3 - - 6.601 
Yönetilen 
Tez 

Türkçe 80 18,6 335 78,1 351 81,8 64 14,9 415 96,7 
429 

Yabancı 4 0,9 10 2,3 14 3,3 0 - 14 3,3 
Genel Toplam 2.438 34,7 4.592 65,3 6.420 91,3 610 8,7 - - 7.030 

 
Bilimsel yayınların yayın dili ve türü açısından akademisyenlerin unvanlarına göre dağılımı 
incelendiğinde (Tablo 2), yayın dili açısından tüm unvanlardaki akademisyenlerin ağırlıklı bir şekilde 
Türkçe olarak yayın yaptığı ortaya çıkmıştır. Türleri açısından yayınların unvanlara göre dağılımında; 
makale, bildiri ve kitap bölümlerinin en çok doktor öğretim üyeleri ve en az öğretim görevlileri; 
kitapların en çok doçentler ve en az araştırma görevlileri; projelerin ise en çok doçentler ve en az öğretim 
görevlileri tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte profesörlerin ve doktor öğretim 
üyelerinin sırasıyla en çok makale ve bildiri türünde; doçentlerin, araştırma görevlilerinin ve öğretim 
görevlilerinin sırasıyla en çok bildiri ve makale türünde araştırmalar yaptıkları görülmektedir. 
Yönetilen lisansüstü tezler açısından ise en fazla danışmanlığın profesörler ve en az danışmanlığın 
doktor öğretim üyeleri tarafından verildiği, ancak tezlerin yayın dili açısından doktor öğretim 
üyelerinin profesörlerden daha fazla yabancı dilde hazırlanan teze danışmanlık yaptığı ortaya çıkmıştır.  
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Tablo 2: Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Yayın Türü ve Dilinin Çapraz Dağılımı 

Unvan 
Makale Kitap K. Bölümü Bildiri Proje 

Toplam 
T Y # T Y # T Y # T Y # T Y # 

Prof. Dr. 276 120 396 33 2 35 102 32 134 213 102 315 53 5 58 938 
Doç. Dr. 475 261 736 49 1 50 215 65 280 525 293 818 152 14 166 2.050 
Dr. Öğr. 
Üyesi 708 249 957 42 3 45 302 90 392 889 333 1222 117 10 127 2.743 

Öğr. Gör. 88 22 110 9 - 9 49 7 56 162 46 208 13 - 13 396 
Arş. Gör. 106 29 135 2 - 2 56 10 66 210 44 254 17 - 17 474 
Toplam 1.653 681 2.334 135 6 141 724 204 928 1.999 818 2.817 352 29 381 6.601 

#: Toplam sayı, K. Bölümü: Kitap Bölümü, T: Türkçe, Y: Yabancı 
 
Tablo 3’te akademisyenlerin yapmış oldukları yayınlar, yayın dili ve yayın yapılan bilim alanı 
bakımından farklı değişkenlere göre karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Yayın dili türü açısından 
yapılan yayınların %73,7’si Türkçe iken %26,3’ü ise başta İngilizce olmak üzere diğer yabancı dillerde 
gerçekleştirilmiştir. İncelenen tüm değişkenler açısından (unvan, cinsiyet, kurum, lisans eğitim alanı, 
mezun olunan kurum ve çalışma kartı sahiplik durumu) benzer durum söz konusudur. En çok Türkçe yayın 
%82,5 ile araştırma görevlileri, en çok yabancı dilde yayın ise %39,8 ile lisans eğitimini yabancı diller 
bölümlerde yapan akademisyenler tarafından yapılmıştır. Bununla birlikte elde edilen bulguların 
incelenen değişkenler tarafından da değerlendirilmesi mümkündür. Yayınların değişken türüne göre 
en çok yapıldığı grup olarak; unvan bakımından %41,6 ile doktor öğretim üyeleri; cinsiyet olarak %64,3 
ile erkek akademisyenler; kurum açısından %91,7 ile fakülte ve yüksekokullarda kadrolu çalışanlar; 
lisans eğitim alanı bakımından %57,9 ile turizm alanındaki bir bölümden mezun olanlar; mezun olunan 
kurum türü açısından %66,2 ile fakülte mezunu öğretim elemanları; ve son olarak rehberlik çalışma 
kartı sahiplik durumu bakımından %78,1 ile bu karta sahip olmayan akademisyenler kendi 
kategorilerinde öne çıkmıştır.  

Yayın alanı açısından akademisyenlerin yayınları genel olarak turizm alanıyla ilgili olup olmaması ve 
bunun da özelinde çalışma alanını oluşturan turizm rehberliği ile ilgili olma durumu açısından 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yayınların %6,5’i direk turizm rehberliği alanında ve %70’i turizmde 
fakat bu alanın dışında olmak üzere, akademisyenlerin yaptıkları yayınların toplamda %76,5’i turizm 
alanında iken geri kalan %23,5’inin turizm dışındaki diğer bilim alanlarına (coğrafya, finans, halkla 
ilişkiler, işletme, iktisat, organizasyon, pazarlama, psikoloji, sosyoloji, tarih vb.) yönelik gerçekleştirildiği tespit 
edilmiştir. Yayın alanı incelenen araştırma değişkenleri açısından tekil olarak değerlendirildiğinde; 
unvan bakımından %92,2 ile araştırma görevlilerinin; cinsiyet açısından %82,2 ile kadınların; kurum 
açısından %78,3 ile fakülte ve yüksekokullarda görev yapanların; lisans eğitim alanı bakımından %97,5 
ile rehberlik ve %95,4 ile turizm alanındaki bölümlerden mezun olanların; mezun olunan kurum türü 
açısından %92,5 ile fakülte mezunlarının; ve son olarak rehberlik çalışma kartı sahiplik durumu 
bakımından %78,1 ile bu karta sahip olan akademisyenlerin kendi kategorilerinde turizm alanında 
yayın yapan öğretim elemanları olarak en ön planda yer almışlardır.  

 
Son olarak akademisyenlerin unvan, cinsiyet ve görev yapılan kurum, lisans eğitim alanı, mezun olunan 
kurum türü ve rehberlik çalışma kartı sahip durumu gibi farklı değişkenler açısından türüne göre 
yapmış oldukların yayınların ortalamalarının dağılımlarına tablo 4’te yer verilmiştir. Bu kapsamda 
akademisyenler tarafından ortalama 27,6 yayın (tezler hariç) gerçekleştirildiği tespit edilmiş olup 
türüne göre akademisyen başına düşen en çok yayın 11,8 ile bildirilerdir. Onu sırasıyla 9,8 ile makaleler, 
3,9 ile kitap bölümleri ve 0,6 ile kitaplar takip etmektedir. Bununla birlikte kişi başı tamamlanan proje 
sayısı 1,6 iken lisansüstü tezlere danışmanlık yapabilecek nitelikteki öğretim üyeleri (profesör, doçent ve 
doktor öğretim üyesi) tarafından ortalama üç tez yönetilmiştir. 
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Tablo 3: Yayın Dili ve Yayın Alanının Çeşitli Değişkenlere Göre Çapraz Dağılımı 

Değişken 
Türü Sınıfı 

Yayın Dili Yayın Alanı 
Türkçe Yabancı Toplam Turizm Rehberlik Toplam 
f % f % f % f % f % f % 

Unvan 

Prof. Dr. 677 72,2 261 27,8 938 14,2 662 70,6 37 3,9 699 74,5 
Doç. Dr. 1.416 69,1 634 30,9 2.050 31,1 1.374 67,0 154 7,5 1.528 74,5 
Dr. Öğr. 
Üyesi 2.058 75,0 685 25,0 2.743 41,6 1.957 71,3 125 4,6 2082 75,9 

Öğr. Gör. 312 78,8 75 18,9 396 6,0 260 65,7 43 10,9 303 76,5 
Arş. Gör. 391 82,5 83 17,5 474 7,2 367 77,4 70 14,8 437 92,2 

Cinsiyet 
Kadın 1.762 74,9 592 25,1 2.354 35,7 1.682 71,5 253 10,7 1.935 82,2 
Erkek 3.101 73,0 1.146 27,0 4.247 64,3 2.938 69,2 176 4,1 3.114 73,3 

Çalışılan 
Kurum 
Türü 

Fakülte 4.417 72,9 1.638 27,1 6.055 91,7 4.326 71,4 417 6,9 4.743 78,3 

MYO 446 81,7 100 18,3 546 8,3 294 53,8 12 2,2 306 56,0 

Lisans 
Eğitim 
Alanı 

Turizm 
(156) 2.884 75,5 935 24,5 3.819 57,9 3.301 86,4 342 9,0 3.643 95,4 

Rehberlik 
(58) 911 80,6 219 19,4 1.130 17,1 853 75,5 249 22,0 1.102 97,5 

İİBF (20) 604 66,2 309 33,8 913 13,8 720 78,9 24 2,6 744 81,5 
Arkeoloji 
(17) 225 76,3 70 23,7 295 4,5 46 15,6 2 0,7 48 16,3 

Y. Diller 
(14) 272 60,2 180 39,8 452 6,8 221 48,9 27 6,0 248 54,9 

Diğer (22) 736 78,7 199 21,3 935 14,2 216 23,1 15 1,6 231 24,7 
Belirsiz 
(10) 141 76,2 44 23,8 185 2,8 116 62,7 19 10,3 135 73,0 

Mezun 
Olunan 
Kurum 
Türü 

Fakülte 
(144) 3.193 73,1 1.174 26,9 4.367 66,2 2.733 62,6 286 6,5 3.019 69,1 

YO (85) 1.529 74,6 520 25,4 2.049 31,0 1.771 86,4 124 6,1 1.895 92,5 
Belirsiz 
(10) 

141 76,2 44 23,8 185 2,8 116 62,7 19 10,3 135 73,0 

Çalışma 
Kartı 

Var (57) 1.093 76,0 346 24,0 1.439 21,8 1071 74,4 272 18,9 1.343 93,3 
Yok (182) 3.770 73,1 1.392 27,0 5.156 78,1 3.549 68,8 157 3,0 3.706 71,9 

Toplam 4.863 73,7 1.738 26,3 6.601 100 4.620 70,0 429 6,5 5.049 76,5 
f: Toplam sayı, %: Oran, YO: Yüksekokul, MYO: Meslek Yüksekokul, İİBF: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Y. Diller: Yabancı 
Diller 
 
Bilimsel yayınların ortalamaları, akademisyenlerin sahip olduğu özellikler açısından 
değerlendirildiğinde; unvan bakımından 67,0 ortalama ile profesörlerin; cinsiyet olarak 31,9 ortalama 
ile erkeklerin; kurum açısından 31,5 ortalama ile fakülte ve yüksekokullarda görev yapanların; lisans 
eğitim alanı bakımından 45,7 ortalama ile İşletme ve İktisadi Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun 
olanların; mezun olunan kurum türü açısından 30,3 ortalama ile fakülte mezunlarının; ve son olarak 
rehberlik çalışma kartı sahiplik durumu bakımından 90,2 ile bu karta sahip olmayan akademisyenlerin 
kendi kategorilerinde en çok yayın yapan grup olarak öne çıktığı belirlenmiştir. Bununla birlikte genel 
olarak yayın türü bakımından her bir değişken içerisindeki grubun ortalama yayın sayılarının çeşitlilik 
gösterdiği ve birbirinden ayrıştığı, bu doğrultuda akademisyenlerin farklı önceliklerinin olduğu ortaya 
çıkmıştır.  
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Tablo 4: Çeşitli Değişkenlere Göre Yayın Türü ve Ortalamalarının Çapraz Dağılımı 

Değişken Türü Sınıfı 
Makale Kitap Kitap B. Bildiri Proje Tez Genel 

x # x # x # x # x # x # x 

Unvan 

Prof. Dr. 396 28,3 35 2,5 134 9,6 315 22,5 58 4,1 226 16,1 67,0 
Doç. Dr. 736 20,4 50 1,4 280 7,8 818 22,7 166 4,6 145 4,0 56,9 
Dr. Öğr. 
Üyesi 957 8,3 45 0,4 392 3,4 1.222 10,5 127 1,1 58 0,5 23,6 

Öğr. Gör. 110 2,8 9 0,2 56 1,4 208 5,2 13 0,3 - - 9,9 
Arş. Gör. 135 3,1 2 0,0 66 1,5 254 5,9 17 0,4 - - 11,0 

Cinsiyet 
Kadın (116) 807 7,6 29 0,3 363 3,4 1001 9,4 154 1,5 84 0,8 22,2 
Erkek (133) 1.527 11,5 112 0,8 565 4,2 1816 13,7 227 1,7 345 2,6 31,9 

Çalışılan 
Kurum 

Fakülte 
(192) 

2.144 11,2 124 0,6 872 4,5 2.557 13,3 358 1,9 365 1,9 31,5 

MYO (47) 190 4,0 17 0,4 56 1,2 260 5,5 23 0,5 64 1,4 11,6 

Lisans 
Eğitim 
Alanı 

Turizm (156) 1.316 8,4 47 0,3 589 3,8 1.711 11,0 156 1,0 208 1,3 24,5 
Rehberlik 
(58) 378 6,5 10 0,2 174 3,0 525 9,1 43 0,7 31 0,5 19,5 

İİBF (20) 343 17,2 29 1,5 111 5,6 385 19,3 45 2,3 78 3,9 45,7 
Arkeoloji 
(17) 

121 7,1 6 0,4 43 2,5 85 5,0 40 2,4 20 1,2 17,4 

Y. Diller (14) 197 14,1 12 0,9 55 3,9 172 12,3 18 1,3 22 1,6 32,4 
Diğer (22) 306 13,9 40 1,8 105 4,8 373 17,0 111 5,0 92 4,2 42,5 
Belirsiz (10) 51 5,1 7 0,7 25 2,5 91 9,1 11 1,1 9 0,9 18,5 

Mezun Olunan 
Kurum Türü 

Fakülte 
(144) 1.574 10,9 95 0,7 596 4,1 1.816 12,9 286 2,0 272 1,9 30,3 

YO (85) 709 8,3 39 0,5 307 3,6 910 10,7 84 1,0 148 1,7 24,1 
Belirsiz (10) 51 5,1 7 0,7 25 2,5 91 6,1 11 1,1 9 0,9 18,5 

Çalışma Kartı 
Var (57) 476 8,4 26 0,5 233 4,1 644 11,3 60 1,1 79 1,4 25,2 
Yok (182) 1.858 32,6 115 2,0 695 12,2 2.173 38,1 321 5,6 350 6,1 90,2 

Toplam 2.334 9,8 141 0,6 928 3,9 2.817 11,8 381 1,6 429 3,0 27,6 
#: Toplam sayı, x: Ortalama değer, YO: Yüksekokul, MYO: Meslek Yüksekokul, İİBF: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
 

TARTIŞMA, SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Türkiye’de turizm rehberliği alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim veren kurumlardaki 
akademisyenlerin gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları çeşitli değişkenler açısından incelendiği bu 
araştırma ile birtakım önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Bunlardan ilki, Türkiye’de turizm rehberliği 
alanında görev yapan akademik personel sayısı 2016 yılında 112 (Arslantürk vd., 2016), Ocak 2018 
itibariyle 118 (Doğancılı ve Karaçar, 2018), Mart 2018 itibariyle 201 (Aylan ve Başoda 2018) ve Ocak 2019 
itibariyle 271 (Baytok vd., 2019b) iken ve bu çalışma itibariyle Kasım 2019’da ise 290’a yükselmesidir. 
Böylece 2018’de 4,2 olan program başına akademisyen sayısı 4,5’e çıkmıştır. Dolayısıyla ilgili alana 
yönelik turizm eğitimi veren kurumlar/fakülteler ile aktif olarak öğrenci kabul eden program sayısının 
artmasına paralel olarak kadrolaşma hızının da arttığı ve daha fazla akademik personelin istihdam 
edildiği görülmektedir.  

Araştırma ile incelenen akademisyenlerin toplam 6601 yayın yaptıkları ve bunların her dört tanesinden 
üçü Türkçe iken yalnızca biri yabancı dillerde yayınlanmıştır. Bu durumun Türkiye’de ortaya çıkması 
normal karşılanabilir fakat bilimsel yayınların daha fazla kitleye ulaşabilmesi ve evrensel değer taşıması 
açısından ulusal dilin yanı sıra yabancı dillerde yapılan çalışmaların düzeyi önem teşkil etmektedir. 
Yayın türü bakımından akademisyenlerin en çok %42,7 ile bildiri türünde, buna karşın en az ise %2,2 
ile kitap türünde yayın yaptığı tespit edilmiştir. Bu sonuç Sop’un (2017) çalışma sonuçları ile benzerlik 
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göstermekte olup bu durumun ortaya çıkmasının nedenleri Sop’un (2017) da belirttiği üzere; bildirilerin 
makale ve kitap çalışmalarına kıyasla daha hızlı sonuçlandırılabilmesi; kongrelerin mekânsal 
çekicilikleri; kongrelere katılımın tecrübelerin artırılması ve sosyal ağların genişletilmesine katkıda 
bulunması; buna karşın kitap veya kitap bölümü türündekine yayınların uzun süreç alması, kapsamlı 
bir çalışma ve ciddi bir deneyim gerektirmesi olarak gösterilebilir.  

Araştırmaya katılan akademisyenlerin yayın sayıları açısından kişi başına ortalama 27,6 bilimsel yayına, 
unvan bakımından profesörlerin 67 yayın ile en yüksek, öğretim görevlilerinin 9,9 ve araştırma 
görevlilerinin 11,0 ile en düşük bireysel ortalama yayına sahip oldukları tespit edilmiştir. Profesörlük 
kadroları Türkiye’de ulaşılabilecek en üst akademik kadrolardır. Profesör akademisyenler öğretim 
elemanlarına göre hem tecrübe hem de bilimsel yayın üretme açısından daha uzun yıllar akademik 
geçmişine sahiptir. Dolayısıyla bu süreçte diğer akademik kadrolardaki öğretim elemanlarından daha 
fazla ortalamaya sahip olması olağan bir sonuçtur. Diğer taraftan meslek yüksekokullarında görev 
yapan öğretim görevlilerinin öncelikli hedefi ders verme üzerine olduğu için akademik çalışmalar ikinci 
planda görülebilmektedir. Bu nedenle öğretim görevlilerinin kendilerini bilimsel yayın yapmak 
zorunda hissetmemeleri rehberlik alanındaki akademik üretkenliklerinin daha düşük olmasına gerekçe 
olarak gösterilebilir. Nitekim fakülte ve yüksekokullardaki akademisyenlerin meslek 
yüksekokulundakilerden 11 kat daha fazla yayın yapmış olması da bu durumdan kaynaklanan bir 
sonuç olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan araştırma görevlilerinin ise bilimsel üretkenliklerini 
olumsuz etkileyen temel faktörlerden (Sop, 2017) dolayı düşük akademik yayın ortalamasına sahip 
olabilirler. 

Araştırmada ulaşılan çarpıcı sonuçlardan birisi de akademisyenlerin cinsiyetlerine göre ortalama yayın 
sayılarının dağılımında ortaya çıkan farktır. Kadın akademisyenlerin ortalama yayın sayısı 22,2 iken 
erkek akademisyenlerin idari görevlerine rağmen ortalama 31,9 yayın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 
Bu durumun temel etkenlerinden biri olarak kişi başı en yüksek yayın ortalamasına sahip profesör 
unvanına sahip akademisyenlerin sadece %7,1’inin kadın olması gösterilebilir. Bir diğer önemli sonuç, 
rehberlik çalışma kartına sahip olan akademisyenlerin ortalama 25,2 yayın, bu karta sahip olmayan 
akademisyenlerin ise 90,2 ortalama yayın yapmış olmasıdır. Çalışma kartına sahip olan rehber 
akademisyenlerin alan çalışmalarına katılma ihtimalinin diğerlerine göre yüksek olması, bu doğrultuda 
bilimsel yayınlar için ayırabilecekleri zamanı da kısıtlamaktadır. Dolayısıyla bu akademisyenler 
tarafından üretilen yayınların niceliğinin daha düşük düzeyde olması mümkün karşılanabilir. Bununla 
birlikte lisans eğitim alanlarına göre İİBF ile diğer (psikoloji, mühendislik, biyoloji, coğrafya, ilahiyat, kamu 
yönetimi, antrenörlük vb.) grubunu oluşturan bölümlerden mezun olanların sırasıyla 45,7 ve 42,5 ile yayın 
ortalamalarının özellikle turizm ve rehberlik alanından mezun olanlara göre daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmada son olarak akademisyenlerin yayınlarının yayın yapılan bilim alanı/disiplin açısından 
dağılımına yönelik önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 6601 yayının %6,5’i doğrudan 
rehberlik alanında olmak üzere toplamda %76,5’inin turizm alanına yönelik gerçekleştirildiği tespit 
edilmiştir. Yayınların %23,5’inin turizm dışındaki bilim alanlarına yönelik gerçekleştirilmiş olması, 
akademisyenlerin mezun oldukları lisans alanlarının da çok fazla çeşitlilik göstermesinden 
kaynaklanabilir. Bununla birlikte özellikle turizm rehberliğine yönelik lisans eğitimi veren fakülte veya 
yüksekokulların 2012 yılında çıkarılan 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’ndan sonra 
kurumsallaşmaya başlamasıyla, daha önce farklı birimlerde çalışan akademisyenlerin bu kurumlardaki 
kadrolarda göreve başlaması ve akabinde bilimsel yayınlarının konularını da bu alana 
yoğunlaştırılması ile açıklanabilir. Ayrıca rehberlik veya diğer turizm bölümlerinden mezun olan 
akademisyenler sırasıyla %97,5 ve %95,4 düzeyinde; ve yine çalışma kartına sahip rehber 
akademisyenlerin yayınlarının %93,3’ü kendi alanlarında bilimsel yayınlar yaparak alanın bilgi 
birikimine önemli katkı sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ortaya çıkan bu durum, bir bilim dalının 
temellerinin atılmasında ve entelektüel gelişiminin sağlanmasında katkıda bulunan en önemli 
paydaşların yine o bilim dalından gelen akademisyenlerin olduğunu doğrulamaktadır.  
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Bu çalışmanın sonuçları, üniversitelerdeki turizm rehberliği bölümleri akademisyenlerinin iki (araştırma 
ve öğretim) temel iş faaliyetinden biri olan araştırma kapsamında bilimsel yayın performanslarının 
ortaya konması açısından önemlidir. Her ne kadar bilimsel yayınlara dayalı performans 
değerlendirmesi öğretim kalitesiyle ilgili bilgi vermese de akademik kariyer gelişimi (“yayınla ya da yok 
ol” – “publish or perish”) ve bir bilim dalına/disipline yönelik literatürdeki birikimin artırılması buna 
bağlıdır. Çalışma sonuçları da turizm rehberliği akademisyenlerinin bilimsel üretkenlikleriyle özellikle 
turizm gibi genç bir bilim dalının sınırlarının belirginleştirilmesine ve turizm literatüründeki bilgi 
birikiminin artırılmasına katkı sağladığına işaret etmektedir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan önemli kazanımlara karşın bir takım temel sınırlılıklar da 
bulunmaktadır. İlk olarak, araştırmada lisans ve önlisans düzeyindeki sadece turizm ve turizm 
rehberliği bölümlerinde görev yapan akademik personeli ve yapmış oldukları yayınları kapsamaktadır. 
İkincisi, veri toplama kanalı olarak üniversitelerin web siteleri, akademik bilgi/veri yönetim sistemleri 
ve YÖK akademik veri tabanı ile sınırlandırılmış, bu mecraların dışında akademik personele yönelik 
bilgi içerebilecek alanlar kapsam dışında yer almıştır. Son olarak, araştırma sonuçları Kasım 2019 
itibariyle geçerli olup verilerin toplanma sürecinde kadro atamaları gerçekleştirilen veya görevden 
uzaklaştırılan akademik personelin geçiş dönemi ilgili veri toplama kanallarında yer almaması 
nedeniyle kapsam dışında tutulmuştur. Dolayısıyla konu ile ilgili olarak ilerleyen dönemde 
gerçekleştirilecek çalışmalarda bu sınırlılıkların dikkate alınmalı, mevcut araştırmanın sonuçları da bu 
sınırlılıklar kapsamında değerlendirilmeli ve turizm alanındaki diğer bölümlerdeki akademik kadrolar 
için karıştırılmamalıdır. Bu noktadan hareketle gelecek yıllarda daha bütüncül bir bakış açısı 
geliştirilmesi için; turizm alanında diğer bölümlerde (turizm, konaklama ve seyahat işletmeciliği, gastronomi 
ve mutfak sanatları, rekreasyon yönetimi vb.) de benzer çalışmalar, tek bir veri kanalı aracılığıyla yüzeysel 
çalışmalar yerine çoklu veri tabanları aracılığıyla daha geniş içerikli çalışmalar, değişkenler açısından 
da benzer şekilde birkaç temel parametre yerine daha fazla değişken ile çalışmalar gerçekleştirilebilir. 
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Abstract 

Fishing activities are some certain people’s main means of living. In this regard, these people are 
required to carry on these activities all year round. In addition to this, recreational fishing is one 
of the popular leisure time activities in the western countries. Recreational fishing is activity that 
adds critical social and economic value. This research is a qualitative study design and is 
completed in Kuşadası, Didim and Didim/Akbük districts all of which have a coastline in Aydın 
province. The aim of this research is to reveal whether the people who are engaged in fishing 
activities with their own boats or with the boats of others and who make their livings in this way 
have been engaged in recreational fishing activities and whether they have experienced any 
problems at sea during their recreational fishing activities. According to the results of the 
research, it has been determined that the people expressing that they have been engaged in 
fishing activities have been involved in recreational fishing. 
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GİRİŞ 

Geleneksel balıkçıların, azalan balık kaynakları ve artan işletme maliyetleri (yakıt, personel gibi) 
nedeniyle azalan gelir üretme becerileri karşısında turizmi geliştirmesi için aktivitelerini 
çeşitlendirmesi küresel bir trend olmuştur (Chen ve Chang, 2017: 84). Rekreasyon balıkçılığı, Batı 
ülkelerindeki en popüler boş zaman aktivitelerinden biridir (Kauppila ve Karjalainen, 2012: 88). 
Bunun yanında Rekreasyon balıkçılığı ciddi sosyal ve ekonomik değer katan önemli bir 
aktivitedir (Blicharska ve Rönnback, 2018: 380). 

Bazı kullanıcılar olan endüstriyel balıkçılar, rekreasyon balıkçıları ve dalgıçlar hem balıkçılık 
alanları hem de deniz alanı için rekabet oluştururken diğer kullanıcılar ise deniz alanını sadece 
bulundukları coğrafi alanda su kültürü, enerji üretimi, taşıma, petrol arama ve koruma) gibi 
aktiviteler/endüstriler için geliştirmektedir (Said, MacMillan, Schembri ve Tazanaopoulos, 2017: 
245). Turizm endüstrisinin sosyal ve ekonomik öneminden dolayı araştırma literatürü turizmin 
bölgesel gelişme için genel olarak çevresel bakış açısıyla (ör. Butlervd., 1998; Hall ve Boyd, 2005; 
Müller ve Jansson, 2007; Hallvd., 2009, Kauppila ve Karjalainen, 2012) araç olarak kullanılma 
rolünü vurgulamıştır.  

İlkçağ’dan bu yana Ege ve Akdeniz çevresine yerleşmiş toplumlar denizi kültürlerinin bağlayıcısı 
olarak görmüşler, uzun mesafeleri deniz yoluyla aşmışlardır (Yaşar, 2011: 34). Turizm 
sektörünün gelişmesiyle birlikte, son yıllarda ulusal ve uluslar arası turizm talebinde yeni 
eğilimler ön plana çıkmaya başlamıştır. Turistler güneş-kum-deniz üçgeninin ağırlıkta olduğu 
geleneksel kitle turizminden daha fazlasını istemeye başlamışlardır (Boz ve Tunçer, 2016: 1). Üç 
tarafı denizlerle çevrili turizm cenneti Türkiye’nin doğal dokusu korunarak mevcut turizm 
etkinliğinin artırılmasına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda yetkili 
makamlarca bir takım düzenlemeler gerçekleştirilmektedir (Göksu ve Atik, 2017: 89).  

Sürdürülebilir turizm düşüncesi; turizm kaynağı olan doğal, tarihi, kültürel sosyal ve estetik 
değerlerin korunup geliştirilerek, çekiciliklerinin devamının sağlanmasıdır. Sürdürülebilir 
turizm, doğal ve yapay çevre ile insan kaynaklarını olumsuz etkilemeksizin turist kapasitesini 
artırmayı ve turistik ürünlerin kalitesini yükseltmeyi amaçlar (Can, 2013: 27, Akdağ vd., 2016: 
271).  

Bunların yanında Sürdürülebilir turizm yaklaşımı, tüm kaynakların yönetimi, kültürel 
bütünlüğün, zorunlu ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşam destek sistemlerinin 
devamlılığı sağlanırken, ekonomik, sosyal ve estetik gereksinimlerin karşılanması da öne çıkarılır 
(Akşit, 2007: 443). Son derece çekici görünümler sunan yüksek kıyılar, aynı zamanda 
rekreasyonel faaliyetler için derin ve açık deniz rüzgarlarına kapalı koylara sahiptir (Doğaner, 
2001: 6-7). Dil balığı, tautog (karabalık), deniz levreği gibi olta balıkları kıyı şeridinde 
bulunmaktadır (Li, Vogel ve Viswanathan, 2019: 2). Çeşitli malzemeler kullanılarak, belirli 
amaçlar doğrultusunda deniz tabanına yerleştirilen yapılara yapay resif denilmektedir. Yapay 
resifler körfezde balıkçılık faaliyetlerinde bulunan balıkçılar ve sportif balıkçılar için kolay ulaşım 
sağlayabilecekleri yeri belirli, yıl boyunca kıyı balıkçılığı yapabilecekleri yeni bir av sahası 
oluşturacaktır (Yaşar, 2011: 52).  

Kıyı alanları özellikle de 3 deniz mili alanı (3NMZ) fanyalı ağ ve galsama ağı, uzun olta, sepet ve 
tuzak ayrıca diğer olta ve misina yöntemlerini kullanan küçük ölçekli balıkçılık uygulamaları için 
verimli balıkçılık alanı olarak kabul edilir. Bu alan aynı zamanda endüstriyel trol balıkçılık, su 
kültürü, taşıma ve yakıt ikmali, enerji, rekreasyon şnorkel dalışı ve dalış gibi diğer deniz 
kullanımlarına da ev sahipliği yapmaktadır (Said, MacMillan, Schembri ve Tazanaopoulos, 2017: 
246). Ayrıca kıyı turizmi ve rekreasyon aktiviteleri, tek kullanımlık plastikleri içerir ve bu da 
kıyılardaki mikro plastik sorununa katkıda bulunur (Dowarah ve Devipriya, 2019: 123).  
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Deniz rekreasyon balıkçılığını, diğer balıkçılık türleri ve çevreyle olan önemini ve etkileşimlerini 
tanımlamak için rekreasyon balıkçılığın hangi anlama geldiğini tanımlamak gerekmektedir 
(Pawson, Gelenn ve Padda, 2008: 339). Aslında bazı bölgelerde yazın turistlerin denizde 
gezdirildikleri teknelerin (tekne gezilerinin) kışın işlerin durgunluğu zamanında yine yerli 
turistleri rekreasyonel balıkçılık faaliyetleri için gezdirdiği öğrenilmiştir. Buna bağlı olarak 
araştırmanın temel amacı, rekreasyon balıkçılığının tanımlanması, ayrıca Aydın/Didim ve 
Aydın/Kuşadası’nda yapılan rekreasyon balıkçılığının durumunun analizinin yapılmasıdır. Bu 
bağlamda araştırma yapılan alanda bulunan tekne sahipleri (yaz ve kış aylarında balıkçılık yapan 
veya tekneleri ile gezi turu yapan) ile görüşmeler yapılmış ve rekreasyon balıkçılık faaliyetlerinde 
bulunup bulunulmadığı öğrenilmiş ve eğer rekreasyon balıkçılığı faaliyetlerinde bulunuyorlar 
ise ne durumda olduğu yapılan görüşmelerden sonra analiz edilerek sunulmuştur. Araştırma 
nitel araştırma desenine göre tamamlanmıştır. Araştırmada öncelikle ilgili literatüre yer verilmiş, 
balıkçılık turizmine değinilmiş, ege denizinde bulunan balık türleri belirtilmiş ve denizde tröl 
kullanımına değinilmiştir. Daha sonrasında araştırma içerisinde görüşülen tekne sahiplerinin 
rekreasyon balıkçılığı hakkındaki görüşlerine yer verilmiş ve sonuçların vurgulanması ile 
araştırma tamamlanmıştır.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu alanda balıkçılık turizmi ve yapılan çalışmalara değinilmiştir. Literatürde yapılan çalışmalar 
belirtilmiş ve sonuçlarına yer verilmiştir. Turizm alanında yerel kaynaklarda yapılan çalışmalar 
arasında rekreasyon balıkçılığına rastlanamamıştır. Bu bakımdan araştırmanın önemi bir kez 
daha ortaya çıkmaktadır. 

Bonnichsen vd., (2019), daha fazla turist için balıkçılık - Turist olta balıkçılarının olta balıkçılığı 
alan kalitesi tercihlerine dair ampirik bir araştırma adlı yaptıkları ampirik çalışmalarında Tatil 
destinasyonlarını en azından kısmi olarak rekreasyon olta balıkçılığı fırsatlarına göre seçen olta 
balıkçılarına odaklanmışlardır. Örtük Sınıf analizi modeli yaklaşımıyla farklı olta balıkçısı 
segmentlerinde tercihlerin heterojen olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca üç farklı olta balıkçılığı 
“yakalama odaklı” (%57), “doğa odaklı” (%24) ve “ödül odaklı” (%19) turist segmenti tespit 
etmişlerdir. Üç olta balıkçısı segmenti de su kalitesi yönünden güçlü tercihlere sahip olsa da 
yakalama tercihleri ve olta balıkçılığı alanında sosyal etkileşim tercihleri açısından farklılık 
gösterdiğini belirtmişlerdir. Olta balıkçılığı turistlerini çekmek içi olta balıkçılığı alan yöneticileri 
bu bilgileri, yöneticinin olta balıkçılığı alanındaki olta balıkçılığı türü ve kalitesi tercihleri 
açısından belirli turist segmentlerine yönelik pazarlama çalışmalarını hedeflemek için 
kullanabildiklerini söylemişlerdir. Ayrıca yöneticiler, belirli segmentleri tercihlerine uyacak 
şekilde olta balıkçılığı alanlarını düzenleyip geliştirmeyi amaçlayabileceklerini belirtmişlerdir. 

Li vd., (2019), tuzlu su rekreasyon balıkçılığı talebi: Genelleştirilmiş talep yaklaşımı adlı 
çalışmalarında genelleştirilmiş talep modeli uygulanarak üç balıkçılık modu üzerinde 
Kuzeydoğu Amerika’daki rekreasyon balıkçılık talep yapısı incelemişlerdir: kiralık, özel ve kıyı. 
İyilik değişimleri ise fiyat senaryosu değişimleriyle ölçmüşlerdir. Olta balıkçılığı gezilerinin genel 
talebi esnek olmadığı ortaya konmuştur. Özel mod ve kiralık mod balıkçılıkla olta gezileri ise 
özellikle New York ve New Jersey için fiyat değişimi karşısında hassasken Connecticut ve Rhone 
Island olta gezileri sadece özel mod balıkçılıktaki değişimlere cevap verdiğini belirtmişlerdir. 
Model yerel politika yapıcılara rekreasyon düzenleme tasarımına dair faydalı bilgiler 
sağlamaktadır. 

Chen ve Chang, (2017) geleneksel balıkçıların ötesine geçiş: Tayvan’ın gelişen balıkçılık turizm 
deneyimi adlı çalışmalarında ortaya çıkan endişeleri ve olta balıkçılarının gezi kalitesi ve 
potansiyel yönetim önlemlerini vurgulayarak Tayvan’ın bu aktivitedeki gelişmelerle olan 
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deneyimini araştırmayı amaçlamışlardır. Sonuçlar olta balıkçılarının operatörler tarafından 
sunulan hizmetlerden genel olarak memnun olduğunu göstermiştir. Ancak bu aktivitenin 
sürdürülebilir kalkınmasına yönelin endişeler tespit edilmiştir ve çoğu yasa dışı balıkçılık 
karşısında düzenlemelerin yetersiz uygulanması, ticari ve rekreasyon balıkçıları arasındaki 
rekabet, yakalama istatistiklerinin eksikliği, uygun olmayan olta balıkçısı davranışları ve yatlarla 
rekabet şeklinde sıralanmıştır. Son olarak sürdürülebilir balıkçılık turizmi için yönetim 
çıkarımları tartışılmış ve yakalanan balıkların yönetimini güçlendirme, ticari sektör ve 
rekreasyon sektörü arasındaki diyaloğun teşvik edilmesi, olta balıkçıları arasında deniz 
ortamının korunmasını arttırma ve rekreasyon balıkçılık gemiler ve yatları için adil ve dengeli 
bir ortam yaratmak için yönetim koordinasyonunun arttırılması gibi öneriler vurgulanmıştır. 

Said vd., (2017) sıkışık denize balıkçılık: Deniz koruma alanları Malta küçük balıkçılık filolarının 
geleceği için neyi ima ediyor? adlı çalışmalarında Temellendirilmiş görselleştirme metodolojisine 
dayanan bu araştırma yapmışlar ve küçük ölçekli balıkçılık sektörünün nasıl “uzamsal 
sıkıştırma” geçirdiğini ve bundan etkilendiğini açıklamışlardır. Tespit ettikleri sonuçlara göre, 
küçük ölçekli balıkçılığın, balıkçılık alanlarını bırakmak zorunda olduğunu ya da balık tutmanın 
artan şekilde zorlayıcı hale geldiği şekilde diğer kullanıcılarla paylaşmak zorunda olduklarını 
belirtmişlerdir. Bu zorluklar, kıyı balıkçılık alanlarının neredeyse yarısını kaplayan deniz koruma 
alanlarının (DKA) görünmesiyle artabileceğini tespit etmişlerdir. 

Padin vd., (2016) Galiçya’da (İspanya) balıkçılık turizm yönetimini geliştirmeye dair piyasa 
analizi adlı çalışmalarında, balıkçılık turizminin CFP kılavuzu uyarınca Galiçya’daki balıkçılık 
topluluklarının kalkınmasıyla ilişkisi olduğu düşünüldüğünü belirtmişlerdir. Ayrıca balıkçılık 
negatif uygulamalarının ve tavırlarının yanı sıra toplumun deniz kültürü ve balıkçılıkla ilgili 
negatif algılarının değişmeye başladığı sonucu ifade etmişlerdir. Son olarak FLAG yöneticilerinin 
görüşleri, bu yeni turist ürünün dahil olan tüm tarafların tavır ve değerlerini dönüştürdüğünü 
gösterdiğini belirtmişlerdir. Bunların yanında çalışmanın sonuçlarından elde edilebilecek diğer 
bir sonuç ise balıkçılık turizminin, balıkçılığı güneş ve deniz turizmiyle birleştirerek kıyı 
destinasyonlarını seçen turistler için çekici bir arz olmasıdır. Balıkçılık aktivitelerini bilmek ve 
teknelerde balıkçılık aktivitelerine katılmak potansiyel turizm piyasası niş alanını ortaya 
çıkarmıştır. 

Kauppila ve Karjalainen, (2012) balıkçılık turizminin bölgesel ekonomik etkilerini 
değerlendirmek için süreç modeli: Kuzey Finlandiya vaka çalışması adlı çalışmalarında 
planlayıcılar ve geliştiriciler tarafından uygulanabilecek pratik bir model oluşturmuşlardır. 
Çarpan etkilerini göz ardı etmeye rağmen model, balıkçılık turizminin temel bölgesel ekonomik 
göstergelerini basit, hızlı ve etkin maliyetli olarak sağlam ve karşılaştırılabilir bir yöntem 
kullanarak hesaplama konusunda fayda sağladığı düşünülmektedir. Modeli, kuzey 
Finlandiya’daki Iijoki balık yakalama alanı vakasına uygulamışlardır. Araştırma sonuçları genel 
olarak balıkçılık turizminin ekonomik gerçekleri, kırsal alanlarda ekonomiyi canlandırmak için 
endüstri tarafından bir araç olarak kullanılabildiği ortaya konulmuştur.  

Pawson vd., (2008) Avrupa’da deniz rekreasyon balıkçılığının tanımı adlı çalışmalarında, deniz 
rekreasyon balıkçılığını, diğer balıkçılık türleri ve çevreyle olan önemini ve etkileşimlerini 
tanımlamak için rekreasyon balıkçılığın hangi anlama geldiğini tanımlamak gerektiğini 
belirtmişlerdir. Avrupa Üye Devletleri ulusal yasaları üzerinde gerçekleştirilen bir tarama 
çalışması kıyı suları/balıkçılık sahipliği ve erişimi konusunun yanı sıra spor balıkçılığı ve deniz 
balıkçılığı ile ticari karşılıklarının (satmak için yakalamak ve kar elde etmek) arasındaki yasal 
farkların anlamlı olduğunu ortaya çıkarmışlardır.   

Balıkçılık turizmi, bir bölgenin doğal, tarihi, kültürel ve geleneksel değerlerinin ortaya 
çıkartılması ve korunması yoluyla balıkçılar ve doğal çevre arasında uyum içinde bir arada 
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yaşama girişimidir. Birçok çalışma olta balıkçılığının bölgede yaşayanlar veya ülkedeki 
vatandaşlar için değerini değerlendirmeye odaklanırken turizm için gelir üretme yöntemi olarak 
rekreasyon olta balıkçılığının potansiyeli literatürde göreceli olarak az dikkat çekmiştir 
(Bonnichsen, Jensen ve Olsen, 2019: 1).  

Balıkçılık turizmi ilk olarak rekreasyon ve turistik aktivitelerle gemi ekibinden olmayan üyeleri 
gemiye alarak aktivitelerden faydalanmaları olarak bu faaliyetin öncül ülkesi olan İtalya 
tarafından tanımlandığı düşünülmektedir (Consiglio dei Ministri de Italia, 2001, aktaran: Padin, 
Lima ve Pardellas, 2016: 172). Rekreasyon balıkçılığı üç moda ayrılmıştır: kiralık, özel ve kıyı (Li, 
Vogel, ve Viswanathan, 2019: 3). Ayrıca balıkçılık turizmi, balıkçıların turistleri balıkçılık 
gemilerine alarak denizde balık tutmasını içeren rekreasyon aktivitesini ifade eder (Chen ve 
Chang, 2017: 85). Balıkçı teknelerinde, tekne mürettebatı olmayan insanların misafir edilmesi, 
balıkçılık metotlarının, yemlemenin öğretilmesi ve genel olarak balıkçılıkla ilgili turizm 
hizmetlerinin sağlanması olarak tanımlanabilir. (Boz ve Tunçer, 2016: 1).  

Balıkçılık turizmine katılanların turistik faaliyet dışında bir beklentisi olmamaktadır. Bunun 
yanında balıkçılık turizmi yapan kişilerin (turu organize eden); sahip oldukları veya kiraladıkları 
tekneler ile izin verilen tarihlerde balık avlayarak gelir elde eden kişiler, yani; gelir elde etmek 
veya masraflarının aşağıya düşmesi için yanlarına birkaç kişi dahil ederek olta ile balık avlayan 
kişilerin yaptığı iş olarak adlandırılabilir. Rekreasyon balıkçılık sektörü balıkçılıkla ilgili birçok 
ekonomik aktiviteyi desteklemektedir; bunlar gezi, konaklama, tekne kiralama, tekne inşattı veya 
onarımı, yem ve takım tedariki, alt yapı ve restoranlardır (Li vd., 2019: 2). Olta balıkçılığı 
turistlerini çekme becerisi, verilen ortamdaki olta balıkçılığı alanıyla ilişkili çevrenin ve doğanın 
kalitesine bağlıdır (Ditton, Holland ve Anderson, 2002, Hunt, Camp, Poorten ve Arlinghaus, 
2019, Olaussen ve Liu, 2011, Bonnichsen, Jensen, ve Olsen, 2019). Bunun yanında bu kişilerin 
yazın turistik faaliyetlerde (belge sahipli) bulunarak tekne gezileri yapan kişiler olduğu da 
belirtilebilmektedir.   

Çalışma içerisinde Aydın ili içerisinde yer alan Kuşadası, Didim ve Didim/Akbük’de balıkçılık 
faaliyetinde bulunan kişilerle görüşmeler tamamlanmasından dolayı genel olarak Ege denizinde 
yer alan balık türlerine yer verilmiş ve nesli tükenen veya azalana balık türleri ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Ege denizi derinliklerinde de rastlanan türlerden bazıları; kırmızı dal süngerleri, 
mercan kolonisi, sardalya, karagöz, izmarit, çırçır, gelin, kuzep, hani, mırmır, kaya balığı, karides, 
dülger balığı, müren, mığrı, ıstakoz, yengeç, karabaş balığı, barbun, orfoz, böcek, iskorpit, leopar 
kum balığı, sinarit, çipura, istavrit, sübye, deniz tavşanı, eşkina, köpek balığı, vatoz, fener balığı 
ve ahtapot (Yaşar, 2011: 41).  

Rekreasyonel balıkçılık, birçok yönden ticari balıkçılıkla etkileşime girebilir. Ana çatışma alanları 
(a) kaynak rekabeti, özellikle de lisanslı olmayan rekreasyon veya “hobi” balıkçılarının ticari 
sepet veya ağ balıkçılarıyla hem kaynaklar hem de piyasaya düşük fiyattan balık sunma rekabeti 
ve (b) alan ve ekipman etkileşimi rekabetleri, örneğin kıyıya yakın veya gemi enkazlarının 
çevresindeki olta balıkçıları ile sabit ağ balıkçıları arasında. Olumlu açıdan bakılacak olur ise olta 
balıkçılığının düzenlenmesi, ticari balıkçılık gemileri için alternatif istihdam fırsatları 
sağlamaktadır (Pawson vd., 2008: 339). Ticari balık gemilerinin rekreasyonel balıkçıları 
gemilerine almaları gerekmektedir. Bunun yanında tröl kullanımının balık stoklarına zarar 
verdiği söylenebilir.  

Türkiye’deki demersal türlerin avcılığında kullanılan, bu dip trol ağlarının düşük seçicilik 
özelliğine sahip olduğu bilinmektedir. Balık stoklarının korunması ve iyi bir balıkçılık 
yönetiminde, seçiciliği düşük olan bu tür av araçların seçiciliğini geliştirmeye gereksinim vardır 
(Kaykaç, 2007: 261). Trol avcılığı dip ve orta sudaki canlıların trol kapıları yardımıyla ağa doğru 
yönlendirilmesi ve yine kapılar yardımıyla ağın ağzının açılması ve önündeki su kütlesini 
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süzmesi ve taraması prensibine dayanır ( Aydın ve Düzbastılar, 2011: 127). Bu bakımdan tröl 
kullanılması ile birlikte yavru balıkların avlanmasına sebep olmakta böylece denizde bulunan 
balık türlerinin neslinin tükenmesine sebep olmasından dolayı tavsiye edilmeyen yöntemlerden 
olarak düşünülebilir.  

Bu bakımdan tüm daha önceki yapılan araştırmalara bakılacak olur ise rekreasyonel faaliyetlerin 
deniz alanına zarar vermediği hatta yapılabilecek desteklemeler ile insanların deniz temizliği 
konusunda daha fazla bilinç düzeylerinin artmasına fayda sağladığı anlaşılmaktadır. Bunun 
yanında rekreasyonel balıkçılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgeye ekonomik katkılarının da 
olduğunu söylemek doğru olacaktır. Ayrıca günümüzde bazı bölgelerde yapılan tröl ile avcılık 
faaliyetlerinin denizde bulunan yaşam dengesini bozduğu ve doğal çevrelerine zarar verdiği 
ortaya çıkmaktadır.  

 

YÖNTEM 

Araştırma yöntemi olarak, nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Nitel araştırma tercih 
edilmesinin nedeni bu alanda yapılacak çalışmalarda veri elde etmenin zorluğundan 
kaynaklanmaktadır. Nitel araştırmalar, Yıldırım ve Şimşek (2000) tarafından ‘algıların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 
sürecin izlendiği araştırma’ olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma tekniğinde ‘doğruluğu ya da 
yanlışlığı test edilmek üzere önceden belirlenmiş bir kuram veya hipotez’ yoktur. Nitel 
araştırmalar genellikle çevresel süreçle ilgili ve algılara ilişkin veriler toplanmaktadır (Yıldırım 
ve Şimşek, 2000).  

Kartopu veya zincir örnekleme tekniği, evreni oluşturan birimlere erişmenin zor olduğu veya 
evren hakkındaki bilgilerin (büyüklük ve bilgi derinliği vb.) eksik olduğu durumlarda 
kullanılmaktadır (Patton, 2005). Özellikle nadir görülen durumları incelemede bu özellikte bir 
bireyle temas kurulması ve bu bireyin yardımıyla diğer bir bireyle görüşüp zincirleme olarak 
örneklemi oluşturma işlemidir (Gauvreau, 1193). Eğer araştırmacı diğer kişilere (araştırmaya 
katılım sağlayanlara) ulaşmayı başarabilirse araştırmada kullanılan örnekleme yöntemi kartopu 
örnekleme olacaktır (Creswell, 2013). Nitel araştırmalardaki bir örneklemde insan, zaman veya 
yer gibi örneklem birimlerine dikkat etmek gerekir (Yağar ve Döke, 2018: 4). Öncelikle araştırma 
içerisinde Kuşadası’nda balık turu yapan bir kişinin telefonuna ulaşıldı. Bu aşamada daha önce 
balık turuna gitmiş bir kişiye ulaşılarak o kişiden katılım sağladığı turun düzenlemesini yapan 
kişinin telefonu alınarak bağlantı görüşme planlandı. Bu bağlamda kendi tekneleri veya 
başkalarının tekneleriyle balıkçılık faaliyetinde bulunan ve yaşamlarını bu şekilde sürdüren 
kişilerin rekreasyon balıkçılık faaliyetinde bulunup bulunmadıkları, ayrıca yaptıkları balıkçılık 
faaliyetinde denizde yaşadıkları sorunları ortaya koymak amacıyla tamamlanan bu çalışmada 
veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu balıkçılık faaliyetlerinde bulunan kişiler 
oluşturmaktadır. Bu bakımdan veri elde etmenin zorluğu veri toplanacak kişilerin bulunduğu 
alanın doğal ortamı içerisine girmenin zorluğudur. Bu araştırmada öncelikle ulaşılan balıkçılar 
ile görüşmeler yapılmış kendileri ile aynı işi yapan kişilerin telefon numaraları istenmiştir. 
Telefon ile görüşülen balıkçılardan randevular alınmış ve kendilerine uygun olan bir zamanda 
görüşmeler tamamlanmıştır. Küçük bir örneklem grubu ile gerçekleştirildiği için elde edilen 
bulguların evrenin tamamına genellenmesi ile ilgili sıkıntılar çalışmanın en temel kısıtları 
arasında yer almaktadır. 

Bu araştırma için nitel araştırma yönteminin tercih edilme nedeni bahsedilenler doğrultusunda 
rekreasyon balıkçılığına yönelik balıkçıların algılarını bütüncül bir yaklaşım ile ortaya çıkarılmak 
istenmesidir. Toplamda 2019 yılında balıkçılık yapan 14 kişi ile görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Görüşmeler 01/09/2019 ve 01/02/2020 tarihleri arasında yüz yüze mülakat biçiminde 
gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme ortalama 50 dk ile 1 saat kadar sürmüştür. Görüşme yapılan 
balıkçıların daha rahat bir konuşma ortamı istemelerinden dolayı ses kaydı alınmamıştır. 

 

BULGULAR 

Bulgular kısmında öncelikli olarak araştırmaya katılım sağlayanlar ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Daha sonrasında araştırma soruları ışığında katılımcılardan toplanan veriler sunulmuştur. 
Ayrıca araştırma sorusu ile ilgili başlık verilmiş ve katılımcı görüşleri belirtildikten sonra 
kaynaklarla desteklenerek vurgulanmıştır.  

 

Tablo 1. Katılımcılar Ait Demografik Bilgiler 

Katılımcı Yaş Cinsiyet İş 
Tecrübesi 

Çalışma 
sezonu 

Çalışma yeri Birliğe Bağlı 
olma 

Katılımcı 1 38 Erkek 10-15 Tüm yıl  Kuşadası Evet 

Katılımcı 2 48 Erkek 10-15 Tüm yıl Kuşadası Evet 

Katılımcı 3 48 Erkek 16-20 Tüm yıl Kuşadası Evet 

Katılımcı 4 52 Erkek 16-20 Tüm yıl Didim Evet 

Katılımcı 5 50 Erkek 21-25 Tüm yıl Didim Evet 

Katılımcı 6 45 Erkek 21-25 Tüm yıl Didim Evet 

Katılımcı 7 45 Erkek 21-25 Tüm yıl Didim Evet 

Katılımcı 8 47 Erkek 16-20 Tüm yıl Didim/Akbük Evet 

Katılımcı 9 55 Erkek 16-20 Tüm yıl Didim/Akbük Evet 

Katılımcı 10 53 Erkek 26 ve üstü Tüm yıl Didim/Akbük Evet 

Katılımcı 11 58 Erkek 26 ve üstü Tüm yıl Didim/Akbük Evet 

Katılımcı 12 62 Erkek 26 ve üstü Tüm yıl Didim/Akbük Evet 

Katılımcı 13 60 Erkek 26 ve üstü Tüm yıl Didim/Akbük Evet 

Katılımcı 14 64 Erkek 26 ve üstü Tüm yıl Didim/Akbük Evet 

 

Tablo 1’de anlaşılabileceği gibi katılımcılar genel olarak 38-64 yaş arasında kişilerdir. 
Araştırmaya dahil olan tüm katılımcılar erkektir. Çalışmaya katılanlardan 2 kişi (%14.28) 10-15 
yıl deneyime sahip, 4 kişi (%28.58) 16-20 yıllık deneyime sahip, 3 kişi (%21.43) 21-25 yıllı 
deneyime sahip ve 5 kişi (%35.71) deneyime sahiptir. Tüm katılımcılar yıl boyunca balıkçılık 
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faaliyetine ve rekreasyon balıkçılığına dahil olmaktadırlar. Kartopu örnekleme yöntemiyle 
hazırlanan bu araştırmada Aydın ili içerisinde yer alan Kuşadası, Didim ve Didim/Akbük 
bölgelerinde balıkçılık faaliyetinde bulunan kişiler ile görüşmeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Son 
olarak katılımcıların tümünün bir derneğe üye olduğu görülmektedir. 

 

Balık Turu Düzenleme Zamanı 

Araştırma içerisinde katılımcılardan alınan bilgiler ışığında Katılımcı 1, Genel olarak tüm yıl balık 
turu düzenliyoruz. Tabiki bölge olarak turizm sezonunda yaz aylarında bu daha az oluyor. Kış aylarında 
ise daha fazla yerli turistin ilgisi olduğu için daha fazla tur düzenliyoruz. Katılımcı 2, Havanın güzel 
olduğu her zaman balığa çıkıyoruz. Bazen turist olmuyor bazı havalarda ve hafta sonlarında genel olarak 
turist sayısı artıyor.  Katılımcı 3, Tüm yıl boyunca balığa çıkıyoruz. Turist olsa da olmasa da bu işi 
yapıyorum. Geçimimizi balıkçılıktan sağladığımız için bu işi sürekli yapıyoruz. Katılımcı 4, 
Bulunduğumuz bölgede balık çiftlikleri var, bizde geçimimizi balıkçılıktan sağlıyoruz. Bu yüzden havanın 
güzel olduğu zamanlarda balığa çıkıyoruz. Eğer hafta sonu olur ise gelmek isteyen turistler oluyor. 
Katılımcı 5, Her ay hatta her hafta hatta her gün balığa çıkmaya çalışıyoruz. Havanın elverişli olduğu 
zamanlarda bu işi yapabiliyoruz. Hafta içinde turist yaz aylarında oluyor. Kışın ise genel olarak hafta 
sonlarında havanın iyi olduğu zamanlarda teknemize turistleri alıyoruz. Katılımcı 6, Turist turlarına gezi 
düzenleyen bir tekne değiliz, bu yüzden her zaman tura çıkıyoruz. Bunun yanında bazı zamanlarda ek gelir 
olsun diye turistleri yanımıza aldığımız oluyor. Hem onlar bizden hem de bizde onlardan bir şeyler 
öğreniyoruz. Katılımcı 7, Yaz aylarında sıklıkla turistik turlara çıkıyoruz. Turistlerin bazıları balık 
yakalamak isterken, bazıları sadece yüzmek için teknemizi kiralamak istiyorlar. Kış aylarında ise hafta 
sonlarında yakın çevreden turistler geliyor ve tur düzenliyoruz. Katılımcı 8, Bulunduğum bölge tamamen 
balıkçılık için uygun çünkü balık çiftlikleri var bizde bunlardan faydalanıyoruz. Bunun yanında 
teknemizde bizimle tura çıkan bazı yerlilerde bundan faydalanıyor. Tüm yıl havanın müsait olduğu 
zamanlarda tur düzenliyoruz. Genel olarak hafta sonlarında gelir elde ediyoruz. Katılımcı 9, Balıkçılık 
yaptığım yerde balık çiftlikleri var. Turistlerde bunu biliyor ve bizimle tura çıkıp balık yakalamak istiyorlar. 
Bizimde gelir elde etmemize fayda sağlıyor. Tüm yıl boyunca işimizi yapıyoruz. Katılımcı 10,  Bu bölgede 
en şanslı konumda olup tüm yıl hatta her ay turistik faaliyetlerde bulunup turlar düzenliyoruz. Artık yaz 
kış demeden müşterilerimiz rezervasyon yapıyor ve turlara çıkıyoruz. Katılımcı 11, İnsanların balık 
merakının artması ile beraber balık turlarında artış oldu. Bizde tüm yıl bunun nimetlerinden fayda 
sağlıyoruz. Katılımcı 12, Genelde kış aylarında ağırlıklı balık tutmak isteyen insanlara hizmet veriyoruz. 
Aynı zamanda kendimizde balık tutuyoruz. Tüm yıl çalışsak dahi turistik turlarım kış aylarında daha fazla 
oluyor. Katılımcı 13, Tüm yıl boyunca balıkçılık faaliyetlerinde bulunuyoruz. Tüm gelirimiz buna bağlı. 
Bunun yanında yerli ve yabancı turistlerden gelen talepler doğrultusunda olta balıkçılığı faaliyetlerinde de 
bulunuyoruz. Katılımcı 14, Yaz ve kış ayları da olmak üzere 12 ay boyunca balıkçılık yapıyoruz. Bunun 
yanında tanıdıklar vasıtasıyla teknemizde turlar düzenliyoruz. Yaz ve kış olmak üzere tüm yıl boyunca 
rekreasyon faaliyetlerinde bulunulmaktadır.  

Bunun yanında bazı yerlerde kış aylarında rekreasyon balıkçılığı daha fazla yapılırken bazı 
bölgelerde yaz aylarında da rekreasyon balıkçılığı faaliyetlerine talepler bulunmaktadır. 
Katılımcılardan toplanan veriler ışığında tüm yıl balıkçılık faaliyetlerinin yapıldığı ve bunların 
günlük hava raporlarına bağlı olarak değiştiği anlaşılmaktadır. Ayrıca genel olarak hafta 
sonlarında yapılan bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Balık Türü Sayısı 

Araştırma içerisinde katılımcılardan alınan bilgiler ışığında; Katılımcı 1, Sardalya, karagöz, 
izmarit, çırçır, levrek, çipura, mırmır, Katılımcı 2, Mırmır, eşkina, levrek, çipura, Katılımcı 3, Dülger 
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balığı, müren, mığrı, ıstakoz, yengeç, levrek, Katılımcı 4, Vatoz, fener balığı ve ahtapot, levrek, çipura, 
Katılımcı 5, Karides, iskorpit, leopar kum balığı, sinarit, levrek, çipura, Katılımcı 6, İstavrit, sübye, deniz 
tavşanı, levrek, mırmır, çipura, Katılımcı 7, Karabaş balığı, barbun, orfoz, böcek,, Katılımcı 8, Kaya balığı, 
çipura, mığrı, mırmır, levrek, Katılımcı 9, Levrek, sübye, mırmır, barbun, çipura, karides, yengeç, 
Katılımcı 10, Levrek, fener balığı, müren, mırmır, kaya balığı, Katılımcı 11, İskorpit, levrek, çipura, 
barbun, böcek, Katılımcı 12, Çipura, levrek, sinarit, barbun, mırmır, böcek, karides, Katılımcı 13,  Sübye, 
levrek, çipura, ahtapot, sinarit, ıstakoz, mırmır, Katılımcı 14, Yengeç, levrek, çipura,mırmır, karides, 
ahtapot, böcek, sinarit vb. balık türleri rekreasyon balıkçılık faaliyetlerinde en çok elde edilen balık 
türleri olarak görülmektedir.  

Bu bakımdan aslında Ege denizinde görülen balık türlerinin genel olarak varlığının halen devam 
ettiği ortaya çıkmaktadır. Bu türlerin korunması rekreasyon faaliyetlerinin artmasına fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca katılımcılar tarafından genel olarak belirtilen en çok 
görülen balık türleridir.  

 

Balık Türü Alanlarının Seçimi 

Araştırma içerisinde katılımcılardan alınan bilgiler ışığında; Katılımcı 1, Bölgemizde balık 
türlerinin genellikle meralarda bulunduğunu biliyoruz. Gelen turistleri oralara götürüyoruz. Katılımcı 2, 
Bölgemizde birkaç bölgede belli zamanlarda balık tutuluyor. Bizde bizimle gelen turistlerde balık tutabilsin 
diye oralara gitmeye çalışıyoruz. Katılımcı 3, Kuşadası’nda balıkçılık faaliyetini yaptığımız bölgeler birkaç 
tane. Burada balık türleri gerçekten azaldı ve işlerimiz zorlaşmaya başladı. Katılımcı 4, Bu bölgede 
genellikle birkaç alan bulunmaktadır. Biz rekreasyon faaliyetlerinde daha fazla oranda balık tutulabilmesi 
için balık çiftliklerinin yanındaki alanlarda duruyoruz, Katılımcı 5, Tamamıyla balık çiftlikleri, bize bu 
konuda destek oluyor kendilerine yakın bölgelerde bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Katılımcı 6, 
Tamamıyla balık çiftlikleri, bize bu konuda destek oluyor kendilerine yakın bölgelerde bu faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz. Katılımcı 7, Didim’de bulunan balıkçılıların büyük bir kısmı olarak balık çiftliklerinin 
bulunduğu alanlara yakın yerlerde rekreasyon balıkçılık faaliyetlerinden faydalanıyoruz. Genel olarak 
zaten balıklarda hazır yemin olduğu yere gidiyorlar. Ayrıca meraların olduğu yerleri seçiyoruz. Katılımcı 
8, Biz bölgede zaten balık çiftliklerinin yakınlarında alanlar buluyoruz. Bu bakımdan müşterilerimizde 
memnun oluyor. Ayrıca bazen daha sakin taraflara gitmek isteyenler oluyor. Katılımcı 9, Balık turu için 
alan seçerken genel olarak, turistlerin balık tutabilecekleri keyif alabilecekleri bir tur yapmaya özen 
gösteriyoruz bu yüzden genel olarak. Bölgede bulunan balık çiftliklerine yakın yerler tercihimiz. Katılımcı 
10, Rekreasyon faaliyetinde bulunanlar azda olsa balık tutmak istiyor ve keyifli zaman geçirmeleri için balık 
bulabildiğimiz alanları tercih ediyoruz. Teknemizdeki teçhizat ile bunu yapmaya çalışıyoruz. Katılımcı 11, 
Bu turizm çeşidinde turistlerin keyif alması için balık tutmaları gerekiyor. Aynı zamanda bizimde balık 
tutmamız gerekiyor. Bu bakından eski deneyimlerimiz ile balık yakaladığımız yerlere gitmeye çalışıyoruz. 
Katılımcı 12, Bulunduğumuz bölgede balık çiftlikleri ve yakın çevresinde demirleyerek bu faaliyetleri 
gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Mera alanlarını seçiyoruz. Katılımcı 13,  Bölge olarak zaten balık 
çiftliklerinin yakınında bulunuyoruz ve bölgenin nimetlerinden faydalanıyoruz. Akbük/Kazıklı balıkçılık 
faaliyetlerinin yapıldığı bir alandır. Katılımcı 14, Rekreasyon balıkçılık faaliyetleri keyifli olduğu kadar 
zahmetlidir. Bazen balık bulduğunuz alanda bir sonraki haftada balık yoktur. Bu bakımdan teçhizatın 
önemi ortaya çıkıyor.  

Kuşadası’nda rekreasyon balıkçılığı faaliyetlerinde bulunanların kuzey yönünde (Pamucak, 
Maydonoz Koyu- Ahmetbeyli ve Menderes) bu faaliyetleri yürüttükleri, Didim ve Didim/Akbük 
civarında rekreasyon faaliyetlerinde bulunanların, güney yönünde (Saplı ada, Akbük ve Kazıklı) 
bu faaliyetleri yürüttükleri anlaşılmaktadır. Bu bakımdan Kuşadası’nda bulunanlarında Didim 
ve Didim/Akbük’de bulunanlarında bu faaliyetleri daha çok tecrübeleri ışığında belirledikleri 
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alanlarda gerçekleştirdikleri düşünülmektedir. Ayrıca balık çiftliklerinin yakınında daha fazla 
balık olma ihtimali göz bu faaliyetleri gerçekleştirenler tarafından göz ardı edilmemiştir.  

 

Rekreasyon Balıkçılığının Gelişimi 

Araştırma içerisinde katılımcılardan alınan bilgiler ışığında rekreasyon balıkçılığının 
gelişmesi için yapılması gerekenler; Katılımcı 1, Rekreasyon balıkçılığının gelişmesi için, tröllerin 
kullanımının engellenmesi gerekir, bulunduğumuz bölgede tröl kullanımı serbest olduğu için balıkçılık çok 
zor hale geldi balık türleri azaldı. Katılımcı 2, Rekreasyon balıkçılığının artması için, öncelikli olarak yavru 
balıkların salınması, üretilmesi ve korunması önemlidir. Sonrasında bölgede tröl kullanımını 
engellemelisiniz. Katılımcı 3, Yaşadığımız ve çalıştığımız bölgede Tröl kullanımı vardır. Buda tüm balık 
türlerinde azalmalara neden olmaktadır. Bu bakımdan öncelikle tröl kullanımı yasaklanmalı, belli türlerin 
çoğaltılması için desteklenmeler yapılmalı, deniz kirliliği önlenmeli, bölgemizde fosseptiklerin bir kısmı 
denize dökülüyor. Bunlardan sonra birçok çalışma yapılabilir. Katılımcı 4, Çalıştığımız bölgede deniz 
kirliliği düşük seviyede, fakat Didim/Akbük bölgesinde balık çiftlikleri var. Bunlar denizin azda olsa 
kirlenmesine sebep olsa dahi rekreasyon balıkçılığı için bu bölge kullanılıyor. Bunun ötesinde daha fazla 
yavru balık getirilip yetiştirilirse bu faaliyetlerin artacağını düşünüyorum. Katılımcı 5, Balıkçılık 
faaliyetinde bulunduğumuz bölge rekreasyon balıkçılığı faaliyetlerinde iyidir. Yaz aylarında ve kış 
aylarında elimizden geldiğince bu faaliyetlerde bulunuyoruz. Katılımcı 6, Çalışma alanımızdan dolayı 
temiz bir bölgede bulunuyoruz ve tröl gibi sorunumuz yok. Bu bakımdan zaten rekreasyon faaliyetleri 
yapılıyor. Daha fazla reklam ve tanıtım yapılır ise çok insanın gelmesi demek olacak ve deniz kirliliği ile 
beraber balıkçılık ve balık türleri de azalacaktır. Katılımcı 7, Balıkçılık yaptığım yerlerde balık çiftlikleri 
bulunduğu için revaçta bir yer, bunun yanında buralarda kirlilik oranı artıyor. Rekreasyon faaliyetlerinde 
bulunan kişiler hobi amaçlı yaptıkları için çok balık olmasına gerek yok fakat yinede balık tutmak istiyorlar. 
Bizler için ise balık türlerinin olması ve gelir elde etmemiz önemli. Katılımcı 8, Rekreasyon balıkçılığının 
gelişimi için her şey bölgemizde mevcut, balık çiftliklerinin kapanması konusu var. Bununla beraber belki 
balık turuna çıkanlarda azalma olabilir. Yinede bunu tam olarak kestiremiyoruz çünkü elimizde örnekler 
az. Son olarak belki yavru balık türleri arttırılır ise bölgeye daha faydalı olabilir. Katılımcı 9, Balıkçılığı 
yaptığımız gibi turlarda düzenliyoruz. Turistler bundan memnunlar ve bu faaliyetlerin artması daha fazla 
teknenin bölgeye gelmesi ile olur. Bunun faydasının yanında zararının olacağını düşünüyorum. Çünkü 
bölgenin bir taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Katılımcı 10, Yazda olsa kışta olsa yerli ve yabancı turistler 
ile faaliyetler düzenliyoruz. Bu bakımdan deniz kirliliğini önlemek faydalı olabilir. Ayrıca yeni balık türü 
yavrularının denize bırakılması bir fayda sağlayabilir. Katılımcı 11, Turistler balık tutmak için ayırdıkları 
zamanı arttırdıklarında rekreasyon balıkçılığı artabilir. Biz bundan ekmeğimizi kazanıyoruz. Katılımcı 12, 
Kış ayalarında daha fazla rekreasyon balıkçılığı faaliyetlerine katılıyoruz. Yaz aylarında turist tercihlerine 
bağlı olarak turistik turlarda düzenliyoruz. Yabancı turistlere tanıtım faaliyetleri yapılır ve sadece 
rekreasyon balıkçılığı yapılanlar bölgeye çekilirse bu turizm faaliyeti de artar. Katılımcı 13,  Zaten olta 
balıkçılığına değer veriyoruz ve bundan para kazanıyoruz. Bu faaliyetlerin burada olmasının nedenlerinden 
bir tanesi bölgede balık çiftliklerinin bulunmasıdır. Bunun yanında değişik balık türleri denize her yıl 
bırakılmalı ve tröl kullanımına izin verilmemelidir. Bu sayede rekreasyon balıkçılığı artar. Katılımcı 14, 
Rekreasyon balıkçılığının arttırılması iyimidir kötümüdür bilmiyorum. Bunun için daha fazla teknenin 
bölgeye gelmesi demek oluyor. Buda bölge denizi için tehlikeli olur. Kirlilik artar yani belli düzende olmalı. 

Bu bakımdan toplanan veriler ışığında balıkçılık ve rekreasyon balıkçılığı faaliyetlerine verilen 
önemin arttırılması gerekliliği düşünülmektedir. Ayrıca Kuşadası körfezinde tröl kullanımının 
rekreasyon balıkçılığı faaliyetlerini kötü yönde etkilediği ve altyapı sorunundan kaynaklanan 
kirliliğin giderilmesi gerekliliği katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Yavru balıkların bölgeye 
salınmasının faydalarına da değinilmiş olduğu görülmektedir. Bunun yanında rekreasyon 
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balıkçılığı faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerin tanıtımının yapılmasının hem bu turizm çeşidine 
hemde bölgenin korunmasına sağlayacağı faydalarda katılımcılar tarafından belirtilmiştir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Deniz alanının öncül kullanıcılarından oluşan bir grup olarak küçük ölçekli balıkçılık sektörü, 
toplulukların varlığını riske atmamak için tanınmayı hak etmektedir (Said, MacMillan, Schembri 
ve Tazanaopoulos, 2017: 253). Buradan da anlaşılabileceği gibi rekreasyonel balıkçılığı önemi 
tekrar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca görüşme yapılan balıkçılardan alınan bilgiler ışığında ‘’hobi 
amaçlı bir faaliyet ve en fazla birkaç kg balık tutuluyor’’ bu yüzden bu tarz değerleri dikkatli 
kullanılması yok olmaması gerekmektedir düşüncesine sahip olduğunu anlayabiliriz. Ziyaret 
eden turist olta balıkçılarının tatilleri boyunca iyi bir balıkçılık koşulu deneyimlemesine ve bu 
deneyimlerin turist eve döndüğünde arkadaşlarına ve diğer balıkçılara aktarma konusunda 
yüksek etkiye sahip olacağını unutmamalıdır (Bonnichsen vd., 2019: 7). 

Araştırmaya katılanlarında bahsettiği gibi araştırma içerisinde Kuşadası’nda bulunan balık 
türlerinin tümünün rekreasyonel balıkçılık turlarında görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu bakımdan 
aslında Kuşadası, Didim ve Didim/Akbük bölgesinin aynı coğrafyada yer alması bunu 
desteklemektedir. Ayrıca araştırmaya katılanların belirtmiş olduğu birçok balık türünün 
çıktıkları turlarda veya en fazla yakaladıkları balık türleri olduğu unutulmamalıdır. Bunun 
yanında balık türlerinin mevsimsellik özellik göstermesi göz ardı edilemez bir durumdur.  

Dalış yasağı bulunmayan alanlarda deniz florası ve faunasına büyük zarar veren trolle avcılığa 
son verilmelidir. Böylece su altı dalış turizminde çekicilik yaratan unsurların korunması 
sağlanacaktır (Yaşar, 2011: 53). Ayrıca ticari sektör ve rekreasyon sektörü arasındaki diyalogun 
teşvik edilmesi, olta balıkçıları arasında deniz ortamının korunmasını arttırma ve rekreasyon 
balıkçılık gemiler ve yatları için adil ve dengeli bir ortam yaratmak önemli bir noktadır (Chen ve 
Chang, 2017: 90). Kaykaç (2007: 266) şuan kullanılan ticari trollerdeki trol torbaları (standart 
torba) barbunya ve ısparoz da, yeterli boy grubundakilerin kaçmasına olanak sağlamamaktadır. 
Bu bakımdan yapılan çalışmada toplanan verilerin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 
Araştırmaya katılanlar tröl kullanımının rekreasyon balıkçılık faaliyetini etkilediğini 
belirtmişlerdir. Ayrıca balık türlerinin daha ufakken tutulmasının yasak olduğunu fakat tröllerin 
böyle bir teknolojiye sahip olmamasından dolayı balık türlerinin yaşamlarını riske sokmaktadır. 
Görüşme yapılan katılımcıların tümünün aynı kanıya vardığı noktalardan bir tanesi ‘’tröl ile 
avlanma denizi bitirmektedir’’ düşüncesidir. Ege denizi trol balıkçılığında çok sayıda tür bir 
arada yakalanabilmektedir. Bundan dolayı tek bir tür için kabul edilebilen ızgara tipi ve boyutu, 
donam açısı ve çubuk aralıkları diğer türler için uygun seçicilik vermemekte ve kabul edilebilen 
seçiciliğin elde edilmesi zor olmaktadır. Bu nedenle trol balıkçığında hedef tür avcılığı getirilmeli 
ve uygulanmalıdır (Aydın, Kaykaç ve Tokaç, 2005: 47). Bu bakımdan balık türlerinin yok 
olmaması için tröl kullanımının azaltılması veya yapılmaması gerekmektedir. İtalya’da Sicilya 
Boğazı kıyı alanında balıkçılık turizmi antik paragat avcılığını dönüştürmektedir; bu ise küçük 
ölçekli balıkçılar için alternatif gelir kaynağı, çevresel sürdürülebilirlik kapsamında az kullanılan 
türlerin arttırılması ve kaybolan balıkçılık modunun canlandırılması gibi potansiyel olumlu 
etkiler üretmektedir (Cillari vd., 2012 aktaran: Chen ve Chang, 2017: 84). Sürütme ağları seçiciliği 
konusunda yapılmış hemen tüm deneyler, ağ gözü açıklığından rahatlıkla geçebilecek 
ölçülerdeki birçok balığın maalesef yakalandığını, bir başka deyişle az da olsa değişik oranlarda 
balıkçılıktan kaynaklanan ölümlere maruz kaldığını göstermektedir (Özbilgin, Kınacıgil ve 
İkyaz, 2002: 264).  

Bir yandan mevcut balıkçılık turistleri, bir gece kalmak gibi bölgede daha uzun süre kalmak için 
teşvik edilmelidir ve diğer yandan da günübirlik gezi alanının dışından yeni balıkçılık turistleri 
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çekilmelidir. İki durumda balıkçılık turistleri konaklama tesislerini ve diğer hizmetleri 
kullanmalıdır; bunun sonucu olarak da turistlerin toplam harcamaları artmaktadır (Kauppila ve 
Karjalainen, 2012: 94). Rekreasyon balıkçılığı turizmine katılan kişilerin bu faaliyeti hobi amaçlı 
olarak yaptıkları tüm katılımcılar tarafından belirtilmiştir.  Ayrıca tüm katılımcıların bu işi 
yaşamlarını devam ettirmek için sürdürme zorunluluklarını belirtmişlerdir. Galiçya’da balıkçılık 
derneklerinin varlığı 13. yüzyıla dayanıyor (Villasante vd., 2015). Kıyı toplulukları özellikle 
kuzeybatı Galiçya kıyıları olmak üzere tarihsel olarak gelir kaynağı açısından balıkçılığa bağlıdır 
(Surís-Regueiro ve Santiago, 2014). 

Yarmacı vd., (2017: 80), yaptıkları çalışmada denizlerde en büyük sorunlardan birinin atık 
olduğu, tekneler bu konuda çok titiz davrandığı ancak bölgeye gelen turistler açısından oldukça 
zorlukla karşılaştıklarını belirtmektedirler. Katı atıkların hem su yüzeyine hem de suyun altına 
inmesi su altı canlılarına büyük ölçüde zarar verdiğini belirtmektedir. Buna benzer bir görüş 
araştırmaya katılan tüm katılımcılar ‘’deniz kirliliği en büyük sorunlarımız arasındadır, bize 
kirletiyor diyorlar, fakat uyarılarda bulunsak bile gelen turistlerin bazıları denize bir şeyler 
atıyorlar’’ diye turistlerden rahatsızlıklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda balıkçılık aktiviteleri 
ve turizm yılın farklı zamanlarında farklı ölçeklerde gerçekleşmektedir ve bu faktörlerin 
mevsimsel ölçekte mikro plastik sorunuyla nasıl ilişkili olduğunu görmek ilginç olacaktır 
(Dowarah ve Devipriya, 2019: 132). Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, 
üretimi ve su ürünleri ihracatını artırmak için deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve 
stoklarının korunması, su kirliliğinin önlenmesi ve ekonomik türlerin geliştirilmesi 
gerekmektedir (İşmen vd., 2006: 447). 

Sonar ve echo-sounder’ın balık stoklarına olumsuz etkisinin olduğu açıktır. Ancak bu etki 
balıkçılar tarafından da sıkça vurgulandığı gibi cihazların balık sürülerini bulunduğu yerden 
kaçırması, avlamanın daha zor hale gelmesi şeklinde değil, aksine avlama baskısı ve av 
yoğunluğunun artışı, stoğun nicel ve nitel olarak yıpratılması biçimindedir. Bu cihazların etkisi 
ve ekosistem de meydana gelebilen kontrol dışı bazı gelişmeler nedeniyle, kıyı balıkçılığı 
yapısına sahip ülke balıkçılığımızın mutlaka kıyı ötesi balıkçılığa dönüştürülmesi gerekmektedir 
(Hoşsucu vd., 2001, Gönener vd., 2006: 428). Yapılan çalışmaya katılım sağlayanların ortak bir 
görüşü ‘’bilinçli avlanma ile balık türlerini koruyabiliriz’’ olarak belirtmişlerdir. 

Bu çalışma nitel araştırma desenine göre tamamlanmıştır. Bu bakımdan araştırma içerisinde 
görüşülen kişi sayısı nicel araştırmaya göre daha düşük sayıdadır. Buna bağlı olarak gelecekte 
yapılacak araştırmaların niceliksel olarak tamamlanması farklı bulgulara ve karşılaştırmaların 
yapılmasına olanak sağlayacaktır. Araştırma yapılan alan Aydın ili içerisinde yer alan Kuşadası 
ve Didim ilçeleridir. Bu bakımdan gelecekte yapılacak araştırmaların farklı alanlarda yapılması 
daha değişik bilgilerin ortaya konulmasına fayda sağlayacaktır. Çalışma 2020 yılı ikinci 
çeyreğinde tamamlanmıştır. Bu bakımdan gelecekte daha farklı tarihlerde yapılacak 
araştırmaların farklı sonuçları olabileceği düşünülmektedir.  

Çalışma yapılan alanlarda balıkçılık faaliyetinde bulunan kişiler ile görüşmeler yapılmıştır. 
Bunun yanında denizler yerine göl kıyılarında veya göllere yakın bölgelerde rekreasyon 
balıkçılığının yapıldığı yerlerde bu tarz bir çalışmanın yereller ile yapılması farklı bulgulara 
ulaşılmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir. Turizmden gelir elde edecek kişilerin 
söylemlerinin daha farklı olacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın tamamlandığı kişiler rekreasyon balıkçılığı turizmini sunan kişilerdir, bu bakımdan 
gelecekte yapılacak çalışmaların rekreasyon balıkçılığı turizmine katılanlara yapılır ise farklı 
düşüncelerin ortaya çıkacağı hatta bu turizm çeşidine katılım sağlayanların deniz temizliği ile 
ilgili daha fazla bilinçleneceği düşünülmektedir. Bu bakımdan bu turizm çeşidine katılan 
turistlerin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.   
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Öz 

Dünyada son 30 yıllık süreçte bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler hem kişilerin hem 
de işletmelerin yaşam içinde hayatın normal seyrini değiştirmiştir. İnternetin yaygınlaşmasıyla 
birlikte de basit bireysel ilişkilerden uluslararası ticarete kadar hemen her faaliyet internet 
sayesinde yapılmaya başlamıştır. Bu noktada kişilerin tanıdıklarıyla birlikte olma yeni arkadaşlar 
edinme ve kendini ifade etme gibi isteklerinin karşılanması için sosyal medya kavramı ortaya 
çıkmıştır. Günümüzde tüm dünyada en fazla kullanılan sosyal mecralardan biri de 
Instagram’dır. Bu çalışmanın amacı, tüm dünyada en yaygın kullanılan sosyal medya 
mecralarından biri olan Instagram’da kullanıcılarının restoranlarla ilgili önem verdikleri 
unsurları ve bu unsurların satın alma niyeti üzerine etkilerini ortaya koymaktır. Çalışma alan 
araştırması olarak 375 kişiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada anket yönetimi kullanılmış ve 
müşterileri Instagram sayfası bulunan restoranlarda sırasıyla Güven, Paylaşım, Konum ve Fiyat 
faktörüne önem verdikleri ve bu faktörlerin katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık 
gösterdiği, Paylaşım ve Konum faktörlerinin de müşterilerinin satın alma niyetlerini etkilediği 
saptanmıştır.  
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Abstract 

Last 30 years in the world, developments in information technologies have changed life for both 
individuals and businesses. With the spread of the Internet, almost everything started to change 
from simple individual relations to international trade by the agency of internet. At this point, 
the concept of social media has emerged in order to meet people's desires, to meet new people, 
to make new friends and to express themselves. In this time, one of the most used social media 
tools in the world is Instagram. The aim of this study is about Instagram, which is a one of the 
most widely used social media tool all over the world and its aim that Instagram users’ attach 
importance to factors in restaurants and their effects on the purchase intent. The study was 
conducted with 375 people as field research. Questionnaire method was used in the study, and it 
was found that restaurant customers attach importance to Trust, Sharing, Location and Price 
factors in Instagram and these factors differ according to the demographic characteristics of the 
participants and the Sharing and Location factors affect the customers' purchasing intentions. 
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GİRİŞ 

1990’lı yılların başında kullanılmaya başlayan internet kısa süre içerisinde oldukça geniş kitlelere 
ulaşmıştır. Öncelikle Amerika’da ardından da diğer ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan internet, 
bu gün gelinen noktada tüm dünyada nüfusun önemli bir bölümü tarafından kullanılmaktadır. 
Undey vd.’e (2019: 640) tarafından yapılan çalışmada, 2019 yılında dünya nüfusunun %56.0’sı 
(4.38 milyar kişi) internet kullanırken Türkiye’de ise nüfusun %72.0’si (59.36 milyon kişi) internet 
kullandıkları belirtilmektedir. Bu sayı 2000 yılında sadece 1 milyon 785 ve 2004 yılında 12 
milyondu (Mestçi, 2007). Buradan hareketle son 15 yılda Türkiye’de internet kullananların 
sayısının %495 artış göstermiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Tüm dünyada internet kullanıcısı sayısının artması beraberinde birçok gelişmeyi de getirmiştir. 
Artık bilgiye ulaşmak, kıtalararası ticaret yapmak ya da iletişim kurmak oldukça kolay hale 
gelmiştir. Bu konuda yaşanan en önemli gelişmelerden birinin iletişim kurmada kullanılan sosyal 
paylaşım araçlarının hem nicelik hem de nitelik olarak çok kısa sürede artması olduğu 
söylenebilir. Sosyal paylaşım siteleri, insanların sanal bir ortamda bir araya gelip çeşitli konular 
hakkında içerik oluşturdukları ve bu içerikleri paylaştıkları ortamlar olarak tanımlanabilir 
(Blackshaw ve Nazzaro, 2006). 2000’li yılların başında ilk kez oluşturulan sosyal paylaşım siteleri 
dünya nüfusunun %45.0’i (3.48 milyar kişi) ve Türkiye’de nüfusun %63.0’ü (52 milyon) 
tarafından kullanılmaktadır (Undey vd., 2019: 640).  

Sosyal paylaşım sitelerinin bu denli kısa sürede hızla artması ve kullanıcılar tarafından etkin 
şekilde kullanılmaya başlanması işletmelerin de dikkatini çekmiş, ürün ya da işletmelerini 
tanıtmak, müşterilerine ulaşmak ve satış arttırma hacmini genişletmek isteyen işletmeler için 
önemli bir araç haline gelmiştir. Bu durum geçmişte işletmeler tarafından geleneksel olarak 
gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin yönünü sosyal medya pazarlamasına çevirmiştir. Bu 
sayede işletmeler mal ve hizmetlerini sosyal medya pazarlamasıyla hedef kitlelerine ulaştırmaya 
başlamıştır. İşletmelerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullandıkları sosyal medya 
araçlarından biri de Instagram’dır.  

Başlangıçta kullanıcıların fotoğraf paylaşması amacıyla kurulan Instagram, zaman içinde 
fotoğrafın yanı sıra ses, video ve metin paylaşımına da olanak tanımıştır. Özellikle kullanıcıların 
gittikleri restoranların ve yedikleri yemeklerin fotoğraflarını Instagram’da paylaşmaları, 
Instagram’ı gidilen yerin ve yenilen yemeğin paylaşıldığı sosyal mecralarından biri haline 
getirmiştir. Bu durumu fark eden restoran yöneticileri de Instagram üzerinden işletmelerine ait 
profiller açarak daha fazla sayıda müşteriye ulaşmaya ve ulaştıkları kişilerin kendi 
restoranlarından ürün satın almaları için onları ikna edecek faaliyetler gerçekleştirmelerine 
neden olmuştur. Diğer taraftan Tandoh (2016) kişilerin deneyimledikleri yemeklerin 
fotoğraflarını paylaşmalarının, Mhlanga ve Tichaawa (2017) ise restoran çevre elemanlarına ait 
görsellerin sosyal medyada paylaşılmasının diğer kişilerin restorana gitme tercihlerini ve söz 
konusu restoranın ürünlerini satın alma niyetlerini etkilediğini belirtmişlerdir. Dolayısıyla hem 
kişilerin bir restoran ya da ürünleriyle ilgili yaptıkları paylaşımlar hem de restoranların kendi 
yaptıkları paylaşımlar hedef kitle müşteriye ulaşmayı oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 
günümüz rekabet ortamında Instagram ve benzeri sosyal medya mecraları üzerinden 
kendilerinin ve ürünlerinin tanıtımını yapmaya çalışan restoran sayısı artmıştır. Instagram’ın bir 
pazarlama aracı kullanılmasıyla birlikte de Instagram üzerinden gerçekleştirdikleri pazarlama 
faaliyetlerini müşterilerin nasıl algıladıklarının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmüştür. 
Ayrıca Instagram üzerinden müşterilerine ulaşmaya çalışan restoranlar için en önemli unsurlar 
arasında müşterilerin restoranlarındaki hangi unsurlara önem verdikleri ve müşterilerin 
demografik özelliklerine göre bu unsurların farklılık gösterip göstermediğinin bilinmesidir. 
Dolaysıyla restoranların Instagram üzerinden gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetlerinin 
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etkinliğini arttırabilmeleri ve hedef kitlelerine daha doğru etkin ulaşabilmelerini sağlamak 
açısından bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmüştür.  
 
Sosyal Medya ve Instagram 
Kullanıcılarının diğer kullanıcılar hakkında bilgi toplamak ve onlarla iletişime geçmek için 
ziyaret ettikleri internet siteleri olarak nitelendirilen (Gürsakal, 2009: 16) Web 2.0 bilgi 
teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, sosyal medya kavramını da gündeme getirmiştir. 
Web 2.0 adı altında tanımlanan ikinci nesil internet hizmetlerini ise Youtube, bloglar, video ya da 
fotoğraf paylaşım siteleri, Facebook, Twitter, Myspace ve Instagram gibi sosyal medya mecraları 
oluşturmaktadır (Kayabalı, 2011: 14-20). Günümüzde bu sosyal medya mecraları neredeyse her 
yaştan kişinin hayatının önemli önemli bir parçası haline gelmiştir. Öyle ki 2019 yılında dünya 
nüfusunun %45.0’inin (3.48 milyar kişi) bir sosyal medya hesabı bulunmaktaydı. (Undey vd., 
2019: 640). Dünyadaki bu artışa paralel olarak Türkiye nüfusunun da %63.0’ü (52 milyon kişi) 
aktif sosyal medya kullanıcısıdır (We Are The Social, 2019). 

Alan yazın değerlendirildiğinde sosyal medya ile oldukça fazla ve farklı tanımlamanın yapıldığı 
görülmektedir. En genel tanımıyla sosyal medya, kullanıcıların kendi oluşturdukları içeriği 
yayınladıkları ve geniş kitlelerle paylaştıkları sanal ortamlar (Eryılmaz ve Zengin, 2014: 42) 
olarak ifade edilmektedir. Diğer taraftan Jones (2012: 152), (Diffley vd. (2011: 47), Kirschner ve 
Karpinski (2010: 3), Xiang ve Gretzel (2010: 182), Scott (2010: 38), (Mangold ve Faulds (2009) ve 
Özmen (2009: 146) sosyal medyayı kişilere fikirlerini, ilişkilerini ve düşüncelerini başka insanlarla 
paylaşma fırsatının sunulduğu sanal ortamlar olarak tanımlamaktadır. Okazaki ve Taylor (2013: 
56) farklı olarak sosyal medyanın hem donanım hem de yazılım açısından teknolojik bir yenilik 
olarak ifade etmektedir. Zarrella (2010: 1) ise sosyal medya tanımlamasında bireysel kullanımın 
ötesine geçerek ticari bir bakış açısıyla anlık olarak iletişim ve iletişim geri bildirimiyle, bildirim 
veya reklam vermek isteyen kişinin kendi içeriğini üreterek yayınlayacağı sanal araçlar olarak 
tanımlamıştır. Tanımlardan yola çıkarak sosyal medyanın kişilerin düşünce, fikirleriyle ilgili 
kendi ürettikleri içerikleri sanal bir ortamda paylaşarak iletişim kurmaları olduğu söylenebilir. 

Dünya’da ilk gerçek sosyal medya aracı 1990’lı yılların sonunda kişisel etkileşimi kolaylaştırmak 
amacıyla ortaya çıkmıştır. İlerleyen zamanlarda ise kullanıcılar mevcut bağlantı ve arkadaş ağları 
aracılığıyla kendi çevrim içi sosyal ağlarını oluşturmaya başlamıştır (Akar, 2010: 120). Özellikle 
2003 yılında kurulan MySapece ve 2004 yılında kurulan Facebook, Amerika’da oldukça ilgi 
görmüş ve kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır (Ellison ve Boyd, 2013). Facebook’u takiben 
kullanıcıların kendi profillerini oluşturarak, arkadaş, aile ve tanıdıklarını profillerine erişim için 
davet etmesini, kullanıcıların birbirlerine e-posta, anlık mesaj göndermesini, birbirlerine ait 
fotoğraf ya da diğer paylaşımları görebilmesini sağlayan pek çok uygulama tüm dünyada 
kullanılamaya başlamıştır (Kaplan ve Haenlein, 2010; 63).  

Sosyal ağ sitelerinin en belirgin özellikleri; kullanıcının diğer kullanıcılardan farklı profil 
tanımlayabiliyor olması, başkaları tarafından halka açık bağlantıların görüntülenebilir olması, 
kullanıcıların bağlantılı oldukları diğer kullanıcıların listesini beyan etmelerine, kendilerinin ve 
sistemdeki diğer kullanıcıların bağlantı listelerini görüntülemelerine ve geçiş yapmalarına izin 
veren, kullanıcı içeriklerinin üretimi, tüketimi ve/veya etkileşimini sağlayan yapıda olmasıdır 
(Leung vd., 2015: 147; Ellison ve Boyd, 2013; Kim vd., 2010: 228; Subrahmanyam vd., 2008: 182). 
Bu açıdan değerlendirildiğinde sosyal paylaşım sitelerinin kişilerin eski arkadaşlarını 
bulabilmek, yeni arkadaşlıklar edinebilmek ve fotoğraf, video gibi birçok özel bilgiyi ve etkinliği 
paylaşmak, çeşitli konular hakkında bilgi almak, fikir alışverişinde bulunmak işlevlerinin ön 
plana çıktığı söylenebilir (Kim vd., 2010: 215-216; Kasavana vd., 2010: 69; Grabner- Krauter, 2009: 
507). 
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İletişim son derece hızlı, kolay ve ucuz olması çeşitli sosyal ağlarda hesapları olan ve bu ağlar 
üzerinde erişim sağlamaya çalışan kişi sayısının da her geçen gün artmasına neden olmaktadır. 
Buna bağlı olarak işletmeler de kendilerini ve ürünlerini tanıtmak, müşterileriyle daha kolay 
iletişime geçmek, geri bildirim almak, diğer bir ifadeyle pazarlama faaliyetlerini çok daha hızlı 
ve kolay yollarla geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla sosyal medyayı kullanmaya başlamıştır. 
Bu amaçla işletmeler kendilerine ait gruplar oluşturarak bu gruplara üye kabul etmekte, 
işletmelerine ait çeşitli fotoğraf, video ve bilgileri paylaşmakta, üyelerinin birbiri ile iletişim 
kurmalarına ve üyelerin düşüncelerini grupta özgürce paylaşabilmelerini sağlamaktadır (Kim 
vd., 2010: 228; Preece, 2000: 34). 

Günümüzde hem kişi hem de işletmeler açısından en fazla dikkat çeken sosyal medya aracı ise 
kısa sürede dünya genelinde önemli sayılabilecek bir grup tarafından kullanılmaya başlanan 
Instagram’dır. 2019 yılı verilerine göre dünya genelinde 894.9 milyon kişi tarafından Instagram 
kullanılmaktadır (Undey vd., 2019). Instagram 2010 yılında Systrom ve Krieger adlı iki girişimci 
tarafından kurmuştur. Önceleri Iphone için yapılmış ücretsiz bir fotoğraf paylaşma ve fotoğraf 
düzenleme uygulamasıyken daha sonra Android platformlu cihazlarda da bu uygulama 
kullanılabilir hale gelmiştir. Ünlülerin kendi günlük yaşam fotoğraflarını bu yazılım üzerinden 
paylaşması ile Instagram’ı takip edenlerin sayısında hızlı bir artış yaşanmış ve daha sonrasında 
ise isteyen herkesin kendilerine ait bir hesap oluşturmalarına imkân vermiştir. Instagram yapısal 
olarak değerlendirildiğinde sosyal medya araçları içerisinde fotoğraf ve video paylaşımının ön 
planda olduğu (Can ve Serhateri, 2016) ve fotoğraf paylaşım temeline dayanarak, küresel dünya 
erişiminin gittikçe yaygınlaştığı sosyal medya mecralarından biri haline gelmiştir (Latiff ve 
Safiee, 2015: 14). Zaman içinde ise Instagram kullanıcılarına fotoğraf paylaşımının yanı sıra ses, 
video ve metin paylaşımına da olanak sağlamıştır. Önceleri sadece bireysel amaçla kullanılan 
Instagram, özellikle ürün ya da işletme tanıtımı yapmak isteyen işletmeler tarafından sıklıkla 
tercih edilen bir mecra haline gelmiştir.  

 

Sosyal Medya Pazarlaması ve Restoran İşletmelerinde Instagram’ın Satın Alma 
Niyeti Üzerine Etkisi 

Kişiler arası paylaşım ve iletişimin tweet, blog ve wikiler aracılığıyla sağlandığı sosyal medya 
mecraları, tüketim surecini de dönüşüme uğratmış ve işletmeler için vazgeçilmez ortamlar haline 
gelmiştir. Bu sayede işletmeler ticari iletişim süreçleri için kullandıkları geleneksel yöntemleri, 
sosyal medya ortamının sağladığı farklı uygulamalar sayesinde çeşitlendirme yoluna gitmiş 
(Yıldız ve Avcı, 2019: 180) ve bu durum sosyal medya pazarlaması kavramını gündeme 
getirmiştir. Sosyal medya pazarlaması, geleneksel yöntemlerle ulaşılamayacak kadar büyük 
kitlelere çevirim içi araçlarla ulaşarak işletmenin mal ve hizmetlerin sosyal medya aracılığıyla 
pazarladığı faaliyetlerdir (Weinberg, 2009: 3-4). Bu faaliyetler müşterilerle sağlıklı ilişki kurmanın 
yanı sıra, işletmenin tutundurma faaliyetlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirmelerine, sadakat 
programları oluşturmalarına, marka farkındalığı yaratmalarına ve satın alma niyeti 
geliştirmelerine olanak tanımıştır (Shukla ve Drennan, 2017; Fortes ve Rita, 2016; Çetinsöz, 2015; 
Reynolds vd., 2015; Clark ve Melancon, 2013: 133; Hutter vd., 2013: 342; Günay, 2012; Martinez, 
2010: 32; O’Brien ve Terschluse, 2009). Diğer taraftan işletmelerin sosyal medya pazarlamasıyla 
ilgili faaliyetleri kullanıcıların kısa zaman içerisinde daha fazla araştırma yapabilmesine ve 
tercihlerini daha doğru şekilde değerlendirebilmelerine de olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla 
sosyal medya tüketici davranışlarına yön veren önemli unsurlardan biridir (Constantinides, 2014: 
42).  

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin işletmelere sağladığı 
avantajlardan biri de üretici ve tüketici arasındaki güvenin artmasını da kolaylaştırmasıdır. 
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Özellikle satış sonrasında ürünle ilgili olumlu ya da olumsuz her türlü yorum kolaylıkla sosyal 
medyada paylaşılabilmekte, bu paylaşımlar da işletmenin müşterileri ve/veya potansiyel 
müşterileri tarafından görülebilmektedir (Çakmak ve Baş, 2017: 99-100). Dolayısıyla sosyal 
medya, bir kişinin yüzlerce, hatta binlerce kişiyle ve onlara hizmet sunan işletmeler hakkında 
iletişim kurmasını mümkün kılmaktadır. Böylece, tüketicilerin kendi aralarındaki mal ve 
hizmetler hakkındaki paylaşımları yani tüketici etkisi piyasada büyük önem arz etmektedir 
(Mangold ve Faulds, 2009: 357). 

İşletmelerin sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdikleri en önemli faaliyetlerden biri müşterileri 
ürünlerini satın almaya ikna etmektir. Çünkü işletmeler ürünlerini satın alan müşterilerle ilgili 
müşteri memnuniyeti ya da sadakati elde ettiklerinde yeni müşterilere ulaşarak pazar payını 
arttırmak istemektedir. Bu noktada işletmelerin üzerinde durdukları, en az bir özellik açısından 
müşterilerini etkileyerek onlarda ürünlerini satın alma niyeti oluşturmaktır. Diğer taraftan 
işletmeler, daha önce müşterisi olmuş, işletmeden çeşitli mal ve/veya hizmet almış kişilerin de 
tekrar satın almaya niyetini etkilemeye çalışmaktadır. Bu amaçla işletmeler ürünlerini ve 
işletmelerini tanıtmada, kampanyalar düzenlemede ya da farkındalık yaratma gibi pek çok 
faaliyetin gerçekleştirilmesinde sosyal medya araçlarından yararlanarak müşterilerini satın 
almaya ikna etmektir. İşletmelerin sosyal medyada çekici görseller, reklamlar ve kampanyalar 
kullanarak mevcut ya da potansiyel müşterilerinin satın alma niyetini etkilemeye çalışmaktadır. 
Nitekim Andreassen ve Levik (1999: 166) tarafından yapılan çalışmada da müşterilerin bugün 
algıladıkları çekici unsurların gelecekteki satın alma niyetlerini etkilediğini belirtilmiştir.  

Satın alma niyeti, tüketicinin ileride yapacağı satın alımların bir öngörüsü niteliği ve satın almaya 
istekli olma durumudur (Duman vd., 2015: 75; Hodza vd., 2012; Wu vd., 2011; Babin vd., 1999). 
Benzer ürünleri üreten işletmeler ve dolayısıyla alternatiflerin oldukça yoğun olduğu günümüz 
pazar koşulların da ise tüketiciler en uygun fiyatla, en iyi mal ya da hizmetler satın almak 
istemektedir. Özellikle tüketicilerin bilgiye kolaylıkla ulaşabildikleri, tanıdık ya da tanımadığı 
kişilerden bilgi aldıkları sosyal medya araçları bir ürünü satın alma niyetleri üzerinde etkili 
olmaktadır (Mangold ve Faulds, 2009: 358-359; Onat ve Akkılıç, 2008: 1132). Diğer taraftan 
tüketicilerin bir ürün ya da işletmeyi nasıl algıladığı ve işletme ve ürünleriyle ilgili bilgi düzeyi 
de satın alma niyetini etkilemektedir (Yeh vd., 2016; Nasermoadeli vd., 2013; Hsiao ve Chen, 
2016). Nitekim Sheth (2017) tarafından Instagram’daki yiyecek içecek işletmelerini takip eden 
katılımcılar üzerinde yapılan bir çalışmada katılımcıların %38,0’inin daha fazla bilgi edinmek ve 
%41.0’ini ise gitmeyi planladıkları ve sipariş vermek için yiyecek içecek işletmelerini takip 
ettiklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte satın alma niyeti, mutlaka satın alma kararına 
dönüşeceği anlamını taşımamaktadır (Murat ve Mehmet, 2008: 160). Kişi bir ürünü o an satın 
almasa da ilerleyen dönemlerde ürüne ihtiyaç duyduğunda bir ürün ya da işletmeye karşı olumlu 
algılamaları olmasıdır. Bu nedenle özellikle bir işletmenin mevcut ve/veya potansiyel 
müşterilerinin sosyal medya üzerinden işletmeye ilişkin olumlu algıları önem taşımaktadır. 
Sosyal medya ve sosyal medya kaynaklı reklamlar özellikle olumlu algı yaratmada geleneksel 
medya araçlarına göre çok daha etkilidir (Bamba ve Barnes; 2006; Rettie vd., 2005).  

Kişilerin en fazla zaman geçirdikleri sosyal mecralardan biri olan Instagram’ın işletmeler ve 
işletmelere ait mal ve hizmetler üzerine önemli etkileri vardır (Sheldon ve Bryant, 2016: 89). 
Öncelikle işletmeler tarafından Instagram üzerinden yapılan paylaşımlar sonucu elde edilen 
bilgiler, tüketicilerin satın alma niyetlerini etkilemektedir. Nitekim alan yazında yer alan bazı 
çalışmalar da (Lisichkov ve Othman, 2017; Çağlıyan vd., 2016; Yücel ve Kızkapan, 2016; Ünal vd., 
2011; Wang vd., 2009; Ahari, 2008; Ducoffe, 1996) sosyal medya reklamlarının bilgi sağlama 
işleviyle satın alma niyeti arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 
kişi reklam vasıtasıyla bir ürünü satın almaya karar vermese bile reklamlar kişinin gelecekte 
ortaya çıkacak ihtiyaçları için ürünleri tanıtma, fikir verme ve fiyat bilgisi hakkında tüketicileri 
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bilgilendirebilmektedir. Yücel ve Kızkapan (2016) tarafından yapılan çalışmada da sosyal medya 
reklamlarının tüketici satın alma karar sürecini etkilediği belirtilmiştir.  

İşletme faaliyetlerine ilişkin Instagram’ın üzerinden gerçekleştirilen ve tüketici güvenini 
sağlayan bir diğer faktör de kullanıcılar arası karşılıklı anlık etkileşimin kurulabiliyor olmasıdır. 
Elektronik ağızdan ağıza pazarlama olarak da ifade edilen bu durum, kişilerin bir işletmeyi 
önermeleri ya da önermemeleri doğrultusunda işletmeye ait ürünleri satın alma niyetlerini 
olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir (Kim vd., 2013; Prendergast vd., 2010; Kaplan ve 
Haenlein, 2010: 65; Marangoz, 2007). Bununla birlikte elektronik ağızdan ağıza pazarlama 
kişilerin bir ürün hakkında görüş alma, görüş bildirme ve görüş iletmeleri işlevi açısından da 
önemli bir bilgi kaynağıdır (Chu ve Kim, 2011) ve tüketicilerin satın alma niyetlerini 
etkilemektedir (Jariangprasert vd., 2019: 621; Topal ve Nart, 2017: 128; Ioanăs ve Stoica, 2014; 
Heyne, 2009: 46). Dolayısıyla Instagram üzerinden üyelerin birbirleriyle bilgi alışverişine geçme 
ve deneyimlerini paylaşmaları (Sotiriadis, 2017: 179; Zeng ve Gerritsen, 2014: 3; Parra-Lopez vd., 
2011: 644; Wang vd., 2002: 407) ürünlerini tanıtmaya çalışan işletmelere olan güven ya da 
güvensizliği de etkilemektedir. Alan yazında yer alan bazı çalışmalar da (Küçükali, 2016; Han ve 
Windsor 2011; Evans, 2008)  güven duyma ve satın alma niyeti arasında pozitif ilişkinin olduğunu 
göstermektedir. Benzer şekilde Nielsen (2013) tarafından hazırlanan raporda da müşterilerin 
satın alma niyetleri üzerinde %68.0 oranıyla internetteki kişilerin görüşlerinin önemli olduğunu 
belirtmiştir.   

 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, tüm dünyada en fazla kullanılan sosyal medya mecralarından biri olan 
Instagram’da müşterilerin restoranlarla ilgili önem verdikleri unsurları ve bu unsurların 
demografik özelliklerine göre değişimi ve satın alma niyeti üzerine etkilerini ortaya koymaktır. 
Çalışma alan araştırması olarak tasarlanmıştır ve çalışmanın evrenini Instagram’da en az bir 
restoranı takip eden kullanıcıları oluşturmaktadır. Instagram gibi sosyal mecralarda bulunan 
üyelerin sayısı tam olarak bilinmediğinden Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004: 49-50) tarafından d= +- 
0.05 örnekleme hatası ve p=0.05, q=0.05 güven aralığında evrenin 1 milyon ile 100 milyon olması 
durumunda örneklem büyüklüğünün 384 olması gerektiği Örneklem Büyüklüğü Tablosundan 
yararlanılarak belirlenmiştir. Örnekleme alınacak bireyler kar topu örnekleme yöntemi ile 
belirlenmiştir. Hazırlanan anket önce araştırmacı tarafından Instagram hesabından bulunan 
takipçileriyle paylaşılmış daha sonra anketi yanıtlayanlardan takip ettikleri kişilerle bu anketlerin 
paylaşılması istenmiştir. 

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tanımlayıcı verilere ilişkin sorular yer 
almaktadır. İkinci bölümde ise restoran müşterilerinin Instagram’da önem verdikleri unsurlarla 
ilgili 27 maddeden ve ile satın alma niyetleriyle ilgili 3 maddeden oluşan bir ölçek kullanılmıştır. 
Ölçeğin oluşturulmasında Lai ve Nguyen (2019), Hajli (2014) ve Mikalif vd. (2013) tarafından 
daha önce yapılmış olan çalışmalardan yararlanılmıştır. Katılımcılardan bu bölümde yer alan 
soruları 5’li likert derecelendirme yöntemiyle yanıtlamaları istenmiştir. Anket formunun 
hazırlanmasının ardından anketteki aksayan ve eksik olan kısımları ile anketin güvenilirliğinin 
tespiti için öncelikle 30 katılımcıyla pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışma sonuçları 
değerlendirildiğinde anket formunun genel güvenilirlik testi sonucu sonucunda güvenilirlik 
katsayısı .783 olarak saptanmıştır. Bu sonuç anket formunun genel iç uyumunun kabul edilebilir 
düzeyin üzerinde olduğunu göstermiştir (Sipahi vd., 2008: 80). Daha sonra anket formlarının 
uygulanmasına geçilmiş ve çalışma Şubat-Mart 2020 ayı içinde belirlenen örneklem sayısına 
ulaşıldığından uygulamaya son verilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 21.0 (Statistical Package for 
the Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Verilerin işlenmesi sırasında 9 anketin eksik 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2180-2196. 

 2187 

ya da yanlış doldurulduğu tespit edilmiş, bu anketler analiz dışında bırakılarak 375 katılımcıyla 
veri analizi sürecine geçilmiştir.  

 

BULGULAR 

Instagram kullanıcılarından elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı verilerin 
değerlendirilmesi için yüzde ve frekans tablolarından yararlanılırken müşterilerin Instagram’da 
takip ettikleri restoranlarda önem verdikleri faktörlerin belirlenmesinde faktör analizi, 
müşterilerin Instagram'da önem verdikleri faktörlerin satın alma niyeti üzerine etkisini 
belirleyebilmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Son olarak müşterilerin restoranlarda önem 
verdikleri faktörlerle demografik özellikleri arasındaki ilişkinin ortaya konmasında ise Kruskal 
Wallis H testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 

 

Tablo 1. Faktör Analizi Sonuçları  
FAKTÖRLER 1 2 3 4 
Faktör 1: Güven     

Beğeni sayısı .911    

Paylaşım sayısı .895    

Tavsiye sayısı .862    

Yorum sayısı .849    

Güvenilirliği Fark Etme .830    

Faktör 2: Paylaşım         
Takipçi sayısı  .875   

Restoran Eleştirileri  .863   

Arkadaş Yorumları  .851   

Başkalarının Yorumları  .837   

Restoranın Atmosferiyle İlgili Fotoğraf ya da Video  .820   

Ürünlerle İlgili Fotoğraf ya da Video  .808   

Restoranın Kendi Yaptığı Paylaşımlar  .793   

Restoranın Dekoru  .786   

Restorana Ait Farklı Fotoğraf ya da Videolar   .775   

Bir Ürünle İlgili Restoranın Birden Fazla Paylaşımı   .760   

Bir Restoranla İlgili Tüm Paylaşımlar  .640   

Faktör 3: Konum         
Tanıdıkların Gittikleri Restoranların Konumu    .844  

Fazla Takipçisi Olan Restoranların Konumu   .821  

Yakınlık   .745  

Ulaşım Alternatifleri   .693  

Kolayca Ulaşım    .657  

Faktör 4: Fiyat         
Ucuz Ürünler    .858 
Instagram İndirimleri    .849 
Fiyat Hassasiyeti    .811 
Açıklanan Varyans 45.603 13.507 10.420 6.384 
Cronbach’s Alpha .870 .802 .755 .840 
Açıklanan Toplam Varyans 75.914 
KMO .828 

 

Çalışma kapsamına alınan Insatgaram kullanıcılarının %42.4’ü 28-37 yaş arasındayken %28.8’i 
18-27 yaş arasında, %25.4’ü 38-47 yaş arasında ve %3.4’ü 50 yaş ve üzerindedir. Katılımcılar 
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cinsiyetleri açısından değerlendirildiğinde yarıdan fazlası (%53.6) kadın ve %46.4’ü erkektir. Söz 
konusu kullanıcıların öğrenim durumları açısından değerlendirildiğinde %34.2’si lisans, %31.7’si 
lisansüstü, %20.0’si ortaöğrenim, %14.1’i ilköğretim öğrenim durumuna sahiptir. Katılımcıların 
yarıdan fazlası (%57.3) kendilerini orta gelirli olarak nitelendirirken %21.9’u düşük ve %20.8’i 
yüksek olarak nitelendirmektedir. Katılımcılar Instagram’da geçirdikleri sürre açısından 
değerlendirildiğinde ise %42.1’i günde 1-2 saat, %32.8’i 3-4 saat, %16.6’i bir saatten daha az ve 
%8.5’i 5 saat ve daha fazla Instagram’da vakit geçirdiklerini belirtmişlerdir. 

Tanımlayıcı verilerin analizinden sonra Instagram’da müşterilerin önem verdikleri unsurları 27 
unsurdan daha az sayıya indirebilmek için temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır. 27 ifade 
için yapılan analizde 3 faktörün binişiklik gösterdiği saptanmış ve bu faktörler analizden 
çıkartılarak tekrar analiz yapılmıştır. Ölçeğin analiz sonuçlarına göre araştırmada kullanılan 
ifadeler faktör analizinin yapılabilmesi için uygun olma koşulunu sağlamaktadır (KMO= .828). 

Restoran müşterilerinin Instagram’da önem verdikleri unsurların belirlenmesine için yapılan 
faktör analizi sonucunda faktör yükleri .50’den ve özdeğerleri 1’den büyük olan 4 faktör elde 
edilmiştir. Bu faktörler; Güven, Paylaşım, Konum, Fiyat’tır (Tablo 1). Elde edilen dört faktörlü 
yapı toplam varyansın %75.914’ünü açıklamakta ve faktör yükleri .640 ile 0.911 arasında 
değişmektedir. Güven faktörü toplam varyansın %45.603’ünü, Paylaşım faktörü %13.507’sini, 
Konum faktörü %10.420’sini ve Fiyat faktörü %6.384’ünü açıklamaktadır. 

Faktör analizi sonucunda restoran müşterilerinin Instagram’da önem verdikleri 4 faktörün 
Instagram kullanıcılarının demografik özelliklerine göre değişiklik gösterip göstermediğini 
belirleyebilmek için öncelikle normallik testi yapılmış ve verilerin normal dağılmadığı 
belirlenmiştir. Bu nedenle yaş, öğrenim ve gelir değişkenleri için Kruskal Wallis H ve cinsiyet 
değişkeni için Mann Whitney U Testleri yapılmıştır (Tablo 2). Farklılık tespit edilen değişkenler 
için farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını ortaya koyabilmek amacıyla post hoc testi 
yapılmıştır.   

Tablo 2. Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U Testi Sonuçları 

FAKTÖRLER 

Kruskal Wallis H Testi Mann W. 
 U Testi 

Yaş Öğrenim Gelir Ins. Geç. Süre Cinsiyet 

x Pearson x Pearson x Pearson x Pearson Z p 

Güven 15.194 .032 16.218 .001 2.781 .443 10,371 .000 -2.984 .010 
Paylaşım 6.247 .644 22.125 .000 4.643 .749 19.006 .012 -2.173 .007 
Konum 13.840 .011 3.671 .340 1.345 .220 3.259 .302 -.295 .518 
Fiyat 8.219 .372 1.826 .395 5.226 .830 5.568 .171 -1.026 .199 

p< .05 
 
Yaş değişkeni için yapılan analizde Güven ve Konum faktörleri arasında anlamlı bir farklılığın 
olduğu görülmüş. Buna göre diğer yaş gruplarına göre 18-27 yaş arasındaki Instagram 
kullanıcılar için Güven faktörü ve 38-47 yaş arasındakiler için Konum faktörü diğer faktörlere 
göre daha önemlidir. Cinsiyet değişkeni için yapılan analiz sonuçlarına göre ise Güven ve 
Paylaşım faktörleri kadınlar kullanıcılar açısından erkek kullanıcılara göre daha önemlidir. 
Instagram kullanıcılarının öğrenim durumları ve Instagram’da geçirdikleri süre değişkenleri için 
yapılan analiz sonuçlarında kullanıcıların öğrenim durumlarıyla Instagram’da restoranlarla ilgili 
önem verdikleri faktörler arasında anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiş. Buna göre göre 
Ortaöğrenim durumuna sahip olan Instagram kullanıcıları için Güven, Lisans mezunları için 
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Paylaşım faktörü ve Instagram’da günde 3-4 saat geçirenler için ise her iki faktör diğer faktörlere 
daha önemlidir. 
 
Gelir değişkeni için yapılan analiz sonuçlarına göre ise kendilerini orta gelirli olarak ifade eden 
kullanıcılar için Konum değişkeni ve kendilerini düşük gelirli olarak ifade eden tüketiciler için 
Paylaşım değişkeni satın alma niyetlerini üzerinde etkili olan faktörlerdir. Fiyat faktörü farklı 
demografik özelliklere sahip tüm müşteriler için aynı derecede önemlidir.   
 
Tablo 3. Müşterilerin Instagram'da Önem Verdikleri Faktörlerin Satın Alma Niyeti Üzerine 
Etkisi 
FAKTÖRLER Standartlaştırılmış b t p  
Güven .114 2.735 .135  
Paylaşım .188 2,409 .010  
Konum .273 1,659 .000  
Fiyat .050 2.971 .207  
R= .703 R=.675 Düzeltilmiş R=  .668  
p< .05  

Restoran müşterilerinin Instagram’da önem verdikleri faktörlerin satın alma niyetleri üzerine 
etkisini belirleyebilmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 3’te görüldüğü üzere .05 
anlamlılık düzeyinde restoran müşterilerinin Instagram’da önem verdikleri Paylaşım ve Konum 
faktörleri satın alma niyetlerini anlamlı düzeyde etkilemektedir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Dünya genelinde önemli bir kesiminin tarafından kişilerin birbiriyle iletişime geçmelerini ve yeni 
ilişkiler kurmasını sağlayan sosyal paylaşım siteleri günümüzde farklı özelliklere sahip hemen 
herkes tarafından kullanılmaktadır. Hızlı, ucuz ve anlık iletişim sağlayan bu sosyal paylaşım 
siteleri günümüzde işletmeler tarafından da pazarlama aracı olarak kullanılmaktadır. Hem 
Türkiye’de hem de dünyada en yaygın kullanılan sosyal medya mecralarından biri olan 
Instagram’da müşterilerin restoranlarla ilgili önem verdikleri unsurları ve bu unsurların satın 
alma niyeti üzerine etkilerini ortaya koymak amacıyla çalışma kapsamına alınan katılımcıların 
yarıdan fazlası 28-37 yaş arasında, kadın, yükseköğrenim durumuna sahip ve kendilerini orta 
gelirli olarak tanımlayan kişilerdir. Genel olarak içerik üretmeye ve fotoğraf ya da video 
paylaşmaya olanak sağlayan Instagram kullanıcılarının genç ve eğitim düzeyi yüksek 
yetişkinlerden oluşması elde edilen önemli sonuçlardan biridir. Nitekim bu yaş grubundaki 
kişiler kendilerinden daha büyük yaşta olanlara kıyasla teknolojiye daha hâkimdir. Diğer taraftan 
eğitim düzeyi arttıkça bilgisayar kullanma durumu ve düzeyi de arttığı söylenebilir. Bu 
sonuçlardan hareketle aktif sosyal yaşam ve iş hayatı içerisinde bulunan genç yetişkinlerin 
Instagram’a önemli derecede ilgi gösterdikleri sonucuna varılabilir. Nitekim çalışma kapsamına 
alınan katılımcıların nerdeyse ¾’ü gibi önemli bir kısmı da günde 1-4 saatini Instagram’da 
geçirmektedirler. 

Çalışma sonucunda elde edilen önemli sonuçlardan bir tanesi Instagram’da bir restoranın fiyat 
bilgisi paylaşması, konumu ve çalışma koşullarının belirtilmiş olmasının satın alma niyetlerini 
etkilediklerini belirtmiş olmalarıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde müşterilerin Instagram’ı 
satın alma karar sürecinde bilgi kaynağı olarak kullandıkları sonucuna varılabilir. Aynı zamanda 
hangi ürün söz konusu olursa olsun ürüne ödenilecek olan fiyatın bilinmesi çoğunlukla da satın 
alma kararını etkilemektedir. Dolayısıyla restoran yöneticilerinin sayfalarında ürün tanıtımlarını 
yaparken bunların fiyatlarını da belirtmeleri bu ürüne ulaşmak isteyen kişilerin hangi zaman 
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aralıkları içinde nasıl ulaşabileceklerini bilmeleri restorana daha fazla kişinin ilgi duymasını ve 
ürünlerin daha fazla satılmasını ya da satılmamasını sağlayacaktır. Bu konuyla ilgili olarak 
özellikle uzun süre tanıtımı yapılmasına rağmen talebi artmayan ürünlerde fiyat farklılaştırılması 
yapılarak, ürün menüden kaldırılarak ya da üründe değişim yapılarak satın alınmayan ürünlerle 
ilgili olası kayıplar da önlenebilir.  

Yaklaşık son on yıllık dönemde müşterilerin bilgiye ihtiyaç duyduklarında en fazla 
yararlandıkları kaynak çeşitli elektronik siteler aracılığıyla bir işletme ilgili değerlendirme ve 
yorum olmuştur. Özellikle hiç tanımadıkları kişiler tarafından yapılan değerlendirmeler ya da 
yazılan olumlu ya da olumsuz yorumlar daha güvenilir bulunduğu gibi aynı zamanda bu 
yorumların sayıları, yorumlarla olumlu yorumlar arasındaki denge, eğer sosyal medya 
üzerinden araştırma yapılıyorsa işletmenin sayfasındaki takipçi sayısı gibi pek çok unsur 
müşterilerin bir işletmenin ürünlerini satın alma kararı üzerinde önemli bilgi kaynakları haline 
gelmiştir. Konu Instagram’da sayfası olan restoranlar açısından değerlendirildiğinde, restoran 
yöneticilerinin mutlaka müşterilerinin kendilerini takip etmelerini sağlaması, özellikle ürünlerle 
ilgili yapılan yorumlara cevap vermesi, sayfalarında işletme konumu ve fiyat bilgisi konulara yer 
vermeye önem göstermesi restorana olan güveni arttıracağı gibi müşterilerin en hızlı ve kolay 
şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlayacaktır.  

Müşterilerin restoranların Instagram sayfalarında önem verdikleri unsurlar değerlendirildiğinde 
Güven, Paylaşım, Konum ve Fiyat olmak üzere dört faktör incelenmiştir. Buna göre müşteriler, 
öncelikle restoranların Instagram sayfalarındaki beğeni sayısı, paylaşım sayısı, tavsiye sayısı, 
yorum sayısı ile Instagram’daki tüm bu unsurların olup olmamasına bakarak restoranla ilgili bir 
güven ya da güvensizlik duygusu geliştirmektedir. Diğer taraftan Güven duygusundan sonra 
Instagram’da sayfası olan restoranlarla ilgili müşterilerin önem verdikleri bir diğer konu yapılan 
paylaşımlardır. Restoranların Instagram sayfasında bulunan takipçi paylaşımları, restoranla ilgili 
eleştiriler, arkadaşların yorumları, başkalarının yorumları, restoran atmosferi ve ürünleriyle ilgili 
video ya da fotoğraflar, restoranın kendi yaptığı paylaşımlar, dekoru, restorana ait farklı fotoğraf 
ya da videolar, bir ürünle ilgili restoranın birden fazla paylaşımı, bir restoranla ilgili tüm 
paylaşımlar müşterilerin önem verdikleri ikinci dereceden önemli faktörlerdir   

Çalışma sonucunda güven ve paylaşım faktörlerinin restoranların Instagram sayfaları ile ilgili en 
fazla önem verdikleri iki konu olduğu saptanmış olmakla birlikte Instagram başta olmak üzere 
tüm sosyal paylaşım sitelerinde kişiler sahip oldukları elektronik postalar aracılığıyla bu 
mecralarda kendilerine ait sayfalar oluşturabilmektedir. Ancak farklı kullanıcı adlarıyla bir kişi 
de birden fazla elektronik posta alabilmekte ve sosyal paylaşım sitelerinde sayfa açabilmektedir. 
Dolayısıyla bir restoranın takipçi sayısı, ne kadar paylaşım yapıldığı ve olumlu ya da olumsuz 
paylaşımlara yapılan yorumlar, beğeni sayısı gibi unsurlar o sayfanın gerçek bir tüzel kişi 
tarafından aktif kullanıldığını göstermektedir. Yine benzer bakış açısıyla belirli bir restoranın 
Instagram sayfasına müşterilerinin katılım ya da paylaşım düzeyi de insanlara restoran-müşteri 
arasında iyi bir iletişim olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla restoran yöneticileri işletmeleri 
adına kurulan Instagram sayfalarını mutlaka aktif olarak yönetmeleri, yapılan yorumlara 
mutlaka yapıcı cevap vermeleri ve işletmelerine ilgi duyan kişilerin periyodik olarak sisteme 
eklenmeleri müşterilerin güven duygusunu sağlamak açısından son derece önemlidir. Benzer 
şekilde özellikle olumsuz yorumlar olumlu cevaplar verilmesi, sayfanın herkese açık tutularak 
herkesin görüş ya da önerilerini paylaşmasının sağlanması, restoranın sadece ürünleriyle ilgili 
değil aynı zamanda dekoru, atmosferi gibi unsurlar hakkında paylaşımlar yapılması mevcut ya 
da potansiyel müşterilerin bunları görmesini sağlayacaktır. Yine birden fazla kez aynı unsurun 
paylaşılması ilkin dikkat çekmemiş olsa bile iki ya da üçüncü de dikkat çekecektir. Buradan 
hareketle 
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Güven ve paylaşımın ardından müşterilerin satın alma niyetini üçüncü dereceden etkileyen 
faktör Konum faktörüyken dördüncü dereceden etkileyen faktör fiyat faktörüdür. Diğer bir 
ifadeyle müşterilerin Instagram’dan gördükleri bir restoran ya da restoranın ürünlerine 
kolaylıkla ve farklı alternatif seçeneklerle ulaşması çok önemli bir faktördür. Özellikle fiyat 
konusunda Instagram kullanıcılarını satın almaya ikna etmek için işletmelerin belirli zamanlarda 
yapacak indirimlerle ilgili duyurularım paylaşılması ya da belirli aralıklarla çeşitli satış 
tutundurma faaliyetleri gerçekleştirmeleri müşterilerin işletmeyi daha sık tercih etmesine neden 
olacaktır. Burada unutulmaması gereken faktörlerden biri de indirimle belirli ürünleri satın ala 
hakkına sahip olan kişiler indirimli olarak aldıkları ürünlerin yanında başka ürünler de almaları 
muhtemeldir. Bu şekilde restoranlar satış hacmini de arttırabilecektir.  

Çalışma sonucunda elde edilen önemli sonuçlardan biri de restoran müşterilerinin Instagram’da 
önem verdikleri paylaşım ve konum faktörlerinin satın alma niyetlerini etkilemesidir. Bu sonuç 
müşterilerin bir restoranı tercih etmesinde kendilerine yakın bir lokasyonda olması ya da 
ulaşımın farklı araçlarla gerçekleştirilebiliyor olmasının önemli olduğunu düşündürmektedir. Bu 
durum kişinin restorana gidebilmesi açısından olabileceği gibi eve servis için de geçerli olabilir. 
Diğer taraftan bu sonuçtan hareketle bir restoran ya da ürünleriyle ilgili yapılan paylaşımlar 
müşterilerin restorana gitmeden o restoranla ilgili bilgi sahibi olmasını ve eğer edinilen bilgi 
kişiyi olumlu yönde etkiliyorsa satın alma niyetine de olumlu şekilde yansıyor denebilir. Bu 
konuda özellikle daha önce bir restoranı ve ürünlerini deneyimleyen kişinin yaptığı olumlu 
paylaşımların da bir tavsiye niteliği oluşturduğu ve diğer kişilerin de söz konusu restorana gitme 
ve/veya ürünlerini satın alma niyetleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bu noktada restoran 
yöneticilerinin özellikle kendilerine has olan ürünleri, aktiviteleri ve restoranın fiziksel çevre 
elemanları ile ilgili paylaşımlar yaparak potansiyel müşterilerinin kendilerini fark etmelerini 
sağlayabilirler. 

Restoran müşterilerin Instagram’da önem faktörlerle demografik özellikleri arasındaki ilişkin 
değerlendirildiğinde Güven faktörü farklı yaş, öğrenim durumu, cinsiyet ve Instagram’da 
günlük olarak geçirdikleri süre açısından farklılık göstermektedir. Buna göre 18-27 yaş arasında, 
kadın,  Ortaöğrenim durumuna ve Instagram’da günlük 3-4 saat vakit geçirenler müşteriler 
Güven faktörüne diğer faktörlere göre daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir. Paylaşım 
faktörü ise lisans öğrenim durumuna sahip, kadın ve Instagram’da günlük 3-4 saat vakit 
geçirenler müşteriler için diğer faktörlerden daha önemelidir. Konum faktörü 38-47 yaş 
arasındaki müşteriler için diğer faktörlere göre daha önemliyken Fiyat faktörü farklı demografik 
özelliklere sahip tüm müşteriler için aynı derecede önemlidir.  Bu sonuçlardan hareketle özellikle 
kadın restoran müşterilerin erkek müşterilere kıyasla güven ve paylaşım faktörlerine daha fazla 
önem verdikleri söylenebilir.  

Kadınların daha seçici oldukları, özellikle çocukları varsa nerde ne yediklerine daha fazla önem 
verdiklerinden paylaşımları inceleyecek ve restorana ancak güven duyduğuna satın alma niyeti 
geliştiği düşünülebilir. Yine kadınların özellikle estetik değeri olan unsurlara daha fazla önem 
verdiği varsayıldığında restoranların Instagram paylaşımlarında özellikle estetik değeri yüksek 
ürünleri paylaşmaları ve işletmelerinin fiziksel çevre elemanları ile ilgili yapacakları 
paylaşımların daha fazla kişi tarafından değerlendirileceğini düşündürmektedir. Instagram’da 
günlük ortalama 3-4 saat geçiren müşteriler içinse restorana duyulan güven ve yapılan 
paylaşımlar önem taşımaktadır. Söz konusu grubun Instagram’da geçirdikleri süre günlük 
yaşantı içerisinde azımsanmayacak bir zaman dilimidir. Dolayısıyla bu müşterilerin oldukça 
fazla sayfayı ziyaret ettikleri, farklı restoranlarla ilgili paylaşımları incelediklerini ve restoranların 
arasında kıyaslamalar yaparak, paylaşımları değerlendirerek bir restorana ilişkin güven ya da 
güvensizlik duygusu geliştirdiklerini düşündürebilir. Buradan hareketle restoranların mutlaka 
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günlük olarak işletmeleri ya da ürünleriyle ilgili paylaşımda bulunarak, bu paylaşımlarla ilgili 
detaylı bilgi vererek müşterilerinde güven sağlamaları önerilebilir.  

Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre 18-27 yaş arası ve ortaöğrenim mezunu olan 
müşteriler güven ve 38-47 yaş arasındaki müşteriler paylaşım faktörüne önem vermektedir. 
Buradan hareketle özellikle çalışma yaşamı içerisinde olduklarını düşünülebilen 38-47 yaş grubu 
için zaman kısıtı sebebiyle restoran konumunun yakın ya da kolay ulaşılabilir olmasının önemli 
olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle şüphesiz restoran işletmecileri, restoranlarının yerini 
değiştiremeyecektir ancak özellikle toplu taşıma araçlarının durakları ile restoran arası ulaşımı 
sağlayacak ücretsiz ulaşım aracı sağlayabilir. Yine benzer şekilde çalışma sonuçlarına göre 18-27 
yaş için gittikleri restoranların ve ürünlerinin güvenilir olması önem taşımaktadır. Bu durumda 
restoranların mutlaka Instagram sayfalarında işletmelerini tercih edenlerin hiçbir sorun 
yaşamadan güvenle bu restoranı tercih edebileceklerini gösteren paylaşımlar yapması 
önerilebilir. Örneğin her gün bir önceki gün restoranlarına gelenlerin genel bir fotoğrafının 
paylaşılması güven duygusunu arttıracaktır. 

Son olarak bu çalışmada bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Öncelikle çalışma kartopu örnekleme 
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte elde edilen sonuçlar çalışmanın yapıldığı zaman 
dilimi içerisinde çalışmaya katılanlar, onlara sunulan anket ve bu ankete verdikleri cevaplarla 
sınırlıdır. Bu çalışmayla restoran işletmelerine Instagram sayfalarında gerçekleştirdikleri 
faaliyetlerle ilgili genel bir çerçeve çizilmiştir. Bu nedenle ileride yapılacak çalışmalarda 
restoranların Instagram sayfalarını nasıl daha etkin kullanabilecekleriyle ilgili daha özelde 
çalışmaların yapılması, daha geniş çaplı araştırma sorularının sunulması önerilebilir.   
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Abstract 
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The data were collected by a questionnaire applied to amateur recreation participants who were 
members and unmember of sports clubs in Antalya destination in 2019. Exploratory and 
confirmatory analyzes related to the scale were performed. According to the result of the factor 
analysis, a five-dimensional scale (success-oriented, challenge, risk-taking, individuality and 
innovation) was obtained, which explained 60.86% of the total variance. When the KMO values 
are examined, the KMO values of the dimensions are at an acceptable level since there is no value 
below 0.50. When factor loads of the items in the dimensions are examined, the lowest value is 
0.448 and no value below 0.40 indicates that the expressions are suitable for the dimensions. CA 
values are above 0.80, so the dimensions are reliable and have internal consistency. After factor 
analysis, DFA analysis was done through structural equation model. According to the results, the 
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GİRİŞ 

Rekreasyon, boş zamanlarda yapılan ve bu yapılan faaliyetten dolayı oluşan memnuniyetle 
motive olunmuş bir olaydır (Brightbill, 1961). Douglas (1980) rekreasyon kavramını hem 
çocukların hem de yetişkinlerin boş zaman aktiviteleri olarak ifade etmiştir. Jubenville (1976) ise 
rekreasyonu yeniden yaratma, bireyin doğrudan kendisine getirdiği kişisel zevk ve memnuniyet 
nedeniyle, tercih ettiği bir şekilde seçtiği herhangi bir deneyim veya faaliyet biçimi olarak 
tanımlamıştır. 

Açık alan rekreasyonu, açık havada gerçekleşen ve insanların doğal çevre ile etkileşimlerini 
kucaklayan serbest zaman aktivitesidir (Plummer, 2009). Doğal dünya ile yakın temas halinde 
olan aktiviteler günümüzde popülerlik kazanmaktadır. Her yıl daha fazla insan kayak, 
tırmanma, kano, paraşütle atlama, tüplü dalış, kros koşuları gibi açık alan rekreasyonlarına 
katılmaktadır (Priest ve Gass, 1997). Çünkü açık alan rekreasyonunun katılımcılar üzerinde 
birçok olumlu sonucu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; psikolojik ve sosyal refahı iyileştirmek, 
sağlıklı hissetmek, risk almayı ve risk yönetimini öğrenmek, bilişsel becerileri geliştirmek, 
kendisinin ve başkalarının sorumluluğunu almak, rahatlamak veya doğayı derinden yaşamak 
(Ardahan ve Lapa, 2011; Berman vd., 2008; İbrahim ve Cordes, 2002). 

Rekreasyon faaliyetlerine katılmayı engelleyen veya motive birçok faktör bulunmaktadır. Bu 
faktörler; sezonluk engeller, finansal kaynaklar ve rekreasyon alanlarının ulaşılabilir olması, 
cinsiyet ve sosyal sınırlama, fiziksel kaynaklar ve moda olmak üzere dört başlık altında 
toplanabilir (Hall vd., 2006). İnsanların yaşadığı fiziksel çevre sadece katılımcı olmasını değil, 
çoğu zaman katılacağı rekreasyon faaliyetinin türünü de etkilemektedir  (Hall vd., 2006). Sosyal 
politikalar, emeklilikte geçirilen süre, etnik yapı, evde eğitim imkanı ve fırsatların algılanması da 
rekreasyon aktivitelerine katılımı etkileyen bazı faktörlerdir (Demir ve Demir, 2006). Fizyolojik, 
alanların durumu, ekonomik, organizasyonel ve ruhsal faktörler de rekreasyon aktivitelerine 
katılımı etkileyebilmektedir (Yayla ve Çetiner, 2019). Rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen 
diğer bir unsur bireylerin ekonomik düzeyidir (Torkildsen, 1999). Çalışan kadınlar, çalışan 
erkeklere göre daha az boş zamana sahiptirler. Kadınlar çalışma dışı zamanlarının büyük bir 
kısmını ev işleriyle uğraşarak geçirmektedirler. Ayrıca çocuk sahibi kadınlar çalışma saatleri ve 
ev işlerine ayırdıkları zamandan geriye kalan saatlerinin büyük bir kısmını da çocuklarıyla 
ilgilenerek geçirmektedirler. Bu durumun en büyük sebebi toplumda bu görevlerin kadının 
yükümlülüğü olduğuna dair bir görüşün hakim olmasıdır. Cinsiyet faktörünün dışında 
rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen sosyal faktörler de mevcuttur (Broadhurst, 2001). 

Açık alan rekreasyonu aynı zamanda bazı yüksek risklere sahiptir. Bu riskler, gerçekleştirilen 
açık alan rekreasyonu türüne göre değişmektedir; örneğin paraşütle atlama, yamaç paraşütü ve 
dağcılık yaparken insanlar yerçekimi kuvvetinden dolayı karıncalanma veya uyuşma hissiyle 
karşılaşabilir. Benzer şekilde sörfçüler, dalgıçlar, kanocular ve kayakçıların yaptığı gibi suyun 
gücüyle mücadele etmek veya kayak dağcılığı ve dağ bisikleti gibi doğanın zorlu arazi şartlarıyla 
başa çıkmak çok kolay değildir. Bu zorluk faktörlerine rağmen bireyler bu tür açık alan 
rekreasyon faaliyetlerine katılmaktadır. Bundan dolayı bireylerin açık alan rekreasyon 
faaliyetlerine katılmaları için nasıl motive oldukları ile ilgili bazı unsurlar belirlenmiştir: akış 
(Csikszentmihalyi, 1990); duyum arayışı (Zuckerman, 1994), öz yeterlik (Llewellyn ve Sanchez, 
2008) ve içsel motivasyon (Asci vd, 2007; Deci ve Ryan, 2000). Bazı çalışmalar da açık alan 
rekreasyon aktivitelerine katılımın motivasyona bağlı olarak belirlenebileceğini ifade etmektedir 
(Schüler vd., 2014).  

Armutcu (2018), kamu ve özel kurumlar tarafından yaptırılan park ve rekreasyonel alanlarının 
vatandaşlar tarafından kullanımını etkileyen faktörleri belirlemiştir. Sonuçlara göre, 
katılımcıların fiziksel aktivite amaçlı park ve rekreasyon alanlarının kullanım engellerinin; 
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medeni durum, cinsiyet, eğitim durumu, yaş, spor yapma sıklıklarına ve geliş nedenlerine göre 
anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Akademisyenler üzerine gerçekleştirmiş olduğu 
çalışmada Başarangil (2018), akademisyenlerin boş zaman aktivitelerine katılımının iş tatmini 
üzerinde etkisi bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Mansuroğlu ve Dağ (2019), eğitim-öğrenim 
dönemlerinin belli bir bölümünde rekreasyon ile ilgili dersler alan, Akdeniz Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans öğrencilerinin dış mekan rekreasyon 
aktivitelerine yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirmiştir. Yazarlar, 
öğrencilerin en fazla katıldıkları etkinliklerin yürümek, bisiklet sürmek ve yüzmek olduğu, 
rekreasyon aktivitelerine katılamama nedenlerinin başında ise, zaman yetersizliğinin geldiği 
sonucuna ulaşmıştır. Bundan dolayı çalışmanın temel amacı öncelikle ‘rekreasyon aktivitelerine 
katılım motivasyon ölçeği’ geliştirmektir. 

 

MCCLELLAND MOTİVASYON (İHTİYAÇ) TEORİSİ ve REKREASYON 
AKTİVİTELERİ  

McClelland’ın İnsan Motivasyon Teorisi aynı zamanda “üç sosyal güdü” ve “Edinilmiş İhtiyaç 
Teorisi” olarak da isimlendirilmektedir. McClelland (1961, 1975, 1985) tarafından geliştirilen 
ihtiyaç teorisi, bireylerin üç temel ihtiyaç faktörü tarafından motive edildiğini ifade etmektedir: 
başarı ihtiyacı, güç ihtiyacı vebağlılık ihtiyacı. McClelland’a (1987) göre, herkes bazı ihtiyaçlardan 
güçlü ve bazı ihtiyaçlardan daha az motive olmaktadır. Başarıya duyulan ihtiyaç önemli başarı, 
kontrol, yüksek standartlar ve becerilerin kazanılması için insanları motive etmektedir. 
McClelland (1961) başarmaya olan ihtiyacı, bazı mükemmellik standartlarıyla rekabette elde 
edilen başarı olarak tanımlamıştır. Yani, bazı bireylerin amacı, bazı mükemmellik standartlarıyla 
rekabette başarılı olmaktır. Bundan dolayı başarıya olan ihtiyaç, diğer bir ifadeyle ‘başarı 
odaklılık’ insanları daha riskli olan açık alan rekreasyonaktivitelerine itebilir. 

Başarı ihtiyacı; biliş, duygular, davranışlar ve çevre arasındaki ilişkilerin ve etkileşimlerin bir 
sonucudur.Bu nedenle, başarıya ihtiyaç duyan insan, hedeflere meydan okumaya istekli ve 
gerçekçi olan kişi olarak bilinmektedir (Daft, 2008). Bu ihtiyaç riskin dahil olduğu yeni ve belirsiz 
durumlarla ilgilidir.Dolayısıyla açık alan rekreasyon aktivitelerinde paraşütle atlama, rafting gibi 
riskin dahil olduğu aktivitelere katılmanın altında insanların ‘zorluklara meydan okuması’ ve 
başarı ihtiyaçlarını tatmin etme istekleri yatabilir.Başarmaya duyulan ihtiyaç, cesaret ve 
devamlılık gerektiren yenilikçi eylemlerin üstlenilmesini düzenlemektedir (McClelland vd., 
1989). Düşük başarıya ihtiyaç duyan insanlar, başarısızlık riskinden kaçınmak istedikleri için 
basit hedefler seçebilirken, başarı ihtiyacı yüksek olan bireyler orta derecede zor hedefleri 
seçebilirler (McClelland, 1961). Bundan dolayı açık alan rekreasyon aktivitelerine katılmada ‘risk 
alma’ faktörü insanları motive eden faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Başarıya 
duyulan ihtiyaç; öz yeterlik ya da vicdan sahibi olma gibi diğer motive edici özellikler ile olumlu 
yönde ilişkilidir (Chen vd., 2000). McClelland’ın (1985) başarıya duyulan ihtiyaç kavramı, bir 
kişinin belirlenmiş standartlara göre üstünlüğünü açıklamaktadır. Bireylerin başarma ihtiyaçları, 
başkalarının durumlarına bakılmaksızın, kendi amaçlarını gerçekleştirebildiklerinde 
karşılanmaktadır (Yamaguchi, 2003). Başarısı yüksek olanlar tesadüfen başarıya ulaşmaktan 
hoşlanmazlar ve sonucu olasılığa bırakmak yerine, başarıları veya başarısızlıkları için kişisel 
olarak tanımlanabilir kaynaklar aramaktadırlar (Robbins, 2003).Bu durum açık alan rekreasyon 
aktivitelerine bireysel olarak katılanlar ile ilgilidir. Başka bir ifadeyle ‘bireysellik’ faktörü 
kapsamında başkalarına bakılmaksızın kişisel olarak tanımlanan kaynaklar insanları açık alan 
rekreasyon aktivitelerine katılmaya motive edebilir.Başarma düzeyi yüksek olan bireyler, 
çabalarının tanımlanabilir sonuçlarına bağlı olarak da sevinç ya da üzüntü yaşamalıdır 
(McClellandve Koestner, 1992). 
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Başarı ihtiyacı, bireylerin zor bir durumda kötümser mi yoksa iyimser mi düşündüklerini 
belirlemekte ve insanların amaçlarına ulaşmak için kendilerini motive etme şeklini 
etkilemektedir. Başarı elde etmek için daha yüksek motivasyona sahip olanlar, yaşamın tadını 
çıkarmakta ve yaşamın kontrolde olduğunu hissetmektedir (Singh, 2007). Büyük başarılara 
ihtiyaç duyan insanlar, zorluklar veya potansiyel başarısızlıklar(risk alma)karşısında çabalarını 
ve devamlılıklarını (yenilik) arttırmaktadır (Bipp ve Dam, 2014). Böylelikle, başarıya ulaşma 
konusunda yüksek seviyelerde motivasyon sürdürülmekte (başarı odaklılık) ve beceri gelişimi 
arttırılmaktadır (Lussier ve Achua, 2007). Başarma ihtiyacı yüksek olan bireyler, zorlu hedefleri 
gerçekleştirmekten (zorluklara meydan okuma) zevk almakta ve zor hedefleri kendilerini daha 
iyi hale getirmek için fırsatlar olarak görmektedirler. Başarma ihtiyacı yüksek olan bireyler, 
becerilerini geliştirmek ve başarıyı kişisel bir sorumluluk (bireysellik) olarak görmek için çaba 
harcamaktadır (Elliot ve Church, 1997). Lussierve Achua (2007) güç ihtiyacını, başkalarını 
etkilemek ve otorite kurmak için bilinçsiz bir endişe olarak tanımlamıştır. Bu, başkalarının 
kendisi tarafından gösterilecek olan davranışlarda bulunma arzusu olarak tanımlanmaktadır. 
Daft (2008), güç ihtiyacını başkalarını kontrol etme veya etkileme, başkaları üzerinde yetki sahibi 
olma ve başkalarından sorumlu olma arzusu olarak tanımlamıştır. Birey ayrıca diğerleri üzerinde 
etkili olmak için etkili bir performans yaratma eğilimindedir. Bu durumda, birey hedefe ulaşmak 
ve her durumu mükemmellik yolunda yapmak için başkalarıyla rekabet etmek ister McClelland 
(1961). Başka bir ifadeyle ‘bireysel’ ‘risk alarak’ ‘zorluklara meydan okuyup’ ‘başarı elde etmek’ 
için güce ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu yaparken de devamlılık ve etkileme için ‘yenilik’ 
gerekmektedir. Güç ihtiyacı yüksek olanlar rekabetçi ve statü odaklı durumlarda olmayı tercih 
etmektedir (Veroff, 1992). Dolayısıyla insanlar açık alan rekreasyon aktivitelerine katılmak için 
güç ihtiyacı kapsamındaki ‘bireysel’, ‘risk alarak’, ‘zorluklara meydan okuma’, ‘başarı elde etme’ 
ve ‘yenilik’ faktörleri tarafından motive edilebilir. Bağlılık ihtiyacı başkalarıyla arkadaşça ve 
yakın ilişkiler kurma arzusunu ifade etmektedir (McClelland, 1985; Robbins, 2003). Daft (2008) 
bağlılık ihtiyacını yakın kişisel ilişkiler kurma, çatışmadan kaçınma ve sıcak dostluk kurma 
arzusu olarak tanımlamıştır. Bağlılık ihtiyacı yüksek olanlar, başkalarıyla etkileşime girme 
yolunda uzun zaman harcama eğilimindedir (McClellandveKoestner, 1992). Ayrıca, güçlü bir 
bağlılığa ihtiyaç duyanlar, başkalarıyla karşılıklı bağımlılık ve işbirliğinin çok önemli olduğu 
takım etkinliklerine ilgi duymaktadır (Yamaguchi, 2003). Bağlılık ihtiyacı olan kişiler, sosyal 
kabul edilme, arkadaşlık ve kişilerarası ilişkiler elde etme arayışındadır. Bu açıdan, birey 
toplumda daha fazla arkadaş edinmek için başkalarıyla ilişki kurma eğilimindedir (Lussier 
veAchua, 2007). Bağlılık ihtiyacı kapsamında sosyal kabul edilme, arkadaşlıklar ve ilişkiler 
kurmak amacıyla insanlar açık alan rekreasyon aktivitelerine katılmaya motive olabilir. 

Boyatzis (2000), McClelland’ınmotivasyon (ihtiyaç) teorisindeki baskın olan üç motive eden 
unsur kapsamında insanların özelliklerini belirlemiştir. Tablo 1’de bu unsurlar çalışma 
kapsamındaki faktörlerin karşılığı olacak şekilde verilmiştir. 

McClelland’ın motivasyon (ihtiyaç) teorisinin en önemli özelliği farklı insanların farklı kişilikleri 
ve dolayısıyla farklı motivasyonlara sahip olduğunu dikkate almasıdır. Her insanın rolü bazı 
durumlar ve kişisel özellikler nedeniyle değişebilir. Bunun yanı sıra, herkesin farklı durumlarda 
güçlü ve zayıf yanları vardır (Swenson, 2000). Gerçekleşen çalışmanın ikinci amacı, açık alan 
rekreasyon aktivitelerine katılanların demografik özelliklerinin tercih ettikleri rekreasyon 
aktivitelerinde farklılaşma oluşturup oluşturmadığını belirlemek olduğundan dolayı 
McClelland’ın motivasyon (ihtiyaç) teorisi çalışma için seçilmiştir.  
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Tablo 1. Baskın Motivatörler ve Ölçek Faktör Karşılıkları 

Motivatör İnsan Özelliği Ölçek Faktör Karşılığı 
Başarı -Zorlu hedefler koyma ve gerçekleştirme konusunda 

güçlü bir ihtiyacı vardır. 
-Hedeflerine ulaşmak için hesaplanmış riskler alır. 
-İlerlemeleri ve başarıları hakkında düzenli 
geribildirim almayı sever. 
-Genellikle yalnız çalışmayı sever. 

-Zorluklara meydan 
okuma 
-Risk alma 
-Başarı odaklılık, 
yenilik 
-Bireysellik 

Bağlılık -Gruba ait olmak ister. 
-Rekabet üzerinde işbirliğini destekler. 
-Yüksek risk veya belirsizliği sevmez. 

-Bireysellik 
-Başarı odaklılık 
-Risk alma, yenilik 

Güç Başkalarını kontrol etmek ve etkilemek ister 
Tartışmaları kazanmayı sever. 
Rekabeti ve kazanmayı sever. 

-Bireysellik 
-Başarı odaklılık 
-Risk alma 

Kaynak: Boyatzis’in (2000) çalışmasından uyarlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Çalışmanın temel amacı ‘rekreasyon aktivitelerine katılım motivasyon ölçeği’ geliştirmektir. Bu 
amaçla, beşli Likert tipi modele uygun (Köklü, 1995) şekilde tasarlanarak veriler toplanmıştır. 
Toplanan verilerle açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu 
ve ölçek geliştirme süreci aşağıda detaylı olarak verilmiştir.  

 

Çalışma Grubu 

Anket formu Antalya destinasyonunda spor kulüplerine üye olan ve olmayan amatör rekreasyon 
katılımcılarına Ekim 2019 tarihinde uygulanmıştır. Spor kulüplerine üye olmayan rekreasyon 
katılımcı sayısı net olarak bilinememesinden dolayı örneklem sayısında Yazıcıoğlu ve Erdoğan’ın 
(2004) sosyal bilimlerde örneklem büyüklükleri hesaplaması dikkate alınmıştır. Bu kapsamda 
toplam 394 adet anket ile veri elde edilmesi çalışmanın gerçekleştirilmesi için yeterli görülmüştür. 
Katılımcıların % 60,2’si erkek ve % 39,8’i kadındır. Medeni durum olarak katılımcıların % 35,5’i 
evli ve % 64,5’i bekardır. Katılımcıların % 42,6’sı lisans mezunuyken % 28,2’si ilköğretim 
mezunudur. Yaş durumu incelendiğinde ise katılımcıların % 27,4’ünün ‘21-25’ yaş grubunda ve 
% 25’4’ünün ’32-40’ yaş grubunda olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların % 30,5’i ‘2000 ve altı’ gelir 
grubundayken % 20,8’i ‘5001 ve üstü’ grubunda yer almaktadır. Katılımcıların açık alan 
rekreasyon aktivitelerine katılım sıklıkları incelendiğinde ise katılımcıların %35,3’ü ayda bir defa, 
% 25,9’u haftada bir defa, % 24,6’sı 15 günde bir defa ve % 14,2’sı ayda birden az açık alan 
rekreasyon aktivitelerine katılmaktadır. 

 

Ölçek Geliştirme Süreci 

Başarıya ilişkin ölçümler, genel başarı ihtiyacını ve özel başarı ihtiyacını belirlemek için ölçekleri 
kapsamaktadır. Genel olarak başarıya duyulan ihtiyaç ölçekleri nispeten daha az çalışılmış 
olmasından dolayı, bu konuda geniş bir bağlamda insan davranışını belirlemek için kullanılan 
Başarı Motivasyon Envanteri gibi ölçekler mevcuttur (Schülervd, 2014). Özel başarı ihtiyacının 
ölçülmesi iş (Amabile vd., 1994), spor (Conroy vd., 2003) veya eğitim (Elliot ve Murayama, 2008) 
gibi çeşitli konulara odaklanmıştır. Heyecan ve macera arayan ölçeği, doğal ortamlardaki macera 
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ve risk aramasını ölçmekte ve bu ölçek rekreasyonel aktivitedeki başarılarla ilgili ifadeleri 
kapsamamaktadır (Zuckerman, 1994). Vahşi doğada yenilik arama ölçeği ise, vahşi doğada 
merak ve yenilik aramayı ölçmektedir. Bu ölçek de başarılarla bağlantılı değildir (Prochniak, 
2014). Prochniak (2016) üniversite öğrencilerinde elde ettiği veriler ile açık alan rekreasyon 
aktivitelerine yönelik başarma ihtiyacı (motivasyon) ölçeği geliştirmiştir. Bundan dolayı 
çalışmada kullanılan ölçüm aracı Prochniak’ın (2016) üniversite öğrencilerine yönelik geliştirdiği 
başarma ihtiyacı (motivasyon) ölçeği temel alınarak literatür taraması sonrası oluşturulmuştur, 
çünkü çalışmada dört adet geliştirilmiş olan motivasyon ve ihtiyaç teorisi ölçeklerinin 
kıyaslaması ve analizleri gerçekleştirilmiştir (Prochniak, 2016). 

Ölçüm aracı oluşturma Bozdoğan ve Öztürk’ün (2008) ölçek geliştirme süreci temelinde 
gerçekleştirilmiştir. Bozdoğan ve Öztürk’ün (2008) ölçek geliştirme süreci dört aşamadan 
oluşmaktadır. Bu aşamalar; madde havuzu oluşturma, uzman görüşü, geçerlilik ve güvenirlik 
bölümleridir. Literatür taranarak madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzu 
oluşturulurken kullanılan çalışmaların detayları Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Madde Havuzu Yararlanılan Kaynaklar 

Yazar(lar) Ölçek 
McClelland (1985) Human Motivation 
McClelland ve Koestner (1992) The Achievement Motive 
Schüler ve Prochaska (2000) Job-related Achievement Motivation Test 
Conroy ve ark. (2003) Achievement Goals Questionnaire 
Mittelstaedt ve Jones (2008) Outdoor Recreation Self- Efficacy Sclae 
Prochniak (2014) Wilderness Novelty Seeking Scale 
Prochniak (2016) Need for Achievement in Outdoor Recreation Scale 

 

Madde havuzundan toplam 89 ifade seçilmiştir. Oluşturulan maddeler uzman görüşüne (2 
turizm akademisyeni, 2 açık alan rekreasyon uzmanı ve 2 psikolog) sunulmuştur. Uzmanlardan 
maddelerin ölçek için uygunluğuna ilişkin cevaplarını 3’lü derecelendirme ölçeği (1: Kaldırılmalı, 
2: Revize edilmeli, 3: Kalmalı) üzerinde belirtmeleri istenmiştir. Uzmanların açıklama 
yapmalarına olanak vermek için her bir maddenin altına bir boşluk bırakılmış ve uzmanlara 
gerektiğinde maddeler üzerinde de düzeltme yapabilecekleri belirtilmiştir. Uzmanlardan gelen 
formlar toplandıktan sonra, tüm cevaplar tek bir formda birleştirilmiştir. Uzman görüşü sonrası, 
bazı ifadelerin çıkarılması bazılarının yeniden düzenlenmesi sonucunda 58 ifade ile anket formu 
oluşturulmuştur. Ölçek beşli Likert olarak (1: Hiç uygun değil; 5: Tamamen uygun) 
hazırlanmıştır. 

 

BULGULAR 

Katılımcılara katılmayı sıklıkla tercih ettikleri açık alan rekreasyon aktivitesi ile ilgili yöneltilen 
sorunun sonuçlarına göre, katılımcıların en çok katılmayı tercih ettikleri ilk altı açık alan 
rekreasyon aktivitesi sırasıyla; kampçılık (f=182), dağ-kaya tırmanışı (f=131), balıkçılık (f=93), 
rafting (f=78), dağ bisikleti (f=67) ve at binmedir (f=54). Geri kalan aktivitelerin tercih sıralaması 
ise; kayak (f=52), tüplü dalış (f=51), mağaracılık (f=37), paraşütle atlama (36), orienteering (yön 
bulma) (f=35), yamaç paraşütü (f=34), bungyjumping (f=31), trekking (f=29), kano (f=28), kay kay-
paten (f=26), sörf (f=22), snowboard (f=19), zipline (f=17), yelkencilik (f=15), su kayağı (f=15), 
yüzme (f=14), yürüyüş (f=10) ve bisiklet sürme (f=4) şeklindedir. 
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Elde edilen verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla tüm ifadelerin Skewness 
(Çarpıklık) ve Kurtosis  (Basıklık) değerlerine bakılmıştır. Elde edilen değerler [(-1,5) ve (1,5)] 
arasında olduğu için verilerin normal dağıldığı kabul edilmiştir (Şencan, 2005). Verilerin normal 
dağıldığı sonucuna ulaştıktan sonra ölçek geçerlilik ve güvenirliliği ilk aşaması olan KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin) ve Bartlett’s Test of Sphericity gerçekleştirilmiştir. Tavşancıl’a (2010) göre 
KMO değerinin 1’e yaklaştıkça mükemmel ve 0,50’nin altına düşünce ise kabul edilmez olduğu 
varsayılmaktadır. Çalışmada KMO değeri 0,905 olarak hesaplanmıştır. KMO değerinin faktör 
analizinde 1’e yakın olması çalışmadaki örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygun 
olduğunu desteklemektedir. Barlett’s değeri ise anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Bu nedenle 
verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği kabul edilmiştir. 

Faktör analizi ölçekteki toplam 58 ifade ile varimax dik döndürme yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir. Toplam 58 maddeyi içeren faktör analizi sonucunda, özdeğeri 0,30’un altında 
kalan (Nunnally, 1970), faktör yükü 0,40’ın altında olan (Zeller ve Karmines, 1978) ve birden çok 
faktör altında yüksek değer verdiği belirlenen 22 madde faktör analizinden çıkarılmış ve analiz 
sonucu beş boyut elde edilmiştir. Elde edilen boyutlardaki ifadeler kendi aralarında korelasyon 
analizine tabi tutulmuş ve yüksek korelasyona sahip herhangi bir ifade belirlenmemiştir. Geriye 
kalan 36 madde ile yapılan faktör analizi sonucuna göre toplam varyansın %60,859’unu açıklayan 
beş boyutlu ölçek elde edilmiştir. Boyutlar; motivasyon (ihtiyaç) teorisi de dikkate alınarak başarı 
odaklılık (BO), zorluklara meydan okuma (ZMO), risk alma (RA), bireysellik (BB) ve yenilik (YB) 
olarak isimlendirilmiştir. Bu boyutlar ile ilgili bulunan istatistiki değerler Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Ölçek Boyutlarının Faktör Analizi Değerleri 

Faktör İfade # Varyans Açıklama % CA KMO Min ve Max Faktör 
Yükleri 

BO 10 40,96 0,831 0,863 0,485-0,781 
ZMO 9 47,69 0,861 0,881 0,618-0,773 
RA 6 58,69 0,856 0,865 0,657-0,831 
BB 5 56,35 0,806 0,797 0,682-0,850 
YB 5 50,51 0,800 0,815 0,601-0,787 

 

Tablo 3’de KMO değerleri incelendiğinde, 0,50’nin altına düşen bir değer olmadığından dolayı 
boyutların KMO değerleri kabul edilebilir düzeydedir. Boyutlardaki ifadelerin faktör yüklerine 
bakıldığında ise, en düşük olan değer 0,485’dir ve 0,40 altında herhangi bir değer olmaması, 
ifadelerin boyutlar için uygun olduğunu göstermektedir. CA değerleri ise, 0,80 üstüdür ve 
bundan dolayı boyutlar güvenilirdir ve iç tutarlığa sahiptir (Tavşancıl, 2010). Faktör analizi 
sonrasında yapısal eşitlik modeli aracılığıyla DFA analizi yapılmıştır. Tablo 4’de uyum iyiliği 
indeks değerleri (DFA sonuçları) verilmiştir.  

GFI değeri 0 ile 1 arasında değişir. GFI'nın 0,90'ı aşması iyi bir model göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. Bu, gözlenen değişkenler arasında yeterince kovaryansın hesaplandığı anlamına 
gelmektedir (Ventura, 2011). Çalışmada bu değer GFI=0,91 olarak bulunmuştur. NFI varsayılan 
modelin sıfır hipoteziyle olan uygunluğunu araştırır. Bulunan değerin 0,90 üzerinde olması 
gerekir ve 1'e ne kadar yaklaşırsa o kadar fazla uyum iyiliğine sahiptir (Ventura, 2011). Çalışmada 
bu değer NFI=0,92 bulunmuştur. RMR değeri 0'a yaklaştıkça test edilen modelin daha iyi uyum 
iyiliği gösterdiği anlaşılır (Ventura, 2011). Bu çalışmada RMR=0,09 bulunmuştur. SRMR değeri 
de 0’a yaklaştıkça modelin uyum iyiliği artar (Ventura, 2011). Bu çalışmada SRMR=0,074 
bulunmuştur. CFI mevcut modelin uyumu ile gizil değişkenler arası korelasyonu ve kovaryansı 
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yok sayan sıfır hipotez modelinin uyumunu karşılaştırır. CFI, 0-1 arası değişen değerler alır. 1’e 
yaklaştıkça uyum iyiliğinin arttığını gösterir veya daha yüksek CFI'ya sahip modelin daha güçlü 
uyum içinde olduğunu vurgular (Ventura, 2011). CFI=0,94 olarak bulunmuştur. AIC-Modeli ve 
ECVI karşılaştırma modelin AIC ve ECVI değerlerinden küçük olmalıdır (Erkorkmaz vd., 2013). 
Bu çalışmada AIC-Model 2478,59<24948,80 ve ECVI 3,39 <63,48 bulunmuştur. Dolayısıyla 
modelin uyum iyiliği yeterlidir.  

 

Tablo 4. Ölçüm Modeli İçin Uyum Ölçüleri 

Uyum Ölçüsü  Değer (İndeks) Uyum  
x2/df  3,96 Kabul Edilebilir 
RMSEA  0,08 Orta Uyum 
GFI  0,91 İyi Uyum  
NFI  0,92  İyi Uyum  
RMR  0,09 Kabul Edilebilir 
SRMR  0,074 İyi Uyum  
CFI  0,94 İyi Uyum  
AIC-Model 2478,59<24948,80 İyi Uyum 
ECVI 3,39 <63,48 İyi Uyum 

 

Katılımcıların ölçek ifadelerine olan algıları boyutlar kapsamında Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların İfadelere Algı Düzeyleri 

Katıldığım /Katılmayı tercih edeceğim açıkalan rerkreasyon aktivitelerinde, 
 

O
rt

al
am

a 

S.
S.

 
Başarı Odaklılık   
……..yeni bir başarı elde edeceğim düşüncesi beni heyecanlandırır 4,48 0,826 
……..yaşadığım başarısızlıklar beni yıldırmaz 4,09 1,010 
……..zihnimi sürekli hedefimdeki işle meşgul ederim. 3,92 1,078 
……..işimi şansa bırakmam. 4,11 0,980 
……..sürekli olarak yaptığımın daha iyisini nasıl başarabileceğime odaklanırım. 4,10 0,973 
……..başarısız olmamak için ekstra çaba harcarım. 4,14 0,961 
……..engellerle karşılaştığımda bile başarı elde edeceğime inanmaya/ güvenmeye 
devam ederim. 

4,21 0,959 

……..her şeyi kusursuz yapmak isterim. 4,05 1,042 
……..başarılı olduğumun onaylanması benim için önemlidir. 3,87 1,208 
……..başarılı olduğumda hemen yeni hedefler oluşturmak isterim. 3,98 1,160 
Zorluklara Meydan Okuma   
……..başarılı olduğumda hemen yeni hedefler oluşturmak isterim. 3,85 1,116 
……..yeteneklerimin üst sınırında olan zorlukları ararım 4,22 0,934 
……..karmaşık hedefleri başarmaktan zevk alırım 4,05 0,967 
……..kendime gerçekçi ama zorlu hedefler koyarım 3,53 1,268 
……..doğaya meydan okumayı severim 3,77 1,152 
……..zor etapları kolay olanlara tercih ederim 4,01 1,102 
……..güçlü ve dayanıklı olduğumu kanıtlamayı severim 3,68 1,167 
……..zor etaplar için yaratılmış bir birey olduğumu düşünüyorum 3,88 1,097 
……..zorluklara karşı dayanma kapasitemi yükseltecek aktiviteleri tercih ederim. 4,08 0,899 
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Risk Alma   
……..üstesinden geleceğim engeller olduğunda risk alırım 4,06 0,986 
……..zor etaplara beni çeken özelliklerden biri de riski sevmemdir. 3,82 1,119 
……..içimden bir duygu beni risk almaya iter. 3,64 1,183 
……..adrenalinimi yükselten deneyimler yaşamaktan hoşlanırım. 4,05 1,102 
……..riskli durumlar karşısında endişe seviyem düşüktür. 3,56 1,222 
……..rahatsız edici / tehdit  edici durumlara meydan okumayı severim. 3,62 1,227 
Bireysellik   
……..sorumlulukları paylaşmak yerine, kişisel sorumluluk almayı tercih ederim 3,77 1,288 
……..takım aktivitelerinden ziyade, bireysel olarak yapılan aktiviteleri tercih ederim 3,52 1,294 
……..diğerlerinden daha hırslı ve daha iyi olmak beni motive eder. 3,62 1,344 
……..diğerlerinin benden daha iyi performans göstermesi beni olumsuz etkiler. 3,07 1,468 
……..performansımı, iyi sonuç elde etmemden ziyade, diğerlerinden daha iyi olup 
olmama durumumla değerlendiririm. 

3,17 1,456 

Yenilik   
……..amacım, yeni insanlarla tanışmaktır. 4,26 0,971 
……..başkalarını etkileyecek yeni fikirler sunarım. 3,96 1,021 
……..yeni şeyleri denemek bana haz verir,  4,38 0,878 
……..bir önceki seferden daha başarılı olmak için yeni taktikler uygularım. 4,24 0,830 
……..geliştirilen yeni uygulamaları merak ederim. 4,05 0,977 
……..diğerlerini de yeni fikirler üretmeleri için heveslendiririm. 4,03 1,003 

 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların algısının en yüksek olduğu ilk üç ifade yeni bir başarı elde 
edeceğimi düşünmek beni heyecanlandırıyor, yeni bir şeyler denemek bana haz veriyor ve yeni 
insanlarla tanışmayı amaçlıyorum ifadeleridir. katılımcıların algısının en yüksek olduğu üç ifade 
ise diğerlerinin benden daha iyi performans göstermesi beni olumsuz etkiliyor, performansımı 
aktivitenin sonunda iyi sonuç elde etmemden ziyade diğerlerinden daha iyi olup olmamla 
değerlendiriyorum, takım aktivitelerinden ziyade bireysel olarak yapılan aktiviteleri tercih 
ediyorum ifadeleridir. Genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların başarma ihtiyacı 
boyutlarından bireysellik boyutuna diğer boyutlara kıyasla daha düşük algı düzeyi 
bulunmaktadır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Açık alan rekreasyon aktivitelerine katılmanın bazı riskleri bulunmaktadır.Riskler 
gerçekleştirilen açık alan rekreasyonu türüne göre değişmektedir; örneğin paraşütle atlama, 
yaparken insanlar yerçekimi kuvvetinden dolayı karıncalanma veya uyuşma hissiyle 
karşılaşabilir. Bu zorluk faktörlerine rağmen bireyler bu tür açık alan rekreasyon faaliyetlerine 
katılmaktadır. Bundan dolayı bireylerin açık alan rekreasyon faaliyetlerine katılmaları için nasıl 
motive oldukları ile ilgili bazı unsurlar belirlenmiştir: akış (Csikszentmihalyi, 1990); duyum 
arayışı (Zuckerman, 1994), öz yeterlik (Llewellyn ve Sanchez, 2008) ve içsel motivasyon (Asci vd., 
2007; Deci ve Ryan, 2000). Bazı çalışmalar da açık alan rekreasyon aktivitelerine katılımın 
motivasyona bağlı olarak belirlenebileceğini ifade etmektedir (Schüler vd., 2014). Bu kapsamda 
çalışmanın temel amacı ‘rekreasyon aktivitelerine katılım motivasyon ölçeği’ geliştirmektir.  

Literatür taraması sonucu madde havuzu oluşturulmuştur. Uzman görüşü sonrası hazırlanan 
anket formu Antalya destinasyonunda spor kulüplerine üye olan ve olmayan amatör rekreasyon 
katılımcılarına uygulanmıştır. Ölçek ile ilgili açımlayıcı ve doğrulayıcı analizler 
gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucuna göre, toplam varyansın %60,86’sını açıklayan beş 
boyutlu (başarı odaklılık, zorluklara meydan okuma, risk alma, bireysellik ve yenilik) ölçek elde 
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edilmiştir. CA değerleri ise, 0,80 üstüdür ve bundan dolayı boyutlar güvenilirdir ve iç tutarlığa 
sahiptir. Faktör analizi sonrasında yapısal eşitlik modeli aracılığıyla DFA analizi yapılmıştır. 
Sonuçlara göre ölçüm modelinin uyum iyiliği yeterlidir.  

Çalışma sadece Antalya destinasyonunda toplanan veriler ile gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen 
ölçek ile farklı destinasyonlarda farklı gruplarla ve daha fazla katılımcı ile veriler toplanıp test 
edilmesi önemli olabilir. Benzer şekilde, çalışmada gerçekleştirilen ölçek ile farklı alanlardaki açık 
alan rekreasyon faaliyetlerine katılanlardan veri toplanarak ölçeğin test edilmesi ölçeğin 
genellenebilmesi için önerilmektedir.  
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Öz 

Bu çalışmanın amacı Mardin destinasyonunu ziyaret eden turistlerin yürünebilirliğe ilişkin 
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faktörleri araştırmak çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı 
doğrultusunda 486 ziyaretçiden yüz yüze anket görüşmesi ile elde edilen veri seti t-Testi ve 
ANOVA uygulanarak analiz edilmiştir. Katılımcıların “trafikten arınmışlık” faktörünü 
yürünebilirliği etkileyen en önemli faktör olarak değerlendirdikleri ve yürünebilirlik olgusunun 
turistik destinasyonlarda ziyaretçiler tarafından önemsenen bir husus olduğu desteklenmiştir.  
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Abstract 

The aim of this study is to measure the perceptions of tourists visiting Mardin destination 
regarding walkability. In addition, researching the factors affecting the walkability for tourists 
generates another purpose of the study. In pursuant to the purpose of the study, face-to-face 
questionnaire that were collected from 486 visitors have been analysed through applying t-Test 
and ANOVA. It was supported that the participants considered the factor of “traffic freeness” as 
the most important factor affecting walkability and that the fact that walkability was a matter that 
was taken into consideration by the visitors in touristic destinations. 
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GİRİŞ 

Yürüme, daha sağlıklı, çevre dostu ve aktif toplulukların sosyal yönden gelişmesinde önemli bir 
etken olarak ön plana çıkmaktadır (Moura vd., 2017). Yürünebilirlik genellikle herhangi bir 
çevrenin yürüyebilmeyi sağlama derecesi ve yaya dostu olarak tanımlandığı çok boyutlu bir 
kavramdır (Hall ve Ram, 2019). Yürünebilirliğe ilişkin bazı tartışmalar yürümeyi sağlayan 
hareketli, kompakt, fiziksel anlamda çekiciliğe sahip alan veya güvenli yerler de dahil olmak 
üzere birtakım araç veya koşullar etrafında şekillenmektedir (Forsyth, 2015). Yürüme kavramı 
birden fazla disiplinin farklı açılardan değerlendirebildiği bir araştırma alanı olma özelliği ile ön 
plana çıkaktadır (Hall vd., 2018). Bu bağlamda, yürünebilirlik kavramına ilişkin yürütülen 
çalışmalar mimarlık, kamu sağlığı, ulaşım ve kentsel tasarım gibi farklı disiplinler altında değişik 
açılardan ele alınarak incelenmiştir (Henderson, 2018). Birden fazla disiplinin ilgi alanına giren 
bir olgu olması kavramın ölçümüne ilişkin genel geçer kabul gören tanımın yapılmasını 
güçleştiren bir nitelik olmasına sebep olmuştur (Lo, 2009).  

Yürüme veya yürünebilir şehir kavramı köken olarak şehir planlamacılığı ile yakından ilgili olup 
oluşturulmak istenen algısal düzeydeki kentsel tasarım niteliklerinin tanımlanmasında önemli 
bir bileşen olarak görülmektedir (Ewing ve Handy, 2009; Forsyth ve Southworth, 2008; 
Southworth, 2005). Bu olgudan hareketle yayaların kullanım alanı olarak bilinen ortamların sahip 
olduğu kalite düzeyinin iyileştirilmesi hususu da kentsel tasarımın odak noktalarından birini 
oluşturmaktadır (Mansouri ve Ujang, 2016). Üzerinde önemle durulması gereken bir diğer husus 
da yürünebilirliğin şehirlerin sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik düzeylerine yapmış olduğu 
katkıdır (Shamsuddin vd., 2012).  

Yürünebilir alanların önemine atıfta bulunan çalışmaların araçların hakim olduğu trafik 
yoğunluğu ve bu olgunun yol açtığı modern olmayan şehir planlamacılığına karşı tepki olarak 
ilk kez 1960’lı yıllarda ortaya çıktığı görülmektedir (Sharipov ve Demirkol, 2018). 1990’lı yıllarda 
gelişen teknolojiye paralel olarak coğrafi bilgi sisteminin yaygın bir biçimde kullanılmaya 
başlanması ise cadde veya sokak düzenin yürünebilirliğin belirleyici bir ölçüsü olarak 
kullanılmasını sağlamıştır (Forsyth, 2008). Yürünebilirliğe ilişkin turizm bağlamında ilgili 
destinasyonları ziyaret eden turistlerin beklenti ve algılarını ölçmeye yönelik gerçekleştirilen 
çalışmaların son zamanlarda artış gösterdiği gözlenmektedir (Ram ve Hall, 2018b). Söz konusu 
çalışmaların bir bölümü yöntem olarak nicel araştırma yaklaşımını benimserken (Cerin vd., 2006; 
Zhu vd., 2017) bazı çalışmaların ise nitel araştırma yöntemini benimsediği gözlenmiştir 
(Kanellopoulou, 2018; Morris, 2018; Karupiah ve Bada, 2017). Bunun yanı sıra, kavrama ilişkin 
gerek kavramsal (Mordue, 2017) gerek se de karma yöntemi benimseyen (Arslan vd., 2013) 
çalışmaların ise sınırlı sayıda olduğu ortaya konmuştur. 

Yürünebilirlik kavramını turistik destinasyonlar bağlamına ilişkin ilgili alan yazında yer alan 
çalışmalar incelendiğinde herhangi bir turistik destinasyonun yürünebilir olmasını belirleyen 
birden fazla değişik faktörün saptandığı görülmektedir. Gorrini ve Bertini (2018) 
gerçekleştirdikleri çalışmada Venedik destinasyonunun yürünebilirlik seviyesinin birtakım 
bileşenler tarafından etkilendiğini ortaya koymuşlardır. Buna göre; yürünebilirliğin temel 
hizmetlerin olmayışı, kitlesel turizm akışının varlığı ve yol işaretlerinin az oluşundan önemli 
ölçüde etkilendiğini göstermiştir. Yürünebilirlik olgusu turistik destinasyonlar açısından değer 
yaratma ve tatmin düzeyini oluşturması bakımından önemli bir bileşeni temsil etmesine rağmen 
herhangi bir turistik destinasyonun yürünebilir olarak nitelendirilmesinde tek bir bileşenden 
ziyade birden fazla değişken sayesinde ölçülmektedir (Küpers ve Wee, 2018).  

Bu çalışmada turistik bir destinasyon olan Mardin’in yürünebilirlik olgusu turistlerin bakış açısı 
bağlamında ele alınacak olup, ziyaretçiler açısından yürünebilirlik olgusunu etkileyen kriterlerin 
nelerden meydana geldiğini incelemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda turistik destinasyonların yürünebilirlik olgusunun 
incelendiği birden fazla çalışmaya ulaşılmıştır. Söz konusu çalışmalardan türeyen bulgular 
kavrama ilişkin birden fazla belirleyicinin olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde herhangi 
bir turistik destinasyonun yürünebilirlik kalitesini belirlemede tek bir ölçütten ziyade farklı 
değişken/faktör etrafında şekillendiği gözlenmiştir. Bu bağlamda, ilgili literatür doğrultusunda 
yürünebilirlik analizinde yaygın olarak benimsenen yöntemlerden birinin Walk Score indeks 
metodu olduğu belirtilmektedir (Ram ve Hall, 2018a).  

Arslan, Durak, Gebesce ve Balcik (2018) Bursa’da ikamet eden şehir sakinleri üzerinde nitel 
(gözlem araştırması) ve nicel (anket formu) yöntemleri kullanarak yürünebilirlik bağlamında bir 
çalışma gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu yazarların gerçekleştirdikleri çalışmada 200 kişiye 
uygulamış oldukları anket sonucunda erişilebilirlik, konfor ve kullanım, asayiş suçu ve 
bağlanabilirlik en önemli faktörler olarak tespit edilmiştir. 

Hall ve Ram (2019) yürünebilirlik ile ziyaretçi sayılarınca şekillenen başarılı turizm göstergeleri 
arasındaki ilişki ve TripAdvisor’daki ziyaretçi görüşleri bağlamında İngiltere’de yer alan en 
önemli çekicilikleri inceleyen bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada yürünebilirliği ölçme 
adına yürüme skor indeksinden (Walk Score® Index) yararlanılmıştır. Yazarlar, yürütmüş 
oldukları çalışmada, İngiltere'deki en iyi 330 turistik çekicilik için yürünebilirlik ve ziyaretçi 
sayıları ile yürünebilirlik ve TripAdvisor derecelendirme sayısı arasında zayıf bir ilişkinin olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca, yürünebilirlik ve TripAdvisor sıralaması arasında zayıf bir ilişki 
olduğu halde Londra’nın ilgi çekici yerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Malezya’nın Kuala Lumpur şehrinde karma araştırma tekniği benimsenerek yürütülen 
çalışmalarında Ujang ve Muslim (2014), yürünebilirliğin en önemli faktörleri olarak erişilebilirlik, 
bağlanabilirlik, konfor, güvenlik ve çekicilik’i belirlemişlerdir. Benzer şekilde, aynı şehirde 330 
kişi üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada Mansouri ve Ujang (2016), katılımcılara yöneltmiş 
oldukları anket sayesinde elde etmiş oldukları sonuç erişilebilirlik, bağlanabilirlik ve sürekliliğin 
yürünebilirlik adına beklenti ve memnuniyet oluşumunda önemli birer gösterge olduğudur.  

Samarasekara, Fukahori ve Kubota (2011) yürünebilirlik olgusu bağlamında yürütmüş oldukları 
çalışmada temel bileşen analizi kullanarak elde ettikleri bulguların trafikten korunma, yürüme 
alanının konforu, çevresel görünüm, aktivite potansiyeli, gölge ve keşif faktörlerinin yürüme 
adına karar verme sürecini tahmin etmede en önemli bileşenler oldukları sonucuna varmışlardır.  
Gören ve Santinha (2017) İstanbul’da gerçekleştirmiş oldukları çalışmada yürünebilirlik olgusu 
bağlamında ulaşılabilirlik ve hareketlilik bileşenlerini turistler açısından incelemişlerdir. 
Çalışmada yazarların ulaşmış oldukları sonuç şehir planlamacılığına yönelik birtakım önemli 
problemlerin var olduğu yönünde birleşmektedir. Dahası güzergahlar ile bağlantısı bulunan ve 
bazı önemli turistik çekiciliği olan yerler ile bağlantı sorunu olduğu ve bazı durumlarda ise yaya 
geçitlerinin yürüyüş yollarının sürekliliğine izin vermediği saptanmıştır.    

 

Araştırma Modeli ve Araştırma Soruları  

Araştırma modeli, araştırma amacına uygun ve ekonomik olarak, verilerin toplanabilmesi için 
gerekli koşulların düzenlenmesi şeklinde tanımlanmakta olup genel olarak, tarama ve deneme 
modelleri olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir (Karasar, 2019: 109). Tarama modelleri halen 
veya geçmiş var olanı olduğu gibi saptamaya/tanımlaya çalışan, araştırmaya konu olan olay, 
birey veya nesnenin kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlamaya çalışan araştırma modelidir 
(Erkuş, 2009: 84; Karasar, 2019: 109).  Erkuş (2009: 84) tarama modellerinde amaçların genellikle, 
araştırma soruları ile ifade edildiğini belirtmektedir. Karasar (2019: 110), tarama modellerini, 
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genel ve ilişkisel tarama modelleri olmak üzere iki başlıkta incelemiştir. Genel tarama modelleri; 
çok sayıda elemandan bir evren hakkında genel bir yargıya varabilmek için evrenin tümü veya 
evrenden alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapılan taramalardır. Genel tarama 
modelleri de kendi içinde tekil ve ilişkisel tarama modelleri şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. 
Tekil tarama modelinde, araştırmaya konu olan madde, birey veya gruplar ve bunlara ait alt 
değişkenler ayrı ayrı betimlenmeye çalışılmaktadır. İlişkisel taramada ise, iki veya daha çok 
sayıdaki değişkenin arasında birlikte değişimin varlığı ve/veya derecesi belirlenmeye 
çalışılmaktadır (Karasar, 2019: 114).   

Bu çalışması, araştırma modeli bakımından bir tarama niteliğindedir. Ayrıca, genel tarama 
modellerinden hem tekil tarama hem de ilişkisel tarama modellerinin özelliklerini taşımaktadır. 
Bunun nedeni, araştırma kapsamında yanıtlamaya çalışılacak araştırma soruları ile bir turistik 
destinasyon olarak Mardin’in yürünebilirliği hakkında bir kanıya varmak yerli ziyaretçilerden 
elde edilen veriler ile yürünebilirliliğin hangi başlıklar altında incelenebileceğinin belirlenmeye 
çalışılacak olunmasıdır. Araştırma kapsamında yapılacak taramanın ilişkisel yönünü, yerli 
turistlerin demografik özellikleri ve seyahat alışkanlarına göre yürünebilirliğe ilişkin 
değerlendirmelerinin birlikte değişim ve/veya derecesinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bir 
turistik destinasyon olarak Mardin’nin yürünenilirğini irdeleyen bir çalışma daha önce 
yapılmamıştır. Bu durum araştırmanın kefişsel yönünü de işaret etmektedir. Bu nedenle, 
araştırma kapsamında bir dizi araştırma sorusuna yanıt aranmaya çalışılacaktır. Yanıtlanmaya 
çalışılacak araştırma soruları aşağıda sıralanmıştır: 

Bir turistik destinasyon olarak Mardin’nin yürünebilirliği hangi başlıklar altında incelenebilir? 

Ziyaretçilerin demografik özelliklerine göre yürünebilirliğe ilişkin değerlendirmeleri anlamlı 
farklılık göstermekte midir? 

Ziyaretçilerin seyahat alışkanlıklarına göre yürünebilirliğe ilişkin değerlendirmeleri anlamlı 
farklılık göstermekte midir? 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bölümde araştırmanın gerçekleştirildiği yere ilişkin bilgi, veri toplama aracı olarak 
yararlanılan ölçek ve araştırmanın evren ve örneklemi ile ilgili diğer bilgiler yer almaktadır.  

 

Araştırma Alanı 

Sahip olduğu doğal ve kültürel birtakım çekicilikleri bakımından Türkiye’nin en önemli kültür 
destinasyonu olma özelliği ile ön plana çıkan Mardin hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler 
açısından önemli bir turistik destinasyon olarak bilinmektedir (Atsız ve Kızılırmak, 2017). Söz 
konusu çekicilikleri daha çok farklı inanç ve kültürlere ait birden fazla inanç ve ibadet merkezini 
bünyesinde barındıran ve kültürel miras niteliği ile bölgede çok sayıda turistin ziyaret ettiği il 
olarak ön plana çıkmasını sağlamaktadır (Günal, 2005). Turistik destinasyon olarak şehir daha 
çok kültür, inanç, mağara ve kamp turizmi bağlamında taşımış olduğu çekicilikler ile 
bilinmektedir (Aydın, 2008). Son dönemlerde şehrin sahip olduğu zengin mutfak kültürünün 
ürünü olarak bazı yöresel yemek çeşitleri ile gastronomi turizmi potansiyeli olarak da ön plana 
çıktığı söylenebilir (Bucak ve Aracı, 2013). Özellikle şehri diğer kültür destinasyonlarından ayırt 
edici özelliğe sahip olması şehrin kendine özgü gerçek otantik ürünleri olarak gösterilmektedir 
(Kaygalak, Usta ve Günlü, 2013).  
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından derlenen istatistiki verilere göre 2017 yılında şehir toplam 
231.335 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmiştir (Mardin İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, 2019). Araştırma alanı olarak Mardin’in seçilme nedeni şehri ziyaret eden turistlerin 
edinmiş oldukları deneyimi değerli kılan ve zenginleştiren unsurun en iyi yöntemlerinden 
birinin özellikle trafiğe kısmen kapalı olan tarihi antik kentte yürümenin olanaklı olmasıdır. Bir 
diğer ifadeyle yürüme hem ulaşım hem de edinilen turistik deneyimin kentte turistler ve yerel 
halk için gündelik yaşamda ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir.  

 

Veri Toplama Aracı Olarak Yürünebilirlik Ölçeği 

Bu çalışmada kullanılan ölçek, önceki çalışmalarda kullanılan ölçekler incelenerek farklı 
boyutlardan türetilmiş bir yürünebilirlik anketinden oluşmaktadır. Genel olarak, anket 3 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm katılımcıların demografik özelliklerini, ikinci bölüm 
seyahat alışkanlıklarını, üçüncü bölüm ise turizm alanında yürümeyi etkileyen karar maddeleri 
ile ilgilidir. Anketin ikinci bölümünde, maddeler ilgili literatürün kapsamlı bir şekilde gözden 
geçirilmesiyle geliştirilmiştir (Alfonzo, 2005; Audi, Byorkman, Couture ve Najem, 2010; 
Yazicioğlu-Halu, 2010; Samarasekara, Fukahori ve Kubota, 2011; Ariffin ve Zahari, 2013; Ujang 
ve Muslim, 2014; Pratiwi, Zhao ve Mi, 2015; Mansouri ve Ujang, 2016; Tekel ve Özalp, 2016; Ng, 
Lai, Liao, Lao, Lau, Govada ve Spruijt, 2016; Abdulla, Abdelmonem ve Selim, 2017; Minhas ve 
Poddar, 2017; Karupiah ve Bada, 2018; Arslan, Durak, Gebesce ve Balcik, 2018; Kulshrestha ve 
Sharma, 2018; Hall ve Ram, 2019). Anketin ikinci bölümünde, maddeler önceki çalışmalara 
uyarlanarak geliştirilmiştir. Mevcut araştırmada kullanılan anket, “çok önemsiz” den “çok 
önemli” ye kadar 32 maddeden oluşan 5'li Likert (1: Hiç önemli değil, 2: Önemli değil, 3: Ne 
önemli ne önemsiz, 4: Önemli, 5: Çok önemli) ölçeğine dayanmaktadır.  

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Mardin ilini ziyaret eden ziyaretçiler oluşturmaktadır. Araştırmaya konu 
olan ilin en çok ziyaret edilen dönemler Sonbahar (Eylül-Ekim-Kasım) ve İlkbahar (Mart-Nisan-
Mayıs) olarak bilinmektedir (Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019). Araştırmanın 
belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşma adına veriler 2019 yılının en çok ziyaret edilen Nisan ve 
Mayıs aylarında kolayda örnekleme tekniği ile yüz yüze anket uygulanarak yazarlardan biri 
tarafından toplanan verilerden 486’sı geçerli sayılarak analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın 
amacı katılımcılara açıklandıktan sonra gönüllü katılımları esas alınarak araştırma sürecine dahil 
edilmişlerdir.   

 

BULGULAR ve DEĞERLENDİRME 

Katılımcılara İlişkin Demografik Bulgular 

Araştırma bulguları, araştırmaya katılan turistlerin %50,6’sının kadın %49,4’ünün de erkek 
olduğu yönünde sonuçlanmıştır. Katılımcıların eğitim durumu göz önüne alındığında %8,7’si 
ilköğretim, %29,3’ü lise, %18,6’sı ön lisans ve %6,8’i ise lisansüstü olarak tespit edilmiştir.  Yine 
elde edilen diğer bulgular katılımcıların %65,1’inin daha önce Mardin ilini ziyaret etmediği 
yönünde iken %34,9’unun ise daha önce şehri ziyaret ettiği yönündedir. Seyahate çıkılan kişi 
bakımından ise katılımcıların %37,0’ının arkadaşlar, %33,1 ile aileler, %25,3’ünün yalnız geriye 
kalan %4,5’inin ise başkalarıyla Mardin ilini ziyaret ettikleri bilinmektedir. 
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Yürünebilirlik Ölçeği Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Yürünebilirlik ölçeğine ilişkin çok değişkenli analiz yöntemlerine geçilmeden önce ölçeğin, 
güvenilirliği irdelenmiştir. 32 ifadeden oluşan “Yürünebilirlik Ölçeği’ne uygulanan güvenirlik 
analizi sonuçları Tablo 1’te sunulmuştur. Buna göre, ölçeğin tamamı için Cronbach’s Alpha 
katsayısı, 0,966 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, ölçek maddelerinin ölçeğin bütünü ile gösterdiği 
uyumu ifade eden, madde bütün korelasyon kat sayısı (pozitif ve 0,250 üzerinde olması gereken) 
0,540 ile 0,727 arasında değişmektedir. Bu katsayılar yürünebilirlik ölçeğinin oldukça güvenilir 
olduğunu göstermektedir. Madde silindiğinde oluşan yeni Cronbach’s Alpha değeri de ölçekten 
madde çıkarılmaması gerektiğini işaret etmektedir. 

 

Tablo 1. Motivasyon Ölçeğinin Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

Madde 
NO 

İfadeler 

Madde Bütün 
Korelasyon 

Değeri 

Madde Silindiğinde 
Oluşan Cronbach’s 

Alpha Değeri 

1 Yürüyüş güzergâhında yaya yolları ile araç trafiğinin ayrılmış 

olması 
,684 ,966 

2 Yürüyüş güzergâhında hız yapan araçların varlığı ,684 ,966 

3 Yürüyüş güzergâhının araç trafiğine karşı güvenli olması ,707 ,966 

4 Yürüyüş güzergâhında bisiklet ve yaya yollarının ayrılmış 

olması 
,679 ,966 

5 Yürüyüş güzergâhında yayalar için yeterli alanın bulunması ,652 ,966 

6 Yürüyüş güzergâhında gölgeliklerin bulunması ,677 ,966 

7 Yürüyüş güzergâhının yeşillendirilmiş olması ,684 ,966 

8 Yürüyüş güzergâhında duraklama/dinlenme alanlarının 

bulunması 
,683 ,966 

9 Yürüyüş güzergâhında sokak mobilyalarının (bank, çöpü 

kutusu vb.) olması 
,676 ,966 

10 Yürüyüş güzergâhının kalabalık olmaması ,632 ,966 

11 Yürüyüş güzergâhında gürültü kirliğinin olmaması ,672 ,966 

12 Yürüyüş güzergâhında kaldırımların geniş olması ,723 ,966 

13 Yürüyüş güzergâhının zemin döşemelerinin bulunması ,700 ,966 

14 Yürüyüş güzergâhında yayaları engelleyici bariyer/engel 

bulunmaması 
,699 ,966 

15 Yürüyüş güzergâhında engelleri için kılavuz çizgisi vb. 

yardımcı araçlar olması 
,699 ,966 

16 Yürüyüş güzergâhında yaya geçitlerinin bulunması ,689 ,966 
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17 Yürüyüş güzergâhının toplu ulaşım aracı duraklarına yakın 

olması 
,675 ,966 

18 Yürüyüş güzergâhında trafik işaretleri ve işaretçilerinin 

bulunması 
,695 ,966 

19 Yürüyüş güzergâhının topografisinin (eğim, rakım vb.) uygun 

olması 
,679 ,966 

20 Yürüyüş güzergâhının başlangıç ve bitiş noktalarının belli 

olması 
,727 ,966 

21 Yürüyüş güzergâhında yol gösterici tabelaların varlığı ,689 ,966 

22 Yürüyüş güzergâhının karmaşık olmaması ,716 ,966 

23 Yürüyüş güzergâhında hava şartlarının uygun olması ,688 ,966 

24 Yürüyüş güzergâhında görülmeye değer ilginç yerler 

bulunması 
,700 ,966 

25 Yürüyüş güzergâhındaki yapıların estetik olması ,712 ,966 

26 Yürüyüş güzergâhında mağaza ve restoranların bulunması ,650 ,966 

27 Yürüyüş güzergâhında sosyal aktivitelerin bulunması ,708 ,966 

28 Yürüyüş güzergâhının sokak suçları bakımından güvenli 

olması 
,676 ,966 

29 Yürüyüş güzergâhının aydınlatılmış olması ,650 ,966 

30 Yürüyüş güzergâhında, güvenlik kamerası vb. izleme 

araçlarının bulunması 
,653 ,966 

31 Yürüyüş güzergâhında acil durum telefonları veya güvenlik 

butonları olması 
,660 ,966 

32 Yürüyüş güzergâhında yerel halkın pozitif tutumlu olması ,540 ,967 

Ölçeğin Toplam Cronbach’s Alpha Değeri 0,966 

Ölçeğin ilk yarısı için Cronbach’s Alfa 0,947 

Ölçeğin ikinci yarısı için Cronbach’s Alfa 0,949 

Ölçeğin Madde Bütün Korelasyon Değeri Aralığı 0,540-0,727 

 

Yürünebilirlik Ölçeğine Uygulanan Faktör Analizi Sonuçları  

Çalışma kullanılan yürünebilirlik ölçeğine faktör analizi uygulanarak, nasıl bir faktör yapısına 
sahip olduğu araştırılmıştır. Güvenirlik analizi sonuçlarına göre 32 ifadenin tümünün faktör 
analizine alınmasına karar verilmiştir. Yapılan ilk faktör analizinde eş kökenliliği 0,500’ün altında 
olan herhangi bir ifade tespit edilmemiştir (Kalaycı, 2006: 329). 
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32 ifadelik ölçeğe uygulanan faktör analizi, 32 ifadelik ölçeği, 5 faktör altında toplamış ve toplam 
varyansın %68,806’sını açıklamıştır. Yapılan analiz (32 madde için) Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 
örneklem yeterliliğini %95,2 olarak vermektedir. Bartlett küresellik test değeri 10552,264 olup; bu 
değer 0,0001 düzeyinde anlamlıdır. Bu durum faktör analizine devam etme açısından sakınca 
olmadığını ortaya koymaktadır (Nakip, 2003: 409–410). İfadelerin analiz sonucu elde edilen 
faktörlere vermiş olduğu yükler incelendiğinde, “yürüyüş güzergâhındaki yapıların estetik 
olması”, “yürüyüş güzergâhında sosyal aktivitelerin bulunması”, “yürüyüş güzergâhında 
kaldırımların geniş olması”, “yürüyüş güzergâhının toplu ulaşım aracı duraklarına yakın 
olması”, “yürüyüş güzergâhında gölgeliklerin bulunması” şeklindeki ifadeler, aynı anda birden 
fazla faktöre birbirine yakın yük değerleri ile yüklendikleri için faktör analizinden çıkarılmış ve 
faktör analizine 27 ifade üzerinden devam edilmiştir. Faktör analizinde birbirinden bağımsız 
değişkenlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle, analizden çıkarılan bu beş ifade, 
Büyüköztürk’ün (2002: 118) ifadelerin faktör yüklenmelerine ilişkin “bir maddenin faktörlerdeki 
en yüksek yük değeri ile bu değerden sonraki, yüksek yük değeri arasındaki farkın en az 0,10 
olması” şeklindeki açıklamalarından hareketle, yürünebilirlik ölçeğinde, birden çok faktöre 
yüksek yük değeri vermeleri nedeniyle (binişik madde) faktör analizinden çıkarılmasına karar 
verilmiştir". 

Tablo 2’te ifade çıkarılması sonucu, 27 ifadeden oluşan yürünebilirlik ölçeğine uygulanan faktör 
analizi sonuçları yer almaktadır. Buna göre, yapılan faktör analizi, toplam varyansın %69,735’ini 
açıklamamıştır. Bu analizin KMO değeri; %94,9 ve Barlett’s Küresellik testi sonucu 8295,104 
olarak hesaplanmıştır. Bu değer 0,0001 düzeyinde anlamlıdır. 

 Elde edilen birinci faktör, 8 ifadeden oluşmakta ve toplam varyansın %17,58’ini açıklamaktadır. 
Birinci faktör “Yürüyüş Kolaylığı” olarak adlandırılmıştır. Faktör yükleri incelendiğinde birinci 
faktördeki majör değişkenlerin; “Yürüyüş güzergâhının topografisinin (eğim, rakım vb.) uygun 
olması” ve “Yürüyüş güzergâhının başlangıç ve bitiş noktalarının belli olması” olduğu 
anlaşılmaktadır. İkinci faktör 5 ifadeden oluşmakta ve toplam varyansın %14’ünü 
açıklamaktadır. Faktörde yer alan ifadelerin faktör yükleri incelendiğinde, bu faktördeki major 
değişkenlerin “Yürüyüş güzergâhında duraklama/dinlenme alanlarının bulunması” (faktör 
yükü 0,782), “Yürüyüş güzergâhında sokak mobilyalarının (bank, çöpü kutusu vb.) olması” 
(faktör yükü 0,775) olduğu anlaşılmaktadır. Bu faktörde yer alan ifadeler yürüyüş konforuna 
ilişkin ifadeler olduğundan ikinci faktör “Yürüyüş Konforu” olarak adlandırılmıştır.  

Faktör analizi sonucunda elde edilen üçüncü faktör de 5 ifadeden oluşmaktadır. Bu faktör, 
toplam varyansın %13,72’sini açıklamaktadır. “Yürüyüş güvenliği” faktörünün major değişkeni 
“Yürüyüş güzergâhında, güvenlik kamerası vb. izleme araçlarının bulunması” (faktör yükü 
0,792) şeklindeki ifadedir. 27 maddelik ölçekten elde edilen dördüncü faktör, toplam varyansın 
%12,84’ünü açıklamış ve 5 ifadeden oluşmaktadır. Bu faktör “Trafikten Arınmışlık” şeklinde 
adlandırılmıştır.  

Tablo 2. incelendiğinde, elde edilen beşinci faktörün 4 maddeden oluştuğu ve toplam varyansın 
%11’ini açıkladığı anlaşılmaktadır. Beşinci faktör daha çok yayalara dönük olanaklara dair 
ifadelerden oluştuğu için bu faktör “Yayalar İçin Olanaklar” olarak adlandırılmıştır. Bu faktörün 
major değişkenlerinin, “Yürüyüş güzergâhında yaya geçitlerinin bulunması” (faktör yükü 0,848) 
“Yürüyüş güzergâhında engelleri için kılavuz çizgisi vb. yardımcı araçlar olması” (faktör yükü 
0,783), “olduğu anlaşılmaktadır. Böylelikle; “Bir turistik destinasyon olarak Mardin’nin 
yürünebilirliği hangi başlıklar altında incelenebilir?” şeklindeki araştırma sorusu yanıtlanmıştır. 
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Tablo 2. Yürünebilirlik Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

 

FAKTÖRLER 

Eş 

köken-

lilik 

Yük Öz 

değer 

Varya

ns % 

Ortalama Güvenirlik 

1. YÜRÜYÜŞ KOLAYLIĞI (8 İfade)   4,749 17,58 3,991 ,911 

Yürüyüş güzergâhının topografisinin (eğim, rakım 

vb.) uygun olması 

,685 
,715 

    

Yürüyüş güzergâhının başlangıç ve bitiş 

noktalarının belli olması 

,710 
,702 

    

Yürüyüş güzergâhında hava şartlarının uygun 

olması 

,697 
,701 

    

Yürüyüş güzergâhında yol gösterici tabelaların 

varlığı 

,667 
,688 

    

Yürüyüş güzergâhının karmaşık olmaması ,664 ,681     

Yürüyüş güzergâhında mağaza ve restoranların 

bulunması 

,585 
,630 

    

Yürüyüş güzergâhında görülmeye değer ilginç 

yerler bulunması 

,629 
,620 

    

Yürüyüş güzergâhında trafik işaretleri ve 

işaretçilerinin bulunması 

,624 
,600 

    

2. YÜRÜYÜŞ KONFORU (5 İfade)   3,860 14,29 3,956 ,884 

Yürüyüş güzergâhında duraklama/dinlenme 

alanlarının bulunması 

,778 
,782 

    

Yürüyüş güzergâhında sokak mobilyalarının (bank, 

çöpü kutusu vb.) olması 

,762 
,775 

    

Yürüyüş güzergâhının kalabalık olmaması ,631 ,690     

Yürüyüş güzergâhında gürültü kirliğinin olmaması ,676 ,660     

Yürüyüş güzergâhının yeşillendirilmiş olması ,655 ,646     

3. YÜRÜYÜŞ GÜVENLİĞİ (5 İfade)   3,705 13,72 4,020 ,883 

Yürüyüş güzergâhında, güvenlik kamerası vb. 

izleme araçlarının bulunması 

,777 
,792 

    

Yürüyüş güzergâhında acil durum telefonları veya 

güvenlik butonları olması 

,755 
,773 
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Yürüyüş güzergâhında yerel halkın pozitif tutumlu 

olması 

,651 
,733 

    

Yürüyüş güzergâhının aydınlatılmış olması ,666 ,685     

Yürüyüş güzergâhının sokak suçları bakımından 

güvenli olması 

,675 
,644 

    

4. TRAFİKTEN ARINMIŞLIK (5 İfade)   3,469 12,84 4,031 ,896 

Yürüyüş güzergâhının araç trafiğine karşı güvenli 

olması 

,778 
,751 

    

Yürüyüş güzergâhında hız yapan araçların varlığı ,755 ,742     

Yürüyüş güzergâhında yaya yolları ile araç 

trafiğinin ayrılmış olması 

,740 
,730 

    

Yürüyüş güzergâhında bisiklet ve yaya yollarının 

ayrılmış olması 

,709 
,657 

    

Yürüyüş güzergâhında yayalar için yeterli alanın 

bulunması 

,666 
,648 

    

5. YAYALARA DÖNÜK OLANAKLAR   3,045 11,27 4,022 ,880 

Yürüyüş güzergâhında yaya geçitlerinin bulunması ,741 ,731     

Yürüyüş güzergâhında engelleri için kılavuz çizgisi 

vb. yardımcı araçlar olması 

,766 
,729 

    

Yürüyüş güzergâhında yayaları engelleyici 

bariyer/engel bulunmaması 

,742 
,715 

    

Yürüyüş güzergâhının zemin döşemelerinin 

bulunması 

,646 
,594 

    

*Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 69,735 

**Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği: %94,9; Bartlett küresellik testi: X2: 8295,104, s.d.: 351, p<0.001; 

***Genel ortalama: 4,0 27; Ölçeğin tamamı için Alpha: ,960. 

 

Demografik Özellikleri ve Seyahat Alışkanlıklarına Göre Yürünebilirlik 
Boyutlarının Ortalamalarının Farklılaşması  

Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ve seyahat alışkanlarına göre yürünebilirlik 
ölçeğinin alt boyutlarına verdikleri puanların ortalamasının anlamlı düzeyde farklılaşıp 
farklılaşmadığı irdelenmiştir. Bu amaçla öncelikle faktörlerin toplanabilirliği incelenmiştir. 
Herhangi bir ölçeğin toplanabilmesi için madde toplam korelasyonlarda negatif değerin 
olmaması, F testinin anlamlı olması, Hotelling’s T kare testinin anlamlı olması ve güvenirlik 
katsayının en az 0,600 olması gerekir. Yapılan irdelemede dört faktörde de herhangi bir sorunun 
olmadığı, dolayısıyla faktörü oluşturan önermelerin toplanabileceği görülmüştür. Faktörlerin 
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toplanabilir olduğunun anlaşılmasının ardından, demografik özelliklerine ve seyahat 
alışkanlarına göre boyut ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ve ANOVA analizleri 
ile araştırılmıştır. Yapılan analiz sonuçları Tablo 3. ve Tablo 4’te sunulmuştur.  

Cinsiyete göre yapılan t-testi sonuçlarına göre, cinsiyete göre ölçeğin alt boyutlarına verilen 
puanların ortalamaları birbirinden farklıdır. Ancak bu fark istatistiki açından anlamlı değildir. 
Katılımcıların eğitim durumlarına göre de anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Yaşın 
yürünebilirliğin değerlendirilmesi bakımından önemli bir değişken olduğu kabul edilebilir. 
Yapılan ANOVA analizine göre; yürüyüş kolaylığı, trafikten arınmışlık ve yayalara dönük 
olanaklara boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  Farklılıkların hangi gruplar arasında 
olduğu irdelendiğinde, yürüyüş kolaylığı boyutunda 17-25 arası grubun yürüyüş kolaylığını, 56-
65 arası gruba göre daha az önemli gördükleri anlaşılmaktadır. Yapılan bu testler, ikinci 
araştırma sorusunun yanıtı niteliğindedir. 

17-25 arası grubun trafikten arınmışlığı, 36 yaş üzeri gruplara kıyasla daha az önemli gördükleri 
anlaşılmaktadır. Yaş gruplarına göre anlamlı farklılık boyutu tespit edilen, yayalara dönük 
olanaklar boyutu incelendiğinde, 56-65 arası grubun ortalamasının, 36-65 arasındaki gruplardan 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Gelire göre, boyutların ortalamalarının anlamlı 
farklılaşması irdelendiğinde, anlamlı farklılık yalnızca yürüyüş kolaylığı boyutunda ortaya 
çıkmıştır. Buna göre 500 TL altında gelire sahip olanlar, yürüyüş kolaylığını diğer gelir gruplarına 
göre daha az önemli görmektedirler.  

Çalışma kapsamında bir takım seyahat alışkanlığına göre yürünebilirlik ölçeğine verilen 
puanların anlamlı farklılık gösteri p göstermediği de araştırılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına 
göre; Mardin’i daha önce ziyaret etme durumu ve son üç yılda yurt dışı seyahate çıkıp durumuna 
göre ortalamalar arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Anlamlı farklılıklar bulunan 
seyahat alışkanları; Mardin’de konaklama durumu, son bir yılda yurtiçi seyahate çıkma durumu, 
seyahate çıkılan kişi, Mardin’e geliş şekli ve grup büyüklüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yürüyüş kolaylığı ve yayalara dönük olanaklar boyutlarında, Mardin’de konaklayanları 
ortalaması Mardin’de konaklamayanlara kıyasla daha yüksektir.  Son bir yılda yurtiçi seyahate 
çıkanların ortalaması da yürüyüş konforu boyutunda çıkmayanlara kıyasla anlamlı düzeyde 
yüksektir.  

Seyahate çıkılan kişilere göre ölçeğin alt boyutların verilen puanların ortalamaları 
incelendiğinde, ortalamalar arasın anlamlı farklılık yürüyüş konforu boyutunda tespit edilmiştir. 
Buna göre, aile, arkadaşlar ve yalnız gelenler dışındaki grubun ortalaması anlamlı düzeyde 
düşüktür. Mardin’e geliş şekline göre tüm alt boyut ortalamalarında anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir. Mardin’e tur ile gelenlerin ortalaması; yürüyüş kolaylığı, yürüyüş konforu, yürüyüş 
güvenliği, trafikten arınmışlık ve yayalara dönük olanaklar boyutlarında göreceli olarak, bireysel 
ve diğer şekillerde gelenlerden daha yüksektir. Grup büyüklüğü, yürüyüşü etkileyen diğer bir 
önemli olarak kabul edilebilir. Grup büyüklüğüne göre yapılan ANOVA analizi sonuçları, 20 ve 
üzeri sayıdan oluşan grupların; yürüyüş güvenliği ve yayalara dönük olanakları daha önemli 
gördükleri işaret etmektedir. Böylelikle, “Ziyaretçilerin seyahat alışkanlıklarına göre 
yürünebilirliğe ilişkin değerlendirmeleri anlamlı farklılık göstermekte midir?” şeklindeki 
araştırma sorusu da yanıtlanmıştır.
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Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre t-Testi ve ANOVA Sonuçları 

Boyutlar n Frekans (%) 
YÜRÜYÜŞ 

KOLAYLIĞI 
YÜRÜYÜŞ 
KONFORU 

YÜRÜYÜŞ 
GÜVENLİĞİ 

TRAFİKTEN 
ARINMIŞLIK 

YAYALARA 
DÖNÜK 

OLANAKLAR 

Cinsiyet        

1. Kadın 

486 
246 (%50,6) 4,00 3,96 3,97 3,98 3,93 

2. Erkek 
240 (%49,4) 3,98 3,95 4,06 4,07 4,10 

T-Test (Anlam Düzeyi)   ,802 ,925 ,324 ,326 ,086 

Yaş        

1. 17-25 arası    (A) 

484 

90 (%18,6) 3,63 3,75 3,84 3,70 3,78 

2. 26-35 arası    (B) 
130 (%26,9) 3,96 3,88 4,00 3,98 3,93 

3. 36-45 arası    (C) 
98 (%20,2) 4,03 3,90 3,96 4,08 3,98 

46-55 arası    (D) 76 (%15,7) 4,03 4,06 4,09 4,07 4,11 

56-65 arası    (E) 63 (%13) 4,25 4,20 4,13 4,28 4,35 

66 ve üzeri     (F) 27 (%5,6) 4,30 4,17 4,38 4,28 4,22 

ANOVA (Anlam Düzeyi)   ,002* ,099 ,231 ,016* 024* 

Scheffe ve LSD Çoklu 
Karşılaştırma Testi 

  A<E 
 

 A<C,D,E,F E>A,BC 

  ve D>A 

Eğitim        
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1. İlköğretim 

484 

42 (%8,7) 4,14 4,05 4,19 4,00 4,01 

2. Lise 142 (%29,3) 4,11 4,09 4,04 4,14 4,11 

3. Ön Lisans  90 (%18,6) 3,82 3,90 3,97 3,92 4,06 

Lisans 177 (%36,6) 3,94 3,88 3,99 4,01 3,94 

Lisansüstü 33 (%6,8) 4,00 3,84 4,06 3,98 3,9677 

ANOVA (Anlam Düzeyi)   ,189 ,392 ,816 ,605 ,695 

Gelir         

1. 500 TL altı             (A) 

458 

18 (%3,9) 3,25 3,21 3,56 3,28 3,38 

2. 501-1000 TL         (B) 
16 (%3,5) 4,04 4,15 4,15 4,41 4,11 

1001-2000 TL       (C) 35 (%7,6) 4,04 3,92 4,10 3,94 4,08 

2001-4000 TL       (D) 197 (%43,0) 4,00 3,96 4,07 4,00 4,00 

4001-7000 TL       (E) 138 (%30,1) 3,98 3,96 4,02 4,08 4,06 

7001-10000 TL      (F) 
41 (%9) 4,01 4,04 3,85 3,95 4,13 

10001 TL ve üstü   (G) 13 (%2,8) 4,41 4,21 4,13 4,18 4,05 

ANOVA (Anlam Düzeyi)   ,037* ,089 ,447 ,076 ,275 

LSD Çoklu Karşılaştırma 
Testi 

  A<B,C,D,E,F,G     
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Tablo 4. Katılımcıların Seyahat Alışkanlıklarına Göre Yapılan t-Testi ve ANOVA Sonuçları 

Boyutlar N Frekans (%) 
YÜRÜYÜŞ 

KOLAYLIĞI 
YÜRÜYÜŞ 
KONFORU 

YÜRÜYÜŞ 
GÜVENLİĞİ 

TRAFİKTEN 
ARINMIŞLIK 

YAYALARA 
DÖNÜK 

OLANAKLAR 

Mardin’de Konaklama        

Evet 
 

472 

332(%70,3) 4,05 4,00 4,08 4,09 4,11 

Hayır 140(%29,7) 3,83 3,84 3,89 3,92 3,85 

T-Test (Anlam Düzeyi)   ,027* ,145 ,070 ,119 ,013* 

Son 1 yılda Yurtiçi Seyahat        

Evet 
 

483 

318(%65,8) 3,94 3,89 3,98 4,00 3,98 

Hayır 165(%34,2) 4,13 4,12 4,09 4,11 4,13 

T-Test (Anlam Düzeyi)   ,059 ,036* ,280 ,277 ,154 

Son 3 yılda Yurtdışı 
Seyahat 

       

Evet 
 

481 

332(%70,3) 3,97 3,93 3,98 4,01 4,02 

Hayır 140(%29,7) 4,00 3,96 4,04 4,03 4,01 

T-Test (Anlam Düzeyi)   ,811 ,733 ,606 ,791 ,962 

Seyahate Çıkılan Kişi        

Yalnız (A) 486 123(%25,3) 3,88 3,92 3,97 4,00 3,93 
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Aile (B) 161(%33,1) 4,10 4,07 4,05 4,07 4,04 

Arkadaşlar (C) 180(%37,0) 3,98 3,96 4,05 4,07 4,12 

Diğer (D) 22(%4,5) 3,71 3,23 3,78 3,59 3,53 

ANOVA (Anlam Düzeyi)   ,147 ,008* ,635 ,222 ,079 

Scheffe Çoklu Karşılaştırma 
Testi 

   
D<A,B,C 

   

Mardin’e Geliş Şekli        

Bireysel (A) 

476 

238(%50,0) 3,86 3,90 3,90 3,88 3,91 

Tur ile (B) 193(%40,5) 4,16 4,06 4,22 4,21 4,23 

Diğer (C) 45(%9,4) 3,78 3,64 3,71 3,92 3,58 

ANOVA (Anlam Düzeyi)   ,002* ,038* ,001* ,006* ,000* 

LSD Çoklu Karşılaştırma 
Testi 

  B>A,C B>C B>A,C B>A B>A,C 

Yürüyüş Grup Büyüklüğü 

485 

      

Yalnız (A) 54 (% 11,1) 3,78 3,89 3,91 4,01 3,95 

2-3 Kişi (B) 165 (% 34) 3,86 3,83 3,86 3,86 3,91 

4-5 Kişi (C) 96 (% 19,8) 4,05 3,99 3,95 4,03 3,94 

6-10 Kişi (D) 30 (% 6,2) 3,98 3,85 3,88 3,95 3,84 
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11-15 Kişi (E) 13 (% 2,7) 3,95 3,88 4,26 4,01 4,11 

16- 19 Kişi (F) 15 (% 3,1) 3,97 3,75 4,22 4,48 3,80 

20 Kişi ve üstü (G) 112 (% 23,1) 4,22 4,19 4,33 4,23 4,34 

ANOVA (Anlam Düzeyi)   ,060 ,188 ,010* ,098 ,026* 

LSD Çoklu Karşılaştırma 
Testi 

    G>A,B,C,D  G>A,B,C,D 
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SONUÇ ve TARTIŞMA 

Turistik destinasyonların çekiciliğini oluşturan ve aynı zamanda deneyim kalitesi üzerinde 
önemli derecede etkili olan birden fazla faktörün varlığından bahsetmek mümkündür. Söz 
konusu bu faktörlerden birinin turistik destinasyonların yürünebilirliği olduğu bilinen bir diğer 
gerçekliktir. Özellikle bu hususun kültürel miras özelliği taşıyan ve daha çok turistler tarafından 
toplu taşıma araçlarıyla ulaşımın sınırlı olduğu antik kentlerde ön plana çıkan bir belirleyici 
olduğunu söylemek mümkündür. Yürütülmekte olan bu çalışmada Mardin antik kenti ziyaret 
eden turistlerin yürünebilirliğe ilişkin algıları ve turistler açısından yürünebilirlik olgusunu 
etkileyen faktörleri incelenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgulardan hareketle yürünebilirlik 
olgusunun turistik destinasyonlarda ziyaretçiler tarafından önemsenen bir husus olduğu 
desteklenmiştir.  

Çalışma kapsamında, 32 maddelik ölçeğe faktör analizi uygulanmış ve ilk faktör analizi 
sonucunda beş ifade ölçekten çıkarılmıştır. 27 Maddelik ölçeğe uygulanan faktör analizi sonuçları 
bir turistik destinasyon olarak Mardin’nin yürünebilirliğinin; Yürüyüş Kolaylığı, Yürüyüş 
Konforu, Yürüyüş Güvenliği, Trafikten Arınmışlık ve Yayalara Dönük Olanaklar başlıklarında 
incelendiği tespit edilmiştir. Elde edilen bu alt boyutlar literatürdeki çalışmalarla uyum içindedir. 
Şöyle ki; yürüyüş kolaylığı, yürüyüş konforu, yürüyüş güvenliği, trafikten arınmışlık ve yayalara 
dönük olanaklar alt boyutları; Alfonzo’nun (2005) yürünebilirlik ihtiyaçları hiyerarşisi, 
Yazicioğlu-Halu, (2010), Belge (2012), Ujang ve Muslim, (2014), Ng vd., (2016) Hongkong’un 
yürünebilirliğini irdeledikleri çalışma, Özalp (2016), Abdulla, Abdemonem ve Selim (2017), 
Özkan (2017) ve Özhancı’nın (2018) çalışmaları ile uyum içindedir. Çok benzer yürünebilirlik alt 
boyutları sıralanan bu çalışmalarda da tespit edilmiştir. Ancak, Alfonzo (2005), Belge (2012) ve 
Özalp (2016) çalışmalarında güvenlik tek bir parametre olarak ele alınmış ama içeriğinde, 
çalışmamızda yer alan “yürüyüş güvenliği” ve “trafikten aranmışlığı” boyutlarını oluşturan 
ifadelere yakın ifadeler yer almaktadır.  

Çalışma kapsamında, yürünebilirliği alt boyutlarının ortalamalarının incelenmesi de yararlı 
olacaktır. Çünkü alt boyutların ortalaması, hangi faktörün ziyaretçilerce daha önemli 
görüldüğünü işaret etmektedir. Buna göre; Yürüyüş Kolaylığı, Yürüyüş Konforu, Yürüyüş 
Güvenliği, Trafikten Arınmışlık ve Yayalara Dönük Olanaklar alt boyutları içinde göreceli olarak 
daha önemli görülen boyutlar; trafikten arınmışlık ve yayalara dönük olanaklar boyutlarıdır.  

Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine, yürünebilirliğin alt boyutlarına verdikleri 
puanların anlamlı derecede farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Buna göre, anlamlı 
farklılık sadece yaş değişkeninde tespit edilmiştir. Gençlerin neredeyse tüm alt boyutlarda, daha 
yaşlılara kıyasla, yürünebilirlik faktörlerini daha az önemli gördükleri tespit edilmiştir. 
Yürüyüşün fiziksel bir gayret gerektirdiği düşünüldüğünde gençlerin, yürüyüş kolaylığı, 
yürüyüş konforu gibi alt boyutları daha az önemli görmeleri beklenebilir. 

Seyahat alışkanlıklarından Mardin’de konaklama durumu, son bir yılda yurtiçi seyahate çıkma 
durumu, seyahate çıkılan kişi, Mardin’e geliş şekli ve grup büyüklüğüne göre yürünebilirlik 
ölçeğinin alt boyutlarının ortalamaları anlamlı farklılık göstermiştir. Mardin’de konaklayanlarn 
Yürüyüş kolaylığı ve yayalara dönük olanaklar boyutlarını daha önemli gördükleri tespit 
edilmiştir. Bu durum, konaklama yapacakların Mardin’de sokaklarında daha fazla geçirmeleri 
nedeniyle, kolaylık ve konforun önem arz edebilmesi ile açıklanabilir.  

Mardin’e tur ile gelenlerin ortalamasının; tüm boyutlarda göreceli olarak, bireysel ve diğer 
şekillerde gelenlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, tur grubu ile gelenlerin 
yürüyüş deneyimine daha çok önem verdikleri şeklinde yorumlanabilir. Grup büyüklüğü, 
yürüyüşü etkileyen diğer bir önemli olarak kabul edilebilir. Grup büyüklüğüne göre 20 ve üzeri 
sayıdan oluşan grupların; yürüyüş güvenliği ve yayalara dönük olanakları daha önemli 
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gördükleri tespit edilmiştir. Bu durumda daha kalabalık halde seyahate ederken, ziyaretçilerin 
turist/bölgeye yabancı olduklarının belli olmasından dolayı kendilerini daha güvende hissetmek 
istedikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında Mardin’deki kamu yöneticileri için bir dizi önerinin 
de getirilmesi olanaklıdır. Öncelikli olarak; faktör analizi sonucunda elde edilen alt boyutların 
ortalamalarına göre, Eski Mardin merkezde bulunan 1. cadde ve ona paralel sokaklarda 
ziyaretçiler¸ trafikten arınmışlık ve yayalara dönük olanakların çeşitliğine daha fazla önem 
vermektedirler. Bu bağlamda; yürüyüş güzergahının araç trafiğine kapatılması veya en azından 
güzergahın turistlerin yoğun olduğu saat aralığında trafiğe kapatılması yararlı olacaktır. Buna ek 
olarak, 1. cadde yürüyüş güzergahında; yaya geçitlerinin bulunması, engelliler ve ileri yaştakiler 
için kılavuz çizgileri bulunması oldukça yararlı olacaktır. Gece yürüyüşleri için sokak 
aydınlatmaları, güvenlik kamerası işlevsel olması, yönlendirici tabelalar gibi unsurlarında varlığı 
önem arz etmektedir. 20 kişi üzerindeki turist gruplarının yürüyüş olanaklarının arttırılması için 
ise; yürüyüş güzergâhında, güvenlik kamerası vb. izleme araçlarının ve acil durum telefon veya 
butonlarının bulunması gerekmektedir. Bunlara ek olarak yerel halkın ziyaretçilere dönük pozitif 
tutum içinde olmaları oldukça önemlidir. Yerel halkta turistlere/ziyaretçilere dönük olumlu 
tutumun geliştirilmesi için, kısa süreli eğitimler verilebilir. 

 Araştırmada veriler geliştirilen anket formu aracılığı ile toplanmıştır. İlerleyen dönemlerde 
turistlerin yürüyüş davranışlarını incelemek üzere nitel veri toplama yöntemlerinden gözlem 
tekniğine başvurabilirler. Buna ek olarak demografik bakımdan, yalnızca kadın veya yalnızca 
ileri yaşlı ziyaretçiler üzerinde çalışmalar yapılması halinde ilgi çekici bulgular ortaya 
çıkabilecektir.  
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Öz 

Müze ve ören yerlerinde sıkça kullanılmaya başlayan teknolojik uygulamalardan biri “audio-
guide (sesli rehber)” uygulamasıdır. Bu çalışma turist rehberlerinin Dolmabahçe Sarayı’nda 
kullanılan audio-guide teknolojisi hakkında düşüncelerini belirlemeye yönelik yapılmıştır. 
Müze, ören yeri, saray ve köşk gibi tarihi ve turistik mekânlarda kullanılan audio-guide 
teknolojisi hakkında bilgi verilecek ve bu teknolojinin turu, turistleri ve turist-rehber ilişkilerini 
nasıl etkileyeceği, etkin bir gezi için neler yapılabileceği ortaya konmuştur. Çalışma verileri 2019 
yılı Haziran ayında 23 turist rehberinden görüşme formu yaklaşımıyla toplanmıştır. Veriler içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Turist rehberlerinin büyük bir çoğunluğunun, Dolmabahçe 
Sarayı’nda uygulanan audio-guide uygulamasına dönük olumsuz bir tutum sergiledikleri, turist 
rehberliği hizmetini engelleyici bir unsur olarak gördükleri belirlenmiştir. Audio-guide 
teknolojisinin etkin bir gezi için gerekli durumlarda tamamlayıcı bir destek aracı olarak 
kullanılması gerektiği önerisi ile son bulmaktadır. 
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Abstract 

One of the technological applications that are frequently used in museums and ruins is the 
“audio-guide” application. This study was carried out to determine the opinions of the tourist 
guides about the audio-guide technology used in Dolmabahce Palace. In the study, information 
will be given about the audio-guide technology used in historical and touristic places such as 
museums, ruins, palaces and mansions. In addition, it will be revealed how this technology will 
affect the tour, tourists and tourist-guide relationships, what can be done for an effective trip. The 
study data were collected from 23 tourist guides in June 2019 using the interview form approach. 
The data were subjected to content analysis. It has been determined that the vast majority of 
tourist guides exhibit a negative attitude towards the audio-guide application implemented in 
Dolmabahce Palace, and they see this application an obstacle factor in tourist guidance service. It 
ends with the suggestion that audio-guide technology should be used as a complementary 
support tool for an effective trip. 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyasında her geçen gün teknolojik gelişmelerin sayısı ve niteliği artmaktadır. 
Yaşanan teknolojik değişimler ve yenilik hareketleri insanların hayatını kolaylaştırmak, daha 
hızlı hizmet, daha iyi ürün anlayışı amacıyla yapılmaktadır (Tekin vd., 2017:291-292). Teknolojik 
gelişmeler ve yenilikler, turizm sektörünü de etkilemiştir. İnsan yaşamında yer alan seyahat ve 
turizm kavramı teknolojiye bağlı olarak gelişim göstermeye başlamıştır (Bjorneseth, 2005:13). Bu 
gelişmeler, turizm ürünlerinde ve tur süreçlerinde etkilerini göstermektedir. 

Turistler, tercih ettikleri destinasyonların kültürel, tarihi vb. alanlarını ziyaret etme 
eğilimindedirler. Bu ziyaretlerinde turistlere daha önce gitmediği, bilmediği, deneyim 
yaşamadığı yerler hakkında bilgi veren, yönlendiren turist rehberleri eşlik etmektedir (Köroğlu, 
2013:93-94). Turist rehberleri, turizm sektörü içerisinde yalnızca turistlerle iletişim halinde 
olmayan, sektör içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlarla, yerel halk ile de iletişim halinde olan 
bu sebeple köprü görevi gören anahtar role sahip bireylerdir. Turist rehberleri, turistlerin ziyaret 
ettiği turistik bölgeleri anlamaları için öğretici role sahip, turistlerin tekrar ziyaretlerini etkileyen 
ve misafirperver kişilerdir (Eser, 2018:25). Turist rehberleri, turların içeriğine göre tura 
hazırlanırken veya tur sırasında çeşitli teknolojik aletlerden yararlanmaktadırlar (Büyükşalvarcı 
vd., 2017:2). Teknolojik destek araçlarından yararlanma isteğindeki asıl amaç ise rehberlerin 
turistlere unutulmaz tatil deneyimleri yaşatmak ve tur esnasında işlerini yürütebilmektir 
(Çolakoğlu vd., 2017:172).      

Müzelerde, bu gelişmeler doğrultusunda teknolojiyle uyumlu olarak gelişim göstermeye ve 
teknolojik uygulamaları benimsemeye başlamışlardır (Özel, 2016:177). Hemen hemen her alanda 
kullanılmaya başlayan teknoloji temelli ürün ve uygulamalar, müze ve ören yerlerinde de son 
yıllarda sıkça kullanılır duruma gelmiştir (Çapar ve Karamustafa, 2018:206). Müzeler, sadece eser 
koleksiyonları olan merkezler olmaktan uzaklaşarak değişmeye başlamıştır (Ceserio vd., 2017:2). 
Müzelerde kullanılan canlandırma teknolojileri, 3D animasyon ve görüntü teknolojileri, 
artırılmış gerçeklik teknolojisi, sanal asistan, gibi farklı çeşitte teknolojik yenilikler 
kullanılmaktadır (Tekin vd., 2017:294-295). Ayrıca bazı ören yerlerinde, turistler taşınabilir ses 
oynatıcıları (audio-guide) kiralayabilmektedirler. Bu durumda, ziyaretçiler rehbere ihtiyaç 
duymadan müzeleri ve ören yerlerini ziyaret edebilmektedirler (Eser vd., 2019:2). Müzeleri turist 
rehberi eşliğinde gezmek fark yaratsa da (Sarsılmaz, 2010:2), günümüz teknolojisinin hızlı 
ilerleyişi, rehberlik hizmetinin sadece turist rehberlerinin anlatımına bağlı olarak değil, teknolojik 
aletler yardımıyla da yapılabildiğini göstermektedir (Tekin vd., 2017:294-295). Bu durum da 
teknolojik aletlerin turist rehberinin verdiği hizmeti kısmen de olsa yerine getirmekte olduğu ve 
rehberlik hizmetini tehdit edici unsurlar olarak algılanabileceği söylenebilir. 

Araştırma, turist rehberlerinin Dolmabahçe Sarayı’nda kullanılan audio-guide teknolojisi 
hakkında düşüncelerini ortaya koymaya yönelik tasarlanmıştır ve audio-guide teknolojisi 
hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Turist rehberlerinin bakış açısıyla turistlerin audio-guide 
kullanımına dönük beğeni ya da eleştirilerinin ortaya konarak, audio-guide teknolojisinin rehber-
turist ilişkisi üzerindeki etkisinin değerlendirilerek, etkin bir gezi için neler yapılabileceği ortaya 
konmaktadır. Ayrıca turizm sektöründe, müzelerde, ören yerlerinde, saray ve köşk gibi tarihi ve 
turistik mekânlarda kullanılan audio-guide teknolojisinin özellikleri, avantajları ve 
dezavantajları ortaya konarak alanyazına katkıda bulunulmak istenmektedir. 

 

TURİZM ve TEKNOLOJİ 

Teknoloji, endüstriler arasında çok hızlı değişim ve gelişim göstermektedir (Khatri, 2019:75). 1950 
yılından sonra hızlı bir ivme kazanımıyla, turizm alanında gelişim göstermeye başlamıştır. 
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Turizm sektörünün, teknoloji uygulamalarının doğal olarak farklı dönemlerde gelişme kaydettiği 
bilinmektedir. Öncelikle, örgüt yapılarında değişim yaşanmamış ve ulaşım alanında teknolojiler 
tercih edilmiştir. Devamında, bilgisayar rezervasyon sistemleri ve küresel dağıtım sistemleri 
kullanılmaya başlanmıştır. Üçüncü dönemde, turizm sektörü küresel ölçekte eğilim göstermiş, 
yeni bilgi iletişim teknolojileri dâhil edilmiştir. Son süreçte ise yeni bilgi teknolojileri gelişmiş, 
internet gibi araçlar kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir (Ünüvar, 2008:607-608). 

Turizm sektörü de teknoloji uygulamalarının desteği ile daha hızlı gelişen sektörlerden biridir. 
Dolayısıyla, modern teknolojilerin gelişmesi, turizm pazarı ve turizm taleplerini de hızlı bir 
şekilde değişime uğratmıştır (Khatri, 2019:75). 20. yüzyılın ikinci yarısında hızla gelişen ileri 
teknolojilerle birlikte bilgi toplumu oluşmuştur. İşletmelerin ve kurumların küresel pazarda 
rekabet edebilmeleri için büyük oranda yeni gelişmelere uyum sağlamaları gerekliliği ortaya 
çıkmıştır (Yolal, 2003:8). Böylece değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknolojik 
gelişimleri takip eden ve hizmetlerini bu yönde farklılaştıran turizm işletmeleri ayakta 
kalabilmekte ve fark yaratabilmektedir (Durna ve Babür, 2011:74). 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, turizm endüstrisini önemli ölçüde etkisi altına almış ve turizmde 
yeniliklerin ana itici güç kaynağı olmuş ve olmaya devam etmektedir (Devices, 2015:224). Buhalis 
ve Law (2008), teknolojik ilerleme ve turizm uygulamalarının yıllardır birlikte gelişim 
gösterdiğini ve değişikliklerin yaşandığını belirtmektedir. Dünyada yaşanan teknolojik 
gelişmeler, turizm işletmelerinin müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına ve bu doğrultuda 
gelişim göstermelerine yardımcı olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteği ile yeni 
pazarlara girme, maliyetleri düşürme ve dağıtımlar kanallarına ulaşım hızı artmıştır. E-turizm, 
e-pazarlama, bilgisayar rezervasyon sistemleri, sesli turlar, uçuş paketleri, mobil teknolojiler vb. 
uygulamalar turizm sektöründe yaşanan teknolojik gelişmelerin sonuçları olarak ortaya 
çıkmaktadır (Wahab, 2017:260). 

Ayrıca teknolojide yaşanan gelişimler, turizm sektöründe, yeniliklerden uygulamalara giden 
mobil ve web uygulamalarına doğru değişim geçirmiştir (Khatri, 2019:75). Teknoloji gelişimi ile 
ortaya çıkan mobil uygulamalar turizm sektöründe müşteriler ile bağlantı kurmak için 
vazgeçilmez bir ortam olarak kabul görmektedir. Bu teknolojiler, seyahat ve turizm endüstrisi 
için önemli görülmekte, müşterilerin uçuş rezervasyonları, konaklama rezervasyonları vb. 
işlemlerini güvence altına almasına yardımcı olmaktadır (Stram vd., 2014:1001). Collins ve 
Cobanoglu (2008) teknolojinin gelişmesi ile konaklama işletmelerinde kullanılan teknolojilerde 
de büyük bir gelişme yaşandığı ve konaklama işletmelerindeki temel unsurun müşterilere 
evinden uzak olsa da en az evlerinde sahip oldukları konforu ve kullanmaya alışık oldukları 
teknolojileri sağlamak olduğunu belirtmiştir.  

Dolayısıyla, turizm endüstrisi teknolojik gelişim ve değişimlere bağlı gerçekleşen uygulamaları 
kullanmaktadır. Turizm sektöründe kullanılan birçok teknoloji uygulamalarının avantajları 
olduğu kadar, dezavantajları da olabilmektedir. Özellikle, turizm sektöründe çalışan kişilerin 
olumlu veya olumsuz olarak teknoloji uygulamalarından etkilendiği düşünülmektedir (Yüksek, 
2013:18). 

 

TURİST REHBERİ ve AUDIO-GUIDE TEKNOLOJİSİ 

Turizm sektörü açısından önemli bir meslek grubu kabul edilen rehberlik mesleği de teknolojik 
gelişmelerden olumlu veya olumsuz şekillerde etkilenmektedir. Bu gelişmelerden biri olan 
audio-guide teknolojisidir. Audio-guide teknolojisi, turistlerin gezdiği yerler hakkında bilgi 
veren bir sistemdir. Sesli rehber sistemi olarak açıklanmaktadır. Sesli rehber sistemi, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na bağlı müze/ören yerine gelen ziyaretçilere sunulmaktadır. Müzede sunulan 
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eserler hakkında grup turları için radyo frekansı ile çalışan seyyar mikrofon ve kulaklık düzeneği 
bulunan, ziyaret edilen mekân hakkında bilgi edinilmesini sağlanmaya dönük olarak geliştirilen 
ve kullanılan teknolojik uygulamadır (dosim.kulturturizm.gov.tr). Belirli ücret karşılığında 
özellikle müze ve ören yerlerinde kullanılabilen, taşınabilir özelliği bulunan teyp kayıtlarıdır 
(Ahipaşaoğlu, 2006:118). 

Audio-guide teknolojisinin müzelerde kullanımı ve ilk denemeleri, 1930-1960 yılları arasındaki 
dönemde ABD ve Hollanda başta olmak üzere yeni bir kültürel arabuluculuk eğilimine yönelen 
ülkelerde yapılmıştır. Audio-guide teknolojisi ziyaretçi tarafından taşınabilen, cep telefonuyla 
benzer donanımlardır. Bu teknoloji ziyaretçilere müze, oda ve diğer eserler hakkında yorum ve 
açıklamaların yanı sıra kavrayışlarına da yardımcı olmaktadır (Martins, 2012:104). 

Audio-guide teknolojileri, elektronik rehberlik uygulamaları arasında en çok tercih edilen 
cihazlardır. Ayrıca müze, kongre ve sergi gibi birçok alanda kullanılmakta birçok şirket 
tarafından üretimi ve gelişimi sağlamakta olan modelleri vardır (Harmankaya, 2010:16). Audio-
guide teknolojisi, Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 14 müze ve ören yerinde 
toplamda 22 alanda faaliyettedir. Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1.Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Audio-Guide Teknolojisi Kullanılan 
Müze ve Ören Yerleri 

Audio-Guide Kullanılan Müze ve Ören Yerleri 
1-Antalya Arkeoloji Müzesi (Antalya) 12-Aydın Millet Ören Yeri (Aydın) 
2- Myra Ören Yeri (Antalya) 13- Aydın Didim Ören Yeri (Aydın) 
3- Aziz(s.t) Nikolaos Anıt Müzesi (Antalya) 14- Gaziantep Zeugma Müzesi (Gaziantep) 
4- Kariye Müzesi (İstanbul) 15- Galata Mevlevihanesi (İstanbul) 
5- Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi (Muğla) 16- Hacıbektaş Müzesi (Nevşehir) 
6- İzmir Arkeoloji Müzesi (İzmir) 17- Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep) 
7- Efes Ören Yeri (İzmir) 18- Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Ankara) 
8- Bergama Akropol Ören Yeri (İzmir) 19- Ayasofya Müzesi (İstanbul) 
9- Troia Ören Yeri (Çanakkale) 20- Mevlana Müzesi (Konya) 
10- Laodikeia Antik Kenti (Denizli) 21- Göreme Açık Hava Müzesi (Nevşehir) 
11- Afrodisias Müzesi ve Ören Yeri (Aydın) 22- Topkapı Sarayı (İstanbul) 

Kaynak: dosim.kulturturizm.gov.tr 

Audio-guide teknolojisi şu şekilde gerçekleşmektedir. Müze ve Ören yerleri içerisinde bazı 
eserlerin yanında bir numara yazılmaktadır. Cihaza o numara yazıldığı zaman cihaz eser 
hakkında bilgi vererek genel mekânlar ve genel tarih konularında anlatım yapabilmektedir. 
Kesin ve kontrollü bilgiyi aktaran, istenilen dilde anlatım yapabilen, bireysel olarak gezi süresini 
ayarlayabilme fırsatı sağlayan araçlardır. Buna karşılık tek düze açıklamaların sunulduğu 
aletlerdir. Audio-guide araçlarına soru sorma imkânı yoktur ve canlandırma yetisine sahip 
değillerdir; her turistin bilgi düzeyi eşit olmadığı için eksik bilgi birikimi oluşmaktadır. Özellikle 
konuşma dili turistten turiste değiştiği için anlaşılmazlık yaratabilmektedir (Ahipaşaoğlu, 
2006:118). Müzelerin audio-guide teknolojisi ile mekana bağlı olarak yapılan anlatıları mantıklı 
ve tutarlı bir şekilde mevcut olsa da tüm müze ziyaretçileri uygulamayı takip etmeyi, öğrenmeyi 
ve etkileşime geçmeyi tercih edemeyebilir (Ceserio vd., 2017: 2). 

Dolmabahçe Sarayı TBMM Milli Saraylara bağlı bir tarihi mekândır. Milli Saraylar Gezi 
Yönetmeliği’nin beşinci maddesinin birinci fıkrası “Milli Sarayların ziyarete açık birimleri 
Elektronik Rehberlik Sistemi ve/veya rehber eşliğinde gezilir. Milli Saraylarda, Müzecilik ve 
Tanıtım Başkanlığınca belirlenecek esaslara göre randevu sistemi uygulanır” şeklindedir 
(www.millisaraylar.gov.tr). Ayrıca, TBMM Milli Saraylar’dan alınan yazıda; TBMM Milli 
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Saraylara bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerde Ekim 2017 itibariyle audio-guide sistemine geçiş 
yapılmıştır. Bu sistem Dolmabahçe Sarayı’nda 17 dilde hizmet vermektedir. Dolmabahçe 
Sarayı’nda 2 Mart 2018 itibariyle rehberli grupların sesli anlatım yapamayacağı, bunun yerine 
audio-guide veya headset (mikrofon) teknolojilerinin kullanılmasının gerekli olduğu 
bildirilmiştir (iro.org.tr). Bu durumda Dolmabahçe Sarayı’nda audio-guide sistemi zorunludur. 

Dolmabahçe Sarayı’nda sesli anlatım yapılmamaktadır. Sarayı ziyaret eden turist gruplarının 
rehberi dilerse headset (mikrofon) teknolojisini kullanarak anlatım yapabilir veya turist rehberi 
grubu için audio-guide teknolojisini kullanabilmektedir. Turist rehberleri headset (mikrofon) 
teknolojisini kendileri getirebilir veya gişeden ayrı bir ücret ödemeden temin edebilmektedir. 
Sarayda kullanılan teknolojileri (audio-guide ve headset) turist grupları için turist rehberleri, 
gruptaki kişi sayısına bağlı olarak, kendi kimliği karşılığında teslim almakta ve gezi sonunda 
bırakmaktadır. Bireysel ziyaret eden turistlerin audio-guide teknolojisi kullanmaları zorunludur. 
Çok nadir olsa da gruptaki kişi sayısı 5’ten az olduğu takdirde, turist rehberinin sessiz şekilde 
anlatım yapmasına izin verilebilmektedir. 

Mevcut literatür incelendiğinde teknolojik uygulamalar açısından, turist rehberlerinin bakış 
açısını belirlemeye yönelik az sayıda da olsa çalışmaya (Çakmak ve Demirkol, 2017; Yıldız, S. 
2018; Eser vd., 2019) rastlanmaktadır. Ancak audio-guide teknolojisini rehberlerin gözüyle 
inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çakmak ve Demirkol, (2017) turist rehberlerinin 
turlarda teknolojiden çok kez yararlandıklarını araştırmalarında belirtmişlerdir. Çakmak ve 
Demirkol, (2017) turizmin her bir dalında etkili olan teknolojinin rehberlik mesleğinin icrası 
içinde öneminin artacağı sonucuna varmıştır. Turist rehberlerinin müze ve ören yerlerinde gps-
navigasyon teknolojisi, akıllı telefonlar, ulaşım sistemleri, headset (mikrofon) gibi teknolojiler 
kullandığı zaman ziyaretçiler üzerinde olumlu yönde iz bıraktığını ortaya çıkarmışlardır. Yıldız 
(2018) teknolojik rehber olarak adlandırılan audio-guide, headset, play guide, mobil rehber, 
interaktif multimedya tur rehberi, guide port, robot turist rehberleri gibi teknolojileri turist 
rehberlerinin bakış açısıyla incelemiştir. Çalışmada, turist rehberlerinin çoğunluğu, teknolojik 
rehberlik hizmetlerinin profesyonel rehberlik hizmetini azalttığını belirtmiştir. Katılımcıların 
birçoğunun teknolojik rehberlik aletlerini mesleki tehdit olarak görmediği ifade edilmiştir. Ayrıca 
çalışma kapsamında turist rehberleri teknolojik rehberlerin performansının yetersiz olduğunu 
ifade etmiştir. Teknolojik rehber olarak nitelendirilen araçlara olumlu yönde ve olumsuz yönde 
bakan turist rehber sayıları eşit olarak belirlenmiştir. Eser vd., (2019) turist rehberlerinin turlarda, 
teknolojiden yararlandıklarını ama bunları belirli sınırlar içerisinde kullandıklarını belirtmiştir. 
Turist rehberlerinin mikrofon sistemi, tablet kullanımını olumlu bulduklarını, müzelerde 
kullanılan arkeolojik kazı, interaktif inceleme uygulamalarının heyecan uyandırdığını ve faydalı 
bulduklarını ancak audio-guide teknolojisine sıcak bakmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, turist 
rehberlerinin turlarda teknolojik uygulamaları destek amacıyla yardımcı birer unsur olarak 
kullandıklarını belirlemişlerdir. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI  

Çalışmanın amacı, turist rehberlerinin Dolmabahçe Sarayı’nda kullanılan audio-guide teknolojisi 
hakkında düşüncelerini belirlemektir. Bu sayede müze, ören yerleri, saray ve köşk gibi tarihi ve 
turistik mekânlarda kullanılan audio-guide teknolojisinin turu, turistleri, turist-rehber ilişkisini 
nasıl etkilediği ortaya konmaktadır. Çalışma, turist rehberlerinin bakış açısıyla turistlerin audio-
guide teknolojisine dönük olumlu ya da olumsuz eleştirileri hakkında bilgi edinmek, rehber-
turist ilişkisi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Turist rehberi ve turist 
ilişkisinin düzeyi, turistin turdan memnuniyet düzeyini etkileyebilecek ve dolayısıyla tatmin 
düzeyi artabilecektir. Turist ve rehber ilişkisinde iletişim ne kadar etkili olursa, turistlerin 



Seçkin ESER ve Zafer ERLER 

algıladığı hizmet kalitesinin olumlu etkiler bırakması mümkündür. Ayrıca turist rehberlerinin 
gözüyle etkin bir gezi için Dolmabahçe Sarayı’nda ve diğer müzelerde neler yapılması 
gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunulacaktır. 

YÖNTEM 

Keşifsel bir yöntem ile hareket edilen çalışmada veriler görüşme yoluyla toplanmıştır. Bu sebeple 
görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunda araştırma kapsamına yönelik sorular ve turist 
rehberlerinin demografik özelliklerini içeren sorular yer almıştır. Görüşme soruları alanyazını 
taraması neticesinde, turist rehberi- turist ve kullanılan teknolojik uygulamalar dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında turist rehberlerine, audio-guide teknolojisine dönük 
görüşleri, turistlerin audio-guide teknolojisi hakkında nasıl değerlendirmeler yaptığını, audio-
guide teknolojisinin rehber-turist ilişkisi üzerine olan etkisini ve Dolmabahçe Sarayı’nda etkili bir 
gezi için neler yapılabileceğine dönük açık uçlu sorular yöneltilmiştir.  

Görüşmeler 23 turist rehberi ile Dolmabahçe Sarayı’nda ve çevresinde 2019 Haziran ayında yüz 
yüze görüşme tekniği kullanılarak yapılmıştır. Nitel veri toplama çalışmalarında örneklem 
büyüklüğünün 15 olması tavsiye edilmektedir (Mason, 2010:8). Dolayısıyla, örneklem 
büyüklüğünün yeterli olduğu söylenebilir. Çalışmanın evrenini aktif turist rehberleri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2019 Haziran ayında Dolmabahçe Sarayı’nı 
rehberlik mesleğini aktif yürüten turist rehberleri oluşturmaktadır. Görüşmeler kapsamında 
turist rehberlerine; Dolmabahçe Sarayı’nda audio-guide teknolojisi ile ilgili görüşlerinin ortaya 
konması amaçlanmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler betimsel analiz yapılmıştır.  

BULGULAR 

Turist rehberlerinin Dolmabahçe Sarayı’nda audio-guide kullanımına ilişkin görüşlerini 
değerlendirmeye yönelik olarak 23 turist rehberi ile görüşülmüştür. Turist rehberlerinin 11’i 10 
yıl ve üzeri, 8’i 6-9 yıl; 4’ü ise 3-5 yıl arası sektörde hizmet verdiğini ifade etmiştir. Turist 
rehberlerinden 4’ü seyahat acentesine bağlı olarak, 19’u serbest olarak çalışmaktadırlar.  Turist 
rehberlerinin 8’i ön lisans, 8’i lisans, 7’si ise Kültür ve Turizm Bakanlığının kurslarından çalışma 
kartlarını aldıklarını ifade etmişlerdir. Turist rehberlerinin çalışma kartlarında yazan yabancı dil 
değerlendirmelerinde 17’sinin İngilizce, 5’inin Rusça, 3’ünün Almanca, 4’ünün Çince, 3‘ünün 
Lehçe, 2’sinin İtalyanca, 1’inin Japonca, Portekizce, Fransızca olduğu belirtilmiştir. Çalışma 
kartlarında birden fazla yabancı dil bulunan turist rehberleri yer almaktadır. Katılımcıların 
demografik özellikleri aşağıda Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Turist Rehberlerinin Çalışma Süresi Turist Rehberlerinin Çalışma Kartlarında 
Yazan Diller 

10 yıl ve üzeri 11 İngilizce* 17 
6-9 yıl 8 Rusça* 5 
3-5yıl 4 Almanca* 3 

Turist Rehberlerinin Eğitim Durumu Çince 4 
Ön Lisans Rehberlik 8 İtalyanca 2 
Lisans Rehberlik 8 Japonca 1 
KTB Sertifika Programı 7 Portekizce 1 
Turist Rehberlerinin Çalışma Şekli Fransızca 1 
Acenteye bağlı 4 Lehçe 3 
Serbest 19   

*Birden fazla yabancı dil yeterlilikleri bulunmaktadır. 
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Dolmabahçe Sarayı’nda Audio-Guide Teknolojisine Dönük Rehber Görüşleri 

Turist rehberleri genel olarak audio-guide teknolojisine sıcak bakmadıklarını ifade etmişlerdir. 
Turist rehberlerinden 19’u audio-guide teknolojisinin rehberin hizmet alanına girdiğini, bu 
teknolojinin zaten rehberin asli görevi olduğunu ifade etmişlerdir. Turistlerle birebir ilişki 
düzeyini kısıtladığını, bilgi konusunda yetersiz olduğunu ve rehberin grubun üzerindeki etkisini 
azalttığını belirtmişlerdir. Rehberlerin büyük çoğunluğu, cihazların teslim alma ve teslim verme 
sürecinde çok uzun beklenildiği ve zaman kaybı yarattığını, uygulama sırasında soruları 
yanıtlama durumunun olamamasının olumsuz bir durum olduğunu dile getirmişlerdir. Duygu 
katılamayan bir turun turizm alanında bir anlam ifade etmediğini vurgulamışlardır. 3 turist 
rehberi dil sayısı bakımından audio-guide teknolojisinin yetersiz olduğunu, Polonyalı gruplar 
geldiği zaman “Lehçe” dilinde anlatımın bulunmamasının sıkıntı yarattığını belirtilmişlerdir. 3 
turist rehberi, gezi esnasında bu teknolojiyi kullandıkları ve grupla birlikte katılım gösterdikleri 
takdirde, içeride soru sormalarının yasak olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşın 2 turist rehberi 
ise yukarıda belirtilen olumsuz yönlere rağmen turistlerin serbestçe gezebildiği ve yoğunluk 
durumlarında hızlı gezi imkânı sağlayabildiğini ve ses kirliliğini önlemeye yönelik bir teknoloji 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

Dolmabahçe Sarayı’nda Audio-Guide Teknolojisine Dönük Turist Rehberlerinin 
Bakış Açısıyla Turistlerin Görüşleri 

Turist rehberlerinin büyük bir çoğunluğu, turistlerin bu teknolojiyi yetersiz ve eksik gördüklerini 
belirtmişlerdir. Bu araçların özet bilgi verdiğini ifade ettiklerini ve meraklarını gideremediklerini 
ifade etmişlerdir. Turistlerin daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyduklarını ve gezi sonunda 
yönelttikleri sorulara kendileri tarafından cevap verildiğini dile getirmişlerdir. Ayrıca dil 
anlatımı konusunda sıkıntı yaşadıklarını, hızlı ve kolay alışılabilen bir teknoloji olmadığının 
turistler tarafından iletildiğini ifade etmişlerdir. Buna karşın, rehberlik mesleği açısından audio-
guide teknolojisini 3 turist rehberi, turistlerin teknolojik araçlara meyilli olmasından dolayı 
olumsuz olarak ifade etmemişlerdir. İki turist rehberi ise bu teknolojinin turistlerce hoş 
karşılandığını belirtmiştir. 

 

Audio-Guide Teknolojisinin Rehber-Turist İletişimi Üzerine Etkileri 

Turist rehberlerinin 18’i audio-guide teknolojisinin zorunlu değil, isteğe bağlı olmasını 
gerektiğini ifade ederken, turist ve rehber ilişkisini azalttığını, iletişim eksikliği yarattığını ifade 
etmişlerdir. Turist rehberleri audio-guide teknolojisinin tarih ve turizm alanında önemli kabul 
edilen yerlere yapılan turlarda yer almaması gerektiğini belirtmişlerdir. Turistlerin audio-guide 
teknolojisi nedeniyle tur sırasında soru sorabilme şansını yakalayamadıklarını ifade etmişlerdir. 
Turistlerin rahatça rehbere soru soramadığını, aklına takılan ya da merak ettiklerine o an yanıt 
alamamalarının gezinin ahengini etkilediğini ve tek başına yapılan bir geziden farkı olmadığını 
ifade etmişlerdir. Ayrıca bir turist rehberi, Uzakdoğulu turistlerin teknolojiye sıcak baktıklarını 
fakat diğer turist gruplarının gerçek rehber isteğinde ısrarcı olduklarını ifade etmiştir. 

 

Dolmabahçe Sarayı’nda Etkin Bir Gezi Yapılabilmesine Dönük Görüşler 

Turist rehberlerinin büyük bir çoğunluğu öncelikle bu teknolojinin zorunlu olma durumundan 
çıkarılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Eğer bu teknoloji zorunluluğu devam edilecekse bile 
audio-guide araçlarının rehber zimmeti zorunluluğundan çıkarılması gerektiğini belirtmişlerdir. 
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Dolmabahçe Sarayı’nda daha etkin bir gezinin öncelikle gişe sayılarının arttırılması, zorunlu 
audio-guide araçlarının sayısının arttırılması ile sağlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Audio-
guide dağıtımının gruplar için ayrı ve birden fazla gişeden yapılması gerektiğini, bunun için ayrı 
bir ekip kurulması gerektiğini, dağıtım ve toplama işlemelerinin bu gişelerden yapılması 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Rehberlere grubu ile birlikte giriş önceliği sağlanması gerektiği, 
münferit müşterilerden ayrı bir yerde işlemlerin sürdürülmesinin zaman kaybını ortadan 
kaldıracağı belirtilmiştir. Ayrıca görevli personellerin nitelik ve nicelik yönünden yetersiz 
olduğu, saray içerisinde personel sayısının ve nitelikli personellerin arttırılması gerektiğini ve 
böylece hizmet kalitesinin artacağı belirtilmiştir. Dolmabahçe Sarayı’na giriş kısmında işleyiş ve 
düzenin yetersiz olduğu, bu konuda önlemler alınması gerektiği az da olsa rehber ifadeleri 
arasında yer almaktadır. Bireysel turist gezileri ve rehber-turist gezilerinin birbirinden ayrılarak, 
haftanın belirli günlerine sabitlenerek, daha etkin ve aktif bir gezi sağlanabileceği ifade edilmiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turist rehberlerinin, büyük bir çoğunluğunun Dolmabahçe Sarayı’nda uygulanan audio-guide 
teknolojisine karşı olumsuz bir bakış açısına sahip oldukları çalışmada belirlenmiştir. Turist 
rehberleri audio-guide teknolojisinin rehberin asli görevini ihlal ederek “bilgilendirme” 
yaptığını, bu teknolojiyi meslek adına tehdit olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Turist 
rehberleri, Dolmabahçe Sarayı’nda uygulanan audio-guide teknolojisinin; bilgi konusunda 
yetersiz olduğunu, rehberin grupla ilişkisini olumsuz etkilediğini ve sınırlandırdığını, turistlerce 
kolay anlaşılamadığı ve dil anlatımı konusunda problemler olduğunu, turistlerin audio-guide 
teknolojisi ile sorularına cevap alamadıkları ve meraklarını tam anlamıyla gideremediklerini 
belirtmişlerdir. Ayrıca turist rehberleri audio-guide teknolojisinin müze ve ören yerlerine 
girerken alım ve geri dağıtımında sorunlar yaşandığını ve turistlerde memnuniyet düzeyinin 
azaldığını ifade etmişlerdir. 

Dolmabahçe Sarayı’nda etkin bir gezi için turist rehberleri audio-guide uygulamasının 
zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini, zorunluluk kalkmayacak ise turist rehberlerine zimmet 
edilme zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini, gişe ve audio-guide sayısının artırılmasının 
gerektiğini belirtmişlerdir. Turist rehberleri müzede etkin bir tur için audio-guide gişelerinin ayrı 
olması, audio-guide için özel bir ekip kurulmasının yararlı olacağını ifade etmişlerdir. Rehberli 
gruplara öncelik tanınmasının veya belirli günlerde bireysel ve grup alımı şeklinde müzenin 
ziyaretçi almasının daha uygun olacağını ifade etmişlerdir. Müze ziyaretleri sırasında işleyiş ve 
düzenin gerektiği gibi olması için çalışan sayılarının arttırılması ve nitelik açısından ise daha 
donanımlı olmalarına özen gösterilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Bu çalışmada, turist rehberlerinin, audio-guide teknolojisine karşı olumsuz olsa da tamamen 
karşı olmadığı belirlenmiştir. Audio-guide teknolojisinin belli yerlerde bireysel turistlerin 
kullanımıyla sınırlanması gerektiği belirlenmiştir. Turist rehberliği hizmetini engelleyen bir 
uygulama olarak değil aksine destek aracı olarak kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Etkin bir tur için tarihi ve turistik açıdan önemli kabul edilen Dolmabahçe Sarayı gibi mekânlarda 
turist rehberlerinin anlatımının tura anlam kazandıracağı ve daha verimli olacağı ifade edilmiştir. 

Bu çalışma müze, ören yerlerinde tarihi ve turistik mekânlar da kullanılan audio-guide teknolojisi 
ile ilgili bilgi vermiştir. Turist rehberlerinin Dolmabahçe Sarayı’nda kullanılan audio-guide 
teknolojisi hakkında düşünceleri ortaya konularak, audio-guide teknolojisinin turu, turistleri, 
turist-rehber ilişkisini nasıl etkilediği açıklanmıştır. Turist rehberlerinin gözüyle etkin bir gezi 
için Dolmabahçe Sarayı’nda ve diğer müzelerde neler yapılması gerektiğiyle ilgili önerilerde 
bulunarak alan yazınına katkı sağlanmak istenmiştir. 
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Alınyazında audio-guide teknolojisini rehberlerin gözüyle inceleyen bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Ancak Çakmak ve Demirkol (2017) teknolojik gelişmelerin turist rehberliği 
mesleğine etkisini değerlendirdiği çalışmada, teknolojinin turizm sektöründe ve rehberlik 
mesleğinin icra edilmesinde de önemli olduğu ve öneminin giderek artacağı sonucuna varmıştır. 
Ayrıca, teknolojilerin turist rehberlerinin alternatifi olma yolunda da hızla ilerlediği belirtilmiştir. 
Yıldız (2018) çalışmasında turist rehberlerinin çoğunun, teknolojik rehber olarak kullanılan 
uygulamaların turist rehberi ihtiyacını azaltıcı bir yönde etkisi olacağını belirtmiştir. Ayrıca 
çalışmada turist rehberleri, teknolojik rehber olarak nitelenen araçların performansının yetersiz 
olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü, turist rehberliği mesleğinin sadece bilgi vermek ve refakat 
etmek ile sınırlı olmadığını; bu unsurların yanında problem çözebilme, hızlı karar alabilme 
yetilerine; duygusal ve psikolojik insani vasıflara sahip olması gerektiğini ifade etmiştir. Eser vd., 
(2019) çalışmasında turist rehberlerinin, audio-guide teknolojisinin müze ve ören yerlerinde 
kullanımının gereksiz olarak gördüklerini, programlanmış makinelerden farklı bir uygulama 
olmadıklarını belirttiklerini ifade etmiştir. Çalışmada ayrıca rehberlik mesleğinin önünde bir 
tehdit olarak görülen audio-guide teknolojisinin belli koşullara bağlanması gerektiği 
belirtilmiştir. 

Çalışma kapsamında, turist rehberlerine ve yetkili kurum ve kuruluşlara bazı öneriler 
geliştirmiştir: 

• Kültür ve Turizm Bakanlığının, rehberlik mesleğinin önünde bir engel olarak görülen bu 
teknolojileri belli noktalarda denetim altına alması ve sınırlandırması gerekmektedir. 

• Müzelerde etkin bir gezi için nitelikli personel yetiştirilmeli, alınmalı ve müzelerin işleyişi 
bakımından denetimi sağlanmalıdır. 

• Turist rehberlerinin audio-guide teknolojisi zorunlu dahi olsa turistler ile ilişkileri 
sınırlandırmamak adına müze ziyaretleri birlikte yapmalı, ziyaret kontrol altında tutmalıdır. 

• Audio-guide teknolojisi devam ettiği takdirde; teknolojinin bilgi eksikliği varsa giderilmeli, 
sürekli güncellenmeli ve dil anlatım açısından kolay hale getirilmelidir. 

• Audio-guide teknolojisi devam ettiği sürece; müzelerde etkin bir gezi için bu donanımların 
alındığı gişe sayısı artırılmalı ve gerekirse özel bir ekip kurulmalıdır. 

• Audio-guide teknolojisinin kullanımı sürdüğü takdirde; müzelerde kalabalığı engellemek ve 
turist memnuniyetini artırmak açısından grup halinde gelenlere öncelik tanınmalı, gerekli 
durumlarda belirli günler gruplara ziyarete açılmalıdır. 

Çalışmanın çeşitli sınırlılıkları şunlardır. Çalışmaya aktif 23 turist rehberi katılmıştır. Görüşmeler 
kabul edilebilir bir sayıdadır. Bunun sebebi zaman kısıtlamasıdır. İlerde yapılacak çalışmalarda 
audio-guide teknolojisinin etkileri birçok farklı müzede ve zamanda yapılabilir. Ayrıca ileriki 
çalışmalarda turistlerde çalışmalara dahil edilerek audio-guide kullanımı derinlemesine 
incelenebilir. 
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Öz 

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün sağlanması, işletmelerin çevreden doğru bilgiyi elde 
etmesi, yorumlaması, depolaması, paylaşması gibi faktörlere bağlıdır. Bu durum ise işletmeleri 
yöneten yöneticilerin liderlik biçimleriyle yakından ilişkilidir. Özellikle rekabetin şiddetli olduğu 
otel işletmelerinde örgütler hayatta kalabilmek için kendilerini sürekli geliştirmek ve çevresel 
şartlara uyum sağlamak zorundadır. Bu nedenle otel işletmeleri rakiplerinden bilgi ve istihbarat 
sağlamalı ve kendi içerisinde ürettiği bilgiyle rekabet üstünlüğü sağlayacak beceriyi 
oluşturmalıdır. Bu araştırmada dönüştürücü liderliğin rekabet zekâsına etkisinde örgütsel 
öğrenmenin aracılık rolünü incelemek amaçlanmıştır. Bu ana amaç doğrultusunda otellerde 
faaliyet gösteren 208 adet alt, orta ve üst düzey yöneticiye anket uygulanmış ve cevaplar analize 
tabi tutulmuştur. Yapısal Eşitlik Modellemesi analizlerinin sonuçlarına göre dönüştürücü 
liderliğin örgütsel öğrenmenin tüm alt boyutlarını ve rekabet zekâsını doğrudan anlamlı ve 
olumlu olarak etkilediği belirlenmiştir. Diğer yandan örgütsel öğrenmenin tüm alt boyutlarıyla 
rekabet zekâsını doğrudan olumlu olarak etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca dönüştürücü 
liderliğin rekabet zekasına etkisinde öğrenmeye bağlılık, paylaşılan vizyon ve açık görüşlülük 
aracı role sahiptir. 
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Abstract 

Sustainable competitive advantage for organizations depends on factors including obtaining the 
right information from the environment, interpreting, storing, and sharing it. This is closely 
related to leadership styles of managers of these organizations. Particularly in hotels where 
competition is high, organizations need to improve themselves constantly and adapt to 
environmental conditions in order to survive. Therefore, hotel enterprises should obtain 
information from their competitors and master the skill that would provide a competitive 
advantage with the information produced inhouse. The purpose of this study is to evaluate the 
mediator role of organizational learning on the effects of transformational leadership on 
competitive intelligence. In alignment with this purpose, 208 managers at low, middle, and upper 
levels were surveyed and the data obtained were analyzed. The results of structural equation 
modeling analysis showed that transformational leadership impacts all dimensions of 
organizational learning and competitive intelligence positively. On the other hand, all 
dimensions of organizational learning impact competitive intelligence directly and positively. 
Additionally, a willingness to learn, possessing a shared vision, and open-mindedness have a 
mediator role in the effects of transformational leadership on competitive intelligence. 
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GİRİŞ 

Teknolojide gerçekleşen hızlı değişim bütün çevresel unsurları sürekli değiştirmekte ve mevcut 
dinamizmin öncülüğünde bilgi, örgütler için en önemli stratejik silahlardan biri olmaktadır. 
Üstelik örgütlerin öz yeteneklerinin değerli olmasını sağlayan bilgi, çabucak eskimekte ve 
rakipler tarafından kolayca taklit edilebilmektedir. Özellikle otel işletmeleri gibi hizmet üreten 
ve rekabetin şiddetli olduğu endüstrilerde bu durum daha da karmaşık bir hal almıştır. Hayatta 
kalabilmek için öz yeteneklerini geliştirmek isteyen otel işletmeleri için diğer çevresel 
unsurlardan elde edilen bilginin yanında rakiplerin birbirlerinden sağladığı istihbarat ile belli bir 
öğrenme düzeyine kavuşmak istekleri kendini açıkça göstermektedir. Bu noktada ise hem 
istihbarat bakış açısını hem de zeki örgütler bakış açısını karşılayan “rekabet zekâsı” kavramı 
ortaya çıkmaktadır. Rekabet zekâsı, uluslararası literatürde stratejik açıdan uzun yıllardır ele 
alınan bir kavramdır. Buna karşın ulusal literatür incelendiğinde kavramın rekabet zekâsı ve 
rekabet istihbaratı olarak iki ayrı kelime açısından az çalışma ile ele alındığı görülmektedir. 
Özellikle turizm sektöründe ve otel işletmelerinde bu konuyla ilgili yapılan çalışma yok 
denilecek kadar azdır. Bu nedenle Türkiye’de faaliyet gösteren oteller üzerinde rekabet zekâsı 
kavramıyla ilgili çalışmalar yapmak bilimsel literatüre katkı sunacaktır. 

Rekabet zekâsı oluştururken bilginin, çevreden doğru bir şekilde sağlanması ve elde edilen 
bilginin depolanma biçimi ayrıca örgüt üyeleriyle zamanında paylaşılması önemli olan bir diğer 
husustur. Burada ise örgütün çeşitli tecrübeler neticesinde bir bakış açısı ve anlayış elde etme 
kabiliyeti kazanması ayrıca gözlem, deney veya analizler sonucu çevreden edindiği verilere 
dayalı olarak yapmış olduğu hataları ve elde ettiği başarıları değerlendirme istekliliği olarak 
tanımlanan (Mcgill, Slocum ve Leı, 1992:6) örgütsel öğrenme, kavramı ortaya çıkmaktadır. 
Çevreden elde edilen tüm bilgileri tecrübelerine yansıtan ve davranış biçimini buna göre 
değiştiren öğrenen örgütlerin, özellikle istihbarat bilgisiyle gelişen rekabet zekâsını ne düzeyde 
etkilediğini ortaya koymak araştırmanın amaçlarından birisini oluşturmaktadır. 

 Söz konusu değişkenler dışında otel işletmelerinin stratejik planlarını oluşturan yöneticilerin 
liderlik becerilerini ve özelliklerini ortaya koymak önemlidir. Günümüzün modern 
işletmelerinde örgütsel amaçları takipçilerin motivasyonlarını önemseyerek gerçekleştirmeye 
çalışan (Scandura ve Williams, 2004) dönüştürücü liderler, örgüte rekabet gücü kazandıran 
yetenek ve becerileri önemser ve geliştirmek için faaliyette bulunurlar (Bass, 1990). Bu nedenle 
uluslararası literatürde kabul görmüş en önemli liderlik biçimlerinden birisi olan dönüştürücü 
liderliğin bağımsız bir değişken olarak rekabet zekâsını nasıl etkilediğini ortaya koymak 
önemlidir. Dolayısıyla dönüştürücü liderliğin rekabet zekâsına olan etkisini ortaya koymak 
araştırmanın amaçlarından bir diğeridir. 

Bahsedilen ana amaçlardan hareketle kavramlar arası ilişkileri ortaya koyan çerçeve açıklanacak 
ve hipotezler geliştirilecektir. Ardından otel işletmelerinin yöneticileri üzerinde uygulanan anket 
analiz edilecek ve bulgular diğer çalışmaların ışığında tartışılacaktır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Rekabet Zekâsı 

Stratejik yönetim, aklı kullanarak rekabet üstünlüğünü ortaya çıkarabilmenin yollarını arayan bir 
yaklaşımdır. Bu yaklaşım içerisinde de ele alınabilecek rekabet zekâsı, çevresel unsurlar 
içerisinde varlığını koruyabilmenin en önemli yolunun akıldan geçtiğini gösterir. Bu nedenle 
çevredeki en önemli unsurlardan biri olan rakipler hakkında istihbarat bilgileri toplamak ve diğer 
çevre unsurlarından elde edilen bilgilerle beraber bilgi yönetiminin sağlanması rekabet zekâsının 
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iki güçlü yönünü göstermektedir. Öyle ki çevredeki bilgiyi elde etmek her zaman kolay 
olmamakla beraber bu bilginin doğru yönetilmesi gerekmektedir. 

Miller’a (2000) göre rekabet zekâsı, işletmenin geleceğini tayin edecek stratejik kararlara temel 
oluşturacak çevresel bilgileri edinmek ve kullanmaktır. Du Toit (2016) rekabet zekâsını bir süreç 
olarak ele almakta ve bu sürecin istihbarat toplama faaliyetleriyle başladığını ardından ise fırsat 
ve tehditlerin ortaya konulduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla bilgi akışı sistematik olarak ele 
alınmakta ve rekabet avantajının kaynağı olmakta ayrıca bu üstünlüğü etik yollardan 
sağlamaktadır (Wright vd., 2013). Bilgilerin sistematik olarak ele alınması ve gelecekle ilgili 
senaryolar oluşturarak mevcut riskleri en aza indirmek rekabet zekâsının temelini 
oluşturmaktadır.  

Bilgi yönelimi bakış açısıyla organizasyonun dış çevresindeki herhangi bir değişiklik veya 
gelişme, işletmelerin dikkat etmesi gereken sinyaller ve mesajlar içermektedir. Bu sinyaller zayıf 
(tespit edilmesi zor), kafa karıştırıcı (analiz edilmesi zor) ve sahte (gerçek değişiklikleri 
göstermediklerinde) olabilir. Bu nedenle stratejik hedeflerine ulaşmak ve rekabet avantajı elde 
etmek için işletmeler etkili istihbarat bilgileri geliştirmeli ve sürdürmeli ayrıca rekabet zekâsına 
yönelik bilgi yönetimi süreçlerini sürdürmelidir (Bergeron ve Hiller, 2002). Rekabet zekâsının 
uygulanması ile ilgili Cook ve Cook (2000) tarafından bir model geliştirilmiştir. Modele göre 
rekabet zekâsı genel değerlendirme ile başlamaktadır ve burada amaç rekabet zekâsı 
programının işletme içerisinde neden ve hangi doğrultuda kullanılacağının tespit edilmesidir. 
Ardından çeşitli sorunların ortaya çıkarılması ve bu sorunların çözülmesinde kullanılacak 
kaynakların tasnifi ve yol haritasının belirlenmesidir. Daha sonra veri toparlanarak 
değerlendirilir. Yeterli bilgi edinilmiş ise bilgi analiz edilir fakat bilginin yetersiz olduğu tespit 
edilirse eksik kısımlar tespit edilerek yeniden veri toplanmalıdır. Yeterli kabul edilen bilgi, karar 
vericilerle paylaşılır ve karar vericilerin eyleme yönelik faaliyetlerine katkı sunması gözlenir. 
Karar vericilerin eylemlerinden sonra kullanılan bilginin etkinliği test edilip sonra yeniden genel 
değerlendirme yapılmaktadır (Kula, 2019:105). Tüm bu uygulama süreci gelişi güzel yapılmamalı 
diğer yandan anahtar istihbarat konuları belirlenmelidir (Murphy, 2005:56). Bu nedenle bilgiyi 
toplamadan önce onu istihbarata dönüştüren stratejik planlama ve yön belirleme faaliyetlerine 
dayanan analiz döngüsüne dikkat edilmelidir. Son olarak, rekabet zekâsının ürettiği bilgi 
işletmenin kullanıcı alanlarına sistematik olarak yayılması aşamasından geçecektir. Bu aşama 
rekabet zekâsının faaliyeti tarafından kuruma sunulacak bir ürün olarak görülebilir (Teo ve 
Choo, 2001). Böylece elde edilen bilgiler bir karmaşa içerisinde yığına dönüşmeyecek ve önemine 
göre sıralanacaktır. 

Gerek kâr amacı güden gerek gütmeyen kuruluşların gerekse kamu organizasyonlarının 
başarıları, sadece teorik olarak yazılan planlardan ziyade karmaşık çevre unsurlarının sistematik 
bir şekilde fırsata dönüştürülmesine bağlıdır (Salmon ve Linares, 1999:29). Bu bağlamda rekabet 
zekâsı için sadece müşteri ihtiyaçlarının analizinden ziyade tüm çevre unsurlarının özelliklede 
rakiplerin ve işletmenin içinde bulunduğu endüstrinin analizleri önemlidir. Özellikle birincil ve 
ikincil kaynaklardan açık ve örtülü bilginin etik yollarla elde edilmesi ve paylaşılması ve bunun 
bir kültür haline getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle örgütsel öğrenmenin bir değişken olarak 
ele alınması ve incelenmesi rekabet zekâsı için elverişli bir ortamın yaratılmasına katkı 
sunacaktır. 

Örgütsel Öğrenme 

Tecrübelerin dönüşümüyle bilginin yaratıldığı bir süreç olan öğrenme uzun sürecek bir davranış 
değişikliği kazanmak için araştırma ve deneme yoluyla mevcut davranışları değiştirmektir 
(Hasebrook, 2002:4; Kim, 1993:38). Bir durum karşısında veya tekrar eden bir süreçte mevcut veya 
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potansiyel davranıştaki değişim ise bireysel öğrenmedir (Probst ve Büchel, 1997:17). Sistem 
yaklaşımı gereği örgütler nasıl endüstrinin alt sistemi ise insan kaynakları da örgütlerin bir alt 
sistemidir ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde en temel unsurdur. Dolayısıyla örgütsel 
öğrenmeden bahsedebilmek için öncelikle bireysel öğrenmenin gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Öncelikle bireyler öğrendiklerini örgütlere aktarır ve örgütlerde dönüşerek zamanla yaratılan 
yeni bilgiyi bireylere aktarır (Lundberg, 1995:20). Örgütlenme fonksiyonu gereği bireyler 
örgütlerde bir iş biriminin, grubun veya takımın üyesi olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla örgütsel 
öğrenme düzeyinde bu grupların öğrenebilme yetileri de önem arz etmektedir. Belirli bir amaca 
yönelmiş olan gruplar özellikle diyaloglar vesilesiyle belirli bir öğrenme sınıflanmasına mecbur 
kalmadan öğrenebilirler (Romme ve Dillon, 1997:67). Dolayısıyla kolektif öğrenmenin 
oluşturduğu sinerji ile grup halinde öğrenmenin düzeyi bireyinkinden yüksek olmaktadır. Takım 
üyelerinin biriktirdiği bilgiler, paylaşılan bir örgütsel hafızaya giderken en doğru kararların 
verilmesine yardımcı olmaktadır (Salner, 1999:489). Bu nedenle örgütlerin grup veya takım 
halinde öğrenmeyi sağlayacak örgütsel bir ortam oluşturmaları gerekmektedir. 

Bireysel veya grup olarak öğrenmenin üzerinde bir kavram olan örgütsel öğrenme, 
organizasyonel bilgi ve değer değişimini esas alarak sorun çözme ve hareket kapasitesinin 
artırılması sürecidir (Probst ve Büchel, 1997). Diğer yandan örgütsel öğrenme çeşitli düzeylerde 
öğrenme olayının gerçekleştiği bir süreç olarak karşımıza çıkarken öğrenen organizasyon bu 
süreç sonucu ortaya çıkan yapıdır (Koçel, 2011:427). Her örgüt örgütsel faaliyetleri içerisinde 
öğrenir ancak bunu bir yönetsel yapı olarak ele aldığında öğrenen organizasyon olabilir. 

Kıyaslama, stratejik birliktelik, deneyimleme, eğitim alma gibi çeşitli yollardan 
gerçekleştirilebilen örgütsel öğrenmede en az gelişmiş öğrenme yapısı bilen örgütlerdedir. Klasik 
yönetim yapısına sahip bilen örgütler, çevresel değişime tepki olarak değişmektedirler 
(Bayraktaroğlu ve Kutanis, 2003). Örgütsel açıdan geleceğin öngörülmesi ve verimliliğin 
artırılması için değişmez kuralların hâkimiyet ve baskısını ortadan kaldıran örgütler ise anlayan 
örgütlerdir (Seymen ve Bolat, 2002:102). Sorunların çözümü için yönetsel bir teknik oluşturarak 
çevreye uyum sağlayan örgütler, düşünen örgütler olarak ortaya çıkmaktadır. Son aşamada ideal 
olarak kabul edilen ve kazanılan tecrübenin devamlı olarak ele alınmak üzere bilgi olarak 
yorumlanması, yayılması ve amaçlarla ilişkilendirilmesi süreci öğrenen örgütleri ifade 
etmektedir (Garvin, 1999). Senge (2000)’e göre öğrenen örgütler, işgörenlerin istenilen sonuçları 
yaratmak için kapasitelerini ve yeteneklerini sürekli olarak geliştirdikleri, yeni düşünce 
tarzlarının hayat bulduğu, ortak hedeflerin oluşturulduğu ve insanların beraber öğrendikleri 
organizasyonlardır.  

Öğrenen örgütlerin tam olarak çalışabilmesi için beş disiplinden bahseden Senge’ye (2006) göre 
örgütler paylaşılan vizyon ile geleceğe yönelik ortak değerler ortaya koymakta ve işgörenler 
öğrenme için gerekli motivasyon ve odaklanmayı sağlamaktadır. İkinci disiplin olan kişisel 
yetkinlik ile bireyler paylaşılan vizyona ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme çabası gösterme 
düzeyine gelmektedir. Bireylerin zihninde oluşan köklü düşünceler, semboller, resimler ve 
imgeler insanların düşüncelerini etkileyen zihni modeller oluşturmaktadır. Üçüncü disiplin olan 
zihinsel modellerde bireyleri belirli kalıpların hâkimiyetine girmekten kurtararak öğrenmeye 
açık yön oluşturulması planlanmaktadır. Dördüncü disiplin bir döngü içerisinde gerçekleşen 
durumların bütün olarak algılanabildiği sistem düşüncesidir. Sistem düşüncesi ile bir bütünü 
oluşturan parçaların nasıl beraber hareket ettiği anlaşılmaktadır. Son olarak beşinci disiplin takım 
halinde hareket etme disiplinidir. Buna göre işgörenler hedeflere ulaşırken takım halinde hareket 
ederek birlikte düşünme ve öğrenme kapasitesi kazanırlar. 

Örgütsel yapı içerisinde rekabet zekâsı ve öğrenen örgütlere en büyük katkıyı yapacak olan hiç 
şüphesiz yöneticilerdir ve bu bağlamda onların liderlik biçimlerini ortaya koymak mühimdir. 
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Modern liderlik tarzlarının en önemlilerinden birisi olan dönüştürücü liderliğin bu kavramlarla 
beraber değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Dönüştürücü Liderlik 

Grupların veya kişilerin amaçlarını gerçekleştirmek için organize olmuş toplulukların 
faaliyetlerine etki etme süreci, liderlik olarak ifade edilmektedir (Schein, 1992:2). Bu nedenle 
liderler takipçilerini amaçlara ulaşmaya teşvik eder ve onları eyleme geçirirler (Burns, 1978:425). 
Liderler takipçilerini eyleme geçirmede çeşitli yöntemler kullanmaktadır ve bu liderlik biçimleri 
uzun yıllardır araştırmacılar tarafından incelenmektedir. Bu yöntemlerden birisi olan 
dönüştürücü liderlik ise son 20 yıl içerisinde örgütlerde çok fazla kullanılan modern bir liderlik 
biçimidir. İşgörenler ile yakın bağlar kurmak ve onlar arasındaki farklılıklara önem vererek bu 
doğrultuda onları zihinsel olarak etkilemek, uyarmak ve onlar arasında paylaşılabilen vizyon 
oluşturmak ve benimsetmek dönüştürücü liderlik olarak tanımlanır (Lowe vd., 1996:395). 
Dönüştürücü liderler, yaptırım güçlerini çok etkili olarak alçak gönüllülükle ortaya koyarlar ve 
örgüt içerisinde doğru insanlarla çalışırlar (Collins, 2004:15). Dolayısıyla insanları motive ederler 
ve beklenenden daha fazla verim elde ederler. 

Dönüştürücü liderlik doğası gereği bir takım karakteristik özellikler barındırmaktadır. 
Bunlardan ilki, ileri görüşlülük olarak da adlandırılan uzun dönemli görülmek istenen yere 
yönelik oluşturulan planların paylaşıldığı ortak vizyon oluşturmaktır (Schermerhorn, 1993:426). 
İkincisi ise rekabetin artmasıyla beraber örgütlerde değeri daha çok artan takipçilerini 
güçlendirme kavramıdır. Güçlendirme, rekabette üstünlüğü sağlayabilmek için yöneticilere 
tanımlanan karar ve onay mekanizmalarının, belirli bir eğitim ve uzmanlık karşılığında görevi 
yerine getiren çalışanlara bırakılması ve onların takım halinde organize olabilmesini ifade 
etmektedir (Yıldırım ve Karabey, 2016). Dönüştürücü liderliğin özelliklerinden üçüncüsü, 
takipçilerin risk alma, yenilikçi, yaratıcı ve rasyonel olmaları yönünde desteklendiği ve bu 
doğrultuda ihtiyaçları olan eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin önemsendiği entelektüel 
uyarımdır. Böylelikle takipçilerin fikirler ve nesneler arasında ilişki kurması sağlanır (Bolt, 2000; 
Güler, 2019). Bu durum dinamik çevrede rekabet üstünlüğünü sağlama aracı olan yaratıcılık için 
önemli bir faktördür. Diğer yandan yüksek motivasyon, güvenirlik, esnek yönetim gibi özellikleri 
de sıralamak mümkündür. 

 

Kavramlar Arası İlişkiler 

Fiol ve Lyles (1985), yaptığı araştırmadan elde ettiği sonuçlara göre örgütlerin stratejik 
duruşlarının öğrenme kapasitelerini belirlediğini ifade etmiştir. Buna göre stratejinin hedef ve 
amaçlara ulaşmak için uygun eylemlerin gerçekleştirilmesi, çevrenin algılanışı ve yorumlanışı 
gibi düzlemler sunarak öğrenmeye etki etmektedir. Benzer olarak algılanan stratejik alternatifler 
örgütün öğrenme kapasitesinin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Porter (2000)’e göre 
rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejik uygulamalar olmaksızın öğrenme etkin bir şekilde 
sürdürülemez. Slocum ve diğerleri (1994) mahallî pazarları inceledikleri araştırmalarında 
öğrenme ve esneklik olmadan rekabet üstünlüğü sağlamanın imkânsız olduğunu ortaya 
koymuştur. Ayrıca araştırmanın sonuçlarına göre öğrenme yenilenebilir rekabet üstünlüğünün 
rotası olarak mahallî pazarlarda rekabet stratejisinin yerine kadar geçmektedir. Sinkula’nın 
(1994) araştırmasında özellikle rekabet zekâsı içerisinde değerlendirilen istihbarat ve buna bağlı 
olarak oluşan pazar bilgisi örgütsel öğrenmenin dört ana sürecinden etkilenmektedir. Bu 
araştırmalardan hareketle örgütsel öğrenmeyle bilgiyi elde etme, işleme, saklama ve paylaşma 
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gibi ortak özellikleri barındıran rekabet zekâsının örgütsel öğrenmeden olumlu etkilendiği 
düşünülmektedir. 

Dönüştürücü liderlerin takipçileriyle paylaşılan ortak değerler ve vizyon oluşturması, motive 
etmesi, güçlendirme ile risk alma ve yaratıcılığı artırması nedeniyle öğrenme düzeyini ve rekabet 
üstünlüğü sağlayabilmeyi artırdığı birçok araştırmada tespit edilmiştir (Avolio vd., 1999; Bass, 
1990). Bass ve diğerlerinin 2003 yılında yaptığı araştırmada dönüştürücü liderlerin etkileyici 
duruşlarıyla örgüt içerisinde iletişim kanallarını güçlü bir şekilde açması ve bunun yanında 
saygı, güven ve bilgi paylaşımı düzeylerinin yükselmesi ile zekâ düzeyinin de yükseldiği tespit 
edilmiştir. Alowais (2019) göre dönüştürücü liderlik örgütsel bilgi kapasitesini dolaylı yollardan 
artırarak örgütlerin küresel çapta rekabet üstünlüğü sağlayacak bir yeteneğe kavuşmasını sağlar. 
Bu araştırmalardan hareketle dönüştürücü liderliğin örgütsel öğrenme düzeyini ve rekabet 
zekâsını doğrudan ve dolaylı olarak artırdığı düşünülmektedir.  

 

YÖNTEM 

Bu kısımda araştırmanın modeli, hipotezleri, örneklem ve ölçeğin geliştirmesine ilişkin bilgiler 
verilecektir. 

Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Yapılan literatür taraması ve kavramlar arası ilişkilerin ışığında aşağıdaki hipotezler 
geliştirilmiştir. 

H1: Dönüştürücü liderlik, rekabet zekâsını anlamlı ve olumlu olarak etkiler. 

H2: Dönüştürücü liderlik, örgütsel öğrenmeyi anlamlı ve olumlu olarak etkiler. 

H2a: Dönüştürücü liderlik, öğrenmeye bağlılığı anlamlı ve olumlu olarak etkiler. 

H2b: Dönüştürücü liderlik, paylaşılan vizyonu anlamlı ve olumlu olarak etkiler. 

H2c: Dönüştürücü liderlik, açık görüşlülüğü anlamlı ve olumlu olarak etkiler. 

H3: Örgütsel Öğrenme, rekabet zekâsını anlamlı ve olumlu olarak etkiler. 

H3a: Öğrenmeye bağlılık, rekabet zekâsını anlamlı ve olumlu olarak etkiler. 

H3b: Paylaşılan vizyon, rekabet zekâsını anlamlı ve olumlu olarak etkiler. 

H3c: Açık görüşlülük, rekabet zekâsını anlamlı ve olumlu olarak etkiler. 

H4: Dönüştürücü liderlik, rekabet zekâsını anlamlı ve olumlu olarak etkilerken örgütsel 
öğrenme aracı rol oynar. 

H4a:  Dönüştürücü liderlik, rekabet zekâsını anlamlı ve olumlu olarak etkilerken öğrenmeye 
bağlılık aracı rol oynar. 

H4b: Dönüştürücü liderlik, rekabet zekâsını anlamlı ve olumlu olarak etkilerken paylaşılan vizyon 
aracı rol oynar. 

H4c: Dönüştürücü liderlik, rekabet zekâsını anlamlı ve olumlu olarak etkilerken açık görüşlülük 
aracı rol oynar. 

Değişkenler arasındaki ilişkiyi özetleyen model Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

Evren ve Örneklem 

Aralarında yoğun rekabetin yaşandığı Muğla İlinin Bodrum Turizm Bölgesinde faaliyet gösteren 
5 yıldızlı oteller araştırma için evren olarak seçilmiştir. Buradaki birçok otel uzun yılların verdiği 
tecrübeyle öğrenme düzeyine bağlı olarak belirli rekabet stratejileri sürdürmektedir. Dolayısıyla 
bu bölgedeki 5 yıldızlı otellerin stratejilerinde büyük söz sahibi olan ve tesadüfi olarak seçilmiş 
alt, orta, üst düzey yöneticiler üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırma için 220 anket 2019 yılı 
yaz sezonunda yüz yüze yapılmış ve eksik bilgisi olan anketler çıkarıldıktan sonra 208 anket 
analize tabi tutulmuştur. 

 

Araştırma Ölçeğinin Geliştirilmesi 

Araştırmada ölçek olarak anket yöntemi seçilmiştir. Anketler seçilirken uluslararası kabul 
görmüş çalışmalardan elde edilen ve Türkiye’de geçerliliği güvenirliği sağlanan ölçeklerden 
ifadeler alınmıştır. 

Dönüştürücü Liderlik: Dönüştürücü liderlik için Carless ve diğerlerinin (2000) geliştirdiği tek 
boyutlu 7 soruluk anket kullanılmıştır. Anketi daha önce Naktiyok ve İşcan (2019) Türkiye’de 
Turizm Sektöründe kullanmış yüksek güvenirlik ve geçerlilik elde etmiştir.  

Örgütsel Öğrenme: İşletmelerin öğrenme düzeyini ölçmek için Baker ve Sinkula’nın 1999 yılında 
geliştirdiği öğrenmeye bağlılık, paylaşılan vizyon ve açık görüşlülük olarak üç alt boyutta 
değerlendiren ölçek seçilmiştir. Ölçeği Türkiye’de Timuroğlu ve diğerleri (2016) kullanmış 
yüksek güvenirlik ve geçerlilik elde etmiştir. 

Rekabet Zekâsı: Rekabet zekâsı ölçeğini Kula 2019 yılında Day ve Wensley (1988), Dickson 
(1992), Sawka vd., (1996), Hamel ve Parahalad (1996), Li ve Calantone (1998), Prescott (1999), 
Guimaraes (2000), Teo ve Choo (2001), Qiu (2008), Saayman vd., (2008), Dishman ve Calof (2008), 
Wright vd., (2013), Köseoğlu vd., (2016), Hall ve Bensoussan’nın (2007) akademik kitabı ile Dugal 
(1996), Hesford (1998), Grooms (2001), Chen’in (2012) çalışmalarından yararlanılarak 
geliştirmiştir. Kula (2019) araştırmasında rekabet zekasını kapsam ve süreç olarak 7 alt boyutta 
değerlendirmiştir. Araştırmamızda değişkenler arası ilişkinin net ortaya konulabilmesi için ilgili 
teorik tarama sonucunda 11 soru ile tek alt boyut olarak ele alınmıştır. Ölçeklerin tümü 5’li Likert 
tipindedir. 

Ölçekler için güvenilirlik analizi yapılmış olup cronbach alfa değerleri toplam örgütsel öğrenme 
için 0,946, öğrenmeye bağlılık için 0,917, paylaşılan vizyon için 0,836, açık görüşlülük için 0,917, 
dönüştürücü liderlik için 0,907 ve rekabet zekâsı için 0,926 bulunmuştur. Kullanılan ölçeklerin 
oldukça güvenilir bulunduğu söylenebilir.  
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Kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğini ortaya koymak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi 
yapılmış olup analiz sonuçları sonraki bölümde Tablo 2 ve Tablo 3’te raporlanmıştır. Sonuçta 
tüm ölçeklerin yüksek düzeyde geçerlilik sergilediği belirlenmiştir. Ancak LİSREL programının 
modifikasyon yönlendirmesi gereği ölçeklerde her biri için 5’i geçmemek üzere bazı ifadeler 
birbirine bağlanmıştır.  Bu durum ile ilgili bilgi şeklin altında gösterilecektir. 

Yukarıda ölçüm şekilleri açıklanan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilaveten bu çalışmada yaş, 
cinsiyet, eğitim düzeyi, işyerindeki kıdem ve yönetsel görev demografik değişken olarak ele 
alınmış ve katılımcı profilinin daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir.  

 

ANALİZ ve BULGULAR 

Tablo 1’de araştırmaya katılan çalışanlarla ilgili demografik bilgiler sunulmuştur. 

 

Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Demografik Veriler 

ÖZELLİK f (%) ÖZELLİK f (%) 

Yaş 

25 veya altı 18 8,65 Cinsiyet 

 

 

Eğitim 
düzeyi 

Kadın 97 46,63 

26-30  31 14,91 Erkek 111 53,37 

31-35 42 20,19 
Eğitim 

Önlisans veya altı 41 19,71 

36-40 

 

57 

 

27,40 

 

Lisans 

 

112 

 

53,85 

 40’ın üzeri 60 28,85 Lisansüstü 55 26,44 

      Medeni 
Durum 

Evli 125 60,10 

Kurum 
Kıdemi 

0-5 47 22,59 

Bekâr 83 39,90 6-10 56 26,92 

 11-15 72 34,62 

16 yıl ve üzeri 33 15,87 

 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılanların % 8,65’i 25 yaşın altında, % 14,91’i 26-30 yaş aralığında, % 
20,19’u 31-35 yaş aralığında, % 27,40’ı 36-40 yaş aralığında ve % 28,85’i 40 yaşını üzerindedir. 
Araştırmaya katılanların % 46,63’ü kadın ve % 53,37’si erkektir. Katılımcıların, % 19,71’i önlisans 
veya altı, % 53,85’i lisans ve % 26,44’ü lisansüstü mezunudur. Katılımcıların % 22,59’u 0-5 yıldır, 
% 26,92’si 6-10 yıldır, % 34,62’si 11-15 yıldır ve % 15,87’si 16 yıl ve üzeri süredir mevcut otelde 
çalışmaktadır. Son olarak katılımcıların % 60,10’u evliyken % 39,90’ı bekârdır. 

Doğrulayıcı faktör analizinden önce verilerin normal dağılıma uygunluk gösterip göstermediğini 
test etmek için çarpıklık değerleri incelenmiştir. Normal dağılıma uyan değişkenler için en 
yüksek kestirim (maximum likelihood), buna uymayan karşılık tedbiri değişkeni için de 
ağırlıklandırılmış en küçük kareler (weighted least squares) yöntemiyle doğrulayıcı faktör analizi 
yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizlerinin sonuçları ve uyum indeksleri kabul değerleri 
sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3’te gösterilmiştir:   

Tablo 2’ye göre araştırmada yer alan değişkenlerin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda genel 
olarak iyi uyum sergilediği görülmüştür. Sadece örgütsel öğrenmenin AGFI değeri 0,87 ve 
rekabet zekâsının AGFI değeri 0,89 olarak çıkmıştır ve bunlarda birçok araştırmaya göre kabul 
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edilebilir uyum aralığındadır (Taşgın ve Korucuk, 2019; Akbaba, 2019). Şekil 2, 3 ve 4’te 
standardize faktör yükleri verilmiştir. 

 

Tablo 2: Doğrulayıcı Faktör Analizleri Sonucunda Elde Edilen Uyum İyiliği İndeksleri 

Değişken Değerler 

 χ2 (sd)   χ2/sd CFI NFI NNFI AGFI RMSEA 

Dönüştürücü 
Liderlik 

17,53 11   1,59 1,00 0,99 0,99 0,94 0,054 

Örgütsel 
Öğrenme 

107,20 46   2,33 0,99 0,98 0,98 0,87 0,080 

Rekabet Zekâsı 82,86 39   2,12 0,99 0,97 0,98 0,89 0,074 

 

Tablo 3: Uyum İndeksleri Kabul Değerleri 

Kısaltma Anlamı Kabul değeri 

χ2 Ki kare - 

Sd Serbestlik derecesi - 

χ2/sd Ki kare/ serbestlik derecesi ≤2a, ≤5b (a: çok iyi uyum,   b: iyi uyum) 

RMSEA Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü 0,05 < (tolerans 0,08) 

CFI Artmalı Uyum İyiliği İndeksi 0,90≤ 

NFI Normlaştırılmış Uyum İyiliği İndeksi 0,90≤ 

NNFI Normlaştırılmamış Uyum İyiliği İndeksi 0,90≤ 

AGFI Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi 0,90≤ 

Kaynak: Meydan ve Şeşen, 2011. 
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Şekil 2: Dönüştürücü Liderliğe İlişkin Standardize Yüklere Ait LISREL Çıktısı 

Şekil 2’ye göre dönüştürücü liderliğe ilişkin hiçbir ifade ölçekten çıkarılmamıştır. Tüm ifadelerin 
standardize yükleri 0,50’nin üzerinde ve 1’in altındadır. LISREL programının yönlendirmesi 
gereği DL1-DL2, DL2-DL3 ve DL6-DL7 ifadeleri bağlanmıştır. Dönüştürücü liderlik alt boyutu 
DONLIDER ve soruları DL olarak kısaltılmıştır. 
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Şekil 3: Örgütsel Öğrenmeye İlişkin Standardize Yüklere Ait LISREL Çıktısı 

Şekil 3’e göre örgütsel öğrenmeye ilişkin hiçbir ifade ölçekten çıkarılmamıştır; fakat paylaşılan 
vizyonun bir ifadesi açık görüşlülüğe kaymıştır. Tüm ifadelerin standardize yükleri 0,50’nin 
üzerinde ve 1’in altındadır. LISREL programının yönlendirmesi gereği OO1-OO2, OO3-OO4, 
OO6-OO7, OO8-O11 ve OO8-O12 ifadeleri bağlanmıştır. Öğrenme bağlılığı alt boyutu 
OGBAGLI, paylaşılan vizyon alt boyutu PAYVIZ ve açık görüşlülük alt boyutu ACIKGOR ve 
genel olarak soruları OO olarak kısaltılmıştır. 
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Şekil 4: Rekabet Zekâsına İlişkin Standardize Yüklere Ait LISREL Çıktısı 

Şekil 4’e göre rekabet zekâsına ilişkin hiçbir ifade ölçekten çıkarılmamıştır. Tüm ifadelerin 
standardize yükleri 0,50’nin üzerinde ve 1’in altındadır. LISREL programının yönlendirmesi 
gereği RZSRC2-RZSRC3, RZSRC3-RZSRC4, RZKPS2-RZKPS3, RZKPS3-RZKPS ve RZKPS5-
RZKPS6 4ifadeleri bağlanmıştır. Rekabet zekâsı alt boyutu REKZEK ve süreç soruları RZSRC ve 
kapsam soruları RZKPS olarak kısaltılmıştır ve tek boyutta değerlendirilmiştir. 

Tablo 4: Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler, Korelasyon Katsayıları 

Değişken Ort. St.Sapma 1 2 3 4  5 

1-Dönüştürücü 
Liderlik 

3,9238 0,79841 1     

2-Öğrenmeye 
Bağlılık 

3,6526 1,09807 0,688** 1    

3-Paylaşılan 
Vizyon 

3,7676 0,99594 0,707** 0,795** 1   

4-Açık Görüşlülük 3,9192 0,86388 0,753** 0,678** 0,728** 1  

5-Rekabet Zekâsı 3,9650 0,72434 0,636** 0,471** 0,603** 0,652**  1 

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. *Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 4 incelendiğinde, dönüştürücü liderlik, öğrenmeye bağlılık, paylaşılan vizyon, açık 
görüşlülük ve rekabet zekası arasında anlamlı ve güçlü ilişkiler tespit edilmiştir. Tüm ilişkiler 
0,01 düzeyinde anlamlıdır. 

Araştırma modelindeki değişkenlerin yapısal özellikleri doğrulandıktan sonra, yol analiziyle bir 
bütün olarak modelin ve hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığı test edilmektedir. Başlıca 
uyum iyiliği değerlerini ve regresyon katsayılarını gösteren yol analizi sonuçları Şekil 5’te 
verilmiştir: 

 
Şekil 5: Araştırma Modeline İlişkin Yol Analizi Standardize Değerler 

 

Şekil 5’ e göre DFA’daki tüm ifade bağlamaları Yapısal Eşitlik Modelinde aynen uygulanmıştır. 
Standardize yüklerin 0,50’nin üstünde 1’in altında olduğu gözükmektedir. Yapısal eşitlik 
modellemesinde önce doğrudan etkiler ölçülmüş ardından aracı değişkenlere bakılmıştır. 
Doğrudan etkide dönüştürücü liderliğin rekabet zekâsına ve örgütsel öğrenmenin tüm alt 
boyutlarına anlamlı ve olumlu etkileri bulunmaktadır. Örgütsel öğrenmenin üç alt boyutunun 
da rekabet zekâsına anlamlı ve olumlu etkisi tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel öğrenmenin alt 
boyutları olan öğrenmeye bağlılık, paylaşılan vizyon ve açık görüşlülük aracı etkilerine 
bakıldığında dönüştürücü liderliğin doğrudan anlamlı olan etkisi üç alt boyut ayrı ayrı devreye 
girdiğinde 7,88 olan t-değerini 1’in altına düşürerek anlamsız hale getirmiştir.  Bu nedenle üç alt 
boyutunda tam aracılık etkisi bulunmaktadır.  

Yapısal Eşitlik Modelinin kabulüne ilişkin uyum indeksi sonuçları aşağıda verilmiştir. 



Seda KAYAPALI YILDIRIM  

 2258 

Tablo 5: Yapısal Eşitlik Modellemesi Analizleri Sonucunda Elde Edilen Uyum İyiliği İndeksleri 

Değişken Değerler 

 χ2 (sd) χ2/sd CFI NFI NNFI AGFI RMSEA 

Araştırma YEM 
Değerleri 864,83 385  2,24 0,98 0,96 0,97 0,85 0,078 

 

Tablo 5’te yazılan YEM uyum indekslerine göre model kabul edilmektedir. Sonuç olarak bütün 
hipotezler kabul edilmiştir. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Dönüştürücü liderliğin rekabet zekâsına etkisinde örgütsel öğrenmenin aracılık rolünü 
incelemek amacıyla gerçekleştirilen araştırma için beş yıldızlı otellerde çalışan alt, orta, üst düzey 
yöneticilere 208 adet anket yapılmış ve ifadelere verilen cevaplar LISREL paket programında 
analiz edilmiştir. Analizden elde edilen sonuçlara göre dönüştürücü liderliğin ortalaması 3,92, 
öğrenmeye bağlılığın ortalaması 3,65, paylaşılan vizyonun ortalaması 3,76, açık görüşlülüğün 
ortalaması 3,91 ve rekabet zekâsının ortalaması 3,96 olarak tespit edilmiştir. Örneklemdeki 
otellerde genel olarak dönüştürücü liderlik, örgütsel öğrenme ve rekabet zekâsı düzeyi yüksek 
çıkmıştır. Köseoğlu 2016 yılında Amerika Birleşik Devletlerindeki otellerin yöneticileriyle rekabet 
zekâsı farkındalığı üzerine bir araştırma yapmış ve kavramın farkındalığı düşük çıkmıştır. 
Yöneticiler her ne kadar kavramın tanımını bilmese de bilgi ve istihbarat edinme faaliyetlerini 
sıklıkla uyguladıkları görülmüştür. Daha açık bir ifade ile yöneticiler rekabet zekâsı kavramının 
tanımını çoğunlukla bilmese bile kavrama ilişkin faaliyetleri yerine getirmektedirler. Bu 
araştırmada analizin yapıldığı bölge itibariyle yüksek rekabet içerisinde faaliyet gösteren oteller 
tecrübe sahibi, nitelikli personelle çalışan otellerdir. Bunun doğal bir sonucu olarak örgütler 
gerek bulundukları sektörden gerekse iç dinamiklerinden öğrenme işlemlerini 
gerçekleştirmektedirler. Üstelik şiddetli rekabette ayakta kalabilmek için birbirlerinden bilgi ve 
istihbarat elde edebilme çabası içerisindedirler. Böylece zorlu çevre şartlarına uyum sağlayarak 
ve hatta çevreyi dönüştürerek hayatta kalmaktadırlar. 

Araştırmanın bağımsız değişkeni olan dönüştürücü liderliğin rekabet zekâsına doğrudan olumlu 
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Collins (2004) araştırmalarına göre dönüştürücü liderler 
liyakata önem vererek doğru insanlarla çalışırlar ve bu verimlilik açısından önemlidir. Yapılan 
birçok araştırma göstermektedir ki dönüştürücü liderler, çalışanlara ilham kaynağı olmakta ve 
onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca işgörenlerine vizyon kazandırarak 
onların kendilerine olan güven derecelerini artırmakta ve onları motive etmektedirler (Walumba 
vd., 2005:235; Tse vd., 2008:5; Riaz vd., 2011:43; Tims vd., 2011:121). Dönüştürücü liderler 
sayesinde söz konusu ortamın oluşması ile rekabet üstünlüğünün sağlanması için elde ettikleri 
bilgi ve istihbarat ışığında işletmelerin geleceği tahmin edebilecek öngörülerde bulunabilme 
becerilerini artırdıkları söylenebilir. Bu nedenle turizm işletmelerine strateji oluştururken ve 
faaliyetleri yerine getirirken dönüştürücü liderlik sitillerinin uygulanması önerilmektedir. 

Dönüştürücü liderliğin diğer bir olumlu etkisi de örgütsel öğrenmenin üç alt boyutu olan 
öğrenmeye bağlılık, paylaşılan vizyon ve açık görüşlülük üzerinedir. Desphande ve diğerleri 
(1993) bilginin örgüt içerisinde bireylerin zihinsel kalıpları tarafından yorumlandığını ortaya 
koymuştur ve buna bağlı olarak paylaşılan değerler, inançlar ve liderlik tipi gibi değişkenlere 
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bağlı olarak örgütsel öğrenme değişir. Dönüştürücü liderlik anlayışında ileri görüşlülük, ortak 
vizyon, güçlendirme, risk alma, yaratıcılık gibi karakteristik özellikler örgütsel olarak öğrenme 
düzeyine önemli katkılar sunmaktadır. 

Öğrenmeye bağlılık, paylaşılan vizyon ve açık görüşlülük alt boyutlarıyla örgütsel öğrenme, 
rekabet zekasını doğrudan olumlu olarak etkilemiştir. Kula (2019) otomotiv sektöründe yaptığı 
araştırmada stratejik düşüncenin alt boyutu olarak değerlendirdiği vizyonun rekabet zekâsını 
olumlu etkilediğini tespit etmiştir. Baker ve Sinkula’ ya (2002) göre öğrenme yönlülük örgütün 
bilgiye verdiği değerin yani öğrenme bağlılığının ürünüdür. Morgan ve Turnell’e (2003) göre 
öğrenme yönlülük gibi örgüt içi davranışlar rekabet avantajını elde edebilecek seviye gelebilmek 
için önemli bir yetenektir. Rekabet zekâsı oluşturabilmek için öğrenmeye bağlılığın ve açık 
görüşlülüğün olduğu ve ortak bir vizyonun paylaşıldığı öğrenen örgüt yapılarının işletmelerde 
uygulanması örgüt yöneticilerine önerilmektedir. 

Son olarak dönüştürücü liderliğin rekabet zekasına olumlu etkisinde öğrenmeye bağlılık, 
paylaşılan vizyon ve açık görüşlülük teker teker tam aracı rol oynamıştır. Daha açık bir ifadeyle 
örgütsel öğrenme alt boyutları devreye girince dönüştürücü liderlik anlamsız hale gelmiştir. 
Yukarıda belirtildiği gibi bilgi ve istihbarat edinme ve bunu örgütün rekabet üstünlüğü için 
kullanma becerisi için dönüştürücü liderlik biçimi oldukça önemlidir. Ancak bu durum öğrenen 
örgüt yapısının oluşturulduğu örgütlerde etkili çalışmaktadır. Bu nedenle otel yöneticilerine 
kararlara katılımın ve paylaşılan ortak vizyonun olduğu, risk alınabilen, takım halinde hareket 
edilebilen, bilgi paylaşımının yüksek olduğu ve açık görüşlü bir yapıya sahip örgüt kültürü 
oluşturmaları önerilmektedir. Sonuçlar göstermektedir ki öğrenme yönlü bir kültürün içerisinde 
rekabet zekâsına yönelik dönüştürücü liderliğin etkinliği artacaktır. 
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Öz 

Marka kavramının, tüketici karar alma sürecinin önemli belirleyicilerinden birisi olduğu 
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taşıdığı değerin anlaşılmasını ve dolayısıyla marka denkliği ile müşteri ilişki kalitesi boyutlarının 
bir arada ele alınmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, marka denkliği boyutlarının, müşteri ilişki 
kalitesi alt boyutları olan güven ve memnuniyete etkisini belirleyebilmek ve aralarındaki ilişkide 
güvenin aracı etkisini test edebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma Fethiye’deki otel 
işletmelerine gelen yabancı turistlerden toplanan 302 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. SPSS 
ve Smart PLS istatistiki programları kullanılarak AFA, DFA, Path analizleri ile Sobel testi 
yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda otel marka denkliğinin, müşteri memnuniyeti ve güven 
üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca otel marka denkliği ile müşteri 
memnuniyeti arasında, güven değişkeninin de aracılık rolünün bulunduğu belirlenmiştir. 
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Abstract 

It is known that the concept of the brand is one of the important determinants of the consumer decision-
making process. Hotel businesses, which are the main building blocks of the tourism industry, also need 
brand management to develop sustainable relationships with their customers and survive in the 
competition. Managing the brand, which is an abstract concept, requires an understanding of the value of 
the brand in terms of target customers, and therefore the brand equivalence and customer relationship 
quality dimensions to be discussed together. This study was carried out to determine the effect of brand 
equivalence dimensions on customer satisfaction quality sub-dimensions, trust and satisfaction, and to test 
the mediating effect of trust in the relationship between them. The research was carried out through 302 
questionnaires collected from foreign tourists coming to the hotel businesses in Fethiye. EFA, CFA, Path 
analyzes and Sobel tests were performed using SPSS and Smart PLS statistical programs. As a result of the 
research, it has been determined that hotel brand equivalence has a significant and positive effect on 
customer satisfaction and trust. Also, it is determined that the trust variable has a mediator role between 
hotel brand equivalence and customer satisfaction.  
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GİRİŞ 

Markalaşma, pazarlama literatüründe 1940’lardan beri yer almasına (Guest, 1942) ve geniş bir 
geçmişe sahip olmasına rağmen (Aaker ve Joachimsthaler, 2000), konunun ancak son yıllarda 
turizm alanındaki araştırmacılarca dikkate alındığı görülmektedir (Pike, 2009; Horng, Liu, Chou 
ve Tsai, 2012; Liu ve Chou, 2016; Pike ve Bianchi, 2016; Nassar, 2017; González-Mansilla, 
Berenguer-Contrí ve Serra-Cantallops, 2019). Bu bağlamda, marka değerinin turizm alanındaki 
etkilerini anlamak için daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (San Martin vd., 
2019). Son birkaç yılda çok ilerleme kaydedilmiş olsa da özellikle otel marka denkliği teorisinin 
geliştirilmesi gerektiği göz ardı edilmemelidir (Bailey ve Ball, 2006). 

Kotler (2000: 404) “markayı” şu şekilde tanımlamaktadır; “Bir satıcı veya satıcı grubunun mal 
veya hizmetlerini tanımlayan ve rakiplerinden farklılaştıran bir isim, terim, işaret, sembol, 
tasarım veya bunların bir kombinasyonudur.” Markalaşma, işletmelerin tüketicilerin 
zihinlerindeki mal veya hizmetleri tanımlamaları için etkili bir araç olmakta ve işletme 
performansını artırmak için yaygın olarak kullanılan bir pazarlama stratejisi olarak kabul 
edilmektedir (Hsu, Oh ve Assaf, 2011; Liu vd., 2012; Liu vd., 2017).  Bununla beraber markalaşma, 
işletmelerin fiyat dışı unsurlarla rekabet etmelerini sağlamakta (Bailey ve Ball, 2006) ve 
hizmetlere müşteriler açısından bir katma değer sağlamaktadır. Bu iddia, küresel ve oldukça 
rekabetçi doğasıyla karakterize edilen otelcilik sektörü için özel bir önem taşımaktadır. 
Günümüzde turizm sektöründe, tüketicilerle güçlü duygusal ve davranışsal bağlar kurmak için 
sağlam bir marka oluşturmak şart hale gelmiştir. Ayrıca, konunun otelcilik sektörü gibi hizmet 
işletmeleri bağlamında ele alınması, somut ürünlere göre daha da önemli kabul edilmiş ve otel 
pazarlamasının geliştirilmesinde anahtar bir unsur olarak görülmeye başlanmıştır (González-
Mansilla, 2019). Doğru markalaşma, örgütsel başarı için de hayati bir önem taşımaktadır (Huang 
ve Cai, 2015). Marka yöneticileri genellikle güçlü bir marka oluşturmaktan ve sürdürmekten 
sorumlu tutulmakta bununla beraber marka değerini ölçmenin yollarını da bulmak zorunda 
kalmaktadır (Kayaman ve Arasli, 2007). Başarılı markalaşma, artan kar marjları, kriz sonrasında 
devam eden müşteri sadakati ve fiyat değişikliklerinden etkilenmeyen müşteri tepkileri de dahil 
olmak üzere birçok fayda sağlamaktadır (Kim vd., 2003).  

Bu makalenin amacı, literatür taraması temelinde müşteri temelli marka denkliği konusunu 
kavramsal açıdan irdelemek ve bunu otel işletmelerinin misafirleri açısından ampirik olarak test 
etmektir. Ayrıca bu çalışma, otel marka denkliğinin, müşteri memnuniyetini ve güvenini nasıl 
etkilediğini açıklayarak literatürdeki boşluğu da doldurmayı amaçlamaktadır. 

Araştırmada genel olarak marka denkliği ve ana boyutları üzerine kavramsal bir çerçeve 
sunulmakta ve buna göre araştırma hipotezleri önerilmektedir. Ardından veri toplama ve yapı 
geçerliliği ile ilgili metodolojiyi kapsamakta bunun yanında veri analizi ve bulgular üzerine 
odaklanmaktadır. Son olarak ise sonuç ve tartışma kapsamında yapılan çıkarımları ve gelecekteki 
araştırmalara sunulan önerileri içine almaktadır.   

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Marka denkliğini geliştirmeye yönelik araştırma yapmanın önemi, pazarlama stratejisi ve rekabet 
avantajı ile güçlü ilişkisi (Keller, 2009) nedeniyle son dönemde turizm literatüründe sıklıkla 
üzerinde durulmaktadır (Seric vd., 2017). Bazı çalışmalara göre markalı otellerin diğerlerine göre 
daha iyi performans gösterdiği iddia edilmekte (Forgacs, 2003) ve aynı zamanda lüks otellerin 
marka değeri başarısı ile finansal performansları arasında pozitif bir ilişki olduğu da 
söylenmektedir (Kim ve Kim, 2005). 
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Literatürde marka denkliğine ilişkin üç farklı bakış açısı bulunmaktadır. Bunlar; finansal temelli 
yaklaşım, müşteri temelli yaklaşım ve karma yaklaşımdır (Bailey ve Ball, 2006; Kim vd., 2003; 
Kim ve Kim, 2005). Finansal temelli yaklaşım, markanın maddi imkânlarından ve somut 
değerlerinden hareketle marka denkliğini açıklamaktadır (Simon ve Sullivon, 1993). Ancak 
finansal temelli yaklaşım markanın gücünü oluşturan tüm faktörleri içermediği ve müşteri bakış 
açısını göz ardı ettiği için eleştirilmektedir (Koçoğlu ve Aksoy, 2007: 73). Müşteri temelli marka 
değeri ise, herhangi bir markaya karşı oluşan tüketici tepkisinin değerlendirilmesidir (Chang vd., 
2008). Bu yaklaşımda markanın ancak tüketiciye değer sağladığı zaman değer üreteceği 
düşünülmektedir (Aaker, 1991; Keller, 1993). Müşteri temelli marka denkliği, her ikisi de aynı 
pazarlama uyaranlarına ve ürün özelliklerine sahip olduğunda, odak marka ile markasız ürün 
arasında tüketicilerin verdiği farklı tepkiler olarak kabul edilmektedir (Yoo ve Donthu, 2001). Son 
olarak, karma yaklaşım markanın hem pazar gücünü hem de finansal değerini benimsemektedir 
(Seric vd., 2017). 

Marka denkliğine ilişkin bu farklı bakış açıları arasında hem genel marka değeri hem de özellikle 
otel işletmelerinin marka değerini ele alan araştırmalarda müşteri temelli bakış açısına vurgu 
yapıldığı görülmektedir (Seric vd., 2017). Marka denkliğinin müşteri bakış açısı ile kavramsal 
hale getirilmesinin hem pazarlama stratejileri hem de yönetimde karar verme süreci için faydalı 
olacağı düşünülmektedir (Keller, 1993).  

Müşteri temelli marka denkliği ile ilgili en çok referans gösterilen Aaker (1991) ve Keller (1993) 
tarafından geliştirilen iki farklı model bulunmaktadır. Aaker (1991) çalışmasında dört ana marka 
değeri bileşeni tanımlamıştır. Bunlar; marka sadakati, algılanan kalite, marka birlikleri (turizm 
ve otelcilikte marka imajı olarak adlandırılır) ve marka farkındalığı olarak sıralanmaktadır. Keller 
(1993: 8); marka değerini “marka bilgisinin markanın pazarlanmasına tüketici tepkisi üzerindeki 
farklı etkisi” olarak tanımlamakta ve kavramı marka farkındalığı ile marka imajı olarak iki 
boyutta değerlendirmektedir. Bu iki çalışma arasındaki temel fark marka sadakatinde 
görülmektedir. Keller (1993) marka sadakatini müşteri temelli marka denkliğinin bir sonucu 
olarak görürken, Aaker'a (1991) göre ise marka sadakati, marka denkliğinin bir boyutu olarak 
kabul edilmektedir (Huang ve Cai, 2015). Ek olarak, Aaker’ın (1991) ve Keller’in (1993) önerilerine 
dayanarak, Yoo ve Donthu (2001)’da marka sadakati, algılanan kalite ve tek bir boyutta bir araya 
getirdiği marka farkındalığı ve imajını içeren üç boyutlu bir marka denkliği modeli geliştirmiştir.  

Müşteri temelli marka denkliği kavramı ile ilgili literatürde hala oldukça farklı tanımlarının 
olduğu görülmekle beraber birçok yazar, marka değerinin Aaker (1991) tarafından önerilen dört 
algısal boyuttan, yani marka farkındalığı, marka imajı, algılanan kalite ve bir ilişkisel değişken 
olan marka sadakatinden oluştuğu konusunda hemfikir görünmektedir (Huang ve Chai, 2015; 
Seric vd., 2018: 1624). 

Araştırmanın asıl konusunu oluşturan otel marka denkliği kavramını çeşitli şekillerde tarif etmek 
mümkündür. Prasad ve Dev (2000: 23-24), otel marka denkliğinin “bir müşterinin rezervasyon 
yapmasını etkileyen olumlu veya olumsuz tutum ve algılamalar” olarak değerlendirildiğini 
belirtmiştir. Otel marka denkliği “tüketicilerin bir otel markasıyla ilgili değer ve davranışlarını 
ayrıca markanın sonraki finansal performansı üzerindeki etkilerini” temsil etmektedir (Bailey ve 
Ball, 2006: 34).  

 

Marka Farkındalığı 

Aaker (1991: 91) marka farkındalığını “bir müşterinin bir markanın belirli bir ürün kategorisinin 
üyesi olduğunu tanıma veya hatırlama yeteneği” olarak tanımlamakta ve insanların marka ile 
hatıraları arasında bağ kurabilmesi için bu markanın varlığından haberdar olmaları gerektiğini 
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vurgulamaktadır. Keller (1993), marka farkındalığını, müşterinin markayı hatırlama, tanımlama 
ve marka bileşenlerini belirli anılarla ilişkilendirebilme yeteneği olarak görmektedir.  

Turizm bakış açısıyla marka farkındalığı, bir markanın turistin zihninde bulunan cazibesinin bir 
yansıması şeklinde tanımlanmaktadır. Bir markanın konaklama ve turizm üzerindeki etkisinin 
ana bileşeni olarak kabul edilmekte ve turistlerin memnuniyetini etkilediği söylenmektedir 
(Yuan ve Jang, 2008).  

 

Algılanan Kalite 

Zeithaml (1988) algılanan kaliteyi, müşterinin bir mal veya hizmetin genel mükemmelliği ve 
üstünlüğü hakkındaki kararı olarak tanımlamaktadır. Özellikle turizm tüketim deneyiminde 
algılanan kalite, turistin objektif veya gerçek kalite yerine algıladığı kaliteye yani sübjektif 
tahminine dayanmaktadır (Namkung ve Jang, 2013). Buna göre, algılanan kalite seviyesinin, 
gerçek hayatta birden fazla seçenekle karşılaşıldığında müşteri tüketim davranışını da etkilediği 
söylenmektedir (Lehmann ve Srinivasan, 2014). 

Zeithaml (1988) algılanan marka değerinin hem dışsal hem de içsel nitelikler içerdiğini öne 
sürmüştür. İçsel nitelikler ürünün fiziksel görünümüyle ilgilidir. Bunlar şekil, görünüm, tat ve 
renk gibi özellikleri içerdiğinden kolayca gözlemlenebilmektedir. Dışsal nitelikler ise fiziksel 
olmamakla birlikte fiyat, marka adı, kalite güvencesi gibi hususları içermektedir (Nassar, 2017). 

Algılanan hizmet kalitesi, ziyaretçinin memnuniyet düzeyi üzerinde önemli bir olumlu etkiye 
sahiptir. Mal veya hizmetin performansı müşterilerin beklentilerini karşılıyorsa memnuniyet 
gerçekleşmektedir. Müşterinin bir marka, mal veya hizmetten duyduğu memnuniyet, o 
markanın geniş çaplı değerlendirmesine işaret etmektedir (Sijoria vd., 2018). 

 

Marka Sadakati 

Aaker (1991) marka sadakatini “bir müşterinin bir markaya olan bağlılığı” olarak tanımlamakta 
ve Olivier (1997) ise, marka sadakatinin müşterilerin belirli markaları tercih etme eğilimi 
olduğunu ileri sürmektedir.  

Turizm ürünlerinde veya destinasyonlarda oluşan marka sadakati genellikle turistlerin 
memnuniyetini ve diğer potansiyel turistlere tavsiyelerde bulunma istekliliğini açıklamak için 
kullanılmaktadır (Lee vd., 2011). 

 

Marka İmajı 

Aaker (1991) marka imajını “hafızada marka ile bağlantılı olan her şey” olarak tanımlamıştır. 
Marka imajı, marka ile ilgili tüm düşünceleri içermektedir (Kotler ve Keller, 2006). Turizm 
araştırmalarına bakıldığında, turistlerin destinasyon imajını olumlu değerlendirdiklerinde daha 
fazla memnuniyet duydukları belirtilmektedir (Chi ve Qu, 2008). Bu nedenle, bir ziyaretçinin 
marka imajı algısı, turizm ürünü veya destinasyon için ne kadar olumlu olursa, yüksek 
memnuniyetin devam etmesi o kadar olası görülmektedir (Liu ve Fang, 2018). 

 

Müşteri Temelli Marka Denkliği, Müşteri Memnuniyeti ve Güven 

Van Raaij vd. (2013), müşteri memnuniyetini, genel olarak insanların mutluluğu ve pazarlama 
faaliyetlerinin ana amacı için kilit rol oynayan son derece önemli bir davranışsal olgu olarak 
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görmektedir (San Martin vd., 2019). Müşteri memnuniyetini güvence altına almak, hizmetlerin 
en yaygın ölçme ve değerlendirme biçimlerinden biri olduğu (Radojevic vd., 2015) ve itibar veya 
kârlılık gibi faktörlerle doğrudan bağlantılı kabul edildiği (González-Mansilla vd., 2019) için otel 
işletmelerinde yönetim ekiplerinin temel amaçlarından birisi olarak kabul edilmektedir.  

Bazı çalışmalar turizm sektöründe marka farkındalığı ile müşteri memnuniyeti arasında dolaylı 
bir ilişki olduğunu göstermektedir. Örneğin, Yuan ve Jang (2008), marka farkındalığının turist 
memnuniyeti ile bağlantılı olabileceğini anlatmaktadır. Yapılan çalışmalar marka farkındalığının 
sadakat ve marka imajı yoluyla turist memnuniyetini etkilediğini göstermektedir. Yani, turizm 
ürününe yönelik gelişen marka farkındalığı, marka sadakatini ve marka imajını teşvik etmek için 
değerli bir katalizör görevi görmekte ve bunun da genel memnuniyeti arttırdığı söylenmektedir 
(Liu ve Fang, 2018). Bazı araştırmacılar ise marka denkliği boyutlarından algılanan kalitenin, 
memnuniyet düzeyi üzerinde etki sahibi olduğunu söylemektedir (González vd., 2007; Sijoria 
vd., 2018). Bunun yanında marka imajının müşteri memnuniyetinin önemli bir belirleyicisi 
olduğunu söyleyen çalışmalarda marka imajı ve müşteri memnuniyeti arasında pozitif bir ilişki 
olduğunu öne sürülmektedir (Chang ve Tu, 2005; Martenson, 2007). Öte yandan, bazı 
araştırmalar marka değeri ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi turizm sektörü ve özellikle 
otel işletmeleri bağlamında analiz etmiştir. Bihamta vd. (2017), hizmet kalitesi ve marka değerinin 
otel restoran memnuniyeti ile uluslararası ve yerel turistler arasında marka sadakati üzerindeki 
etkisini ele almışlardır. Aynı şekilde Uslu ve Karabulut (2019), Cittaslow Köyceğiz’deki slow food 
restoranların algılanan hizmet kalitesi ile marka sadakati, marka güveni ve marka imajı 
arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Nam vd. (2011), otel ve restoran endüstrisinde müşteri 
memnuniyetinin müşteri temelli marka denkliği ve marka sadakati arasındaki ilişkiye aracılık 
eden etkilerini araştırmıştır. Bunların dışında, Nassar (2017), yapısal eşitlik modelleme yöntemini 
kullanarak, marka denkliğinin Mısır otel endüstrisindeki müşteri memnuniyeti üzerindeki 
etkisini incelemiştir. Tüm bu teorik altyapıya dayanarak, aşağıda yer alan araştırma hipotezi 
kurulmuştur.  

H1: Otel marka denkliğinin müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. 

Güçlü marka değeri olan bir hizmet, gelecekteki memnuniyet vaadinin yanı sıra, müşterinin 
göremedikleri bir ürünü satın alma konusundaki güvenini de arttırmaktadır (Berry, 2000). 
Güven, risk karşısında başka bir tarafa güvenme isteğidir ve bu istek, karşı tarafın geçmişteki 
deneyime dayalı anlayışından kaynaklanmaktadır (Lau ve Lee, 1999).  

Kimpakorn ve Tocquer (2010), güvenin, otel marka denkliği çerçevesinde marka ilişkilerinin en 
önemli bağımsız değişkenlerinden biri olduğunun altını çizmektedir. Kim vd., (2008) 
çalışmalarında marka değerinin öncülü olarak hem güven hem de bağlılık değişkenini incelemiş 
ve kavram üzerindeki dolaylı etkilerini araştırmıştır. Benzer şekilde Liao (2015)’da güven ile 
marka değeri arasındaki ilişkiyi doğrulamış, rekabetçi bir pazarda satıcıya güvenmeyen 
müşterilerden marka sadakati oluşması olasılığının düşük olduğunu vurgulamıştır. Önceki 
çalışmalar güvenin öncül etkisine odaklanmış olsa da marka farkındalığı (Yoon, 2002), marka 
imajı (Jevons ve Gabbot, 2000; Yoon, 2002) gibi diğer marka denkliği boyutlarının da güven 
unsuru olduğu araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. Bir başka çalışmada da müşteri temelli 
marka denkliğinin özellikle hizmetler göz önüne alındığında önemli bir güven unsuru olduğu ve 
müşterinin hizmete ilişkin risk algısını azalttığı ifade edilmiştir (Kim vd., 2008). Diğer yandan 
Altınöz (2013) yaptığı araştırmada marka denkliğinin güven ile pozitif ilişkisi olduğunu tespit 
etmiştir. Bu doğrultuda müşteri temelli marka değeri ile güven arasında bir ilişkinin olduğu 
varsayımından hareketle araştırmanın diğer hipotezi oluşturulmuştur. 

H2: Otel marka denkliğinin güven üzerinde pozitif etkisi vardır.  
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Güven kazanmadan önce müşterileri memnun etmek oldukça zor görünmektedir. Bu bağlamda 
güvenin müşteri memnuniyetini de etkilediği düşünülmektedir (Erciş vd., 2012). Erciş vd., (2012) 
çalışmalarının sonucunda memnuniyet ve güven arasında pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. 
Yapılan literatür taraması sonucunda bazı araştırmacıların müşteri memnuniyeti ile güven 
arasındaki ilişkiyi vurguladığı görülmüştür (Pizzutti ve Fernandes, 2010; Ribbink vd., 2004; Seric 
vd.,2018). Altınöz (2013) beş yıldızlı otel işletmelerinde gerçekleştirdiği araştırmada müşteri 
memnuniyeti ile güven arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu bağlamda 
H3 hipotezi oluşturulmuştur. 

H3: Güvenin müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. 

Yapılan literatür taraması sonucu Morgan ve Hunt (1994)’ın önerdiği modelde, güvenin genel 
memnuniyet ile marka bağlılığı arasında tam bir aracı rol oynadığı belirtilmektedir. Delgado-
Ballester ve Munuera-Alema´n (2005)’ın elde ettiği sonuçlar ise güvenin, Morgan ve Hunt’ın 
(1994) modelinde olduğu gibi tam bir aracı rolü olmasa da marka denkliğinin daha iyi 
açıklanmasına katkıda bulunduğunu söylemektedir. Fatma vd., (2015) kurumsal sosyal 
sorumluluk ve marka denkliğini araştırdıkları çalışmalarında değişkenler arasında güvenin 
aracılık rolünün anlamlı olduğunu tespit etmişlerdir. Otel işletmeleri bağlamında marka denkliği 
ile marka sadakati arasında güvenin aracılık rolünün araştırıldığı diğer bir çalışmada aracı 
etkinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Altınöz, 2013). Bunun sonucunda oluşturulan H4 
hipotezi şu şekildedir. 

H4: Otel marka denkliğinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinde güvenin aracılık rolü 
vardır. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı, Fethiye’ye gelen yabancı turistlerin konaklama işletmelerinin marka 
denkliğinin memnuniyetlerine ve güvene etkilerini belirlemek aynı zamanda otel marka denkliği 
ile memnuniyet arasındaki ilişkide güvenin aracı etkisini olup olmadığını incelemektir. Bu 
araştırma, alan yazına konunun özgünlüğü ve değişkenlerin arasındaki aracı ilişkileri açıklaması 
ve turistlerin davranışlarının daha iyi anlaşılabilmesi açısından önemlidir. 

Bu araştırmada, marka denkliği boyutlarının (marka farkındalığı/bilinirliği, marka 
çağrışımı/imajı, algılanan kalite ve sadakat) turistlerin memnuniyet düzeylerine ve güvene 
etkilerini ve güvenin bu değişkenler arası ilişkide aracı rolünün tespit edebilmek için nicel bir 
araştırma yöntemi olan anket uygulanmıştır. 

Araştırmada kullanılan anket, sosyo-demografik özellikleri tespit eden sorulardan ve 6 farklı 
ölçekten oluşmaktadır. Bunlardan otel marka denkliğinin alt boyutları olan marka farkındalığı 
ölçeğine ait 2 ifade, marka çağrışımı ölçeğine ait 2 ifade, algılanan kalite ölçeğine ait 4 ifade ve 
sadakat ölçeğine ait 3 ifade González-Mansilla vd., (2019) tarafından oluşturulan anketlerden 
uyarlanmıştır. Ayrıca ilişki kalitesinin alt boyutları olan müşteri memnuniyeti ölçeğine ait 4 ifade 
ve güven ölçeğine ait 5 ifade ise Woo ve Cha (2002) tarafından oluşturulan güvenilirliği ve 
geçerliliği sağlanmış çalışmalardan alınmış ve ankete uyarlanmıştır. Turizm işletmeciliği ve 
pazarlama alanında uzman 2 akademisyen tarafından anket soruları incelenmiş ve ana dili 
İngilizce olan bir uzman tarafından ankette yer alan ifadelerin kontrolü sağlanmıştır. 

Araştırma, 2019 yılının 01 Haziran ve 31 Ağustos tarihleri arasında kolayda örnekleme yöntemi 
ile yazarlardan birisi tarafından yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Konaklama 
işletmelerinden ayrılmak üzere olan yabancı turistlere anketler gerçekleştirilmeden önce 
araştırmanın amacından bahsedilmiş ve gönüllü olarak katılmak isteyenlerden 325 anket elde 
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edilmiştir. İçerisinde boş bırakılan ve hatalı olan 23 anket çıkarılmış ve geriye kalan 302 adet anket 
üzerinden araştırma gerçekleştirilmiştir. Fethiye Turizm Danışma Bürosu’nun 2019 yılı verilerine 
göre Fethiye’ye gelen yabancı turist sayısı 680 bin kişidir. Bryman ve Cramer (2001) ölçekte 
kullanılan ifade sayısının beş ya da onla çarpılmasıyla yeterli örneklem büyüklüğünün elde 
edileceğini ifade etmektedir. Buradan hareketle anket ölçeğindeki ifade sayılarının toplamda 20 
olduğu araştırmada, en az 20*10=200 anketin olması gerekmekte olup elde edilen 302 anketin 
evreni temsil etmede yeterli olduğu ifade edilebilir (Bryman ve Cramer, 2001). Elde edilen 
verilere SPSS 22.00’de frekans, faktör analizi yapılmış ve Kısmı en küçük kareler olan Smart PLS 
2 paket programı ile araştırma modeli test edilmiştir. Aracı etkinin test edilmesinde ise Sobel 
testinden yararlanılmıştır. 

 

Araştırmanın Modeli  

Model, “ideal” bir ortamın temsilcisi olup sadece “önemli” olduğu düşünülen değişkenleri içine 
alacak şekilde gerçek durumun özetlenmiş halidir (Karasar, 2005). Bu araştırmada otel marka 
denkliğinin alt boyutları olan marka farkındalığı, marka çağrışımı, algılanan kalite ve sadakat ile 
müşteri memnuniyeti ve güven değişkenleri araştırmanın amaçları doğrultusunda kullanılacak 
modele uyarlanmıştır. 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan yabancı turistlerin sosyo-demografik özelliklerine göre %55.3 
(167)’i kadınlardan ve %44.7 (135)’isi erkeklerden oluşmaktadır. Otel işletmelerine gelen yabancı 
turistlerin yaş ortalaması ise 44.54 gibi orta yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir. Turistlerin 
medeni durumlarına bakıldığında ise %51.7 (156)’isi bekar ve %48.3 (146)’i evli kişilerdir. Gelen 
yabancı turistlerin büyük bir çoğunluğu (%89.1) İngiliz turistlerden oluşmaktadır. Öğrenim 
durumlarına bakıldığında ise daha çok (%34.1) üniversite-lisans mezunu ve (%31.1) lise mezunu 
turistlerden oluşmaktadır. Gelen turistlerin daha çok (%72.8) 7 gün ve üzeri konaklamaya sahip 
oldukları ve (%52.7) sürekli müşterilerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Marka 
Farkındalığı 

Memnuniyet 

Marka 
Çağrışımı 

Algılanan 
Kalite 

Sadakat 

Otel Marka 
Denkliği 

Güven 

+H2 

+H1 

+H3 
+H4 
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Tablo 1. Yabancı Turistlerin Sosyo-Demografik Özellikleri  

Cinsiyet f % Medeni Durum f % 
Erkek 135 44.7 Evli 146 48.3 
Kadın 167 55.3 Bekâr 156 51.7 
Milliyeti f % Öğrenim Durumu f % 
İngiltere 269 89.1 İlkokul 7 2.3 
Hollanda 7 2.3 Ortaokul 52 17.2 
İskoçya 18 6.0 Lise 94 31.1 
İrlanda 2 0.7 Üniversite-Lisans 103 34.1 
Rusya 6 2.0 Lisansüstü 14 4.6 
Konaklama Süresi f % Otele Geliş Sayısı f % 
1-7 gün arası 82 27.2 İlk kez gelen müşteri 143 47.4 
7 gün üzeri 220 72.8 Repat müşteri 159 52.6 
Toplam 302 100 Toplam 302 100 

 
AFA Analizleri ve Ölçüm Modeli (DFA) 

Araştırmanın ölçüm modelinden önce modele girecek tüm değişkenlere yönelik açıklayıcı faktör 
analizleri (AFA) yapılmıştır. Otel marka denkliği ölçeğine yapılan AFA sonucunda; otel marka 
denkliği ölçeği KMO değeri 0.875, Bartlett testi sonucu ki kare (χ2) değeri 4226.781, müşteri 
memnuniyeti ölçeğinin ise KMO değeri 0.850, Bartlett testi sonucu ki kare (χ2) değeri 1016.300 ve 
son olarak müşteri güveni ölçeğine yönelik KMO değeri 0.864, Bartlett testi sonucu ki kare (χ2) 
değeri1496.031, tüm değişkenlere ait faktör yükleri 0.50 değerinden oldukça yüksek ve anlamlılık 
düzeyi p=0.000 olarak bulunmuştur. Otel marka denkliği ölçeğine yönelik yapılan AFA 
sonucunda toplam varyansın % 91.504’ünü açıklayan dört boyutlu bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu 
boyutlar marka farkındalığı, marka çağrışımı, algılanan kalite ve sadakat şeklinde olup faktör 
yükleri 0.897 ile 0.764 arasında bulunmuştur. Müşteri memnuniyetine ilişkin ifadeler, toplam 
varyansın % 83.021’ini açıklayan tek bir boyut altında toplanmıştır. Bu değişkenleri oluşturan 
ifadelerin faktör yükleri ise 0.937 ile 0.883 arasında tespit edilmiştir. Müşteri güvenine ilişkin 
ifadelerin toplam varyansın % 81.883’ünü açıklayan tek bir boyut altında toplanmış olup ve 
faktör yükleri 0.923 ile 0.875 arasında çıkmıştır. 

Tüm bu yapılan AFA sonuçları neticesinde araştırmanın modeline uygun olduğunu 
göstermektedir. Yapısal eşitlik modeli yapılabilmesi için öncelikle ölçüm modeline bakılması ve 
uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan öncelikle içsel tutarlılığının 
uygunluğu için Cronbach’s alpha katsayısına ve bileşik güvenilirlik değerlerine bakılması gerekir 
(Fornell ve Larcker, 1981). Cronbach’s alpha katsayısının 0.70’den ve bileşik güvenilirlik 
değerlerinin 0.8’den büyük değerlere sahip olması gerekmektedir (Werts vd., 1974; Byrne, 2010; 
Hair vd., 2014). Araştırmada yer alan tüm boyutlara ait Cronbach’s alpha katsayısının ve bileşik 
güvenilirlik değerlerinin yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğu görülmektedir ve bu 
durum içsel geçerliliğinin sağlandığı anlamına gelmektedir. 

Ölçüm modelinde içsel geçerliliğin ardından yakınsak ve ayırt edici geçerliliklerinin 
uygunluğuna bakılmaktadır. Yakınsak geçerliliğini için standardize edilmiş faktör yükleri, t-
değerleri ve t-değerlerinin anlamlılığı ile açıklanan ortalama varyans (AVE) değerleri yoluyla 
bakılmaktadır. Standardize edilmiş faktör yükleri, t-değerleri, AVE ile bileşik güvenilirlik 
değerleri Tablo 2’de sunulmaktadır. Buna göre faktör yüklerinin 0.7’in ve t-değerlerinin ise 
2.56’nın çok üzerinde olduğu görülmektedir (Schumacker ve Lomax, 2004). Aynı zamanda t-
değerleri α= 0.001 düzeyinde anlamlı ve boyutların tamamı 0.50’ eşiğinin çok üstünde olan AVE 
değerlerine sahip olduğu için yakınsak geçerliliğinin sağlandığı ifade edilebilir. Ölçüm modeline 
giren gizil değişken sayısı altı ve 20 gözlenen değişkenden oluşmaktadır. Otel marka denkliği 
ikinci düzey gizil yapı olarak 4 gizil değişkenin (marka farkındalığı, marka çağrışımı, algılanan 
kalite, sadakat) birleştirilmesi sonucunda bir gizil yapı haline getirilmiştir. 
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Tablo 2. Ölçüm Modeli Sonuçları ve Güvenilirlik Katsayıları 

Boyutlar ve İfadeler Faktör 
Yükleri 

t-değeri Bileşik 
Güvenilirlik 

 

Açıklanan 
Ortalama 
Varyans 
(AVE) 

Cronbach’s 
Alpha 

Katsayısı  

Birinci Düzey      
Marka Farkındalığı   0.982 0.964 0.963 
Otelin markasını, diğer rakiplerin markalarından 
kolayca ayırt edebilirim. 

0.748 19.663    

Otelin sembolünü ve logosunu tanıyabilirim. 0.718 18.108    
Marka Çağrışımı   0.995 0.991 0.991 
Otel markasını neyin karakterize ettiğini kolayca 
tahmin edebilirim. 

0.821 37.495    

Otelin marka değerlerini, kendiliğimden 
hatırlayabilirim. 

0.818 36.861    

Algılanan Kalite   0.958 0.852 0.942 
Otel, iyi bir eğlence demektir. 0.857 49.356    
Otel, mükemmel bir gastronomi demektir. 0.854 50.398    
Otel, olağanüstü bir konum (yer) demektir. 0.815 32.331    
Otel, mükemmel bir hizmet demektir. 0.858 50.669    
Sadakat   0.960 0.890 0.938 
Kendimi bu otelin hayranı olarak görüyorum.  0.803 35.441    
Bir otel seçerken ilk tercihim bu otel olacak. 0.782 31.804    
Eğer bir otele gitme şansım olursa, başka bir otel 
zincirini seçmeyeceğim. 

0.752 23.745    

Memnuniyet    0.948 0.860 0.918 
Otelin uygun bir hizmet sağlayıcı olduğunu 
düşünüyorum. 

0.882 55.667    

Bir otel çalışanından memnunum. 0.936 111.012    
Tüm otel çalışanlarından memnunum. 0.928 55.512    
Otelin tüm ürünlerinden memnunum. 0.897 49.120    
Güven   0.958 0.819 0.945 
Otel çalışanları sözlerinde durmaktadır. 0.875 48.270    
Otel çalışanları samimidir. 0.911 51.261    
Otel çalışanları güvenilirdir. 0.916 59.409    
Otel çalışanları dürüsttür. 0.923 93.409    
Otel çalışanları müşteri çıkarlarını ilk sıraya 
koymaktadır. 

0.897 64.864    

İkinci düzey      
Otel Marka Denkliği   0.952 0.646 0.945 
Marka Farkındalığı 0.771 25.811    
Marka Çağrışımı 0.844 55.977    
Algılanan Kalite 0.909 93.640    
Sadakat 0.807 35.125    
Not: Tüm faktör yüklerinin anlamlılık seviyesi p<0.001 ve 2000 örneklem üzerinden bootsrapping yapılmıştır. 

Korelasyon değerleri ile açıklanan ortalama varyans (AVE) katsayısı karekök değerlerinin 
karşılaştırılması yoluyla ise ayırt edici geçerlilik kriterine bakılmaktadır. Tablo 3’de korelasyon 
değerlerinin köşegen değerlerinden daha düşük olduğu görülmüş ve ayırt edici geçerliliğin 
sağlandığı tespit edilmiştir (Fornell ve Larcker, 1981). 

Tablo 3. Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Ayırt Edici Geçerlilik ve Korelasyon Değerleri 
 A.O. S.S. Otel Marka Denkliği Memnuniyet Güven 

Otel Marka Denkliği 3.86 .813 .80a   

Memnuniyet 4.01 .899 .79* .93a  

Güven 4.03 .875 .73* .79* .91a 

Not: *p<0,001, a=Köşegen üzerindeki koyu olarak belirtilmiş değerler, AVE değerlerinin kareköküdür. 
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Yapısal modele giren ve çok değişkenin yer aldığı analizlerde korelasyon değerlerinin ± 0,3 ile 
±0,9 değerleri arasında olması istenmektedir (Raykov ve Marcoulides, 2006). Tablo 2’de buna 
göre korelasyon değerlerinin her birisinin bu değerlerin arasında olduğu ve değişkenler arası 
ilişkilerin incelenebileceğine işaret etmektedir. Araştırmaya katılan yabancı turistlerin verdikleri 
cevapların aritmetik ortalamalarına bakıldığında en yüksek aritmetik ortalamaya (x̄=4.03) sahip 
değişkenin “güven” boyutu olduğu, bunun dışında “müşteri memnuniyeti” boyutunun da 
(x̄=4.01) ikinci en yüksek aritmetik ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. En düşük aritmetik 
ortalamanın ise (x̄=3.86) “otel marka denkliği” faktörü olduğu belirlenmiştir. 

 

Yapısal Model ve Hipotezlerin Test Edilmesi  

Yapısal modelde ilk olarak otel marka denkliğinin müşteri memnuniyeti ve güvene etkisi ile 
güvenin memnuniyet davranışına etkisini incelenmiştir. PLS’de yapısal modelin uygunluğunu 
değerlendirilmesinde yapısal modelin uygun olup olmadığının değerlendirilmesinde öncelikli 
olarak R2 değerleri ve yol katsayıları olmak üzere iki temel endeks vardır (Vinzi vd., 2010). 
Araştırmadaki güven değişkeninin R2 değeri 0.526 ve müşteri memnuniyeti değişkeninin R2 
değeri ise 0.735 olarak bulunmuştur. Bulunan bu R2 değerleri, 0.10 olarak belirlenen eşik değerin 
çok üstünde yer almaktadır (Falk ve Miller, 1992). Yapısal modelde bulunan β katsayıları (0.455, 
0.725, 0.469) ve R2 değerleri kurulan yapısal modelinin iyi uyuma sahip olduğunu 
göstermektedir. 

 
Şekil 2. Araştırma Modeli ve Sonuçları 

 

Otel marka denkliğinin müşteri memnuniyeti (β=0.455, t=8.342, p< 0.001) ve müşteri güveni 
(β=0.725, t=24.281, p< 0.001) üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif etkilere sahip olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca müşteri güveninin memnuniyet üzerinde (β=0.469, t=8.283, p< 0.001) 
anlamlı ve pozitif etkileri olduğu saptanmıştır. Böylelikle kurulan H1, H2, H3 hipotezleri 
desteklenmiştir. 

 

 

 

Marka 
Farkındalığı 

Memnuniyet 

Marka 
Çağrışımı 

Algılanan 
Kalite 

Sadakat 

Otel Marka 
Denkliği 

Güven 

+H2= 0.725 (24.821) 

+H1= 0.455 (8.342) 

+H3=0.469 (8.283) 
 H4 

0.76 

0.84 
 0.91 

0.82 

R2=0.526 

R2=0.735 

H4=Otel Marka DenkliğièMemnuniyet= Standardize Dolaylı Etki: 0.339 
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Tablo 4. Hipotez Testi Sonuçları 

Hipotezler Yol (Path) Katsayısı t-değeri Sonuçlar 

Otel Marka DenkliğièMemnuniyet 0.455 8.342a Desteklendi 

Otel Marka Denkliği èGüven 0.725 24.821a Desteklendi 
GüvenèMemnuniyet 0.469 8.283 a Desteklendi 

Otel Marka Denkliği èGüven èMemnuniyet   Desteklendi 
Not: 2000 örnekleme kadar bootsrapping yapılmıştır. a p<0.001 

 

Müşteri Güveninin Aracı (Mediator) Etkisi  

Otel marka denkliğinin müşteri memnuniyetine etkisinde müşteri güveninin aracı (mediator) 
etkisini tespit edebilmek amacıyla H4 hipotezi kurulmuştur. Aracı etkisini araştırmak için 
değişkenler arasındaki doğrudan, dolaylı ve toplam etkilerine bakılması gerekmektedir. Aracı 
etkilerin belirlenmesinde Baron ve Kenny (1986) yaklaşımıyla hareket edilmiştir. Bu durumda 
aracı etki ile ilgili dört adımın gerçekleşmesi gerekmektedir. İlk üç adım bağımsız değişken ve 
bağımlı değişken arasında, bağımsız değişken ve aracı (mediator) değişken arasında, aracı 
değişken ve bağımlı değişken arasında anlamlı ilişkilerin olmasıdır. Dördüncü şart ise bağımlı 
değişken, bağımsız değişken ve aracı değişken aynı anda analize tabi tutulduğunda, bağımlı 
değişken ve bağımsız değişken arasında anlamlı olmayan bir ilişki ortaya çıkarsa tam aracılık 
etkisinden bahsedilirken bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkinin azalması 
durumunda ise kısmi aracılık etkisinden söz edilebilmektedir (Prayag vd., 2013). İlişkide 
meydana gelen azalmanın anlamlı olup olmadığının değerlendirilmesi için Sobel testi 
gerçekleştirilir ve Sobel testinin anlamlı çıkması durumunda kısmi aracılık etkisinden 
bahsedilebilmektedir. Aynı zamanda Tablo 5’e göre otel marka denkliğinin müşteri memnuniyeti 
üzerindeki dolaylı etkisinin (0.339), toplam etkinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu 
görülmekte ve bu durum aracı etkisinin olduğunun bir göstergesi olabilmektedir. 

 

Tablo 5. İlişkilerin Doğrudan, Dolaylı ve Toplam Etkileri 

Yollar Doğrudan etki Dolaylı etki Toplam etki 
Otel Marka Denkliği-èGüven 0.725 - 0.725 

Otel Marka DenkliğièMemnuniyet 0.455 0.339 0.794 
Güven èMemnuniyet 0.469 - 0.469 

 

Sobel testinde kullanılması için gerekli olan standardize edilmemiş regresyon katsayıları ve 
standart hata değerlerini Smart PLS paket programında 2000 örneklem sayısı üzerinden 
bootstrapping yapılarak elde edilmiş ve ilgili değerlerin internet sitesi üzerinden 
(http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm) hesaplama programına girilerek yapılmıştır. Elde edilen 
Sobel testi sonucuna göre, otel marka denkliği ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkide 
müşteri güveninin aracılık ilişkisi bulunmuştur (Sobel’s z-değeri=6.139, çift yönlü p değeri=0.00; 
Aroian’s z-değeri=6.122, çift yönlü p değeri=0.00; Goodman’s z-değeri= 6.157, çift yönlü p değeri 
=0.00). Sobel testinin geçerli olabilmesi için anlamlılık z-değeri=1.96’dan büyük ve p değerinin 
0.05’den küçük olması gerekir (Sobel, 1982; Frazier vd., 2004). Bu sonuçlar doğrultusunda 
çalışmanın dördüncü ve son hipotezi olan güvenin, otel marka denkliği ve müşteri memnuniyeti 
arasındaki ilişkide kısmı aracılık rolünün var olduğu belirlenmiştir. Bu durumda Baron ve Kenny 
(1986) tarafından aracılık için belirtilen tüm adımlar karşılandığı için Tablo 6’da görüldüğü üzere 
elde edilen sonuçlar, H4 hipotezini kısmen desteklemektedir. Çünkü otel marka denkliği ile 



Abdullah USLU, Gözde Seval ERGÜN ve Ali Naci KARABULUT  

 2276 

müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki güven değişkenin aracı etkisi ile birlikte önemli ölçüde 
azalmaktadır. 

 

Tablo 6. Aracı Etkinin Test Sonuçları 

Mediating (Aracı) Etki Adımları Beta (β) Katsayısı t-değeri p 

1.adım- Bağımsız değişken-Bağımlı değişken 
Otel Marka Denkliği-Memnuniyet 

0.794 33.897 p<0.001 

2.adım-Bağımsız değişken-Aracı değişken  
Otel Marka Denkliği-Güven 

0.725 24.821 p<0.001 

3.adım-Aracı değişken-Bağımlı değişken  
Güven-Memnuniyet 

0.469 8.283 p<0.001 

4.adım Bağımsız değişken-Aracı değişken-Bağımlı değişken  
Otel Marka Denkliği-Güven-Memnuniyet 

0.455 8.342 p<0.001 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Küresel pazarlarda meydana gelen hızlı değişime ve artan rekabet ortamına bağlı olarak kırılgan 
bir yapıya sahip olan turizm sektörünün içerisinde bulunan yoğun rekabet ortamı 
düşünüldüğünde, sadık müşteriler oluşturmanın önemi büyüktür. Nitekim son dönemlerde 
sadık müşteriler oluşturmada marka denkliği kavramı önemini her geçen gün artıran bir 
kavramdır. 

Araştırmadan elde edilen otel marka denkliğinin müşteri güvenini olumlu yönde etkilediği 
sonucu, alan yazındaki diğer çalışmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir (Jevans ve Gabbot, 2000; 
Yoon, 2002; Kim vd., 2008; Altınöz, 2013). Araştırma bulgularına göre otellerin marka denkliği 
arttıkça, müşterilerin otellere yönelik güveni de artmaktadır ve otel marka denkliği aynı zamanda 
müşteri memnuniyeti ile de olumlu yönde ilişkilidir. Prasad ve Dev (2000), Nam vd., (2011), 
Nassar (2017), Yuan ve Jang (2008), Liu ve Fang (2018) ve Altınöz (2013)’ün çalışmalarından elde 
edilen bulgular da bu sonucu destekler nitelikte olup, ziyaretçilerin otele ilişkin marka denkliğini 
yüksek algılamalarının, otelden memnun olma düzeylerini de artırdığını ifade etmek 
mümkündür. 

Araştırmada müşteri güveni ile müşteri memnuniyeti arasında da doğru yönlü bir ilişki tespit 
edilmiştir. Müşterinin otelde kendisini güvende hissetmesi de haliyle müşterinin otelden 
duyduğu memnuniyet düzeyinin artmasını sağlayacaktır. Bu sonuç da alan yazındaki birçok 
araştırmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir (Altınöz, 2013; Erciş vd., 2012). Araştırmanın 
en önemli bulgusu ise otel marka denkliğinin müşteri memnuniyetine etkisinde, güvenin kısmi 
aracılık etkisine sahip olduğudur. Bu bulgu alanyazındaki (Altınöz, 2013; Morgan ve Hunt, 1994; 
Delgado-Ballester ve Munuera-Alema´n, 2005) çalışmalar ile paralellik göstermektedir. Böylece 
otelin marka denkliği ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkinin güven değişkeni üzerinden 
gerçekleştiği belirtilebilir.  

Araştırma, otel işletmelerinin sadık müşteri kitlesi elde etme sürecinde, müşterilerine güven 
verebilme ve müşterilerini memnun edebilme amaçlarına ulaşabilmek için marka denkliği 
kavramını tüm boyutlarıyla birlikte önemsemeleri gerektiğini göstermektedir. Konaklama 
sektöründe hizmetlerin her şey dahil sisteme dönüştüğü ve birçok markanın birbirine benzer 
algılandığı düşünüldüğünde marka denkliği kavramlarını arttırıcı faaliyetlerin sürdürülmesi, 
ilişki kalitesi alt boyutları olan güven ve memnuniyet seviyelerinin artmasına yardımcı 
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olabilecektir. Turistlerin marka denkliği algılamalarını arttırarak farklılaşabilmek isteyen oteller, 
pazarlama iletişimi faaliyetlerinden (reklam, tanıtım, tutundurma vb.) yararlanabileceklerdir. 

Araştırma, maliyet ve zaman kısıtları nedeniyle önemli kıyı turizm destinasyonu olan Muğla 
ilinin Fethiye ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçların genellenebilmesi için daha 
geniş örneklemlerle çalışma genişletilebilir. Ayrıca Fethiye destinasyonuna gelen yabancı 
turistler üzerinde gerçekleştirilen araştırma, yerli turistlere de uygulanıp elde edilecek bulgular 
kıyaslanabilir. Müşteri memnuniyetine olan etkileri göz önüne alındığında, otellere yönelik 
marka denkliği ve güven değişkenlerinin artmasını sağlayacak unsurların neler olabileceği 
konusunda da çalışmalar yapılabilir. 
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GİRİŞ 

“Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık.” 

Thomas Edison 

Tarih boyunca kuşlar gibi özgürce uçabilmek; insanoğlunun içinde yaşattığı en büyük düşlerden 
birisi olmuştur. Bu gaye uğruna, bazı dâhiler ölümü bile göze alıp uçma denemeleri yapmışlardır. 
İnsanoğlunun kuşları gözlemlemeye başladığı ilk günlerden beri var olan uçma tutkusunun en 
erken öyküsü, Yunan Mitolojisindeki anlatımıyla Daedalus ve oğlu İkarus’un efsanesidir (Kılıç, 
2015). Efsaneye göre; “Kral Minos, ustasını ve oğlunu labirente mahkûm etmiştir. Daidalus, oğlu İkarus 
ile birlikte labirentte bir süre mahkûm olarak kalır. Yine bir süre sonra, aklına bal mumu ve tüylerden, tıpkı 
kuşlarda olduğu gibi kendilerine kanat yapma fikri gelir. Çünkü labirentten uçmak dışında başka türlü 
kaçamayacaklardır. Aklına gelen bu fikri uygulamaya koyan Daidalus ahşap bir sistem üzerine kuş 
tüylerini yerleştirir ve onları bal mumu ile destekler. İki çift kanat en sonunda hazır olur. Birini oğluna 
diğerini ise kendisine takan Daidalus artık kaçmak için hazırdır. Daidalus uçmadan önce oğluna, çok 
alçaktan uçarsa denize düşeceğini, çok yüksekten uçarsa güneş ışınları yüzünden kanatlarını kaybedeceğini 
söyler. İkarus’u dengeli bir şekilde uçması gerektiği konusunda sıkı sıkı tembihledikten sonra ikisi de 
uçmaya başlarlar” (www.tarihlisanat.com). İşte böylece bilinen en eski efsanevi insanlı uçuşu 
gerçekleştirmiş olurlar. İnsanların kuşları taklit etmekten öteye gidemedikleri bu dönem ilkel 
havacılık olarak adlandırılmaktadır. Ancak ilerleyen dönemlerde balon, zeplin, planör gibi 
değişik tipte hava taşıtları ortaya çıkmış (Kılıç, 2015) ve günümüzde gelişerek daha iyi hale 
gelmişlerdir. Bu gelişmelerle birlikte hava sporları da ilgi çekmeye başlamıştır. 

Heyecan ve macera arayışı içinde dünyayı keşfetmek, insan için yeni bir olay değildir. Bu ihtiyaç, 
insan doğasının bir parçasıdır ve dünyadaki çeşitli macera aktivitelerinin popülerliğinde büyük 
bir rol oynamaktadır (Hsieh, 2007). Artan kentleşme ile birlikte insanlar, mekânlardan 
uzaklaşmayı isteyerek doğaya açılmayı yeni bir etkinlik biçimi olarak benimsemektedir. Bu istek 
içinde rutinden kaçış, gürültüden ve kentsel kirlilikten uzaklaşma vb. gibi birçok nedenin 
yanında, yeni heyecan ve adrenalin arayışları da dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, doğada 
yapılan sportif etkinlikler gittikçe artan bir arz ve talep yaratmaktadır (Koçak ve Balcı, 2010). 
Türkiye’nin arz kaynakları incelendiğinde; bu sportif faaliyetlerinden biri de gün geçtikçe gelişen 
ve genellikle stres atma, adrenalin arayışı olarak tercih edilen bir doğa ve hava sporu olan yamaç 
paraşütüdür. 

Yamaç paraşütü, gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından deneyimlenmektedir. Her geçen gün 
yeni paraşüt alanlarının açılması ve var olan alanların geliştirilmesi bu hava sporunun 
destinasyonlar için öneminin arttığını göstermektedir (Saçlı ve Kahraman, 2019). Bu doğrultuda 
çalışmanın konusu yamaç paraşütü olarak belirlenmiştir. Yamaç paraşütü ile ilgili yapılmış 
çalışmalar (Gauler ve Sauter, 2006; Chang ve Huang, 2012; Arslan Ayazlar, 2015; Karademir ve 
Güven, 2016; Özçiriş, 2017; Barut vd., 2019; Saçlı ve Kahraman, 2019) incelendiğinde, pilotların, 
yerel yönetimin ya da paraşüt deneyimini yaşayanların dâhil olduğu; yamaç paraşütü ile ilgili 
sorunların, kazaların, akı deneyiminin, stres ve kaygı düzeyinin, motivasyon ve memnuniyet 
konularının işlendiği görülmektedir. Ancak yamaç paraşütüne ilişkin algıların belirlenmesine 
yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda sektörde istihdam sağlamayı düşünen 
turizm öğrencilerinin yamaç paraşütü kavramına ilişkin düşünceleri merak konusu olmuş ve 
araştırmanın amacı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören lisans 
öğrencilerinin yamaç paraşütü kavramına ilişkin bilişsel yapılarını Kelime İlişkilendirme Testi 
(KİT) ile ortaya koymak olarak belirlenmiştir. 
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LİTERATÜR 

Yamaç Paraşütü 

Yamaç paraşütü, herhangi bir motor gücü olmaksızın, sadece yükselen hava akımları ile 
süzülerek uçabilen, özenli ve karmaşık tasarımların sonucunda oluşan hafif, basit bir hava 
aracıdır. Yamaç Paraşütü ile küçük tepelerden kalkış yaparak yerden yüzlerce metre 
yüksekliklere çıkılabilmekte ve gökyüzünde saatlerce kalıp kilometrelerce uzaklara 
uçulabilmektedir. Bu bağlamda yamaç paraşütü sporunun doğmasıyla birlikte yüz binlerce 
insan, doğada kuşlar gibi süzülmenin ve yeryüzüne kuşbakışı bakmanın keyfini çok kolay bir 
şekilde yaşamaktadır. Yamaç paraşütünün doğayla iç içe olması sebebiyle yamaç paraşütü, 
dünyada büyük bir hızla gelişmekte ve tercih edilmektedir (Türk Hava Kurumu, 2009; 
Pirselimoğlu Batman ve Demirel, 2015; Özçiriş, 2017).  

Yamaç paraşütü sporunun ilk uygulamaları 1980’li yıllarda Fransız dağcıların uçaktan atlanan 
paraşütlerle (skydive paraşütleriyle) yamaçlardan koşarak kalkış denemeleriyle başlayan bir 
etkinliktir (Özçiriş, 2017). Türkiye’de ise yamaçtan koşarak uçuş denemeleri ilk olarak 1985’te 
Türk Hava Kurumu (THK) paraşütçüleri tarafından dünyada olduğu gibi serbest atlayış 
paraşütleriyle Erzincan’ın Çakırman Köyü’nde yapılmıştır. Daha sonra bunu Adıyaman-
Nemrut, Kayseri-Ali Dağı ve Ankara-Kızılcahamam’da yapılan uçuşlar izlemiştir (Karademir ve 
Güven, 2016). Ancak Türkiye’de yamaç paraşütü sporu, 1990 başlarında Fethiye Ölüdeniz 
bölgesinde Baba Dağı’nın yabancı pilotlar tarafından keşfedilmesi ile tanınmış, ilk olarak 
üniversite kulüplerinde aktif olarak başlamış (Akça, 2016) ve Türkiye’de oldukça hızlı bir gelişim 
göstermiştir. Türkiye, yamaç paraşütü sporu için oldukça elverişli destinasyonlara sahiptir. 
Türkiye’nin coğrafi fiziksel yapısı dağlık bölgede bulunmuş olması ve her tarafının tepeler ve 
yüksek engebeli yapısı ile kaplı olmasından ötürü hemen her şehirde uçuşa uygun yerler 
bulunabilmektedir. Özellikle Türkiye’nin bilinen uçuş noktaları arasında Babadağ-Fethiye ilk 
sırada yer almaktadır (Saçlı ve Kahraman, 2019; Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2009). Fethiye’nin yanı 
sıra Denizli-Pamukkale, Ankara-Gölbaşı, Bolu-Abant, Eğirdir, Kayseri, Eskişehir-İnönü diğer 
başlıca uçuş noktalarıdır (Pirselimoğlu Batman ve Demirel, 2015). 

 

Yamaç Paraşütü Motivasyonları 

Yamaç paraşütü, dünya genelinde spor turizmi kapsamında hava sporları dalında geçmesinin 
yanında, son yıllarda gelişme gösteren macera turizmi kapsamında da değerlendirilmektedir. Bu 
doğrultuda yamaç paraşütü hem doğa sporu hem de macera etkinliği ya da sporudur. Kısacası 
yamaç paraşütü, doğada yapılan bir macera sporu olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda 
Swarbrooke ve Horner (2007)’a göre; turistleri belirli bir ürün veya hizmeti satın almaya iten 
nedenler (Akyurt Kurnaz ve Kılıç, 2020: 10) olarak tanımlanan motivasyonları, yamaç paraşütü 
etkinliği için hem doğa hem de macera olarak iki farklı şekilde açıklamak gerekmektedir.  

Doğaya açılmayı yeni bir etkinlik haline getiren insanlar, rutinden kaçış, gürültüden ve kentsel 
kirlilikten uzaklaşma gibi birçok nedenin yanı sıra, yeni heyecan ve gerilim arayışları içerisinde 
oldukları için doğada yapılan sportif etkinliklere katılmaktadır (Koçak ve Balcı, 2010). 
Doğaseverler; doğayla bütünleşmek, sağlık, ilgi alanlarının olması, sıkıntıdan ve monotonluktan 
kurtulmak, stres atmak, rahatlamak gibi nedenlerle doğa sporu yapmakta ve kendilerini daha 
mutlu, sağlıklı, güçlü ve rahatlamış hissetmektedirler. Bunun yanı sıra doğa sporu yaparken yeni 
kişilerle tanışmakta ve yeni şeyler öğrenmektedirler (Ardahan ve Yerlisu Lapa, 2011).  
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Macera sporları, zaman akışı, mevcut işleri düzenleme, kendini ifade etme ve değişim ihtiyacı, 
doğayı keşfetme, fiziksel aktivite, düşünme, kendi sınırlarını aşma, boş zaman faaliyeti, güçlü 
duyguları deneyimleme yeteneği, eğlence, özgürlük, sağlık ve yaşam kalitesi gibi bir dizi sosyal 
faktörlerin sonucudur (Paixaol ve Tucher, 2012: 6). Macera turizmi kapsamında yapılan 
etkinliklerin merkezinde risk vardır. Ancak bu faaliyetlerde riskten ziyade insanlar korku ve 
heyecan aramaktadır (Cater, 2006). Paixaol ve Tucher (2012) de, yamaç paraşütünde özgürlük 
hissi ve korku duygularının riskten daha önemli olduğunu belirtmiştir. Bunların yanı sıra macera 
turizmi sevenler, stresten kurtulma, kaçış, rahatlama, değişiklik, yenilik (Naidood vd., 2015), yeni 
yerleri keşfetme merakı ve yaşamın yoğunluğundan uzaklaşma (Koday vd., 2018) amacıyla 
etkinliklere katılmaktadır. Ayrıca adrenalin, risk, heyecan ve macera arayanlar, macera turizmini 
tercih etmektedir (Sarıbaş ve Öter, 2013).  

Yamaç paraşütü etkinliği özelinde yapılmış çalışmalarda ise; macera severler özgürlük, heyecan, 
gökyüzünden bakmak, macera, risk alma, yükseklik korkusunu yenme, huzur bulma ve 
farklılaşma isteği gibi nedenlerden dolayı yamaç paraşütü etkinliğine katıldıklarını (Saçlı ve 
Kahraman, 2019); havada olmak, uçabilmek ve özgürlük hissi gibi duygular hissettiklerini 
(Arslan Ayazlar, 2015) belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak Paixaol ve Tucher (2012), yamaç 
paraşütü yapan bireylerin güvenli ve başarılı bir uçuşun korku, heyecan ve baş dönmesi kadar 
önemli olduğunun farkında olmaları gerektiğini vurgulamıştır. Barut vd. (2019) ise, düzenli 
olarak doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütü etkinliklerine katılan bireylerin yaşam doyumlarının 
ve özyeterliklerinin yüksek olduğunu ve bu etkinliklere katılarak kendilerini olumlu hislere 
sürükleyecek enerjiyi kendilerine sağladıklarını ifade etmiştir.  

Gerek macera etkinlikleri gerekse doğa sporu çalışmalarından yola çıkarak; bireylerin öncelikle 
heyecan, adrenalin, korku ve özgürlük, daha sonra ise yenilik, farklı olmak, stresten kurtulma, 
kaçış, doğayla iç içe olmak, gökyüzünden manzarayı seyretmek, havada olmak, risk almak gibi 
nedenlerle yamaç paraşütü etkinliğini yapmayı tercih ettikleri söylenilebilir. Bunların yanı sıra 
enerji atmak, psikolojik olarak rahatlamak, mutluluk ve yaşam doyumu da yamaç paraşütü 
motivasyonları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, tehlikeli ve riskli bir etkinlik olan yamaç 
paraşütünü denemek isteyen bireylerin, bu etkinliği yapma motivasyonlarının farklılık 
gösterdiğini de belirtmek gerekir. 

 

YÖNTEM  

Araştırma, betimsel tarama modelinde olup, veri toplama aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi 
(KİT) kullanılmıştır. Timur ve Taşar (2011: 131), Kelime İlişkilendirme Testinin bilişsel yapıları 
araştırmak için kullanılan en yaygın ve en eski metotlardan biri olduğunu belirtmiştir. Kelime 
İlişkilendirme Testi, öğrencinin bilişsel yapısını ve uzun dönemli hafızadan gelen kelimeler ile 
anahtar kavram arası ilişkilerin anlamlı olup olmadığına dair yanıt almamıza yarayan alternatif 
ölçme değerlendirme tekniklerinden birisidir (Bahar vd., 1999). Kelime İlişkilendirme Testi, 
anahtar kavrama (uyarıcı kelime) verilen cevap kelimelerine bağlı olarak kişilerin bilişsel 
yapısındaki kavram ve kavramlar arası bağları araştırmak, varsayılan bir düşünceyi ortaya 
çıkarmak ve belirli bir uyarıcı ile karşılaştığında zihnin yönünü ortaya koyan bir gösterge elde 
etmek için tasarlanmıştır (Doğan vd., 2018). Kelime İlişkilendirme Testi, çoğunlukla fen ve eğitim 
bilimlerinde kullanılmakta olup, son yıllarda turizm alanında da KİT uygulanarak yapılan 
çalışmalar (Keskin ve Örgün, 2015; Keskin vd., 2017; Yücel Güngör vd., 2017; Doğan vd., 2018; 
Akyurt, 2019; Onat ve Keskin, 2019; Bucak ve Yiğit, 2020) mevcuttur.  

Araştırmanın amacına yönelik fakültede Seyahat İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği ve 
Yiyecek-İçecek İşletmeciliği programlarında öğrenim gören 3. ve 4. Sınıf öğrencileri araştırmanın 
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örneklemini oluşturmaktadır. Örneklem olarak söz konusu fakültenin 3. ve 4. Sınıf öğrencilerin 
belirlenmesinin nedeni, zaman ve maddi kaynakların kısıtlılığı ile birlikte, turizm sektöründe 
çalışmış olmaları (sektörsel tecrübe) ve eğitimlerinin %50’sini tamamlamış (bilgi birikimi) 
olmalarıdır. Öğrencilere yamaç paraşütü kavramı verilmiş ve belirli bir süre içinde kavramın 
akıllarına getirdiği 10 adet kelime yazmaları istenmiştir. Her bir kavram için, öğrencilerin 30 
saniye içinde o kelime ile yakından ilişkili olduğunu düşündükleri kelimeleri yazmaları 
beklenmektedir (Bahar vd., 1999). Kelimelerin alt alta yazılmalarının nedeni ise, öğrencilerin her 
defasında verilen kavramı düşünerek ilişkilendirecekleri kelimeleri yazmalarının sağlanmasıdır. 
Çünkü anahtar kavrama tekrar dönmezse, en son ilişkilendirmiş olduğu kavramın aklına 
getirdiği kelimeleri yazması muhtemeldir. Bu da testin amacını zedelemektedir (Bahar ve Özatlı, 
2003). Çalışmada bu kelimelere ek olarak, kelimelerin sonunda yamaç paraşütü ile ilgili akıllarına 
gelen bir cümle kurmaları istenmiştir. Nartgün (2006), anahtar kavram ile ilgili yazılan 
kelimelerin sadece hatırlatma düzeyinde olduğunu, anahtar kavramla anlamlı bir ilişkisi 
olmayan bir çağrışım ürünü olabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle öğrencilerin verilen anahtar 
kelime ile ilgili cümle yazmaları çalışma açısından önem teşkil etmektedir. Nitekim Ercan vd., 
(2010: 140)’a göre, ilgili cümle; tek bir cevap kelimeye göre daha kompleks ve üst düzey yapıda 
olacağından cümlenin bilimsel olup olmaması, farklı nitelikte kavram yanılgıları içerip 
içermediği gibi durumlar değerlendirme sürecini etkilemektedir. Aşağıda örnek bir sayfa düzeni 
verilmiştir: 

Yamaç Paraşütü ……………………………………. 
Yamaç Paraşütü ……………………………………. 
Yamaç Paraşütü ……………………………………. 
Yamaç Paraşütü ……………………………………. 
Yamaç Paraşütü ……………………………………. 
Yamaç Paraşütü ……………………………………. 
Yamaç Paraşütü ……………………………………. 
Yamaç Paraşütü ……………………………………. 
Yamaç Paraşütü ……………………………………. 
Yamaç Paraşütü ……………………………………. 
İlgili Cümle …………………………………………. 

 

Uygulamada teste katılan öğrencilerle yüz yüze görüşülmüştür. Öncelikle KİT hakkında bilgi 
verilmiş ve farklı kavramlara yönelik örneklerle açıklanmıştır. Araştırma yoğun katılımın olduğu 
zorunlu derslerde yapılmıştır. Toplam 239 kişiye ulaşılmıştır. Analiz aşamasında öncelikle 
öğrencilerin cevap kâğıtları 1‘den 239’a kadar numaralandırılmış, anahtar kavrama ilişkin verilen 
cevap kelimeler ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve daha sonra toplanan veriler betimsel analiz ile 
çözümlenmiştir. Verilen kavrama yanıt olarak yazılan kelimelerin sayısı ve çeşidi 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. KİT sonucunda üretilen cevap kelimelerin sayısı, verilerin 
analizinde kullanılan metotlardan birisi olup, bir kavramla ilişkilendirilen kelimelerin sayısı ve 
niteliği o kavramın anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemekte kullanılabilmektedir. Çünkü bir 
kavramın iyi anlaşılması kavramla ilişkilendirilen diğer kelimelere bağlıdır (Taşdere vd., 2014: 
134). Öğrencilerden elde edilen kelimeler anlamsal ilişkilerine göre kategorize edilmiş, 
kelimelerin sıklığı hesaplanarak frekans tablosu ve en fazla tekrar edilen kelimeler analiz edilerek 
kavram haritası oluşturulmuştur. Kavram haritası, öğrencilerin bilişsel yapısındaki kavramlar 
arasındaki bağları ve geçişleri gözler önüne seren, diğer bir ifade ile görsel hafızaya hitap eden 
bir öğretim tekniğidir (Bahar, 2001: 25). 
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BULGULAR  

Araştırmaya katılan öğrencilerin 121’i kadın, 118’i erkek; 84’ü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, 82’si 
Konaklama İşletmeciliği ve 73’ü Seyahat İşletmeciliği bölümünde; 195’i 4.sınıfta ve 44’ü 3.sınıfta 
öğrenim görmektedir. Katılımcılardan elde edilen veriler sonucunda, yamaç paraşütü kavramına 
ilişkin verilen yanıtlardan 11 kategori ortaya çıkmış ve Tablo 1’de listelenmiştir. Tablo 1 
incelendiğinde, anahtar kavrama ilişkin toplam 132 farklı kelime ortaya çıkığı ve bu kelimelerin 
2296 defa tekrarlandığı görülmektedir. Veri analizinin sonucunda yamaç paraşütü ile ilgili en 
baskın kategori duygu ve düşünceler olarak belirlenmiştir. Bunu sırasıyla, yapma nedenleri, 
doğal güzellik, olumsuzluk, yer/mekan, ekipman ve şartlar, maliyet, sektör, kişilik özellikleri, 
sosyal medya ve diğer olarak adlandırılan kategoriler takip etmektedir.  

 

Tablo 1: Anahtar Kavrama İlişkin Kategoriler ve Kelimeler 
 

KATEGORİLER KELİMELER VE FREKANSLARI 
TOPLAM 
FREKANS YÜZDE 

DUYGU 
VE 

DÜŞÜNCELER 
 

Heyecan (166) Huzur (10) 

839 36,6 

Korku (144) Nefes (8) 
Adrenalin (142) Endişe (5) 
Özgürlük (56) İlgi çekici (4)  
Aksiyon (55) Enerji (3) 
Eğlence (52) Sonsuzluk (3) 
Tehlike (48) Olağanüstü (3) 
Macera (44) Tarifsiz (1) 
Mutluluk (35) İnanılmaz (1) 
Tutku (14) Hayata tutunma (1)  
Stres (13) Ağlama (1) 
Çılgınlık (13)  Boşluk (1)  

YAPMA 
NEDENLERİ 

Uçmak (84) Kendini gerçekleştirme (4) 

349 15,2 

Spor (53) Rahatlama/düşünmeme (4) 
Zevk (34) Kaçış (3) 
Deneyim (32) Gösteriş/hava atmak (2) 
Aktivite (17) Havada olmak (2) 
Atlamak (15) Bağırmak (2) 
Süzülmek (13) Sosyalleşme (1) 
Hobi (13) Serbest atlayış (1) 
Değişiklik (12) Tırmanmak (1) 
Hatıra (10) Popülerlik (1) 
Hız Tutkusu (10) İzlemek (1) 
Hayal (8) Zıplamak (1) 
Hayat/yaşam (7) Gezmek (1) 
Akrobasi (5) Hafiflemek (1) 
Merak (5) Mezuniyet hediyesi (1) 
Hissetmek (5)  

DOĞAL 
GÜZELLİK 

Manzara (89) Yamaç (12) 

325 14,2 

Dağ (79) Kuşbakışı (11) 
Gökyüzü (44) Zirve (7) 
Deniz (31) Güneş (6) 
Mavi (14) Renkli (3) 
Bulut (14) Yeryüzü (1) 
Orman (13) Atmosfer (1) 
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OLUMSUZLUK 

Yükseklik (99) Kalp atışı (6) 

271 11,8 

Ölüm (42) Mide bulantısı (3) 
Risk (28) Panik (3) 
Gerilim (24) Tepe/kayalık (2) 
Yükseklik korkusu (16) Kalp krizi (2) 
Uçurum (16) Bayılmak (1) 
Düşmek (13) Dağa çarpmak (1) 
Kaza (7) Güvensiz (1) 
Güvenlik (7)  

YER / MEKÂN 
Fethiye (110) Ölüdeniz (18) 

157 6,8 
Babadağ (27) Eskişehir (2) 

EKİPMAN 
VE 

ŞARTLAR 

Rüzgâr (44) Sırt çantası (2) 

133 5,8 

Hava (24) Zorluk (2) 
Paraşüt (19) Fırtına (1) 
Eğitmen (13) Basınç (1) 
İp (7) Aksiyon kamerası (1) 
Eğitim (6) Gözlük (1) 
Uçurtma (3) Kıyafet (1) 
Kamp (2) Telsiz (1) 
Balon (2) Pist (1)  
Kask (2)  

MALİYET Para (46) Pahalı (41) 87 3,8 

SEKTÖR 
Turizm (17) Yaz (6) 

49 2,1 Tatil (15) Ticaret / Gelir (5) 
Turist (6)  

KİŞİLİK 
ÖZELLİKLERİ 

Cesaret (38) Özgüven (5) 43 1,9 

SOSYAL 
MEDYA 

Fotoğraf/Selfi (20) Instagram (2) 
27 1,2 

Kamera/video (5)  

DİĞER 
Kanat (5) Sportif havacılık (2) 

16 0,6 Sivil havacılık (4) Hava kuvvetleri (1) 
Uçaktan atlama (4)  

TOPLAM 132 2296 100 
 

‘Duygular ve Düşünceler’ kategorisinde, öğrenciler heyecan, korku ve adrenalin üzerine; ‘Yapma 
Nedenleri’ kategorisinde uçmak, spor, zevk ve deneyim üzerine; ‘Doğal Güzellikler’ 
kategorisinde manzara, dağ, gökyüzü ve deniz üzerine; ‘Olumsuzluk’ kategorisinde yükseklik, 
ölüm, risk ve gerilim üzerine; ‘Yer/Mekan’ kategorisinde Fethiye üzerine; ‘Ekipman ve Şartlar’ 
kategorisinde rüzgar, hava, paraşüt ve eğitmen üzerine; ‘Maliyet’ kategorisinde para üzerine; 
‘Sektör’ kategorisinde turizm ve tatil üzerine; ‘Kişilik Özellikleri’ kategorisinde cesaret üzerine 
ve ‘Sosyal Medya’ kategorisinde fotoğraf/selfi üzerine yoğunlaşmışlardır. Çalışmada bu 
kategoriler ve kategorilerde yer alan kelimelere dayanarak kavram haritası oluşturulmuş ve Şekil 
1’de verilmiştir. Kavram haritasında 20’nin altında frekansı olan kelimelere yer verilmemiştir. 
Dolayısıyla 8. kategori olan ‘Sektör’ ve 11. kategori olan ‘Diğer’ kavram haritasında 
bulunmamaktadır. 
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Şekil 1. Kelime İlişkilendirme Testi Sonucunda Oluşturulan Kavram Haritası 

 

Kelime İlişkilendirme Testinin ikinci bölümünde, turizm öğrencilerinin yamaç paraşütü kavramı 
için kurdukları cümleler incelenmiş ve cümleler içerdikleri anlamlara göre kategorize edilmiştir. 
Buna göre belirlenen kategoriler ve cümlelerin frekans değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Anahtar Kavrama İlişkin Kurulan İlgili Cümlelerin Frekans Tablosu 

Bilimsel Bilgi İçeren 
Cümleler 

Bilimsel Olmayan 
veya Yüzeysel Bilgi 
İçeren Cümleler 

Kavram Yanılgısı 
İçeren Cümleler Boş 

25 (%10,5) 157 (%65,7) 44 (%18,4) 13 (%5,4) 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrenciler tarafından kurulan yamaç paraşütü ile ilgili cümlelerin %65,7’si 
bilimsel olmayan veya yüzeysel bilgi içeren; %18,4’ü kavram yanılgısı içeren; %10,5’i bilimsel 
bilgi içeren cümleler olduğu ve öğrencilerin %5,4’ünün cümle kurmadığı görülmektedir. Tablo 
2’de sayıları verilen ilgili cümlelere örnekler aşağıda gösterilmiştir. 
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Bilimsel Bilgi İçeren Cümlelere Örnekler: 

Ø Yamaç paraşütü Fethiye’de yapılır.  
Ø Turizm açısından önemli bir spor dalıdır. 
Ø Ülkemizde az yerde yapılan ve oldukça eğitim gerektiren bir macera sporudur.  
Ø Bölge ekonomisine katkı sağlar. 
Ø Bölgeye yeni insanlar çeker ve turizmi canlandırır. 
Ø Dünyaya kendimizi tanıtabilmek için iyi bir yol ve turizm aracıdır. 

Bilimsel Olmayan veya Yüzeysel Bilgi İçeren Cümlelere Örnekler:  

Ø Dünyadaki en tehlikeli spor aktivitesidir. 
Ø Yamaç paraşütü keyif ve cesaret içeren bir spordur. 
Ø Özgürlüğünü ve korkunu aynı anda yaşamak. 
Ø Çok pahalı bir spordur. 
Ø Yamaç paraşütü, adrenalin sağlar. 
Ø Bu aktiviteyi yapmak eşsiz manzara eşliğinde heyecan dolu zaman geçirmektir. 

Kavram Yanılgısı İçeren Cümlelere Örnekler:  

Ø Uçmak güzeldir. 
Ø Yüksek oksijende boğulmak. 
Ø İpler sağlam değil mi? 
Ø Yaşamın rengi özgürlüktedir.  
Ø Aşağı düşersek ölürüz. 
Ø Yamaçtan paraşütsüz atlamayın. 
Ø Ölmek cesaret ister. 
Ø Uçaktan paraşütsüz atlama. 
Ø Yamaç paraşütü hoştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep nedendir? 

 

Öğrencilerin yazmış oldukları cümleler incelendiğinde; 25 öğrencinin yamaç paraşütünün 
nerede yapıldığına, turizm sektörü açısından önemine değindikleri görülmektedir. 157 
öğrencinin kurmuş olduğu cümleler ise kısmen bilgi içermekte olup, yamaç paraşütü ile ilgili 
duygu ve düşüncelere yöneliktir. 44 öğrenci ise kavram yanılgısına düşmüş ve farklı cümleler 
kurmuşlardır. Yine de cümleler incelendiğinde duygu ve düşünceler ile olumsuzluk konularına 
değindikleri söylenilebilir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmada kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılarak turizm öğrencilerinin yamaç paraşütü 
kavramına ilişkin bilişsel yapıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce 
öğrencilere daha önce yamaç paraşütü yapıp yapmadıkları sorulmuş ve hiçbirinin yapmadığı 
tespit edilmiştir. Buna rağmen katılımcıların çoğu, KİT’te yamaç paraşütü kavramına ilişkin 
istenen on adet cevap için 9-10 kelime yazmıştır. Bu durum katılımcıların verilen kavrama ilişkin 
yeterli kelime dağarcığına sahip olduklarını göstermektedir. 

Yapılan çalışmada katılımcılara yamaç paraşütü kavramının ne ifade ettiği sorulmuş ve 239 
öğrenciden toplam 132 adet cevap kelime elde edilmiştir. Elde edilen kelimeler doğrultusunda 
en sık tekrarlanan on kelimenin heyecan (f=166), korku (f=144), adrenalin (f=142), Fethiye (f=110), 
yükseklik (f=99), manzara (f=89), maliyet (f=87), uçmak (f=84), dağ (f=79) ve özgürlük (f=56) 
olduğu belirlenmiştir. Bu da katılımcıların heyecan, korku, adrenalin ve özgürlük duygularıyla 
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birlikte muhteşem bir manzaraya karşı uçmak istedikleri, ancak ücretinin yüksek olması 
sebebiyle yamaç paraşütü yapamadıklarını göstermektedir. Yapılan çalışmalarda da yamaç 
paraşütü yapmaya iten nedenler arasında heyecan, korku, gökyüzünde olmak, özgürlük hissi yer 
almaktadır (Paixaol ve Tucher, 2012; Arslan Ayazlar, 2015; Saçlı ve Kahraman, 2019). Bunun yanı 
sıra çalışmada yamaç paraşütünün yapıldığı yer olarak katılımcıların akıllarına gelen ilk bölge 
Fethiye’dir. Nitekim Babadağ-Fethiye, Türkiye’nin bilinen uçuş noktaları arasında ilk sırada yer 
almaktadır (Saçlı ve Kahraman, 2019). Bunun sebebi; Fethiye – Babadağ’dan (1960 m) yamaç 
paraşütü ile havalandırdığında, gökyüzünde yeşillik ve maviliklerle dolu muhteşem manzarayla 
iç içe olunması, mavinin tonlarını ve kartpostallardaki Belcekız Sahilini yaklaşık 30-40 dk. 
izleyerek ve rüzgârın fısıltılarını dinleyerek Ölüdeniz’e iniş yapılması olarak sayılabilmektedir. 

Yamaç paraşütü kavramına ilişkin oluşturulan ‘Olumsuzluk’ kategorisinde dikkat çeken bir 
diğer kelime ölüm (f=42)’dür. Son yıllarda haberlerde ortaya çıkan paraşüt kazaları ve ölümle 
sonuçlanmasının bazı öğrencileri etkilediği aşikârdır. Bu da öğrencilerden bazılarının yamaç 
paraşütü yapılırken ölümle karşı karşıya olduklarını düşündüğünü göstermektedir. Benzer 
şekilde alan yazında da yamaç paraşütünde risk algısının önem teşkil ettiği (Cater, 2006; Paixaol 
ve Tucher, 2012), yamaç paraşütü kazalarının olduğu (Gauler ve Sauter, 2006) belirtilmiştir. 

Yamaç paraşütünü ifade eden ilgili cümlelere bakıldığında turizm öğrencileri tarafından yamaç 
paraşütünün ne anlama geldiği iyi bir şekilde anlaşıldığı görülmektedir. Çünkü cümle gruplarına 
bakıldığında bilimsel bilgi içeren ve bilimsel bilgi olmayan veya yüzeysel bilgi içeren cümlelerin 
daha yoğun olduğu, kavram yanılgısı içeren cümlelerin ise sadece %18,4’lük bir kesim tarafından 
kullanıldığı belirlenmiştir. Bu oranlar yamaç paraşütü kavramının turizm eğitimi alan 
öğrencilerin çoğunluğu tarafından tam olarak algılandığını göstermektedir.  

Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda; yamaç paraşütü sporunu gerçekleştiren 
firmaların ücretleri gözden geçirmesi ve daha fazla kitleye ulaşması önerilebilir. Bunun yanı sıra 
üniversite dönemi öncesinde ve sonrasında öğrenciler için kampanyalar yapılabilir. Yamaç 
paraşütü yapmadan önce alınan güvenlik önlemleri dikkatle ve özenle anlatılabilir ve en önemlisi 
simülasyon ile canlandırma yapılabilir. Tehlikeli bir spor olması sebebiyle bu konu ile ilgili eğitim 
verilebilir, seminerler düzenlenebilir.  

Çalışma sadece Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören 3. ve 4. 
Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. İleride yapılacak çalışmalar da çalışma alanı genişletilerek 
daha fazla kelimeye ulaşılabilir. Yamaç paraşütü yapan kişilere KİT uygulanabilir. Bunun dışında 
yamaç paraşütü yapılan bölgelerde turizm sektöründe çalışan kişilere uygulanarak farklı 
kelimeler ortaya çıkabilir ve bunun sonucu olarak yamaç paraşütü kavramı ile ilgili bölgenin 
genel yapısı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Farklı turizm türleriyle ilgili çalışmalar yapılabilir. 
Yapılacak çalışmaların sayısı arttıkça kavramın daha iyi anlaşılması ve algılanmasının daha kolay 
olacağı öngörülmekte ve çalışmanın yamaç paraşütüne ilişkin algılara yönelik gelecekteki 
çalışmalara destek olacağı, yol göstereceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra çoğunlukla eğitim 
ve fen bilimleri alanlarında kullanılan Kelime İlişkilendirme Testi’nin turizm alanında da 
kullanılabileceğini gösteren bir çalışma olması sebebiyle, metodolojik katkı sağlayacağı ve alan 
yazında yenilik oluşturacağı söylenilebilir. 
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GİRİŞ 

Kültürel bir faaliyet olarak, miras turizmi, turistleri destinasyona çekmek için çevresel ve sosyo-
kültürel miras varlıklarının kullanımına dayanmaktadır. Öyle ki miras turizmine katılan 
turistlerin sayısı hızla artmaktadır. Örneğin, Roma’daki Colloseum ve çevresi 2018 yılında 7,6 
milyondan fazla (Statista, 2020a), İngiltere’deki Stonehenge kalıntıları ise 1.55 milyondan fazla 
turist tarafından ziyaret edilmiştir (Statista, 2020b). Türkiye’de ise Konya Mevlana Müzesi 2019 
yılında 3.46 milyon, İzmir Efes Antik Kenti 1.85 milyon, Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi 1.40 
milyon (Dösim, 2020) ve Safranbolu Evleri yerli-yabancı yaklaşık 318 bin turist tarafından ziyaret 
edilmiştir (Safranbolu Turizm Danışma Bürosu, 2020a). 

Kültürel miras ve sürdürülebilirlik kavramları ortak bir paydada buluşmaktadır. Dolayısıyla 
sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya uygun kaynakların 
kullanımı, korunması ve aktarımını sağlamak için bu varlıkların dikkatle yönetilmesini 
gerektirmektedir (Fyall ve Garrod, 1998:213). Bu doğrultuda 2000’li yılların başında “kültürel 
miras turizmi yönetimi” kavramı ortaya atılmıştır (Garrod ve Fyall, 2000). Kültürel miras turizmi 
yönetimi kavramı daha sonraki yıllarda birçok araştırmacı (Poria vd., 2001; Deng vd., 2002; Poria 
vd., 2003; Uriely, 2005; Aas vd., 2005; McKercher ve Du Cros, 2012; Wells vd., 2015; De Jong ve 
Wu, 2018) tarafından da kullanılarak literatürdeki yerini pekiştirmiştir.   

Kültürel miras varlıklarının sürdürülebilirliği uzun zamandan beri akademik çalışmalarda 
incelenmekle birlikte, kültürel miras turizmi konusunda yapılan araştırmalar daha çok eğitimsel 
ve kültürel yönlere odaklanma eğilimindedir (Fyall ve Garrod, 1998:213). Tarihi şehirler, 
kasabalar ve evler, müzeler, doğal güzellikler, milli parklar, bahçeler ve farklı yaşam tarzlarına 
sahip sosyo-ekonomik gruplar gibi kültürel miras varlıklarının eğitim ve eğlence vasıtasıyla 
koruma bilincinde bir artış sağlamak mümkündür (Millar, 1989:9). Özellikle turizm eğitiminin 
verildiği yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kültürel miras varlıklarını öğrenmelerine ve 
sürdürülebilirlik açısından bunları korumalarına yönelik dersler bulunmaktadır. Bu çerçevede 
çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm sektöründe yarının karar vericileri konumunda bulunacak 
olan turizm lisans öğrencilerinin kültürel miras algılarının belirlenmesidir. Çalışmanın hedef 
kitlesi olarak Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi ve Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu lisans öğrencileri 
seçilmiştir. Bu araştırmada turizm lisans öğrencilerinin seçilmesinin nedeni, onların aynı 
zamanda önemli bir turizm arz kaynağı olan kültürel miras varlıklarını koruma, yaşatma, gelecek 
nesillere aktarma ve ülkeyi ziyaret eden turistlere doğru bir şekilde tanıtma misyonunu 
üstlenmeleridir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kültür Mirası ve Kültürel Miras Turizmi 

Kültürel miras varlıkları, turizmin en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerde kültürel miras varlıkları turizm açısından büyük bir ekonomik kaynak olarak 
değerlendirilmektedir. Özellikle yabancı turistler gittikleri ülkelerde kültürel deneyimler 
yaşayabilmek için kültürel miras varlıklarını ziyaret etmekte ve oralarda harcama yaparak 
ekonomik bir hareketlilik oluşturmaktadır (Garrod ve Fyall, 2000). Yaşanan söz konusu turistik 
hareketlilikler neticesinde “kültürel miras turizmi” kavramı ortaya çıkmıştır. Kültürel miras 
turizmi, ziyaretçilerin tarihi kalıntıları ve kültür varlıklarını yerinde görmek istemesi, yöresel 
mutfak deneyimi, etkinlikler ve el sanatları gibi faaliyetleri talep etmesi nedeniyle yaptıkları 
seyahatler neticesinde ortaya çıkan bir turizm türü olarak tanımlanmaktadır (Chhabra vd., 
2003:703). Literatürde sık sık kültür turizmi kapsamında değerlendirilen kültürel miras turizmi 
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ve miras varlıklarının yarattığı turistik çekicilikler, özellikle son 30 yıldır birçok akademik 
çalışmaya (Millar, 1989; Garrod ve Fyall, 2000; Bonet, 2003; Timothy ve Boyd, 2006; Gnoth ve 
Zins, 2013; Wells vd., 2015; Türkmen ve Dönmez, 2015; Kendir vd., 2017; Yayla ve Solunoğlu, 
2017; Dönmez vd., 2017; Arslan ve Küçük, 2017; Chen ve Rahman, 2018; Bec vd., 2019; Arslan vd., 
2019) konu olmaktadır. 

Kültürel miras turizmi, somut-somut olmayan miras varlıkları, antik kalıntılar, tarihi yapı ve 
sanatsal faaliyetler gibi birçok değeri kapsaması nedeniyle kültür turizminin içerisinde 
değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle kültür turizmi ile miras turizmi arasında çok az fark 
vardır (Richards, 2018:14). Bununla beraber kültürel miras turizminin kırsal turizmden ve kentsel 
turizmden de izler taşıdığı söylenilebilir. Bu sebeple kültürel miras turizminin sınırlarını net bir 
biçimde belirlemek çok zordur (Bonet, 2003:189). Öte yandan kültürel miras alanları, ulus devlet 
özelliği olan ülkelerde yerel halka yönelik milli-manevi duyguları pekiştirmek ve toplumda 
vatanseverlik bağı kurmak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla bireylerdeki milli 
ve manevi hisler de kültürel miras turizmi açısından önemli ve belirleyici bir rol oynamaktadır. 
Savaş alanları, anıt mezarlar, ulusal kahramanlara ait anıtlar, milli ve manevi öneme sahip diğer 
varlıklar, kültürel miras turizminde özel bir anlam ifade etmektedir (Timothy ve Boyd, 2006:3). 

Somut ve somut olmayan kültürel miras ögeleri UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve 
Kültür Örgütü) tarafından tescillenmekte ve UNESCO’nun her yıl güncelleyip yayınladığı 
listelerle ilan edilmektedir. Özellikle inşa edilmiş veya insanlar tarafından oluşturulmuş somut 
miras varlıkları, uzun zamandır kültür turizminin en temel kaynaklarından biridir (Richards, 
2018:14). Bununla birlikte, kültürel miras üzerine yapılan araştırmaların çoğunda, UNESCO 
Dünya Mirası alanlarının ön plana çıktığı söylenilebilir. Miras alanlarının bulunduğu 
destinasyonlara gelen turistler ve günübirlikçiler tarafından ziyaret edilen somut kültürel miras 
varlıkları çoğu zaman sürdürülebilirliğe yönelik tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Somut 
miras alanlarının turistik taşıma kapasitesini aşmaması, korunması, yıpratılmaması, 
kirletilmemesi ve gelecek nesillere aktarılması genellikle en çok vurgulanan hususlardır 
(Yankholmes ve McKercher, 2015:31).  

Kültür ve kültürel miras turizminin yaşattığı etkiler ve değişen yapısı, 2018 yılında UNWTO 
(Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü)’ya üye devletlerin bir kısmının (%43) ve alanda 
faaliyet gösteren 61 uluslararası uzman ve akademisyenin katıldığı bir araştırmayı içeren 
“UNWTO Turizm ve Kültür Sinerjileri Raporu” (2018) tarafından gündeme getirilmiştir. Bu 
rapor, kültürel miras turizminin önemini bir kez daha vurgulamıştır. Katılımcılar gelecek beş yıl 
içinde kültürel miras turizminde daha fazla büyüme beklediklerini belirtmişlerdir. Bu araştırma 
ilk kez kültür turizmi pazarının büyüklüğüne ilişkin orijinal tahminlere destek sağlamıştır. 
Araştırmadan elde edilen en önemli sonuca göre, 2017'deki tüm uluslararası turizm varışlarının 
%39'undan fazlası yani yaklaşık 516 milyon uluslararası turist, kültür turizmine katılmıştır. Bu 
rakamın en önemli bölümünü de şüphesiz kültürel miras turizmi oluşturmaktadır. Ayrıca bu 
raporda, kültürel miras alanlarında yaşanan turistik yoğunlaşmanın, miras varlıklarına verdiği 
ve gelecekte vereceği zararlara dikkat çekilmiştir. Bu durumu bertaraf etmek için ülkelere ve 
paydaşlara miras varlıklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde 
tavsiyelerde bulunulmuştur (UNWTO, 2018:94). Dolayısıyla, miras varlıklarına sahip 
destinasyonlarda etkin bir “kültürel miras turizmi yönetimi” anlayışı benimseme zorunluluğu 
doğmaktadır. 

 
Kültürel Miras Turizmi Yönetimi 

Kültürel miras varlıklarına sahip destinasyonlar, kültürel gelişmeler ve kültürel politikaların 
teşvik edilmesinde kilit rol oynamaktadır. Örneğin, UNESCO oluşturduğu politikalarla, kültürel 
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mirasın sadece ekonomik kalkınmanın sağlanmasında değil, aynı zamanda kimliğin ve kültürel 
çeşitliliğin teşvik edilmesinde bir aracı olarak korunmasının önemine vurgu yapmaktadır 
(Richards, 2001:5). 

Kültürel miras turizmi çerçevesinde arkeolojik kalıntıların ve peyzajın korunması; kültürel 
mirasın arttırılması, yerel kültürel kimliğin vurgulanması, kültürel ögelerin sürdürülebilir bir 
biçimde kullanılması ve yeni sosyal fırsatların ortaya çıkarılmasında stratejik bir öneme sahiptir. 
Kültürel miras varlıkları, genellikle doğal ve insan kaynaklı değişikliğe ve bozulmaya uğrayan 
dinamik sistemin bir parçasıdır (Elfadaly vd., 2018:1348). Bu nedenle kültürel mirasın korunması 
yönünde gerekli tedbirlerin alınması bir planlama dahilinde gerçekleşmektedir. Son yıllarda 
modern kalkınma faaliyetleri (kentsel gelişim, büyük ölçekli tarım ve madencilik) sırasında 
kültürel varlıkların yağma, erozyon gibi çevresel tehditler sonucunda fiziksel olarak tahrip 
olması kültürel mirasın yönetimini zorunlu kılmaktadır (Balla vd., 2014). 

Kültürel miras yönetimi, şimdiki neslin ve gelecek nesillerin faydalanabilmesi yönünde kültürel 
miras varlıklarının değerini korumak için alınan sistematik önlemler dizisidir. Küresel bir olgu 
olarak nitelendirilen kültürel miras yönetimine yönelik düzenlemeler, uluslararası alanda 
Venedik Sözleşmesi (ICOMOS 1994) ve UNESCO Dünya Mirası Kongresi platformlarında 
belirlendiği gibi (McKercher ve Du Cros, 2012:43), ulusal anlamda merkezi yönetim, belediyeler, 
kültürel miras varlığının bulunduğu toplum ve planlama otoriteleri tarafından da 
desteklenmektedir (Aksoy ve Enlil, 2012:9). Dolayısıyla günümüzde turizm sektörünün önemli 
bir yapı taşını oluşturan kültürel miras ögeleri, kültürel miras yönetiminin uygulanması ile 
şimdiki nesil tarafından deneyimlenebileceği gibi gelecek nesillere de sağlıklı bir biçimde 
aktarılabilecektir. 

   

Safranbolu ve Zile İlçelerindeki Kültürel Miras Ögeleri 

Kültür, tarih, inanç ve doğal güzellikler gibi birçok çekicilik unsuruna sahip olan Türkiye, sadece 
deniz-kum-güneş üçlüsüne değil aynı zamanda birçok alternatif turizm türüne de ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu türler arasında bulunan kültürel miras turizmi, Türkiye’nin birçok bölgesinde 
(İstanbul, Kapadokya, Adıyaman Nemrut Dağı, Hattuşa, Safranbolu, Göbekli Tepe gibi) 
yapılabilmektedir (Arslan vd., 2019:263). Bu bölgeler içerisinde yer alan Safranbolu, Osmanlı 
Mimarisi ve yaşantısı ile ilgili çok sayıda kültürel miras ögesinin bulunduğu ve 1994 yılında 
UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan önemli bir yerleşim yeridir. Hanları, 
hamamları, tarihi evleri ile turizm açısından oldukça önemli bir potansiyele sahip olan kentin 
kültürel miras ögelerinin yoğunlaştığı bölge “Çarşı” kesimidir (Kendir vd., 2017). Safranbolu’nun 
turistik bir destinasyon haline gelmesinde; UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınması 
ve bu sayede kültürel miras varlıklarını korumada gösterilen başarı, uluslararası ve ulusal 
fuarlarda gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri ve sosyal medyanın tanıtımda başarılı kullanımı 
destek olmuştur. Turizmin de etkisiyle Safranbolu’da tarihi evler restore edilerek otel ve restoran 
olarak kullanılmaya başlanmış, ayrıca anıtlar, çeşmeler onarılmış ve sokakların Arnavut 
kaldırımları yeniden yapılmıştır. Devlet desteği ve yerel halkın turizm faaliyetlerini 
benimsemesiyle birlikte 1995 yılından sonra yerli ve yabancı turist sayısında önemli bir artış 
sağlanmıştır (Çabuk vd., 2017). Safranbolu’da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettikleri 
yerler arasında; Tarihi Konaklar, Tarihi Cinci Hanı ve Hamamı, İncekaya Su Kemeri, Kent Tarihi 
Müzesi, Kaymakamlar Müze Evi, Güneş Saati ve Muvakkithane, Türk Kahve Müzesi, 
Yemeniciler ve Demirciler Arastaları, Tarihi Camiler ve Yörük Köyü bulunmaktadır (Safranbolu 
Turizm Danışma Bürosu, 2020b). 
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Kültürel miras varlıkları ve doğal güzellikleriyle alternatif turizm türleri için elverişli bir yapıya 
sahip olan Tokat ili, önemli turistik arz kaynaklarını bünyesinde barındırmaktadır (Özçelik 
Bozkurt, 2018). 3600 yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Tokat’ın Zile 
ilçesi, kültürel miras ögeleri bakımından Safranbolu ile benzer özellikler taşımaktadır. Kültürel 
miras turizmi açısından Zile’nin görülmeye değer tarihi yapıları arasında; Zile Kalesi, kalenin 
doğu yünündeki kayaların oyulmasıyla yapılan ve Roma döneminden kaldığı anlaşılan tiyatro 
(amfitiyatro), kalenin kuzey doğu tarafında bulunan Kaya Mezarı, Maşat Höyük, Çay Pınarı, 
Şeyh Musa Fakih Türbesi, İmam Melikiddin Türbesi, Elbaşoğlu Camii, Ulu Cami, Çifte Hamam, 
Namlı Hisar Kale, Hacı Boz Köprüsü, Anzavur Mağaraları, Koç Taşı ve Kuruçay'daki Manastır 
Harabeleri yer almaktadır (Zile Belediyesi, 2020). Bu eserler dışında, Zile’de geleneksel 
yöntemlerle inşa edilmiş Türk konut mimarisinin özelliklerini taşıyan yaklaşık 3000 adet yapı 
bulunmaktadır. Bu yapıların yaklaşık 200 adedi tescillenerek koruma altına alınmıştır (Seçkin, 
2010:24). Tescillenmiş bu konakların restore edilerek yok olmasını engellemek, yiyecek içecek 
veya konaklama işletmesi statüsü kazandırılarak sürdürülebilirliğini sağlamak Zile’nin kültürel 
miras turizminden pay almasını gündeme getirebilecektir. Ayrıca höyük üzerine inşa edilmiş 
Zile Kalesi’nin giriş kısmındaki Tarihi Kışla Binası, Zile Belediyesi tarafından Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı’ndan destek alınarak “Veni Vidi Vici Müzesi” olarak projelendirilmiştir. Proje 
tamamlandığında çok önemli bir turistik arz kaynağı yaratılmış olacaktır (Zile Belediyesi, 2019). 

Tarihsel geçmişi ve kültürel miras varlıkları bakımından benzer özellikler gösteren Safranbolu ve 
Zile’deki turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin, kültürel miras algılarının ne düzeyde olduğu 
ve aralarında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi araştırmanın en önemli 
amaçlarından birini oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan analizler yöntem 
kısmında yer almaktadır. 

 

YÖNTEM 

Betimsel nitelikte yapılan bu araştırmada amaç, Türkiye’de turizm sektöründe yarının karar 
vericileri konumunda bulunacak olan turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin, kültürel miras 
algılarının belirlenmesidir. Bu amaç haricinde, cinsiyet farklılığının birçok şeyde olduğu gibi 
kültürel miras algısında da farklılığa neden olabileceği düşünüldüğünde, H1 hipotezinin 
geliştirilmesi gerekli görülmüştür.  

H1: Araştırmaya katılanların kültürel miras algısı, cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

Kültürel niteliği bakımından önemli bir kent statüsünde bulunan, her yıl binlerce yerli ve yabancı 
turistin ziyaret ettiği ve UNESCO tarafından 1994 yılında Dünya Miras Listesi’ne alınan 
Safranbolu’da turizm eğitimi alan lisans öğrencileri ile, bünyesinde çok fazla kültürel miras 
ögesini barındıran ancak henüz bu ögelerin hem restorasyon çalışmalarının hem de tanıtımının 
yeterli düzeyde olmadığı Zile’deki öğrencilerin kültürel miras algıları arasında farklılık 
olabileceği düşünüldüğünde, H2 hipotezinin geliştirilmesi gerekli görülmüştür.  

H2: Araştırmaya katılanların kültürel miras algısı, öğrenim gördükleri üniversiteye göre anlamlı 
bir farklılık göstermektedir. 

Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezlerin test edilebilmesi için bir ölçme aracı (kültürel 
miras algısı ölçeği) kullanılmıştır. Kültürel miras algısı ölçeğinin oluşturulması aşamasında daha 
önce konuyla ilgili yapılan çalışmalardan ve Choi, Papandrea ve Bennett (2007) tarafından 
geliştirilen ve Choi ve Fielding (2016)’in de çalışmasında kullandığı “Kültürel Dünya Görüşü 
(Cultural Worldview Scale)” ölçeğinden faydalanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme aracı 12 
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ifade ve dört boyuttan oluşmaktadır. İlgili ölçekte yer alan boyutlar; kültürel miras bağları (farklı 
kuşaklardan ve farklı kültürlerden bireyler arasında algılanan bağlantı), kültürel değerleri 
tanıma (çeşitli kültürel değerlerin tanınması), gelenek ve görenekler (gelenek ve göreneklerin 
korunması) ve kültürel kayıp bilincidir. 

Araştırmanın veri çözümleme sürecinde 5’li Likert şeklinde derecelendirilen ankette, araştırma 
kapsamındaki turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin belirtilen her bir ifadeye katılım 
dereceleri; Hiç Katılmıyorum=1 ve Tamamen Katılıyorum=5 arasında puanlandırılarak 
değerlendirilmiştir. Anketlerden elde edilen verilere frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, faktör 
analizi, t-testi ve Mann-Whitney U testi gibi istatistiksel yöntemler uygulanmıştır. Araştırma 
evrenini Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi ve Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda turizm 
işletmeciliği bölümünde öğrenim gören, kültürel mirasa yönelik ders alan 3. ve 4. sınıf öğrenciler 
oluşturmaktadır. Bahsi geçen okullardaki ilgili bölümde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 660 
öğrencinin öğrenim gördüğü belirlenmiştir.  

Araştırma örnekleminin belirlenmesinde kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. 
Örneklem sayısının hesaplanmasında Yamane (2001:116), örneklem formülü kullanılmıştır. Bu 
formüle göre araştırma evreni 660 olarak kabul edildiğinde araştırma örneklemi de %95 güven 
seviyesinde 244 olarak ortaya çıkmaktadır. Toplamda 350 öğrenciye anket formu dağıtılmıştır. 
Bunların 342 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Geri kalan 8 adet anket ise eksik ve tutarsız 
olduğundan dolayı değerlendirmeye alınmamıştır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımları 
Demografik Özellikler f % 
Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 
Toplam 

 
216 
126 
342 

 
63,2 
36,8 
100,0 

Yaş 
18-20 
21-23 
24-26 
Toplam 

 
75 
221 
46 
342 

 
21,9 
64,6 
13,5 
100,0 

Öğrenim Gördüğü Üniversite 
Karabük Üniversitesi 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Toplam 

 
156 
186 
342 

 
45,6 
54,4 
100,0 

Ailesinin İkamet Ettiği Yer 
Şehir 
İlçe (Kasaba) 
Köy 
Toplam 

 
183 
105 
54 
342 

 
53,5 
30,7 
15,8 
100,0 

 

Tablo 1’deki turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin demografik özelliklerine ilişkin frekans 
dağılımları incelendiğinde, büyük çoğunluğunu erkek katılımcılar (%63,2) oluşturmaktadır. 
Araştırmaya katılanların 21-23 (%64,6) yaş aralığında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 
Katılımcıların çoğunluğu (%54,4) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde öğrenim görmektedir. 
Ayrıca anketi cevaplayanların ailelerinin çoğunlukla (%53,5) şehir merkezinde ikamet ettiği göze 
çarpmaktadır. 
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Tablo 2: Kültürel Miras Algısı Faktör Analizi Sonuçları 

BOYUTLAR ve İFADELER 

Fa
kt

ör
 

Yü
kl

er
i 

Ö
zd

eğ
er

 

%
 o

f  
V

ar
ia

nc
e 

C
ro

nb
ac

h’
s 

A
lp

ha
 

Kültürel Miras Bağları  3,377 24,163 0,723 
Atalarımızın kültürel değerleri benim için önemlidir. 0,781    
Gelecek nesiller için daha çok sayıda kültür mirasını korumalıyız. 0,603    
Gelecek nesiller için mevcut kültürel miras korunmalıdır. 0,760    
Kültürel Değerleri Tanıma  2,010 14,314 0,751 
Kültürel değerler kendimi ifade etmeme yardım eder. 0,758    
Kültürel miras, maddi açıdan beni zenginleştirir. 0,552    
Kültürel miras yok oluyor.  0,795    
Gelenek ve Görenekler  1,113 12,460 0,719 
Atalarımızın yaptığı yemekleri öğrenmek isterim. 0,784    
Atalarımızın giyim tarzını bilmek isterim. 0,776    
Atalarımızın yeme-içme kültürü benim için önemlidir. 0,708    
Kültürel Kayıp Bilinci  1,010 11,136 0,722 
Kültürel mirasımızı kaybediyoruz. 0,644    
Öğrencilerin kültürlerini öğrenmeleri gerekir. 0,571    
Kültürel mirasla ilgilenmemiz gerekir. 0,800    
Toplam Ölçek Güvenilirliği ve Varyansı   62,073 0,798 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO = 0,789;    
Bartlett's Test of Sphericity: χ2 = 1062,003; P = 0,000 

 

Tablo 2’de Kültürel Miras Algısı ölçeğine ait faktör analizi sonuçları yer almaktadır. Faktör analizi 
sonucuna göre, faktör çözümünün açıklayıcılığı incelendiğinde dört boyutlu faktör çözümünün 
toplam varyansın %62,073’ünü açıklayabildiği görülmektedir. Örneklem büyüklüğünün 
yeterliliğini gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucuna bakıldığında 0,789 değeri iyi 
değer olarak kabul edilebilir. Eroğlu’na (2009:322) göre KMO değerleri ve yorumları şu şekilde 
belirtilmiştir: 0,50’nin altı değer kabul edilemez, 0,50 değer zayıf, 0,60 değer orta, 0,70 değer iyi, 
0,80 değer çok iyi ve 0,90 değer mükemmeldir. Bartlett küresellik testi sonucuna göre de Sig. 0,000 
(p<0,05) çıkması bu araştırmadaki ifadelerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. 
Kültürel Miras Algısı ölçeğinin güvenilirlik katsayısı Alpha (α)= 0,798 olarak tespit edilmiştir. 
Alpha katsayısının 0,60≤α<0,80 arasında olması ölçeğin oldukça güvenilir olduğuna, katsayının 
0,80≤α<1,00 arasında olması ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğuna işaret etmektedir 
(Akgül ve Çevik, 2005:436; Kayış, 2009:405). Dolayısıyla araştırmada veri toplama aracı olarak 
kullanılan ölçeğin güvenilirlik düzeyinin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. 

Tablo 3: Boyutlara İlişkin Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları 
 KMB KDT GG KKB 

N 342 342 342 342 
Çarpıklık (Skewness) -2,592 -,593 -,626 -1,171 
Std. Hata (Çarpıklık) ,132 ,132 ,132 ,132 
Basıklık (Kurtosis) 9,313 -,515 -,383 ,757 
Std. Hata (Basıklık) ,263 ,263 ,263 ,263 

NOT: KMB: Kültürel Miras Bağları; KDT: Kültürel Değerleri Tanıma; GG: Gelenek ve Görenekler; KKB: Kültürel Kayıp Bilinci 
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Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine yönelik analiz sonuçları Tablo 3’te yer 
almaktadır. Normal dağılım için hesaplanan çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ile +1 arasında 
olması çok iyi bir dağılıma işaret etmektedir. Bununla birlikte -2 ile +2 arasındaki bir değer de 
genellikle kabul görmektedir (Shiel ve Cartwright, 2015:28). Analiz sonucunda “Kültürel Miras 
Bağları” boyutu hariç diğer boyutlarda ortaya çıkan katsayıların ±2 arasında olduğu 
görülmektedir. Buna göre Kültürel Miras Algısı ölçeğine ilişkin; “Kültürel Değerleri Tanıma”, 
“Gelenek ve Görenekler” ve “Kültürel Kayıp Bilinci” boyutlarına ait verilerin normal dağılım 
gösterdiği söylenilebilir. Dolayısıyla tüm boyutlarda parametrik test koşullarının sağlanmadığı 
belirlenmiştir. 

Tablo 4. Kültürel Miras Algısına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

BOYUTLAR ve İFADELER Aritmetik 
Ortalama ( ) 

Standart 
Sapma (ss) 

Kültürel Miras Bağları 4,71 0,51 
Atalarımızın kültürel değerleri benim için önemlidir. 4,71 0,67 
Gelecek nesiller için daha çok sayıda kültür mirasını korumalıyız. 4,73 0,66 
Gelecek nesiller için mevcut kültürel miras korunmalıdır. 4,70 0,70 
Kültürel Değerleri Tanıma 3,45 1,09 
Kültürel değerler kendimi ifade etmeme yardım eder. 3,77 1,41 
Kültürel miras, maddi açıdan beni zenginleştirir. 3,02 1,50 
Kültürel miras yok oluyor. 3,56 1,37 
Gelenek ve Görenekler 4,18 0,75 
Atalarımızın yaptığı yemekleri öğrenmek isterim. 4,02 1,23 
Atalarımızın giyim tarzını bilmek isterim. 4,25 0,99 
Atalarımızın yeme-içme kültürü benim için önemlidir. 4,26 0,90 
Kültürel Kayıp Bilinci 3,97 0,96 
Kültürel mirasımızı kaybediyoruz.  3,39 1,33 
Öğrencilerin kültürlerini öğrenmeleri gerekir. 4,36 1,11 
Kültürel mirasla ilgilenmemiz gerekir. 4,16 1,38 
Genel Ortalama 4,08 0,59 

 

Tablo 4’te katılımcıların kültürel miras algılarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma 
değerleri yer almaktadır. Buna göre ilgili ölçekte = 4,73 ile “Gelecek nesiller için daha çok sayıda 
kültür mirasını korumalıyız” ifadesi en yüksek ortalama puana sahip olurken, “Kültürel miras, maddi 
açıdan beni zenginleştirir” ifadesi =3,02 ile en düşük ortalama puana sahip olmuştur. Elde edilen 
bu değerler, araştırmaya katılan öğrencilerin Safranbolu ve Zile ölçeğinde kültürel miras 
varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini gösterebilir. Öte 
yandan turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin kültürel miras algılarına ilişkin genel aritmetik 
ortalamanın =4,08 ile orta değerin oldukça üzerinde gerçekleşerek “katılıyorum” düzeyinde 
olduğu söylenilebilir. Bu sonuç, öğrencilerin kültürel miras varlıklarını olumlu bir şekilde 
algıladıklarının somut bir göstergesi olabilir. 

Tablo 5’te araştırmaya katılan öğrencilerin kültürel miras algılarının öğrenim gördükleri 
üniversiteye göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılan t-testi sonuçları 
bulunmaktadır. Ortaya çıkan sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin kültürel miras algılarının 
(kültürel değerleri tanıma, gelenek ve görenekler ve kültürel kayıp bilinci) öğrenim gördükleri 
üniversiteye göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

C

C

C

C
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Tablo 5. Kültürel Miras Algısı Boyutlarının Katılımcıların Öğrenim Gördüğü Üniversiteye Göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin t-testi Sonuçları 

Boyutlar Üniversite f 
_ 

X s.s. t p 
Kültürel Değerleri 

Tanıma 
Karabük 156 3,78 ,79 

6,239 ,000** 
TOGÜ 186 3,05 1,27 

Gelenek ve 
Görenekler 

Karabük 156 4,26 ,78 
2,105 ,036* 

TOGÜ 186 4,09 ,70 

Kültürel Kayıp Bilinci 
Karabük 156 4,36 ,63 

8,782 ,000** 
TOGÜ 186 3,50 1,08 

TOGÜ: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi; *p<0,05; **p<0,01 

 

Tablo 5 incelendiğinde, Karabük Üniversitesi’nde turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin 
kültürel miras algılarının kültürel değerleri tanıma, gelenek ve görenekler ve kültürel kayıp 
bilinci boyutlarında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ndeki öğrencilere göre ortalama puan 
bazında daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeni olarak, Karabük 
Üniversitesi’ndeki öğrencilerin, Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alması, 
miras varlıklarının restore edilerek korunması ve yerli ve yabancı turistler tarafından tercih 
edilmesinden dolayı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ndeki öğrencilere göre kültürel miras 
algılarının daha fazla olduğu söylenilebilir.  

 

Tablo 6. Kültürel Miras Bağları Boyutunun Katılımcıların Öğrenim Gördüğü Üniversiteye Göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonucu 

Boyut Üniversite n s.o.* U z p 

Kültürel Miras 
Bağları 

Karabük 
TOGÜ 
Toplam 

156 
186 
342 

195,81 
142,52 9987,00 -5,809 ,000** 

TOGÜ: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi; *s.o.: sıralamalar ortalaması; **p<0,01 

 

Tablo 6’ya göre kültürel miras algısı ölçeğinin kültürel miras bağları boyutunda, Karabük 
Üniversitesi lehine istatistiksel açıdan p<0,01 düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu tespit 
edilmiştir. Tablo 5 ve 6’da yer alan sonuçlara göre, “H2: Araştırmaya katılanların kültürel miras 
algısı, öğrenim gördükleri üniversiteye göre anlamlı bir farklılık göstermektedir” hipotezi kabul 
edilmiştir. Ancak yapılan t-testi sonucunda anlamlı bir farklılık çıkmadığı için “H1: Araştırmaya 
katılanların kültürel miras algısı, cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir” hipotezi kabul 
edilmemiştir. Farklılık testleri sonucunda elde edilen bulgular, öğrencilerin kültürel miras 
algılarını eğitim gördükleri şehirlerde miras varlıklarına yönelik yapılan çalışmaların 
(restorasyon, koruma, tanıtım vb.) değiştirebildiğini göstermektedir.    

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kültürel miras turizmi, UNESCO’nun da odaklandığı konulardan biridir. Her yıl düzenli olarak 
güncellenen Dünya Miras Listesi’ne kalıcı olarak giren kültürel mekanlar ve varlıklar tüm 
insanlığın dikkatini çekmekte ve turistik çekicilik açısından büyük önem arz etmektedir (Drost, 
1996: 481). Bununla beraber söz konusu kültür alanları ve varlıkları, kültürel miras turizmi 
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açısından çok daha fazla ilgi görmekte ve korunarak gelecek nesillere aktarılmaktadır (Landorf, 
2009).  

Kültürel miras turizmi, diğer turizm faaliyetlerinde olduğu gibi büyük ölçüde deneyimsel bir 
tüketim olarak görülmektedir (Chen ve Chen, 2010:29). Böyle bir deneyim yaşayıp memnun olan 
turistler, bu durumu olumlu bir şekilde ağızdan ağıza yayarak yakın arkadaşlarını, akrabalarını 
ve potansiyel turistleri kültürel bir turistik destinasyona çekebilmektedir (Chen ve Rahman, 
2018:153). Dolayısıyla kültürel mekanlarda yaşanan yoğunluk miras varlıklarının tahrip 
olmasına neden olabilmektedir. Bu durumun önlenebilmesinde ve miras ögelerinin 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasında eğitimin önemi yadsınamaz bir gerçektir.  

Turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin kültürel miras algısının belirlenmesi amacıyla yapılan 
bu araştırmanın örneklemi, Karabük Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ndeki 
turizm işletmeciliği bölümünde öğrenim gören 342 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin kültürel miras algısı ölçeği ifadelerine verdiği yanıtlar incelendiğinde, 
öğrenciler açısından algı düzeyi en yüksek ifadenin “Gelecek nesiller için daha çok sayıda kültür 
mirasını korumalıyız” olduğu belirlenmiştir. Buna göre, öğrencilerin kültürel miras varlıklarının 
şimdiki nesil tarafından optimum seviyede kullanılması ve korunarak gelecek nesillere de 
aktarılması gerektiğinin bilincinde oldukları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, araştırmaya 
katılanların kültürel miras algıları genel olarak yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, 
Güneş ve Alagöz (2018)’ün çalışmasında da öğrencilerin kültürel miras algı düzeyleri yüksek 
çıkmıştır. Öte yandan Akkuş vd. (2015), Karaca Yılmaz vd., (2017) ve Mancı (2019) tarafından 
yapılan çalışmalarda üniversite öğrencilerinin kültürel miras farkındalığının düşük düzeyde 
olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu araştırmanın bulguları, ilgili araştırmaların (Akkuş vd., 
2015; Karaca Yılmaz vd., 2017; Mancı, 2019) bulgularıyla farklılaşmaktadır. Bu durumun nedeni 
olarak, araştırma yapılan bölgelerin farklı olması veya öğrenim gören öğrencilerin farklı sosyo-
kültürel özellikler taşıması gösterilebilir.     

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversiteye göre 
anlamlı bir farklılığın olmasıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren 
Safranbolu’da turizm eğitimi alan öğrencilerin Zile’deki öğrencilere göre kültürel miras bağları, 
kültürel değerleri tanıma, gelenek ve görenekler ve kültürel kayıp bilinci boyutlarında daha 
yüksek ortalamaya sahip oldukları belirlenmiştir. Safranbolu’daki kültürel miras varlıklarının 
her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından deneyimlenmesi ve restore edilmesiyle 
sürdürülebilirliğinin sağlanması, öğrencilerde kültürel miras algısını yükseltmiş olabilir. Diğer 
taraftan Zile’de yer alan kültürel miras varlıklarının yeterince restore edilememesi ve bazılarının 
yok olması, öğrencilerin bu varlıklar hakkında daha düşük algı düzeyine sahip olmasına neden 
olarak gösterilebilir. Bu noktadan hareketle araştırma kapsamında şu öneriler geliştirilmiştir: 

• Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlerde kültürel miras turizmine yönelik derslerin 
müfredata eklenmesi,  

• Öğrencilere, öğrenim gördükleri şehirlerde rehber eşliğinde oryantasyon gezilerinin 
yapılması, 

• Zile’deki kültürel miras varlıklarının özellikle sosyal medyadaki tanıtımının, tıpkı 
Safranbolu’daki gibi etkin bir şekilde yapılması, 

• Zile’deki kültürel miras varlıklarının restore edilerek kültürel miras turizmine 
kazandırılması ve kentin ivedi bir şekilde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesinin 
sağlanması 

• Zile’de kültürel miras varlıklarını tanıtıcı kısa belgesel filmlerin çekilmesi. 

Sonuç olarak, çalışma kapsamındaki kentlerde kültürel miras varlıklarının korunarak gelecek 
nesillere aktarılması ve turistlere doğru bir şekilde tanıtımının sağlanmasında, yarının karar 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2296-2310. 

 2307 

verici rolünü üstlenecek olan turizm öğrencilerinin payının büyük olacağı aşikardır. Dolayısıyla 
turizm eğitimi alan lise, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin kültürel miras algı 
düzeylerinin ölçülmesi önem arz etmektedir. Çalışmanın sınırlılığı olarak, Karabük Üniversitesi 
Safranbolu Turizm Fakültesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu turizm işletmeciliği bölümü öğrencileriyle yapılması 
gösterilebilir. Gelecek çalışmalar için aynı konu farklı değişkenlerle ilişkilendirilebilir veya 
kültürel miras varlıklarına sahip şehirlerdeki turizm öğrencilerinin araştırmaya dahil edilmesiyle 
benzer veya farklı bulgular elde edilebilir. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı turizm öğrencilerinin lisans düzeyinde aldığı bir takım sayısal derslerdeki 
başarısızlık nedenlerini ortaya çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma nitel araştırma 
yöntemleriyle gerçekleştirilerek Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesindeki öğrenci ve 
öğretim üyeleriyle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre sayısal derslerde 
başarısız olma durumunun öğrencilere göre fiziksel ve davranışsal nedenlerden dolayı olduğu 
anlaşılmıştır. Ancak bulguların en dikkat çekici tarafıysa öğretim üyelerine göre öğrencilerin 
sayısal derslerde başarısız olmasındaki en etkili sebebin yine öğrencilerin davranışsal 
nedenleriyle alakalı olması ve fiziksel nedenleri başarısızlığa bahane olarak göstermeleridir. 
Çalışmanın sonucunda turizm öğrencilerinin sayısal derslerdeki başarısızlıklarına sebep olarak 
gösterilen birtakım nedenlere ulaşılarak literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Son 
olarak turizm öğrencilerinin sayısal derslerdeki başarılarını artırmaya yönelik önerilerde 
bulunulmuştur. 
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Abstract 

The aim of this study is to reveal the reasons for the failure of tourism students in numerical 
courses taken at the undergraduate level. For this purpose, the study was carried out with 
qualitative research methods and interviews were held with students and faculty members at 
Adnan Menderes University Tourism Faculty. According to the findings of the study, it was 
understood that the failure in numerical courses was due to physical and behavioral reasons 
according to the students. However, the most striking aspect of the findings is that the most 
effective reason for the students' failure in numerical lessons is that they are related to the 
behavioral causes of the students and they show the physical reasons as an excuse for failure. As 
a result of the study, a number of reasons which are shown as the reasons for the failure of tourism 
students in numerical lessons were reached and compared with similar studies in the literature. 
Finally, suggestions were made to increase the academic success of tourism students. 
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GİRİŞ 

Turizm işletmeciliği alanında eğitim veren 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının temel misyonu, 
öğrencilerini bir turizm işletmesinin orta ve üst düzey yönetiminde görev alabilecek ya da kendi 
iş yerini yönetebilecek niteliklerle donatmaktır. Bir işletmenin üst yöneticisi olmak; işletmenin 
rakiplerine ve hedeflerine göre mevcut durumunun ne olduğunu, faaliyetlerinin nasıl 
yürüdüğünü, faaliyetler sırasında ortaya çıkan sorunların neler olduğunu, bunlar için hangi 
çözüm önerilerinin uygulanabileceğini, işletmenin güçlü-zayıf yanlarını ve gereksinimlerini iyi 
anlamayı ve işletmeyi daha geliştirebilmek için doğru kararlar alabilmeyi gerektirir. Bir üst düzey 
yönetici, işletmesini ne kadar iyi anlayabilirse, onu o kadar iyi yönetebilir. İşletmeler, üst düzey 
yöneticileri ile sayısal veriler sayesinde iletişim kurabilirler. Başka bir ifade ile bir yöneticinin 
işletmeyi anlaması işletme faaliyetlerince oluşan sayısal verileri doğru okuyabilmesine bağlıdır. 
Bunu yapabilmeleri için işletmenin en küçükten en büyüğe kadar bütün faaliyetleri sayısal olarak 
muhasebe sistemine kaydedilir ve düzenlenerek yöneticilere raporlanır. Finansal raporlar olarak 
adlandırılan bu bilgiler, üst yöneticilerin sayısal analizler yaparak işletmeyi hızla anlamasına ve 
geç olmadan doğru kararlar almasına yardımcı olmaktadır. 

Turizm alanındaki işletme bölümleri yönetime yönelik eğitimlerin verilmesinden dolayı 
içeriğinde belli başlı sayısal dersler bulunmaktadır. Zaten ülkemizde yükseköğrenime geçiş 
sisteminde işletme bölümlerinin öğrenci kabulü eşit ağırlık (Türkçe-Matematik) notuyla 
yapılmaktadır. Bu uygulamada öğrencilerin alacakları sayısal derslerin bir ön koşulu 
niteliğindedir. Sonuç olarak öğrencilerin akademik alanda başarılı olmaları öncelikle kendi 
gelecek planları ve kariyerleri açısından daha sonra turizm endüstrisine nitelikli personel ve bilgi 
birikimi sağlaması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Akademik başarı, öğrencilerin aldıkları eğitim doğrultusunda beklenen davranış değişikliklerini 
kazanma düzeyi şeklinde ifade edilebilir (Güllüeroğlu, 2005; Taşlıyan vd., 2014). Turizm eğitimi, 
topluma turizm bilincini kazandırmak, endüstriye yönelik temel prensiplerin öğretilmesini 
sağlamak, turizm endüstrisinde çalışacak personeli endüstri gereksinimleri doğrultusunda genel, 
mesleki ve teknik bilgilerle yetiştirmek için yapılan faaliyetlerdir (Çimen, 2006; Olcay, 2008). 
Turizm 19. yüzyılın başlarında coğrafya, sosyoloji ve ekonomi gibi bilim dallarının içerisinde 
incelenirken 20. yüzyılda diğer bilim dallarından ayrı olarak incelenmeye başlanmıştır (Echtner 
ve Jamal, 1997). 

Günümüzde turizm yüksek öğretimi düzeyinde; konaklama işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, 
yiyecek içecek işletmeciliği, turizm rehberliği, gastronomi, rekreasyon yönetimi gibi birçok 
bölüm mevcuttur. Bu çalışmada örnek kapsamına alınan Adnan Menderes Üniversitesi Turizm 
Fakültesinin işletme yönetimi gerektiren bölümlerinde muhasebe, maliyet analizi, finansal 
yönetim gibi sayısal dersler bulunmaktadır. Muhasebe derslerinde işletme faaliyetlerinin 
muhasebe sistemine nasıl kaydedildiği ve nasıl raporlandığı, turizm işletmelerinde gerçekleşen 
başlıca faaliyetlerin kayıtları öğretilmektedir. Maliyet Analizi derslerinde üretim ve hizmet 
işletmelerinde gider ve maliyetin nasıl oluştuğu, gider ve maliyet türleri, kar planlaması ve stok 
maliyetleme yöntemleri anlatılarak bir işletmenin maliyetlerindeki özelliklere göre bunları nasıl 
kontrol edeceği öğretilmektedir. Finansal Yönetim derslerinde ise muhasebe fonksiyonunun 
hazırladığı finansal raporlardan yararlanarak işletmenin piyasaya, rakiplere ve geçmişine göre 
performansının ne olduğu, üstün ve zayıf yönlerin belirlenmesi, olası finansman sorunları ve 
alınabilecek önlemler, finansman ve yatırım kararları ile birlikte piyasadaki ekonomik verilerin 
değerlendirilmesi gibi bilgiler öğretilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, turizm öğrencilerinin sayısal derslerdeki başarısızlık nedenlerini ortaya 
çıkartmaktır. Başarısızlık nedenlerinin belirlenmesi gerek öğrenci tarafında gerekse eğitim veren 
kurum ve dersin hocası tarafında düzenleme ve iyileştirmelerin yapılabilmesine imkân 
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sağlayacağından önemlidir. Böylece hem eğitim veren hem de alan tarafta iyileştirmenin olması, 
eğitim kurumunun çıktısı olarak görülen mezun turizm öğrencilerinin akademik başarılarının 
yükseltilmesinde, kariyer olanaklarının arttırılmasında etkili olacaktır. Bunun sonucunda daha 
nitelikli yönetici, girişimci ve akademisyen adaylarının yetişmesi mümkün olacağından çalışma 
turizm endüstrisi için de önem taşımaktadır. Ayrıca, literatürde okullardaki sayısal ders 
başarısını inceleyen araştırmaların genel olarak nicel yöntemlerle yapıldığı görülmekteyken, bu 
çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu nedenle çalışma, sayısal başarıyı inceleyen 
araştırmalar içerisinde yöntem açısından da ender bir çalışma olma özelliği taşımaktadır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Literatür incelendiğinde, öğrencilerin sayısal akademik başarısızlık nedenlerine yönelik pek çok 
çalışma olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda başarı durumu hem öğretim düzeylerine (lise-
üniversite) hem de bölümlere (turizm, sağlık, elektrik vb.) göre matematik veya muhasebe gibi 
farklı sayısal derslerle ve kriterlerle ölçülmektedir. Bu çalışmada turizm bölümü öğrencilerinin 
sayısal derslerdeki başarısızlık nedenleri, muhasebe ve finansman gurubu dersleri üzerinden 
incelenmiştir. Tüm sayısal derslerin temelini oluşturan kuşkusuz matematiktir. Bu nedenle 
literatür incelemesinde; matematik ve muhasebe-finansman derslerindeki başarısızlık 
durumunu araştıran çalışmalar dikkate alınmıştır. 

Karesioğlu ve Duman (2011), meslek yüksekokullarının muhasebe bölümlerindeki eğitim kalitesi 
üzerine yaptıkları çalışmada bu eğitimin çok yönlü olarak ele alınması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Bu kapsamda kurum yönetiminden öğretim elemanına, teknolojik gelişmelerin takibinden 
öğrencinin sorumluluğu ve meslek motivasyonuna kadar birçok konuda mevcut durumun 
izlenmesi ve iyileştirmelerin yapılması önerilmektedir.    

İşletme programı olan yükseköğrenim bölümlerinde ve meslek liselerinde sayısal derslere karşı 
genel bir başarısızlık durumunun varlığı göze çarpmaktadır. Örneğin Kuşat’ın (2014) 
çalışmasında meslek yüksekokulunda muhasebe eğitimi alan öğrencilerin bu dersten %62 
oranında, sözel bir ders olarak alınan ekonomiden ise %80 oranında başarılı oldukları 
belirtilmiştir.    

Dursun ve Dede (2004), literatürdeki bazı çalışmaları derleyerek öğrencilerin matematik 
başarısını etkileyen faktörleri 10 madde altında toplamıştır. Bunlar; cinsiyet, ebeveynlerin eğitim 
düzeyi, sosyo-ekonomik düzey, öğretmen yeterlilikleri, uygulanan öğretim stratejileri ve 
teknikleri, okulun fiziksel olanakları, müfredat programı, çok ve disiplinli çalışma, dersi iyi 
dinleme, matematiksel zeka gibi faktörlerdir. Matematik öğretmenlerinden alınan bilgiler 
sonucunda, yukarıda sayılan faktörlerden en önemlisinin dersi iyi dinleme; en önemsiz faktörün 
ise cinsiyet olduğu ortaya konmuştur. Erol ve Erkan da (2008), lisans düzeyinde muhasebe 
eğitimi alan öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörler olarak; sınıftaki fiziki şartları ve öğretim 
elemanının dersi işleme şeklini belirlemiştir. Thomson vd. (2010), lise öğrencilerinin matematik 
başarısını etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Çalışma sonuçları dört faktör gurubunda 
toplanmıştır. Bu faktörler sırasıyla; tutum ve yetenek, öğrenci alt yapısı; sınıflar ve öğretmendir. 
Tutum ve yetenek; öğrencinin sözel yeteneği, derse hazırlanma düzeyi ve derse verilen önem 
matematik ve fen derslerinde başarıyı artırmaktadır. Öğrenci alt yapısı; yetersiz sosyo-ekonomik 
alt yapı ve zayıf sözel yetenek matematik başarısını düşürmektedir. Matematik başarısında 
cinsiyet etkisi çok küçük olmakla beraber erkek öğrenciler biraz daha başarılı görünmektedir. 
Sınıflar; sınıfta sosyal alt yapısı ve yetenek düzeyi yüksek olan öğrencilerin olması sınıfın 
matematik başarısını yükseltmektedir. Öğretmen; küçük sınıflarda sayısal derslerde öğretmen 
cinsiyeti fark yaratmakta ve erkek öğretmenin matematik başarısının öğrenciler üzerinde daha 
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etkili olduğu, büyük sınıflarda ise cinsiyet yerine öğretmen tecrübesinin daha etkili olduğu 
görülmektedir. 

Yapılan çalışmalar, öğrencinin muhasebe gibi bir dersi meslek hayatı için yararlı görmesinin ve 
başarı konusunda kendisine güvenmesinin ders başarısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu 
göstermektedir. Tho (2007) çalışmasında, öğrencilerin kendilerini başarı için yeterli düzeyde 
görmelerinin başarıyı arttırdığı sonucuna varmıştır. Bernardi ve Bean (2002), muhasebenin 
mesleki hayatta sağlayacağı fayda ile ilgili öğrenciyi bilgilendirmenin motivasyonu artırdığını, 
bunun da muhasebe ders başarısını olumlu yönde etkilediğini belirlemiştir. Çoşgun (2013)’un 
çalışmasında da benzer sonuçlar görülmektedir. Muhasebe bölümü öğrencilerinin meslek 
hayatıyla ilgili beklenti ve motivasyonlarının yüksek olması, muhasebe eğitimine olan ilgiyi ve 
sonucunda başarıyı artırmaktadır. 

Öğrencinin eğitim gördüğü bölümü seçmesindeki temel neden veya beklenti onun derslere olan 
motivasyonunu etkileyebilmektedir. Örneğin öğrencinin meslek lisesi eğitimini gelecekteki 
mesleği olarak değil de başka bir amaç için atlama tahtası olarak görmesi, ders programında yer 
alan ve düzenli çalışma gerektiren matematik dersi ile de gerektiği gibi ilgilenmemesine neden 
olmaktadır. Mumcu vd., (2012)’nin çalışmasında öğrenciler, meslek lisesini seçmelerinin temel 
nedeni olarak; gelecekte bu mesleği yapmak yerine meslek lisesi kontenjanını kullanarak 
yükseköğretime daha kolay geçebilmeyi göstermişlerdir. Aynı öğrencilerin matematik 
derslerinden başarısız oldukları görülmüştür.  

Eğitim gördüğü bölümü seçmedeki temel nedenle ilgili bir başka örnek Sugahara ve Boland 
(2014)’ın çalışmasında mevcuttur. Japonya’da muhasebe eğitimi veren okullarda lisansüstü 
öğrencilerine yönelik yapılan bu çalışmada; öğrencilerin çoğunun hedefinin, yeminli mali 
müşavir veya vergi uzmanı sınavlarını geçebilmek olması beklenirken sonuç farklı çıkmıştır. 
Öğrencilerin çoğu, kişisel gelişim ve çevre edinmek için bu programda bulunduklarını ifade 
etmişlerdir. Öğrenciler ayrıca, muhasebe ders başarısında en etkili faktör olarak öğretim elemanı 
değil; onun yerine öğrencideki öz denetimin, ders çalışmadaki sürekliliğin ve ders öncesi ve 
sonrası yapılan çalışmaların etkili olduğunu belirtmişlerdir.  

Karcıoğlu vd.’nin (2010), lisans düzeyinde muhasebe eğitimi gören öğrenciler üzerine yaptığı 
çalışma sonuçlarına göre; yeniliklere açık, sorumluluk bilinci yüksek, dışa dönük ve uyumlu 
olma özelliklerine sahip öğrencilerin muhasebe mesleğine daha yatkın olduğu belirlenmiştir.   

Baştürk (2012), öğrencilerin matematik dersindeki başarı ya da başarısızlık nedenlerini 
belirlemek üzere öğretmenlerin görüşlerini incelemiştir. Çalışmanın bulgularına göre; öğrencinin 
önceki sınıflarda alması gereken temel bilgilerde eksikliklerin olması, ders çalışma yöntemlerinin 
bilinmemesi, evde çalışma ortamının ve bilgisayarın olmaması, teste dayalı sınavların olması ve 
derse ayrılan sürenin yetersizliği en önemli nedenler olarak belirlenmiştir. 

Demir ve Çam (2006), çalışmalarında muhasebe yükseköğrenimi gören öğrencilerin başarısızlık 
nedenlerini öğrencilere sorarak incelemiş, en önemli başarısızlık nedeni olarak; muhasebe 
derslerinin öğrencide belli bir bilgi temeli olduğu varsayılarak işlenmesi gösterilmiştir. Verilen 
cevaplardan, derslere devamsızlığın başarısızlık nedeni olarak görülmediği de ortaya çıkmıştır. 
Oysa Jameel ve Hamdan (2015) yapmış oldukları çalışmalarında derse katılım düzeyi yüksek 
olan üniversite öğrencilerinin muhasebe başarılarının da yüksek olduğunu belirlemişlerdir.  

Özdemir vd. (2018), öğrencilerin muhasebe-matematik ilişkisini ve akademik başarılarına olan 
etkilerini incelemişlerdir. Çalışmaya göre aslında muhasebe sistemini öğrenebilmek için dört 
işlemden daha ileri düzeyde matematik bilgisine gerek olmadığı, buna karşın mantıksal ilişkileri 
anlamanın önemli olduğu belirtilmektedir. Ancak, öğrencinin muhasebe dersi üzerindeki yanlış 
bilgi ve önyargısının muhasebe dersi başarısızlığını -haksız yere- matematik bilgi düzeyine 
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yüklediği ifade edilmektedir. Yapılan uygulamada, öğrencilerin çoğunluğu muhasebe 
eğitiminde ileri düzeyde matematik bilgisi gerektirdiğini belirtmişlerdir. Bu durum da öğrenci 
üzerinde gereksiz bir kaygı, olumsuz bir önyargı ve sonucunda başarısızlık oluşturmaktadır. 
Gerçekten de öğrenciler, muhasebe dersindeki başarısızlıklarının nedeni olarak matematik 
bilgilerindeki eksikliği göstermişlerdir. 

İlhan ve Sünkür (2013), matematik başarısını etkileyen bir faktör olarak matematik kaygısının 
öğrencilerin cinsiyet ve sınıfları bakımından incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre 
öğrencilerin sınıfları ilerledikçe matematiğe duyulan kaygı, matematik başarısı üzerinde daha 
fazla etkili olmaktadır. 

Baard vd. (2010), Güney Afrika’da muhasebe eğitimi alan birinci sınıf öğrencilerinin başarılarını 
etkileyen faktörleri incelemiştir. Başarı ölçütü olarak alınan faktörlere göre sonuçlar şöyle 
belirlenmiştir: Sınıf ortalamasına göre başarı notu yüksek olanlar, kız öğrenciler, orta öğrenimde 
muhasebe dersi almış olanlar, orta öğretimde muhasebe, matematik ve fen ders notları yüksek 
olanlar, derse devamlılığı olanlar ve dersin verildiği dilde ana dile sahip olanlar muhasebe 
derslerinde daha başarılı olmuşlardır. 

Koh ve Koh (1999), Singapur’da üniversite düzeyinde üç yıllık muhasebe eğitimi alan 
öğrencilerin performanslarını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma yapmıştır. Başarı ölçütü 
olarak alınan faktörlere göre sonuçlar şöyle belirlenmiştir: Erkek öğrenciler, önceden iş tecrübesi 
olanlar, akademik ve matematik başarısı daha yüksek olanlar, muhasebe programında daha 
başarılı olmaktadırlar. Bununla beraber öngörülerin aksine, orta öğretimde muhasebe dersi almış 
olan öğrenciler, bu dersi almamış olanlardan daha kötü bir performans sergilemişlerdir. Benzer 
bir sonuç Karcıoğlu vd.’nin (2016) yaptığı çalışmada ortaya çıkmıştır. Açık öğretim fakültesinde 
lisans ve ön lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin başarısı incelenmiştir. 
Sonuçlara göre ticaret lisesi mezunu öğrencileri, muhasebe derslerinde normal lise mezunu 
öğrencilerden daha düşük performans göstermişlerdir. 

 

YÖNTEM 

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde konaklama, seyahat, yiyecek içecek 
işletmecilikleri ve rehberlik olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Sayısal dersleri 
bulunmadığından rehberlik bölümü öğrencileri bu çalışmanın dışında bırakılmıştır. Çalışmanın 
ana kütlesi okul idaresinden alınan 2017-2018 akademik yılı öğrenci sayılarına göre konaklama 
işletmeciliği (848), seyahat işletmeciliği (444) ve yiyecek içecek işletmeciliği (544) bölümleri 
toplamda 1836 öğrenci olarak belirlenmiştir.  

Akademik başarı ölçütü için öğrencilerin muhasebe, maliyet analizi ve finansal yönetim 
derslerinden aldıkları geçme notlarının ortalamaları kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre 
öğrencilerin %63’ünün sayısal ders niteliği taşıyan muhasebe, maliyet analizi ve finansal yönetim 
derslerinden başarısız oldukları tespit edilmiştir (Tablo 1). 

 

1. Formül: 2. Formül: 

𝐵𝑎ş𝑎𝑟𝚤	𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝐵𝑎ş𝑎𝑟𝚤𝑙𝚤	Öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑙𝑒𝑟

𝑆𝚤𝑛𝑎𝑣𝑎	𝐺𝑖𝑟𝑒𝑛	Öğ𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑙𝑒𝑟
 

Ağırlıklı Ortalama Başarısızlık Oranı =  

1 – (Ağırlıklı Ortalama Başarı Oranı) 
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Tablo1: 2017-2018 Güz Dönemi Tüm Sayısal Derslerin Sınava Giren Öğrencilere Göre 
Başarı/Başarısızlık Durumu 
Öğrenci Sayısı Ağırlık Başarı Oranı Ağırlıklı Başarı Oranı 
68 %8,6 0,22 0,019 
68 %8,6 0,19 0,016 
127 %16 0,15 0,024 
127 %16 0,15 0,024 
9 %1,1 0,22 0,002 
44 %5,6 0,55 0,031 
50 %6,3 0,46 0,029 
68 %8,6 0,54 0,046 
68 %8,6 0,57 0,049 
68 %8,6 0,72 0,062 
93 %12 0,56 0,067 

 Toplam = 790 Toplam =%100 Ağırlıklı Ortalama Başarı Oranı =0,37 
 Ağırlıklı Ortalama Başarısızlık Oranı =0,63 

 

Literatürden de anlaşıldığı üzere başarısızlığı etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Akademik 
başarısızlığa öğrencilerin çeşitli durum ve davranışlarının doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi 
olduğu ortadadır. Türnüklü (2000)’e göre bireylerin davranışlarının nedeninin veya bir konuya 
yönelik duygu ve düşüncelerinin derinlemesine öğrenebilmenin en uygun yolu söz konusu 
kişiyle görüşmektir. Bu çalışmada öğrencilerin sayısal derslerdeki başarısızlık nedenlerini ortaya 
koymak için nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğine karar verilmiştir. Bu doğrultuda 
akademik başarısızlığa taraf olabilecek öğrencilerle odak grup görüşmesi ve öğrencilerin sayısal 
derslerini aldıkları iki öğretim üyesiyle de yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Bazı 
bireylerin yüz yüze etkileşimi korkutucu bulmasından dolayı odak grup görüşmeleri bu tür 
katılımcılara da erişebilmeyi sağlamaktadır (Morgan, 1997). Bugüne kadar yapılmış olan odak 
grup çalışmalarında örneklem büyüklüğü hakkında kesin bir sayı verilmemiştir. Ancak nitel 
araştırma yöntemlerinde ortak bir görüş olarak amaçlı ve gönüllü örneklemeden bir de veri 
doygunluğundan söz edilmektedir. Gönüllü örneklemede katılımcılar araştırmaya ilan ve davet 
yoluyla belirlenirken araştırmacı bu ilan ve davette belirli özellikler de belirtebilir (Başkale, 2016). 
Diğer yandan örneklem, farklı görüşler elde edilebilecek kadar büyük ancak her katılımcının 
görüşlerini ifade edebileceği kadar az olmalıdır. Böylece 3-5 odak grup, veri doygunluğuna 
ulaşabilmek için yeterli olmaktadır (Holloway ve Wheeler, 1996; Onwuegbuzie ve Leech, 2007). 
Görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağı, katılımcıların nasıl seçileceği, moderatörlüğü kimin 
yapacağı, katılımcılara sorulacak soruların neler olacağı konusunda detaylı bir plan yapılmıştır. 
Çalışmada katılımcılar gönüllü örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu tür görüşmelerde 
gönüllü ve istekli katılımcıların bulunması araştırmalardaki gönülsüz katılımların 
engellenmesini sağlamaktadır (Morgan, 1997). Konaklama işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve 
yiyecek içecek işletmeciliği bölümlerinin her birinin aldıkları sayısal derslerin farklı olmasından 
dolayı her bölüm için ayrı odak gruplar tasarlanmıştır. Araştırma, çalışmanın gerçekleştirildiği 
dönemde stajda olmayan ve sayısal derslerin tamamını almış olan sınıflarla sınırlıdır. Bu kriterler 
doğrultusunda odak grupların oluşturulması için her bölümden 20 öğrenci mail ve telefon 
aracılığıyla davet edilmiştir. Daveti kabul eden katılımcılara görüşmenin yeri ve zamanı bir hafta 
önceden bildirilmiştir. Görüşme okulun çok amaçlı salonlarından birinde gerçekleştirilmiş ve 
oturma düzeni U şeklinde hazırlanmıştır. Oturma düzeninin şekli katılımcıların görüşme 
esnasında birbirleriyle daha rahat etkileşim kurmaları açısından bu şekilde ayarlanmıştır. Çünkü 
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odak grup çalışmalarında yuvarlak masa toplantı düzeni veya U düzeninin tercihi odak grubun 
daha etkin olmasını sağlamaktır (Suler, 1995; Edmunds, 2000; Çokluk vd., 2011). 

Görüşmeler başlamadan önce katılımcılardan kısaca kendilerini tanıtmaları istenmiştir. 
Katılımcılara araştırma ile ilgili açıklama yapılmış ve görüşmelerin kamera ile kaydedileceği 
belirtilmiştir. Görüşmeler turizm işletmeciliği bölümünde yüksek lisans yapan ve araştırma 
yöntemleri, iletişim gibi dersleri görmüş bir moderatör eşliğinde yapılmıştır. Çalışmada yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu teknik görüşme sorularının önceden 
belirlenmiş olmasına rağmen görüşme esnasında gerek duyulduğunda önceden planlanmamış 
ek soruların da sorulabildiği esnek bir yapıya sahiptir (Mil, 2007: 8). Yarı yapılandırılmış 
görüşmeler, yapılandırılmış görüşmelere göre daha zengin veri elde etmeyi sağlarken, 
yapılandırılmamış görüşme tekniğine kıyasla daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi 
sunmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Görüşmede konunun dışına çıkılmasının önüne geçmek 
için gerekli noktalarda katılımcılara önceden hazırlanmış sorular sorulmuştur. Sorulan her soru 
için katılımcılardan tek tek yanıt alınmış böylelikle hiç konuşmayan katılımcıların görüşmeye 
dahil edilmesi sağlanmıştır. Karmaşık, anlaşılmayan veya fazla yüzeysel cevaplar veren 
katılımcılardan ifadelerini açıklamaları istenmiştir. Son olarak katılımcıların konuyla alakalı 
genel görüşleri alınarak görüşme sonlandırılmıştır. Görüşmeler ortalama 35 dakika sürmüştür. 
Görüşme kayıtları daha sonra Microsoft Word programıyla doküman haline dönüştürülmüştür. 
Odak grup görüşmelerinden 28, öğretim üyelerinden 3 sayfa olmak üzere toplamda 31 sayfa 
doküman elde edilmiştir. Elde edilen veriye betimsel analiz uygulanmıştır. 

Nitel araştırmalarda sıkça kullanılan veri toplama yöntemi olan görüşme tekniği her ne kadar 
veri bakımından zengin olsa da araştırmacıların toplanan verilerden farklı sonuçlar elde etme 
olasılığı vardır. Ulaşılan sonucun gerçeği ne derecede yansıttığının belirlenebilmesi için 
katılımcılarla oluşturulacak bir teyit mekanizması faydalı olacaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 
Erlandson, Harris, Skipper ve Allen (1993) katılımcı teyidinin veri toplama işleminin hemen 
ardından yapılabileceği gibi daha geniş zamanda elde edilen verilerin analiz edilerek bir rapor 
halinde katılımcılara gönderilmesiyle de mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Görüşme kayıtları 
detaylı bir şekilde izlenerek raporlanmıştır. Elde edilen veri, katılımcıların ortak görüşleri dikkate 
alınarak farklı temalara ayrılmıştır. Katılımcıların belirttiği ifadeler ana fikri değiştirilmeden 
özetlenmiştir. Bulgular kısmı hazırlandıktan sonra katılımcılara mail yolu ile ulaşılarak, odak 
grup görüşmesinde ifade ettikleri görüşlerin çalışmada eksiksiz ve doğru şekilde belirtildiğine 
dair katılımcı teyidi alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Uygulama kapsamında odak grup görüşmesi için öğrenciler davet edilmiş ve 15 öğrenci daveti 
kabul etmiştir. Bu öğrenciler, bölümlerine göre konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek bölümü 
olmak üzere 3 gruba ayrılmış ve her grupla ayrı ayrı odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca sayısal derslere giren iki adet öğretim üyesi ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. 

 

Konaklama İşletmeciliği 

Konaklama işletmeciliği bölümünün ders programına göre 1. sınıfta sayısal ders 
bulunmamaktadır. 4. sınıfta da öğrenciler, uygulama dersi kapsamında işletmelerde staj 
yapmakta ve dönem boyunca okul dışında bulunmaktadır. Bu nedenle konaklama bölümünden 
yalnızca 2. ve 3. sınıf öğrencileri görüşmeye davet edilmiştir. Davete bu bölümden 3 erkek ve 2 
kız öğrenci olmak üzere 5 kişi katılmıştır. Bu derslerden başarılı veya başarısız olmasına 
bakılmaksızın tüm öğrenciler karma olarak görüşme grubuna alınmıştır.   



V. Uğur TANDOĞAN ve Aziz Batuhan DİNÇEL 

 2319 

Katılımcılar öncelikle derslere olan katılımın çok olduğunu bu yüzden de derslerin okulda 
bulunan Çok Amaçlı Salon [ÇAS]’da işlendiğini belirtmişlerdir. ÇAS’ın çok büyük bir salon 
olmasından dolayı ders hocasının sesini sınıfın arkasından duymakta ve tahtadaki yazıları 
görmekte güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. Sınıfların kalabalık olmasından dolayı oluşan 
gürültünün, derse konsantre olmayı ve konuların anlaşılmasını güçleştirdiğini ifade etmişlerdir. 
Katılımcılardan bazıları, ders esnasında anlayamadıkları konuları sınıftaki kalabalıktan 
çekindikleri için soramadıklarını belirtmişlerdir. 2 nolu katılımcı bunun üzerine, hocanın her 
fırsatta anlamadıkları konuları sormaları için öğrencilere uyarıda bulunduğunu ancak kimsenin 
soru sormaya yeltenmediğini ifade etmiştir. 

Katılımcılar sayısal derslerde not tutmanın başarıya katkısı olacağını belirtmişlerdir. Bununla 
beraber not tutmayla ilgili sayısal derslerde başarısızlığa neden olabilecek iki konuya 
değinmişlerdir. Bunlardan ilki öğrencilerin büyük çoğunun derslere gelirken not tutmak için 
gerekli araç gereci getirmemeleridir. Diğer konu ise not tutan öğrencilerin dersin hızına 
yetişememesi ile ilgilidir. Bazı öğrencilerin not tutmakta yeterince hızlı olamayıp ses ve görüntü 
kayıtları aldıklarını fakat bundan da yararlanamadıklarını belirtmişlerdir. Bunun nedeni olarak 
da ders sırasında anlaşılmayan bir konuyu tekrar tekrar dinlemenin bir faydası olmayacağı 
gösterilmiştir. 

Katılımcılar derste işlenen konuların ders dışındaki günlerde tekrar edilmesinin sayısal 
derslerdeki başarılarına olumlu katkı yapacağını belirtmiş fakat yalnızca katılımcı 2 konuları 
tekrar ettiğini belirtmiştir. Katılımcı 4 derslerde not tutmamasından dolayı tekrar edemediğini 
belirtirken katılımcı 3 dersleri geçebilmek için gerekli minimum notu aldığını ve bu notları tekrar 
etmesi durumunda konuyu daha iyi anlayacağını ifade etmiştir. Katılımcılar başarısızlığın bir 
diğer nedeni olarak konuları anlamaya çalışmak yerine, çoğu zaman sadece ezberlediklerini ve 
bu nedenle sınavlarda genellikle başarısız olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar sınavlarda 
soruların açık, net, anlaşılır ve işlenen konularla ilgili olduğunu belirtmişlerdir.  Katılımcı 1, 
sınavlarla ilgili görüşlerini şöyle açıklamıştır: “Derslerde çözülen örneklerin tıpa tıp aynısı 
sorulmuyor. Öğretilen yöntem ile ilgili soru geliyor. Bu nedenle dersteki örnek soruların 
çözümünü ezberleyenler yöntemi öğrenmeye çalışmadıkları için soruları yapamıyorlar.” 

Katılımcılara sayısal derslerin amacı konusundaki görüşleri sorulduğunda, dersten başarılı olan 
katılımcılar sayısal derslerin işletmecilikle ilgili olduğunu ve gelecekte işlerine yarayacağını 
belirtmişlerdir. Dersten başarısız olan katılımcılar ise sayısal derslerin gereksiz olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu yanıtlardan bazı katılımcıların eğitim aldıkları bölümün misyonunu 
kavrayamadıkları, bu nedenle sayısal derslerin kendilerine ne fayda sağlayacağını bilmedikleri, 
dersleri yalnızca mezun olmak için aşılması gereken bir engel olduğunu düşündükleri 
anlaşılmaktadır. Sayısal derslerin amacını bilen ve başarılı olan katılımcı 1, kendisinin derslere 
bilinçli olarak ve severek geldiğini ama bazı arkadaşlarının sadece dersi geçmeye yetecek kadar 
çaba gösterdiğini, bu çabanın da genellikle sınavı geçmeye yeterli olmadığını belirtmiştir. 

 

Seyahat İşletmeciliği 

Seyahat işletmeciliği bölümünün ders programına göre 1. ve 2. sınıfta sayısal ders 
bulunmamaktadır. Bu nedenle seyahat bölümünden yalnızca 3. ve 4.sınıf öğrencileri görüşmeye 
davet edilmiştir. Davete bu bölümden 5 erkek ve 2 kız öğrenci olmak üzere 7 kişi katılmıştır. Bu 
derslerden başarılı veya başarısız olmasına bakılmaksızın tüm öğrenciler karma olarak görüşme 
grubuna alınmıştır.   

Görüşme sonucunda, 4 katılımcı öncelikle devamsızlığın başarıyı olumsuz etkilediğini 
belirtmişlerdir. Sayısal derslerde konuların birbirlerini tamamlayan bir bütün olduğunu, konu 
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eksiği olduğunda bu eksiği tamamlamanın zor olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcı 1 ise dersin 
amacının ne olduğunu bilmenin başarı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu vurgulamıştır. 
Ayrıca, dersin amacının farkında olan ve öğrenmek için derse gelen öğrencilerin sıkı bir şekilde 
not tuttuklarını ancak bu öğrencilerin de sayısının az olduğunu belirtmiştir. Sayısal derslerin 
amacı ile ilgili, birçok katılımcı derslerin gereksiz olduğunu ve bilgilerin gelecekte yararlı 
olmayacağını belirtirken sadece katılımcı 2, okudukları bölümün turizm işletmeciliği olduğunu 
bu nedenle sayısal derslerin işletme bölümleri için temel derslerden olduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcılar ÇAS’da işlenen derslerin çok kalabalık olduğunu ve yalnızca ön sıralarda 
oturduklarında dersi dinleyebildiklerini belirtmişlerdir. Derste işlenen konuların daha sonra 
tekrar edilmesiyle ilgili olarak 6 katılımcı tekrar yapmadığını yalnızca 1 katılımcı işlenen konuları 
tekrar ettiğini belirtmiştir.  Tekrar yapmayan katılımcı 7, her gün uzun süreler tekrar yapılmasa 
bile kısa süreli ancak düzenli olarak tekrar etmenin başarıya olumlu katkısı olacağını belirtmiştir.   

Son olarak katılımcılar, sınavlarda cevapların birbirleri ile bağlantılı uzun işlemlerden 
oluştuğunu ve işlemlerin sonucunda hata olup olmadığını anlayabildiklerini belirtmişlerdir. 4 
katılımcı işlemlerin sonucunda hata yaptıklarını fark ettiklerinde bu hatayı düzeltebilmek için 
yeterli zamanları olmadığını bu nedenle sınav süresinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
görüşe karşılık olarak 2 katılımcı, sınav süresinin aynı kalması gerektiğini ve derslere düzenli 
katılım gösteren öğrenciler için sürenin yeterli olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

Yiyecek İçecek İşletmeciliği 

Yiyecek içecek işletmeciliği bölümünün ders programına göre 1. ve 2. sınıfta sayısal ders 
bulunmamaktadır. Bu nedenle yiyecek içecek bölümünden yalnızca 3. ve 4. sınıf öğrencileri 
görüşmeye davet edilmiştir. Davete bu bölümden 3 kız öğrenci katılmıştır. Bu derslerden başarılı 
veya başarısız olmasına bakılmaksızın tüm öğrenciler karma olarak görüşme grubuna alınmıştır.   

Katılımcılar sayısal derslerin ÇAS’da işlendiğini belirterek sınıfın arkasında oturanlar için ders 
hocasının sesini duymakta ve tahtadaki yazıları görmekte güçlük çektiklerini ifade etmişlerdir. 
Ayrıca salonun kış aylarında yeteri kadar ısıtılmamasından dolayı da derse konsantre 
olamadıklarını belirtmişlerdir.  

Tüm katılımcılar, ders hocasının öğrencilere karşı tutumunun derse devamlılığa pozitif yönlü bir 
etki oluşturduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca konuların birbirleri ile bağlantılı olmasından dolayı 
devamsızlığın başarıya etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcı 2, bir dersi kaçırmanın bile 
başarıyı etkilediğini ve devam eden konuları da anlamakta sorun yarattığını belirtmiştir.  

Katılımcılar derslerde not tutmanın başarıya etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcı 3 ders 
notlarını öğrencinin kendisinin tutması gerektiğini başka öğrencilerden alınan notların güvenilir 
gelmediğini ifade etmiştir. Ayrıca katılımcıların tamamı ders esnasında anlayamadıkları konuyu 
sormadıklarını; öncelikle başkalarının sormasını beklediklerini veya soran olmazsa ders bittikten 
sonra ders hocasına sorduklarını belirtmişlerdir.  

Katılımcıların tamamı düzenli olarak not tutmalarına rağmen derste işlenen konuları daha sonra 
tekrar etmediklerini açıkça ifade etmişlerdir. Dersleri yalnızca sınav öncesi çalıştıklarını, çözüm 
yöntemini anlamadıkları zaman örnek soru çözümünü ezberleyerek sınava hazırlandıklarını 
belirtmişlerdir. Katılımcı 1, yalnızca sınavlardan kısa bir süre önce çalıştıkları için konuya hakim 
olamadıklarını bu nedenle örnek soru çözümlerini ezberleyerek çalıştıklarını, dönem boyunca 
dersleri düzenli tekrar etmeleri ile konuları daha iyi öğrenebileceklerini ifade etmiştir. 

Tüm katılımcılar meslek lisesinden mezun olduklarını bu nedenle lisede yeteri kadar matematik 
eğitimi almadıklarını belirtmişlerdir. Bundan dolayı sayısal dersleri sevmediklerini ve sayısal 
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derslerde ön yargılı olduklarını belirten ifadelerde bulunmuşlardır. Katılımcı 2, sayısal derslerin 
alt yapısı niteliğinde olan ilkokul ve lise döneminde gördüğü matematik eğitiminde de başarısız 
olduğunu bu nedenle sayısal derslere karşı ön yargılı ve olumsuz yaklaştığını ifade etmiştir. 

 

Öğretim Üyeleri 

Sayısal ders veren iki adet öğretim üyesi ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmede, sözü geçen 
salonda kış dönemi boyunca sıcaklığın sadece iki veya üç kez düşük olabildiği, dersin bütününü 
etkileyecek kadar olumsuz şartların oluşmadığı ifade edilmiştir. Nadir de olsa bazı derslerde 
sınıfların kalabalık olmasının ve öğrencinin kendi arasında konuşmasının dersin kalitesini 
olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Derste anlaşılmayan konuların kendilerine sorulması için 
öğrencilerin uyarıldığı, soran öğrenciye tekrar anlatıldığı bildirilmiştir. Bunlara ilave olarak, 
öğrencinin derse olan yanlış bakış açısının ve sayısal kaygısının giderilmesi için derslerin başında 
öğrenciye bilgi verildiği, derslerin çekiciliğini artırıcı sınıf içi uygulamalar yapıldığı ifade 
edilmiştir. Birçok derste öğrencilerin öne oturmak yerine arka sıralara oturmayı tercih ettiği, ya 
da derse geç kalan öğrencinin mecburen arka sıralara oturmak zorunda kaldığı, bu nedenle tahta 
görüş mesafesinin uzak olmasının da öğrenciden kaynaklanan bir durum olduğu ifade edilmiştir. 
Öğretim üyeleri, genel olarak, derslerin öğrenilmesinde ders sürecinden ve sınıfın fiziksel 
koşullarından kaynaklanan bir sorun olmadığını belirtmişlerdir. Son olarak öğretim üyeleri 
öğrencilerin sayısal derslerdeki başarılarını arttırmalarına yönelik birtakım önerilerde 
bulunmuşlardır. Öğretim üyelerine göre sayısal derslerde başarılı olma prensipleri; 

• Derslere düzenli olarak katılmak,  
• Derslerde not tutmak,  
• Derslerde soru çözmek,  
• Derste öğretilenleri ezberlemek yerine mantığını kavrayarak anlamaya çalışmak, 
• Derste öğretilenleri tekrar etmek şeklinde sıralamışlar ve bu prensipleri sık sık 

öğrencilere hatırlattıklarını bildirmişlerdir. 
 

TARTIŞMA 

Çalışmanın bulguları toplu olarak incelendiğinde, öğrencilerin sayısal derslerden başarısız olma 
konusundaki görüşleri şekil 1.’deki gibi iki grupta toplanabilir. 

 

 
Şekil 1. Öğrenci görüşlerine göre sayısal derslerdeki başarısızlık nedenleri 

 

Öğrencilerle gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinden elde edilen bulgulara göre sayısal 
derslerde başarısız olmaya neden olan fiziksel nedenler; tahtanın görüş mesafesinin uzak, sınıfın 
ise soğuk, kalabalık ve gürültülü olmasıdır. Literatürde fiziksel nedenlerin sayısal derslerde 

Sayısal 
Derslerde 
Başarısız 

Olma

Davranışsal 
Nedenler

Fiziksel 
Nedenler
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başarısızlığa etki ettiğini gösteren çalışmalar vardır (Dursun ve Dede, 2004; Erol ve Erkan, 2008). 
Buna karşın, sayısal derslerdeki başarıyı etkileyen faktörler içinde fiziksel nedenlerin ağırlıklı 
bulunmadığı çalışmalar da mevcuttur (Baard vd., 2010; Thomson vd., 2010). 

Öğrencilerden elde edilen bulgulara göre sayısal derslerde başarısız olmanın diğer nedeni ise 
davranışsal nedenler olarak gruplandırılabilecek olan; not tutmama, devamsızlık, ders tekrarı 
yapmama, dersi anlamak yerine ezberleme, dersi gereksiz bulma, sayısal derse karşı önyargı ve 
derse katılmamadır. Genel görüş olarak ders devamının başarıyı artıran bir faktör olduğu 
kuşkusuzdur. Bu görüşü destekleyen çok sayıda çalışma da mevcuttur. Başlıcaları (Baard vd., 
2010; Jameel ve Hamdan, 2015; Bostan ve Karakaya, 2016; Feriştah ve Ömer, 2015) gibi sayılabilir. 
Bunun yanında devamsızlığın ders başarısında önemli olmadığı bulgusu elde etmiş bir çalışmaya 
da rastlanmıştır (Demir ve Çam, 2006). Muhasebe gibi öğrenimde katılımın çok gerekli olduğu 
bir ders için devam gereksizliği yönünde elde edilen bu sonuca yazarların hiç yorum 
yapmamaları eleştiri konusudur.  

Dersi anlamak yerine ezberlemeye çalışmak da aslında ders çalışma yönteminin iyi 
bilinmediğinin ya da konunun anlaşılmadığının bir göstergesidir. Baştürk de (2012), 
çalışmasında bu durumun başarısızlığa etki ettiğini belirtmiştir.  

Bu çalışmanın bulguları ile paralellik gösteren; derse katılımın, dersi iyi dinlemenin, tekrar 
yapmanın, sıkı ve disiplinli çalışmanın başarıyı olumlu yönde etkilediğine yönelik çalışmalar da 
vardır (Dursun ve Dede, 2004; Sugahara ve Boland, 2014). Çalışma bulgularına göre bazı 
öğrenciler sayısal dersleri gereksiz bulmuşlardır. Buna neden olarak bu öğrencilerin okulun 
misyonunu, aldıkları eğitimin hedefini, kapsamını ve edinecekleri meslek ile sayısal derslerin 
ilişkisini tam anlamamış olmaları gösterilebilir. Bernardi ve Bean (2002) çalışmalarında, alınan 
eğitimle ilgili olan sayısal derslerin faydasını anlamış olmanın derse olan ilgiyi ve öğrenci 
motivasyonunu yükselttiği; Coşgun (2013) ise yükselen motivasyonun başarıyı olumlu etkilediği 
sonucuna varmışlardır. 

Çalışmamızda elde edilen bulgulardan, öğrencilerin bu bölümdeki sayısal dersleri yüksek 
düzeyde matematik bilgisi gerektiren dersler olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Öğrencilerin 
orta öğretim sürecinde matematik dersleri ile ilgili yaşadıkları olumsuz tecrübeler, içeriğini 
bilmeden tüm sayısal derslere karşı endişe duymalarına ve önyargı oluşturmalarına yol 
açmaktadır. Literatürde de benzer bulgulara sahip çalışmalar mevcuttur. Örneğin Özdemir 
(2018), aslında ileri düzeyde matematik bilgisi gerektirmeyen muhasebe eğitiminde, başarısız 
olan öğrencilerin, suçu haksız yere matematik bilgilerindeki eksikliğe yüklediklerini 
belirtmektedir. Tho (2007) da öğrencilerin kendilerini başarı için yeterli görmelerinin başarıyı 
olumlu yönde etkilediğini belirlemiştir.     

Görüşmelerde elde edilen bulgulara göre derslerin öğretim üyeleri, öğrencilerin sayısal 
derslerden başarısız olma nedenlerini yalnızca davranışsal nedenlere bağlamışlardır. Öğrencinin 
belirttiği fiziksel nedenlerin bir kısmının yine öğrencinin ihmalinden kaynaklandığını 
belirtmişler ve bunları sayısal derslerdeki başarısızlığa gösterilen bahaneler olarak 
değerlendirmişlerdir. Davranışsal nedenlerin sayısal ders başarısızlığındaki önemi, hem odak 
gurup görüşmesine katılan öğrenciler hem de moderatör olarak görev yapan ve gözlemlerde 
bulunan araştırmacı tarafından da desteklenmektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışma turizm öğrencilerinin sayısal derslerdeki başarısızlık nedenlerinin belirlenmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları literatürdeki benzer çalışmalarla aynı niteliği 
taşımaktadır. Üniversite düzeyindeki turizm öğrencileriyle yapılan odak gruplar sonucunda 
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başarısızlığa etki eden faktörlerin yine öğrencilerin davranışsal özelliklerinden ve okuldaki 
fiziksel olanaksızlıklardan kaynaklı olduğu bildirilmiştir.  

Turizm Fakültesi’ndeki lisans programında verilen muhasebe, finansman ve maliyet analizi 
dersleri ileri düzey matematik işlem bilgisi gerektirmemektedir. Bu dersler daha çok öğrenciye, 
bilimsel yöntemlere ve teorik bilgilere dayanarak, işletmenin sayısal verilerini kaydetme, 
raporlama, analiz etme, muhakeme etme, yorum yapma ve karar verme becerilerini 
kazandırmaya yöneliktir. Ancak gerek literatür bilgileri gerekse bu çalışmanın sonuçları, 
öğrencilerin dersi matematikle bir tuttuklarını göstermektedir. Buradan da öğrencilerin 
üniversiteye geldiği döneme kadar aldığı matematik derslerindeki başarı veya başarısızlıklarını 
düşünerek, bu derslere karşı bir önyargı geliştirdikleri anlaşılmaktadır. Turizm öğrencilerinin 
büyük çoğunluğu turizm meslek lisesi mezunlarıdır. Meslek liselerinde ağırlıklı olarak mesleki 
uygulama dersleri gördükleri için öğrenciler, matematik konusunda yetersiz olduklarını 
bilmektedirler. Muhasebe, finansman ve maliyet derslerinin de ileri düzeyde matematik bilgisi 
gerektireceğini düşünerek, başarısız olacakları önyargısı ile derslere mesafeli yaklaşmaktadırlar. 
Bunun sonucunda devamsızlık, not tutmamak, düzenli ders çalışmamak ve sınav odaklı ezbere 
dayalı çalışmak gibi hatalı davranışlar nedeniyle başarısızlığı kendileri getirmektedirler.   

Öğrencilerin ifade ettikleri başarısızlık nedenlerinden bir diğeri ise okulun fiziki şartları ve 
olanaklarıdır. Derslerden bazıları 60 kişilik sınıflarda, bazıları ise bir konferans salonunda 
yapılmaktadır. Öğrenciler konferans salonunda yapılan derslerde salonun yeterince ısınmaması, 
sesin her yere eşit dağılmaması ve tahta görüş mesafesinin uzak olmasından dolayı başarısız 
olduklarını ifade etmişlerdir.  

Sayısal derslere giren öğretim üyelerinin birçok konuda öğrenciler ile aynı görüşte olmadıkları 
görülmektedir. Öğretim üyeleri, tahtaya uzak oturan öğrencileri iki gurupta toplamışlardır. İlk 
guruptakiler; derse ilgisiz olup kendi tercihleri ile arka sırada oturanlar; ikinci guruptakiler ise 
derse geç kaldıkları için zorunlu olarak arka sıralarda oturmak durumunda kalanlardır. Öğretim 
üyelerinin ifadelerine göre; bazı derslerde sınıfların kalabalık olmasının nedeni, dersi alttan alan 
öğrencilerdir. Dolayısıyla tahtaya ve dersin hocasına olan mesafenin uzak oluşunda ve sınıf 
şartlarının uygun olmayışında direkt ve dolaylı olarak öğrencinin ihmali söz konusudur. Ayrıca, 
sayısal derslerde başarı elde edebilmek için öğrencilerin uyması gereken; derse devam etme, 
derste not tutma, derste soru çözme ve dersi anlayarak tekrar etme prensipleri, sıklıkla 
öğrencilere hatırlatıldığı halde öğrencilerin büyük bir kısmının bu konuda özensiz olduğu 
gözlenmektedir. Bunun haricinde okuldaki fiziksel koşullar ve olanaklar, öğrenmeye istekli ve 
dersin şartlarını yerine getiren öğrenciler için bir sorun teşkil etmemektedir.  

Elde edilen sonuçlar ışığında, sayısal ders olarak alınan muhasebe – finansman ve maliyet analizi 
gibi derslerde başarının sağlanması için aşağıdaki öneriler sıralanabilir: 

1- Öğrencilere sayısal derslerin amacı, önemi ve turizm işletme yönetimindeki yeri iyi 
anlatılmalıdır. Bunun için dersin başında ve ara ara öğretim üyesi tarafından açıklamalar 
yapılabilir. Ayrıca, çeşitli turizm işletmelerinden davet edilen bazı yöneticiler derse konuk 
edilerek muhasebe – finansman ve maliyet analizi gibi sayısal derslerin işletmeler ve onların 
yönetimi açısından önemi vurgulanabilir.  

2- Sayısal derslere olan ön yargıların ve kaygıların ortadan kalkması için dönemin başından 
itibaren öğrenciye sık sık ileri düzeyde matematik bilgisine gerek olmadığı hatırlatılabilir ve sınıf 
içinde yaptırılan kolay ve eğlenceli uygulamalarla derse olan motivasyon sağlanabilir. 

3- Sayısal derslerde başarılı olmak için gerekli olan prensipler, dönemin başında çok yoğun bir 
şekilde anlatılabilir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar öğrenciye gösterilebilir ve açıklanabilir. 
Bunu daha etkili kılmak için sayısal derslerde başarılı ve başarısız olmuş üst sınıf öğrencilerinden 
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yardım alınabilir. Bu öğrenciler derslere davet edilerek derslerdeki prensiplerin önemi ve 
öğrencilerin yaşadıkları olumlu ve olumsuz tecrübeler vurgulanabilir.  

4- Dersi alttan alan öğrencilerden dolayı derslerin kalabalık olması durumunda öğrencileri 
bölerek ikinci bir sınıfın açılması sağlanabilir. Bunun için dersin öğretim üyesi ve okul 
yönetiminin birlikte çalışması gerekmektedir. Öğrencilerin sınıfın fiziksel koşullarında 
gördükleri olumsuz durumlar sadece öğrenci arasında konuşulan bir şikayet konusu olarak 
kalmamalıdır. Sınıf temsilcisi aracılığı ile sorunlar okul yönetimine bildirilebilir ve çözüm 
aranması sağlanabilir. 

5- Öğrenciler ve sayısal derslerin öğretim üyeleri arasında iyi bir diyalog olması öğrencilerin 
sayısal derslere olan kaygılarını azaltabilir, cesaretlerini ve motivasyonlarını artırabilir. Bunun 
için ders haricinde beraberce çeşitli etkinlikler yapılabilir. 

Bu çalışmada, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesinde lisans düzeyindeki 
öğrencilerin sayısal derslerde başarısız olma nedenleri kendi açılarından ve öğretim üyeleri 
açısından ortaya konmaktadır. Çalışma sonuçları, öğrencilerin bu derslere karşı önyargılar ve 
kaygılar taşıdığını ve bu nedenle başarısızlıkların belli orandaki nedenlerini ilgisi olmayan 
konulara yüklediklerini göstermektedir. Bu çalışma öğrenciye, sayısal derslerde başarıyı getiren 
asıl konunun dersin öğrenme prensiplerini benimsemek ve onları disiplinli bir şekilde 
uygulamak olduğunu anlamalarında ve gereksiz önyargılardan kurtulmalarında rehberlik 
edecektir. Bunun için çalışmadan elde edilen sayısal dersi öğrenme ve başarılı olma prensipleri, 
bu alanda eğitim veren kurumlarda, sayısal derslerin başlangıcında öğrencilere aktarılmalı ve 
belli sıklıklarla da hatırlatılmalıdır.  

Sayısal derslerde başarı konusunda bundan önce yapılan araştırmalarda genellikle kullanılan 
nicel yöntemlerden farklı olarak; bu çalışmada nitel veri kullanılması, konunun farklı bir yönden 
derinlemesine incelenmesini sağlamış ve bu yönde yapılacak sonraki araştırmalar için bir örnek 
oluşturmuştur. Çalışmanın sınırlılıkları dikkate alındığında, gelecekte daha büyük örneklem 
grubu üzerinden nitel ve nicel verilerle karma yöntemli bir çalışma gerçekleştirilerek 
başarısızlığa etki eden faktörler ve etki dereceleri daha somut bir şekilde ortaya konabilir. 
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GİRİŞ 

Turistleri seyahat etmeye yönelten faktörler birbirinden farklıdır. Bu faktörlerin temelinde ise bu 
kişilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bazıları dinlenme 
ihtiyaçlarını gidermek için tercih ettikleri bölgenin denizine, güneşine, plajına odaklanırken 
bazıları da mevcut bilgi birikimlerine yenilerini eklemek için tarihi, kültürel yapılara önem 
vermektedir.  

Tüketici istek ve ihtiyaçlarının neler olduğunun tespit edilebilmesi için destinasyonları ziyaret 
eden turist profilinin belirlenmesi gerekmektedir. Öğrenilen turist profili, turizm planlaması, 
yönetimi ve pazarlanması için önemli veriler sunmaktadır. Müşteri tatmini yoluyla kar sağlamayı 
amaçlayan bu faaliyetler yürütülürken turistlerin profillerinin bilinmesi oldukça önemlidir 
(Belber, 2011). Dolayısıyla bir destinasyonu tercih eden turistlerin profillerinin öğrenilmesi 
destinasyonda yer alan turizm paydaşları için çok faydalı olacaktır. Turistlerin yapacakları 
seyahatlerden beklentilerinin, tutum ve davranışlarının doğru analiz edilmesi; turizm işletmeleri 
ve paydaşları tarafından kendilerine sunulacak hizmet, ürün, yaklaşım gibi arz unsurlarının 
doğru ve etkin bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olacaktır. 

Dünyadaki turizm destinasyonlarının benzer özellikler taşımaları nedeniyle değişiklik arayan 
turistler yeni motivasyonlarla yeni destinasyon arayışına girmişlerdir. Bireysel ya da küçük 
gruplarla seyahatler kitle turizminin önüne geçmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak da turist 
profilleri de değişmeye başlamıştır. Doğal özellik bakımından eşsiz olan, tarihi ve kültürü olan, 
düşük nüfusa sahip, kendi kültürlerini koruyan kırsal yöreler daha çok dikkat çekmeye 
başlamıştır (Bingöl ve Çakır, 2020). 

Çalışma alanı olan ve “Şehzadeler Şehri” olarak bilinen Amasya, barındırdığı farklı uygarlıklara 
ait eserler ile önemli bir kültür merkezidir. Denize kıyısı olmayan, coğrafi olarak dağların arasına 
sıkışmış bir yerleşim yeri görüntüsünde olan Amasya’yı ziyaret edenlerin katılabilecekleri turizm 
türleri arasında inanç turizmi, av turizmi, termal turizm sayılsa da ön plana çıkan turizm şeklinin 
kültür turizmi olduğu söylenebilir. 

Amasya; tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, zengin kültürel çekiciliklere sahip hem 
Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyan hem de Cumhuriyet’in doğum belgesi olarak kabul edilen 
“Amasya Tamimi”nin imzalandığı önemli bir yerleşim yeridir. Bu çalışmada Amasya’yı ziyaret 
eden yerli turistlerin profilleri, Amasya’yı tercih nedenleri, Amasya ile ilgili memnuniyet 
düzeylerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Elde edilecek verilerin Amasya’nın pazarlama 
politikalarının ve kalkınma stratejilerinin oluşturulmasında destinasyondaki turizm 
paydaşlarına ve pazarlamacılara yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Turist Profili 

Tüketici pazarının tamamına hitap etmek artık mümkün olmadığı için turizm pazarlamacılarının 
pazarı bölümlere ayırmaları ve belirli bölüme hitap etmeleri gerekmektedir. En üst düzeyde 
turist memnuniyetini sağlayabilmek için pazarlama uzmanları pazar bölümlendirmesi adı 
verilen heterojen pazarı homojen pazara bölmektedirler. Bu sayede pazar bölümlendirmesiyle 
bir destinasyonun kaynak ve çabaları belirli bir turist profili üzerine yoğunlaşabilir ve pazarda 
maksimum kişiye ulaşılabilmektedir (Doole ve Lowe, 2001).  

Turizmde tüketicilerin turistik ürünlerin tüketimi ile ilgili satın alma kararlarını ve davranışlarını 
iyi anlamak gerekmektedir (Qirici, 2011). Hedef kitlenin profilini bilmek, ürün ve hizmetlerin 
oluşturulması, geliştirilmesi ve bunların daha etkin tanıtılmasına yardımcı olmaktadır. Yapılacak 
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olan etkin pazar araştırmaları rekabet avantajı sağlamada oldukça önemlidir. Bir destinasyona 
gelen turistlerin tercih sebepleri, nasıl geldikleri ve satın alma davranışlarının nasıl 
gerçekleştiğinin bilinmesi hem destinasyon yöneticilerine hem de oradaki işletmelerin gelecek 
planlamalarında kendilerine kritik bilgiler sunmaktadır (Çetin, 2017). 

Bireyleri seyahate yönelten nedenler yani seyahat motivasyonu, destinasyon seçiminde çok 
önemli rol oynamaktadır (Musa vd., 2011). Prestij, kalabalıktan kaçma ve kendini bulma gibi 
psikolojik faktörler; dinlenme, rahatlama, zindelik, tedavi ve sağlık gibi fiziksel faktörler; 
akrabalık ilişkilerini geliştirme, arkadaşların ziyaret edilmesi ve yeni insanlarla tanışmak için 
sosyal etkileşimin varlığı; yenilik arayışı, kültür keşfi, macera arayışı, alışveriş, güvenlik, sunulan 
seçenekler, şikayetlerle ilgilenme gibi unsurlar turistlerin destinasyon seçimlerini etkilemektedir 
(Tripathi ve Siddiqui, 2010). Güneş, plaj, aile, arkadaş, akraba ziyaretleri, doğa, kültür, şehir 
turları, sporla ilgili faaliyetler, sağlıklı yaşam, spa tedavisi, doğal özellikler, konaklama kalitesi, 
kültürel ve tarihi yerler, fiyatlar, kalite, misafirperverlik diğer önemli faktörlerdendir (Fuchs ve 
Weirmair, 2004). 

Turizm pazarlaması; turistlerin tüketici olarak davranışlarını nelerin etkilediğini anladığında 
daha başarılı sonuçlar vermektedir. Birbirlerinden farklı özellikleri ve farklı satın alma 
davranışları sergileyen turistlerin istek ve ihtiyaçları da birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle 
destinasyonu ziyaret eden kişilerin profillerinin belirlenmesi, destinasyondan beklentilerinin 
öğrenilmesi ve buna uygun faaliyetlerin yürütülmesi önemlidir. Turistik hizmetlerin 
pazarlamasının başarılı olabilmesi için turistleri çok iyi tanımak ve tüketim davranışlarını da iyi 
analiz etmek gerekmektedir. Bu nedenle bir turizm bölgesini ziyaret eden turistlerin profillerinin 
belirlenmesi oldukça önemlidir (Hayta, 2008:39).  

Turist profilinden ne anlaşıldığı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde açıklanmıştır. Yaygın 
olan sınıflandırmaya göre turist profili; demografik, coğrafik, psikolojik ve sosyo ekonomik 
olmak üzere 4 temel unsurdan oluşmaktadır. Demografik profili oluşturan unsurlar; yaş, cinsiyet, 
medeni hal, meslek, milliyet ve seyahate katılanların sayısıdır. Coğrafik profili oluşturan 
unsurlar; turistin geldiği ülke veya şehire göre şekillenmektedir. Psikolojik profili oluşturan 
unsurlar; turistin destinasyonu ziyaret amacı, boş zaman aktiviteleri, kalış süreleri ve konaklama 
tercihlerinden oluşmaktadır. Sosyo ekonomik profili oluşturan unsurlar ise; yıllık gelir, eğitim 
düzeyi, ulaşım türü, harcama miktarı ve fiyat esnekliğidir (Saayman, 2001; Kotler vd.,1999, Aksu 
vd., 2009).  

Bir destinasyona çeşitli amaçlarla gelen ziyaretçilerin özellikleri kendilerine sunulacak 
hizmetlerin çeşitliliğinde dikkate alınması gereken unsurlardandır. Yaşları, eğitim seviyeleri, 
cinsiyetleri, kültür seviyeleri birbirinden farklı olan turistlerin ulaşım araçları, seyahat amaçları, 
konaklama seçimleri de farklı olmaktadır (Kılıç ve Pelit, 2004). Turistlerin özelliklerinin tespit 
edilmesi, turistik taşıma kapasitesinin belirlenmesinde, üretilecek ve sunulacak turistik ürünün 
şekillenmesinde ve turizmi geliştirme planlarının hazırlanmasında önemli rol oynamaktadır 
(Avcıkurt, 2003:22). Ayrıca hedef kitle olarak belirlenen turistlerin belirli özelliklerinin iyi 
bilinmesi yürütülecek reklam, tanıtma ve satış geliştirme işlemleri de o denli etkili olmaktadır 
(Hayta, 2008:35). 

Ziyaretçilerin bir destinasyondan ayrılırken memnuniyet derecelerini belirleyen birçok etken 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; ulaşım, yiyecek ve içecek çeşitliliği ve kalitesi, eğlence ve 
alışveriş olanakları, fiyatlar, yerel halkın tutumudur (Duman ve Öztürk, 2005). Turistlerin 
destinasyondan duydukları memnuniyet sadece onların özellikleri ile belirlenen bir olgu 
değildir. Ziyaretten önceki beklentinin düzeyi ziyaret sonrasındaki tatmin düzeyine etki 
etmektedir. Bir diğer ifadeyle beklentileri ile satın alınan hizmetler uyuşuyorsa müşteri 
memnuniyeti o noktada ortaya çıkmaktadır (Çakıcı ve Aksu, 2006). 
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Lötter vd. (2014), Güney Afrika’da Pretoria’yı ziyaret eden macera turistlerinin demografik 
profillerini araştırmışlar ve ziyaretçilerinin yaşlarının 28 ve 49 yaşları arasında değiştiğini, ev 
halkının genelde 2 ya da 4 kişiden oluştuğunu ve genellikle hanede 2 kişinin gelir sahibi 
olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmada elde ettikleri sonuçların macera turizmi üzerinde 
uzmanlaşan seyahat acentalarının etkili pazarlama stratejileri geliştirmelerine yardımcı 
olabileceğini belirtmişlerdir. 

Ezeuduji vd., (2016) turist profili ile Cape Town destinasyon markası arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda ziyaret sayıları, turistlerin yaşları, kalış sürelerinin turistlerin 
destinasyon algılarına önemli etkilerinin bulunduğunu saptamışlardır. 

Qırıcı (2011), yaptığı çalışmada turistlerin motivasyonlarının, davranışlarının ve destinasyon 
arayışlarındaki yeni eğilimlerin neler olduğunu araştırmış, bunları bilmenin turistik arz 
unsurları, turizm planlama ve kalkınma aktörleri için önemli olduğuna dikkat çekmiştir. 

Slabbert ve Plessis (2011), Güney Afrika’yı ziyaret eden ziyaretçilerin demografik özelliklerinin 
seyahat davranışları üzerindeki etkisini incelemek için 1300 kişi üzerinde bir çalışma 
yapmışlardır. Çalışmada demografik faktörlerin seyahat davranışları üzerinde etkili olduğu 
sonucuna varmışlardır. 

Dropulic ve Ruzic (2009), çalışmalarında turist harcamalarının yükselmesi için turist profilini 
öğrenmenin ve bu profillere uygun kültürel, sportif ve eğlence faaliyetlerinin oluşturulması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Özdemir vd. (2012), Antalya’yı ziyaret eden 10.393 kişiye 
uyguladıkları çalışmada turist profili, memnuniyet ve sadakat arasında çok belirgin bir ilişki 
olduğunu belirlemişlerdir. 

Literatür incelemesinde görüldüğü gibi, dünyanın farklı destinasyonlarını ziyaret eden 
turistlerin profillerini araştıran birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda bir destinasyonu 
ziyaret eden turistlerin profillerinin öğrenilmesinin önemine değinilmiştir. Literatürde 
Amasya’ya yönelik böyle bir çalışmaya rastlanmamasından dolayı yapılan bu çalışmanın önemli 
olduğu düşünülmektedir. 

 

Amasya’da Turizm 

Karadeniz Bölgesi’nin geneline özellikle son yıllarda artan bir turizm talebinden bahsetmek 
mümkündür. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi yaylaları ile hem yaz hem de kış aylarında ilgi 
görmektedir. Karadeniz’e olan bu ilgiden Amasya da tarihi ve kültürel zenginlikleri ile pay 
almaya başlamış ve yapılan yatırımlarla turizm burada da bir gelişim sürecine girmiştir.  

Alternatif turizm eğilimlerinin artmasıyla Amasya’da başta kültür turizmi olmak üzere termal 
turizm, inanç turizmi, kamp turizmi, kuş gözlemciliği, bisiklet turizmi ve gastronomi turizmi gibi 
aktiviteler yapılır hale gelmiştir. Yapılan çalışmalar kültür turizmine katılan turistlerin 
seyahatleri sırasında sergiledikleri tutum ve davranışların diğer turistlerden farklı olduğunu 
ortaya koymuştur (Mckercher ve Cros, 2002). Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 
Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de turist profili odaklı turizm ürünü oluşturularak Türkiye’nin 
uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında önemli bir 
destinasyon olması hedef olarak gösterilmiştir. Bu amaca ulaşabilmek için de yapılacak öncelikli 
çalışma turist profilinin belirlenmesidir (Doğan vd., 2010). Turist profilinin belirlenmesi, 
sürdürülebilir turizm açısından kaynakların doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır 
(Hvenegaard, 2002). Bu bakımdan hem makro destinasyon olarak Türkiye’ye gelen turistlerin 
hem de Amasya gibi mikro destinasyonları ziyaret eden turistlerin profillerini iyi analiz etmek 
gerekmektedir.  
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Karadeniz Bölgesi genelinde özellikle kültür turları kapsamında son birkaç yılda yaşanan turist 
hareketliliği Amasya’ya da yansımıştır. Turist hareketliliğinde yaşanan bu hareketlilik şehirdeki 
konaklama imkanlarının da artmasına sebep olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine 
göre 08.04.2020 tarihi itibariyle Amasya’da turizm işletme belgeli 20 tesis, belediye işletme belgeli 
de 63 tesis bulunmaktadır. Turizm işletme belgeli ve belediye işletme belgeli konaklama 
tesislerindeki toplam oda sayısı 1.590, toplam yatak kapasitesi ise 3.421’dir. Çalışmanın temelini 
Amasya’yı ziyaret eden yerli turistler oluşturmaktadır. Dolayısıyla ziyaretçi istatistiklerini 
bilmek önemlidir. Tablo 1’de Amasya için 2019 yılı konaklama istatistikleri görülmektedir. 

Tablo 1: Amasya 2019 Yılı Konaklama İstatistikleri 

 Tesise Geliş Sayısı Geceleme Sayısı Ortalama Kalış Süresi 
 Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 
Turizm 
İşletme 
Belgeli 
Tesisler 

7.006 117.424 124.430 8.866 164.196 173.062 1.27 1.40 1.39 

Belediye 
İşletme  
Belgeli 
Tesisler 

3.140 141.097 144.237 4.821 189.101 193.922 1.54 1.34 1.34 

TOPLAM 10.146 258.521 268.667 13.687 353.297 366.984 1.35 1.37 1.37 

Kaynak: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 

 

Amasya, Karadeniz’e tur düzenleyen seyahat acentalarının tur programlarında yer alan bir 
destinasyondur. Bu turların büyük çoğunluğu ise Amasya’da konaklama yapmamakta, 
dolayısıyla turistler günübirlik ziyaretçi durumunda olmaktadır. Tablo 1’de 2019 yılında tesislere 
gelen ziyaretçi sayısı 258.521 olarak görünmekteyken Amasya’yı ziyaret eden kişi sayısı içerisine 
günübirlik ziyaretçileri veya konaklama tesislerinde konaklamayanlar da katıldığında ziyaretçi 
sayının daha fazla olduğunu söylenebilir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, tarihi ve turistik zenginliklerini ön plana çıkararak yeni bir destinasyon 
olma yönünde ilerleyen Amasya’yı ziyaret eden yerli turistlerin profillerinin ve Amasya 
turizmine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Elde edilecek verilerin gelecek dönemlerde 
Amasya’yı ziyaret edecek potansiyel ziyaretçilere yönelik yapılacak tanıtım ve pazarlama 
çalışmalarında yardımcı olacağı düşülmektedir. Veriler 1 Haziran 2019 – 1 Temmuz 2019 tarihleri 
arasında toplandığı için bu çalışma için “Etik Kurul Onay”ı alınmamıştır. Araştırmacı amacı 
doğrultusunda araştırma soruları oluşturulmuştur. Bu kapsamda aşağıda yer alan araştırma 
sorularına yanıt aranmaktadır: 

• Gelen ziyaretçilerin daimi oturdukları yer neresidir? 
• Amasya’yı tercih etme sebepleri nedir? 
• Amasya’ya gelirken kullandıkları ulaşım sistemi ve ulaşım araçları nedir? 
• Amasya’ya gelme sıklıkları nedir? 
• Amasya’ya geliş şekilleri nasıldır? 
• Amasya’da konaklama yaptıkları yerin türü nedir? 
• Amasya’da yer alan turistik arz unsurları arasında en çok etkilendikleri hangileridir? 
• Amasya’yı öğrenme şekillerinin dağılımı nasıldır? 
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• Amasya’ya ilişkin görüşleri nasıl dağılmaktadır? 
• Amasya’ya ilişkin görüşleri cinsiyet göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 

Çalışma Gurubu 

Amasya merkezde uygulanan çalışmaya farklı demografik özelliklere sahip toplam 576 birey 
katılmıştır. Çalışmaya katılan 576 gönüllü katılımcının demografik özelliklerine ait veriler, Tablo 
2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Kategori Alt Kategori F % 

Cinsiyet 
Kadın 246 42,7 
Erkek 330 57,3 

Medeni Durum 
Evli 316 54,9 

Bekâr 260 45,1 

Yaş 

20 yaş ve altı 147 25,5 
21-30 yaş 225 39,1 
31-40 yaş 149 25,9 

41 ve üzeri 53 9,2 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 114 19,8 
Ortaokul 104 18,1 

Lise 132 22,9 
Yüksekokul/Fakülte 198 34,4 
Meslek Yüksekokulu 8 1,4 

Lisansüstü 20 3,5 

Meslek 

Özel Sektör İşçi 120 20,8 
Özel Sektör Yönetici 30 5,2 

Kamu Personeli 68 11,8 
Akademisyen 9 1,6 

Emekli 22 3,8 
Sanayici 6 1,0 

Tüccar Esnaf 56 9,7 
Öğrenci 47 8,2 

Serbest Meslek 205 35,6 
Kamuda işçi 13 2,3 

Aylık Gelir 

0-1.500 83 14,4 
1.501-3.000 317 55,0 
3.001-5.000 122 21,2 
5.001-7.000 38 6,6 
7.001-10.000 10 1,7 

10.001 ve üzeri 6 1,0 

 

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların cinsiyet ve medeni durum açısından dengeli bir dağılıma 
sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte katılımcıların çoğunluğunun 21-30 yaş grubu 
arasında olduğu, üniversite düzeyinde öğrenim gördüğü, serbest meslekle uğraştıkları ve özel 
sektör çalışanı olduğu, aylık gelirlerinin ise 1501-3000 TL arasında olduğu belirlenmiştir. 
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Veri Toplama Süreci 

Araştırma problemlerini yanıtlamak için araştırmacı tarafından bir anket geliştirilmiştir. Anketin 
amacı, tarihi ve turistik zenginliklerini ön plana çıkararak yeni bir destinasyon olma yönünde 
ilerleyen Amasya’yı ziyaret eden ziyaretçilerin profillerinin belirlenmesi ve Amasya imajına 
ilişkin görüşlerini belirlemektir. Geliştirilen anket; demografik bilgi soruları ile birlikte 
katılımcıların Amasya’ya ilişkin ziyaretlerine ilişkin görüşlerini elde etmeyi amaçlayan beşli 
Likert tipindeki sorulardan oluşmaktadır. Anket, katılımcılara 1 Haziran 2019 - 1 Temmuz 2019 
tarihleri arasında uygulanmıştır. Çalışma alanı olarak Amasya’nın seçilme sebepleri arasında; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özellikle kültür turizminin geliştirilmesi için seçilen 
marka kentlerden birisi olması, ziyaretçi sayısının artırılması için yapılan çalışmaların son 
yıllarda artması ve araştırmacı tarafından verileri toplama imkanının daha rahat olması 
gösterilebilir.  

Araştırma evrenini Amasya’yı ziyaret eden yerli turistler oluşturmaktadır. Ancak Amasya’da 
geceleme istatistiklerine ulaşılmasına rağmen turistik amaçlı günübirlik gelen veya konaklama 
tesisleri hariç yerlerde konaklama yapan kişilerin sayısı tam olarak tespit edilemediğinden 
çalışmanın evreni de net olarak tespit edilememiştir. Bu yüzden örneklem kullanılmış ve 
katılımcılara elverişli örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. Katılımcılar gönüllülük 
esasına dayalı olarak çalışmaya dahil olmuştur. 

 

Verilerin Analizi 

Bu çalışma, betimsel tarama modeli takip edilerek yürütülen nicel bir araştırmadır. Anketin 
güvenirlik katsayısı 0,885 olarak hesaplanmıştır. Güvenilirlik katsayısının 0,70’in üzerinde olması 
anketin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Anketten elde edilen veriler betimsel 
istatistiki teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma 
değerleri hesaplanmıştır. Anketlerin elde edilen verilerin analizi için fark testleri kullanılacaksa 
ölçeklerden elde edilen verilerin analizinden farklı bir yaklaşımın takip edilmesi önerilmektedir. 
Anket maddelerine verilen yanıtlar ordinal veri olarak kabul edilmektedir ve ilgili veriler 
üzerinde fark testleri yapılırken parametrik olmayan testlerin kullanılması önerilmektedir 
(Boone ve Boone, 2012). Dolayısıyla bu çalışmada fark testleri yapılırken Mann-Whitney U testi 
kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırma problemlerini yanıtlamak için gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen 
bulgular tablolar halinde verilmiştir. Katılımcılara yöneltilen “Daimi oturduğunuz yer neresidir?”, 
“Amasya’yı tercih etme sebebiniz?”, ve “Amasya’ya gelirken kullandığınız ulaşım sistemi ve ulaşım 
aracınız” sorularına verdikleri yanıtlara ilişkin dağılım, Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3 incelendiğinde; katılımcıların % 46,4’ünün Tokat’ta, % 17,9’unun da Samsun’da ikamet 
ettiği, % 36,3’ünün Amasya’yı tercih etme nedeninin tarihi ve kültürel ziyaret olduğu, % 
82,9’unun Amasya’ya gelirken karayolunu tercih ettiği ve kara yoluyla seyahat edenlerin 
çoğunluğunun kendi aracıyla seyahat ettiği belirlenmiştir. Tokat ve Samsun illeri Amasya’ya 
komşu ve karayolu ile oldukça yakın mesafede bulunan şehirlerdir. Bu iki şehirden ziyaretçiler 
kendi araçları ile karayolunu kullanarak Amasya’ya kısa süre içerisinde ulaşma imkanına 
sahiptirler. 
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Tablo 3. Katılımcıların İkametleri, Amasya’yı Tercih Nedenleri ve Ulaşım Şekilleri 
 

Değişkenler F % 

Daimi Oturulan Yer 

Amasya İlçeleri 29 5,0 
Samsun 103 17,9 
Tokat 267 46,4 
Ankara 34 5,9 
İstanbul 62 10,8 
İzmir 52 9,0 
Diğer 29 5,0 

Amasya’yı Tercih Etme Nedeni 

Tarihi Kültürel Ziyaret 209 36,3 
Dinlenme/Tatil 178 30,9 
Kendi Memleketim 72 12,5 
Akraba/arkadaş Ziyareti 55 9,5 
Tur Programı 29 5,0 
İş Amaçlı 28 4,9 
Kongre Seminer 5 0,9 

Amasya’ya Gelirken Kullanılan Ulaşım 
Sistemi 

Havayolu 34 5,9 
Demiryolu 64 11,1 
Karayolu 478 82,9 

Amasya’ya Gelirken Kullanılan Ulaşım 
Aracı 

Kendi Aracım 282 49,0 
Otobüs 169 29,3 
Kiralık Araç 42 7,3 

 

Katılımcıların Amasya’da kalma süreleri, Amasya’ya gelme sıklıkları, geliş şekilleri ve 
Amasya’da konaklama yaptıkları yerlere ilişkin bulgular, Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 4 
incelendiğinde; katılımcıların önemli bir çoğunluğunun Amasya’yı günübirlik ziyaret ettiği, 
katılımcıların %51’inin Amasya’ya ilk kez geldikleri, katılımcıları yaklaşık yarısının seyahat 
acentası ve tur programı kapsamında Amasya’yı ziyaret ettikleri, çoğunluğunun kendi 
imkanlarıyla geldikleri ve katılımcıların çoğunluğunun Amasya’da otel ve pansiyonlarda 
konakladıkları belirlenmiştir. 

Katılımcılarda Amasya’da yer alan turistik arz unsurlarından en çok etkilendiklerini birinci, 
ikinci ve üçüncü tercih olarak belirtmeleri istenmiştir. Bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. Tablo 5 
incelendiğinde; katılımcıların Amasya’da yer alan turistik arz unsurlarından en çok etkilendikleri 
unsurlara ilişkin birinci tercih olarak Kral Kaya Mezarlarını gösterdikleri (%23,8), ikinci tercih 
olarak en çok Amasya Kalesi’ni belirttikleri (% 16,8), üçüncü tercih olarak ise en çok Hazeranlar 
Konağı’nı tercih ettikleri (% 13,2) belirlenmiştir. 
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Tablo 4. Kalma Süresi, Gelme Sıklığı, Geliş Şekli ve Konaklama Yapılan Yer 

Değişkenler F % 

Amasya’da Kalma Süresi 

Günübirlik 238 41,3 
1 Gece 96 16,7 
2-4 gece 160 27,8 
5 geceden fazla 82 14,5 

Amasya’ya Gelme Sıklığı 

İlk kez 294 51,0 
İkinci kez 151 26,2 
Üçüncü kez 33 5,7 
Üçten fazla 98 17,0 

Amasya’ya Geliş Şekli 

Seyahat Acentası Aracılığıyla 158 27,4 
Tur Programı Kapsamında 132 22,9 
Dernek/Gezi Grubu 37 6,4 
Kendi İmkânımla 216 37,5 
Okul Gezisi ile 15 2,6 
İşyerim Vasıtasıyla 18 3,1 

Amasya’da Konaklama Yapılan 
Yer 

Otel 261 45,3 
Pansiyon 166 28,8 
Misafirhane 28 4,9 
Öğretmenevi 45 7,8 
Kiralık Ev 2 0,3 
İkinci Ev (Kendime Ait) 25 4,3 
Akraba/Tanıdık Yanı 49 8,5 

 

Tablo 5. Turistik Arz Unsurlarından Etkilenme Durumları 

Turistik Arz Unsurları F % 

Amasya Kalesi 
Birinci Tercih 89 15,5 
İkinci Tercih 97 16,8 
Üçüncü Tercih 72 12,5 

Ferhat Su Kanalı 
Birinci Tercih 99 17,2 
İkinci Tercih 82 14,2 
Üçüncü Tercih 49 8,5 

Bayezid Külliyesi 
Birinci Tercih 46 8,0 
İkinci Tercih 71 12,3 
Üçüncü Tercih 53 9,2 

Kral Kaya Mezarları 
Birinci Tercih 137 23,8 
İkinci Tercih 79 13,7 
Üçüncü Tercih 59 10,2 

Amasya Müzesi 
 

Birinci Tercih 20 3,5 
İkinci Tercih 40 6,9 
Üçüncü Tercih 35 6,1 

Âşıklar Müzesi Birinci Tercih 22 3,8 



Burak ERYILMAZ 

 2337 

 İkinci Tercih 51 8,9 
Üçüncü Tercih 61 10,6 

Sabuncu Şerafeddin Tıp Müzesi 
Birinci Tercih 8 1,4 
İkinci Tercih 27 4,7 
Üçüncü Tercih 24 4,2 

Minyatür Amasya 
Birinci Tercih 20 3,5 
İkinci Tercih 22 3,8 
Üçüncü Tercih 54 9,4 

Şehzadeler Müzesi 
Birinci Tercih 10 1,7 
İkinci Tercih 28 4,9 
Üçüncü Tercih 46 8,0 

Hazeranlar Konağı 
Birinci Tercih 102 17,7 
İkinci Tercih 54 9,4 
Üçüncü Tercih 76 13,2 

Özçekim Yapan Şehzade Heykeli 
Birinci Tercih 14 2,4 
İkinci Tercih 17 3,0 
Üçüncü Tercih 45 7,8 

 

Katılımcıların Amasya’ya ilişkin bilgi edindikleri ortam, kişi, kurum ve medyaya ilişkin bulgular 
Tablo 6’da gösterilmiştir. Tablo 6’daki veriler, katılımcıların Amasya hakkında bilgilere sıklıkla 
internet üzerinden (% 35,4) ve sosyal medya aracılığıyla (% 26,9) eriştikleri belirlenmiştir. En az 
TV aracılığıyla bilgi edindikleri görülmüştür. 

 

Tablo 6. Amasya’yı Öğrenme Şekilleri 

Değişken F % 

Amasya’yı Öğrenme 
Şekli 

Kitap, dergi, gazete 18 3,1 
Tanıdıklardan 138 24,0 
Seyahat Acentasından 53 9,2 
İnternetten 204 35,4 
Sosyal Medyadan 155 26,9 
TV 1 0,2 
Diğer  7 1,2 

 

Katılımcıların Amasya’ya ilişkin görüşlerine ilişkin uygulanan anket sonuçları ve cinsiyete göre 
görüşlerinin farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin Mann-Whitney U testi bulguları, ise Tablo 7’de 
gösterilmiştir.  
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Tablo 7. Amasya’ya İlişkin Görüşlere İlişkin Bulgular 

Maddeler 
Cinsiyet N Ort. Sıra Ort. Sıra 

Toplamı 
U Z p 

1. Bu seyahatten gerçek anlamda 
keyif aldım. 

Kadın 246 4,248 277,78 68335 37954 -1,456 0,145 

Erkek 330 4,333 296,49 97841    

2. İyi ki Amasya’ya gelmişim. 
Kadın 246 4,095 272,72 67089 36708 -2,121 0,034 
Erkek 330 4,252 300,26 99087    

3. Amasya’yı tanıdıklarıma da 
tavsiye edeceğim 

Kadın 246 4,106 279,87 68848 38467 -1,148 0,251 
Erkek 330 4,185 294,93 97328    

4. Sokaklarda gezerken kendimi 
güvende hissettim 

Kadın 246 3,968 280,1 68905,5 38524,5 -1,116 0,265 
Erkek 330 4,070 294,76 97270,5    

5. Stresten uzak dinlenmek için 
uygun bir yerdir. 

Kadın 246 4,052 278,94 68618,5 38237,5 -1,303 0,193 
Erkek 330 4,142 295,63 97557,5    

6. Yeterli sayıda konaklama 
tesisine sahiptir. 

Kadın 246 4,096 287,55 70737,5 40356,5 -0,129 0,897 
Erkek 330 4,112 289,21 95438,5    

7. Konaklama tesisi bulma 
konusunda sıkıntı çekmedim. 

Kadın 246 3,969 270,36 66508 36127 -2,45 0,014 
Erkek 330 4,145 302,02 99668    

8. Her bütçeye uygun konaklama 
imkanı mevcuttur 

Kadın 246 4,065 274,3 67477 37096 -1,911 0,056 
Erkek 330 4,194 299,09 98699    

9. Konaklama tesislerinin 
mimarisi bölge mimarisi ile 
uyumludur. 

Kadın 246 4,144 272,69 67082 36701 -2,138 0,033 

Erkek 330 4,276 300,28 99094    

10. Konaklama tesislerinde hijyen 
konusunda sıkıntı çekmedim. 

Kadın 246 4,252 283,11 69644 39263 -0,732 0,464 
Erkek 330 4,303 292,52 96532    

11. Konaklama tesislerinde iyi 
karşılandığımı ve ilgilenildiğimi 
hissettim. 

Kadın 246 4,239 281,48 69243,5 38862,5 -0,95 0,342 

Erkek 330 4,291 293,73 96932,5    

12. Amasya’yı simgeleyen 
hediyelik veya hatıra eşyası 
bulma konusunda sıkıntı 
çekmedim. 

Kadın 246 4,114 283,09 69641 39260 -0,72 0,472 

Erkek 330 4,188 292,53 96535    

13. Hediyelik eşya dükkanlarında 
iyi karşılandığımı ve 
ilgilenildiğimi hissettim 

Kadın 246 3,972 282,88 69587,5 39206,5 -0,743 0,457 

Erkek 330 4,061 292,69 96588,5    

14. Yöresel yemek sunan restoran 
bulma konusunda sıkıntı 
çekmedim. 

Kadın 246 3,926 274,79 67597,5 37216,5 -1,803 0,071 

Erkek 330 4,027 298,72 98578,5    

15. Restoranlarda hizmet 
kalitesinin yüksek olduğunu 
düşünüyorum. 

Kadın 246 3,373 271,1 66689,5 36308,5 -2,287 0,022 

Erkek 330 3,636 301,47 99486,5    

16. Restoranlarda sunulan yiyecek 
ve içeceklerinin lezzetleri güzeldi. 

Kadın 246 3,93 277,79 68335,5 37954,5 -1,422 0,155 
Erkek 330 4,018 296,49 97840,5    

17. Sembolik yapılar (camii, türbe, 
kale vb.) açısından oldukça ilgi 
çekici bir yer. 

Kadın 246 3,972 282,96 69607 39226 -0,733 0,464 

Erkek 330 4,042 292,63 96569    

18. Yeşilırmak’tan yeterince 
yararlanıldığını düşünüyorum. 

Kadın 246 3,69 269,53 66305,5 35924,5 -2,489 0,013 
Erkek 330 3,9 302,64 99870,5    

19. Tarihi ve kültürel mirasın iyi 
bir şekilde korunduğunu 
düşünüyorum. 

Kadın 246 3,698 270,77 66610,5 36229,5 -2,317 0,02 

Erkek 330 3,894 301,71 99565,5    

20. Yöre halkının sıcakkanlı ve 
misafirperver olduğunu 
düşünüyorum. 

Kadın 246 3,675 281,03 69133 38752 -0,973 0,331 

Erkek 330 3,727 294,07 97043    

21. Alışveriş imkânlarının yeterli 
olduğunu düşünüyorum. 

Kadın 246 3,48 270,12 66449,5 36068,5 -2,363 0,018 
Erkek 330 3,688 302,2 99726,5    

22. Eğlence imkânlarının yeterli 
olduğunu düşünüyorum. 

Kadın 246 3,435 271,61 66816,5 36435,5 -2,173 0,03 
Erkek 330 3,655 301,09 99359,5    
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23. Şehir içi ulaşım 
imkânlarının yeterli olduğunu 
düşünüyorum. 

Kadın 246 3,704 279,71 68808,5 38427,5 -1,139 0,255 

Erkek 330 3,782 295,05 97367,5    

24. Kültürel etkinliklerin yeterli 
olduğunu düşünüyorum. 

Kadın 246 3,846 279,23 68690 38309 -1,214 0,225 
Erkek 330 3,894 295,41 97486    

25. Amasya’nın yeterince 
tanıtıldığını düşünüyorum. 

Kadın 246 3,784 279,7 68807 38426 -1,151 0,25 
Erkek 330 3,858 295,06 97369    

26. Önümüzdeki yıllarda 
Amasya’yı tekrar ziyaret etmek 
istiyorum. 

Kadın 246 4,039 281,76 69312 38931 -0,906 0,365 

Erkek 330 4,124 293,53 96864    

27. Amasya’ya bağlılık 
hissediyorum. 

Kadın 246 3,958 284,86 70076,5 39695,5 -0,484 0,629 
Erkek 330 3,967 291,21 96099,5    

28. Amasya ile ilgili genel 
tutumum olumludur 

Kadın 246 2,992 285,4 70208,5 39827,5 -0,396 0,692 
Erkek 330 3,039 290,81 95967,5    

29. Daha fazla zamanım olsa idi 
Amasya’da daha uzun 
kalabilirdim. 

Kadın 246 3,038 287,76 70789,5 40408,5 -0,094 0,925 

Erkek 330 3,048 289,05 95386,5    

 

Tablo 7 incelendiğinde; en yüksek puan ortalamasına sahip ilk üç maddenin “Bu seyahatten gerçek 
anlamda keyif aldım”, “İyi ki Amasya’ya gelmişim” ve “Amasya’yı tanıdıklarıma da tavsiye edeceğim” 
maddeleri olduğu belirlenmiştir. En düşük madde ortalamalarına sahip üç maddenin ise 
“Amasya ile ilgili genel tutumum olumludur”, “Daha fazla zamanım olsa idi Amasya’da daha uzun 
kalabilirdim” ve “Restoranlarda hizmet kalitesinin yüksek olduğunu düşünüyorum” maddelerinin 
olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre farklılıklar incelendiğinde ise “İyi ki Amasya’ya gelmişim” 
maddesi (z=-2,121, p<.05), “Konaklama tesisi bulma konusunda sıkıntı çekmedim” maddesi (z=-2,45, 
p<.05), “ Konaklama tesislerinin mimarisi bölge mimarisi ile uyumludur” maddesi (z=-2,138, p<.05), 
“Restoranlarda hizmet kalitesinin yüksek olduğunu düşünüyorum” maddesi (z=-2,287, p<.05), 
“Yeşilırmak’tan yeterince yararlanıldığını düşünüyorum” maddesi (z=-2,489, p<.05), “Tarihi ve kültürel 
mirasın iyi bir şekilde korunduğunu düşünüyorum” maddesi (z=-2,317, p<.05) ve “Alışveriş 
imkânlarının yeterli olduğunu düşünüyorum” maddesi (z=-2,363, p<.05) için ve “Eğlence 
imkânlarının yeterli olduğunu düşünüyorum.” maddesi  (z=-2,173, p<.05) için erkeklerin lehine 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. 

Amasya’ya ilişkin görüşlere ilişkin ifadelere verilen en yüksek ortalamalı cevaplara bakıldığında 
turistlerin seyahatlerinden memnun oldukları ve tanıdıklarına tavsiyede bulunacaklarını 
belirtmeleri destinasyon için olumlu bir durumdur. Ancak daha fazla süreleri olsa dahi kalış 
sürelerini uzatmama eğiliminde olmaları turizm gelirlerinin artırılması açısından çözülmesi 
gereken bir durum olarak görülmektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Amasya, zengin tarihi geçmişi, kültürü, doğası ile önemli bir turizm destinasyonu olma 
yolundadır. Turizmi geliştirmek adına karar alıcıların ve tüm turizm paydaşlarının öncelikli 
olarak ziyaretçilerin istek ve ihtiyaçlarını iyi bilmeleri önem arz etmektedir. Bu çalışmada 
Amasya’yı ziyaret eden yerli turistlerin profilleri araştırılmıştır. 

Analiz sonuçları Amasya’yı daha çok evli, 21-30 yaş arası, lisans mezunu, 1501-3000 TL arası aylık 
geliri olan erkek yerli turistlerin ziyaret ettiğini göstermektedir. Özellikle Amasya gibi kültür 
turizmi amaçlı seyahat eden destinasyonları ziyaret eden turistlerin genç ve üniversite mezunu 
olmaları birçok çalışmanın (Guzman vd., 2014; Doğan vd., 2010; Çetin, 2017) sonuçları ile 
örtüşmektedir. 
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Katılımcıların büyük çoğunluğunun Samsun ve Tokat’ta yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu iki şehir, 
Amasya’nın komşusu konumunda olan ve karayolu ile ortalama 1.5-2 saatlik mesafede 
bulunmaktadır. Katılımcıların % 82,9’unun karayolunu tercih etmeleri ve kendi araçları ile 
seyahat etmeleri de bu sonucu desteklemektedir. 

Komşu illere yapılan seyahatlerde turistler genellikle gittikleri yerlerde konaklama yapmamakta, 
günübirlik gezip yaşadıkları yerlere geri dönmektedirler. Bu durumu destekler nitelikte 
katılımcıların % 41,3’ünün Amasya’da günübirlik bulundukları tespit edilmiştir. Bu sonuç 
yapılan bazı çalışmalarla (Bingöl ve Çakır, 2020; Çakıcı ve Özdamar, 2013) örtüşmektedir. 

Katılımcıların yarısından fazlasının Amasya’ya ilk kez geldikleri, yaklaşık yarısının da 2 ve 2’den 
fazla geldikleri tespit edilmiştir. Gelenlerin büyük çoğunluğu da kendi imkanları ile geldiklerini 
belirtmişlerdir. Komşu illerden yoğun ziyaretçi alan Amasya için bu durum normal 
karşılanabilir. 

Katılımcıların yaklaşık yarısı seyahat acentaları ve bir tur kapsamında geldiklerini 
belirtmişlerdir. Önceki tespitlerle birleştirildiğinde tur kapsamında gelenlerin de genellikle 
konaklama yapmadıkları, günübirlik Amasya’yı ziyaret ettikleri söylenebilir. Konaklama 
yapanlar ise çoğunlukla otelde kaldıklarını belirtmişlerdir. 

Çalışmaya katılanlar Amasya’da en çok Kral Kaya Mezarları’ndan etkilendiklerini 
belirtmişlerdir. Amasya ile ilgili görsellerin neredeyse tamamında yer alan, şehir merkezi 
gezilirken de dikkat çeken Kral Kaya Mezarları bütün turistlerin ilgisini çeken en önemli arz 
unsurlarındandır. 

İnternet, son yıllarda bilgi arayışındakilerin başvurdukları en öncelikli kaynaklar arasında yer 
almaktadır. Katılımcılardan da Amasya’yı internetten ve sosyal medyadan öğrendiklerini 
belirtenlerin sayısı fazladır. Bu sonuç (Jaapar vd., 2017) ve (Dionysopoulou ve Mylonakis, 2013) 
çalışmalarının sonuçları ile örtüşmektedir. Katılımcıların yaş aralıklarının çoğunlukla 21-30 yaş 
arası olduğu düşünüldüğünde bu sonuç şaşırtıcı olmamıştır. 

Katılımcıların Amasya’ya gelmekten dolayı memnun olmaları ve Amasya’yı tanıdıklarına 
tavsiye edeceklerini belirtmeleri olumludur. Ancak çoğunlukla günübirlik ziyaret edildiği tespit 
edilen Amasya’da katılımcıların daha fazla zamanları olsa dahi daha uzun kalmaya olumlu 
yaklaşmamaları düşündürücüdür. 

Sonuç olarak Amasya’yı ziyaret eden yerli turist analiz edildiğinde karşımıza genç, eğitimli, çevre 
illerde ikamet eden, kendi aracıyla Amasya’ya günübirlik ziyarette bulunan, seyahati öncesi 
internetten araştırma yapan bir profil çıkmaktadır.  

Ziyaretçi sayısını ve geceleme sayısını artırma hedefi olan ve önemli bir turizm destinasyonu 
olabilecek potansiyele sahip Amasya için bu profili öğrenmenin önemli olduğu 
düşünülmektedir. Bununla birlikte profili çeşitlendirmek için birtakım faaliyetlere de ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu kapsamda şu önerilerde bulunmak mümkündür: 

• Gençlerin daha fazla ziyaret ettikleri tespit edilen Amasya’nın orta yaş ve üzeri turistler 
için sakin, güvenli, iklimi müsait ve ilgi çekici bir destinasyon olduğuna yönelik tanıtım 
stratejilerinin geliştirilmesi, 

• Eğitim seviyesi arttıkça bilinç düzeyinin ve hizmet kalitesinden olan beklentinin de 
arttığı söylenebilir. Eğitimli turistlerin ziyaret ettiği Amasya genelinde hizmet 
kalitesinin artırılması için çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 

• Sosyal medyayı ve interneti yoğun olarak kullanan bir yaş aralığında bulunan 
turistlerin Amasya’yı ziyaret ettikleri tespit edilmiştir. Bu durumun hem avantaj hem 
de dezavantajları bulunmaktadır. Paylaşılan etkili fotoğraflar, güzel hikayeler 
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potansiyel turistleri olumlu yönde etkilerken tam tersi de söz konusudur. Ziyaretçilerin 
sosyal medyadan paylaşım yapmalarını teşvik edici şehir içerisinde belirli hatıra 
noktaları veya ücretsiz kablosuz internet bağlantı noktalarının oluşturulması, 

• Turizm işletmelerinin internet ve özellikle sosyal medya mecralarında aktif, güncel ve 
etkileşimde olmaları, 

• Günübirlik ziyaretler turizm gelirlerinin istenilen seviyelere gelmesine engel 
olmaktadır. Kalış süresinin uzatılması için konaklama olanaklarının çeşitlenmesinin 
yanı sıra; turistlerin ilgisini çekecek özellikle gece saatlerinde düzenlenecek çeşitli 
etkinliklerin organize edilmesi, 

• Tur programlarında Amasya olan seyahat acentalarının konaklamalarını Amasya’da 
yapmaları için çeşitli teşvik edici uygulamaların yapılması, 

• Hem turist profili hem de ziyaret edenlerin memnuniyet derecelerini ölçen 
araştırmaların sıkça yenilenmesi önerilmektedir. 

Bu çalışmanın sadece Amasya’yı ziyaret eden 576 yerli turiste uygulanması araştırmanın 
sınırlılıklarından birisidir. Dolayısıyla sonuçların genelleştirilmesi çok doğru olmaz. Gelecekte 
yapılacak çalışmalarda yabancı turist profillerinin de araştırılması, örneklem sayısının artırılması 
önerilmektedir. Ayrıca benzer çalışmaların farklı destinasyonları ziyaret eden turist profillerini 
de incelemesi, destinasyonlar arası karşılaştırmaların yapılması konunun daha iyi anlaşılmasına 
yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
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Öz 

Küreselleşmeyle birlikte rekabet şartlarının zorlaşması ve tüketicilerin yeni arayışlar içine 
girmesi destinasyonların rakiplerinden farklılaşmasını zorunlu kılmaktadır. Bu noktada 
destinasyonlar da işletmeler gibi markalaşma çabasına girmektedirler. Destinasyon kişiliği de bir 
destinasyonun markalaşmasında ve tercih edilmesinde etkili olan önemli bir faktördür. 
Destinasyonun sahip olduğu kişilik, ziyaretçi ve destinasyon arasında güçlü bir bağ kurulmasını 
sağlamakta ve tüketici davranışlarını etkileyebilmektedir. Dolayısıyla destinasyonların rekabet 
avantajı elde edebilmesi açısından kendilerine has özellikleri ile oluşturacakları destinasyon 
kişiliği, pazarlama açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın amacı 
Şirince’nin tercih edilmesinde etkili olan destinasyon özelliklerinin ve algılanan destinasyon 
kişiliğinin davranışsal niyetler üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın diğer bir amacı 
da destinasyon özelliklerinin, algılanan destinasyon kişiliği üzerinde bir etkisinin olup 
olmadığının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Şirince’yi ziyaret eden 388 yerli turiste yüz 
yüze anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda algılanan destinasyon kişiliğinin davranışsal 
niyetler üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu ve destinasyon özelliklerinin de destinasyon kişiliğini 
etkilediği tespit edilmiştir. 
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Abstract 

With globalization, competition conditions are difficult and consumers are in search of new 
destinations, making it necessary for destinations to differ from their competitors. At this point, 
destinations are trying to brand, just like businesses. Destination personality is also an important 
factor in the branding and preference of a destination. The personality of the destination provides 
a strong link between the visitor and the destination and can affect consumer behavior. Therefore, 
the destination personality that they will create with their unique features in terms of obtaining 
competitive advantage has an important place in terms of marketing. In this context, the aim of 
the research is to determine the effect of the destination characteristics and perceived destination 
personality that are effective in choosing Şirince on behavioral intentions. Another aim of the 
study is to examine whether the destination properties have an effect on the perceived destination 
personality. For this purpose, face-to-face questionnaires were applied to 388 domestic tourists 
visiting Şirince. As a result of the research, it was determined that the perceived destination 
personality has a significant effect on behavioral intentions and the destination properties affect 
the destination personality. 
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GİRİŞ 

Uluslararası turizm hareketlerinin her yıl artış gösterdiği görülmektedir. Küreselleşmeyle birlikte 
zorlaşan rekabet şartları içerisinde turizm işletmeleri ve ülkeler varlıklarını devam ettirme 
çabasında bulunmaktadırlar (Hultman vd., 2015). Rekabetin artmasıyla turizm plan ve 
politikacılarının destinasyonların markalama ve ürünlerini kendilerine özgü bir kimliğe 
bürünerek rekabet etmelerine odaklanmasına sebep olmaktadır (Chen ve Pou, 2013: 269). 

Ülkeler turizm gelirlerinden aldıkları payı arttırabilmek için bazı turistik destinasyonların ön 
plana çıkması, tüketici davranışlarındaki değişimler, bilgilendirme tekniklerindeki gelişimler 
gibi sebeplerle değişen pazarlama anlayışına uyum sağlamaya çalışmaktadır (Hacıoğlu, 2005). 
Turistik destinasyonların kendilerine has özellikleri ön plana çıkarma istediğinde bulunduğu ve 
son zamanlarda destinasyon kişiliğinin de giderek önem kazandığı görülmektedir (Usakli ve 
Baloglu, 2011). Destinasyon kişiliğiyle ziyaretçilerin beklentileri karşılanmakta ve destinasyonlar 
arasında farklılık yaratmak mümkün hale gelmektedir (Murphy vd., 2007). Dolayısıyla turistlerin 
davranışlarına etki edebilmektedir ve böylelikle turist ve destinasyon arasında bir ilişki 
oluşabilmektedir (Hultman vd., 2015). Destinasyon kişiliği turist deneyimi ve duyguları ile 
kurduğu yakın bağlantı sebebiyle en önemli destinasyon markası bileşenleri arasında yer 
almaktadır (Kim ve Stepchenkova, 2016). 

Turistin duygu ve deneyimleri ile yakın bir bağlantı kurması nedeniyle destinasyon kişiliği, 
destinasyon markası bileşenleri içinde yer alan en önemli bileşenlerden biridir (Kim ve 
Stepchenkova 2016). Bu çerçevede araştırmada yerli turistlerin belirlenen destinasyonu 
seçmesinde etkili olan destinasyon özellikleri ve algılanan destinasyon kişiliği tespit edilerek, bu 
değişkenlerin turistlerin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Destinasyon Özellikleri 

Destinasyonlar çeşitli unsurların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır ve her unsur kendine has 
özelliklere sahiptir (Tüfekci, Kalkan ve Tüfekci, 2016: 202). Dolayısıyla destinasyonların taklit 
edilebilmesi de zorlaşmaktadır (Tüfekci, 2014: 235). Genellikle destinasyon özellikleri bir seyahat 
motivasyonu olarak kabul edilir ve destinasyon seçiminde önemli bir rol oynadığı söylenebilir 
(Wong, 2011: 242). Diğer bir deyişle destinasyon özellikleri, turistlerin bir destinasyonu 
değerlendirmesinde etkili olmaktadır (Meng vd., 2006: 42). Destinasyonlar genel itibariyle 
birbirinden farklı özelliklere sahip olsalar da seyahat ihtiyacının karşılanmasını sağlaması ve 
çekicilikleri sebebiyle seyahat edilmesi (Kıycı, 2010: 21), bölgeye ulaşımın kolay olması, fiyat-
kalite uyumunun olması, etkinliklerin olması, iklim ve tesislerde sunulan çeşitlilik gibi özellikler 
başarılı destinasyonların sahip olduğu ortak özelliklerdendir (Öter ve Özdoğan, 2005). 
Destinasyonların sahip oldukları özellikler ile ilgili belli bir kriter yoktur. Destinasyonların 
özellikleri kendilerine özgüdür ve destinasyonlar diğer yerlerde olmayan özelliklere de sahip 
olabilmektedir. Bu doğrultuda her destinasyonun farklı bir kimlik unsuru taşıdığı söylenebilir 
(Tüfekci vd., 2016: 201-202). 

 

Destinasyon Kişiliği 

Rekabet şartlarının giderek artmasıyla destinasyon pazarlamacıları da destinasyonları 
farklılaştıracak pazarlama stratejisi arayışı içerisine girmişlerdir. Bu noktada destinasyonların 
rakiplerinden ayrılmasını sağlayacak bir kavram olarak destinasyon kişiliğinden söz edilebilir 
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(Sağlık ve Türkeri, 2015: 26). Destinasyon kişiliği bir turizm bölgesi açısından marka kişiliğini 
ifade etmektedir (Usaklı ve Baloglu, 2011: 115). Ekinci ve Hosany (2006: 128) destinasyon 
kişiliğini ‘‘bir destinasyonla ilişkili insan özellikleri dizisi’’ olarak tanımlamaktadır. Destinasyon 
kişiliği ile ilgili yürütülmüş olan araştırmalarda, destinasyon bir insan gibi ele alınarak ön plana 
çıkan özelliklerin belirlendiği görülmektedir (Sop vd., 2012: 1127). Avrupa’nın geleneksel ve 
seçkin olarak nitelendirildiği gibi birçok destinasyon insan kişilik özellikleri ile ifade 
edilebilmektedir. Örneğin Galler dürüst, davetkar, romantik ve dünyaya doğrudur; İspanya dost 
canlısı ve aile odaklı; Londra açık fikirli, alışılmışın dışında, yaratıcı ve canlı; Paris ise romantik 
şeklinde nitelendirilmiştir (Ekinci ve Hosany, 2006: 128). Bir destinasyona yönelik tanıtım 
faaliyetleri ile oluşturulan güçlü ve olumlu kişilik özellikleri ziyaretçi sayısında artış 
sağlayabilmektedir (Sahin ve Baloglu: 2011: 73). Ziyaretçi ile destinasyon arasında sağlam bir bağ 
kurulmasıyla söz konusu destinasyonun tercih edilirliği ve destinasyona yönelik tekrar ziyaret 
eğilimi artmaktadır (Chen ve Phou, 2013). 

Alan yazın incelendiğinde destinasyon kişiliği ile ilgili yürütülmüş olan araştırmalarda 
çoğunlukla destinasyon kişiliği ve destinasyon imajı (Hosany vd., 2006; Murphy vd.,2007; 
Kanıbir vd., 2010; Sahin ve Baloglu, 2011; Chen ve Phou, 2013; Xie ve Lee, 2013 Artuğer ve 
Çetinsöz, 2014; Güzel vd., 2018; Zengin vd., 2019),  benlik uyumu  (Murphy vd., 2007; Yüksel ve 
Bilim, 2009; Usaklı, 2009; Klabi, 2012; Ülkü ve Bişkin, 2020), tatmin, sadakat ve memnuniyet 
(Murphy vd., 2007; Kanıbir vd., 2010; Sop vd., 2012; Chen ve Phou, 2013; Uca Özer, 2015), 
davranışsal niyetler (Ekinci, Sırakaya ve Baloglu, 2007; Murphy vd., 2007; Uşaklı, 2009; Kanıbir 
vd., 2010; Sahin ve Baloglu, 2011; Kılıç ve Sop, 2012; Lee ve Kang, 2013; Xie ve Lee, 2013; Hultman 
vd., 2015; Ülkü vd., 2017) değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelendiği görülmektedir. 

 

Davranışsal Niyetler 

Davranışsal niyet bir bireyin beklenen ya da gelecekteki planlanan davranışları olarak ifade 
edilebilmektedir (Lam ve Hsu, 2006: 591). Zeithaml vd., (1996) davranışsal niyeti tüketicilerin 
belirli bir hizmet ile olan ilişkisini sağlamlaştırdığı ve bu ilişkinin devam edeceğine dair bir 
gösterge olarak ifade etmişlerdir. Smith vd., (1999)’ne göre davranışsal niyetler ekonomik 
davranışlar ve sosyal davranışlar olmak üzere iki şekilde incelenebilmektedir Ekonomik 
davranışlar grubu daha fazla ödeme niyeti, tekrar satın alma ve işletme bağlılığını içerirken, 
sosyal davranışlar grubu ise mevcut tüketicilerin veya potansiyel tüketicilerin davranışlarının 
olumlu veya olumsuz tutumlarla etkilenmesini içermektedir (Varinli ve Çakır, 2004: 36). 

Destinasyon açısından Chen ve Tsai (2007)’ne göre davranışsal niyetler ziyaretçilerin aynı 
destinasyonu tekrar ziyaret etme ya da destinasyonu başkalarına tavsiye etme isteğine ilişkin 
kararlarıdır. Ayrıca destinasyon kişiliği ile davranışsal niyetler arasındaki ilişkiyi inceleyen pek 
çok araştırma bulunmaktadır. Ekinci ve Hosany (2006), destinasyon kişiliğinin davranışsal 
niyetleri etkilediğine dikkat çekmiştir. Benzer şekilde, Ekinci vd., (2007)’nin araştırmalarına göre 
destinasyon kişiliği ile destinasyonu tavsiye etme ve tekrar ziyaret etme niyeti arasında anlamlı 
ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Papadimitriou vd., (2013), destinasyon kişiliğinin başkalarına 
tavsiye etme ve ziyaret etme niyeti üzerinde bir etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Türkmen vd. 
(2018)’nin araştırmalarında da destinasyon kişiliğinin davranışsal niyetler ve ziyaretçi 
memnuniyetine pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

İlgili alan yazında tüketicilerin tekrar satın alma niyetlerini (Szymanski ve Henard 2001; 
Homburg, Hoyer ve Koschate 2005; Çabuk, Nakıboğlu ve Canoğlu, 2013; Uzunkaya, 2016; Aracı, 
2016; Armağan ve Gider, 2017) ve bir destinasyona yönelik tekrar ziyaret etme niyetlerini (Kozak, 
2001; Duman ve Öztürk, 2005; Hui, Wan ve Ho, 2007; Chi ve Qu, 2008; Seçilmiş, 2012; Boit, 2013; 
Assaker ve Hallak, 2013; Bayrakçı ve Akdağ, 2016; Sever ve Girgin, 2019) inceleyen birçok 
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araştırma bulunmaktadır. Ayrıca tekrar satın alma/ziyaret etme ile tavsiye etme niyetinin birlikte 
de incelendiği (Chen ve Tsai, 2007; Arlı, 2012; Mohamad, Abdullah ve Mokhlis, 2012; Artuğer, 
Çetinsöz ve Kılıç, 2013; Arlı, 2013; Öztürk ve Şahbaz, 2017; Akşit Aşık, 2018) çeşitli araştırmalar 
bulunmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı doğrultusunda evren Şirince’yi ziyaret eden yerli turistler olarak 
belirlenmiştir. Araştırmada veriler, katılımcılara yüz yüze anket uygulanarak 2019 Ocak-Şubat 
aylarında toplanmıştır. Toplamda 420 ziyaretçiye anket uygulanmış olup bunların 32 tanesi eksik 
ve tutarsız olması sebebiyle değerlendirmeye alınmamıştır. Son olarak değerlendirilen 388 
anketin araştırmada kullanılacak nitelikte ve yeterli olduğu tespit edilmiştir (Altunışık vd., 2015). 

Araştırmada verilerin toplanması için alan yazın çerçevesinde oluşturulan anket formunda dört 
bölüm yer almaktadır. İlk kısımda katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin sorular 
yer almaktadır. İkinci kısımda destinasyon özellikleri ölçeği için Albayrak ve Caber (2013), 
Yüksel (2001), Pesonen (2011) ve Boit (2013)’in çalışmalarından faydalanılmıştır. Üçüncü kısımda 
Şirince’nin destinasyon kişiliğini ölçmek için Aaker'in (1997) geliştirdiği Marka Kişiliği 
Ölçeği’nden yararlanarak Hosany vd., (2006)’nin oluşturduğu Destinasyon Kişiliği Ölçeği 
kullanılmıştır. Anketin bu kısmında yerli turistlerden Şirince’nin bir insan olduğunu varsayarak 
Şirince’yi 33 kişilik özelliği ile ilişkilendirmeleri istenmiştir. Son kısımda ise ziyaretçilerin 
davranışsal niyetlerini ölçmek üzere Zeithaml vd., (1996)’nin oluşturduğu ölçeğin 7 ifadesi 
uyarlanmıştır.  

Araştırmada destinasyon özellikleri ve destinasyon kişiliğinin davranışsal niyetler üzerindeki 
etkisinin belirlenmesine yönelik ilgili alan yazın doğrultusunda oluşturulan hipotezler şu 
şekildedir: 

H1: Destinasyon özelliklerinin algılanan destinasyon kişiliği üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Algılanan destinasyon kişiliğinin tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H3: Algılanan destinasyon kişiliğinin tavsiye etme niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H4: Destinasyon özelliklerinin tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H5: Destinasyon özelliklerinin tavsiye etme niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 

BULGULAR ve ANALİZ 

Bu bölümde araştırmanın bulgularına ve analizlerine yer verilmiştir. Katılımcıların sosyo-
demografik özelliklerine ilişkin elde edilen veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1’e göre katılımcıların 165’ini (%42,5) kadınlar, 223’ünü ise (% 57,5’i) ise erkekler 
oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş aralığına bakıldığında 160 kişinin (% 41,2) 25 yaş ve altı, 137 
kişinin (% 35,3) 26-35 yaş aralığında, 65 kişinin (% 16,8) 36-45 yaş aralığında, 20 kişinin de (% 5,2) 
46-54 yaş aralığına sahip olduğu görülürken 6 kişinin (% 1,5) ise 55 yaş ve üzeri olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların gelir durumu dağılımları incelendiğinde 168 kişinin (% 43,3) 2000 
ve altı TL, 147 kişinin (% 37,7) 2001-4000 TL arasında, 44 kişinin (%11,3) 4001-6000 TL arası ve 29 
kişinin % 7,5'inin 6001 ve üzerinde gelire sahip olduğu görülmektedir. Katılımcıların 126’sı (% 
32,5) evli, 262’si ise (% 67,5) bekardır.  
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Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Sosyo-Demografik 
Değişkenler    

% Sosyo-Demografik 
Değişkenler  

 % 

Cinsiyet n  Gelir Durumu (Aylık)  n  
Kadın 165 42,5 2000 TL ve altı 168 43,3 
Erkek 223 57,5 2001-4000 TL arası 147 37,9 
Yaş  4001-6000 TL arası 44 11,3 
25 yaş ve altı 160 41,2 6001 TL ve üzeri 29 7,5 

36-45 yaş arası 65 35,3 Medeni Durum  

46-54 yaş arası 20 16,8 Evli 126 32,5 

55 yaş ve üzeri 6 5,2 Bekar 262 67,5 

 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

Destinasyon özellikleri, destinasyon kişiliği ve davranışsal niyetler verilerine yönelik doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. Tüm ölçeklere doğrulayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra, ölçekteki 
değişkenlerin, örtük (gizil) değişkenleri ne denli iyi temsil ettiği ve örtük değişkenler arasındaki 
korelasyonların belirlendiği ölçüm modeli test edilmeye çalışılmıştır. 

 

Destinasyon Özelliklerine İlişkin DFA 

Şirince destinasyonunun tercih edilmesinde etkili olan destinasyon özellikleri ölçeğine 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, “DÖ18” ve “DÖ24” maddelerine ait tahmin değerlerinin 
modelin uyumunu olumsuz etkilediği görülmüş ve modelden çıkarılmıştır. Maddelerin 
çıkarılmasıyla birlikte DFA analizinde bir iyileşme meydana gelmiştir. Ölçüm modelindeki 
modifikasyon indekslerine bakıldığında, DÖ14-DÖ26 arasında korelasyon olduğundan dolayı 
modele bu değişkenlerin hata kovaryansı eklenmiştir. Sonuç olarak Tablo 2’ye göre destinasyon 
özellikleri ölçüm modeline göre örtük değişkenler gözlenen değişkenler tarafından istenen 
düzeyde temsil edilmiştir. Uyum iyiliği değerleri incelendiğinde ise araştırma modelinin 
araştırmada kullanılan veri seti tarafından desteklenir nitelikte olduğu görülmektedir. 

Şirince destinasyonunun tercih edilmesinde etkili olan destinasyon özellikleri ölçüm modelinin 
güvenilirliği ve geçerliliği incelenmiştir. Tablo 3’e bakıldığında bir boyut dışında tüm boyutların 
AVE değerlerinin 0,50’den büyük olduğu görülmektedir. CR ve α değerlerine bakıldığında ise 
bu değerlerin 0,70 değerinden yüksek olduğu anlaşılmaktadır. AVE değeri 0,485 düzeyinde 
ortaya çıkmış olan üçüncü boyut (etkinlik ve alışveriş olanakları) dışında diğer boyutların 
güvenilirlik değerleri istenen düzeydedir. Ancak Fornell ve Larcker (1981) diğer değerler istenen 
düzeyde ortaya çıktığı takdirde AVE değerinin 0,50’den düşük olması durumunu kabul edilebilir 
olarak değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak gözlenen değişkenlerin, ilgili oldukları boyutları 
birbirleriyle tutarlı ve yeterli derecede açıkladığı görülmektedir. Bir diğer aşamada ise 
destinasyon özellikleri ölçüm modelinin ayrım ve benzeşim geçerliliği incelenmiştir. Ayrım 
geçerliliğinin sağlanması için tüm boyutların AVE değerinin boyutlar arası korelasyonların en 
büyük olanın karesinden yüksek bulunması koşulu aranmaktadır (Fornell ve Larcker, 1981) ve 
bu koşul sağlanmaktadır. Benzeşim geçerliliğinin sağlanması için de AVE değerinin 0,50’nin 
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üzerinde olmasının yanında CR değerinin de AVE değerinden büyük olması koşulu 
aranmaktadır (Hair vd., 2010). Tablo 3’e bakıldığında benzeşim geçerliliği için bu koşulların 
sağlandığı görülmektedir.  

 

Tablo 2. Destinasyon Özellikleri Ölçüm Modeli DFA Sonuçlarına Yönelik Ölçüm Hataları, 
Standart Yükler, Uyum İyilikleri, t-Değerleri ve Aritmetik Ortalamalar 

 𝑋" Hata β t-değeri p 

Yerel yiyecek-içecekler 3,98     
Hizmet kalitesi 3,86 0,328 0,82 λ 1’e sabit  
Yerel yiyecek ve içecekler 4,08 0,393 0,779 16,944 *** 
Yerel restoranların kalitesi  3,89 0,296 0,839 18,639 *** 
Hijyen/temizlik standardı 3,81 0,344 0,81 17,846 *** 
Şarap evleri/mahzenleri 4,23 0,714 0,535 10,616 *** 

Etkinlik ve alışveriş olanakları 3,63     
Eğlence imkanlarının olması 3,30 0,578 0,65 λ 1’e sabit  
Alışveriş imkanlarının olması 3,73 0,385 0,784 12,000 *** 
El sanatları 3,85 0,381 0,787 11,514 *** 

Doğal ve kültürel unsurlar 4,36     
Mimari yapısı 4,36 0,506 0,703 λ 1’e sabit  
Doğal çekicilikler/manzara 4,51 0,409 0,769 13,270 *** 
Kırsal yaşam tarzı 4,25 0,535 0,682 12,083 *** 
Kültürel unsurların olması 4,28 0,329 0,819 13,784 *** 

Rahatlama imkanları 3,97     
Sakin bir yer olması (kalabalık 
olmaması) 

3,56 
0,633 

0,606 λ 1’e sabit  

Dinlendirici bir yer olması 4,16 0,231 0,877 12,601 *** 
Rahatlatıcı bir yer olması 4,19 0,210 0,889 12,561 *** 

 

 χ2 SRMR χ2 /df df RMSEA GFI TLI IFI NFI CFI 

Referans 
Değ. 

 <0,08 ≤5  <0,10 ,900 ≥0.90 ≥.90 ≥.90 ≥.90 

Ölçüm 
Modeli 

212,
912 

,044 2,565 83 ,064 ,938 ,944 ,956 ,930 ,956 

NOT: Hair vd. (2010) ve Awang’in (2012) araştırmalarında belirtilmiş olan değerlere göre 
kabul edilebilir uyum indeksleri oluşturulmuştur.***=p<.001 
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Tablo 3. Destinasyon Özellikleri Ölçeğine Ait Boyutlar Arası Korelasyon Sonuçları, Güvenilirlik 
ve Geçerlilik  

Boyutlar C. Alp.(α) CR AVE 1 2 3 4 
1 Yerel yiyecek-içecekler ,871 ,873 ,585 ,522    

2 Etkinlik ve alışveriş olanakları ,779 ,786 ,552 ,723 ,522   

3 Doğal ve kültürel unsurlar ,830 ,832 ,555 ,604 ,497 ,364  

4 Rahatlama imkanları ,808 ,840 ,642 ,514 ,443 ,522 ,272 

Hesaplama Formülleri: AVE= Σλ2 / Σλ2+Σε - CR=(Σλ)2 /(Σλ)2+ Σε  

 

Destinasyon özellikleri ölçüm modeline ait dört boyuta ilişkin yapılan analizler sonucunda 
güvenirliğin ve geçerliliğin sağlandığı, modelin uyum iyiliğinin de istenen düzeyde ortaya çıktığı 
görülmektedir.   

 

Destinasyon Kişiliğine İlişkin DFA 

Şirince’nin algılanan destinasyon kişiliği ölçeğine DFA analizi yapılmış, sonuç olarak Tablo 4’teki 
değerlere göre destinasyon kişiliği ölçüm modelinde örtük değişkenler, gözlenen değişkenler 
tarafından istenen düzeyde temsil edilmiştir. Uyum iyiliği değerleri incelendiğinde ise araştırma 
modelinin araştırmada kullanılan veri seti tarafından desteklenir nitelikte olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4. Destinasyon Kişiliği Ölçüm Modeli DFA Sonuçlarına Yönelik Ölçüm Hataları, Standart 
Yükler, Uyum İyilikleri, t-Değerleri ve Aritmetik Ortalamalar 

 X Hata β t-değeri p 
Huzur       

Samimi 4,23 0,602 0,631 λ 1’e sabit  

Şirin-sevimli 4,26 0,388 0,782 12,474 *** 
Mutlu  4,30 0,254 0,864 13,304 *** 
Doğal  4,51 0,527 0,688 11,416 *** 
Huzurlu  4,34 0,281 0,848 13,460 *** 
Yetkinlik      
Kendinden emin 4,02 0,550 0,671 λ 1’e sabit  
Başarılı  4,12 0,299 0,837 14,031 *** 
Emniyetli  4,00 0,466 0,731 12,540 *** 
Güvenilir  3,99 0,427 0,757 13,018 *** 
Zeki  3,91 0,350 0,806 13,462 *** 
Heyecan       
Yaratıcı  3,73 0,480 0,721 λ 1’e sabit  
Canlı  3,93 0,425 0,758 13,679 *** 
Cesur  3,72 0,436 0,751 13,175 *** 
Heyecanlı  3,67 0,360 0,800 13,959 *** 
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Sertlik       
Erkeksi  2,67 0,479 0,722 λ 1’e sabit  
Haşin  2,62 0,238 0,873 16,464 *** 
Sert  2,63 0,139 0,928 16,733 *** 
Seçkinlik      
İyi görünümlü 4,10 0,413 0,766 λ 1’e sabit  

Büyüleyici  3,69 0,651 0,591 10,272 *** 
Çekici  3,93 0,392 0,780 13,174 *** 
 

 χ2 SRM
R 

χ2 
/df 

df RMSEA GFI IFI NFI CFI TLI 

Referans Değ.  <0,08 ≤5  <0,10 ,900 ≥0.90 ≥.90 ≥.90 ≥.90 

Ölçüm Modeli 412,726 ,050 2,596 159 ,064 ,910 ,943 ,910 ,942 ,931 

NOT: Hair vd. (2010) ve Awang’in (2012) araştırmalarında belirtilmiş olan değerlere 
göre kabul edilebilir uyum indeksleri oluşturulmuştur. ***p<.001 

 

Şirince’nin algılanan destinasyon kişiliği ölçüm modelinin güvenilirliği ve geçerliliği 
incelenmiştir. Tablo 5’e göre tüm boyutların AVE değerlerinin 0,50 değerinden yüksek olduğu, 
CR ve α değerlerine bakıldığında ise bu değerlerin 0,70 değerinden yüksek olduğu 
görülmektedir. Sonuç olarak gözlenen değişkenlerin, ilgili oldukları boyutları birbirleriyle tutarlı 
ve yeterli derecede açıkladığı görülmektedir. Bir diğer aşamada ise destinasyon kişiliği ölçüm 
modelinin ayrım ve benzeşim geçerliliği incelenmiştir. Tablo 5’e bakıldığında benzeşim 
geçerliliği için bu koşulların sağlandığı görülmektedir.  

 

Tablo 5. Destinasyon Kişiliği Ölçeğine Ait Boyutlar Arası Korelasyon Sonuçları, Güvenilirlik ve 
Geçerlilik  

 Boyutlar arası korelasyon değerleri 
Boyutlar C. Alp.(α) CR AVE 1 2 3 4 5 

1 Huzur ,868 ,876 ,590 ,561     

2 Yetkinlik ,879 ,874 ,582 ,749 ,561    

3 Heyecan  ,842 ,844 ,575 ,507 ,689 ,474   

4 Sertlik  ,875 ,882 ,715 -,017 ,129 ,264 ,320  

5 Seçkinlik ,750 ,759 ,515 ,633 ,687 ,566 ,225 ,471 

Hesaplama Formülleri: AVE= Σλ2 / Σλ2+Σε - CR=(Σλ)2 /(Σλ)2+ Σε 

 

Destinasyon kişiliği ölçüm modeline ait beş boyuta ilişkin yapılan analizler sonucunda 
güvenirliğin ve geçerliliğin sağlandığı, modelin uyum iyiliğinin de istenen düzeyde ortaya çıktığı 
görülmektedir.   
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Davranışsal Niyetlere İlişkin DFA 

Davranışsal niyetler ölçeğine doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Buna göre “DN7” 
maddelerine ait tahmin değerlerinin model uyumunu olumsuz etkilediği görülmüş ve modelden 
çıkarılmıştır. Maddelerin çıkarılmasıyla birlikte DFA analizinde bir iyileşme meydana gelmiştir. 
Analiz sonucunda Tablo 6’ya bakıldığında davranışsal niyetler ölçüm modeline göre 
destinasyon özellikleri ölçüm modeline göre örtük değişkenler gözlenen değişkenler tarafından 
istenen düzeyde temsil edilmiştir. Uyum iyiliği değerleri incelendiğinde ise araştırma modelinin 
araştırmada kullanılan veri seti tarafından desteklenir nitelikte olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. Davranışsal Niyetler Ölçüm Modeli DFA Sonuçlarına Yönelik Ölçüm Hataları, Standart 
Yükler, Uyum İyilikleri, t-Değerleri ve Aritmetik Ortalamalar 

 X Hata β t-değeri p α CR AVE 
Tavsiye      ,931 ,932 ,820 
DN3 4,30 0,165 0,914 λ 1’e sabit     
DN2 4,36 0,179 0,906 27,492 ***    
DN1 4,35 0,197 0,896 26,745 ***    
Tekrar ziyaret      ,809 ,846 ,649 
DN6 3,15 0,518 0,694 λ 1’e sabit     
DN5 3,84 0,245 0,869 10,952 ***    
DN4 3,49 0,291 0,842 10,855 ***    

 

 χ2 SRMR χ2 
/df 

df RMSEA GFI IFI NFI CFI TLI 

Referans Değ.  <0,08 ≤5  <0,10 ,900 ≥0.90 ≥.90 ≥.90 ≥.90 

Ölçüm Modeli 18,040 ,019 2,577 7 0,64 ,985 ,993 ,988 ,993 ,985 

NOT: Hair vd. (2010) ve Awang’in (2012) araştırmalarında belirtilmiş olan değerlere göre 
kabul edilebilir uyum indeksleri oluşturulmuştur. ***=p<.001 

 

Davranışsal niyetler ölçüm modelinin güvenilirliğini ve geçerliliğini kontrol etmek için AVE ve 
CR değerleri hesaplanmıştır. Tablo 7’de görüldüğü üzere tüm boyutların AVE değerleri 0,50 
değerinden büyüktür. CR ile α değerlerinin de ,70 değerinden yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 
Sonuç olarak gözlenen değişkenlerin, ilgili oldukları boyutları birbirleriyle tutarlı ve yeterli 
derecede açıkladığı görülmektedir. Diğer bir aşamada ise davranışsal niyetler ölçüm modelinin 
ayrım ve benzeşim geçerliliği incelenmiştir. Tablo 7’de görüldüğü gibi bu koşullar da 
sağlanmaktadır.  

Bu çalışmada araştırma modeli içerisinde yer alan yapılar arasındaki ilişkileri ortaya koymak için 
YEM analizinden faydalanılmıştır. Yem analizi sonucunda sertlik boyutunun hata değeri (1,360) 
büyük olduğu için modelden çıkarılmıştır. Araştırma modelinde yapıların birbiri üzerindeki 
etkilerini ortaya çıkarmak için yollar (path) çizilmiştir. İstatistiksel açıdan anlamsız çıkan yolların 
modelden çıkarılması gerekir ve bu işlemin sırayla yapılması gerekir (Meydan ve Şeşen, 2015). 
Modelde destinasyon özelliklerinden tekrar ziyaret etme (β=,127; t=,905; p=,365 < 0,05) ve tavsiye 
etme niyetlerine (β=,066; t=,535; p=,593 < 0,05)  çizilen yollar anlamsız çıktığı için ifade edildiği 
gibi sırasıyla modelden çıkarılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda H4 ve H5 hipotezleri 
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desteklenmemiştir. Daha sonra Şirince’nin ziyaret edilmesinde etkili olan “destinasyon 
özelliklerinin” Şirince’nin algılanan “destinasyon kişiliği” ve “destinasyon kişiliğinin de 
Şirince’yi “tekrar ziyaret etme” ve Şirince’yi ziyaret edilebilecek bir destinasyon olarak 
başkalarına “tavsiye etme niyetleri” üzerindeki etkileri belirlemek üzere yapılan YEM analizi 
sonuçları Şekil 1’de ve Tablo 8’de yer almaktadır. 

 

Tablo 7. Davranışsal Niyetler Ölçeğine Ait Boyutlar Arası Korelasyon Sonuçları, Güvenilirlik ve 
Geçerlilik  

Boyutlar C. Alp.(α) CR AVE 1 2 
1 Tavsiye ,931 ,932 ,820 ,443  

2 Tekrar Ziyaret Etme Niyeti ,809 ,846 ,649 ,666 ,443 

Hesaplama Formülleri: AVE= Σλ2 / Σλ2+Σε - CR=(Σλ)2 /(Σλ)2+ Σε 

 

YEM (Yapısal Eşitlik Modeli) Analizi Sonuçları 

Tablo 8. YEM Analizi Sonuçları ve Uyum İyilikleri 

Değişkenler Arası İlişki β S.E. t-Değeri p 

Destinasyon Kişiliği <--- Destinasyon Özellikleri ,877 ,071 10,382 *** 

Tekrar Ziyaret Etme 
Niyeti 

<--- Destinasyon Kişiliği ,622 ,127 8,216 *** 

Tavsiye Etme Niyeti <--- Destinasyon Kişiliği ,696 087 11,191 *** 

 χ2 df χ2 /df RMSEA SRMR  GFI NFI IFI TLI CFI 
   ≤5 <0,10 <0,08 >0.80 ≥0.90 ≥.90 ≥.90 ≥.90 
Ölçüm Modeli 200,706 70 2,867 ,069 ,0394 ,925 ,938 ,959 ,946 ,959 
YEM Modeli 201,748 72 2,802 ,068 ,0402 ,925 ,938 ,959 ,948 ,959 

***p>,001 

Araştırma modeli içerisinde yer alan tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme niyetlerine ait ölçüm 
hataları arasında yüksek düzeyde korelasyon olduğu görülmüş ve e13-e14’e hata kovaryansı 
eklenmiştir. Araştırma modelinin değerlendirilmesinde kullanılan uyum iyiliği değerlerinin 
tamamı kabul edilebilir düzeydedir. Bu sonuçlar araştırma verilerinin, araştırma modeline iyi 
uyum sağladığını göstermektedir. Araştırmanın YEM analizi sonuçlarına Şirince’nin ziyaret 
edilmesinde etkili olan “destinasyon özelliklerinin” Şirince’nin algılanan “destinasyon kişiliği” 
(β= 0,877; t=10,382; p< 0,001) üzerinde istatistiki açıdan pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Bu doğrultuda H1 hipotezi desteklenmiştir. Şirince’nin algılanan “destinasyon 
kişiliğinin” turistlerin Şirince’yi “tekrar ziyaret etme niyeti” (β= 0,622; t=8,216; p< 0,001) ve 
“tavsiye etme niyetleri” (β= 0,696; t=11,191; p< 0,001) üzerinde istatistiki açıdan pozitif ve anlamlı 
bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda H2 ve H3 hipotezleri desteklenmiştir. 
Destinasyon özelliklerinin tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme niyeti üzerinde doğrudan anlamlı 
bir etkisi olmasa da destinasyon kişiliği üzerinden tavsiye etme niyeti (β= 0,610) ve tekrar ziyaret 
etme niyeti (β= 0,545) üzerinde dolaylı etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır  
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Şekil 1. Araştırma Modeli Sonuçları 

Araştırma modelinde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki açıklama gücüne 
(R²) bakıldığında destinasyon özelliklerinin destinasyon kişiliğindeki değişimin % 77’sini, 
destinasyon kişiliğinin tekrar ziyaret etme niyetindeki değişimin % 39’unu ve başkalarına tavsiye 
ete niyetindeki değişimin % 48’ini açıklamaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda Şirince’nin ziyaret 
edilmesinde etkili olan destinasyon özelliklerinin Şirince’nin algılanan destinasyon kişiliği 
üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu ve Şirince’nin destinasyon kişiliğinin de Şirince’yi 
başkalarına tavsiye etme niyeti ve tekrar ziyaret etme üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 

İlgili alan yazında destinasyon kişiliği ile ilgili yapılan çalışmalarda destinasyon kişiliğinin farklı 
farklı boyutlarda ortaya çıktığı görülmektedir. Bazı çalışmaların sonucunda ortaya çıkan 
boyutların Aaker (1997)’in marka kişiliği boyutları ile benzerlik göstermekte (Pitt vd., 2007; 
Opoku, 2009; Ye, 2012; Kim ve Lehto, 2013; George ve Anandkumar, 2014; Artuğer ve Çetinsöz, 
2014; Guiry ve Vequist IV, 2015) bazı çalışmalarda ise farklı boyutlar ortaya çıkmıştır (d'Astous 
ve Boujbel, 2007; Klabi, 2012; Song ve Sung, 2013; Pereira vd., 2014). Destinasyon kişiliği Ekinci 
ve Hosany (2006), Hosany vd. (2006), Ekinci vd., (2007) ve Bilim ve Bilim (2014)’in çalışmalarında 
eğlence, samimiyet ve heyecan olmak üzere üç boyutta; Murphy vd (2007) ise mücadeleci, 
heyecan, başarılı ve seçkinlik olmak üzere dört boyutta ortaya çıkmıştır. Usakli ve Baloglu (2011) 
çalışmalarında seçkinlik, coşku, çağdaşlık, yetkinlik ve samimiyet olmak üzere beş boyutta ortaya 
çıkmıştır. Chen ve Phou (2013)’nun da çalışmalarında samimiyet, sertlik, heyecan, seçkinlik ve 
çağdaşlık olmak üzere beş boyut ortaya çıkmıştır. Papadimitriou vd., (2013)’nin çalışmalarında 
destinasyon kişiliği heyecan ve samimiyet olmak üzere iki boyut tespit edilmiştir. Türkmen ve 
Köroğlu (2017)’nun araştırmalarında ise Türkiye’nin algılanan destinasyon kişiliği samimiyet, 
yetkinlik-seçkinlik ve sertlik olarak üç boyut tespit edilmiştir. Yunanistan’ın da destinasyon 
kişiliği seçkinlik-heyecan, samimiyet ve sertlik olmak üzere üç boyutta ortaya çıkmıştır. Bu 
sonuçlara göre destinasyon kişiliğinin araştırma yapılan destinasyona göre değişiklik gösterdiği 
ortaya konulmuştur (Artuğer ve Çetinsöz, 2014: 378). 

Şirince’nin tercih edilmesini etkileyen destinasyon özellikleri ile algılanan destinasyon kişiliğinin 
belirlenmesinin ardından bu iki değişken ile davranışsal niyetler arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir. Davranışsal niyetler tavsiye niyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti olmak üzere iki 
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boyut olarak ortaya çıkmıştır. Destinasyon özelliklerinin tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme 
niyeti boyutları üzerinde etkisi olmadığı, Şirince’nin algılanan destinasyon kişiliğinin ise bu 
boyutlar üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bazı çalışmalar bu sonucu 
destekler niteliktedir. Usaklı ve Baloglu (2011), Umur ve Eren (2016), Hultman vd. (2015), 
Papadimitriou vd., (2013) ve Baloglu vd., (2014) çalışmalarında destinasyon kişiliğinin tekrar 
ziyaret etme ve tavsiye etme niyeti üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Xie ve Lee 
(2013) ise çalışmalarında destinasyon kişiliğinin sadece tavsiye etme niyeti üzerinde pozitif bir 
etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

Alan yazında destinasyon özellikleri ile destinasyon kişiliğinin bir arada bulunduğu bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak bu araştırmada Şirince’nin destinasyon özelliklerinin 
Şirince’nin algılanan destinasyon kişiliği üzerinde istatistiki açıdan pozitif ve anlamlı bir etkisi 
olduğu tespit edilmiştir. Şirince’nin sahip olduğu yerel yiyecek-içecekler, etkinlik ve alışveriş 
olanakları, doğal ve kültürel unsurlar ve rahatlama imkanları boyutları altında yer alan 
özelliklerin elde edilen bulgular doğrultusunda Şirince’nin tercih edilmesinde etkili olduğu 
görülmektedir. Bu noktada bu özelliklerin ve doğal yapının korunması oldukça önem arz 
etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre destinasyon özellikleri turistlerin tekrar ziyaretine ve 
tavsiye etme niyetine etki etmese de özelliklerin zenginleştirilmesiyle bölgenin daha fazla turist 
tarafından tercih edilmesinde etkili olacağı ya da farklı pazar bölümlerine de hitap edebileceği 
söylenebilir. 

Yerli turistler tarafından Şirince’nin algılanan destinasyon kişiliği doğrulayıcı faktör analizinden 
sonra huzur (samimi, şirin-sevimli, mutlu, doğal, huzurlu), yetkinlik (kendinden emin, başarılı, 
emniyetli, güvenilir, zeki), heyecan (yaratıcı, canlı, cesur, heyecanlı), sertlik (erkeksi, haşin, sert) 
ve seçkinlik (iyi görünümlü, büyüleyici, çekici) olmak üzere beş boyutta ortaya çıkmıştır. Daha 
sonra Yapısal Eşitlik Modellemesi analizi sonucunda sertlik boyutunun hata değeri (1,360) 
yüksek olduğu için çıkarılmıştır. Sonuç olarak huzur, yetkinlik, heyecan ve seçkinlik olmak üzere 
dört boyut ortaya konulmuştur. 

Şirince’nin gelen ziyaretçiler tarafından huzur, yetkinlik, seçkinlik, heyecan boyutları altında yer 
alan kişilik özelliklerine sahip olması turistlerin bölgeyi tekrar ziyaret etmesinde ve başkalarına 
tavsiye etmesinde etkili olduğu elde edilen bulgular doğrultusunda tespit edilmiştir. Yani 
bölgenin sahip olduğu destinasyon kişiliğinin, turist davranışlarına yön verdiği söylenebilir. 
Ayrıca ziyaretçilerin kendi kişilik özellikleri ile turistik bir bölgenin kişilik özelliklerini 
ilişkilendirildiği düşünülebilir. Dolayısıyla bölgenin farklı kişilik özellikleri ön plana 
çıkarıldığında, mevcut ziyaretçilerden farklı turistler de bölgeyi ziyaret etmek isteyebilir. Bunun 
dışında bölgenin sahip olduğu destinasyon kişiliği, diğer destinasyonlara göre fark yaratmış 
olacaktır. Bu yüzden Şirince’nin tanıtım planlamaları, kişilik özellikleri dikkate alınarak 
yapılmalıdır. 

Sonuç olarak destinasyon kişiliği bir destinasyonun marka haline gelmesinde etkili olan önemli 
bir unsurdur. Destinasyon kişiliğinin ve markanın dinamik bir varlık olarak görülmesi ve 
tüketicilerin destinasyon kişiliği algılamalarının sürekli olarak değişebileceği destinasyon 
pazarlamacıları tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Destinasyon kişiliği oluşturma ve 
geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca destinasyon 
kişiliği algılamalarında, bölgeyi ilk kez ziyaret edenler ile etmeyenler arasında farklılık söz 
konusu olabilir. Bu doğrultuda bölgeyi ilk kez ziyaret edenler ile etmeyenler için farklı yollar 
izlenebilir. Destinasyon kişiliğini etkileyen destinasyon özelliklerinin de gerekli faaliyetlerde 
bulunulurken dikkate alınması o destinasyon için fayda sağlayacağı söylenebilir. 

Her destinasyon kendine özgü birtakım özelliklere sahiptir. Turistlerin de destinasyonu tercih 
etmesinde bu özellikler etkili olabilmektedir. Bu çalışmada destinasyon özelliklerinin algılanan 
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destinasyon kişiliği üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şirince’nin tercih 
edilmesinde etkili olan özellikler ortaya konulmuştur. Bu özelliklerin korunmasına yönelik 
planlamalar yapılmalı ve potansiyel turistlerin bölgeye çekilebilmesi adına öncelikle bu özellikler 
ön plana çıkarılmalıdır.  

Destinasyonun markalaşmasında destinasyon kişiliği oluşturulması çok önemlidir. Bölgeyi daha 
önce ziyaret etmemiş kişilerin söz konusu destinasyonu kişileştirmelerinde tanıtım ve ağızdan 
ağıza iletişim oldukça önemlidir. Günümüzde sosyal medya ve internetin çok yaygın olarak 
kullanıldığı bir gerçektir. Dolayısıyla bu doğrultuda tanıtım faaliyetleri şekillendirilmelidir. 
Ayrıca destinasyon kişiliğinin davranışsal niyetler üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu tespit 
eden çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada da destinasyon kişiliğinin turistlerin tekrar ziyaret 
etme ve tavsiye niyetlerini etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. Bu durum göz önünde 
bulundurularak pazarlama stratejileri belirlenmelidir. Ayrıca istenilen şekilde destinasyon 
kişiliği algısı oluşturulması için buna yönelik etkinlikler düzenlenebilir, kısa tanıtım filmleri 
çekilebilir. 

Alternatif bir turistik destinasyon olan Şirince’nin ortaya çıkan destinasyon kişiliği boyutları 
(heyecan, seçkinlik, yetkinlik ve huzur) destinasyon pazarlaması alanında yetkili olan kurumlar 
tarafından dikkate alınmalıdır. Ayrıca bölgeye daha fazla turist çekebilmek için bölgenin sahip 
olduğu özellikler aracılığıyla farklı pazar bölümlerine farklı destinasyon kişiliği algısı yaratmak 
için birtakım çalışmalar yürütülebilir. Bölgede mevcut olan festivallerin geliştirilmesi ve sanatsal 
festivallere de ağırlık verilebilir. Bununla birlikte bu festivallerin tanıtımının yapılması 
gerekmektedir. Ayrıca Şirince’ye özgü olabilecek şarap tadım festivalleri düzenlenebilir. 
Destinasyonla ilgili gerek işletmeler gerek toplum gerekse yerel yönetimlerin duyarlı olmasıyla 
destinasyonun kişilik yapısı korunarak ziyaretçi sayısı arttırılabilir. Turistlerin iyi bir deneyim 
elde etmesiyle destinasyon istenilen şekilde kişileştirilebilir.  

Gelecekte farklı alternatif turizm destinasyonlarına yapılacak çalışmalarda yerli ve yabancı 
turistlerin destinasyon kişiliği algısı karşılaştırılabilir ya da o destinasyonda var olan esnaf ve 
yerel halk ile turistlerin algıları karşılaştırılabilir. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, hizmet hatası yaşamış otel müşterilerinin adalet algıları ile davranışsal 
niyetleri arasındaki ilişkide hizmet telafisi tatmini ve genel tatminin aracılık rolünü ortaya 
koymaktır. Araştırmada yargısal örnekleme tekniği tercih edilmiş ve anket kullanılmıştır. Bu 
çerçevede, Antalya ilindeki (ilçeler dâhil) otel işletmelerinde konaklama yaptığı süre içerisinde 
hizmet hataları ile karşılaşmış müşteriler araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma sonunda 
analize hazır toplam 674 anket elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin 
yanısıra, normallik testi, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi gibi istatiksel analizler 
kullanılmıştır. Aracılık etkisini test etmek amacıyla yapılan analizde PROCESS makrosu yazılımı 
kullanılmıştır. Analizler sonucunda, hizmet adalet algısının davranışsal niyetler, hizmet telafisi 
tatmini ve müşteri genel tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif etkisinin olduğu belirlenmiştir. 
Hizmet telafisi tatmininin ise müşteri genel tatmini ve davranışsal niyet üzerinde anlamlı ve 
pozitif etkisi vardır. Algılanan hizmet adaletinin davranışsal niyetleri etkilemesinde hem hizmet 
telafisi tatmininin hem de genel tatminin aracı rolü oynadığı belirlenmiştir. 
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Abstract 

The purpose of this study is to reveal the role of service recovery satisfaction and the mediating 
role of customer satisfaction in the relationship between the perceived justice and behavioral 
intentions of hotel customers who have experienced a service failure. In the research, judgmental 
sampling technique was preferred and a questionnaire was used. In this context, customers who 
encountered service errors during their stay in hotel managements in Antalya (including 
districts) were included in the scope of the study. At the end of the study, total 674 questionnaires 
ready for analysis were obtained. In addition to descriptive statistics, statistical analyzes such as 
normality test, explanatory and confirmatory factor analysis were used in the analysis of the data. 
PROCESS macro was used in the analysis to test the mediation effect. As a result of the analysis, 
it has been determined that the perceived justice has a significant and positive effect on behavioral 
intentions, service recovery satisfaction and customer satisfaction. Service recovery satisfaction 
has a significant and positive effect on the customer satisfaction and behavioral intent. It is 
determined that both service recovery satisfaction and customer satisfaction played a mediating 
role in the perceived justice affecting behavioral intentions. 
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GİRİŞ  

Hizmetlerin sahip olduğu özellikler ve özellikle de emek-yoğun üretimden dolayı otelcilik 
sektöründeki hizmet sunum sürecinde çeşitli hatalar (aksaklıklar) kaçınılmaz hale 
gelebilmektedir. Bu hataların önlenememesi ya da giderilememesi müşteri tatminsizliğine neden 
olmakta ve geleceğe yönelik müşteri davranışlarını olumsuz etkilemektedir. Söz konusu hatalara 
yönelik şikâyetlerin zamanında ve etkili bir şekilde çözümlenmemesi uzun dönemde otel 
işletmelerinin karlılığını olumsuz etkilediği gibi; performanslarını düşürmekte, rekabet güçlerini 
azaltmakta, sadık müşterilerinin azalmasına yol açmakta ve nihayetinde işletme imajına zarar 
verebilmektedir. Bu nedenle otel işletmelerinin öncelikle hizmet hatalarına karşı önlem almaları 
ve önlenemeyen hatalara yönelik olarak da adil ve çözüm odaklı telafi yöntemlerine 
başvurmaları şarttır. Hizmet telafisi, hizmet hatası sonrası tatminsizlik yaşamış müşterinin 
yeniden pozitif tutum sergileyecek biçimde ve gelecekte tekrar işletme ile ilişkiler kurmasına 
istekli olmasını sağlayacak şekilde yönlendirilmesidir (Mudie ve Pirrie, 2006: 254). Hizmetlerin 
telafisinde önemli hususlardan biri, müşterilerin hizmet adaletini nasıl algıladıklarıdır. Hizmet 
adalet algısı müşterinin sunulan hizmetin yeterliliği hakkında işletmeyi genel olarak 
değerlendirmesidir (Chebat ve Slusarczyk, 2005). Genel değerlendirme sonucunda hizmet 
adaletinin, müşteri beklentilerinin altında kaldığında kalması tatminsizliği ve olumsuz 
davranışsal niyeti ortaya çıkarmaktadır.  

Yapılan yerli ve yabancı literatür taraması sonucunda hizmet adalet algısı, hizmet telafi tatmini, 
müşteri tatmini ve davranışsal niyet konusunda değişkenler arasındaki ilişkileri içeren 
çalışmalara rastlanılmıştır. Ancak bu değişkenleri kapsamlı bir şekilde inceleyen çalışmaların 
olmaması çalışmanın özgün olduğunu göstermektedir. Bu nedenle konunun derinlemesine 
araştırılması gerekliliği sonucunu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, çalışmanın temel amacı; otel 
müşterilerinin hizmet adalet algıları ile davranışsal niyetleri arasındaki ilişkide hizmet telafisi 
tatmini ve genel tatminin aracılık rolünü araştırmaktır. Araştırmaya ilişkin Antalya ilindeki 
(ilçeler dâhil) otel işletmelerinde konaklama yaptığı süre içerisinde hizmet hataları ile karşılaşmış 
müşterilere anket uygulaması yapılmıştır.    

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Hizmet Telafisi  

İşletmeler, hizmetlerini sunarlarken bazen ellerinde olmayan aksaklıklar yaşamaktadır. Bunlar 
kimi zaman sunulan hizmetin doğasından da kaynaklanabilmektedir (Kuo ve Wu, 2012: 127). 
Hizmet organizasyonlarında, işletmelerin tüm aksamaları engellemesi mümkün olmamaktadır. 
Ancak hizmet hataları meydana geldiğinde, hizmet telafisi bu hatalara karşı verilen en etkili 
uygulama olarak algılanmaktadır (Wang vd., 2011: 352). Bu nedenle hizmet telafisi, hizmet 
sunumunda meydana gelen hataların düzeltilmesinde kullanılan ana yöntemlerden birisidir ve 
bundan dolayı hizmet telafisini doğru yöntemlerle uygulamak, hizmet hatası yaşamış 
müşterilerin işletmeye karşı olumsuz tutumlarının azalmasına ve işletmeden yeniden satın 
faaliyetlerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır (Maxham, 2001, Mukhles vd., 2018: 290). 
Armistead ve arkadaşları (1993: 7) telafiyi problem/problemler oluştuktan sonra müşterinin 
“normal” hizmeti alabilmesi adına makul seviyede sunulan özel eylemler olarak tanımlamıştır. 
Zeithaml vd., (2006: 214) ise; hizmet telafisini, işletme tarafından sunulan hizmetin aksaması 
durumunda bu aksaklığın giderilmesi adına organizasyonlar tarafından alınan tedbirler şeklinde 
tanımlamaktadır. Hizmet telafisi bir işletmenin, hizmet hatası yaşayan müşterinin şikâyetine 
yönelik telafi uygulamaları olarak da algılanmaktadır (Grönroos, 1988, Akt. Rashid, Ahmad ve 
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Othman, 2014: 456). Zemke ve Bell (1990) hizmet telafisini bir hizmet ya da ürünün beklentilerin 
altında kalması suretiyle mağdur edilmiş müşterilerin tatmin edilerek tekrar kazanılması süreci 
olarak tanımlamaktadır (Akt. Boshoff, 1997: 111). 

 

Hizmet Adalet Algısı 

Hizmet adalet algısı, işletmenin hizmet telafi süreçlerinin ve bu sürece ilişkin sonuçların, tüketici 
tarafından değerlendirilmesidir (Nikbin vd., 2010: 48). Hizmet adalet algısı, sosyal adalet 
teorisyenleri tarafından üç boyutta ifade edilmektedir. Bunlar; dağıtım, prosedürel ve 
etkileşimsel adalettir. Bir tüketicinin verilen hizmeti şikâyet etmesi durumunda dağıtım adaleti; 
değişim, iade ve indirimi ifade etmektedir. Prosedürel adalet; telafinin geri ödeme zamanı ile 
ilgili, etkileşimsel adalet ise, iletişim sürecini ve nezaketi yansıtmaktadır (Chebat ve Slusarczyk, 
2005). Boyutların hepsi, işletmenin hizmet telafi işlemini gerçekleştiren çeşitli eylemlerinden 
oluşmaktadır. Örneğin, hizmet telafi çabaları dağıtım adaleti, aksaklıkların çözüm süreci 
prosedürel adaleti, personelin hizmet telafi sürecinde müşteriye nasıl davrandığı ise etkileşim 
adaleti algılarıdır (Patterson, Cowley ve Prasongsukarn, 2006: 264). Müşteriler ve çalışanlar, 
hizmet süreçlerinde meydana gelen aksaklıkları önleyemezler. Bu aksaklıkların telafisinde ise 
birbirlerinden adil davranışlar beklemekte ve değerlendirmelerini algılanan adalete dayalı 
yapmaktadır. Diğer bir taraftan da işletmeler sunmuş oldukları ürün ve hizmetlerin 
fiyatlandırması hakkında müşterilerine net bilgi sağladıkları zaman, müşterilerin sunulan 
hizmete ilişkin tedirginliği azalacaktır. Bu nedenle, hizmet öncesi, otellerin sunduğu çeşitli ürün 
ve hizmetler için fiyat bilgilerinin sunulması, tüketicinin dağıtım adaletine ilişkin taşıdığı 
belirsizliğin azaltmasına yardımcı olabilecektir. Prosedürel adalet çoğu pazarlama 
araştırmacısına göre bekleme süresi ile bağlantılıdır. Diğer bazı müşterilere kıyasla hizmetteki 
küçük bir gecikme, tüketicinin haksızlık algılamasına neden olabilmektedir. Tüketiciler etkileşim 
adaleti konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaktadır. Tüketicilerin ihtiyaç duyduğu önemli 
bilgiler genellikle fiyatlar üzerinedir (Umar, Saleem ve Majoka, 2017: 60-61). Müşteri sunulan her 
hizmeti, benzer durumlarda olan diğer hizmetlerle karşılaştırmaktadır.  Karşılaştırılan hizmet 
sunumunun değerlendirmesinde eşit bir dengenin olması “adil” olarak kabul edilir fakat 
sonuçlar kişinin beklentilerini karşılamaz ise, bu sonuç “eşitsizlikle” sonuçlanır (Nikbin vd., 2010: 
48). Bu stratejideki temel amaç hizmet hatası nedeniyle müşteri açısından ortaya çıkan maliyetler 
ve rahatsızlıkların adil bir şekilde giderilmesidir. İkincil bir amaç ise katma değer ile müşteri 
gönlünün alınmasıdır. Yani zararın basitçe karşılanması ile yetinmeyip daha fazlası verilerek 
müşterinin gönlü alınmalı ve müşteri memnun edilmeye çalışılmalıdır (Koç, 2017: 294, Miller, 
Craighead ve Karwan, 2000: 390).  

 

Müşteri Tatmini  

Müşteri tatmini, mevcut müşterilerin mal ve hizmet alımına ilişkin beklenen hizmet ile algılanan 
hizmet arasındaki çıktıları değerlendirmesidir. Algılanan hizmetin, beklenen hizmetten yüksek 
olması, müşteri tatminini oluşturmaktadır (Onaran, Bulut, ve Özmen, 2013: 41). Müşteri tatmini 
genel olarak, müşterilerin hizmeti satın alma öncesi beklentileri ile satın alma sonrası gerçekleşen 
hizmet arasındaki farkı ifade etmektedir (Uzkurt, 2007: 30). Başka bir ifadeyle tatmin, tüketici 
davranışı literatüründe tüketicinin işletmenin yerine getirmiş olduğu hizmete karşılık vermiş 
olduğu tepki olarak tanımlanmaktadır (Yüksel, Yüksel ve Bilim, 2010: 276). Sonuç olarak müşteri 
tatmini satın alınan mal veya hizmete ilişkin faydaların müşterinin kendi beklentileriyle 
uyuşması durumunda ortaya çıkmaktadır (Tütüncü ve İpekgil Doğan, 2003: 132). Ancak müşteri 
beklentileri karşılanmaz ise memnuniyetsizlik meydana gelmektedir. İşletmeler ürettikleri mal 
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ve hizmetlerde müşteri beklentilerini karşılamaya çalışmaktadır. Bunun sonucunda müşterilerin 
işletmeyi tekrar tercih konusundaki inançları da artmaktadır. Çünkü müşteri tatmini, müşterinin 
işletmeye tekrar geleceğinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır (Öztürk ve Seyhan, 2005: 170-
171). 

 

Davranışsal Niyet 

Davranışsal niyet ürünün satın alınmasından tüketilmesine kadar olan süreç sonrası oluşan 
eylem planlarını oluşturmaktadır. Bir ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar olan süreçteki geri 
bildirimlerini içermektedir. Bu geri bildirimler neticesinde müşterilerin hizmet deneyimlerini 
başkalarına tavsiye etmesi, tekrar satın alma isteği içerisinde olması ve bu hizmetten genel olarak 
memnuniyetini ifade etmesi, müşterinin pozitif yönde davranışsal niyetini ortaya koymaktadır 
(Güven ve Sarıışık , 2014: 29, Yücenur vd., 2011: 160). Tatmin sürecinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan davranışsal niyet, nedensel eylem teorisine göre öznel normlar ve tutumları davranışa 
dönüştürmektedir (Akkılıç vd., 2013: 713). Tutumlar nesneler, insanlar ya da olaylar hakkında 
olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerdir. Davranışa yönelik tutumlar ise, bireylerin herhangi 
bir davranışı sergilemeye yönelik olumlu veya olumsuz şeklinde kişisel değerlendirmeleridir. 
Öznel norm, bireyin çevresinde önemli gördüğü kişiler (ailesi, akrabaları, yakın arkadaşları, iş 
arkadaşları vb) tarafından davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda üzerinde 
hissettiği sosyal baskıyı ifade etmektedir (Özer, Kement ve Gültekin, 2015: 62). Olumlu 
davranışsal niyetlere sahip müşteriler işletme ile ilgili olumlu şeyler söyleme, işletmeyi tavsiye 
etme (ailesi, akrabaları, yakın arkadaşları, iş arkadaşları), işletmeden satın almaya devam etme, 
daha fazla satın alma gerçekleştirme ve extra fiyat ödemeleri gibi eylemleri 
gerçekleştirmektedirler (Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1996: 36). 

 

Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Hizmet telafisi, hizmet adalet algıları, müşteri genel tatmini ve davranışsal niyetlere ilişkin 
literatür gözden geçirilerek bu kavramlar arasındaki ilişkilere yönelik çalışmalara bakıldığında 
Mattila ve Cranage (2005) çalışmalarında restoranlarda, hizmet telafisi uygulamalarının, 
algılanan hizmet adaletine olan etkisini incelenmiş, tazmin ve özür dilemenin, etkileşimsel 
adaleti etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak hizmet telafisi sonrası müşteri genel 
tatmininin oluşmasında, algılanan hizmet adaletinin önemli yeri olduğu görülmüştür.  Diğer bir 
çalışmada Casielles, Álvarez ve Martín (2010) algılanan hizmet adaletinin hizmet telafisi ve 
müşteri tatmini üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Jung ve Seock (2017) 
çalışmalarında farklı hizmet telafi türlerinin, müşterilerin adalet algılamaları, müşteri genel 
tatmini ve davranışsal niyetleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Araştırma sonuçları ise 
müşterilerin dağıtım ve etkileşim adaleti algılarının hizmet telafi uygulamalarına göre farklılık 
gösterdiğini ve hizmet adaleti, müşteri tatmini ve ağızdan ağıza iletişim algıları arasında önemli 
ilişkiler olduğunu göstermektedir. La ve Choi (2019) ise çalışmalarında algılanan hizmet 
adaletinin, hizmet hatasından sonra, hizmet telafi tatminini etkilediğini ve hizmet hatasının 
ciddiyetinin, müşteri hizmet adalet algılarının, hizmet telafi tatmini üzerindeki etkisini olumlu 
yönde değiştirdiğini göstermektedir. Zhao vd., (2012) yapmış oldukları çalışma hizmet 
kalitesinin ve algılanan hizmet adaletinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkilerini 
araştırmaktadır. Elde edilen sonuçlarda prosedürel, dağıtım ve etkileşim adaletinin müşteri 
tatminini önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Ayrıca, müşteri tatmininin, davranışsal niyete 
önemli ve olumlu etkileri olmaktadır. Carrillo, Svensson ve Neira (2019) yaptıkları çalışmada 
algılanan hizmet adaletinin, hizmet hatası sonrasında müşteri beklentilerini, tatminlerini ve 
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müşterilerin davranışsal niyetlerini etkilediği görülmektedir. Maxham III ve Netemeyer (2002) 
hizmet telafisi sonrası, algılanan hizmet adaletinin müşteri tatminine ve davranışsal niyetlerine 
olan etkisini incelemiştir. Prosedürel ve etkileşimsel adaletin, dağıtım adaletine göre genel tatmin 
üzerinde daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Yavaş vd. (2004) yapmış oldukları çalışmada telafi 
sürecinde çabukluk, düzeltme, açıklama ve dikkatin müşteri tatmini ile anlamlı ilişkiler 
gösterdiğini ortaya koymaktadır. Müşteri tatmini, çabukluk, açıklama ve dikkatin müşterinin 
yeniden satın alma niyetleri üzerinde doğrudan önemli etkileri vardır. Sonuç olarak, hizmet 
telafisinin müşteri tatminini etkilediği, müşteri tatmininin de yeniden satın alma niyetleri 
üzerinde önemli etkisi olduğu görülmektedir. Park vd. (2019) yapmış oldukları çalışma sunulan 
hizmetlerin davranışsal niyetlere yol açan olumlu etki ve müşteri tatmini üzerindeki rolünü 
tanımlamaktır. Müşteri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan hizmetin, tatmin üzerinde olumlu 
bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla müşteri tatmini de davranışsal niyetleri 
önemli ölçüde etkilemektedir. 

Hizmet sektörü için öncelikli amaç, sunulan hizmetin hatasız bir şekilde verilmesidir. Ancak, 
hizmetlerin karakteristik özelliklerden kaynaklı istenmeyen hatalar meydana gelmektedir. Bu 
hataları gidermek için işletmeler müşteri memnuniyeti (tatmini) odaklı hizmet telafi stratejileri 
geliştirmektedir. Hizmet odaklı işletmeler, bu stratejileri belirlerken müşteri memnuniyetini 
hedef alan uygulamalara başvurmak zorundadır. Bu uygulamalardan biri de hizmet telafisidir. 
Ayrıca hizmet hatası sonrasındaki telafiden memnun kalan müşterinin genel tatmininin de 
arttığını söylemek mümkündür. Öte yandan, müşterinin hizmet işletmesinin telafi çabalarından 
tatmin olması, hizmet adalet algılarına ve geleceğe yönelik davranışsal niyetlerine etki 
etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, otel müşterilerinin adalet algıları ile davranışsal niyetleri 
arasındaki ilişkide hizmet telafisi tatmini ve genel tatmininin aracılık rolünü araştırmaktır. Ayrıca 
bu çalışma, müşteri katılımı ile birlikte, hizmet hatası, hizmet telafisi, müşteri tatmini ve 
davranışsal niyet ile ilgili literatüre katkıda bulunacaktır. Müşterilerin hizmet hatasına ve 
telafisine vermiş oldukları yanıtlar ile tüm paydaşlara yol gösterecektir. 
 
Araştırmada algılanan hizmet adaleti bağımsız değişken, davranışsal niyet bağımlı değişken, 
hizmet telafi tatmini ve müşteri tatmini aracı değişken olarak incelenmiştir. 
 

 
 
                                                               Şekil 1. Araştırma Modeli 
 

Aracılık modellerinin analizinde Baron ve Kenny (1986)’ nin yöntemi, literatürde yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda nedensel araştırmalar yerine aracılık modellerinin 
analizi için daha geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlayan çağdaş yaklaşımlar ortaya 
çıkmıştır. Çağdaş yaklaşımda aracı modeli analizlerinde öncelikli odak noktası, dolaylı etkilerin 
hesaplanması ve hesaplanan değerlerden çıkarım yapılmasıdır. Dolaylı etki; bağımsız değişkenin 
(X), aracı değişken (M) üzerindeki etkisi (a yolu) ile aracı değişkenin (M), bağımlı değişken (Y) 
üzerindeki etkisinin (b yolu) çarpımıdır (a. b). Çağdaş yaklaşımda, özellikle dolaylı etkinin (a. b) 
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anlamlı olup olmadığı çok daha önemli bir husus olarak görülmektedir. Bu yaklaşımda Baron ve 
Kenny (1986) yönteminin birbiri ardına sıralanan adımlarına ilişkin koşullar aranmamakta, bu 
koşullar gerçekleşmese bile aracı etkisinin (dolaylı etki; a. b) olabileceği savunulmaktadır 
(Gürbüz, 2019: 55-56). Aracılık etkisi çeşitli programlar kullanılarak yapısal eşitlik modelleri ile 
test edilebilmektedir. Aracılık testi, Hayes (2018) tarafından geliştirilen Process Makro yöntemi 
ile sağlanmıştır. Bu yöntem Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen yönteminin aksine 
sıralanan adımlara ilişkin koşulları aramamakta, bu koşullar gerçekleşmese bile aracılık etkisinin 
olabileceğini savunmaktadır. Ayrıca bu yöntem, Sobel testinden daha güçlü ve geçerli sonuçlar 
üreten bootstrap tekniğini kullanmaktadır. Bu teknikte orijinal veri setindeki gözlemler 
yenilenerek birbirinden farklı yeni gözlem seti oluşturulmakta ve istatistiki hesaplamalar bu yeni 
veri setleri ile yapılmaktadır (Gürbüz, 2019: 56-58).  

 

YÖNTEM  

Evren ve Örneklem  
Araştırmanın evreni Antalya ilinde (ilçeler dâhil) konaklama yapmış ve konaklama yaptığı süre 
içerisinde hizmet hataları yaşamış müşterilerden oluşmaktadır. Ankete katılan müşterilere 
hizmet hatası yaşayıp yaşamadıkları sorulmuş ve cevapları evet olanlara, bu sorunu bir çalışan 
ya da yönetim ekibinin bir üyesine bildirdi mi sorusuna da konukların evet cevap vermesi 
beklenmiştir. Anket formu hazırlanarak, yüz yüze görüşme ve online anket ile uygulama 
yapılmıştır. Örneklem tekniği olarak ise tesadüfi olmayan örnekleme tekniklerinden yargısal 
örnekleme türü tercih edilmiştir. Bu çalışmada 705 anket uygulanmış, eksik ve hatalı anketlerden 
dolayı 31 anket araştırma dışı bırakılmış ve 674 anket formu analize dâhil edilmiştir. 
 
Veri Toplama Aracı  
Çalışma, nicel araştırma yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Veri toplamada hipotezleri test 
etmek için anket tekniği kullanılmıştır. Antalya ilinde hizmet hatası yaşamış otel müşterilerine 
algılanan hizmet adaleti, hizmet telafi tatminini ve gelecekteki davranışsal niyetlerini etkin bir 
şekilde ölçmek için, sorular yöneltilmiştir. Hazırlanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. 
Anketin ilk bölümü demografik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümünde 
ise 35 kapalı uçlu ifadeden oluşan hizmet adalet algısı, hizmet telafi tatmini, müşteri tatmini ve 
davranışsal niyet ölçekleri yer almaktadır. Anketin birinci bölümünde yer alan çoktan seçmeli 
sorularda ise Kılıç ve Ok (2012)’un yapmış oldukları çalışmadan faydalanılmıştır. Araştırmanın 
temelini oluşturan hizmet telafisi tatmini ölçeği, Boshoff (1999) tarafından geliştirilen ve 2005 
yılında revize edilen RECOVSAT (Recovery Satisfaction) ölçeği ifadelerinden yararlanılarak 
hazırlanmıştır. Hizmet adalet algısı ölçeğinde, Maxham ve Netemeyer (2002)’in yapmış oldukları 
çalışmadan faydalanılmıştır. Müşterinin genel tatmine ilişkin ölçekte ise McCollough, Berry ve 
Yadav (2000)’in çalışmasından faydalanılmıştır. Davranışsal niyete ilişkin ölçekte ise Maxham ve 
Netemeyer (2002)’in yapmış oldukları çalışmadan faydalanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler 5’li 
Likert tipi ölçekle ölçülmüştür. Buna göre otelde hizmet hatası yaşayan müşterilerden, 1= 
Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Ne katılmıyorum/ Ne katılıyorum, 4=Katılıyorum 
ve 5=Tamamen Katılıyorum şeklinde işaretlemeleri istenmiştir.  
 
Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Katsayıları 
Güvenirlik analizinde, soruların birbirleriyle yakınlıkları incelenerek analiz yapıldığından 
korelasyon ve kovaryanslar üzerinden işlem yapılarak, güvenirlik modelleri oluşturulmuştur 
(Karagöz , 2016: 940). Bu modellerden, en yaygın kullanılan yöntem Cronbach Alfa olarak da 
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bilinen alfa katsayısıdır. Alfa değeri 0 ile 1 arası değer alır ve kabul edilebilir değerin en az 0,7 
olması arzu edilir (Coşkun vd., 2015: 126).  
 
Tablo 1. Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Katsayıları 

Ölçekler Güvenirlik (Cronbach Alfa) Genel Ortalama Standart Sapma 
Hizmet Adalet Algısı 0,964 3,32 1,053 
Hizmet Telafisi Tatmini 0,951 3,20 1,011 
Müşteri Genel Tatmini 0,924 3,20 1,157 
Davranışsal Niyetler 0,946 3,02 1,275 

Araştırmada kullanılan hizmet adalet algısı, hizmet telafisi tatmini, müşteri genel tatmini ve 
davranışsal niyet ölçeğine ilişkin katsayılar Tablo 1’ de verilmiştir.  Ölçeğin içsel tutarlılığına 
ilişkin Cronbach's Alpha güvenirlilik katsayısı her bir boyut için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Yapılan 
analiz sonucuna göre her bir boyuta ilişkin alfa katsayılarının 0,90’ın üstünde olduğu 
görülmüştür. Buna göre, ölçeklerin araştırma için güvenilir oldukları söylenebilir. Ölçek 
boyutlarının ortalamaları incelendiğinde hizmet adalet algısı ölçeğinin genel ortalaması 3,32 
olarak görülmektedir. Sonuçlara göre müşterinin algıladığı hizmet adaletinin olumlu düzeyde 
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Hizmet telafisi tatmininin ve müşteri genel tatmininin ise 3,20 
ortalama düzeyinde olduğu saptanmıştır. Davranışsal niyetler ölçeğinde ise 3,02 ortalamanın 
olduğu görülmektedir. Müşteriler, işletmelerin hizmet telafisine yönelik uygulamaları 
konusunda kararsız kaldıkları görülmektedir.     
 
BULGULAR 
Anket uygulamasına katılan müşterilerin demografik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.  
Ankete katılanların %53'ü erkeklerden, %47'si ise kadınlardan oluşmaktadır. Ankete katılanların 
%37,2’si 31-40 yaş, %27’si 21-30 yaş, %24,2'si 41- 50 yaş, %6,5'i 51 yaş ve üstünde iken %5’i ise 20 
yaş ve altındadır. Mesleki durumlara ilişkin veriler incelendiğinde %28,9’unun memur, %15’inin 
işçi, %13,9’unun öğrenci, %13,8’inin serbest meslek, %10,8’inin esnaf, %6,5’inin akademisyen, 
%6,2’sinin ev hanımı, %4’ünün emekli, %0,7’ sinin ise sanayici olduğu görülmektedir.    
 
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 Frekans (%) 
Cinsiyet (N= 674)   
Kadın 317 47 
Erkek 357 53 
Yaş (N= 674)   
20 ve altı 34 5,0 
21-30 182 27,0 
31-40 251 37,2 
41-50 163 24,2 
51+ 44 6,5 
Meslek (N= 674)   
Memur 195 28,9 
İşçi 101 15,0 
Öğrenci 94 13,9 
Serbest Meslek 93 13,8 
Esnaf 73 10,8 
Akademisyen 44 6,5 
Ev Hanımı 42 6,2 
Emekli 27 4,0 
Sanayici 5 0,7 
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Tablo 3. Müşterilerin Şikâyet Nedenleri 

Şikâyet Nedenleri Frekans (%) 
Yiyecek içecek çeşitliliğinin yetersizliği 333 27,6 
Hizmet kalitesinin yetersizliği 298 24,7 
Çalışanların iletişim sorunları 203 16,8 
Çalışanların davranışındaki nezaketsizlikler 141 11,7 
Fiziksel yetersizlik 133 11,0 
Yoğun ve gürültülü ortam 70 5,8 
Hijyen kurallarının eksikliği 12 1,0 
Diğer 16 1,3 

 

Tablo 3’e göre ankete katılanların %27,6’sının yiyecek içecek çeşitliliğinin yetersizliğinden, 
%24,7’sinin hizmet kalitesinin yetersizliğinden, %16,8’inin çalışanların iletişim problemlerinden, 
%11,7’sinin çalışanların davranışındaki nezaketsizliklerinden, %11’inin fiziksel yetersizlikten, 
%5,8’inin yoğun ve gürültülü ortamdan, %1’inin ise hijyenden, şikâyetçi oldukları 
görülmektedir.  

 

Tablo 4. Müşterilerin Hizmet Hatasının Giderilmesine Yönelik Beklentileri 

Hizmet Hatasının Giderilmesi İçin Frekans (%) 
Gönlümün alınmasını isterim 288 34,7 
Ücretsiz bir konaklama verilmesini isterim 234 28,2 
Paramı geri almak isterim 170 20,5 
Bir hediye gönderilmesini isterim 83 10,0 
Benimle iletişim kurulmalı ( Bana geri bildirim yapılmalı) 35 4,2 
Diğer 21 2,5 

 
Hizmet hatası yaşamış müşterilerin şikâyetlerinin giderilmesi için ne yapılmalıdır sorusuna 
verdikleri cevaplar Tablo 4’de verilmektedir. Tablo 4’e göre %34,7’si gönlünün alınmasını, 
%28,2’si ücretsiz bir konaklama verilmesini, %20,5’i parasını geri almayı, %10’unun ise hediye 
gönderilmesini istemektedir.  
 
Tablo 5. Hizmet Hatası Yaşanılan Departman 

Hizmet Hatası Yaşanılan Departman  Frekans (%) 
Yiyecek İçecek 317 47,0 
Kat Hizmetleri 173 25,7 
Ön Büro Bölümü  167 24,8 
Diğer  17 2,5 

 

Tablo 5’e göre müşterilerin hizmet hatası yaşadıkları departmanlara bakıldığında %47’sinin 
yiyecek içecek bölümünden, %25,7’ sinin kat hizmetlerinden, %24,8’inin ön büro bölümünden 
kaynaklandığı görülmektedir.  
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Tablo 6. Algılanan Hizmet Adaletinin, Davranışsal Niyetler Üzerinde Doğrudan ve Dolaylı 
Etkileri 

Dolaylı Etkiler    Etki BootSE BootLLCI BootULCI 
Toplam  ,3328       ,0213 ,2912     ,3743 
Alg. Hiz. Ad.->Hiz. Telafisi Tat. ->Dav. Niyet ,0834      ,0213 ,0421     ,1245 
Alg. Hiz. Ad.->Genel Tatmin ->Dav. Niyet  ,1216      ,0138       ,0952     ,1498 
Alg.Hiz.Ad.-> Hiz. Tel.-> Gen. Tat. -> Dav. Niyet  ,1278      ,0148       ,0998      ,1576 

 
Tablo 6’ya göre algılanan hizmet adaletinin, davranışsal niyetler üzerinde dolaylı etkisinin olup 
olmadığını gösteren dolaylı etki değeri, elde edilen güven aralıkları ile gösterilmektedir. Analiz 
sonuçlarına göre algılanan hizmet adaletinin davranışsal niyetleri etkilemesinde hizmet 
telafisinin aracı rolünde güven aralığı değerleri CI= 0,04- 0,12’ dir. Algılanan hizmet adaletinin 
davranışsal niyetleri etkilemesinde genel tatminin aracı rolünde güven değerleri 0,09- 0,14 
aralığında olduğu görülmektedir. Hizmet telafisi tatmini, algılanan hizmet adaleti ve müşteri 
genel tatmini arasındaki ilişkiye, müşteri genel tatmini de hizmet telafisi ve davranışsal niyet 
arasındaki ilişkiye  (0,09- 0,15) aracılık etmektedir. Aracılık etkisi ya da dolaylı etkinin var olup 
olmadığına bootstrap analizi neticesinde elde edilen %95 güven aralığındaki değerlere bakılarak 
karar verilmektedir. Buna göre dolaylı etki değerine tekabül eden alt ve üst güven aralığı 
değerleri sıfır (0) değerlerini kapsamıyor ise dolaylı etki anlamlı olarak kabul edilmektedir 
(Gürbüz, 2019: 57). Buna göre her üç etki büyüklüğünün güven aralıkları sıfır (0) değerini 
kapsamadığından dolayı anlamlıdır. 
 
Tablo 7. Algılanan Hizmet Adaletinin, Davranışsal Niyetler Üzerinde Tam Standardize Etki 
Büyüklüğü 

Dolaylı Etkiler  Etki 
Toplam ,82 
Alg. Hiz. Ad.->Hiz. Telafisi Tat.->Dav. Niyet ,20 
Alg. Hiz. Ad.->Genel Tatmin ->Dav. Niyet ,30 

Alg.Hiz.Ad.-> Hiz. Tel.-> Gen. Tat. -> Dav. Niyet ,31 

 
Tablo 7’ye göre araştırma modelinin tam standardize etki büyüklüğüne ilişkin verileri yer 
almaktadır. Etki büyüklükleri genellikle K2=.01’e yakın ise düşük etki, K2=.09’a yakın ise orta etki, 
K2=.25’e yakın ise yüksek etki şeklinde yorumlanmaktadır (Gürbüz, 2019: 64). Tam standardize 
edilmiş katsayılara bakıldığında test edilen modeldeki aracılık etkisinin yüksek değere yakın 
olduğu görülmektedir.    

Hizmet hatası yaşamış müşterilerin algıladıkları hizmet adaletinin, davranışsal niyetlerine 
etkisinde hizmet telafi tatmini ve müşteri genel tatmininin aracı rolü olup olmadığını belirlemek 
amacıyla bootstrap yöntemini esas alan regresyon analizi yapılmıştır. Analizler Hayes (2018) 
tarafından geliştirilen Process Makrosu aracılığıyla Model- 6’ ya göre yapılmıştır. Analizlerde 
bootstrap tekniği ile 5000 yeniden örneklem seçeneği tercih edilmiştir. Bootstrap tekniği ile 
yapılan aracılık etki analizlerinde, araştırma hipotezlerinin desteklenebilmesi için analiz 
neticesinde elde edilen %95 güven aralığındaki değerlerinin sıfır (0) değerini kapsamaması 
gerekmektedir (Gürbüz, 2019: 66). Tablo 8’de yer alan modelin, şekil ile raporlama biçimi aşağıda 
görülmektedir.   
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Tablo 8. Aracılık Testine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

 Sonuç Değişkenleri 

 Hizmet Telafi 
Tatmini (M1) 

Müşteri Genel 
Tatmini (M2) 

Davranışsal Niyet (Y) 

Tahmin 
Değişkenleri 

 b S.H.  b S.H.  b S.H. 

Algılanan 
Hizmet Adaleti 

a1 ,9038**
*    

,012
5     

a2 ,1640**
*       

,015
1     

c’ ,0261 ,017 

Hizmet Telafisi 
Tatmini (M1) 

- - - d ,1908**
* 

,015
7   

b1 ,0923*** ,0181 

Müşteri Genel 
Tatmini (M2) 

   - - - b2 ,7414*** ,0403 

Sabit İM

1 
2,3564 0,52

2 
İ M2 -1,0397 ,215

6     
İY -1,9909 ,2286     

 R2= ,886    R2= ,871  R2=,8848 
 F(1,672); p<0,001 F(2,671); p<0,001 F(3,670); p<0,001 
Not: *p < 0,05, **p< 0,01, *** p<0,001; S.H. : Standart Hata, b: Standardize edilmemiş beta 
katsayıları  

 

 
Şekil 2: Algılanan Hizmet Adaleti, Davranışsal Niyet İlişkisinde Hizmet Telafisi Tatmini ve 
Müşteri Genel Tatmininin Aracılık Rolü 

Analize ilişkin sonuçlar Tablo 8’ ve Şekil-1’ de verilmiştir. Analiz sonucunda algılanan hizmet 
adaletinin, davranışsal niyetlerine etkisi üzerinde dolaylı etkisinin anlamlı olduğu, dolayısıyla 
hizmet telafisi tatmini ve müşteri genel tatmininin, algılanan hizmet adaleti ile davranışsal 
niyetler arasındaki ilişkiye aracılık yaptığı tespit edilmiştir (b=,127, %95 BCA CI =0,09 - 0,15). 
Analiz sonucuna göre yanlılık ve hızlandırılmış güven aralığı değerleri (BCA CI) 0 (sıfır) değerini 
kapsamamaktadır. Ayrıca, aracılık etkisinin tam standardize etki büyüklüğü (K2) 0,31 olup bu 
değerin test edilen modeldeki aracılık etkisinin yüksek değerde olduğu görülmektedir.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Oteller, müşteri tatminini sağlamak için müşteri beklentilerini karşılayacak hizmet üretmek 
zorundadır. Ancak oteller mükemmel hizmet sunmak için çaba gösterse de, hizmetlerin soyut, 
heterojenlik, ayrılmazlık, dayanıksızlık özellikleri ve bunun yanında insan faktörünün de olması 
hizmet hatalarını meydana getirmektedir. Hizmet hataları, memnuniyetsizliğe, tekrar gelmeme 
ve tavsiye etmeme gibi olumsuz durumlara neden olmaktadır. Bu durum otelin verimliliğini ve 
imajını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu yüzden hizmet hatalarının telafi edilmesi oteller 
açısından önemlidir. Hizmet telafisi stratejisini uygulayan bir otel, tatminsizlik yaşayan bir 
müşterisini yeniden kazanmak için hızlı adım atmalıdır.  

Öte yandan hizmet telafisi sonrasında algılanan hizmet adaletinin müşteri tatmininde önemli bir 
yeri vardır. Özellikle müşterinin adalet beklentilerini karşılamak için hizmet telafisi oluşturmak 
müşteri tatmini açısından önemlidir. Yapılan birçok çalışmada hizmet hatası yaşayan 
müşterilerin memnuniyet düzeylerinin, hizmet telafisi ve hizmet adaletinden etkilendikleri ve 
sonuç olarak bu hataların müşterinin davranışsal niyetlerini etkilediği görülmektedir.  

Antalya bölgesinde, her şey dâhil sisteminin fazla olmasından dolayı müşterilerin çoğunlukla 
zamanlarını geçirdikleri yiyecek-içecek alanlarında hizmet hatalarının en fazla orana sahip ve 
hatalarının %25’inin otellerde kritik öneme sahip olan ön büro departmanında yaşanmış olması 
olumsuz bir durum olarak dikkat çekmektedir. Hizmet hatasının neden kaynaklandığına ilişkin 
sonuçlarda ise hizmet hatasının %50’sinden fazlasının yiyecek içecek yetersizliği ve hizmet 
kalitesi eksikliğinden kaynaklandığı görülmektedir. Çalışanların da nezaketsizliği ve iletişim 
sorunları %25’in üzerindedir. Hizmet hatası yaşamış müşterilere şikâyetlerinin giderilmesine 
yönelik beklentileri nelerdir sorusuna verilen cevaplara bakıldığında müşteri hizmet hatası 
yaşadığında özür beklemektedir. Hizmet hatasının büyüklüğüne göre de parasını geri almayı ya 
da ücretsiz konaklamayı tercih etmektedir. 
 
Algılanan hizmet adaletinin yüksek olması hizmet hatası sonrası ortaya çıkan 
memnuniyetsizliğin giderilmesine etki etmektedir. Değerlendirmenin olumsuz olması 
durumunda ise hizmet hatasına maruz kalan müşteriler bu olumsuzluğu unutmayacak ve 
müşterilerin davranışsal niyetlerini de etkileyecektir. Genellikle yeniden satın alma ve tavsiye 
niyeti olarak tanımlanan bu etkiler, bazı çalışmalarda ayrı ayrı araştırılmıştır. Hizmet adalet 
algılarının müşterilerin davranışsal niyetlerine önemli bir etkide bulunduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır (Su, Swanson ve Chen, 2015). Müşterilerin, sunulan mal ve hizmetlerin kalitesi ile ilgili 
beklentilerine ulaşmak için oteller, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı 
ve çalışanları, bu konuda eğitmelidir. Algılanan hizmet adaletine ilişkin hizmet telafisinin 
sağlanmasında yetkilendirilmiş çalışanların olması, hatanın giderilme şansını artıracaktır. Bir 
sorunun hızlı bir şekilde tanımlanması hatta müşterinin farkında olmadan bile işletmenin hızlı 
bir şekilde yanıt vermesi yetkilendirme faaliyetlerinin bir sonucudur. Yetkilendirilme ile hizmet 
telafi stratejilerinin başarılı bir şekilde sonuçlanması, çalışanın uyum yeteneğine sahip olması ve 
yeterli sayıda müşteri bilgi tabanına sahip olmasına bağlıdır (Wamuyu vd., 2015: 33). Bu nedenle 
çalışanın bu durumu dikkatli bir şekilde ele alması için eğitilmesi gerekmektedir. İdeal olarak, bu 
çalışanlar en iyi telafi stratejisi hakkında karar almaya yetkili olmalıdır (Mudie ve Pirrie, 2006: 
255). Ayrıca çalışanlar, kararları alabilmek için yetkiyi devredebilecek bir yönetim yapısına da 
ihtiyaç duymaktadır. Çünkü bir çalışan hizmet telafisini başlattığında göstermiş olduğu çabanın 
müşterideki hizmet adalet algısını anlayabilmeli ve müşteri beklentilerini karşılamadığında ise 
telafi edebilmek için ne yapılması gerektiğini öğrenebilmelidir. Aksi takdirde yardım etmek için 
görevlendirilmiş çalışanlar, müşterilere yardım etmediklerinde, müşterilerin hizmet telafisine 
olan inançları kaybolacak ve neticesinde tatminsizlik ortaya çıkacaktır. Tax vd., (1998) 
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müşterilerin çoğunluğunun yakın geçmişte yaşanan şikâyet deneyimlerinin çözümü konusunda 
memnun olmadıklarını tespit etmişlerdir. Hizmet adaleti ile müşteri şikâyetlerine ilişkin, 
işletmelerin yapmış oldukları çözümün niteliği müşteri tatminini etkilemektedir. Özellikle 
şikâyetin işletme tarafından ele alınışında algılanan hizmet adaleti ile müşteri tatmini arasında 
etkileşimler bulunmaktadır. Buna ek olarak Chen vd., (2012) algılanan hizmet adaleti ve tüketici 
memnuniyeti arasındaki ilişkiye ek olarak, adil hizmet algılarının daha yüksek düzeyde güven 
ve değere yol açtığını ve bunun da müşteri tatminini etkilediği sonucunu ortaya çıkarmışlardır.  

Araştırmada algılanan hizmet adaletinin, davranışsal niyetleri etkilemesinde hizmet telafisi ve 
müşteri genel tatmininin aracı rolü olduğu görülmektedir. Ayrıca hizmet telafisi tatmini, 
algılanan hizmet adaleti ve müşteri genel tatmini arasındaki ilişkiye, müşteri genel tatmini de 
hizmet telafisi ve davranışsal niyet arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir. Müşteriler, hizmet 
hatası sonrasındaki telafi çabalarını adil olarak algıladıklarında tatmin ortaya çıkmakta ve bu 
durum müşterilerin davranışsal niyetlerine pozitif katkı sağlamaktadır. Aslında buradaki temel 
husus etkili bir hizmet telafi sürecine sahip olmaktır. Algılanan adalet aracılığıyla hizmet telafisi 
sağlamak ve müşteri tatmini oluşturmak müşterilerin pozitif davranışsal niyetlerine ışık 
tutmaktadır.  

Elde edilen sonuçlara ilişkin otel işletmelerine yönelik olarak şu öneriler geliştirilmiştir:  

• Oteller, özür dileme, açıklama, tazmin, geri bildirim gibi hem maddi hem de maddi 
olmayan hizmet telafi stratejilerini geliştirmeye odaklanmalıdır. 

• Yöneticilerin hizmet telafisi için maddi ve maddi olmayan yöntemleri, hizmet hatasının 
büyüklüğüne göre kullanmaları gerekmektedir. Yöneticiler özellikle hizmet telafi 
sürecinde çözüm hızını artırmak ve müşteri tatminini sağlamak için bu yöntemleri 
kullanmalıdır. 

• Algılanan hizmet adaletinin müşterinin davranışsal niyetlerinde önemli rol oynadığı 
görülmektedir. Bu nedenle otellerin müşterilere ücretsiz konaklama, indirim ve 
hediyeler gibi maddi nitelikte telafi yöntemlerini uygulaması gerekmektedir.  

• Hizmet telafi tatmini, algılanan hizmet adaletinde kritik öneme sahiptir. Öncelikle ve en 
önemlisi, hizmet telafi boyutlarının müşteri beklentileri ile aynı doğrultuda olması 
gerekmektedir. Örneğin hizmet hatası sonrasında çalışanın müşteriden özür dilemesi, 
hizmet hatasını hızlı çözmesi, müşteriye karşı saygılı olma ve güvenilir olma gibi maddi 
olmayan telafi yöntemlerini bilmesi gerekir.  

• Bu çalışmanın sonuçları, çalışanların hizmet telafi performansının müşteri tatminini 
olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Yöneticiler, çalışanlarının hizmet hatası 
durumunda sorunları nasıl ele aldıklarına ilişkin güçlü veya zayıf yönlerini 
incelemelidir. Oteller hizmet hatası sonrası yapılması gerekenler hakkında çalışanlarına 
yönelik bilgi ve beceriyi de artıran hizmet içi eğitim planlamaları geliştirmelidir. 
 

• Oteller, şikâyetleri doğru bir şekilde ele almalı ve çözmek için gereken çabayı 
göstermelidir. Otel çalışanları şikâyet olduğunda hata için özür dilemeli ve çözüme 
yönelik harekete geçmek için bilgi toplamalıdır. Sonrasında hatayı düzelterek, müşteri 
tatmininin sağlandığını kontrol etmek için geri bildirimde bulunmalıdır.  

• Oteller, müşterinin sorununu çözmek için ihtiyaç duydukları her şeyi kullanmaları 
hususunda çalışanları güçlendirmelidir. Örneğin işletmeler çalışanlarına hizmet hatası 
olduğunda müşteri şikâyetlerini azaltmak ve müşteri tatminini sağlamak için harcama 
yetkisi vermelidir.   

•  Yöneticiler hizmet telafi sonrasında hem olumlu hem de olumsuz olaylar için veritabanı 
oluşturmalıdır. Bu veritabanı, müşteriler, çalışanlar ve hizmet telafi çabaları hakkındaki 
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verileri içermelidir. Veri tabanı sayesinde müşteriler için en iyi çözümü bulmak adına 
stratejiler ortaya çıkabilir.  

• Kaybedilen müşteriyi geri kazanmak daha maliyetli olduğu için, otel yöneticileri, hizmet 
telafisi ile müşteri tatminini en üst düzeye çıkarmak ve müşterilerle uzun vadeli ilişkiler 
kurmak için stratejiler geliştirmelidir.  
 

Turizm sektöründe hizmet telafisine ilişkin çok az çalışma olduğundan, çalışmanın kapsamı ve 
sonuçları ileriye yönelik araştırmalar için de yol gösterici olmaktadır. Bu doğrultuda yapılacak 
çalışmalar tatil bölgelerinde daha geniş boyutta yapılarak tekrarlanabilir.  

Sektörde faaliyet gösteren diğer hizmet işletmelerine (havayolu işletmeleri, seyahat acentaları, 
münferit restoranlar) yönelik araştırmalar yapılabilir. Yapılan literatür taraması sonucunda şehir 
ve kıyı otellerine yönelik çalışmaların olmadığı görülmektedir. Şehir otelleri ve kıyı otellerine 
yönelik karşılaştırmalı çalışma yapılabilir. Bu sayede, katılımcı sayısı artırılarak araştırmalar 
daha kapsamlı hale getirilebilir. Son olarak ise yöneticilerin hizmet telafisi algılarına yönelik nitel 
çalışmalar yapılarak araştırmaya farklı bir boyut kazandırılabilir. 
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GİRİŞ 

Turizm endüstrisi yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri nedeniyle günümüzün en 
önemli kalkınma araçları arasında gösterilmektedir. Bu nedenle pek çok ülke turizmi stratejik bir 
sektör olarak kabul etmekte ve turizm gelişiminin yaratacağı çok boyutlu etkilerden 
yararlanmaya çalışmaktadır (Mason, 2015: 4). Kitle turizm araçlarının gelişmesi ve turizm ve 
seyahat kültürünün topluma yayılması uluslararası ziyaretçi sayısı, turizm gelirleri ve turizm 
yatırımları gibi turizm verilerinin düzenli olarak artmasını sağlamaktadır. Döviz girdisi, kırsal 
kalkınma, kadın girişimciliği, gençlerin istihdamı gibi çeşitli amaçlarla her yıl yeni destinasyonlar 
turizm pazarına girmekte ve özellikle turizmin yarattığı ekonomik etkilerden faydalanmaya 
çalışmaktadır (Fyall ve Garrod, 2005: 15). Buna bağlı olarak destinasyonlar arası artan rekabet; 
ürün geliştirme, imaj oluşturma, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin önemini arttırmaktadır 
(Buhalis, 2000; Law vd., 2009). Günümüzde destinasyonların temel başarı ölçütü olarak ifade 
edilen sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme (Dwyer ve Kim, 2003) kaynakların etkin 
kullanımı ve imaj, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin doğru bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. 
Bu nedenle destinasyonlar talep oluşturma sürecinde farklı araçlardan da yararlanabilmektedir. 
Bu bağlamda destinasyonun en önemli paydaşlarından biri olan yerel yönetimlerin yürüttüğü 
kardeş şehirler işbirlikleri de tanıtım, pazarlama, imaj ve dolayısıyla talep oluşturma çalışmaları 
açısından alternatif fırsatlar sunma potansiyeline sahiptir. Kardeş şehir işbirlikleri, dünyanın 
farklı bölgesindeki iki şehir (il, ilçe yada büyükşehir) belediyesinin çeşitli amaçlarla geliştirdikleri 
resmi ve uzun süreli bir ortaklık sürecini ifade etmektedir. Bu ilişkilerde eğitim, ekonomi, kırsal 
kalkınma, kültür, sanat, turizm gibi farklı alanlarda işbirliği hedeflenmekte ve karşılıklı bilgi ve 
tecrübe paylaşımı yapılmaktadır. Ana amacı topluma daha iyi yaşam şartlarının sunulması olan 
kardeş şehir ilişkilerinde ortak sorunların çözümü, kaynakların daha verimli kullanımı ve iyi 
uygulama örneklerinin paylaşılması hedeflenmektedir (Akman, 2016: 1055). 

Kardeş şehir işbirlikleri 1950’lerden sonra küresel çapta yaygınlık kazanmıştır. Bu süreçte bilgi, 
iletişim ve seyahat araçlarının gelişmesi dünyanın farklı coğrafyalarındaki şehirlerin daha kolay 
işbirliği kurmalarına olanak vermiştir. Kardeş şehir kavramı özellikle son otuz yıldır ekonomi, 
sosyoloji, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi farklı bilim dalları tarafından incelenmesine 
rağmen bu araştırma alanının henüz gelişme aşamasında olduğu belirtilmektedir (Jańczak, 2017: 
477). Alanyazında kardeş şehir kavramı; kamu yönetimi (Langenohl, 2015), küreselleşme 
(Cremer vd., 2001), ekonomi ve ticaret (Ramasamy ve Cremer, 1998; Kilburn vd., 2013; Liu ve Hu, 
2018), yerel hizmet kalitesi (Riner ve Becklenberg, 2001), uluslararası ilişkiler (Clarke, 2010) ve 
pazarlama (O'Toole, 2000; Mascitelli ve Chung, 2008) gibi farklı yönlerden incelenirken, Türkçe 
alanyazında ise genellikle kamu yönetimi ve yerel yönetimler (Aktulun, 2015; Öktem vd., 2016; 
Akman ve Akman, 2017) ve küreselleşme (Kavanoz ve Erdem, 2019) çerçevesinde araştırıldığı 
görülmektedir. Buna karşın, kardeş şehir kavramını turizm açısından inceleyen oldukça az 
sayıda çalışma (Gumay, 2017) olduğu görülmektedir. Buradan hareketle bu çalışma kardeş şehir 
ilişkilerini turizm yönüyle incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda kardeş şehir ilişkileri 
turizmde imaj oluşturma, pazar yaratma, talep geliştirme ve farklı turizm çeşitlerini teşvik etme 
gibi çeşitli yönlerden incelenecek ve buna bağlı olarak yerel yönetimler ve destinasyon örgütleri 
gibi turizmin paydaşlarına bazı öneriler getirilecektir. Yürütülen bu çalışma, kardeş şehir 
kavramına farklı bir boyut getirmesi, yerel yönetimlerin turizm geliştirme misyonuna katkı 
sunması ve destinasyon örgütlerine turizm geliştirme sürecinde alternatifler oluşturması 
bakımından önemli görülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın turizm alanyazınına da katkı sağlaması 
öngörülmektedir.  

 

 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2378-2390. 

 2381 

TURİZMDE TALEP ve DEĞER YARATMA  

Fordist üretim anlayışının turizm gelişimine yön verdiği 1990’lı yıllara kadar, turizm endüstrisi 
büyük ölçüde standardize edilmiş kitle turizmi etrafında gelişmekteydi. Bu dönemde turizm 
politika ve planlamaları turizmin ekonomik yönünden daha fazla faydalanmak adına, çevreyi ve 
yerel halkı dikkate almayan ve turizmin her koşulda daha fazla geliştirilmesini savunan 
boosterizm odaklı turizm gelişimini benimserken, post-fordizm yaklaşımıyla beraber özellikle 
1990lardan sonra ise turizm pazarında talep bireyselleştirilmiş ürünlere ve alternatif turizm 
çeşitlerine doğru yönelmiştir (Ioannides ve Debbage, 1997: 230; Kozak vd., 2013: 10). Günümüzde 
büyük oranda kitle turizmine hitap eden deniz-güneş-kum turizminin yanı sıra tüketici tercihleri 
ve arz koşullarındaki değişmelere bağlı olarak doğal, kültürel ve sosyal çevre tabanlı 
özelleştirilmiş turizm ürünlerine yönelik talebin arttığı gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak 
turizm pazarı katma değeri yüksek, farklı deneyimler sunan ve esnek yapıda turizm ürünleri 
etrafında gelişme göstermektedir (Torres, 2002: 88). Ayrıca, modern turizm anlayışında 
destinasyonların uzun dönemli başarısı ve turizmin toplum için değer yaratabilmesi adına 
sürdürülebilirlik ve rekabet edebilirlik kavramları dikkate alınmaya başlanmıştır. Rekabet 
edebilme yeteneğini geliştirmenin, özgün ve ziyaretçilerin deneyim kalitelerini yükselten turizm 
ürünleri ile mümkün olabileceği belirtilmektedir. Talep yönünde ise, çevreye ve yerel topluma 
saygılı turizm ürününü tercih eden sorumlu turist profilinin yaygınlaştığı görülmektedir. 
Tüketici tercihlerinde ortaya çıkan bu değişim, destinasyon örgütlerinin verimlilik odaklı kaynak 
planlama ve uygun politika belirleme süreçlerinde paydaşlarla işbirliği rolünün önemini 
arttırmaktadır. Değişen talep özelliklerine uyum sağlayabilmek için bu süreçte kamu yönetimi, 
turizm örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer yerel paydaşların eşgüdüm halinde işbirliği 
yürütmesi önemli ve gerekli olarak ifade edilmektedir (Dünya Turizm Örgütü, 2018).  

Türkiye uzun bir süredir turizm politikası olarak maliyet odaklı tanıtım ve pazarlama 
yapmaktadır. Buna bağlı olarak, aldığı ziyaretçi sayısı artmış olmasına rağmen ziyaretçi başı 
ortalama harcama düşüş göstermektedir. 2000 yılında 10,4 milyon olan uluslararası ziyaretçi 
sayısı 2019 yılında 45 milyona ulaşırken, turizm gelirleri de aynı süre içerisinde 7,6 milyar 
Amerikan Doları’ndan, 34,5 milyar Amerikan Doları’na yükselmiştir. Buna karşın, 2000 yılında 
764 Amerikan Dolar’ı olan ziyaretçi başı ortalama harcama, 2019 yılında 666 dolara düşmüştür. 
Bu veri, ziyaretçi başı ortalama harcamanın bu süreç içerisinde %13 düzeyinde azaldığını 
göstermektedir. (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020; TURSAB, 2020). Bu sonucun en önemli nedeni 
Türkiye turizminin ana ürününü oluşturan deniz turizminin, büyük oranda her şey dâhil 
paketlerle kitlesel düzeyde sunulması olarak ifade edilebilir. Geliştirilen bu yöntem, ziyaretçi 
sayısını arttırmasına rağmen katma değerden uzak olması nedeniyle uzun vadede Türkiye 
turizminin değer odaklı şekilde gelişmesini engellemektedir. Buna bağlı olarak turizmin ülkeye 
katkısı potansiyelinin oldukça altında kalmaktadır. Oysaki Türkiye uluslararası turizm pazarına 
farklı alanlarda değerli ürünler sunma potansiyeline sahiptir. Türkiye gibi doğal ve kültürel 
kaynak açısından zengin bir ülkenin öncelikli hedefinin, sahip olduğu her türlü kaynağını 
vatandaşlarının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla değer odaklı olarak planlaması ve 
kullanması beklenmektedir (Özyurt ve Gülmez, 2020: 61).  

Türkiye 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde, 2023 yılında 75 
milyon uluslararası ziyaretçi, 65 milyar Amerikan Doları turizm geliri ve 867 dolar ziyaretçi başı 
harcama rakamlarını hedeflemektedir. Konulan bu önemli ve yüksek hedeflere ulaşmak, 
Türkiye’de uygulanan mevcut boosterizm odaklı turizm gelişim modeliyle mümkün 
gözükmekle birlikte, bunun değer odaklı gelişme ve toplum temelli kalkınmayı göz ardı etme 
riski taşıdığı da belirtilmelidir. Bu hedeflere ulaşama süreci, beraberinde Türkiye turizminin 
rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi zayıf yönlerinin daha da zayıflaması ihtimalini de 
içermektedir. Bu aşamada, Türkiye’de turizme yönelik hâkim paradigmanın daha değerli turizm 
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ürünü üretme ve rekabet avantajı elde etme amacıyla toplum temelli ve değer odaklı olarak 
yeniden tasarlanması ve bu hedefe ulaşabilmek için alternatif yöntemlerin değerlendirilmesi 
önerilmektedir.  

 

KARDEŞ ŞEHİR KAVRAMI 

Kardeş şehir kavramı farklı ülkelerdeki iki şehir arasında çeşitli amaçlarla kurulan, resmi ve uzun 
süreli bir işbirliği sürecini ifade etmektedir. Yerel yönetimler üzerinden işleyen bu sistem, 
karşılıklı tecrübe paylaşımı, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik kalkınma, turizm 
gelişimi ve kültürlerarası işbirliği süreçlerini kapsamaktadır (Clarke, 2010: 174; Akman, 2016: 
1055,1057). Bölgesel sorunların çözümü ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir araç olarak 
görülen kardeş şehir işbirlikleri (Joenniemi ve Sergunin, 2011: 120), aynı zamanda uzak 
coğrafyaların yakınlaşması, ortak proje geliştirme kültürünün yaygınlaşması ve farklı ilgi 
gruplarının bir araya gelmesi için etkili bir araç olarak ifade etmektedir (Clarke, 2009: 497). 
Bunlara ek olarak, ulaşım altyapısının geliştirilmesi, karşılıklı anlayışın ve uzlaşının teşvik 
edilmesi, gençlik faaliyetlerinin desteklenmesi gibi farklı etki alanlarının olduğu da ifade 
edilmektedir (Handley, 2006: 7). Yerel yönetimlerin yanı sıra, kardeş şehir işbirliği kurulması 
sürecine ticaret ve sanayi odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının ikili ilişkileri de katkı 
verebilmektedir. Ayrıca bireysel ilişkiler de bazı durumlarda kardeş şehir ilişkisi geliştirmede 
etkili olabilmektedir.   

Modern anlamda 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişmeye başlayan kardeş şehir 
uygulamalarının Avrupa’da barış ortamının oluşmasına, yerel demokrasinin ve bireysel 
özgürlüklerin gelişmesine ve güçlenmesine yardımcı olmak amacıyla ortaya çıktığı ifade 
edilmektedir (Campbell, 1987: 77). Avrupa’da şehir eşleştirme (town-twinning) Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ise kardeş şehirler (sister cities) ismiyle gelişme gösteren (Zelinsky, 1991: 6) bu 
kavram, günümüzde içerik ve uygulama yönünden çeşitlilik göstermektedir (Joenniemi ve 
Jańczak, 2017: 424). İşlevsel yönden benzer olmakla beraber alanyazında; ilişkili şehir (connected 
cities), ortaklık şehirleri (partnership cities), eş şehirler (double cities), Avrupa şehirleri (Euro 
cities), ikiz şehirler (twin towns), iki uluslu şehirler (binational cities), belediye ortaklıkları 
(municipal partnership) gibi farklı isimlerle adlandırılan uygulamaların olduğu görülmektedir 
(Bontenbal ve Lindert, 2009: 131; Jańczak, 2017). 

1951 yılında kurulan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, kardeş şehir ilişkilerinin 
kurulmasına öncülük etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa’daki etkilerini azaltmak, 
toplumsal barışı tahsis etmek, milletler arası huzur ve barış ortamına katkı sağlamak amacıyla 
özellikle, Alman-Fransız ve Alman–İngiliz şehirleri arasında kardeş şehir iş birliklerinin geliştiği 
belirtilmektedir. Bu dönemde ikinci dünya savaşının olumsuz etkilerini iş birliği ve uzlaşı 
kültürüne bırakma ve Avrupa’da ortak bir kültür yaratma öncelikli hedef olarak belirlenmiştir 
(Türkiye Belediyeler Birliği, 2012: 7). Küresel düzeydeki ekonomik, politik ve sosyal gelişmelere 
bağlı olarak süreç içerisinde farklı etmenlerin kardeş şehir işbirliklerini teşvik ettiği 
görülmektedir. 1950’lerde dünyada barış ortamını sağlamaya yardımcı olmak amacıyla gelişen 
bu işbirlikleri, 1970’lerde ise dünyada yaşanan finansal kriz nedeniyle daha çok ekonomik 
amaçlar etrafında gelişme göstermiştir. 1990’larda Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında ise 
bu dönemde bazı ülkeler için dünyaya açılma aracı olarak görülmüştür (Clarke, 2010: 174). 
Bununla beraber günümüzde ise bölgesel kalkınmaya yardımcı olması, yerel yönetimlerin 
uluslararasılaşması, daha hızlı politika ve çözüm üretilmesi, teknoloji kullanımın 
yaygınlaştırılması ve dezavantajlı gruplara fırsatlar sunulması gibi çeşitli nedenlerin bu 
işbirliklerini geliştirdiği ifade edilmektedir (Clarke, 2009: 505).  
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Jańczak (2017: 479) kardeş şehir işbirliklerini geçmiş zaman odaklı ve gelecek zaman odaklı 
olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Geçmiş zamanı esas alan kardeş şehir ilişkileri ortak sosyal, 
kültürel, ekonomik ve politik gibi tarihsel bağlar nedeniyle geliştirilmekte ve yürütülmektedir. 
Bu ilişkilerde nostalji ve var olan bağların devamı ve güçlenmesi ana motivasyon kaynağı 
olmaktadır. Gelecek zamanı referans alan kardeş şehir ilişkileri ise aynı amaç etrafında birleşen 
iki şehrin yürüttüğü ilişkileri kapsamaktadır. Bu şekilde gelişen ilişkilerin temel amacı, var olan 
ya da olması muhtemel ortak bir soruna çözüm bulma, ortak hedef belirleme ve şehirlerin 
potansiyellerini ortaya koyma süreçlerine yardımcı olmak olarak belirtilmektedir.  

Buis (2009: 191) ise kardeş şehir ilişkilerinin tarihsel gelişim süreci içerisinde üç farklı nedenden 
kaynaklandığını ifade etmektedir. Bunlardan birincisini savaşların önlenmesi, yoksullara yardım 
ve çevre koruma gibi ideoloji kaynaklı nedenler oluştururken, ikincisini ise özgürlük hareketleri, 
nükleer tehlikeye karşı ortak tavır ya da yürütülen ekonomik ve siyasi uygulamalara karşı ortak 
hareket etme gibi politika kaynaklı sebepler oluşturmaktadır. Üçüncü motivasyon kaynağı ise 
ticaretin geliştirilmesi, ortak yatırımlar, iş gücü yetiştirme gibi ekonomik temelli gerekçelerden 
oluşmaktadır. 

Bunlara ek olarak; isimsel benzerlikler, işlevsel benzerlikler (üniversite şehirleri, endüstriyel 
şehirler, tarım şehirleri, liman şehirleri vb.), durumsal benzerlikler (başkentler, en büyük şehirler) 
ve coğrafi benzerlikler (deniz kenarı, göl kenarı vb.) gibi nedenler de kardeş şehir ilişkilerinin 
kurulması için gerekçe olabilmektedir (Zelinsky, 1991: 22). Ayrıca bazı durumlarda deprem, 
yangın ve sel gibi yaşanan doğal afet süreçlerinde ortaya çıkan karşılıklı yardımlaşma ve 
dayanışma anlayışının da kardeş şehir işbirliği kurulmasını teşvik ettiği belirtilmektedir (Ogawa, 
2012: 20). Özellikle aynı tür doğal afet riskini yaşayan şehirler, tecrübe paylaşımı ve çözüm 
motivasyonuyla işbirliği geliştirmeye daha gönüllü olabilmektedirler.   

İşlevsel yönden incelendiğinde kardeş şehir ilişkilerinin iki farklı içerikle yürütüldüğü 
görülmektedir. Kardeş şehir ilişkisi kurulmasında tercih edilen nedenlerden birincisi iş birliği 
yapan şehirlerden birinin bilgi, tecrübe, mali kaynak ya da teknoloji transferi aracılığıyla diğerine 
rehberlik edip yol göstermesi olarak belirtilmektedir. Bu ilişki düzeninde, şehirlerden birinin 
ihtiyaç duyduğu ve geliştirmek istediği yönlerini, bu alanlarda daha tecrübeli ve yetenekli olan 
başka bir şehirle işbirliği kurarak geliştirmek istemesi temel amacı oluşturmaktadır. İşleyiş olarak 
gözlemlenen bir diğer yöntem ise her iki şehrin de yürütülen kardeş şehir ilişkisi sürecinde, 
birbirlerinin tecrübelerinden faydalanarak kendilerini bazı alanlarda geliştirmesidir. Bu 
yöntemde, eşit koşullar içerisinde her iki taraf da süreç içerisinde aktif olarak öğrenmekte ve karşı 
tarafın uzmanlığından yararlanmaktadır (Bontenbal ve Lindert, 2009: 131). 

Buis (2009: 192) kardeş şehir ilişkilerinde istenen başarıya ulaşabilmek için dikkat edilmesi 
gerekenleri şu şekilde ifade etmektedir: Kardeş şehir ilişkisi kurulmasının gerekçelerinin ve 
amaçlarının açıkça ifade edilmesi, sorunların beraberce ele alınması, işbirliği stratejisi üzerinde 
karşılıklı uzlaşı sağlanması, hedeflerin ve sonuçların açıkça belirlenmesi, uygulama adımlarının 
beraber yürütülmesi ve takip edilmesi, düzenli iletişim kurulması, raporlama sürecinde ve 
raporların paylaşılmasında sorumluluğun paylaşılması, sürecin beraber takip edilmesi ve 
gerektiğinde öncelik sırasının güncellenmesi, izleme ve değerlendirme süreçlerinin eşgüdüm 
halinde yürütülmesi ve geribildirim süreçlerinde karşılıklı bilgi paylaşımının yapılması. 

 

Türkiye’de Kardeş Şehir İşbirlikleri 

Türkiye’de kardeş kent ilişkisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediyelere verilen kardeş 
kent ilişkileri kurulması yetkisi çerçevesinde gelişmektedir. Bu yasal düzenlemeyle beraber, 
başta belediye hizmetleri olmak üzere sosyal, kültürel, ekonomi, eğitim, sağlık, ticaret, turizm, 
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spor vb. alanlarda bilgi/deneyim alışverişi yoluyla işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Kardeş şehir ilişkisi kurmak isteyen belediyeler, İçişleri Bakanlığı’ndan izin almak 
durumundadır. Bakanlığa gönderilecek resmi izin yazısında, kardeş şehir ilişkisi kurulmak 
istenen belediye ile ilgili tanımlayıcı bir bilgi paketi, kardeş şehir ilişkisinin kapsamı, amacı ve 
işbirliğinden beklenen muhtemel faydalar, kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair belediye meclis 
kararı ve imzalanacak kardeş şehir protokolünün bir örneğini bakanlığa sunmakla yükümlüdür. 
Resmi olarak kardeş şehir işbirliği ancak İçişleri bakanlığının onayından sonra 
gerçekleşebilmektedir (Türkiye Belediyeler Birliği, 2012: 8). 

Türkiye’deki kardeş şehir işbirliklerinin ilki, İstanbul Belediyesi’nin 1965 yılında Brezilya’nın Rio 
de Janeiro kenti ile imzaladığı kardeş şehir işbirliği protokolüdür. Süreç içerisinde Türkiye’deki 
kardeş şehir ilişkilerinin küresel çaptaki ekonomik ve politik gelişmelerden etkilediği ifade 
edilmektedir. İlk yıllarda özellikle Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya bölgeleriyle kültürel amaçlı 
kurulan kardeş şehir işbirlikleri (Ekşi, 2018: 14-78), 1980’li yıllarda ise ekonomiyi dikkate alan bir 
yapıda gelişme göstermiştir (Akman, 2016: 1062). 2000’li yıllarda ise Türkiye-Avrupa Birliği 
ilişkilerinin gelişmesine bağlı olarak uyum ve üyelik sürecine olumlu katkı yapması amacıyla ve 
çeşitli fonlardan yararlanabilme adına Avrupa ile yürütülen kardeş şehir ilişkilerinin yoğunluk 
kazandığı belirtilmektedir. Türkiye’de genelde ekonomik olarak kalkınmış ya da turizm, tarım 
ve ticaret gibi belirli sektörlerde ön plana çıkmış şehirlerin kardeş şehir ilişkisi geliştirmede daha 
etkin olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca uygulama örneklerinde karşılaşıldığı üzere, siyasi ve 
politik amaçlarla da kardeş şehir ilişkisi kurulabilirken, bu ilişkilerin özellikle dış politikada bir 
etki aracı olarak kullanılabildiği de ifade edilmektedir (Ekşi, 2018: 142).    

Türkiye’deki yerel yönetimlerin özellikle 2000’li yıllardan sonra kardeş şehir sayılarının 
artmasında; belediyelerde uluslararası ilişkilerle ilgili özel birimlerin kurulması, bu alanda eğitim 
almış, tecrübe sahibi ve yabancı dil bilgisine sahip personel istihdamı ve özellikle AB’nin yerel 
yönetimlere sunduğu fonlarından yararlanma gibi sebeplerin etkili olduğu belirtilmektedir 
(Akman ve Akman, 2017: 232). Bununla beraber, Türkiye’de belediyelerin kardeşlik ilişkilerini 
işlevsel değil genelde geçici temelde kurduğunu ve bu nedenle sürdürülebilir olmadıkları ifade 
edilmektedir. Belediye başkanlarının kişisel ilişkileri, yurt dışında yaşan Türk toplumunun 
yaptığı girişimler, okul değişim programları gibi kısa ve derin olmayan faaliyetler, merkezi 
hükümetin politik görüşleri doğrultusunda verdiği tavsiyeler ve diplomatik ziyaretler gibi çeşitli 
faktörlerin, işlevsel ve sürdürülebilir bir işbirliği modeli yerine, kısa süreli ve şeklen yapılan 
anlaşmalara yol açtığı belirtilmektedir (Gündüz ve Özden, 2017: 21). 

İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı verilerine göre, Türkiye’deki büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin 
toplam 1632 kardeş şehir protokolüne sahip olduğu görülmektedir. Daha çok büyükşehirlerde 
toplanan kardeş şehir işbirliklerinin illere göre dağılımda ise İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve 
Antalya’nın ilk beş sırada yer almaktadır. Kardeş şehir işbirliklerinin illere göre dağılımı Tablo 
1’de gösterilmektedir.  

Kardeş şehir işbirliği yapılan ülkelerin dağılımı incelendiğinde, ortaklıkların daha çok Balkanlar, 
Orta Asya ve Avrupa’da toplandığı görülmektedir. Avrupa Birliği sürecinde AB-Türkiye 
entegrasyonu amacıyla “gelecek tabanlı” pek çok kardeş şehir anlaşması geliştirilirken, Orta 
Asya ve Balkanlar ile de ortak tarih, kültür ve miras gibi nedenlerden dolayı “geçmiş tabanlı” 
işbirliklerinin gerçekleştirildiği ifade edilebilir.  
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Tablo 1. En Fazla Kardeş Şehir İşbirliğine Sahip İller 

Sıra 
No 

Şehir Kardeş Şehir 
İşbirliği Sayısı 

Sıra 
No 

Şehir Kardeş Şehir 
İşbirliği Sayısı 

1 İstanbul 298 16 Edirne 27 
2 İzmir 149 17 Samsun 25 
3 Ankara 135 18 Kırklareli 25 
4 Bursa  117 19 Adana 24 
5 Antalya 85 20 Zonguldak 23 
6 Konya 49 21 Aydın 22 
7 Kocaeli 46 22 Manisa 21 
8 Gaziantep 38 23 Denizli 19 
9 Mersin 38 24 Trabzon 17 
10 Eskişehir 37 25 Afyon 17 
11 Yalova 37 26 Sakarya 15 
12 Muğla 37 27 Kayseri 14 
13 Tekirdağ 34 28 Kütahya 14 
14 Çanakkale 28 29 Nevşehir 13 
15 Balıkesir 28 30 Kırşehir 12 

 

Tablo 2. En Fazla Kardeş Şehir İşbirliği Yapılan Ülkeler 

Sıra 
No 

Ülke Kardeş Şehir 
İşbirliği Sayısı 

Sıra 
No 

Ülke Kardeş Şehir 
İşbirliği Sayısı 

1 Bulgaristan 123 16 Çekya 34 
2 Bosna Hersek 108 17 Macaristan 34 
3 Almanya 96 18 Filistin  33 
4 K.K.T.C.  88 19 Kazakistan 28 
5 Yunanistan 86 20 Kore  24 
6 Makedonya 75 21 Fransa 23 
7 Azerbaycan  62 22 İran  22 
8 Rusya  53 23 Moğolistan 21 
9 Ukrayna 47 24 Gürcistan  19 
10 Romanya 46 25 Kırgızistan 19 
11 İtalya 45 26 Arnavutluk 18 
12 Çin  40 27 Sırbistan 17 
13 Polonya 37 28 Türkmenistan 16 
14 Kosova 37 29 Moldova 14 
15 ABD 34 30 Karadağ 13 

 

Bununla beraber Türkiye’nin kara ve deniz komşularıyla kardeş şehir işbirliklerinin de fazla 
olduğu görülmektedir. Bunun hem bölgesel kalkınma gibi ekonomik, hem de ortak sorunlara 
çözümler arama gibi sosyal ve politik nedenlerden kaynaklandığı belirtilebilir. Ayrıca kurulan 
bazı işbirliklerinin turizm nedeniyle gelişen ilişkiler sonucunda geliştirildiği de belirtilebilir. 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Türkiye uluslararası turizm pazarında anlamlı düzeyde turizm talebi olan bir destinasyondur. 
2018 yılı verilerine göre uluslararası ziyaretçi sayısı bakımından en çok ziyaret edilen 6. ülke 
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konumunda olan Türkiye, bunun aksine turizm gelirleri bakımından ise ilk 10 ülke arasında yer 
almamaktadır. Ayrıca uzun bir süredir düşüş eğilimde olan ziyaretçi başı harcama ise 2019 
yılında 666 Amerikan Doları’na gerilemiştir (Dünya Turizm Örgütü, 2019; Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 2020). Bu rakamlar Türkiye’de turizm faaliyetlerinin değer ve kalite odaklı olmaktan 
uzakta, kısa vadeli bakış açısına bağlı olarak geliştiğini göstermektedir. Bunun nedenlerinden en 
önemlisi, turizmde başarı ölçütünün sadece toplam ziyaretçi ve toplam gelir verileri üzerinden 
değerlendirilmesi ve politika ve planlama süreçlerinin buna yönelik yürütülmesidir. Buna bağlı 
olarak, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan 2019 yılı Turizm ve Seyahat Rekabet 
Endeksi verilerine göre ise 140 ülke içerisinde Türkiye 43. sırada yer alırken, Türkiye’nin ana 
rakiplerinden İspanya 1., İtalya 8., Portekiz 12., Yunanistan 23. ve Hırvatistan 27. sırada yer 
almaktadır. Bu veriler, Türkiye’nin rekabet gücünü ve katma değerli ürün üretme yeteneğini 
geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de yürütülen boosterizm odaklı 
turizm politika ve planlama metodunun, yerini değer odaklı planlamaya bırakması gerektiği 
görülmektedir. Bu amaçla, kardeş şehir uygulamalarının bu sürece katkı verebilecek bir unsur 
olarak değerlendirilmesi yeni bir alternatif oluşturma bakımından önemlidir.  

Çeşitli amaçlarla kurulan kardeş şehir işbirlikleri, doğru planlanması ve yönlendirilmesi halinde 
turizm gelişimi için pek çok fayda sağlama potansiyeline sahiptir. Yürütülen bu ikili işbirlikleri 
öncelikle bir destinasyonun dünyanın farklı bir coğrafyasında tanınması için bir fırsat 
sunmaktadır. Kurulan ilişki karşılıklı ziyaretleri de beraberinde getireceğinden çift yönlü tanıtım, 
reklam ve pazarlama olanağı sağlamaktadır. Türkiye’deki kardeş şehir ev sahipliğinde misafir 
şehrin temsilcilerine gezi programları ve kültür ve sanat faaliyetleri aracılığıyla hem yerel hem 
de ulusal çekiciliklerin tanıtımı yapılabilir. Ziyaret etme durumunda ise gidilen şehirde tanıtım, 
imaj yaratma ve talep oluşturma faaliyetleri yürütülebilir. Bu aşamada, belediyelerin yürüttüğü 
kardeş şehir sürecine turizm dernek ve birlikleri, turizm işletmeleri ve profesyoneller gibi 
destinasyonun diğer paydaşlarının da katılımının sağlanması daha verimli bir sürecin 
yürütülmesine olanak sağlayabilir. 

Bu işbirlikleri sürecinde özellikle kültürel miras ve çevre gibi konularda sinerji ve farkındalık 
yaratılabilir. Son yıllarda hem akademik hem de sektörel düzeyde üzerinde durulan en önemli 
konular olan turizmde sürdürülebilirlik ve turizmde rekabetçilik (Croes ve Kubickova, 2013; 
Özyurt ve Kantarcı, 2017) bağlamında yeni deneyimler elde edilebilir. Koruma, geliştirme ve 
kullanma süreçlerinde hem iyi uygulama örnekleri incelenerek kardeş şehrin tecrübelerinden 
faydalanılabilir, hem de yerel paydaşlar düzeyinde bir farkındalık süreci başlatılabilir. Böylece, 
bölgeye yeni turizm çekicilikleri kazandırılmasının yanı sıra var olanların da daha verimli bir 
şekilde kullanılması planlanabilir. Ayrıca bilgi ve tecrübe aktarımları sayesinde destinasyon 
kalitesi ve rekabetçiliğinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir odaklı turizm gelişim sürecine katkı 
sağlanabilir. Bu ise, Türkiye turizminin ihtiyaç duyduğu küresel turizm pazarında rekabet 
edebilme yeteneğinin artmasına, turizmden daha fazla ekonomik gelir ve dolayısıyla topluma 
daha fazla katkı sağlama adına yardımcı olabilir.   

Turizm istatistikleri, doğa, kültür, gastronomi, sanat vb. tabanlı özel ilgi turizmlerine yönelik 
talebin artmakta olduğunu göstermektedir. Özel ilgi turizmi faaliyetlerinin çevreye, doğaya ve 
insanlara karşı daha saygılı olduğu, üstelik bu turizme katılanların daha çok harcama yaptıkları 
ifade edilmektedir (Perez ve Sampol, 2000; Jovicic, 2016) Bu bakımdan, hem sürdürülebilirliğe 
olumlu katkı sağlaması bakımından hem de ekonomik fayda açısından özel ilgi turizmi 
çeşitlerinin teşvik edilmesi önemlidir. Doğru yönetilmesi halinde kardeş şehir işbirlikleri özel ilgi 
gruplarına ulaşma ve tanıtım yapma fırsatları sunmaktadır. Büyük kitlelere sunulan 
standartlaştırılmış ürünler yerine küçük gruplara sunulabilecek özgün ve farklı deneyimler 
içeren ürünlerin belirlenmesi ve bunların kardeş şehir aracılığıyla potansiyel ziyaretçilere 
tanıtılması yeni ve alternatif bir yöntem olarak benimsenebilir. Bu noktada, kardeş şehir ilişkisi 
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yürüten destinasyon, geliştirip sunabileceği özel ilgi turizmi çekicilikleri üzerinden kendisini 
tanıtıp talep yaratabilir. Böylece dünyada pazar payı her yıl büyüyen alternatif turizm 
faaliyetlerinden daha fazla gelir elde etmeye ve bölgenin ortaya çıkarılmamış potansiyelinin 
değerlendirilmesine yardımcı olunabilir. 

Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri topluma daha iyi yaşam şartları sunmaktır. 
Bununla beraber turizm gelişiminin olumlu ve olumsuz ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri 
topluma doğrudan yansımakta ve başarılı bir turizm gelişimi için yerel halkın desteğinin önemli 
olduğu ifade edilmektedir (Gürsoy ve Rutherford, 2004). Bu nedenle yerel yönetimlerin, topluma 
daha iyi yaşam koşulları sunabilmek adına bölgedeki turizm gelişiminin doğru koordine 
edilmesi için sorumluluk alması gerekmektedir. Bu bakımdan yerel yönetimlerin, asli görevlerini 
yerine getirmede ve topluma katma değer yaratmada turizm gelişiminden yararlanması çift 
yönlü fayda sağlayabilir.  

Bir diğer öneri ise, işbirliği yapılan kardeş belediye ortaklığında kardeş şehir yılı uygulaması 
olarak ifade edilebilir. Günümüzde ülkelerin, belirledikleri bazı yılları ortaklık ilişkilerini 
geliştirmek istediği ülkelere atfetme uygulamasına sıkça rastlanmaktadır. Ayrıca ulusal ve 
uluslararası örgütler de seçtikleri bir yılı farkındalık yaratmak istedikleri konuya ayırmakta ve o 
yılı o şekilde isimlendirmektedir. Örneğin Birleşmiş Milletler 1999 yılını yaşlılar yılı, 2011 yılını 
orman yılı, 2017 yılını kalkınma için sürdürülebilir turizm yılı ilan ederek küresel çapta 
farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Buradan hareketle, ortaklık kurulan şehirle beraber kardeş 
şehir yılı ilan edilip, bu kapsamda kültür, sanat ve spor etkinlikleri gibi çeşitli faaliyetler 
yürütülebilir. Böylece tanıtım faaliyetlerinin resmi ilişki ortağı üzerinden yürütülmesi, güvenilir 
bir imaj oluşturma bakımından da faydalı olabilir. Bu şekilde sadece kardeş şehir faaliyetini 
yürüten destinasyon özelinde değil, aynı zamanda ülkedeki farklı destinasyonlara yönelik 
turizm talebi de oluşturulabilir. 

Bir turizm destinasyonu olarak Türkiye özellikle Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarından 
anlamlı düzeyde talep almakla beraber daha az bilindiği yeni pazarlara girme arayışı 
içerisindedir. Kardeş şehir ilişkisiyle kurulan resmi ve uzun süreli işbirliği süreci bir 
destinasyonun yeni turizm pazarlarına açılması için bir fırsat olarak da görülebilir. 2018 yılı 
verilerine göre 140 milyon Çinli uluslararası turizm faaliyetlerine katılmıştır. Çinli vatandaşların 
toplam turizm harcaması ise 277 milyar dolarlık olurken, bu rakam dünyada turizm harcamaları 
sıralamasında Çin’i açık ara birinci konuma yerleştirmiştir (Dünya Turizm Örgütü, 2019). 
Bununla beraber, önümüzdeki yıllarda Çinli vatandaşların turizm harcamalarının daha da 
artacağı öngörülmektedir. Buna karşın, Türkiye’ye gelen Çinli ziyaretçi sayısı ise 2018 yılı 
verilerine göre 394 bin dolayındadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Türkiye’deki 
belediyelerin Çin ile kurdukları kardeş şehir işbirliği sayısının arttırılması ve içerik olarak 
turizmin de önceliklerden biri olarak belirlenmesi, Türkiye’nin dünya turizminde hızla yükselen 
Çin pazarına girmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, Hindistan, Japonya, Güney Kore gibi anlamlı 
düzeyde turizm harcaması yapan ülkelerle de geliştirilecek turizm odaklı kardeş şehir işbirlikleri, 
Türkiye’nin yeni turizm pazarlarına açılmasına ve turizmin yarattığı katma değerden daha fazla 
yararlanmasına olanak sağlayabilir. 

Yürütülen kardeş şehir işbirlikleri, ilişki kurulan şehirlerin bilgi, tecrübe, yetenek ve olanakları 
dahilinde ortaya çıkacak sinerji ile beraber destinasyonun vizyonuna olumlu katkılar yapabilir. 
Bu potansiyelin geliştirilebileceği ve somut çıktılarının gözlemlenebileceği alanlardan biri de 
turizm sektörüdür. Bu bağlamda bu ilişkiler, değer odaklı turizm gelişimi için alternatif bir araç 
olarak görülüp, destinasyonun turizm planlama sürecinin bir parçası olarak konumlandırılabilir. 
Destinasyonun en önemli paydaşlarından biri olan yerel yönetimler üzerinden yürüyen kardeş 
şehir işbirliklerinin turizm amaçlı kullanımı ve başarısı, turizm dernekleri, sivil toplum 
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kuruluşları, üniversiteler, yerel halk gibi diğer paydaşların da bu sürece aktif olarak destek 
vermeleri ve katılmalarıyla daha mümkün hale getirilebilir.  
 
KAYNAKÇA 

Akman, Ç. (2016). Evaluating the Current Situation via Town Twinning Practices in 
Turkey. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 26, 1055-1071. 

Akman, Ç. ve Akman, E. (2017). Türkiye’de Kardeş Şehir Uygulamalarının Dört Büyükşehir 
Belediyesi Üzerinden Nitel Bir Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, (27), 228-254. 

Aktulun, E. (2015). Yönetişim Çerçevesinde Ortaklıklar ve Belediyelerin Kardeş Şehir İlişkileri: Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Adnan Menderes Üniversitesi. 

Birleşmiş Milletler, (2020). International Years. 
https://www.un.org/en/sections/observances/international-years/index.html [Erişim Tarihi: 
05.04.2020]. 

Bontenbal, M. and Van Lindert, P. (2009). Transnational City-to-City Cooperation: Issues Arising 
from Theory and Practice. Habitat International, 2(33), 131-133. 

Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism 
Management, 21(1), 97-116. 

Buis, H. (2009). the Role of Local Government Associations in Increasing the Effectiveness of City-
to-City Cooperation. Habitat International, 33(2), 190-194. 

Campbell, E. S. (1987). the Ideals and Origins of the Franco-German Sister Cities Movement, 
1945–70. History of European Ideas, 8(1), 77-95. 

Clarke, N. (2009). In What Sense ‘Spaces of Neoliberalism’? the New Localism, the New Politics 
of Scale, and Town Twinning. Political Geography, 28(8), 496-507. 

Clarke, N. (2010). Town Twinning in Cold-War Britain:(Dis) Continuities in Twentieth-Century 
Municipal Internationalism. Contemporary British History, 24(2), 173-191. 

Cremer, R. D., De Bruin, A. and Dupuis, A. (2001). International Sister-Cities: Bridging the Global-
Local Divide. American Journal of Economics and Sociology, 60(1), 377-401. 

Croes, R. and Kubickova, M. (2013). From Potential to Ability to Compete: Towards a 
Performance-Based Tourism Competitiveness Index. Journal of Destination Marketing & 
Management, 2(3), 146-154. 

Dünya Ekonomik Forumu, (2019). Travel Tourism Competitiveness Report 2019. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf [Erişim Tarihi: 02.03.2020] 

Dünya Turizm Örgütü (2018), Tourism and the Sustainable Development Goals – Good Practices in the 
Americas, UNWTO Reports, Madrid. 

Dünya Turizm Örgütü, (2019). International Tourism Highlights, 2019 Edition. https://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 [Erişim Tarihi: 04.04.2020]. 

Dwyer, L. and Kim, C. (2003). Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. Current 
Issues in Tourism, 6(5), 369-414. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2378-2390. 

 2389 

Ekşi, S. T. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Kardeş Şehircilik. Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
Yayınları, No: 26, İstanbul. 

Fyall, A. and Garrod, B. (2005). Tourism Marketing: A Collaborative Approach, Channel View 
Publications. 

Gumay, P. A. (2017). Jakarta-Seoul Sister Cities and Its Implication to the Tourism (2012-
2015), Yayımlanmamış Doktora Tezi, President University, Endonezya. 

Gündüz, S. ve Özden, S. (2017). Belediyeler İçin Uluslararası İşbirlikleri ve Kardeş Şehir Rehberi. 
Türkiye Belediyer Birliği Yayınları, Ankara. ISBN: 978-605-9186-28-5. 

Gürsoy, D. and Rutherford, D. G. (2004). Host Attitudes Toward Tourism: An Improved 
Structural Model. Annals of Tourism Research, 31(3), 495-516. 

Handley, S. (2006). Take Your Partners: The Local Authority Handbook on International 
Partnerships. London: Local Government International Bureau, International Report Series 10. 

Ioannides, D. and Debbage, K. (1997). Post-Fordism and Flexibility: The Travel Industry 
Polyglot. Tourism Management, 18(4), 229-241. 

Jańczak, J. (2017). Town Twinning in Europe. Understanding Manifestations and 
Strategies. Journal of Borderlands Studies, 32(4), 477-495. 

Joenniemi, P. and Jańczak, J. (2017). Theorizing Town Twinning-Towards a Global Perspective. 
Journal of Borderlands Studies, 32(4), 423-428. 

Joenniemi, P. and Sergunin, A. (2011). Another Face of Integration: City Twinning in 
Europe. Research Journal of International Studies, 22(1), 120-131. 

Jovicic, D. (2016). Cultural Tourism in The Context of Relations Between Mass and Alternative 
Tourism. Current Issues in Tourism, 19(6), 605-612. 

Kavanoz S. E. ve Erdem, N. (2019). Kü-Yerel Süreçte Kent Girişimciliği Bağlamında Kardeş Kent: 
Trabzon-Zigetvar Örneği. International Journal of Political Science and Urban Studies, 7(1), 191-208. 

Kilburn, J., San Miguel, C. and Kwak, D. H. (2013). Is Fear of Crime Splitting the Sister Cities? the 
Case of Los Dos Laredos. Cities, 34, 30-36. 

Kozak, M. A., Evren, S. ve Çakır, O. (2013). Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması. Anatolia: 
Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 7-22. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2020). Turizm İstatistikleri. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-
istatistikleri.html [Erişim Tarihi: 15.03.2020]. 

Langenohl, A. (2015). Town Twinning, Transnational Connections and Trans-local Citizenship 
Practices in Europe. New York: Palgrave Macmillan. 

Law, R., Leung, R. and Buhalis, D. (2009). Information Technology Applications in Hospitality 
and Tourism: a Review of Publications From 2005 to 2007. Journal of Travel & Tourism 
Marketing, 26(5-6), 599-623. 

Liu, X., and Hu, X. (2018). Are ‘Sister Cities’ from ‘Sister Provinces’? an Exploratory Study of 
Sister City Relations (SCRs) in China. Networks and Spatial Economics, 18(3), 473-491. 



Paşa Mustafa ÖZYURT  

 2390 

Mascitelli, B. and Chung, M. (2008). Using Sister City Relationships to Access the Chinese 
Market. Journal of International Trade Law and Policy, 7(2), 203-215. 

Mason, P. (2015). Tourism Impacts, Planning and Management. (3rd Edition), New York: Routledge.  

Ogawa, A. (2012). Sister City as Preservation Strategy, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Columbia 
University, Amerika Birleşik Devletleri. 

O'Toole, K. (2000). From Mates to Markets: Australian Sister City Type Relationships. Policy, 
Organisation and Society, 19(1), 43-64. 

Öktem, M. K., Göçoğlu, V. ve Tunç, Ş. (2016). Kardeş Şehir Uygulamalarının Yerel Politika 
Transferine Etkisi: Alanya-Gladbeck Araştırması. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 25(4), 49-86. 

Özyurt, P. M. ve Gülmez, M. (2020). Turizm Gelişiminin Yerel Halkın Bireysel ve Toplumsal 
Yaşam Kalitesine Etkileri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 31(1), 52-62. 

Özyurt, P. M. and Kantarcı, K. (2017). The Intervening Role of Competitiveness on the 
Relationship Between Sustainability and Tourism Performance: A Research on European 
Countries. Economic Themes, 55(1), 89-103. 

Perez, E. A. and Sampol, J. C. (2000). Tourist Expenditure for Mass Tourism Markets. Annals of 
Tourism Research, 27(3), 624-637. 

Ramasamy, B. and Cremer, R. D. (1998). Cities, Commerce and Culture: The Economic Role of 
International Sister-City Relationships Between New Zealand And Asia. Journal of the Asia Pacific 
Economy, 3(3), 446-461. 

Riner, M. E. and Becklenberg, A. (2001). Partnering with a Sister City Organization for an 
International Service-Learning Experience. Journal of Transcultural Nursing, 12(3), 234-240. 

Torres, R. (2002). Cancun’s Tourism Development from a Fordist Spectrum of Analysis. Tourist 
Studies, 2(1), 87-116. 

TURSAB, (2020). İstatistikler. https://www.tursab.org.tr/istatistikler [Erişim Tarihi: 05.03.2020]. 

Türkiye Belediyeler Birliği, (2012). Kardeş Şehirler İyi Uygulama Örnekleri, İller ve Belediyeler 
Dergisi, 776, 5-23. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, (2020). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). 
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf [Erişim Tarihi: 
08.04.2020]. 

Zelinsky, W. (1991). the Twinning of the World: Sister Cities in Geographic and Historical 
Perspective. Annals of the Association of American Geographers, 81(1), 1-31. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 
2020, 4(3): 2391-2408. 

DOI: 10.26677/TR1010.2020.487 
ISSN: 2587–0890 Dergi web sayfası: https://www.tutad.org 

ARAŞTIRMA MAKALESİ 

Engelli Basketbolcuların Sosyal Hayatını Engelleyen Sağlık Sorunlarının Turizm 
Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi* 

Dr. Öğr. Üyesi Sağbetullah MERİÇ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Van, e-
posta: smeric@yyu.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1949-623X 

Öz 

Tatil yapan insanlar kadar, yerel halk ve turizm dışı seyahat eden kişiler de turizm 
işletmelerinden faydalanmaktadır. Turizm faaliyetleri, tatil yapan ya da yapmayan birçok kişinin 
hayatının bir parçası konumundadır. Bu nedenle turizm işletmeleri (restoran, seyahat acentası 
otel vb.) sosyal hayatın önemli bir kısmını oluşturur. Bu nedenle araştırmada, engellilerin 
yalnızca bazı turizm işletmelerinde karşılaştıkları engelleri belirlemek yerine, sosyal hayatını 
engelleyen sağlık sorunlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, 2019 yılı 
içinde tekerlekli sandalye basketbolu sporcularından anket tekniği ile toplanmıştır. Anket 
formunda kullanılan ifadeler Nottingham Sağlık Profilinden alınmıştır. Nottingham Sağlık 
Profili İngilizce dışında 24 dile çevrilerek birçok araştırmada kullanılmış bir ölçektir. Araştırma 
kapsamında kolayda örneklem yöntemi ile 134 sporcudan anket toplanmıştır. Analiz sonuçlarına 
göre, sporcular en çok enerji ihtiyacı duyarken en az uyku ihtiyacı duymaktadır. Genel olarak 
sağlık kapsamında sosyal yaşamda karşılaşılan engellere katılmıyorum yönünde görüş 
belirtilmiştir. Bu sonuç, genel yargının aksine, engelli basketbol oyuncularının sosyal yaşamda 
karşılaşılan ağrı, duygusal reaksiyon, sosyal izolasyon, fiziksel aktivite ve uyku gibi olumsuz 
durumlar ile karşılaşmadığını göstermektedir.  
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Abstract 

Local people and non-tourism travelers also benefit from tourism businesses as well as 
vacationers. Tourism activities are a part of the life of many people who have a holiday or not. 
For this reason, tourism enterprises (restaurants, travel agency hotels etc.) constitute an important 
part of social life. For this reason, in the study, it was aimed to evaluate the health problems that 
prevent the social life of the disabled people instead of identifying the obstacles they face only in 
some tourism enterprises. The data of the research were collected by wheelchair basketball 
athletes in questionnaire in 2019. The statements used in the questionnaire were taken from the 
Nottingham Health Profile. Nottingham Health Profile is a scale that has been translated into 24 
languages other than English and has been used in many studies. Within the scope of the 
research, a questionnaire was collected from 134 athletes by sampling method. According to the 
results of the analysis, athletes need the most energy and need the least sleep. In general, an 
opinion was expressed that I disagree with the obstacles encountered in social life within the 
scope of health. This result shows that, contrary to the general judgment, basketball players with 
disabilities do not encounter negative situations such as pain, emotional reaction, social isolation, 
physical activity and sleep in social life. 
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GİRİŞ 

Yaşamın pek çok alanında karşımıza çıkan güçlükler, engellilerin toplumla bir bütünlük içinde 
yaşamalarını zorlaştırmaktadır (Şahin ve Erkal, 2012). Günümüzde engeli olmayan insanların 
bile sosyal olanaklara ulaşım konusunda sıkıntılar yaşadığı dikkate alındığında, engelli 
bireylerin bu olanaklara ulaşmada sayısız engelle karşılaşması olağan bir durum olarak kabul 
edilmektedir. Bu durum engelli ve engelli olmayan kişileri birbirinden uzaklaştırarak etkileşimi 
azaltmaktadır. Bu etkileşimin azalması diğer bir ifade ile engelli bireylerin sosyal yaşamda birçok 
engel ile karşılaşmasından kaynaklı toplumdan uzaklaşması hem engelli hem de engelli olmayan 
kişiler için önemli bir sorundur. Unutulmamalıdır ki bizler ve çevremizdeki sevdiklerimiz birer 
engelli adayıyız. Engellilerden kopuk bir yaşam, bizi engelli duruma düştüğümüzde oldukça 
sarsar ve zorlar.  

Engelli kişiler, eğitim ve istihdam konusunda sorunlarla karşılaşarak destekleyici girişimlere 
ihtiyaç duymaktadır (Johnson ve Johnson 1972). Aileden bağımsız bir yaşam kazanma ve bunu 
gerçekleştirebilecek bir mekan sahibi olmak, engelli bireylerin arzuladıklarını temel 
isteklerdendir (Burcu, 2002: 86). Engellilerin, normal insanlar gibi hissetmeleri için, normal 
insanların gündelik faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri gerekir. Engellilerin eğlenebilmelerinin, 
tatile gidebilmelerinin, restoranda yemek yiyebilmelerinin ve alışveriş merkezlerine engelsizce 
bir şekilde zaman geçirebilmelerinin sağlanması gerekir (Mülayim ve Özşahin, 2010). Engelliler 
ile igili yapılan düzenlemelerde engellilerin görüş ve düşünceleri alınarak düzenlenmelere 
başlanmalıdır (Şahin ve Erkal, 2012). Engellilere yönelik temel sorun bilinç sorunudur. 
Ülkemizde engelli olmak, acıma nedeni, düşkünlük, çaresizlik ve iş yapmama sebebi olarak 
yorumlanmaktadır (Müftüoğlu, 2006: 183). Engelliler ile ilgili yapılmış bu araştırma 
sonuçlarından da anlaşılabileceği üzere, araştırmaların büyük çoğunluğunda insanların fiziksel 
durumlarından çok, tutumlar ve çevre üzerinde durulmaktadır. Çünkü engellilerin bu konularda 
yaşayacakları sorunlar yalnızca engellilerin sorunları değil toplumsal sorunlardır. Bu nedenle 
konu kapsamında yapılan veya yapılacak olan çalışmalara, engelliler için yapılan özel çalışmalar 
olarak değil, herkesin ortak mekanlara ulaşabilmesi için yapılmış kapsamlı çalışmalar şeklinde 
yaklaşılması gerekir. 

Turizm; araç kiralama, uçak biletleri, otobüs biletleri, konaklama, rekreasyon faaliyetleri, yeme 
içme faaliyetleri gibi birçok faaliyeti kapsayabilmektedir (Cook, Hsu ve Marqua, 2014). Hizmet 
sunan insanların üretimde ön planda olduğu (Özer ve Güllüce, 2019: 37) turizm odaklı işletmeler; 
gezme, görme, eğlenme ve dinlenme gereksinimi duyan kişilerin dışında kalanlara da bu hizmeti 
sunar. Bu işletmelerin olduğu alanlarda yaşayan insanlar da bu tip hizmetleri turizm işletmeleri 
aracılığı ile karşılar. Bu yönüyle dikkate alındığında turizm işletmeleri yalnızca turistlerin değil 
toplumun büyük kesimine hitap eden işletmelerdir (Arslan Kalay, Şahin ve Meriç, 2018).  

Turizm işletmelerinin sosyal yaşamın büyük bir bölümünü temsil ettiği göz önünde 
bulundurularak, bedensel engelli bireylerin sosyal hayatını engelleyen sağlık sorunlarının tespit 
edilmesi ve bu sorunların çözümünün turizm faaliyetleri kapsamında tartışılması araştırmanın 
temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşmak için çalışmada öncelikle engelli ve bedensel 
engelli kavramı ile engelli turizmi açıklanmış sonrasında konu ile ilgili literatür incelenmiştir. 
Bulgular kısmında sporculardan elde edilen veriler değerlendirilerek, sonuç kısmında konu 
genel olarak tartışılmış ve konu ile ilgili öneriler sunulmuştur.   

 

ENGELLİ ve BEDENSEL ENGELLİ KAVRAMI 

Engelli, toplumdaki diğer kişilerle aynı şartlarda topluma dahil olamayan uzun süreli fiziksel, 
zihinsel, algısal ya da ruhsal problemleri olan kişiler şeklinde tanımlanmaktadır. Vücutlarında 
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herhangi bir deformasyonu olmayan ancak faaliyet sınırlılıkları yaşayanlar da engelli olarak 
kabul edilmektedir.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) engelli türlerini, duyular ile ilgili problemi 
olanlar, hareket zorluğu olanlar, iletişim problemi yaşayanlar, gizil rahatsızlığı olanlar ve zihinsel 
veya ruhsal sorunları olanlar şeklinde beşe ayırmaktadır (Akdu ve Akdu, 2018: 101) 

Bedensel engelli kavramı, normal bir insanın hareket olanaklarına sahip olmayan ve hareket 
konusunda eksiklik duyan kişileri ifade eder. Bedensel engelli kişiler, hareket konusunda 
sınırlılıkları olan veya yardımcı cihazlar ile hareket edebilen fiziki özre sahip kişilerdir (Altınok 
ve Kars, 2010: 108).  

Engelli olmak genellikle bozukluklarla ilgili etkiler (kronik ağrı vb.) ve sosyal temelli zorluklar 
(ayrımcılık vb.) nedeniyle oldukça zordur (Martin, Byrd, Watts ve Dent, 2015: 354). Bu nedenle, 
engellilerin sosyal hayatta karşılaştığı engeller sağlıklı insanların karşılaştığı engellerden daha 
zordur. Özellikle kaza gibi bir durum sonucu engel kazanmış kişinin bu sürece alışabilmesi bile 
oldukça stresli ve yıpratıcı bir dönemdir. 

Engelli bireylerin diğer tüm insanlar ile aynı şartlarda yaşama hakkı vardır. Bu haklarını 
sağlayabilmek için olanaklara ulaşabilmelerini kolaylaştırmak gerekir. Bu sayede engellilerin 
sosyal hayata katılımları teşvik edilebilir (Çivici ve Gönen, 2015: 639). Ulaşılabilirlik, sosyal 
hayata katılımı önemli derecede etkileyen bir gerekliliktir. Bu olanak sağlanmadığında, engelli 
bireylerin sosyal olarak toplumdan izole edilmesine zemin hazırlanmış olur.  

Bedensel engelli olma durumu belirli kriterlerde eksiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
nedenle engelli kişiler yalnızca belirli kriterler açısından diğer insanlardan farklıdır. Bu yönü 
dikkate alındığında engelli bireylerin çalıştırılması birçok iş için mümkün olabilmektedir. 
İşletmelerin engelli bireyleri çalıştırarak farklı geçmişlere sahip konuklara hizmet eden farklı 
geçmişlere sahip kişileri istihdam etme hedefi, çeşitlilik sağlayarak sosyal sorumluluğun odağı 
olmuştur (Kalargyrou, Barber ve Kuo 2018: 3633). Engellilerin sosyal izolasyonuna karşı engelli 
bireyler çalıştırma fikri, işletmelere sosyal sorumluluk açısından önemli avantajlar 
sağlayabilmektedir.  

Tekerlekli sandalye basketbolu sporcularının engelleri genellikle yürüme konusundadır. Bu 
nedenle tekerlekli sandalye ile basketbol sporunu gerçekleştirirler. Engelli bireylerin en yoğun 
katılım sağladığı branş olarak karşımıza çıkan bu spor branşındaki sporcularda az da olsa farklı 
engeller mevcut olabilmektedir. 

 

ENGELLİ TURİZMİ 

Turizm, insanların eğlenmesini ve toplumla bütünleşmesini kolaylaştırır (Chow ve Levy, 2011: 
373; Yenişehirlioğlu ve Türkay, 2013: 47). Turizmin sağladığı toplumla bütünleşme olanağı, 
engelliler açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu sayede engellilerin hayat standartları 
yükseltilebilir ve toplumun engellilere alışarak onları benimsemeleri sağlanabilir. Evrensel olarak 
tasarlanan turizm ürünlerinin ve turistik ortamların, engelliler tarafından bağımsız bir şekilde 
kullanılabilmesi gerekir (Darcy ve Dickson, 2009: 34). Geçmişten günümüze bu yönde önemli 
çalışmalar yapılmıştır. Örneğin; 1995 yılında İngiltere’de kabul edilen Özürlüler Ayrımcılık 
Yasası (DDA: Disability Discrimination Act) ile, turizm tesislerinin engelli bireylerin rahatlıkla 
konaklayabilmeleri için her türlü tedbiri almalarını zorunlu kılınmıştır (Shaw ve Coles, 2004). 
1990’da Amerika Birleşik Devletleri’nde çıkartılan Engelli Amerikalılar Yasası (ADA: The 
Americans With Disabilities Act) engelli kişilerin turizm faaliyetlerine katılabilmeleri için atılan 
önemli adımlardan bir diğeridir. Türkiye'de toplam yatak kapasitesi 80 oda ve üzerinde olan 
oteller ve tatil köylerinde en az 1 oda olmak üzere toplam oda kapasitesinin yüzde biri oranında 
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odanın engelli misafirler için ayrılması yasa ile zorunlu hale getirilmiştir (Bulgan ve Çarıkçı, 2015: 
19). 

Engelli tüketiciler, turizm kapsamında önemli bir niş pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
pazarı 50 milyondan fazla insan oluşturmaktadır. Bu tüketicilerin, pazarlamacıların 
düşündüğünden çok daha fazla harcanabilir geliri bulunmaktadır (Ray ve Ryder, 2003). 
Amerikalı Emekliler Derneği (AARP) 42 yaş üstü engelli yetişkinlerin bir sonraki yıl nereye 
gideceklerine dair planlar yaptıklarını ve düzenli olarak harcayacakları parayı planladıklarını 
tespit etmiştir (Bulgan ve Çarıkçı, 2015: 19). Bu tarz araştırma sonuçlarının engelli turizm 
pazarının büyümesine ve gelişmesine olumlu katkı sağladığı açıktır. 

Engellilerin turizme katılmasını etkileyen en önemli etkenlerden biri turizm kısıtlarıdır. Turizmle 
ile ilgili faaliyetlere katılımı engelleyen ve azaltan faktörler şeklinde ifade edilen bu kısıtlar, turist 
olma niyetini negatif yönde etkiler. Turist olmak isteyen kişiler, bu kısıtlamaların üstesinden 
gelmekte başarılı olursa, turist olur (Crawford, Jackson and Godbey, 1991). Ancak algılanan 
turizm kısıtları ile davranışlar arasında doğrudan bir ilişkinin varlığı ile ilgili bulgular zayıftır. 
Turizm kararını etkileyen birçok değişken vardır. Örneğin; durumsal değerlendirmeler, 
motivasyon gücü ve öğrenilmiş çaresizlik gibi durumlar turizm kararını etkilemekte turizm 
kısıtlarından daha etkili olabilmektedir (Çizel ve Çizel, 2014). 

 

KONUYA İLİŞKİN BAZI ARAŞTIRMALAR 

Bu kısımda konu ile ilgili daha önce yapılmış araştırmalar ve bu araştırmaların sonucu genel 
olarak değerlendirilmiştir. Turizm açısından engelliler ile ilgili yapılan araştırmalar genel olarak, 
turizm işletmelerinin engelliler için yeterliliği (Meriç ve Işık, 2019; Mülayim ve Özşahin, 2010), 
engellilerin durum algıları ve beklentileri (Acar ve Nur, 2018; Burcu, 2002; Yılmazdoğan ve 
Temizkan, 2014), engellilerin turizm işletmelerinde çalışmasının ortaya çıkardığı durum 
(Kalargyrou, Barber ve Kuo, 2018) potansiyel müşteri olarak engellilerin önemi (Ray ve Ryder, 
2003) gibi konuları ele almaktadır. Tekerlekli sandalye basketbolu sporcuları ile ilgili yapılan 
araştırmalarda, stres düzeyi ve bu stresle başa çıkma teknikleri (Campbell, 2002), oyuncuların öz-
yeterlilik düzeyleri (Martin, 2008), tekerlekli sandalye basketbolunda kullanılan sandalyelerin 
özellikleri ve bunların kullananların yaşam doyumu (Giacobbi vd. 2010; Chow ve Levy, 2011) 
gibi konular ele alınmıştır. Aşağıda, konu kapsamında yapılan bazı araştırmaların kapsamı ve 
sonuçları genel olarak ifade edilmiştir. 

Burcu (2002) üniversite okuyan öğrencilerin beklentilerini ve yaşadığı problemleri tespit etmek 
amacı ile yaptığı çalışmada, engelli bireylerin aciz görülmesinden dolayı onlara yapılan 
ayrımcılığın onları mutsuz ettiğini belirtmiştir. Diğer bir ifade ile engellerinden dolayı kişilere 
pozitif ayrımcılık yapılması dahi, bu kişileri olumsuz etkilemekte ve rencide etmektedir.  

Özen, Doğan ve Konar, (2016) Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonuna bağlı tekerlekli 
sandalye basketbol kulüplerinde lisanslı sporculara yönelik yaptıkları çalışmada, spor yapmanın 
ve fiziksel aktivitenin sağlıklı bireylerde olduğu gibi bedensel engelli bireylerde de yaşam doyum 
düzeyini arttırdığı tespit etmişştir.  

Martin, Byrd, Watts ve Dent, (2015) tekerlekli sandalye basketbolcularında dayanıklılığın spor 
katılımı ve yaşam doyumu üzerindeki belirleyici rolünü inceledikleri çalışmalarında, 
dayanıklılığın yaşam doyumunu desteklemede rol oynayan önemli bir etken olduğunu ifade 
etmiştir. Araştırma sonucunda, engellilerin yaşam doyumunu olumsuz etkileyebilecek birçok 
sosyal ve çevresel engelin olduğu ve bu konuda araştırmaların yapılması gerektiği 
vurgulanmıştır. 
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Müftüoğlu (2006) Trabzon kent merkezi evreninde, tekerlekli sandalye kullanan engellilere 
yönelik olarak yaptığı çalışmada, engelli bireylerin mekanlarda ve bu mekanlara ulaşım 
sürecinde birçok zorlukla karşılaştığını ifade etmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için kişi, 
kurum ve kuruluşların işbirliği yapması gerektiği ve durumun teknik, sosyal ve hukuksal olarak 
uygunluğunun tartışılması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Acar ve Nur (2018) yaptıkları çalışmada, engel durumuna göre yolcuların havaalanında sunulan 
hizmet uygulamalarını değerlendirmelerini incelemiştir. Genel olarak havaalanında sunulan 
hizmet, engelli bireyler tarafından yeterli bulunmuştur. Ancak ulaşılabilirlik konusundaki algı 
ortalamasının en düşük ortalama olduğu araştırmada dikkat çekmektedir. 

Huh ve Singh (2007) engelli bir üyesi olan ailelerin, turizm ve konaklama endüstrisi tarafından 
uygun bir niş pazar olarak kabul edilip edilmeyeceğini ikincil verileri kullanarak araştırmıştır. 
Araştırma sonucunda, engelli insanların ve ailelerinin yeterince büyük potansiyel olduğunu ve 
bu potansiyelin peşinden gitmenin avantajlı sonuçlar doğuracağını belirtmiştir. 

Meriç ve Işık (2019) otellerin engellilere uygunluğunu belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada 
işletmelerin davranış kısıtlılığı yaşayan bireyler için fiziksel ortamın yapısal olarak uygun 
özeliklere sahip olmadığını tespit etmiştir. Ancak araştırma sonucunda otel işletmeleri 
yöneticilerinin, engellilere yönelik olumlu bir algıya sahip oldukları ve engelli konukları 
ağırlamaktan hoşnut oldukları ortaya konulmuştur.  

Kalargyrou, Barber ve Kuo (2018) yaptıkları çalışmada, konukların hizmet kalitesinin sunulması 
konusundaki algıları üzerinde çalışan engel durumunun etkisini incelemiştir. Araştırma 
sonucunda çalışanın engel durumunun (görme engelli çalışanlar hariç) hizmet sunum algısını 
değiştirmediği tespit edilmiştir. Bu bulgular çalışanın engelli olmasının işletmenin imajını 
olumsuz yönde etkilemeyeceğinin göstergesidir.  

Darcy (2003) engelliler ve erişim politikaları kapsamında 2000 yılı Sidney Olimpik ve Paralimpik 
Oyunlarını ele aldığı araştırmada, bu oyunların bir dönüm noktası olarak kabul edilmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu tarz sportif müsabakaların, engellilik ve erişim konusunda 
farkındalığı arttırdığı araştırmada ifade edilmektedir. Darcy, bu müsabakanın yalnızca yarışan 
sporcular açısından değerlendirilmesinin yetersizliğini belirtilerek; izleyici, gönüllü, çalışan ve 
katılımcı kapsamında dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedir.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı, bedensel engelli basketbolcuların sosyal hayatını engelleyen sağlık 
durumlarını belirlemek ve bu engelleri turizm faaliyetleri açısından değerlendirmektir. Turizm 
işletmelerinin günümüzde sosyal hayatın önemli bir kısmını oluşturduğu dikkate alınarak, 
araştırma yalnızca turizm işletmelerinde karşılaşılan engeller perspektifinden sıyrılarak sağlıkla 
ilgili sosyal hayattaki engeller kapsamında ele alınmıştır. Ayrıca bireysel değerlendirmelerin 
turizme katılma kararında turizm kısıtlarından daha etkili olabileceği bilinmektedir (Çizel ve 
Çizel, 2014). Bu araştırmada turizm işletmelerindeki kısıtlar ve engeller yerine, turizme katılacak 
kişilerin kendi durumları ile ilgili değerlendirmeleri ele alınmaktadır. Bu yönü ile araştırmanın 
farklı bir perspektiften engelli turizmini ele aldığını ifade etmek mümkündür. 

Araştırmanın evrenini Türkiye'deki tekerlekli basketbol sporcuları oluşturmaktadır. En çok 
engelli sporcunun, mücadele ettiği branşlardan biri olması (Özen, Doğan ve Konar, 2016: 24) ve 
sporcuların müsabakalar dolayısı ile sık sık seyahat ettikleri göz önünde bulundurularak 
araştırma evreni tekerlekli sandalye basketbolu sporcuları olarak belirlenmiştir. Sporcuların 
yalnızca belirli turizm işletmelerine (konaklama, yeme-içme vb.) yönelik algılarının 
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belirlenmesinin araştırma amacını yeterli bir şekilde yansıtmayacağı ve konu kapsamındaki 
düşünceyi kısıtlı bir kesime (sporcuların kaldıkları bazı oteller) indirgeyeceği düşünüldüğünden 
araştırma daha genel bir kapsamda hazırlanmıştır.  

Araştırmanın verileri, 2019 yılı içinde nicel araştırma yöntemi kapsamında anket tekniği 
kullanılarak toplanmıştır. Verilerin bir kısmı sporculara elden ulaştırılan anketler ile, büyük bir 
kısmı da online anket sitelerinde oluşturulan anketin sporcuların telefonuna mesaj olarak ya da 
mail olarak yollanması ile elde edilmiştir. Sporcuların telefonlarına Van Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü yetkililerinin ve Van Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörünün paylaştığı 
takım koçlarının telefonu aracılığı ile ulaşılmıştır. Araştırmada kolayda örneklem yöntemi ile 
veriler elde edilmiştir.  

Anket formunda kullanılan ifadeler Nottingham Sağlık Profilinden alınmıştır. İngiltere’de 
Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü hocaları tarafından 1975 yılında 
geliştirilen bu ölçek 38 soru ve 6 bölümden oluşmaktadır. Türkçeye uyarlaması Küçükdeveci ve 
diğerleri (2000) tarafından yapılan ölçek 24 ifade ve 6 boyut şeklinde 5'li Likert olarak 
kullanılmıştır. Ölçeğin yürüme engelli olan tekerlekli basketbol sporcularına uygun hale 
getirilmesi için (Uzun süre ayakta durmak bana zor geliyor vb.) bazı ifadeler ölçekten 
çıkarılmıştır. Nottingham Sağlık Profili ölçeği başta sağlık sektörü olmak üzere birçok 
araştırmada kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde, toplanan verilere ait analiz sonuçları ve verilerden elde edilen bulgulara ait 
yorumlar ve açıklamalar yer almaktadır. İlk olarak araştırmaya katılan sporculara ait demografik 
veriler sunulmuştur. Sonrasında sporcuların sosyal hayatını engelleyen sağlık sorunlarına ait 
ifadelerin frekans ve yüzde dağılımı verilmiştir. Son olarak sosyal hayatı engelleyen sağlık 
sorunlarının demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koyan bulgular 
tartışılmıştır. 

Çalışmaya katılan sporcuların tanımlayıcı istatistikleri tablolaştırılmıştır. Demografik özelliklerin 
anlaşılabilirliği için frekansları ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan basketbolculara 
ait demografik değişkenler Tablo1'de verilmiştir. 

Katılımcıların cinsiyetine bakıldığında çoğunluğun erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
% 76,9 ‘u erkek iken, % 23,1’i kadındır. Katılımcıların yaşlarına ait verilere bakıldığında büyük 
çoğunluğun 21-30 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcıların 41,8'i bu yaş aralığındadır. 
Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu 5 ve daha fazla kardeşe sahiptir. Araştırmaya katılan 
sporcuların yalnızca % 3'ü ailede tek çocuktur. En fazla veri takımı 1. Lig'de oynayan 
sporculardan elde edilmiştir. Araştırmaya katılan sporcuların % 56'sı bu ligde görev 
yapmaktadır. Katılımcıların % 69'u bekar iken, % 31'i evlidir. Araştırmaya katılanların eğitim 
durumu göz önüne alındığında katılımcıların büyük çoğunluğunun % 47 oranı ile lise mezunu 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların anne ve baba eğitim durumlarına bakıldığında % 76'sının 
annesinin ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların % 57'sinin babası da 
ilköğretim mezunudur. Katılımcıların genel olarak anne babalarının eğitim durumunun ilkokul 
mezunu olduğunu söylemek mümkündür. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler N (134) F % 

Cinsiyet 
Erkek 103 76,9 
Kadın 31 23,1 

Yaş 

20 ve altı 24 17,9 
21-30 56 41,8 
31-40 28 20,9 
41 ve üstü 26 19,4 

Kardeş Sayısı 

Kardeşim yok 4 3,0 
1-2 kardeşim var 38 28,4 
3-4 kardeşim var 38 28,4 
5 ve üzeri kardeşim 
var 54 40,3 

Takımın Ligi 

Süper Lig 12 9,0 
A 7 5,2 
B 16 11,9 
C 7 5,2 
1. Lig 56 41,8 
2. Lig 36 26,9 

Medeni Durum 
Evli 42 31,3 
Bekar 92 68,7 

Eğitim Durumu 
İlköğretim 18 13,4 
Lise 63 47,0 
Üniversite 53 39,6 

Anne Eğitim Durumu 
İlköğretim 102 76,1 
Lise 20 14,9 
Üniversite 12 8,9 

Baba Eğitim Durumu 
İlköğretim 77 57,5 
Lise 41 30,6 
Üniversite 16 11,9 

 

"Nottingham Sağlık Profili" ölçeğinin boyutları ve hangi ifadenin hangi boyutta yer aldığı Tablo 
2 de verilmiştir. İfadelerin faktör yükleri dikkate alındığında tüm ifadelere ait faktör yüklerinin 
0,40'dan büyük olduğu görülmektedir. Ölçeğin açıklanan varyans toplamı 75,616 olarak 
hesaplanmıştır. Ölçekteki faktörlere ait Cronbach Alpha değerlerine bakıldığında bu değerlerin 
en büyüğünün 0,920 ile duygusal reaksiyonlara ait olduğu görülmektedir. En düşük Cronbach 
Alpha değeri ise 0,740 ile enerji faktörüne aittir. Cronbach Alpha değerinin 0,70 üzeri olması 
yeterli kabul edildiğinden ölçekteki boyutların ve ölçeğin tamamının güvenilir olduğunu 
söylemek mümkündür. Faktörlere ait ortalamalara bakıldığında tüm ortalamaların katılmıyorum 
ifadesine yakın olduğu görünmektedir. En düşük ortala 2,15 ile Uyku faktörüne aitken en yüksek 
ortalama 2,62 ile enerji faktörüne aittir. 
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Tablo 2. Nottingham Sağlık Profili Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

 
 
 

Fa
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ör
 Y
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Sa

pm
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Ağrı  14,764 ,858 2,30 ,987 
Hareket etmek, pozisyon değiştirmek bana ağrı veriyor ,629     
Oturduğum zaman ağrım oluyor ,482     
Geceleri ağrım var ,591     
Sürekli ağrılar içindeyim ,730     

Duygusal Reaksiyonlar  12,923 ,920 2,38 1,083 
Beni neyin neşelendirdiğini bile unuttum ,638     
Günler zor geçiyor ,775     
Bugünlerde sık sık hiddetleniyorum ,672     
Stresim geceleri uyumama engel oluyor ,743     
Hayatın çekilmez olduğunu düşünüyorum ,710     
Kendimi depresyonda hissediyorum ,835     

Sosyal İzolasyon  14,111 ,885 2,24 1,091 
Kendimi yalnız hissediyorum ,776     
İnsanlarla ilişki kurmakta güçlük çekiyorum ,523     
Kendimi hiç kimseye yakın hissetmiyorum ,709     
İnsanlara yük olduğumu düşünüyorum ,651     

Fiziksel Aktivite  13,458 ,856 2,20 1,101 
Uzanmakta güçlük çekiyorum ,642     
Giyinirken zorlanıyorum ,694     
Sokakta ilerlemek için yardım gerekiyor ,578     

Enerji  11,469 ,740 2,62 ,999 
Enerjim kısa sürede tükeniyor ,735     
Her şey çaba harcamamı gerektiriyor ,485     
Her zaman yorgunum ,725     

Uyku  8,891 ,817 2,15 1,000 
Uyku ilaçları alıyorum ,658     
Gece uykum kaçıyor ,719     
Uyumakta güçlük çekiyorum ,428     
Sabah erken saatte istemeden uyanıyorum ,629     

 

Katılımcıların sosyal hayatını engelleyen sağlık sorunlarının 5’li Likert ölçümü ile toplanmasına 
rağmen verilerin daha yalın bir şekilde sunulması için 3’lü likert şeklinde değiştirilmiştir. Bu 
şekilde yüzde oranları ve frekanslar daha anlaşılır bir veri olarak tartışılabilir. SPSS programı 
yardımı ile katılımcıların algıları “Katılmıyorum”, kısmen katılıyor kısmen katılmıyor olduğunu 
belirten “Ortadayım” ve “Katılıyorum” şeklinde tabloda sunulmuştur. Standart sapma ve 
ortalamaya ait değerler 5’li Likert’e göre hesaplanmıştır.  

Ağrı boyutundaki ifadelerin hepsine en çok katılmıyorum yönünde cevap verilmiştir. “Sürekli 
ağrılar içindeyim” yargısına 102 katılımcı katılmıyorum cevabı vermiştir. Bu ifade beş üzerinden 
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2,06 ortalama ile Ağrı faktöründeki en düşük ortalamaya sahip ifadedir. Ağrı faktöründeki en 
yüksek ortalama ise 2,50 ile "Oturduğum zaman ağrım oluyor" ifadesine aittir.  

 

Tablo 3. Katılımcıların Sosyal Hayatını Engelleyen Sağlık Sorunlarına İlişkin Tanımlayıcı 
Bulgular 

 İFADELER Katılmıyor Ortadayım Katılıyor 

O
rt

al
am

a  

St
an

da
rt

 
Sa

pm
a 

 
F(x) % F(x) % F(x) % 

A
ğr

ı 

Hareket etmek, pozisyon 
değiştirmek bana ağrı veriyor 85 63,4 21 15,7 28 20,9 2,28 1,22 

Oturduğum zaman ağrım 
oluyor 74 55,2 22 16,4 38 28,4 2,50 1,24 

Geceleri ağrım var 80 59,7 23 17,2 31 23,1 2,37 1,17 
Sürekli ağrılar içindeyim 102 76,1 16 11,9 16 11,9 2,06 1,06 

D
uy

gu
sa

l R
ea

ks
iy

on
la

r  

Beni neyin neşelendirdiğini bile 
unuttum 83 61,9 19 14,2 32 23,9 2,36 1,33 

Günler zor geçiyor 78 58,2 23 17,2 33 24,6 2,39 1,30 
Bugünlerde sık sık 
hiddetleniyorum 81 60,4 29 21,6 24 17,9 2,34 1,21 

Stresim geceleri uyumama engel 
oluyor 75 56,0 16 11,9 43 32,1 2,63 1,34 

Hayatın çekilmez olduğunu 
düşünüyorum 85 63,4 20 14,9 29 21,6 2,33 1,30 

Kendimi depresyonda 
hissediyorum 87 64,9 27 20,1 20 14,9 2,25 1,18 

So
sy

al
 İz

ol
as

yo
n Kendimi yalnız hissediyorum 87 64,9 15 11,2 32 23,9 2,34 1,27 

İnsanlarla ilişki kurmakta 
güçlük çekiyorum 

95 70,9 14 10,4 25 18,7 2,19 1,21 

Kendimi hiç kimseye yakın 
hissetmiyorum 89 66,4 21 15,7 24 17,9 2,18 1,22 

İnsanlara yük olduğumu 
düşünüyorum 

86 64,2 18 13,4 30 22,4 2,25 1,34 

Fi
zi

ks
el

 
A

kt
iv

ite
 Uzanmakta güçlük çekiyorum 99 73,9 17 12,7 18 13,4 2,02 1,18 

Giyinirken zorlanıyorum 91 67,9 10 7,5 33 24,6 2,26 1,30 
Sokakta ilerlemek için yardım 
gerekiyor 85 63,4 18 13,4 31 23,1 2,31 1,25 

En
er

ji 

Enerjim kısa sürede tükeniyor 75 56,0 24 17,9 35 26,1 2,48 1,22 
Her şey çaba harcamamı 
gerektiriyor 54 40,3 15 11,2 65 48,5 3,01 1,34 

Her zaman yorgunum 87 64,9 23 17,2 24 17,9 2,38 1,12 

U
yk

u  

Uyku ilaçları alıyorum 119 88,8 5 3,7 10 7,5 1,61 0,99 
Gece uykum kaçıyor 80 59,7 24 17,9 30 22,4 2,37 1,31 
Uyumakta güçlük çekiyorum 87 64,9 18 13,4 29 21,6 2,27 1,29 
Sabah erken saatte istemeden 
uyanıyorum 88 65,7 10 7,5 36 26,9 2,33 1,33 
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Duygusal Reaksiyon boyutundaki ifadelerin hepsinde katılımcıların yarısından fazlası 
katılmıyorum cevabı vermiştir. “Kendimi depresyonda hissediyorum” ifadesi 2,25 ortalama ile 
bu boyuttaki en düşük ortalamaya sahip ifadedir. Bu faktördeki en yüksek ortalama ise 2,63 ile 
"Stresim geceleri uyumama engel oluyor" ifadesine aittir. Bu ifadenin ortalamasının diğer 
ifadelerden yüksek çıkmasının ifadede belirtilen stresin katılımcılar sporcu olduğundan maç 
stresi olarak yorumlanmış olması olabilir.  

Sosyal izolasyon faktöründeki ifadelerin birbirine yakın ortalamalara sahip olduğu 
görülmektedir. Bu faktördeki en yüksek ortalamalı ifade 2,34 iken en düşük ortalamaya sahip 
ifade 2,18 ortalamaya sahiptir. Katılımcıların sporcu olmasından dolayı bu ifadelerin bu kadar 
düşük ortalamalara sahip olması olağan karşılanmaktadır. Tekerlekli sandalye engeline rağmen 
katılımcılar genel olarak sosyal bir izolasyon yaşadıklarını düşünmemektedir. 

Fiziksel aktivite faktöründeki en düşük ortalamaya sahip "Uzanmakta güçlük çekiyorum" ifadesi 
2.02 ortalamaya sahiptir. Fiziksel aktivite faktöründeki en yüksek ortalamaya sahip ifade ise 2,31 
ile "Sokakta ilerlemek için yardım gerekiyor" ifadesidir. Fiziksel aktivite konusunda sporcuların 
en önemli problemi sokakta bağımsız bir şekilde ilerleyememek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ölçekteki en yüksek ortalamaya sahip ifade 3,01 ile Enerji faktöründe bulunan "Her şey çaba 
harcamamı gerektiriyor" ifadesidir. Ölçekteki ortalaması 3'ün üzerinde olan tek ifade bu ifadedir. 
Bu ifadenin yüksek ortalamaya sahip olmasının nedeni, katılımcıların bu ifadeyi enerjiyi tüketen 
bir olgu olarak değil de mevcut bir işleyiş olarak görmesi olabilir. Bu faktördeki en düşük 
ortalama ise 2,38 ile " Her zaman yorgunum" ifadesine aittir. 

Uyku faktöründeki "Uyku ilaçları alıyorum" ifadesi aynı zamanda ölçekteki en düşük ortalamaya 
sahip ifadedir. Bu ifadenin ortalaması 1,61 olarak hesaplanmıştır. Bu faktördeki en yüksek 
ortalamaya sahip ifade 2,37 ile "Gece uykum kaçıyor" ifadesidir. 

Araştırma kapsamında, katılımcıların algılarının katılımcıların sahip olduğu demografik 
özelliklere göre bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. İki değişkenli gruplar için T 
Testi ikiden fazla değişkenli gruplar için Anova testi yapılmıştır. Anlamlı farklılık tespit edilen 
demografik özelliklere ait bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 

 

Tablo 4. Medeni Durum Değişkenine Ait Farklılık Analizi Sonuçları 

Değişken Medeni 
Durum Ortalama Standart 

Sapma F Sig. 

Ağrı 
Evli 2,42 0,976 

0,010 ,369 
Bekar 2,25 0,997 

Duygusal Reaksiyon 
Evli 2,32 1,021 

1,338 ,643 
Bekar 2,41 1,120 

Sosyal İzolasyon 
Evli 1,96 1,053 

1,067 ,047 
Bekar 2,36 1,095 

Fiziksel Aktivite 
Evli 2,36 1,276 

4,721 ,276 
Bekar 2,13 1,016 

Enerji 
Evli 2,63 0,977 

0,463 ,956 
Bekar 2,64 1,006 

Uyku 
Evli 2,00 0,985 

0,357 ,228 
Bekar 2,23 1,003 
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Katılımcıların sosyal hayatını engelleyen sağlık sorunlarının medeni durum değişkenine göre 
anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacı ile yapılan T Testi analizi sonucunda, 
yalnızca sosyal izolasyon boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Evli katılımcılar bekar 
katılımcılara oranla daha az sosyal izolasyon içinde olduklarını düşünmektedir. Ortalamalar her 
ne kadar katılmıyorum yönünde olsa da bekar katılımcıların sosyal izolasyon algısı evli 
katılımcılardan daha yüksektir.  

 

Tablo 5. Yaş Değişkenine Ait Farklılık Analizi Sonuçları 

Değişken Yaş Ortalama Standart 
Sapma F Sig. Post 

Hoc 

Ağrı 
 

20 ve altı 2,48 1,078 

,454 ,715  
21-30 2,29 ,966 
31-40 2,31 1,121 
41 ve üstü 2,15 ,803 

Duygusal Reaksiyon  

20 ve altı 2,73 ,978 

1,222 ,304  
21-30 2,37 1,159 
31-40 2,17 1,141 
41 ve üstü 2,33 ,909 

Sosyal İzolasyon 
 

20 ve altı 2,85 1,000 

3,794 ,012 1-3 
1-4 

21-30 2,22 1,125 
31-40 1,95 1,033 
41 ve üstü 2,02 ,985 

Fiziksel Aktivite 

20 ve altı 2,28 1,084 

,091 ,965  
21-30 2,20 1,069 
31-40 2,21 1,112 
41 ve üstü 2,12 1,229 

Enerji 

20 ve altı 2,92 ,908 

1,060 ,369  
21-30 2,61 1,092 
31-40 2,43 1,006 
41 ve üstü 2,59 ,845 

Uyku 

20 ve altı 2,50 1,029 

1,466 ,227  
21-30 2,14 1,048 
31-40 2,02 1,034 
41 ve üstü 1,96 ,777 

 

Katılımcıların sosyal hayatını engelleyen sağlık sorunlarının yaş değişkenine göre anlamlı 
farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacı ile yapılan Anova analizi sonucunda Sosyal 
İzolasyon boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Yapılan Post Hoc (Tukey, Scheffe) testleri 
doğrultusunda 31-40 ile 41 ve üstü yaş gurubunda olanlar 20 ve altı yaş gurubundakilerden daha 
düşük düzeyde sosyal izolasyon yaşamaktadır. Başka bir ifade ile 31 yaşından büyük 
katılımcıların sosyal izolasyon uygulandığına yönelik algıları, 20 yaşından küçük katılımcılara 
göre daha düşüktür. Genç yaştaki katılımcıların sosyal izolasyon yaşandığı konusundaki 
algılarının yüksek olmasının nedeni, bu katılımcıların diğer gruplara (31 yaş üstü) göre daha fazla 
sosyalleşmeye çalışmaları ve bu konuda başarısızlık yaşamaları olabilir. 31 yaş üstü katılımcıların 
sosyalleşme ihtiyacı genellikle daha azdır. Bu yaş grubundakiler, genellikle evli olduğundan 
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veya kurulmuş sosyal bağlara sahip olduğundan çok fazla sosyalleşme çabası içine girmemekte, 
bu nedenle de fazla hayal kırıklığı yaşamamaktadır.  

 

Tablo 6. Kardeş Sayısı Değişkenine Ait Farklılık Analizi Sonuçları 

Değişken Yaş Ortalama Standart 
Sapma 

F Sig. Post 
Hoc 

Ağrı 
 

Tek çocuk 2,88 1,652 

2,581 ,056  
1-2 kardeş 1,95 ,919 
3-4 kardeş 2,46 1,001 
5 ve üstü  2,39 ,929 

Duygusal Reaksiyon  

Tek çocuk 3,38 1,301 

3,365 ,021 1-2 
1-2 kardeş 1,99 ,987 
3-4 kardeş 2,51 1,231 
5 ve üstü  2,50 ,947 

Sosyal İzolasyon 
 

Tek çocuk 2,44 1,505 

1,045 ,375  
1-2 kardeş 1,98 ,894 
3-4 kardeş 2,29 1,159 
5 ve üstü  2,37 1,138 

Fiziksel Aktivite 

Tek çocuk 2,83 1,836 

2,272 ,083  
1-2 kardeş 1,84 ,958 
3-4 kardeş 2,25 1,143 
5 ve üstü  2,36 1,072 

Enerji 

Tek çocuk 3,75 1,198 

3,804 ,012 1-2 
1-2 kardeş 2,27 ,893 
3-4 kardeş 2,76 1,141 
5 ve üstü  2,69 ,870 

Uyku 

Tek çocuk 2,94 1,560 

2,004 ,117  
1-2 kardeş 1,90 ,855 
3-4 kardeş 2,32 1,122 
5 ve üstü  2,14 ,934 

 

Katılımcıların sosyal hayatını engelleyen sağlık sorunları kardeş sayısına göre Duygusal 
Reaksiyon ve Enerji boyutlarında farklılık göstermektedir. Mevcut farklılığın hangi gruplardan 
kaynaklandığını ortaya koymak amacı ile yapılan Post Hoc (Tukey, Scheffe) testleri sonucunda 
tek çocuk olan sporcular 1 veya 2 kardeş sahibi olan sporculara kıyasla daha fazla duygusal 
reaksiyon yaşamaktadır. Aynı şekilde Enerji boyutunda da tek çocuk olan katılımcılar 1 veya 2 
kardeşe sahip olan sporculara oranla daha az enerjiye sahiptir. Anlamlı farklılık olmasa da 
ortalamalara bakılarak tek çocuk olan katılımcıların ortalamalarının kardeş sahibi olan diğer 
katılımcıların ortalamasından yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Genel olarak ifade etmek 
gerekirse, kardeş sahibi olmayan sporcular hem daha fazla duygusal reaksiyon yaşamakta, hem 
de kendinde daha az enerji bulmaktadır.  
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Tablo 7. Eğitim Durumu Değişkenine Ait Farklılık Analizi Sonuçları 

Değişken Yaş Ortalama Standart 
Sapma F Sig. Post 

Hoc 

Ağrı 
 

İlköğretim  2,67 ,791 
1,445 ,240  Lise 2,24 ,950 

Üniversite 2,25 1,075 

Duygusal Reaksiyon  
İlköğretim  2,55 1,065 

,348 ,707  Lise 2,40 1,092 
Üniversite 2,31 1,091 

Sosyal İzolasyon 
 

İlköğretim  2,54 1,258 
,825 ,441  Lise 2,17 1,023 

Üniversite 2,22 1,115 

Fiziksel Aktivite 
İlköğretim  2,81 1,354 

3,843 ,024 1-2 Lise 2,02 1,004 
Üniversite 2,21 1,063 

Enerji 
İlköğretim  3,07 1,088 

3,049 ,043 1-3 Lise 2,66 ,981 
Üniversite 2,42 ,952 

Uyku 
İlköğretim  2,50 1,057 

1,323 ,270  Lise 2,10 ,970 
Üniversite 2,08 1,010 

 

Katılımcıların eğitim durumuna göre sağlıkla ilgili sosyal hayatta karşılaşılan engeller yalnızca 
fiziksel aktivite boyutunda anlamlı farklılık göstermektedir. Post Hoc (Tukey, Scheffe) testleri 
sonucunda ilkokul mezunlarının lise mezunu katılımcılara oranla fiziksel aktivite konusunda 
daha çok engel hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Lise mezunları ilkokul mezunlarına göre 
fiziksel aktivite imkanının daha fazla olduğunu düşünmektedir. Enerji faktörü kapsamında da 
ilköğretim ile üniversite grupları kapsamında farklılık tespit edilmiştir. Eğitim seviyesi üniversite 
olan katılımcılar ilköğretim grubundakilerden daha enerjik hissetmektedir. Her ne kadar anlamlı 
farklılık bulunamasa da genellikle tüm faktörlerde ilkokul mezunlarının ortalaması üniversite 
mezunlarının ortalamasından yüksek çıkmıştır. Genellemek gerekirse eğitim seviyesi yüksek 
insanların fiziksel aktivite ve enerji konusunda sıkıntılara yönelik algısı ilkokul mezunlarına 
oranla daha düşüktür.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

İnsanlık tarihi boyunca toplumun önemli bir kesimini engelli bireyler oluşturmuştur. Engelli 
bireylerin dışlanması ve engellilerin sosyal hayatta yaşadığı sorunlar ile ilgili çeşitli çalışmalar 
yapılmış olsa da engelliler ile ilgili birçok sorun günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Bu 
araştırma kapsamında yapılan literatür incelemelerinde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri 
engellilerin toplumun diğer kesiminden farklılaştırıldığıdır. Engellilerin haklarını savunmak ve 
yaşadığı sorunları azaltmak amacıyla bile olsa engellilerin ötekileştirilmesi yanlış bir 
yaklaşımdır. Pozitif bile olsa ayrımcılık, iki gurubu birbirine uzaklaştıran ve bu gruplar arasında 
iletişimin azalmasına yol açan bir durumdur. Engelliler ile ilgili yapılmış araştırmaların çoğunda 
engellilerin farklılıkları ve özel durumları ele alınmış, çok az çalışmada diğer insanları ile ortak 
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yanlarına değinilmiştir. Bu durum ne yazık ki engellileri toplum nezdinde acınan ve yardıma 
muhtaç kişiler yapmaktadır.  

Engellilerin turizm faaliyetlerine katılması ve bu faaliyetlerden diğer insanlar gibi yararlanması 
gerekmektedir. Tatil yapma hakkı insanlara tanınan evrensel bir haktır. Turizm işletmeleri, 
yalnızca tatil yapanlara hizmet veren işletmeler değildir. Turizm işletmeleri, sosyal hayatın 
önemli bir kısmını kapsayan, spor müsabakaları ve iş görüşmeleri gibi amaçlarla seyahat 
edenlerin faydalandığı işletmelerdir. Bu araştırmada, engelli olan tekerlekli sandalye 
basketbolcularının sosyal hayatını engelleyen sağlık sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların 
sosyal hayatın önemli bir parçası olan turizm işletmeleri açısından değerlendirilmesi amacı ile 
gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmadan elde edilen verilere göre, sporcular sosyal hayatını engelleyen sağlık sorunları 
ifadelerinin çoğuna katılmıyorum yönünde yaklaşım sergilenmiştir. Bu veriler, tekerlekli 
sandalye basketbolcularının, ağrılar çekmek, duygusal olarak kötü hissetmek, sosyal olarak 
dışlandığını düşünmek, fiziksel olarak kısıtlı olduğunu düşünmek, yeterince enerjiye sahip 
olmadığını düşünmek ve uyumakta sıkıntılar çekmek gibi konularda tahmin edilenin aksine 
normal insanlardan çok farklı olmadığını göstermektedir. Bayramlar ve Ergun (2009) tekerlekli 
sandalye masa tenisi sporcuları ile normal masa tenisi sporcularını Nottingham Sağlık Profili 
kapsamında karşılaştırdığı çalışmada elde edilen sonuç ile bu çalışmadaki sonuç örtüşmektedir. 
Çalışmada, enerji, ağrı, duygusal reaksiyonlar ve uyku boyutlarında sporcular arasında anlamlı 
bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Tekerlekli sandalye sporcularının yaşam kalitesinin de 
diğer sporcular kadar iyi olması turizm kapsamında bu sporcuları memnun etmenin çok da özel 
bir çaba gerektirmediğini göstermektedir. İşletmede tekerlekli sandalye yollarının olması bu 
sandalyeleri kullananlara sunulan bir ayrıcalık değil, olması gereken bir alt yapı olanağıdır. 
İşletmede gerçekleşecek herhangi bir travma olayında hastaya müdahale edebilmek ve onu 
hastaneye aktarabilmek için bu yollara ihtiyaç vardır. Ayrıca malzeme taşımak ve oda temizlik 
arabaları için bu yollar kullanılabilir olmalıdır. Engelli konukların, engelli çalışanlar tarafından 
sunulan bilgileri daha fazla güvenilir bulduğu (Poria, Reichel ve Brandt, 2010) ve engelli personel 
çalıştırmanın sosyal sorumluluk kapsamında atılmış önemli bir adım olarak kabul edilmesi 
(Kalargyrou, Barber ve Kuo, 2018) dikkate alındığında, engellilere uygun bir altyapı, engelli 
personel çalıştırmak için de önemli bir avantaj sunmaktadır.  

Sporcuların algılarının en yüksek ortalama ile enerji boyutuna yönelik olduğu tespit edilmiştir. 
En düşük ortalama ise uyku boyutuna aittir.  Daha önce yapılmış araştırmalarda da belirtildiği 
üzere (Chow ve Levy, 2011) tekerlekli sandalye için yoğun bir enerjiye ihtiyaç vardır ve tekerlekli 
sandalye kullanım sonucu kas ve iskelet ağrıları ortaya çıkabilmektedir. Sporcuların enerji 
konusundaki ifadelere daha yüksek ortalama ile katılmaları, çok fazla yorulmalarına yani enerji 
harcamalarına bağlı olabilir. Bu nedenden dolayı, katılımcıların enerji boyutundaki olumsuz 
ifadelere diğer boyutlara kıyasla daha fazla katılmış olabileceği tahmin edilmektedir. Diğer 
yandan katılımcıların en fazla katılıyorum yönünde cevap verdiği ifade de enerji boyutundaki 
“Her şey çaba harcamamı gerektiriyor” ifadesidir. Bu ifadeye katılımın yüksek olması 
katılımcıların çaba harcama gerekliliğinin farkında olduğunu göstermektedir. Katılımcıların 
sporcu olduğu dikkate alındığında, aslında yardıma muhtaç ve mağdur insanlar olmadığı aksine 
mücadeleci ve aktif oldukları anlaşılmaktadır.  

Bu araştırma, lisanslı olarak tekerlekli sandalye basketbolu ile uğraşan ve bir kulüp kapsamında 
maçlara katılan sporculardan veri elde edilerek gerçekleştirilmiştir. Ancak Sidney Olimpik ve 
Paralimpik Oyunları üzerine yapılan araştırmalarda da belirtildiği üzere (Darcy, 2003) bu sportif 
organizasyonlar yalnızca engelli sporcuları değil; izleyici, gönüllü ve görevli gibi 
pozisyonlardaki engellileri de ilgilendirmektedir. Katılımcılardan elde edilen bilgi, anket formu 
ile elde edilen veriler ile sınırlıdır. Gelecekte bu tarz araştırmaların mülakat veya odak grup 
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görüşmesi gibi teknikler kullanılarak yapılması araştırmacılara önerilebilir. Bu çalışmada, 
tekerlekli basketbol sporcuların sosyal hayatını engelleyen sağlık sorunlarının tespit edilmesi ve 
turizm ile ilişkilendirilerek değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmacılar, gelecekte farklı 
engellere sahip bireylerden veri elde ederek bu şekilde yorumlamalar yapabilir. Bu formatta 
hazırlanan çalışmalar ile konuyla ilgili yapılmış araştırmalardan farklı olarak engelli ve engelli 
olmayan bireylerdeki ortak noktalar vurgulanabilir.  
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Öz 

Yerel ölçekte başlayan ve gün geçtikçe artarak tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden 
çevre kirliliği çağımızın en önemli sorunu haline gelmiştir. Bu sorun tüm işletmelerde olduğu 
gibi oteller gibi turizm işletmeleri açısından da önem taşımaktadır. Özellikle büyük ölçekli 
otel işletmelerinde kullanılan, su, elektrik, yakıt ve otellerin oluşturduğu atıklar çevresel 
bozulmaya ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Çevre konusunun uluslararası boyutta yer 
alması dünya çapında faaliyet gösteren zincir otel işletmelerinin çevre uygulamaları ile ilgili 
alan yazınını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada özellikle turizm destinasyonları arasında en çok 
turist kabul eden bölge olan Avrupa Birliği’ndeki çevre koruma uygulamaları üzerinde 
durulmaktadır. Çalışmada, Avrupa merkezli zincir otel işletmelerinde çevre koruma 
uygulamaları (elektrik, su ve atık) kapsamında neler yapıldığı, tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Araştırma verileri, literatür kapsamında hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 13 
adet 5 yıldızlı zincir otel işletmesi ile yapılan görüşmeler ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler 
içerik analizi ile incelenmiştir. Bulgulara göre; görüşmeye katılan tüm otel işletmelerinin çevre 
konusunda tasarruf ve atık yönetimlerine dikkat ettiği sonucuna varılmıştır. Tasarruf ve atık 
konusuna ek olarak görüşmecilerin eleştiri yaptığı ve üzerinde durduğu konulardan biri çevre 
kirliliğinin kaynağı olmuştur. Görüşmecilerin çoğu insan faktörünün kendisinin ve insan 
tarafından yürütülen plansız ekonomik faaliyetlerin çevre kirliliğini etkilediğine vurgu 
yapmıştır. 
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Abstract 

Environmental pollution, which has started on a local scale and continues to spread rapidly 
all over the world, has become the most important problem of our age. This problem has also 
been important for tourism businesses such as hotels as well as for all businesses. Water, 
electricity, and fuel, particularly used in large-scale hotel enterprises, and wastes generated 
by hotels, have caused environmental degradation and environmental pollution. The fact that 
the environmental issue is included in an international dimension entails a body of literature 
about the environmental practices of the hotel chains operating worldwide. This study 
predominantly focuses upon environmental protection practices in the European Union, 
which is the region that welcomes the most tourists among tourism destinations. In the study, 
it has been explored what has been done within the scope of environmental protection 
practices (electricity, water and waste) in the European based hotel chain enterprises. The 
research data has been obtained through the interviews with 13 five-star hotel chain 
enterprises with a semi-structured interview form prepared within the context of literature. 
The data obtained has been examined by the content analysis. According to the findings, one 
of the issues that the interviewees focused on and criticized was the source of environmental 
pollution. Most of the interviewees emphasized that the human factor itself and the 
unplanned economic activities carried out by the human have affected the environmental 
pollution. 
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GİRİŞ 

İnsanların sınırsız ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla artan üretim ve tüketim, doğal 
kaynakların sınırsız olabileceği algısı ve artan teknolojik gelişmeler çevre sorunlarının 
artmasına neden olmuştur. Bu durumun farkına varmaya başlayan ülkeler ve işletmeler, 
ekonomi ve ekolojinin bir denge içerisinde bütünleştirilmesi için, “bireylerin bugünkü ihtiyaç 
ve beklentilerini gelecek nesillerin ihtiyaç ve beklentilerinden ödün vermeksizin karşılama” 
(Ağca, 2002) olarak ifade edilen sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yönelmiştir. Özellikle 
1980’lerin sonlarından itibaren çevre koruma ve çevre yönetimi konularındaki gelişmeler ve 
bu konularda gerçekleşen girişimler ülkelerin, hükümetlerin, endüstri kollarının ve toplumun 
gün geçtikçe farkındalığını arttırmıştır (Holden, 2003:305). Turistik ürünlerin kullanıcıları 
olan turistler de küresel ölçekte artan çevre sorunlarının farkına varmakta (Han vd., 2010:325) 
ve bu konuda işletmelerin farkındalık düzeylerine dikkat etmektedir.  

Garda ve Temizel yaptıkları çalışmalarında (2016) küreselleşme sonucunda insanların 
ihtiyaçlarında hızlı değişmeler yaşanmaya başladığını, artık turistik ürün talebinde bulunan 
kitlelerin boş zamanlarını ve bütçelerini aynı deneyime harcamak yerine farklı deneyimler 
arayışına girdiğinin altını çizmiştir. Bu yeni arayış ve ihtiyaçlar son zamanlarda kitlesel 
hareketlerin yerine alternatif turizm türlerine doğru özellikle de sürdürülebilirlik ve çevre 
konularına doğru eğilim göstermeye başlamıştır.  

Doğal kaynaklara bağımlılığı diğer sektörlere oranla daha fazla olan turizm sektöründe 
(Demir ve Çevirgen, 2006:61) sürdürülebilirlik özellikle otel endüstrisinin gelişimi için 
önemlidir. Bu sebeple çevrenin ve çevre kalitesinin korunması (Bohdanowicz, 2005:188), 
çevresel kaygılar, kaynakların azalması ve yaşam kalitesi gibi konular otel işletmeleri başta 
olmak üzere tüm turizm işletmelerinin üzerinde dikkatle durması gereken konuların başında 
yer almaktadır (Revilla, 2001:112).  

Otel işletmelerinin çevre uygulamalarının tespiti amacıyla yola çıkılan bu çalışmada, otel 
işletmelerinin çevre uygulamalarının yanı sıra görüş, öneri ve eleştirilere yer vermek amacı 
ile çevre konusunda kirliliğin kaynağının ne olduğu, çevre duyarlılığının ne ifade ettiği, 
devletten beklentilerin neler olduğu sorularına yer verilmiştir. Araştırma, Avrupa Birliği 
merkezli olup Türkiye’de faaliyet gösteren ve aynı zamanda merkezi Türkiye olup, 
Türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı zincir otel işletmelerinin uygulamalarını tespit etmek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında görüşmecilerin çalışma alanları ve 
işletmede kaç yıldır çalıştıkları konu ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmaları açısından 
çalışmada önem arz etmiş ve bu nedenle hazırlanan görüşme formunda bu alanlara yönelik 
sorulara yer verilmiştir. 

 

Turizm İşletmelerinin Çevre Korumaya Yönelik Yaptığı Uygulamalar 

Turizm, enerji ve su gibi kaynakların en fazla tüketildiği sektörler arasında yer almaktadır. 
Çevresel farkındalığın giderek artması, turistlerin bu yöndeki tercihleri ve toplumsal baskının 
artması (Choi vd., 2019:563) ile enerji ve su gibi fazla tüketilen kaynakların korunması 
açısından yeşil otelcilik (Avcıkurt ve Köroğlu, 2013; Dinçer ve Gedik, 2010) anlayışı giderek 
önem kazanmıştır. Yeşil otelcilik anlayışı ile oteller turistlerin algısında, çevreye saygılı, turist 
taleplerine uygun ve sosyal sorumluluğunu yerine getirmiş bir imaj oluşturmaya başlamıştır. 
İçinde bulunulan bu durum otellerin; yeşil pazarlama, yeşil yönetim, sürdürülebilirlik ve 
çevreyi koruma konularını benimsemesinde etkili olmuştur (Gökdeniz, 2017:71). Çevresel 
uygulama örnekleri başta otelcilik olmak üzere sektörün tamamında görülmeye başlamıştır. 
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Bu durum turizmdeki rekabet ortamını arttırmış, otellerin çevre uygulamalarını 
benimsemesini sağlamıştır. Otellerle birlikte seyahat acentalarına ve turizm örgütlerine 
ödüller ve etiketler verilerek sertifikasyon süreçleri (Ecotel, ISO 14001, Mavi Bayrak, Yeşil 
Yıldız, Çevre Dostu İşletme Plaketleri, Beyaz Yıldız, Green Key, Green Globe, Greening Hotel 
uygulamaları) yeni bir dalga halinde gelişme göstermiştir (Gökdeniz, 2017:72). Chou (2014) 
yapmış olduğu çalışmada çevre uygulamalarının başarıya ulaşmasında uygulamaların doğru 
tespit edilmesinin yanı sıra bir otelin yeşil uygulamaları benimsemedeki başarısının, yalnızca 
çevresel konulara yönelik kurumsal duruşuna değil, aynı zamanda çalışanlarının çevre 
korumayı desteklemesine de bağlı olduğu vurgusu yapmıştır. Araştırmada ayrıca, 
çalışanların çevre bilincinin olmadığında uygulamaların sadece kâğıt üstünde kalan 
maddelerden ibaret olacağına dair yorumlarda bulunulmuştur. 

 

Otel İşletmelerinde Çevreye Yönelik Yapılan Çalışmalar 

Turizm sektörü sürdürülebilirlik olgusunu temelinde barındırması gereken sektörler arasında 
yer almaktadır. Turizmi meydana getiren bileşenlerin önünde gelen konaklama işletmeleri 
turizm sektörünün en büyük aktörlerinden birisidir. Gerek yapısal özellikleri gerek ise 
ürettikleri hizmetleri gereği otel işletmelerinde önemli miktarlarda enerji ve su kullandığı 
bilinen bir gerçektir. Bunun neticesinde otel endüstrisi çevresel konularda artan bir baskıyla 
karşı karşıya kalmaktadır (Erdoğan ve Barış, 2007:610). Tüm bu baskıların önüne 
geçebilmeleri için otel işletmelerinin satın alma sürecinden atık oluşumuna kadarki süreçte 
doğru yönetim anlayışına sahip olması gereklidir (Özdemir, 2018:60). Doğru bir yönetim 
anlayışına sahip olmak; çevre dostu ürünlerin kullanılması, geri dönüşümü olan ya da 
yeniden kullanılabilecek ürünlerin tercih edilmesi, enerji tasarrufu sağlayan teknoloji 
kullanımına geçilmesi ve doğaya zarar vermeyecek kimyasalların kullanımı ile sağlanabilir. 
Ayrıca çevre dostu uygulamaların yazılı olması kalıcılık sağlaması açısından da önem arz 
etmektedir. Örneğin, Avrupa’daki zincir otellerin büyük çoğunluğu çevre konusunda yazılı 
kurallara sahiptir ve destek ve danışmanlık alabilmek için çevre konusunda uzmanlar ile 
çalışmaktadır (Kaymaz, 2012:53). 

Çevre konusunda yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde otel işletmelerinin çevre 
uygulamalarının genellikle enerji, su ve atıklar başlığı altında toplandığı görülmüştür 
(Bohdanowicz, 2005; Erdoğan ve Barış, 2007; Gracia ve Kuehnel, 2008; Min, 2011; Aykan ve 
Sevim, 2013; Paramati vd., 2017). Uygulamalarda enerji ve su kullanımında tasarruf amaçlı 
çalışmalar yapıldığı, atıklar konusunda da atıkların bertaraf edildiği, organik gübre haline 
getirildiği, anlaşmalı olunan kuruluşlar aracılığı ile özellikle atık yağların toplandığı ve 
yiyecek atıklarının hayvan barınaklarına yönlendirildiğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca atıklar 
ile ilgili çoğu otel işletmesinin çöplerini ayrıştırdığı tespit edilmiştir.  

Enz ve Siguan (1999) bazı otel işletmelerinin çevre uygulamalarını hiçbir baskıya maruz 
kalmadan ve yasal yükümlülük olmadan kendi istekleri doğrultusunda katıldığını 
belirtmişlerdir. Çalışmada gönüllü olarak çevre uygulaması yapan The Colony Hotel, Hotel 
Bel Air, Hyatt Regency Chiago ve Hyatt Regency Scottdale otellerinin uygulamaları örnek 
gösterilmiştir.  

Bohdanowicz (2005) Avrupa’daki bağımsız ve zincir otel işletmelerinin çevre faaliyetlerini 
incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre zincir otel işletmeleri %85,7 bağımsız otel 
işletmeleri ise %78,6’lık oranlar ile çevrenin korunmasının turizmin performansını ve gelişimi 
için önemli olduğunu belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; çevreci otel 
zincirleri, Accor, Radisson SAS, Best Western, Sweden Hotels ve Hilton markaları olmuştur. 
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Çalışmada uluslararası standardizasyon kurumları olarak ISO ve EMAS’a, eko-etiketleme 
kuruluşları olarak Nordic Swan’a ve EU Flower’a vurgu yapılmıştır. Sertifika programları 
olarak ise, Green Key, Green Globe 21 ve Ecotel belirtilmiştir. Araştırmanın bulgularında hem 
bağımsız hem de zincir otellerin hemen hemen hepsinin enerji, su ve atık yönetimi uyguladığı 
saptanmıştır. 

Min (2011) yapmış olduğu çalışmasında bağımsız işletilen otellerde çevreye yönelik oluşan 
kaygı ve bu kaygıya yönelik yapılacak uygulamaların otel yöneticisinin tutum, bilgi ve 
finansal durumuna bağlı olduğunu ifade etmiştir. Araştırmanın örneklemini oluşturan 
Çin’deki otel işletmeleri etkili bir sürdürülebilirlik için, etkin bir çevre politikası, eylem 
planları/programları, belirlenen standart ve sertifikalardaki şartlara uyulması gerekliliğini 
dile getirmiştir. Çin’de otelcilik sektöründe enerji, su ve atıklar ile ilgili konuların ekolojik 
çözümler arasında yer aldığı da elde edilen bulgular arasında yer almıştır. 

Hsiao ve arkadaşları (2014) Çin’in Twain şehrinde bulunan otellerinin çevre korumaya 
yönelik yaptıkları uygulamaları incelemişlerdir. Twain hükümeti 2008 yılında başlattığı 
uygulama ile otellerin enerji tüketimi, su tasarrufu, atık suların değerlendirilmesi, atıkların 
bertaraf edilmesi, tek kullanımlık banyo malzemelerinin kullanımı ve yeşil ürün tedariki 
konusundaki performanslarını değerlendirmekte ve değerlendirme sonucunda başarılı olan 
otellere ‘yeşil otel’ ödülünü vermektedir.  

Aomar ve Hussain (2017) atıklara yönelik yapmış oldukları araştırmalarında gıda atıklarının, 
gıdanın sağlanma ve tüketme şekline, gıda tüketimi ve gıda atığı üretimine bağlı olarak 
oluştuğunu dile getirmiştir. Bu konuda Papargyropoulou vd., (2016) benzer noktalara 
değinmiş ve ilaveten gıda atıklarını üç kategoriye ayırmıştır. Araştırmacıya göre kategoriler; 
(i) kaçınılması gereken gıda atıkları (atılmadan önce bir noktada yenilebilecek gıdaları ifade 
eder), (ii) kaçınılmaz gıda atıkları (muz derileri, elma çekirdeği, yumurta kabukları ve tavuk 
kemikleri gibi genellikle gıdaların yenmeyen bir kısmını ifade eder), (iii) önlenebilir gıda 
atıkları (patates derileri gibi bazı durumlarda yenen ancak bazılarında yenmeyen yiyecekleri 
ifade eder) şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmacılar bu kategorilerin hizmet verilen alan ve 
hizmet verilme şekline göre farklılık gösterebileceğini belirtmiş ve örnek olarak da 
restoranlarda önlenebilir gıda atıklarının kullanamayacağının altını çizmiştir. 

Paramatri ve arkadaşları (2017) turizmin artan ekonomik faydası ile birlikte karbondioksit 
salınımı oranında da artış sağlaması sonucunda oluşan çevresel bozulmaların farkına varan 
paydaşlarda endişe oluşmaya başladığını vurgulamıştır. Bunun sonucunda da sürdürülebilir 
turizm tartışması gündeme gelmeye başlamıştır. Bu sebeple Doğu AB ülkeleri, çevre dostu 
turizmi teşvik etmek amacı ile politikalarında değişikliğe gittiklerini belirtmişlerdir. 

Literatür kapsamında otel işletmelerinin yapmış olduğu uygulamalara bakıldığında çevre 
konusunda duyarsız olunmadığı her bir işletmenin kendi imkânları ve misyonu çerçevesinde 
girişimlerde bulunduğu görülmüştür. Gerek ulusal gerek ise uluslararası alan yazınında çevre 
üzerinde oluşan baskıdan ve özellikle su, gıda ve elektrik tüketiminin fazla olduğu işletmeler 
arasında sayılan otel işletmelerinin çevresel baskıyı arttırdığı bilinmektedir. Bahsedilen bu 
tüketimlerinin en aza indirilmesi için tasarruf ve geri dönüşüm uygulamaları tercih 
edilmektedir. Bu tür uygulamaları yönetim anlayışı çerçevesinde ele alan otel işletmeleri 
çeşitli uygulamalara başvurmuştur. Otel işletmelerinin bu faaliyetlerine ek olarak bu konuda 
gerekli yeterlilikleri sağlayan otel işletmelerine ödüllendirme sistemleri çerçevesinde sertifika 
verilmeye başlanmıştır.  

Literatüre bakıldığında çevre uygulamalarının oteller tarafından ciddi bir şekilde 
yürütüldüğü görülmektedir. Bu uygulamalar bazı otel işletmeleri için yasal zorunluluk gereği 
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yerine getirilmiş olsa da bazı otel işletmeleri için maliyetleri düşürücü bir özelliğe sahiptir. 
Bazı otel işletmeleri de kendi çevre programlarını ve girişimlerini ayrı ayrı geliştirmiştir. Bu 
tür işletmelerin kendileri tarafından oluşturulan programlar çevre komiteleri olarak faaliyet 
göstermektedir.  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmanın kapsamını beş yıldızlı otel işletmeleri, konusunu ise bu otel işletmelerinin çevre 
uygulamaları oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini, Türk turizmi açısından önemli bir yere 
sahip olan İstanbul ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı zincir otel işletmeleri, örneklemini ise 
görüşme sağlanan 13 adet 5 yıldızlı zincir otel işletmesi oluşturmuştur. Araştırmada nitel 
araştırma, veri toplama yöntemi olarak görüşme tekniği ve verilerin analizinde de içerik 
analizi kullanılmıştır.  

Görüşme kayıtlarından elde edilen bilgilerden en çok üzerinde durulan ve tekrarlanan veriler 
kodlanarak ana temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Bulgular kısmında da kodlamalarda 
en sık rastlanan ve en dikkat çekici görüşmeci yorumlarına yer verilmiştir. Görüşmeler, 20 
Ekim 2018 ile 10 Kasım 2018 tarihleri arasında, yetkili kişiler ile 20-40 dakika aralığında 
sürmüştür. Araştırmada kullanılan görüşme formu yazın taramasına bağlı kalınarak 
danışman, araştırmacı ve nitel araştırma yöntemleri konusunda uzman görüşlerinden 
faydalanılarak hazırlanmıştır. Görüşme formu 2 bölüm ve toplamda 21 sorudan meydana 
gelmiştir. 

 

Araştırmanın Analizi 

Araştırmanın bulguları kısmında hazırlanmış olan görüşme formu aracılığı görüşme yapılan 
yetkililerden elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış olup içerik analizi ve betimsel 
analiz ile değerlendirilmiştir. İçerik analizi ile veriler temalar ve alt temalar şeklinde 
gruplandırılarak kodlanma yapılmıştır. Görüşme yapılan otel işletmelerinin ve işletme 
yetkililerinin bilgileri gizli tutulmuş, özellikle görüşmecilerin isimleri değiştirilerek K1, K2, 
K3/K4, K5, K6, K7/K8, K9, K10, K11, K12, K13/14, K15, K16 olarak kodlanmış en sık 
tekrarlanan tema ile ilgili görüşlere yer verilmiştir. K3/K4, K7/K8 ve K13/K14 bir otel 
işletmesinde iki farklı görüşmeci ile yapılan görüşmeleri temsil etmektedir. Görüşme yapılan 
otel işletmeleri de A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, X, Y, Z olarak adlandırılmıştır.  

Görüşme formu iki bölüm olarak hazırlanmış, ilk bölümde cinsiyet, eğitim durumu, çalışma 
yılı ve çalıştıkları pozisyon gibi genel bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmını 
oluşturan bölümde ise; otellerin vizyon, misyon, amaç ve hedeflerinin neler olduğu 
saptanmak istenmiştir. Ayrıca, otellerin çevre uygulamalarının neler olduğu,  ne tür 
faaliyetler uyguladıkları ya da uygulamaya çalıştıkları, sahip oldukları herhangi bir çevre 
ödülünün olup olmadığı eğer var ise neler oldukları ikinci kısımda yer alan sorular arasında 
yer almıştır. Katılımcılardan elde edilen bilgiler tablolar ve görüşme metinleri halinde 
hazırlanmış, kodlamada esnasında en sık tekrarlanan görüşlere yer verilmiştir. 

Görüşme formunda yer alan katılımcılara ait elde edilen bilgiler Tablo 1’de aşağıdaki şekilde 
sunulmuştur. 
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Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Genel Bilgiler 

Görüşmeci Cinsiyet Eğitim Durumu Çalışılan Pozisyon Çalışma 
Yılı 

K1 Erkek Lisans Ön Büro Müdürü 25 yıl 
K2 Erkek Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Şefi 1 yıl 
K3/K4 Erkek/ 

Kadın 
Lisans  
Yüksek Lisans 

Ön Büro Müdür Yrd. 
Çevre Danışmanı 

5 yıl 
3 yıl 

K5 Erkek Ortaokul Bulaşıkhane Müdürü 16 yıl 
K6 Kadın Yüksek Lisans Pazarlama Müdür Yardımcısı 25 yıl 
K7/K8 Erkek / 

Kadın 
Lisans   
Lisans  

Steward / İnsan Kaynakları Müdürü 20 yıl 
10 yıl 

K9 Erkek Lisans  Teknik Servis Müdür Yrd. 7 yıl 
K10 Erkek Lisans Hijyen Sorumlusu 

(Çevreden Sorumlu Kişi) 
4 Yıl 

K11 Erkek Lise Yiyecek- İçecek Şefi 3 yıl 
K12 Erkek Lisans İnsan Kaynakları Müdürü 20 yıl 
K13/K14 Kadın Lise  

Yüksek Lisans 
Kalite Müdürü / İnsan Kaynakları 
Sorumlusu 

4 yıl 
2 yıl 

K15 Erkek Lisans Yiyecek-İçecek Müdürü 10 yıl 
K16 Kadın Yüksek Lisans Satış-Pazarlama 3 yıl 

Tablo 1’e bakıldığında katılımcıların çoğunun lisans eğitimini tamamladığı, bazılarının ise 
eğitimine devam ederek lisansüstü eğitimlerini tamamladığı görülmektedir. Görüşmeyi 
gerçekleştirilen katılımcıların çalışma pozisyonları çevre konusunda çalışmaları yakından 
takip edebilecek ve yine çevre konusunda kararlarının dikkate alınabileceği pozisyonlar 
olduğu söylenebilir. Tabloda dikkat çeken durum ise; görüşmeye katılan otel işletmelerinden 
sadece 2 tanesinin (K3/K4 ve K10) çevre danışmanlık hizmeti aldığı ve çevreden sorumlu kişi 
bulundurduğu görülmektedir. Tablo 1’de de görüleceği üzere çoğu otel işletmesi böyle bir 
çevre departmanı oluşturmaz iken bu konudaki uygulamalarını her bir departmanın kendi 
içerisinde önlemler alarak destek verdiği görüşmede elde edilen bilgiler doğrultusunda 
olmuştur.  

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Otellere yöneltilen “amaçlar ve değerler, vizyon ve misyonunuz nedir?” sorusuna verilen cevaplar 
arasında en sık tekrarlanan konu “müşteri memnuniyeti” olmuştur. Sık tekrarlan bir diğer konu 
ise “kaliteli hizmet sunmak” ve “yeniliğe açık olmak” konuları olmuştur. Bulgular katılımcıların 
sözleri ile aşağıdaki şekilde desteklenmiştir: 

K12’nin müşteri memnuniyetine yönelik fikirleri: 

“Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.” 

K1’in kaliteli hizmet sunmak hakkındaki fikirleri:  

“Eğitimli ve tecrübeli, kendini buraya adamış personellerle kaliteli hizmet vermek ve insan 
sağlığına dikkat etmek.” 

Her iki görüşmecilerin ifadelerine bakıldığında en temelde müşteri memnuniyeti konularına 
vurgu yapılmıştır. Kaliteli hizmet sunmak ve sağlık konularında yapılacak uygulamalar 
müşteri memnuniyetini arttırmaya yöneliktir.  

Çalışmanın çıkış noktasını oluşturan çevre kirliliği konusu hakkında katılımcılara öncelikli 
olarak “çevre kirliliğinin kaynağı nedir?” şeklinde soru yönlendirilmiştir. Görüşmecilerin 
üzerinde durduğu nedenler Şekil 1’de gösterilmektedir.  
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Şekil 1: Çevre Kirliliğinin Kaynağı Hakkındaki Görüşler 

 

Kaynak: Görüşmecilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Elde edilen veriler ışığında katılımcıların çevre kirliliğinin en temel noktasının “insan” olduğu 
hemen hemen tüm katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. İnsan faktörü teması altında 
insanların “bilinçsizliklerinin, yanlış endüstri kullanımının, yanlış ekonomik planların, finansal 
önceliklerin, çevrenin yanlış kullanılmasının ve geri dönüşümlü ekipman kullanılmaması” ifadelerine 
yer verilmiştir. Görüşmecilerin üzerinde durduğu ve eleştiri yaptığı çevre kirliliğinin kaynağı 
konusunda görüşmecilerin hemen hemen çoğu insan faktörünün kendisinin ve insan 
tarafından yürütülen plansız ekonomik faaliyetlerin çevre kirliliğini etkilediğine vurgu 
yapmıştır. Turizmde hizmeti verenin de alanın da insan olduğu düşünüldüğünde, turizmin 
çevre üzerinde olumsuz etkilerinin insan kaynaklı olduğu söylenebilir.  

Şekil 2: Katılımcıların Çevre Duyarlılığı Algısı 

 

Kaynak: Görüşmecilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Çevre 
Duyarlılık 

Algısı

Bilinç

*Çevre Bilinci

*Çevre Faaliyetleri

*Çalışan ve 
Misafirlerin 
Bilinçlendirilmesi

Çevre
Danışmanlığı

*Eğitim
*Çevre İzni

Atık Yönetimi

*Geri Dönüşüm 
ve Atık 
Ayrıştırması

Tasarruf

*Tasarruf 
Yapmak

Çevre 
Çalışmaları

*Çevre 
Programları

Yasal 
Yaptırımlar

*Yasal 
Gerekliliklerin 
Yerine 
Getirilmesi

Sorumluluk

*Çevreye Saygılı 
Olmak

*Sosyal 
Sorumluluk

Marka 
İmajı
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Çevre kirliliğinin kaynağı hakkında fikirlerini paylaşan katılımcılara aynı zamanda “çevre 
duyarlılığının ne olduğu sorusu” yöneltilmiştir. Görüşmecilerin üzerinde durduğu konular Şekil 
2’deki gibi temalara ayrılmıştır. 

Şekil 2’ye bakıldığında çevre duyarlılığı algısında en fazla bilinçlendirme konusu üzerinde 
durulmuştur. Katılımcı görüşlerinde atıkların denize dökülmediği, dönüşüm yapan firmalara 
teslim edildiği belirtilmiştir.  

Katılımcılardan elde edilen ve çevre duyarlılığı başlığı altında incelenebileceği düşünülen bir 
diğer konu ise “eko etiketli ürün kullanımı” olmuştur. Görüşmeye katılan otellerin altı tanesi 
(K3, K11,K6,K9, K15, K7) eko etiketli ürün satan firmalardan ürünlerini aldığını belirtirken 
beş tanesi (K2, K8, K3, K13, K10) de eko etiketli ürün kullandığına vurgu yapmıştır. 
Katılımcılardan alınan cevaplara göre eko-etiketli ürün kullanımının havlu, bornoz ve çarşaf 
kullanımı şeklinde olduğu saptanmıştır. Havlu, bornoz, çarşaf gibi tekstil ürünleri, geri 
dönüştürülebilir ürün ambalajları, kullanılan kimyasalların durumu ve deterjan ve 
dezenfektanların kullanım durumları hakkında sadece 3 otel işletmesi detaylı bilgi vermiştir. 
Nordic Swan ve EU Flower gibi Avrupa Birliği tarafından bilinirliği yüksek olan eko-etiket 
sistemleri hakkında otellerin herhangi bir bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, 
araştırma kapsamındaki otellere, AB sertifikasyon programları hakkındaki bilgileri 
sorulduğunda, oteller yaptıkları tüm uygulamaların AB standartlarına uygun olduğunu 
belirtmişler fakat sertifika veren firmalar hakkında bilgi verememişlerdir. Buradan yola 
çıkarak görüme yapılan otel işletmelerinin eko-etiket uygulaması hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmadıkları sonucuna varılmıştır. Kullanılan kimyasallar ya da temizlik 
malzemelerinde de doğa dostu üretim yapan firmalardan ürün tedariki yapan 6 otel işletmesi 
olduğu görülmüştür. 

Görüşmeye dahil edilen otel işletmelerinin bilinirliği bulunan ve çalışmanın literatüründe de 
yer verilen çevre sertifikalarından hangisine sahip olduğu elde edilmek istenen bulgular 
arasındadır. Yeşil Yıldız, Green Key, ISO 14001, ISO 5001’in yanı bir otel işletmesinin kendi 
içlerinde (merkez tarafından) oluşturulan çevre programı oluşturduğu tespit edilmiştir. 
Toplamda 6 otel işletmesi (K12, K6, K7, K2, K5, K10) Yeşil Yıldız ödülünü almaya hak 
kazanmıştır. Görüşmecilerin, en fazla uluslararası standardizasyon programı olan 
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO), sertifika programlarından da Green Key (Yeşil 
Anahtar) sertifika programları hakkında bilgi sahibi olduğu tespit edilmiştir.  

Çevre uygulamalarının ölçümleme tekniklerinin neler olduğu araştırmanın asıl sorularından 
birini oluşturmuştur. Bu anlamda katılımcılara “çevre uygulamalarının ölçümlenmesinin nasıl 
yapıldığı?” sorusuna verilen cevaplar en sık üzerinde durulan temalara göre sırası ile 
“raporlama, tedarikçiler, müşteriler, personel, kıyaslama ve anket” olmuştur.  

Çevre uygulamalarında tedarik zincirlerinin önemli bir yeri olduğu bilinen bir gerçektir. 
Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ürünlerin nitelikleri, ambalajlama şekilleri 
ve yeniden kullanım imkânlarına göre tedarikçilerin çevre politikaları bu aşamalarda ön 
planda bulunmaktadır.  

Atık konusundaki uygulamalara bakıldığında, ayrıştırma işleminin hemen hemen tüm otel 
işletmeleri tarafından yapılan bir uygulama olduğu görülmüştür. Görüşmeye katılan tüm 
görüşmecilerden alınan bilgilere göre her bir otel işletmesi kendi içerisinde atık ayrıştırması 
yapmakta ve bu konuda belediyelere ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlemiş 
olduğu firmalar ile iş birliği yapmaktadır. Atık ayrıştırmalarının; şekillerine, ayrıştırmanın 
yapıldığı yere, ayrıştırma yapılan maddelere (tehlikeli ve tehlikesiz madde) ve atıkların 
teslimat şekline göre yapıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıştırma şekline göre atıklar sınıflarına 
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ve teslim alacak olan firmalara göre düzenlenmektedir. Ayrıştırma yapılan yerler, 
kaynağında, çöp odalarında ve katlarda olarak belirtilmiştir. Görüşmeciler atıkları tehlikeli 
olup olmadığına göre ayrı yerlerde muhafaza ederek teslim ettiklerini belirtmiş, teslim 
edilecek olan firmaların lisanslı olmalarına da özellikle dikkat ettikleri bilgisini vermişlerdir.  

Çevre korumasına katkı sağlayacak başka bir alan ise otel işletmelerinin su ve elektrik 
tüketimi konusundaki çalışmaları olmuştur. Otellerin bu uygulamaları genel alanlarda, 
odalarda ve mutfak alanlarındaki kullanımlarını incelenmiştir. Bu konudaki bilgiler Tablo 
1’de tasarruf başlıkları altında hazırlanmıştır. 

Tablo 2: Elektrik ve Su Kullanımında Yapılan Tasarruflar 

Elektrik Tasarrufu Frekans  Katılımcılar 

Odalarda ve Genel Alanlarda 19  

LEED ampuller 
Varlık sensörü 
Bina yapısı 
Trijenerasyon  
Otomatik klima sistemi 
Tasarruflu cihaz ve makine kullanımı 
Isıtma ve soğutma sistemleri 
Makinaların periyodik bakımları 

9 
2 
2 
2 
1 
1 
1  
1 

K1 K2 K3 K5 K7 K10 K11 K13 K15 
K4 K6 
K11 K10 
K3 K11 
 
K5 
K11 
K5 

Mutfak Alanında 5  

Tasarruf modlu makinelerin kullanılması 
Doluluk oranına göre makine tercih 
edilmesi 

3 
 
2 

K5 K11 
 
K11 K9 

Su Tasarrufu 14  
Armatör  
Fotoselli batarya 
Filtreleme 
Arıtma Sistemi 
Atık Sular 
Gri su sistemi 

4 
2 
2 
2 
2 
2 

 

K11 K9 K5 K15 
K3 K12 
K13 K1 
K11 K2 
K10 K2 
K10 K2 

Personel Bilinçlendirilmesi 2  
Raporlamalar personel odalarına asılıyor 
İş sağlığı ve güvenliği komitelerinin 
toplantıları 

1 
 
1 

K10 
 
K10 

 

Tablo 2’ye bakıldığında tasarruf uygulamaları olarak çoğunlukla tasarruflu lambaların tercih 
edildiği görülmektedir. Su tasarrufu için ise tasarruflu duş başlıklarının kullanıldığı, bunun 
için armatör aparatlarının kullanıldığı saptanmıştır. Bunun dışında tasarruf amaçlı 
muslukların sensörlü olması için çalışmalar da yapılmıştır. Görüşmeden elde edilen verilere 
göre otellerin su ve elektrik kullanımında ciddi çalışmalar yürüttüğü söylenebilir. 
Görüşmecilerin üzerinde durduğu elektrik kullanımındaki tasarruf uygulamaları; LEED 
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lambalar, varlık sensörlü, otomatik klima sistemleri, bina yapısı, mutfakta kullanılan 
makinelerin tasarruf modlu olması ve otelin doluluk oranına göre makinelerin düşük modla 
kullanılmasıdır. Çalışmanın bu bulguları Gracia ve Kuehnel (2008), Font vd., tarafından (2016) 
yapılan çalışma bulguları ile benzerlik taşımaktadır. Su kullanımında ise görüşmeciler, 
muslukların akışını dengeleyecek armatörlerin kullanılmasının, fotoselli muslukların ve 
filtrelemenin olmasının su tasarrufunda etkili olan sistemler olduğunu belirtmiştir. Fakat bu 
su arıtma sistemi tüm oteller tarafında uygulanan bir sistem değildir. Arıtma sistemlerinin 
varlığı ve atık ve yağmur sularının değerlendirilmesinin otelin su ihtiyacını karşılamasında 
yardımcı olacağı belirtilmiştir. Bu uygulama da filtreleme sistemlerinin kullanım oranına 
paralel olarak otellerin hepsinde uygulanmamaktadır. 

 

TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER 

Günümüzde artık işletmeler çevresel duyarlılığı ön planda tutan çalışmalar yapma eğilimi 
göstermektedir. Bu eğilimi gerekli kılan sebepler; devlet baskısı, çevrenin rekabette bir avantaj 
sağlaması, otel işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamalarının başlaması, çevreyi korumaya 
yönelik uygulamaların aynı zamanda tasarruf sağlaması ve maliyetleri düşürmesi gibi gerek 
dışsal gerek ise içsel unsurlardır. Çevre uygulamalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikli 
otel işletmelerinin çevre kirliliğinin kaynağının ne olduğu, çevre duyarlılığının ne ifade ettiği 
ve çevre politikaları konusundaki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 
Katılımcıların çoğu çevre kirliliğinin kaynağının insan olduğunu savunmuştur. Özellikle 
insanlar tarafından yürütülen plansız ekonomik faaliyetlerin çevre kirliliğini etkilediğine 
vurgu yapılmıştır. Çalışmanın bu sonuçları, Erdoğan ve Barış, 2007; Min, 2011 ve Paramati 
vd., 2017’nin çalışmaları ile tutarlılık göstermektedir. 

Çevre duyarlılığı konusu bazı katılımcılar tarafından yasal yaptırımlar olarak algılanmış bazı 
otel işletmeleri tarafından da maliyetleri düşürmek amacıyla yapılan uygulamalar olarak 
algılanmıştır. Araştırmanın bu sonuçları Bohdanowicz’in (2005) çalışma bulguları ile 
benzerlik göstermektedir. Eko-etiket olarak bilinen ve Avrupa Birliği’nde uygulanan çevre 
dostu uygulamanın kullanış durumu araştırılan bir diğer konu olmuştur. Görüşmecilere eko-
etiketli ürün kullanımını açıklamaları istendiğinde, bu konuda çevre dostu üretim yapan 
firmaları tercih ettiklerini dile getirmişler ve bunu kullanılan kimyasallar açısından 
değerlendirmişlerdir.  

Otel işletmeleri misafirlere çevre uygulamaları ile ilgili bilgilendirme yaptığını, bilgilendirme 
uygulamaları olarak odalardaki havlu, çarşaf ve bornozların yeniden kullanılmasını teşvik 
edici notlar hazırlandığını belirtmişlerdir. Atık yönetimi konusuna gelindiğinde ise, 
katılımcıların hemen hemen hepsi atık uygulamalarına özen göstermektedir. Hemen hemen 
tüm otel işletmeleri atıklarını, kâğıt, plastik, cam, karton eklinde ayrıştırdığını belirtmiştir. 
Ayrıca özellikle tehlikeli atıklar olarak sınıflandırılan kimyasallar ve tıbbi atıkların bertaraf 
edilmesinin daha titizlikle yapıldığı hatta bu konuda bazı otel işletmelerinin kimyasal 
atıklarını ayrı odalarda muhafaza ettiği belirlenmiştir. İşletmeler ayrıca atıklar oluşturan 
ürünleri en başından yani tedarikçi seçiminden başlayarak dikkat ettiklerini ve çevre dostu 
üretim yapan firmalar ile çalışmaya özen gösterdiklerini dile getirmişlerdir. Çalışmadan elde 
edilen bu bulgular Min 2011 ve Revilla’nın (2011) çalışma bulguları ile örtüşmektedir. Atık 
yönetimine dair 1 otel işletmesi odalarda kullanılan tekstil atıklarını, geri dönüşüm yapan bir 
firma ile anlaşarak tekrar kullanılabilir hale getirdiğini belirtmiştir.  

Otel işletmelerinde elektrik ve su kullanımı oldukça fazladır. Bu nedenle bu alanlarda 
yapılacak uygulamalar hem otellerin maliyetleri artışları hem de kaynakların zarar görmeden 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2409-2422. 

 2420 

kullanılması açısından önem taşımaktadır. Görüşmeden elde edilen verilere göre otellerin su 
ve elektrik kullanımında ciddi çalışmalar yürüttüğü söylenebilir. Tasarruf çalışmaları ile 
maliyetlerinin düşürülmesi ve tüketimi azaltılmasıyla elektrik kullanımındaki tasarruf 
uygulamaları sağlanmaktadır. Katılımcıların uyguladıklarını belirttikleri tasarruf çalışmaları; 
LEED lamba kullanımı, varlık sensörlü, otomatik klima sistemleri, binanın yapısı, mutfakta 
kullanılan makinelerin tasarruf modlu olması ve otelin doluluk oranına göre makinelerin 
düşük modla kullanılmasıdır. Çalışmanın bu bulguları Gracia ve Kuehnel (2008), Font vd., 
tarafından (2016) yapılan çalışma bulguları ile benzerlik taşımaktadır. Su kullanımında ise 
katılımcılar, muslukların akışını dengeleyecek armatörlerin kullanıldığını, fotoselli musluklar 
ve filtreleme sisteminin kullanılması etkili tasarruf sağlandığını belirtmiştir. Fakat bu arıtma 
sistemi tüm oteller tarafından uygulanan bir sistem değildir. Görüşmecilerden elde dilen 
bilgiler de bunu destekler nitelik taşımaktadır. Ayrıca arıtma sistemlerinin varlığının atık ve 
yağmur sularının değerlendirilmesinin otelin su ihtiyacını karşılamasında katkısı olacağı 
belirtilmiştir. Bu uygulamanın da filtreleme sistemlerinin kullanım oranına paralel olarak 
otellerin hepsinde bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Görüşmecilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda otel işletmelerinin çevre konusunda 
ciddi çalışmaları bulunmaktadır. Özellikle su ve elektrik tüketimi konusunda yürütülen 
faaliyetler önemli olup bunların daha da geliştirilmesinde fayda vardır. Çevre koruma 
uygulamalarının sadece otel çalışanları tarafından yürütülmekle kalmaması bu çalışmalara 
kullanıcılarında dâhil edilmesi gerekmektedir. Tüketicilere bilgilendirmeler yapılmalı, bilinçli 
tüketim yapabilmeleri için imkânlar oluşturulmalıdır. Bu konu ile ilgili olarak 
görüşmecilerden yalnızca birkaçı bu konuya değinmiştir. Bazı görüşmeciler ise lüks bir 
işletme olmaları nedeni ile böyle tasarruflu uygulamaların kaliteyi ve müşteri memnuniyetini 
etkileyeceğini belirtmiştir. Çalışmanın bulgularından yola çıkarak aşağıdaki önerilerde 
bulunulmuştur. 

o Otel işletmelerinin tamamı misafirlere çevre uygulamaları ile ilgili bilgilendirme 
yaparak havlu, çarşaf ve bornozların yeniden kullanılmasını teşvik edici 
bilgilendirme notlarını paylaşarak farkındalık yaratmalıdır. 

o İşletmeler gerek zorunluk olarak gerek rekabette öne geçmek amacı ile uyguladıkları 
faaliyetlerin daha sıkı kontrolü ve yürütülmesi için oteller bünyesinde çevre 
departmanları oluşturabilirler.  

o Atık ayrıştırmalarının daha sağlıklı yapabilmesi için otel misafirlerinin odalarına 
renkli, bölmeli ya da görselli çöp kutuları konularak misafirler yönlendirilebilir. 

o Otellerin su arıtma sistemi kurarak atık sularını değerlendirmesi gri su sistemi 
oluşturulması ve böylece su kullanımlarının azaltılması sağlanabilir. Ayrıca yağmur 
sularının değerlendirilmesi ile en azından bahçe sulamaları bu sistemle 
gerçekleştirilebilir.  

o Devlet, otel işletmelerinin çevre uygulamalarını teşvik ederek, otellerin yapmayı 
planladıkları çevresel uygulamaların hayata geçirilmesinde işletmeleri 
cesaretlendirebilir. Bu da denetimlerin daha sağlıklı ve kontrollü olmasını 
sağlayabilir. 

o Akademik açıdan, oteller üzerine yapılan bu çalışma oteller ile iş birliği halinde 
çalışan ve atıkların ayrıştırmasını yapan firmalar üzerinde gerçekleştirilebilir. Ya da 
bu konuda tedarikçi firmaların bakış açısı ele alınabilir. 

o Büyük ölçekli otel işletmelerinin yapmış olduğu uygulamalar butik oteller ile 
kıyaslanabilir.  
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Öz 

Yapılan bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan yöneticilerin yaratıcılıklarının 
önündeki engellerin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini, Pamukkale Üniversitesi’nde 9 Mart 
2020 tarihinde dördüncüsü gerçekleşen Kariyer günleri’ne 43 otelden katılım gösteren yöneticiler 
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen tüm 
veriler İstatistik paket programında frekans analizi, faktör analizi, korelasyon analizi, 
Kolmogorov-Simirnov testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılarak analiz 
edilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların çalıştıkları kurumlarda çok fazla değişim 
korkusu yaşamadıkları, eleştiri almadıkları, zaman ve iş baskısına maruz kalmadıkları, örgüte ve 
sisteme bağlılıklarının yüksek olduğu ve çalıştıkları kurumdaki kuralları ve şirket tarzını katı 
bulmadıkları tespit edilmiştir. Yapılan Kruskal-Wallis Testi sonucunda yöneticilerin eğitimleri ve 
mevcut iş yerindeki çalışma süreleri ile katı kurallar ve şirket tarzı arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu tespit edilirken; Mann-Whitney U testi sonucunda ise cinsiyet ile katı kurallar ve şirket 
tarzı arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda lisansüstü 
düzeyde eğitim alan yöneticilerin katı kurallar ve şirket tarzını lise, ön lisans ve lisans mezunu 
yöneticilere göre daha fazla yaratıcılığa engel olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 
erkek yöneticilerin, katı kurallar ve şirket tarzını (p=0,016<0,05) kadın yöneticilere göre daha fazla 
yaratıcılığa engel olarak gördüğü tespit edilmiştir. 
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Abstract 

The purpose of this research is to identify the barriers to the creativity of the managers working 
in hotel businesses. The universe of the research is comprised of managers from 43 hotels 
attending the fourth Career Days which took place on March 9, 2020 at Pamukkale University. 
Within the scope of the research, the data were collected using the survey method. All the data 
obtained were analyzed in the Statistical package program using frequency analysis, factor 
analysis, correlation analysis, Kolmogorov-Simirnov test, Mann-Whitney U test and Kruskal-
Wallis test. As a result of the research, it has been determined that the participants do not have 
too much fear of change in the companies they work in, they are not criticized, they do not 
experience time and work pressure, they have high commitment to the organization and the 
system and they do not find the rules and company style rigid in the companies they work in. As 
a result of the kruskal-wallis test, it was determined that there was a significant difference 
between the training of the managers and the working times at the current workplace, and rigid 
rules and company style; As a result of the mann-whitney u test, there was a significant difference 
between gender and rigid rules and company style. As a result of the study, it was concluded 
that the managers who received postgraduate education see the strict rules and company style as 
an obstacle to creativity compared to high school, associate and undergraduate graduate 
managers. In addition, it has been found that male managers see strict rules and company style 
(p = 0.016 <0.05) as a barrier to more creativity than female managers. 
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GİRİŞ 

İnsan günlük yaşamında birçok alanda karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeye çalışmış ve bunun 
için yaratıcılığını kullanmıştır. Yaratıcılık, eğitim, psikoloji, sosyoloji, sanat, mimarlık, 
mühendislik gibi farklı alanlarda birçok bilim insanının uzun süredir üzerinde önemle durduğu 
bir konudur. Günümüzde yaratıcılık hala araştırılan yönleriyle önemli bir unsur haline gelmiştir. 
Bunun nedeni, yaşam koşullarındaki değişiklikler, sanayi ve teknolojide yaşanan hızlı 
değişimlerin kişilerin günlük ve iş yaşamlarında bu değişime uyum sağlamalarını gerektirmiş 
olmasıdır. Bu da gerek insanlara gerekse işletmelere yaratıcılık unsurlarını günlük hayatta etkili 
bir şekilde kullanmayı gerektirmektedir. İşletmeler sorun çözümünde yaratıcı fikirlere ihtiyaç 
duymaktadır. 

Samen (2008) yaptığı çalışmada yaratıcı olarak nitelendirilen işletmelerin diğer işletmelere göre 
avantajlarından bahsetmiştir. Buna göre yaratıcı işletmeler; kıt kaynaklarını daha iyi 
değerlendirebilen, yeni ürün ve hizmetler geliştiren işletmelerdir. Ayrıca bu avantaj işletmelere 
rakipleri arasında farkedilebilir olmayı sağlayabilmektedir. Samen’e (2008) göre yaratıcılığın 
gelişmesi için bir işletmedeki iklim çok önemlidir ve bu durum tamamen insan faktörüne 
bağlıdır.  

Yaratıcı düşünme ve problem çözme eylemi ancak rahat, zaman baskısında uzak bir ortamlar 
sağlandığında gerçekleşebilir. Yaratıcılık değişen dünyada her işletmenin rekabet ortamında 
varlığını sürdürmek için sahip olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Bir kısmı doğuştan 
gelen, düzeyi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilen yaratıcılık potansiyeli herkeste vardır ancak 
istenirse geliştirilebilir.  Bazı durumlarda ise engellenebilmektedir. Yaratıcılık en basit anlamda 
yenilik yaratma, bilinmeyeni ortaya çıkarma ve keşfetme anlamında kullanılır. Yaratıcılık 
kavramına farklı bakış açıları vardır. Bu perspektiflerde, bazen süreç, bazen ürün ve bazen de bir 
tür kişilik yapısı vurgulanmaktadır. Ancak, tüm bu farklı bakış açılarının ortak görüşü, 
yaratıcılığın yenilikleri ortaya çıkarmasıdır (Boz ve Öztürk, 2020). 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çağımızda yaratıcılık, çeşitli alanlarda çok büyük bir öneme sahiptir ve bireylerin psikolojinin 
sınırlarını aşma yeteneği nedeniyle, sosyal ve beşeri bilimler tarafından ele alınan konulardan 
birisidir. Popescu ve diğerleri (2015), okul öncesi çocuklarda yaratıcılığın gelişimi üzerine bir 
çalışma yaparak, sonuçlarını aile ile ilişkilendirerek rapor etmişlerdir. Yapılan çalışmada; 
ebeveynlerin davranış ve tarzlarının çocuklarda yaratıcılık üzerine etkisini ölçmek için bir model 
kurarak, yaratıcılık endeksi ve ebeveynlerin çocuklara karşı tutumu arasında bir ilişki 
belirleyerek, ebeveynlik tarzının çocukların yaratıcılık düzeyleri üzerindeki etkisini 
araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda, ebeveynleri kendilerine karşı olumlu bir tutum 
sergileyen çocukların yaratıcılık indeksi yüksek olduğu görülmüştür. Ebeveynlik tarzlarının 
etkisi ile ilgili olarak, araştırmanın sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır; otoriter ebeveynlerin 
çocuklarında düşük yaratıcılık düzeyleri görülürken, çocukları ile işbirliği kuran ebeveynlerin 
çocuklarının yaratıcılıklarının yüksek olduğu görülmüştür. Çocuklarda uyumlu ve yaratıcı bir 
gelişme için, çocukların katı kurallar olmadan uyarıcı bir ortama ihtiyacı olduğu, sakin ve güven 
ortamlarda büyüyen çocukların daha yaratıcı oldukları sonucuna varılmıştır. Çalışmada, etnik 
köken, sosyal arka plan ve hatta öğretmenlerin veya ebeveynlerin kişilik özelliklerinin etkilerinin 
detaylı olarak incelenmesi gerektiğine de vurgu yapılmıştır. Sternberg, (2005) yaptığı çalışmada 
hem yaratıcılığı engelleyen engelleri hem de yaratıcılığı uyaran destekleyici faktörleri analiz 
etmenin gerektiği üzerinde durmuştur. Sternberg (2005)’e göre yaratıcılık yolundaki herhangi bir 
engel, yaratıcı yeteneklerin optimal koşullar altında mümkün olan tam potansiyellerini 
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geliştirmesini de engellemektedir. Popescu ve diğerleri (2015) de yaratıcılığın önündeki en büyük 
engelin, çocukta girişimciliği engelleyen ve yüksek bir kontrol seviyesi ile karakterize edilen 
otoriter ebeveynlik tarzı olduğunu belirtmektedir. 

Boz ve Öztürk (2020) yaptıkları çalışmada genel olarak yaratıcılık fikrini ve turizim sektöründe 
yaratıcılığın önemini tartışmışlardır. Yaptıkları çalışmada gastronomi öğrencilerinin yaratıcılık 
düzeylerini etkileyen parametrelerin ölçülmesi konusunda bir anket çalışması ve sonuçlarını 
paylaşmışlardır.  

Yapılan bir diğer çalışmada öğretim elemanlarının ve öğrencilerin algılarını inceleyerek 
mühendislik eğitiminde “yaratıcılık” üzerine çalışılmış ve yaratıcı bir çevreyi engelleyen 
faktörler (yaratıcılık engelleyicileri) tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışma, yaratıcılığa elverişli bir 
eğitim ortamı yaratan faktörleri belirlemek için psikoloji ve eğitim psikolojisi alanlarındaki 
yerleşik araştırmaların gözden geçirilerek, bu faktörlerin, öğrencilerde yaratıcılığı geliştirmeye 
elverişli bir eğitim ortamı oluşturan bir dizi kriter olan “Eğitimde Yaratıcılığın On Maksimi” 
olarak ifade edilmiştir (Foley ve Kazerounian, 2007). 

Yaratıcılığın önündeki engellerin ve yaratıcılığı teşvik eden tutumların mevcut tartışması, geniş 
bir yaratıcılık anlayışına dayanmaktadır. Bazı akademisyenler herkesin yaratıcı olarak 
doğduğunu, ancak evde, okulda ve toplumdaki sosyal baskıların ilk yıllarının canlı hayal gücünü 
yok ettiğini ve uyumu teşvik ettiğini savunuyorlar. Aşağıdaki beş engel kategorisi - öğrenme ve 
alışkanlık, kurallar ve gelenekler, algısal engeller, kültürel engeller ve duygusal engeller - farklı 
ama örtüşen kategorilerdeki yaratıcılık bloklarını ayırt etmeye yardımcı olacaktır (Davis, 1999). 

İşletmelerde yaratıcılığı etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar; yönetsel, örgütsel, toplumsal ve 
bireysel faktörlerdir (Samen, 2008). Yaratıcılığı destekleyen ya da engelleyen birçok parametre 
vardır.  

Khalilinezhad ve diğerleri (2017) günümüzde öğrenci yaratıcılığının ortaya çıkarılabilmesi için 
eğitimin en önemli amaçlarından birisi olduğuna vurgu yaparak, yaratıcılık engellerini 
tanımlamış, bu engelleri kaldırmak ve öğrencilerin matematikteki öğrenme ve yaratıcılıklarının 
gelişmesi önündeki etkileri araştırmıştır. Bu araştırmada, denekler kontrol ve deneysel olmak 
üzere iki homojen gruba ayrılmış ve deney grubunu eğitmek için yaratıcılık engelleri kaldırılmış 
ve öğrenme, yaratıcılık ve öğrencilerin matematiğe olan ilgileri incelenmiştir. Daha sonra 
tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiklerle elde edilen bilgiler analiz edilmiştir. Bağımsız ve 
eşleştirilmiş numuneler için T-testi sonuçları, yaratıcılık engellerini kaldırmanın matematikte 
öğrencilerin öğrenme ve yaratıcılıklarını olumlu yönde etkileyeceğini göstermiştir. Khalilinezhad 
ve diğerlerine (2017) göre yaratıcılık ülkelerin büyümesi, gelişmesi ve ilerlemesinde önemli ve 
belirleyici bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni, yaratıcılığın bireylerin 
büyümesine ve yeteneklerinin gelişmesine ve kendini gerçekleştirmesine yol açabilmesidir. 
Çevresel koşullar, ortaya çıkan yaratıcılıkta çok önemli bir rol oynamaktadır ve yaratıcılık 
engellerinden yoksun bir ortam, öğrencilerin öğrenmesini artırabilmektedir.  

Ancak yaratıcı düşünce önünde her zaman, insanların bu tür engellerden haberdar olmamaları 
veya buna dikkat etmemeleri nedeniyle bazı engeller vardır ve bu durum da başarısızlığa neden 
olabilmektedir. Ayrıca, sadece engellerin varlığı yaratıcı düşüncenin ortaya çıkmasını önünde 
engel olmayabilir. İnsanların yaratıcılık yönlerinin teşvik edilmesi, yaratıcı fikirlerin ortaya 
çıkmasını sağlar ve bu tür organizasyonlar her gün daha yenilikçi ve inovatif olabilirler 
(Ghafarian Shirazi, 2014). Nordin ve Malik (2015)’e göre yaratıcılık; kişilik, çevre, bulunduğu 
durum, motivasyon, bilişsel gelişim ve hatta duygusal, algılama, kültürel, çevresel birçok farklı 
engelden etkilenebilir. Bu engeller, yaratıcılık becerilerinin performansını engelleyebilecek 
bloklar gibidir. Yaratıcılık olmadan, bir kişi mevcut bilgi ve kaynakların çok iyi kullanamaz, 
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bunun yerine eski alışkanlıklara, yapılara, örüntülere, kavramlara ve algılara kilitlenir. Rinkevich 
(2011) yaratıcılığın başarının bir belirleyicisi olduğunu ancak, öğretmenin yaratıcılık görüşüne 
bağlı olarak sınıftan sınıfa değişebileceğini vurgulamıştır. Bu nedenle bir öğretmenin bakış açısı, 
yaratıcı öğretime olası bir engel de oluşturabilir. Belirli durumlarda, öğretmen özellikleri ve 
okulun yapısı yaratıcılığı olumsuz yönde etkileyebildiği gibi bazı durumlarda olumu 
etkileyebilir. Rinkevich (2011)’e göre yaratıcı öğretim için özerklik gereklidir. Ahmadi ve 
diğerleri (2014) yaratıcılığın önündeki engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini tartışmıştır ve 
yaratıcılığın önündeki engellerin insanların yaratıcılık potansiyelini ortaya koymasını 
engelleyebildiğini belirtmiştir. Yaratıcılığın önündeki bu engellerin farkındalığı, kişileri engelleri 
tanımaya ve engellerden kaçınmaya hazırlayabilir.  

Kazerounian ve Foley (2007) yaptıkları bir çalışmada öğretim elemanlarının ve öğrencilerin 
algılarını inceleyerek mühendislik eğitiminde “yaratıcılık” kavramını incelemişlerdir. Yaratıcı bir 
ortamı engelleyen faktörleri (yaratıcılık engelleyicileri) tanımlamayarak, yaratıcılığa elverişli bir 
eğitim ortamı yaratan faktörleri belirlemek için psikoloji ve eğitim psikolojisi alanlarındaki 
yerleşik araştırmaları gözden geçirmişlerdir. Çağdaş mühendislik eğitiminde, eğitimcilerin ve 
öğrencilerin algılarını inceleyerek, mühendislik dışı eğitimcileri ve öğrencileri de kapsayan 
anketler tasarlamışlardır. Çalışmada, mevcut mühendislik öğrencilerinin akademik 
deneyimlerinin bir parçası olarak yaratıcı olmadıkları gözlemlenmiştir. Problem çözmeye 
odaklanan mühendislik öğrencileri, bir problemi izlerken açık fikirli olmadıkları ve bunun da 
yaratıcılığı engellediği ifade edilmiştir. Yenilikçi bir problem çözme süreci için gerekli olsa da, 
mühendislik eğitiminde öğrencilere açık fikirli olmanın öğretilmediği sonucuna varılmıştır. 
Kazerounian ve Foley (2007) tarafından yapılan çalışma yaratıcılık engelinin üniversite eğimi ile 
oluşabileceği konusunda ipuçları vermektedir.  

Gonçalves (2017) yaratıcılığın, sürekli değişen bir dünyada yeniliği körüklediğinden, tasarım 
fikrinin de özünde yer aldığını ifade etmektedir. Yaptığı çalışmasında tasarımcıların 
yaratıcılığının önündeki engelleri incelemiştir. Gonçalves (2017) bazı durumlarda tasarımcılar 
genellikle kendi çözümlerinde, örneklerde veya tasarım sürecinde sıkışıp kaldığını belirtmiştir. 
Çalışma kapsamında tecrübesiz tasarımcılar üzerinde yapılan çalışmada bir fikre bağlanma ve 
yaratıcılığın diğer engelleri ile başa çıkma stratejilerini görebilmek için görüşmeler yapılmıştır. 
Tasarımcıların bir fikre bağlanmasının yaratıcılığı sınırladığını göstermektedir. Ayrıca, çalışma 
tasarımcıların mevcut düşüncelerine devam etmek için uyguladıkları fırsatçı ve bazen 
beklenmedik stratejileri ortaya koyduklarını göstermiştir. Benzer olarak Agogué ve diğerleri 
(2014) ve Cardoso ve Badke-Schaub (2011) de bir fikre bağlanmanın etkilerini incelemiş ve bunun 
yaratıcı çözümlerin üretilmesini engelleyebilecek bir takım engellerle oluşturabileceğini ifade 
etmiştir. 

Stobbeleir ve diğerleri (2010) tarafından yapılan çalışmada ise çalışanların yaratıcılığını 
kolaylaştıran bireysel ve bağlamsal faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Literatürde 
çalışanların yaratıcılığı için kritik faktörlere ilişkin çelişkili araştırma sonuçları da bulunmaktadır. 
Bu çelişkilerin temelinde, yaratıcılığın belirli alt süreçleri üzerindeki potansiyel farklılıkların 
etkisinin araştırılmasına verilen dikkat eksikliği vardır. Tarihsel olarak, bilim insanları 
yaratıcılıkla ilgili yaptıkları çalışmalarda sonuca odaklanmışlardır, ancak bu faktörlerin yaratıcı 
süreçteki çeşitli aşamaları nasıl farklı şekillerde etkilediği hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu 
nedenle Stobbeleir ve diğerleri (2010) çalışmalarında önceki çalışmalarda yaratıcılığın önemli 
belirleyicileri olarak tanımlanan yaratıcı sürelerin beş aşaması üzerinde olası farklı etkisini 
araştırmıştır: (1) kişilik; (2) ödüller; (3) iş arkadaşlarının rolü; (4) liderlik; ve (5) iş ortamının 
yapılandırılması. Stobbeleir ve diğerleri (2010) yaratıcı sürecin bir aşamasında ortaya çıkan 
faktörlerin, diğer aşamalarda gözlenen faktörlerle aynı olmadığını ifade etmektedirler. Aslında, 
bir aşamada yaratıcılığın önkoşulları bazen başka bir aşamada yaratıcılık için gerekli koşullarla 
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çelişebilir. Yaratıcılığa olan ilginin artması, birçok kuruluşun odaklanmayı üretimden bilgi 
çalışmalarına kaydırması ve dolayısıyla çalışanlarının rekabet avantajı oluşturma ve sürdürme 
konusundaki yaratıcılıklarına giderek daha fazla bağımlı olmalarından kaynaklanmaktadır.  

McCrae ve Costa (1997) yaratıcılığa başka bir açıdan bakarak, çalışanın yaratıcılığının çalışanın 
bireyselliğinin, çalışanı çevreleyen bağlamın özelliklerinin ve ikisi arasındaki etkileşimin bir 
işlevi olduğunu ifade etmektedirler. Yani, bireysel farklılıklarla ilgili olarak, eğer yaratıcı birey 
bilgiyi alma konusunda esnek ise yaratıcı sonuçların ortaya çıkma olasılığı çok daha yüksek 
olmaktadır. O nedenle yaratıcılık eğer geliştirilmek isteniyor ise yaratıcılık önündeki engeller 
kaldırılmalı ve bireyler özgürleştirilmelidir. Diğer birçok araştırmacı da yöneticilerin ve 
kuruluşların yaratıcılık çalışma hedefleri belirlemesi gerektiğini ve çalışanların yaratıcılığını 
destekleyen çalışma ortamları yaratıldığında yaratıcı hedeflere ulaşılabileceğine işaret 
etmişlerdir (Amabile ve Mueller, 2008; Paulus, 2008; Tierney, 2008; West ve Richter, 2008).  

Lee ve diğerlerine (2019) göre şirket performansının önemli itici güçleri arasında yaratıcılık ve 
yenilik gelmektedir. Yaptıkları çalışmada, restoran sektöründe pazarlama, yönetim, süreçler ve 
hizmetlerde yaratıcılığa ve yeniliklere çok az önem verildiğini, ağırlıklı olarak “mutfak” 
yeniliklerine odaklanıldığını işaret etmektedirler. Çalışmalarında, yaratıcı fikirler, farklı yenilik 
türleri ve bunların uygulanmasındaki engeller üzerine odaklanmışlardır. Çalışmada, restoran 
girişimcilerinin hizmet, süreç, pazarlama, yönetim ve ürünlerdeki yenilikleri nasıl başlattığı, 
geliştirdiği ve uyguladığı hakkında yeni bilgiler sunmuşlardır. Lee ve diğerleri (2019) 
Avustralya'daki restoran sahipleri ile yapılan görüşmelerden elde ettikleri ampirik verileri 
inceleyerek restoran girişimcilerinin; önde gelen rakiplerin uygulamalarını taklit ettiklerini, 
medya kaynaklarını tarayarak yeni fikirler üretmeye çalıştıklarını ve müşteri geri bildirimlerini 
analiz ederek yeni fikirler ürettiğini ortaya koymuşlardır. Araştırma sonuçlarına göre, bu 
sektörde pazarlama yenilikleri en çok geliştirilen yenilik türü olurken, yönetim sistemi yenilikleri 
ise en az üzerinde durulan konu olmuştur. Bulguları, fikir üretme ve yeniliğin uygulanmasındaki 
yaratıcılığın iki ana zorlukla sınırlı kaldığını göstermektedir; değişime karşı direnç ve yeniliklerin 
müşteri tarafından kabul edilmeme korkusu. Bu bulgular, yaratıcı fikirlerin hayata 
geçirilememesinin önündeki engellerden birisinin de korkular ve şüpheler olduğunu ortaya 
koymaktadır. Rosenbusch ve diğerleri (2011) de işletme sahiplerinin restoran içinde girişimci bir 
kültür yaratma gereğini bildiklerini, çünkü bunun firmanın performansına olumlu bir etkisi 
olabileceğini düşündüklerini ancak buna rağmen, inovasyon ve değişimin önündeki en büyük 
engelin de çoğunlukla içeriden kaynaklandığını ifade etmektedirler.  

Fazelian ve Azimi (2013) ifadeleri ile yaratıcılık ve yaratıcılığın önemi hakkında çoğunlukla görüş 
birliği olsa da, yaratıcı insanın ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde engelleri olduğunu 
vurgulamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, yaratıcı bir kişi bireysel ve sosyal engellerle 
birlikte siyasi, kültürel ve ekonomik engellerle karşılaşabilmektedir. Fazelian ve Azimi (2013) 
yaratıcılığın önündeki engelleri üç bölüme ayırmıştır; kültürel engeller, çevresel engeller ve 
kişisel engeller. Fazelian ve Azimi (2013) bu engelleri şu şekilde tanımlamışlardır: Sosyal çevre 
şüphesiz birey üzerinde önemli bir etkidir veya yaratıcılığının oluşumunu önleyebilmektir. Bir 
kişi, yeteneğine inanılmadığı bir ortamda büyüyorsa, yeni ve yenilikçi bir ürün ortaya çıkarmaya 
çalışmayacaktır. Başkalarının sosyal davranışını taklit eden bireyler, kendisine karşı davranışları 
tarayacak ve bireysel yaratıcılığın gelişmesi veya engellenmesi yönünde bir davranış 
geliştirecektir. Kültür erken çocukluk evresinden başlayarak bir davranış geliştirmesine zemin 
hazırlayacaktır. Çocuk üzerindeki baskılar genellikle çocuğun davranışını mümkün olan en kısa 
sürede terk etmeye ve bir yetişkin gibi davranmaya itecektir. Bu nedenle, birçok oyun, uygulama, 
hikaye, şiir, kurgu ve çocuğun ya yaratıcı dünyasını geliştirir veya köreltir. Diğer yandan okulun 
en başından beri öğretmenler ve eğitmenler, öğrencilere yetenekler kazandırmaya ve akademik 
bilgiler vermeye çalışıyorlar. Ebeveynlerin ve sınıf arkadaşlarının beklentileri, çocuğun 
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büyümesine yönelik yetenek ve yetenek düzeyleri, aldığı eğitim ve öğretim öğrencilerin 
kişiliklerinin gelişimini etkilediği gibi yaratıcılıkları üzerinde de rol oynarlar.  

Azimi (2012) yaratıcı insanların da anlayışlı olduklarını ve genellikle farklı düşündüklerini, belirli 
uzmanlık alanı ve yaratıcı çabaya derin bağlılık hakkında geniş bilgiye sahip olduklarına vurgu 
yapmaktadır. Yaratıcı kişiler esnek düşünürler, yeni durumlar ararlar ve birçok olasılık hayal 
ederler. Ancak Azimi (2012)’ye göre büyüme ortamı ve refah düzeyi, okudukları okul, 
büyüdükleri çevre, sahip oldukları kültürel bazı durumlarda yaratıcılığın önünde yaratıcılığın 
engeli de olabilmektedir.  

Buradan şu sonuca da varılabilir; yaratıcılık anla ilgili değildir. Yaratıcılığın geçmişle bağları 
vardır. Bu bağlar bazen yaratıcılığı besler ve ortaya çıkmasını sağlar, bazı durumlarda ise 
yaratıcılığın önünde bir engel olarak belirir. Diğer yandan yaratıcılığın geliştirilmesi için 
kurumsal bir yaklaşım da şarttır. Kurumsal olarak yaratıcılığın gelişmesi için fiziksel veya sosyal 
ortamlar yaratılabilir ve bunun tersi de doğrudur. Kurumsal bir yaklaşım geliştirilemez ve 
bireylerin özgür düşüncelerini ifade edebilmelerine olanak sağlanamaz ise, yaratıcılık 
sağlanamayabilir. Dolayısı ile yaratıcılığın önündeki en büyük engellerden birisinin de 
kurumların çalışanlara bakış açıları ve kurumsal yapılar olduğu söylenebilir.  

El-Masry ve Mostafa’nın (2008) pazarlama yöneticileriyle ilgili yaptığı çalışmasında, Mısırlı ve 
İngiliz yöneticilerin yaratıcılığın önündeki örgütsel engellerle ilgili tutumlarında nasıl farklılıklar 
olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada iki toplum arasındaki örgütsel yaratıcılığın önündeki 
algılanan engellerdeki farklılıkları incelemek için 17 maddelik Yaratıcılık Önündeki Engeller 
ölçütü kullanılmıştır. Bu maddelerle ölçülen engeller arasında riskten kaçınma, başarısızlık 
korkusu, zaman baskısı ve yönetimin önerileri reddetmesi gibi faktörler bulunmaktadır. Toplam 
sonuçlar, 17 maddenin 16'sında önemli farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. El-Masry ve 
Mostafa (2008), temelde yatan bazı kültürel farklılıkların, özellikle de Batı kültürlerinin, Mısır 
toplumunda bulunan kolektivist yönelime karşı bireyselci doğasının bulgularını nasıl 
açıklayabileceğine dair açıklamalar sunmuşlardır. Bu farklılıklar göz önüne alındığında, 
yaratıcılıkla ilgili yönetim uygulamalarının kültüre göre değiştiği fikrini ortaya atmışlardır. 
Özgürlük, öz-yönelimli karar verme ve sonuca genel bir odaklanma Batı kültürlerinde faydalı 
olurken, Arap kültürlerinin yüksek güce sahip yöneticilerin, özellikle bir ekibin bir göreve nasıl 
yaklaşması gerektiği ve uygulanması gereken stratejiler konusunda daha fazla müdahil olmasına 
sebep olmaktadır. Dolayısı ile kültürel farklılıklar, iş yapış biçimleri ve organizasyon yapıları 
toplumdan topluma değiştiğinden yaratıcılık düzeyleri ve ifade etme şekilleri de toplumdan 
topluma değişmektedir.  

Walter (2012) çalışanların çalışmalarına yaratıcı bir şekilde yaklaşmalarını sağlama yeteneğine 
sahip olmayan kuruluşların, kuruluşun yenilikçi çıktısını sınırlayacağını ve rakiplerinin 
gerisinde kalabileceğine vurgu yaparak, Tayland merkezli bir Avrupa teknoloji şirketinin 
şubesinin çalışma ortamındaki yaratıcılığın önündeki engelleri belirlemek için bir çalışma 
yürütmüştür. Yapılan çalışmada yaratıcı çıktıyı azaltabilecek çalışma faktörleri bileşen teorisi 
kullanılarak çıkarılmış; kültürel ve fiziksel çalışma ortamı analiz edilmiştir. Yapılan çalışmanın 
sonuçları, diğer çalışmalara benzer olarak yaratıcılığın önündeki ana engellerin risk alma 
korkusu, fiziksel çalışma ortamı, zaman baskısı, özerklik ya da özgürlük, kontrol ve iç çatışma 
risk algısı biçimindeki örgütsel engeller olarak özetlenmiştir. 

Birçok çalışmada yaratıcılık farklı açılardan ele alınmıştır. Yaratıcılığın önündeki engellerin 
irdelenmesi bu süreci değiştirmede etkili olabilir. Bu alanda yapılan çalışmaların birçoğu 
yaratıcılığın kendisini doğradan ele almaktadır. Bu çalışmada yaratılık engelleri üzerinde 
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durulmuş ve otel işletmelerinde çalışan yöneticilerin yaratıcılık engelleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Yapılan bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan yöneticilerin yaratıcılıklarının 
önündeki engellerin belirlenmesidir. Lee ve diğerlerine (2019) göre şirket performansının önemli 
itici güçleri yaratıcılık ve yeniliktir. Günümüzde yaratıcılığa elverişli bir çalışma ortamı yaratan 
kurumlar kuşkusuz yaratıcılığı yüksek çalışanlarla rakipleriyle girdikleri rakabet yarışında öne 
geçmek için bir fırsat yakalamış olacaktır. Araştırma amacımız için kullanılan anket formu iki 
bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci kısmında yöneticilerin demografik bilgilerini belirlemek 
amacıyla hazırlanmış 7 soru, anketin ikinci kısmında ise yöneticilerin yaratıcılık engellerini 
belirlemek amacıyla orjinal versiyonu Wong ve Pang (2003) tarafından hazırlanmış beşli likert 
tipinde (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum) 17 ifade bulunmaktadır. Anketin 
orijinal halinde yer alan 17 ifade Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu çeviri anadili Türkçe ve iyi düzeyde 
İngilizce bilen iki öğretim üyesi tarafından görüş alınarak gerekli düzeltmeler yapılmış daha 
sonra veri toplama aşamasına geçilmiştir. Hazırlanan anketler kolayda örnekleme yöntemi ile 
ulaşılabilen 110 kişi üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla 
güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) değeri hesaplanmıştır. Cronbach’s Alpha değerinin kabul 
edilebilir eşiğin üzerinde 0,922 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen tüm veriler İstatistik paket 
programında frekans analizi, ölçeğin alt boyutlarının belirlenebilmesi için faktör analizi, boyutlar 
arası ilişkilerin tespit edilmesi için korelasyon analizi, verilerin normal dağılıp dağılmadığını 
tespit etmek için Kolmogorov-Simirnov testi, veriler normal dağılıma uymadığı için değişkenler 
arasındaki farkların belirlenmesinde parametrik olmayan test yöntemlerinden mann-whitney u 
testi ve kruskal-wallis testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Pamukkale 
Üniversitesi’nde 9 Mart 2020 tarihinde dördüncüsü gerçekleşen “Kariyer günleri”ne 43 otelden 
katılım gösteren 110 yönetici oluşturmaktadır. Evren olarak bu etkinliğe katılanların seçilmesinin 
sebebi sektörü temsil eden çok sayıda üst düzey yöneticinin ortak bir amaçla bir araya gelmiş 
olmasıdır. Etkinliğe toplam 110 yönetici katılmış ve katılımcıların hepsine 110 adet anket 
dağıtılmıştır. Etkinlik sonunda toplam 95 anket geri toplanmıştır. Anketlerden 5 adedi yanlış 
veya eksik doldurulduğu için iptal edilmiştir. Geçerli toplam anket sayısı 90 adettir. Örneklem 
büyüklüğünün hesaplanmasında ise Sekaran (1992)’nin önerdiği örneklem tablosundan 
yararlanılmıştır. Söz konusu tabloda, evren hacminin 110 olması halinde örneklem 
büyüklüğünün 86 olması gerektiği belirtilmiş olup araştırma kapsamına dahil edilen 90 kişi, 
araştırmamız için yeterlidir. 
 
BULGULAR 

Araştırmanın bu kısmında öncelikle elde edilen veriler sonucunda katılımcıların demografik 
özelliklerini belirlemek maksadıyla frekans değerleri analizi bulgularına yer verilmiştir. Tablo 
1’de görüldüğü üzere katılımcıların %58’i erkek, %42’si ise kadındır. Yaş dağılımı incelendiğinde 
ise, katılımcıların %34’ü 21-30 yaş grubunda, %40’ı 31-40 yaş grubunda, %26’sı 41 ve üstü yaş 
grubundadır. Eğitim durumu incelendiğinde ise, katılımcıların %20’si lise düzeyinde, %24’ü 
önlisans düzeyinde, %42’si lisans düzeyinde ve %13’ü ise lisansüstü düzeydedir. Medeni durum 
incelendiğinde ise, katılımcıların %47’si evli, %52’si bekâr ve %1’i ise boşanmıştır. Aylık gelir 
durumu incelendiğinde ise, katılımcıların %20’si 2001-3000 TL aralığında gelire sahip, %32’si 
3001-4000 TL aralığında gelire sahip, %24’ü 4001-5000 TL aralığında gelire sahip, %23’ü 5001 TL 
ve üzeri gelire sahiptir. Çalıştıkları departman incelendiğinde ise, katılımcıların %4’ü 
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rezervasyon, %12’si önbüro, %14’ü kat hizmetleri, %20’si F&B-Mutfak, %40’ı insan kaynakları, 
%1’i satış pazarlama, %2’si güvenlik, %3’ü yönetim, %2’si muhasebe departmanında 
çalışmaktadır. Son olarak mevcut işyerlerinde çalışma süreleri incelendiğinde ise, katılımcıların 
%14’ü 5 yıldan az, %29’u 6-10 yıl arası, %36’sı 11-15 yıl arası ve %21’i 16 yıl ve üzeri süredir aynı 
işletmede çalışmaktadırlar. Elde edilen bulgular araştırmaya katılan erkek yöneticilerin kadın 
yöneticilerden sayıca daha fazla olduğunu, yaş olarak en fazla 31-40 yaş grubunda olduğunu, 
katılımcıların yarısından fazlasının lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim aldığını, bekâr 
yöneticilerin evli çalışanlardan sayıca daha fazla olduğunu, katılımcıların en fazla insan 
kaynakları departmanında çalıştıklarını, aylık gelir olarak en fazla 3001-4000 TL aralığında gelire 
sahip olduklarını ve son olarak katılımcıların %86’sının 6 yıldan fazla süredir aynı işletmede 
çalıştıklarını göstermektedir. 
 
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Değişkenler Grup f % 

Cinsiyet 
Kadın 38 42 
Erkek 52 58 

Yaş 
21-30 31 34 
31-40 36 40 
41 ve üstü 23 26 

Öğrenim Durumu 
Lise 18 20 
Ön Lisans 22 24 
Lisans 38 42 
Lisans Üstü 12 13 

Medeni Durum 
Evli 42 47 
Bekâr 47 52 
Boşanmış 1 1 

Departman 
Rezervasyon 4 4 
Önbüro 11 12 
Kat Hizmetleri 13 14 
F&B – Mutfak 18 20 
İnsan Kaynakları 36 40 
Satış Pazarlama 1 1 
Güvenlik 2 2 
Yönetim 3 3 
Muhasebe 2 2 

Aylık Gelir 
2001 TL-3000 TL 18 20 
3001 TL-4000 TL 29 32 
4001 TL-5000 TL 22 24 
5001 TL ve üzeri 21 23 

Bu İş Yerindeki 
Çalışma Süresi 

5 yıldan az 13 14 
6-10 yıl  26 29 
11-15 yıl 32 36 
16 yıl ve üzeri 19 21 

 
Araştırmaya katılan 90 katılımcıdan toplanan verilere yapılan faktör analizinde ilk olarak ölçeğin 
geçerliliği ve faktör analizine uygunluğunu tespit etmek maksadıyla ön testler yapılmıştır. Tablo 
2’de ölçeğe ilişkin KMO ve Barlett testi sonuçları bulunmaktadır. Ölçeğin, KMO testi sonucu 
%86’dır. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterlilik ölçüm kıstası 0 ile 1 arasında değer almaktadır. 
Bu değerin %80 (0,80)’den büyük olması sebebiyle, araştırma örneklemi faktör analizi için 
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yeterlidir (Dziuban ve Shirkey, 1974). Ayrıca, Bartlett testi değerinin p<0,001 olması değişkenler 
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. 
 
Tablo 2. Otelcilikte Yaratıcılığın Önündeki Engeller Ölçeği KMO ve Bartlett Küresellik Testi 
Tablosu 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Ölçümü 0,858 

Bartlett Küresellik Testi 
Yaklaşık Ki-kare 1042,987 
Serbestlik derecesi 105 
Anlamlılık 0,000 

 
Aşağıdaki Tablo 3’de otelcilikte yaratıcılığın önündeki engeller ölçeğinin faktör analizi 
sonuçlarına yer verilmiştir. Faktör analizinde değişkenlere ilişkin verilerin ortalamaları, faktör 
yükleri, öz değerleri ve açıklanan varyansları Tablo 3’de gösterilmektedir. Yapılan analiz 
sonucunda faktör yükleri düşük olarak tespit edilen “yaptığım iş takdir görmüyor.” ve “riskli 
durumlardan kaçınıyorum.” maddeleri ölçekten çıkarılmış ve analiz tekrarlanmıştır. Tekrarlanan 
yeni faktör analizine alınan maddelerin 15’inin özdeğeri 1’den büyük üç faktör altında toplandığı 
görülmüştür. Yaratıcılığın önündeki engeller ölçeğinin 1. faktörü “Değişim korkusu, eleştiri, 
zaman ve iş baskısı” ile ilgili sekiz maddeden, 2. Faktörü “Örgüte ve sisteme düşük bağlılık” ile 
ilgili beş maddeden ve 3. faktörü ise “Katı kurallar ve şirket tarzı” ile ilgili iki maddeden 
oluşmaktadır. Elde edilen üç faktör, toplam varyansın yaklaşık %70,34’ünü açıklamaktadır. 
Önemli olarak belirlenen faktörlerden 1. faktör, toplam varyansın %39,62’sini açıklarken; 2. faktör 
%20,44’ünü ve son olarak 3. faktör ise %10,29’unu açıklamaktadır. Katılımcıların “değişim 
korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı” ile ilgili maddelere verdikleri yanıtların ortalamalarının 2 
(Katılmıyorum) ile 1 (Kesinlikle Katılmıyorum) değeri arasında yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu sonuçtan hareketle, katılımcıların çalıştıkları kurumlarda çok fazla değişim korkusu 
yaşamadıkları, eleştiri almadıkları, zaman ve iş baskısına maruz kalmadıkları anlaşılmaktadır. 
Katılımcıların “örgüte ve sisteme düşük bağlılık” ile ilgili maddelere verdikleri yanıtların 
ortalamalarının 2 (Katılmıyorum) ile 1 (Kesinlikle Katılmıyorum) değeri arasında yer aldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle, katılımcıların örgüte ve sisteme bağlılıklarının 
düşük olmadığı anlaşılmaktadır. Son olarak katılımcıların “katı kurallar ve şirket tarzı” ile ilgili 
maddelere verdikleri yanıtların ortalamalarının 2 (Katılmıyorum) ile 3 (kararsızım) değeri 
arasında yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle, katılımcıların çalıştıkları 
kurumdaki kuralları ve şirket tarzını katı bulmadıkları anlaşılmaktadır. Genel bir değerlendirme 
yapılacak olursa, katılımcılarda çalıştıkları kurumlarda yaratıcılıklarının engellenmediği görüşü 
hâkimdir. Benzer şekilde Ertekin (2016) ve Kılınç (2018) de yaptıkları çalışmalarında çalışanların 
yönetsel yaratıcılık algılarının yüksek olduğunu, yönetsel açıdan yaratıcı bir ortamın çalışanlara 
sunulduğunu tespit ederken; Kendir (2013) ise üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde 
çalışanlar üzerinde yaptığı çalışmasında ise yönetsel açıdan yaratıcı bir ortamın çalışanlara 
yöneticiler tarafından yeteri kadar sunulamadığını tespit etmiştir. Fisher ve Specht (1999), 
yöneticilerin örgütlerindeki yaratıcılığı teşvik etmelerinin çalışanlar için oldukça önemli 
olduğunu vurgularken; Arköse, (2004) ise geleceğin örgütlerinin yaratıcı ve yenilikçi bir örgüt 
kültürüne sahip olanlar olduğunu vurgulamıştır. Günümüzde örgütler arasında kıyasıya bir 
rekabetin yaşanıldığı düşünüldüğünde yöneticilerin çalışanlara yaratıcılıklarını ortaya 
koyabilecekleri bir ortam sunmaları son derece önemlidir. Bu açıdan çalışmamızda katılımcıların 
yaratıcılıklarının engellenmediği görüşünün hâkim olması sektör için son derece olumlu bir 
bulgudur. 
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Tablo 3. Otelcilikte Yaratıcılığın Önündeki Engeller Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 
Maddeler Yük Öz Değer Açıklanan 

Varyans % 
Ortalama 

1.Faktör: Değişim korkusu, eleştiri, zaman ve 
iş baskısı 

 5,942 39,613 1,721 

Başarısızlık korkum var. 0,694   1,67 
Çalıştığım kurumda tehdite maruz 
kalabiliyorum. 

0,826   1,58 

Yıkıcı eleştirilere maruz kalıyorum. 0,806   1,69 
Çalıştığım kurumda kalıplaşmış bir düşünce 
biçimi söz konusu. 

0,800   1,87 

Yönetim önerilerimi geri çeviriyor. 0,859   1,82 
Yönetim tarafından desteklenmiyorum. 0,849   1,70 
Zaman konusunda baskılanıyorum. 0,779   1,74 
Çalışma konusunda baskılanıyorum. 0,852   1,70 
2.Faktör: Örgüte ve sisteme düşük bağlılık  3,066 20,439 1,820 
Kendimi çalıştığım kuruma dâhil 
hissetmiyorum. 

0,840   1,71 

Düşük moral ile çalışıyorum. 0,671   1,73 
Çalıştığım kurumda iletişim eksikliği 
olduğunu düşünüyorum. 

0,861   1,92 

Birbiriyle çatışan hedef ve amaçların 
bulunduğunu düşünüyorum. 

0,621   2,15 

İş arkadaşlarımdan destek göremiyorum ve 
uyumlu çalışamıyorum. 

0,466   1,58 

3.Faktör: Katı kurallar ve şirket tarzı  1,543 10,287 2,194 
Çalıştığım örgütte uyulması gereken katı 
kurallar ve düzenlemeler var. 

0,834   2,20 

Çalıştığım örgütte tutucu bir yönetim tarzı 
var. 

0,840   2,18 

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi Döndürme metodu: Varimax 
Açıklanan toplam varyans: %70,339; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: 0,922 
Yanıtlar: 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle 
Katılıyorum 
 
Aşağıdaki Tablo 4’de toplam ölçeğin ve alt boyutların Cronbach Alpha iç tutarlılık değerleri 
gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde, toplam ölçeğin ve alt boyutların Cronbach Alpha iç tutarlılık 
değerleri, birinci alt boyut olan (Değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı için α =0,94), ikinci 
alt boyut olan (Örgüte ve sisteme düşük bağlılık için α =0,84) ve üçüncü alt boyut olan (Katı 
kurallar ve şirket tarzı için α =0,61) olarak belirlenmiştir. Toplam ölçeğin Cronbach Alpha iç 
tutarlılık değeri ise (α=0,96) olarak bulunmuştur. Sipahi, Yurtkoru ve Çinko’ya (2008: 89) göre 
Cronbach Alpha değerinin 0,70 ve üzeri olması ölçeğin güvenilir olduğunun göstergesidir. 
Buradan hareketle, toplam ölçeğin ve alt boyutların güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. 

Aşağıdaki Tablo 5’de değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı, örgüte ve sisteme düşük 
bağlılık ve katı kurallar ve şirket tarzı boyutlarının aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda değişkenler arasındaki ilişkiyi saptamak için Pearson korelasyon analizi 
yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı ile 
örgüte ve sisteme düşük bağlılık arasındaki ilişki incelendiğinde (Tablo 5), r=0,674 korelasyon 
değeri, pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişkinin varlığını ve p<0,01 değeri ise korelasyonun 
yüksek derecede anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Örgüte ve sisteme düşük bağlılık ile katı 
kurallar ve şirket tarzı arasındaki ilişki incelendiğinde (Tablo 5), r=0,211 korelasyon değeri, 
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pozitif yönlü ve düşük düzeyde bir ilişkinin varlığını ve p<0,05 değeri ise korelasyonun anlamlı 
olduğunu ifade etmektedir. Değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı ile katı kurallar ve 
şirket tarzı değişkenleri arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>0,05). 

 
Tablo 4. Otelcilikte Yaratıcılığın Önündeki Engeller Ölçeği alt boyutlarının ve toplam ölçeğin alfa 
değerleri 

Boyutlar Madde sayısı Alt boyutların 
alfa değeri 

Toplam ölçeğin 
alfa değeri 

Değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş 
baskısı 

8 0,944 

0,922 
Örgüte ve sisteme düşük bağlılık 5 0,840 

Katı kurallar ve şirket tarzı 2 0,609 

 
Tablo 5. Değişim Korkusu, Eleştiri, Zaman ve İş Baskısı, Örgüte ve Sisteme Düşük Bağlılık ve 
Katı Kurallar ve Şirket Tarzı Boyutlarının Birbirleri Arasındaki Basit Korelâsyon Katsayıları 

Boyutlar 1 2 3 

1 Değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı 1   

2 Örgüte ve sisteme düşük bağlılık 0,674** 1  

3 Katı kurallar ve şirket tarzı     0,140 0,211* 1 

* p<0,05 anlamlılık düzeyinde ilişki anlamlı  
**p<0,01 anlamlılık düzeyinde ilişki anlamlı 
 
Veri setinin normallik testi Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro Wilk testleri aracılığıyla 
yapılmaktadır. Gözlem sayısı 29’dan fazla olduğunda Kolmogorov-Simirnov testi 
kullanılmaktadır (Kalaycı vd., 2008. 13). Araştırmamızda veri sayımız 90 olduğu için 
Kolmogorov-Simirnov testi sonucu incelenmiş olup, değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş 
baskısı, örgüte ve sisteme düşük bağlılık ve katı kurallar ve şirket tarzı verilerinin anlamlılık 
değeri 0,000 olarak tespit edilmiştir. Bu değerin 0,05’ten küçük olması sebebiyle verilerin normal 
dağılıma uymadığı tespit edilmiş ve bu sebeple değişkenler arasındaki farkların belirlenmesinde 
parametrik olmayan test yöntemlerinden Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis Testi 
yöntemleri kullanılmıştır. Kolmogorov-Simirnov testi sonucu ilişkin değerler aşağıdaki Tablo 
6’da görülmektedir. 
 
Tablo 6. Normallik Testi 

Değişkenler N Kolmogorov-Smirnov Z 
Değeri 

p 

Değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı 90 0,203 0,000 
Örgüte ve sisteme düşük bağlılık 90 0,188 0,000 
Katı kurallar ve şirket tarzı 90 0,188 0,000 

 
Araştırmanın bu bölümünde yöneticilerin demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, iş 
yerindeki çalışma süresi, aylık gelir) ile yaratıcılığın engelleri (değişim korkusu, eleştiri, zaman 
ve iş baskısı, örgüte ve sisteme düşük bağlılık ve katı kurallar ve şirket tarzı) arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılıklar olup olmadığı ile ilgili bilgiler farklılık analizleri (Mann-Whitney U 
Testi ve Kruskal-Wallis Testi yöntemleri) ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Yaratıcılık engellerinin 
(değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı, örgüte ve sisteme düşük bağlılık ve katı kurallar 
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ve şirket tarzı) yaş, eğitim durumu, iş yerindeki çalışma süresi ve aylık gelir değişkenlerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak amacıyla yapılan Kruskal-Wallis testi sonuçları Tablo 7’de 
yer almaktadır. Medeni durum ve departmanın teste dahil edilmemesinin sebebi bazı değişken 
sayılarının yeterli olmamasıdır. Test sonucuna göre, değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı 
ile örgüte ve sisteme düşük bağlılık, yaş, eğitim durumu, iş yerindeki çalışma süresi ve aylık gelir 
değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bu sebeple sonuçlara tabloda yer 
verilmemiştir. Benzer şekilde katı kurallar ve şirket tarzı ile yaş ve aylık gelir arasında anlamlı 
bir farklılık tespit edilemezken; eğitim (p=0,016<0,05) ve mevcut iş yerinde çalışma süresi 
(p=0,030<0,05) arasında ise anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 
 
Tablo 7. Katı Kurallar ve Şirket Tarzının Yaş, Eğitim Durumu, İş Yerindeki Çalışma Süresi ve 
Aylık Gelir Değişkenlerine Göre Farklılığını Gösteren Kruskal-Wallis Tablosu 

Değişken N Sıra 
Ortalaması 

Ki-Kare Serbestlik 
Derecesi 

p 

Yaş 
21-30 31 46,65 

0,473 2 0,789 31-40 36 46,53 
41 ve üzeri 23 42,35 

Aylık Gelir 
2001-3000 18 45,33 

0,015 3 1,000 
3001-4000 29 45,52 
4001-5000 22 46,00 

5001 ve üstü 21 45,10 
Toplam 90  

Eğitim 
Lise 18 44,64 

10,272 3 0,016* 
Ön lisans 22 32,16 

Lisans 38 49,38 
Lisans Üstü 12 58,96 

Toplam 90  
Mevcut İş Yerinde Çalışma Süresi 

5 yıldan az 13 57,42 

8,983 3 0,030* 
6-10 yıl arası 26 43,75 

11-15 yıl arası 32 36,81 
16 yıl ve üstü 19 54,37 

Toplam 90  
* p<0,05 anlamlılık düzeyinde ilişki anlamlı  

 
Yukarıdaki Tablo 7’ye ait sonuçları sırasıyla daha detaylı değerlendirecek olursak; eğitime ilişkin 
olarak sonuçlar yöneticilerin eğitimleri ile katı kurallar ve şirket tarzı arasında anlamlı bir 
farklılık olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde Kendir (2013)’de yaptığı çalışmada 
çalışanların eğitimleri ile yönetsel yaratıcılık algılarında anlamlı bir farklılık tespit etmiştir. 
Yapılan istatistikler katı kurallar ve şirket tarzını yaratıcılığın önündeki engel olarak gören en 
yüksek grubun lisansüstü eğitim düzeyindeki yöneticiler olduğunu göstermiştir. Lisansüstü 
düzeyde eğitim alan yöneticiler katı kurallar ve şirket tarzını lise, ön lisans ve lisans mezunu 
yöneticilere göre daha fazla yaratıcılığa engel olarak görmektedir.  

Mevcut iş yerinde çalışma süresine ilişkin olarak sonuçlar yöneticilerin mevcut iş yerindeki 
çalışma süreleri ile katı kurallar ve şirket tarzı arasında anlamlı bir farklılık olduğunu 
göstermektedir. Benzer şekilde Kendir (2013)’de yaptığı çalışmada çalışanların mevcut iş 
yerindeki çalışma süreleri ile yönetsel yaratıcılık algılarında anlamlı bir farklılık tespit etmiştir. 
Yapılan istatistikler katı kurallar ve şirket tarzını yaratıcılığın önündeki engel olarak gören en 
yüksek grubun 5 yıldan az süredir mevcut işletmede çalışan yöneticiler olduğunu göstermiştir. 5 
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yıldan az süredir mevcut işletmede çalışan yöneticiler katı kurallar ve şirket tarzını 6 yıldan daha 
fazla çalışan yöneticilere göre daha fazla yaratıcılığa engel olarak görmektedir. Benzer şekilde 
Ertekin (2016) da yaptığı çalışmasında katılımcıların çalışma yılları ile yönetsel yaratıcılık 
algılarında anlamlı bir farklılık olduğunu; 5 yıldan az süredir çalışanların yönetsel yaratıcılık 
algılarının 6 yıldan daha fazla çalışanlara kıyasla daha düşük olduğunu tespit etmiştir.  

Mann-Whitney U Testi sonuçları dikkate alındığında; cinsiyet değişkenine göre değişim korkusu, 
eleştiri, zaman ve iş baskısı (p=0,592>0,05) ile örgüte ve sisteme düşük bağlılık (p=0,931>0,05) 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmezken; katı kurallar ve şirket tarzı (p=0,016<0,05) 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Erkek yöneticilerin katı kurallar ve şirket tarzına 
ilişkin ortalaması kadın yöneticilerin katı kurallar ve şirket tarzına ilişkin ortalamasından daha 
yüksektir. Bu da bize erkek yöneticilerin, katı kurallar ve şirket tarzını kadın yöneticilere göre 
daha fazla yaratıcılığa engel olarak gördüğünü göstermektedir. 
 
Tablo 4. Cinsiyet Değişkenine Göre Değişim Korkusu, Eleştiri, Zaman ve İş Baskısı, Örgüte ve 
Sisteme Düşük Bağlılık ve Katı Kurallar ve Şirket Tarzına İlişkin Mann-Whitney U Testi 

 Cinsiyet N Sıra 
Ortalaması 

Sıralama 
Toplamı 

Mann 
Whitney U  p 

Değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş 
baskısı 

Kadın 38 43,79 1664,00 
923,000 0,592 

Erkek 52 46,75 2431,00 
Örgüte ve sisteme düşük bağlılık Kadın 38 45,78 1739,50 

977,500 0,931 
Erkek 52 45,30 2355,50 

Katı kurallar ve şirket tarzı Kadın 38 37,96 1442,50 
701,500 0,016* 

Erkek 52 51,01 2652,50 
* p<0,05 anlamlılık düzeyinde ilişki anlamlı 

 

SONUÇ  

Elde edilen verilere faktör analizi uygulanmadan önce ilk olarak faktör analizine uygunluğunu 
tespit etmek maksadıyla KMO ve Barlett testleri yapılmıştır. Yapılan test sonucunda ölçeğin, 
KMO testi sonucu %86 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Bartlett testi değerinin p<0,001 olması 
değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Yapılan uygunluk testlerinin 
ardından faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda maddelerin 15’inin özdeğeri 1’den 
büyük üç faktör altında toplandığı görülmüştür. Yaratıcılığın önündeki engeller ölçeğinin 1. 
faktörü “Değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı” ile ilgili sekiz maddeden, 2. Faktörü 
“Örgüte ve sisteme düşük bağlılık” ile ilgili beş maddeden ve 3. faktörü ise “Katı kurallar ve 
şirket tarzı” ile ilgili iki maddeden oluşmaktadır. Elde edilen üç faktör, toplam varyansın yaklaşık 
%70,34’ünü açıklamaktadır. Katılımcıların “değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı” ile 
ilgili maddelere verdikleri yanıtların ortalamalarının 2 (Katılmıyorum) ile 1 (Kesinlikle 
Katılmıyorum) değeri arasında yer almasından, katılımcıların çalıştıkları kurumlarda çok fazla 
değişim korkusu yaşamadıkları, eleştiri almadıkları, zaman ve iş baskısına maruz kalmadıkları 
anlaşılmaktadır. Katılımcıların “örgüte ve sisteme düşük bağlılık” ile ilgili maddelere verdikleri 
yanıtların ortalamalarının 2 (Katılmıyorum) ile 1 (Kesinlikle Katılmıyorum) değeri arasında yer 
almasından, katılımcıların örgüte ve sisteme bağlılıklarının düşük olmadığı anlaşılmaktadır. Son 
olarak katılımcıların “katı kurallar ve şirket tarzı” ile ilgili maddelere verdikleri yanıtların 
ortalamalarının 2 (Katılmıyorum) ile 3 (kararsızım) değeri arasında yer almasından ise 
katılımcıların çalıştıkları kurumdaki kuralları ve şirket tarzını katı bulmadıkları anlaşılmaktadır. 
Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, katılımcılarda çalıştıkları kurumlarda 
yaratıcılıklarının engellenmediği görüşü hâkimdir.  
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Yaratıcılık engellerinin (değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı, örgüte ve sisteme düşük 
bağlılık ve katı kurallar ve şirket tarzı) yaş, eğitim durumu, iş yerindeki çalışma süresi ve aylık 
gelir değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak amacıyla yapılan Kruskal-Wallis 
testi sonucunda, değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı ile örgüte ve sisteme düşük 
bağlılık, yaş, eğitim durumu, iş yerindeki çalışma süresi ve aylık gelir değişkenlerine göre anlamlı 
bir farklılık göstermemektedir. Benzer şekilde katı kurallar ve şirket tarzı ile yaş ve aylık gelir 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilemezken; eğitim (p=0,016<0,05) ve mevcut iş yerinde 
çalışma süresi (p=0,030<0,05) arasında ise anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Eğitime ilişkin 
olarak sonuçlar, katı kurallar ve şirket tarzını yaratıcılığın önündeki engel olarak gören en yüksek 
grubun lisansüstü eğitim düzeyindeki yöneticiler olduğunu göstermiştir. Lisansüstü düzeyde 
eğitim alan yöneticiler katı kurallar ve şirket tarzını lise, ön lisans ve lisans mezunu yöneticilere 
göre daha fazla yaratıcılığa engel olarak görmektedir. Mevcut iş yerinde çalışma süresine ilişkin 
olarak sonuçlar, katı kurallar ve şirket tarzını yaratıcılığın önündeki engel olarak gören en yüksek 
grubun 5 yıldan az süredir mevcut işletmede çalışan yöneticiler olduğunu göstermiştir. 5 yıldan 
az süredir mevcut işletmede çalışan yöneticiler katı kurallar ve şirket tarzını 6 yıldan daha fazla 
çalışan yöneticilere göre daha fazla yaratıcılığa engel olarak görmektedir. Yaratıcılık engellerinin 
(değişim korkusu, eleştiri, zaman ve iş baskısı, örgüte ve sisteme düşük bağlılık ve katı kurallar 
ve şirket tarzı) cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak amacıyla yapılan 
Mann-Whitney U Testi sonucunda, erkek yöneticilerin, katı kurallar ve şirket tarzını 
(p=0,016<0,05) kadın yöneticilere göre daha fazla yaratıcılığa engel olarak gördüğü tespit 
edilmiştir.  
 
Kişinin kendisinden, iş vereninden ve iş ortamından kaynaklanan birçok durum yaratıcılığı 
engelleyebilmektedir. Yaratıcılığı engeli olan durumların tespit edilmesi bu engellerin ortadan 
kaldırılabilmesinin ilk adımıdır. Yaratıcılığı engelleyen durumların tespit edilmesi bu engelleri 
oluşturan kişilerin davranışlarını değiştirmede, ya da iş ortamında değişikliğe gitmede etkili 
olabilmektedir.  
 
Yaratıcı düşünce günümüzde artık neredeyse her çalışanda aranan bir özellik haline gelmiştir. 
Çalıştığı kurumlarda karşılaştıkları sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen çalışanlar, çalıştıkları 
kurumlara önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında araştırmada çalışanların 
yaratıcılıklarının engellenmediği görüşünün hâkim olması olumlu bir sonuçtur. Çalışanlar 
yaratıcılıkları engellenmediğinde daha özgür düşünebilir, daha üretken olabilirler. 
Yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ortamlarda çalışan, bu anlamda engellenmeyen çalışanlar 
daha yüksek motivasyonla çalışacak bu da dolaylı yoldan işletmenin verimliliğine katkı 
yaratacaktır. Örgüt içerisinde esnekliğin olmaması, katı kuralların hâkim olması ise tam tersi etki 
yaratarak çalışanların örgüte olan bağlılıklarını düşürecektir. Rekabetin günden güne arttığı 
günümüz dünyasında işletmeler için en önemli konulardan birisi de yaratıcı fikirdir. Yaratıcı 
fikirlerin oluşabilmesi için kuşkusuz uygun bir örgüt iklimi gereklidir. Bir örgütte çalışanlar 
arasında olumlu ilişkiler varsa, çalışanlar yöneticileri ile fikirlerini açıkça paylaşabiliyorsa, 
yaratıcılıkları engellenmiyorsa, çalışanlar kendilerini değerli hissedecek, daha yüksek bir 
motivasyon ve performans ile çalışacak ve örgüte olan bağlılıkları da artacaktır.  
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Öz 

Bu araştırmanın amacı; hizmet ortamı, müşteri memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti 
arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evreni, Muğla ilinin Marmaris ilçesinde 
faaliyet gösteren beş yıldızlı resort otellerde, 1 Temmuz-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında 
konaklayan yabancı turistlerden oluşmaktadır. Araştırmada 310 yabancı turistten veri 
toplanmıştır.  Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, doğrulayıcı 
faktör analizi, güvenirlik analizlerinden faydalanılmıştır. Bununla birlikte değişkenler 
arasındaki ilişki, Yapısal Eşitlik Modelleme (YEM) Tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, otellerdeki hizmet ortamı unsurlarından çevre 
koşulları, düzen ve dekorun müşteri memnuniyetini etkilemediği, işaret ve sembollerin ise 
müşteri memnuniyetini etkilediği ortaya çıkmıştır. Araştırmada ayrıca, müşteri 
memnuniyetinin müşterilerin tekrar ziyaret etme niyetleri üzerinde etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.   
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Abstract 
The aim of this research, to reveal the relationship between servicescape, customer satisfaction 
and revisit intention. The research population consists of foreign tourists staying in five-star 
resort hotels in the Marmaris district of Muğla between July 1-August 30, 2019. In the study, 
data were collected from 310 foreign tourists. Mean, standard deviation, confirmatory factor 
analysis and reliability analysis were used in the analysis of the data obtained. However, the 
relationship between variables was analyzed by using the Structural Equation Modeling 
Technique (SEM). According to the results obtained from the research, it has been revealed that 
ambient conditions, layout and decor do not affect customer satisfaction, while signs and 
symbols affect customer satisfaction. The research also concludes that customer satisfaction has 
an impact on customers' revisit intentions. 
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GİRİŞ 

Ağırlama odaklı firmalarda, özellikle otel endüstrisinde, müşterilere iyi bir deneyim sunmak 
temel bir unsur haline gelmiştir (Ariffin vd., 2013:128). Günümüzde birçok müşteri bir oteli, 
sadece uyumak için bir yer olarak görmemektedir. Otel müşterileri unutulmaz deneyimler 
yaşayabilmek için, kendilerine sürprizler yapan ve zevk alabilecekleri özel şeyler sunan 
işletmeler aramaktadırlar. Otel işletmeleri müşterilerin beklediği ilgi ve konforu sunarken, 
unutulmaz bir deneyim için, ek dokunuşlar yapmalıdırlar. Bu noktada hizmet ortamı unsurları, 
müşterilerin hem unutulmaz deneyimler yaşamasına hem de memnuniyetlerine önemli katkılar 
sağlayacaktır (Lockwood ve Pyun, 2020:41). Bununla birlikte hizmet ortamı unsurları, soyut 
özelliklere sahip hizmetlerin kalitesine dair müşterilere önemli ipuçları sağlar. Ayrıca hizmet 
ortamı, müşterilerin hizmet personeli ile herhangi bir etkileşime girmeden önce, bir hizmet 
işletmesine ilişkin ilk izlenimlerin oluşmasına yardımcı olur (Lin, 2009:23).  
Müşteri memnuniyeti, bir tüketicinin satın almış olduğu ürün ve hizmetler hakkında, satış 
sonrası değerlendirme yapması olarak tanımlanmaktadır (Lin ve Wang, 2006:273). Müşteri 
memnuniyeti, müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamada bir işletmenin başarısı için 
hayati öneme sahiptir (Han vd., 2011:620). Bununla birlikte müşteri memnuniyeti, tüm 
pazarlama faaliyetlerinin en önemli sonuçlarından birisidir (Han ve Back, 2007:10). Otel 
işletmelerinde odaların kalitesi, personelin performansı, hizmetlerin çeşitliliği, güvenlik, 
odaların büyüklüğü ve konforu, banyoların temiz olması, yiyecek içecek kalitesi gibi birçok 
unsur müşteri memnuniyetini etkilemektedir (Gu ve Ryan, 2008:338-339). Tüm bu unsurlar 
müşteri memnuniyetini etkilemekle birlikte, günümüzdeki tüketicilerin beklentileri dikkate 
alındığında sadece bu unsurlarla müşteri memnuniyetini sağlamak yetersiz kalabilmektedir. Bu 
nedenle hizmet ortamı unsurları, otel işletmelerinde müşteri memnuniyetinin sağlanmasında 
önemli bir rol oynayabilir. Yapılan bazı çalışmalar bunu desteklemektedir (Adzoyi ve Klutse, 
2015; Ali ve Amin, 2014; Lap-Kwong, 2017). Ayrıca memnun olan müşterilerin işletmeyi tekrar 
ziyaret etme niyetleri de artmaktadır (Han ve Back, 2007:10).  

Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında bu araştırmanın amacı; hizmet ortamı, müşteri 
memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda Muğla ilinin Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı resort otellerde bir 
araştırma yapılmıştır. Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlarla otel işletme yöneticilerine, 
müşteri memnuniyetinin sağlanmasında hangi hizmet ortamı unsurlarının etkili olduğunun ve 
müşteri memnuniyeti-tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkinin açıklanması hedeflenmiştir. 
Bu ilişkilerin ortaya konulmasıyla otel işletmelerinin pazarlama stratejilerine ve planlamalarına 
katkı yapılması ve böylece işletmelere rekabet avantajı sağlanması, araştırmanın önemini ortaya 
koymaktadır.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Hizmet Ortamı 

Hizmet ortamı kavramı literatürde farklı yazarlar tarafından farklı şekilde 
kavramsallaştırılmıştır. Bitner (1992) tarafından kullanılan hizmet ortamı (servicescape) 
kavramını; Baker (1987) “Fiziksel Çevre”, Arnould vd., (1996) “Ekonomik Çevre”, Turley ve 
Milliman (2000) “Pazarlama Çevresi”, Mahrabian ve Rusell (1974) ile Weinrach (2000) “Çevresel 
Psikoloji”, Mathwich, Malhotra ve Rigdon (2001) “Etkileşimli Alan”, Roy ve Tai (2003) “Mağaza 
Çevresi”, Weinrach (2000) “Psikolojik Çevre”, Cronin (2003) “Hizmet Çevresi” olarak 
kavramsallaştırmıştır (Harris ve Ezeh, 2008:391; Juhari vd., 2012:620).   
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Hizmet ortamı; hizmetlerin sunulduğu, bir hizmet işletmesinin fiziksel ortamı veya çevresi 
olarak tanımlanmaktadır (Bitner, 1992:65). Kaminakis vd., (2019:71) hizmet ortamını, 
konaklama, yeme ve içme gibi önemli konaklama faaliyetlerinin gerçekleştiği yapay ortamlar 
olarak tanımlamıştır. Bitner’e göre (1992) hizmet ortamı, doğal ortamlardan ziyade, yapay 
ortamlar olarak kabul edilir. Hizmet ortamı özellikle oteller, restoranlar, temalı parklar, 
bankalar ve hastaneler gibi hizmet işletmelerinde, tüketici davranışlarını etkileyebilir ve özgül 
bir işletme imajı yaratabilir (Lee vd., 2019:400).  

Yazarlar tarafından farklı şekilde kavramsallaştırılan hizmet ortamı, farklı yazarlar tarafından 
farklı şekilde boyutlandırılmıştır. Bitner (1992:60) hizmet ortamını üç boyut olarak belirlemiştir. 
Bu boyutlar; çevresel koşullar, mekansal düzen ve işlevsellik, işaretler, semboller ve sanat 
eserleridir. Çevresel koşullar; iklimlendirme, koku, gürültü, renk, müzik ve aydınlatma gibi 
unsurlardan oluşmaktadır (Bitner, 1992:65) Çevresel koşullar tüketicilerin fiziksel ve fizyolojik 
durumlarını etkiler. Örneğin sıcaklık, aydınlatma, renk veya koku duygusal reaksiyonlar ortaya 
çıkarır (Lee vd., 2019:400). Mekansal düzen ve işlevsellik; makinelerin, ekipmanların, 
mobilyaların ve diğer fiziksel nesnelerin düzenlenme biçimlerini, bu nesnelerin büyüklüğünü 
ve şeklini ve bunlar arasındaki uyumu ifade eder (Lam vd., 2011:560). İşaretler, semboller ve 
sanat eserleri; fiziksel ortamın mimari tasarımı, iç tasarımı, dekoru, malzeme kalitesi, tabela vb. 
unsurları içerir (Ellen ve Zhang, 2014:89). Bir yapının dış ve iç kısmında gösterilen işaretler, 
semboller ve sanat eserleri, açık iletişimcilere örnektir. İşletmenin adı, yönlendirici levhalar ve 
davranış kurallarını anlatan uyarıcılar bunlara örnek verilebilir (Kim ve Moon, 2009:145). 
Wakefield ve Blodgett (1999) mekansal düzen-işlevsellik ve estetik olarak iki boyuta ayırmıştır. 
Lucas (2003), çevresel koşullar, oturma konforu, iç dekor, temizlik ve düzen olmak üzere beş 
boyut şeklinde belirlemiştir. Ryu ve Jang (2008) ise, tesis estetiği, aydınlatma, çevresel koşullar, 
düzen ve yemek ekipmanları olmak üzere beş olarak belirlemiştir (Lockwood ve Pyun, 2020). 
Turley ve Milliman (2000) ise bu unsurları beş gruba ayırmıştır. Bu unsurlar; dış değişkenler, 
genel iç değişkenler, düzen değişkenleri, satın alma değişkenleri ve insan değişkenleridir.  

 

Hizmet Ortamının Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi 

Turizm işletmelerinde hizmet ortamının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini araştıran 
çalışmalar incelendiğinde çalışmaların genellikle oteller (Adzoyi ve Klutse, 2015; Ali ve Amin 
2014; Lap-Kwong, 2017; Lin, 2009; Mohd Wahid vd., 2012) ve restoranlar (Fidan ve Artuğer, 
2018; Han ve Ryu, 2009; Heung ve Gu, 2012; Ryu, 2010) üzerinde yapıldığı görülmektedir.  

Adyozi ve Klutse (2015), Ganadaki 1-3 yıldızlı otellerde yaptıkları araştırmada, otellerdeki 
hizmet ortamının müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Araştırmada sonucunda, araç-gereç, koku ve aydınlatmanın müşteri memnuniyeti üzerinde 
daha fazla etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ali ve Amin (2014) Çin’in Nanjing, Hangzhou ve 
Shanghai eyaletlerindeki resort otellerde bir araştırma yapmışlardır. Yazarlar, fiziksel 
varlıkların müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Lap-Kwong, 
(2017) otel restoranında yaptığı araştırmada, temizlik unsurunun müşteri memnuniyetini 
etkileyen en önemli faktör olduğunu ortaya çıkarmıştır. Lin (2009), otel barlarında kullanılan 
müzik ve renklerin müşteri memnuniyetini etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Mohd Wahid vd., 
(2012) Malyezya’nın Perak bölgesinde faaliyet gösteren otellerde yaptığı bir araştırmada, 
fiziksel çevrenin boyutlarından olan içsel unsurların (ses, koku, sıcaklık, aydınlatma vb.) 
müşteri memnuniyetini etkilediğini belirlemişlerdir. Bununla birlikte yazarlar, dışsal unsurların 
(binanın yüksekliği, rengi, tesisteki otopark olanakları, peyzaj düzenlemesi vb.) müşteri 
memnuniyeti üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.       
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Fidan ve Artuğer (2018) İstanbul’un Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinde faaliyet gösteren 
birinci sınıf restoranlarda yaptıkları bir araştırmada, restoranlardaki atmosferik unsurların 
müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkmışlardır. Araştırmada, restoran 
estetiği, aydınlatma, masa düzeni ve hizmet personelinin müşterilerin memnuniyeti üzerinde 
etkisi olduğu, restoran ambiyansının ve oturma düzeninin ise etkili olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Han ve Ryu (2009) restoranlardaki dekor ve sanat eserlerinin müşteri memnuniyeti 
üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Heung ve Gu (2012) Hong 
Kong’daki lüks restoranlarda yaptığı bir araştırmada, restoranlardaki oturma düzeni, çalışanlar, 
ambiyans, tesis estetiği ve pencerelerin görüntüsü gibi atmosferik unsurların müşteri 
memnuniyeti üzerinde etkili olduğunu belirlemişlerdir. Ryu (2010) lüks restoranlarda yaptığı 
araştırmada, tesis estetiği, aydınlatma, ambiyans, oturma düzeni ve hizmet personelinin 
müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Tüm bu ampirik bilgilere 
dayanarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:  

H1: Çevre koşulları müşteri memnuniyeti üzerinde etkilidir.  

H2: Düzen unsuru müşteri memnuniyeti üzerinde etkilidir.   

H3: Dekor unsuru müşteri memnuniyeti üzerinde etkilidir.  

H4: İşaretler ve semboller müşteri memnuniyeti üzerinde etkilidir.  

 

Müşteri Memnuniyetinin Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Etkisi 

İlgili literatür incelendiğinde, turizm işletmelerinde müşteri memnuniyetinin tekrar ziyaret 
etme niyeti üzerindeki etkisini ortaya çıkaran çalışmaların olduğu görülmektedir (Ali ve Amin, 
2014; Ali ve Omar, 2014; Jani ve Han, 2014; Mannan vd., 2019; Marinkovic vd., 2014; Raza vd., 
2012)       

Ali ve Amin (2014) Çin’in Nanjing, Hangzhou ve Shanghai eyaletlerindeki resort otellerde 
yaptıkları bir araştırmada müşteri memnuniyetinin tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkili 
olduğunu belirlemişlerdir. Benzer şekilde, Ali ve Omar (2014) Malyezya’nın Langkawi 
bölgesinde faaliyet gösteren resort otellerde yaptıkları araştırmada, müşteri memnuniyetinin 
müşterilerin tekrar ziyaret etme niyetleri üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmışlardır.  Jani 
ve Han (2014) Güney Kore’de dört ve beş yıldızlı otellerde yaptıkları bir araştırmada, müşteri 
memnuniyetinin tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkarmışlardır.  
Raza vd. (2012) lüks otellerde, hizmet kalitesi, algılanan değer, müşteri memnuniyeti ve tekrar 
ziyaret arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, müşteri memnuniyetinin 
müşterilerin tekrar ziyaret etme niyetleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Manan 
vd. (2019) restoranlarda yaptıkları araştırmada, müşteri memnuniyetinin tekrar ziyaret etme 
niyeti üzerinde etkili olduğunu belirlemişlerdir. Marinkovic vd., (2014) Sırbistan’da restoran 
işletmelerinde yaptıkları araştırmada, müşteri memnuniyetinin tekrar ziyaret etme niyeti 
üzerinde etkili olduğunu belirlemişlerdir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:  

H5: Müşteri memnuniyetinin tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

Literatürden faydalanılarak belirlenen hipotezler çerçevesinde oluşturulan araştırma modeli 
Şekil 1’de yer almaktadır. Şekil 1’de de görüldüğü gibi otel hizmet ortamı, müşteri 
memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır.  
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Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

 

YÖNTEM 

Veri Toplama Yöntemi  

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Hazırlanan anket üç 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, 
eğitim, milliyet) yer verilmiştir. İkinci bölümde ise 13 madde ve dört temel boyuttan oluşan 
(çevre koşulları, düzen, dekor, işaret ve semboller) otel hizmet ortamını ölçen ölçek yer 
almaktadır. Üçüncü bölümde ise, müşteri memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti üç’er ifade 
ile ölçülmüştür.  

Otel hizmet ortamını ölçen ifadeler, Dedeoğlu vd., (2015) tarafından yapılan çalışmadan 
alınarak hazırlanmıştır. Müşteri memnuniyetine ilişkin sorular Back ve Parks (2003), tekrar 
ziyaret etme niyetine ilişkin sorular ise Durna vd., (2015) tarafından yapılan çalışmalardan 
alınmıştır. Katılımcıların her üç ölçekte yer alan her bir ifadeye ait katılım düzeyleri “Hiç 
Katılmıyorum=1”, “Az Katılıyorum=2”, “Orta Düzeyde Katılıyorum=3”, “Çok Katılıyorum=4” 
ve “Tamamen Katılıyorum=5” şeklinde 5’li Likert ölçeği doğrultusunda derecelendirilmiştir. 
Uygulanan anketler İngilizce dilinde hazırlanmıştır. 

 

Evren ve Örneklem 

Hizmet ortamı, müşteri memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkileri ortaya 
çıkarmayı amaçlayan bu araştırmanın evreni, Muğla ilinin Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren 
beş yıldızlı resort otellerde, 1 Temmuz-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında konaklayan yabancı 
turistlerden oluşmaktadır. İlgili tarihlerde Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü internet 
sayfasından Marmaris’te 17 adet beş yıldızlı otel olduğu belirlenmiştir. Öncelikle bu 17 otel ile 
görüşmeler yapılmıştır. Bu otellerden sekiz tanesi anket yaptırmayı kabul etmemiştir. 
Dolayısıyla anket çalışması diğer dokuz otel ile gerçekleştirilmiştir. Anket yapılan oteller her 
şey dahil sistemi uygulayan resort otellerdir.   
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Bu araştırmada evrenin listesinin belirlenmesi mümkün olmadığından, olasılıklı olmayan 
örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yapısal eşitlik 
modellemesi kullanılması durumunda örneklem sayısının kaç olması gerektiği konusunda 
farklı görüşler bulunmaktadır. Hair vd. (2014:573), yapısal eşitlik modellemesi kullanılması 
durumunda 200 kişinin örneklem hacmi için yeterli olacağını vurgulamaktadır. Schumacker ve 
Lomax (2010: 42)’a göre ise bu sayı, 250-500 arasında olabilir. Bu araştırmada 300 kişiye 
ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma sonunda 310 anket toplanmıştır. Anketler yapılırken her 
otelden eşit sayıda anket toplanmasına dikkat edilmiştir. Anketler, araştırmayı yürüten kişiler 
tarafından, otel yönetiminin otel içerisinde izin verdiği alanlarda ankete katılmayı kabul eden 
turistler ile yüz yüze görüşülerek yapılmıştır.    

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada öncelikle katılımcıların demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, eğitim, milliyet) 
ilişkin frekans ve yüzde dağılımları verilmiştir. Yabancı turistlerin otel hizmet ortamı, müşteri 
memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyetlerine ilişkin görüşlerini betimlemek amacıyla, 
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır.   

Araştırmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler Yapısal Eşitlik Modelleme Tekniği (YEM) 
kullanılarak analiz edilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi Maksimum Olabilirlik Tahmini 
(Maksimum Likelihood Estimation) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu araştırmada, yapısal 
eşitlik modellemesi için Anderson ve Gerbing’in (1988) önerdiği iki aşamalı yaklaşım 
uygulanmıştır. Bu nedenle öncelikle ölçüm modelinin geçerliğini ve güvenirliğini test etmek 
amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Daha sonra çalışmada önerilen modeli 
test etmek amacıyla YEM yapılmıştır.  

YEM uygulanmadan önce kayıp verilerin olup olmadığına, aykırı(uç) değerlere ve verilerin 
normal dağılım (çok değişkenli normallik) gösterip göstermediğine bakılmıştır (Woo vd., 2015). 
Verilerde kayıp veriye rastlanmamıştır. Uç değerler için Amos programında, Mahalanobis 
Distance değerleri kontrol edilmiş ve bazı uç değerlerin olduğu tespit edilmiştir. Uç değerlere 
sahip olan anketler (altı adet) veri setinden çıkarıldığı için 304 anket ile analizler yapılmıştır. 
Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı, çarpıklık ve basıklık değerleri incelenerek 
belirlenmiştir. Shiel ve Cartwright’a (2015:28) göre verilerin normal dağılımı için çarpıklık ve 
basılık değerlerinin -1 ve +1 arasında değer alması gerekmektedir. Yapılan analiz sonucunda, 
her bir ifadeye ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ve +1 arasında olduğu belirlenmiştir. 

 

BULGULAR 

Tablo 1’de ankete katılan otel müşterilerinin demografik özeliklerine ait frekans ve yüzde 
dağılımları yer almaktadır. Tablo 1’de yer alan bulgulara göre katılımcıların %54,3’ü erkek, 
%43,8’i kadındır. Katılımcıların yarısından fazlası (%57,9) 41-61 yaş aralığındadır. Katılımcıların 
çoğunluğu (%89,2), lise, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitime sahip kişilerden oluşmaktadır. 
Katılımcılar ağırlıklı olarak Rus, Hollandalı ve İngiliz turistlerden oluşmaktadır.  

 

 

 

 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2441-2455. 

 2448 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı  

Değişken Grup (f) (%) 
 

Cinsiyet 
Erkek 165 54,3 
Kadın 133 43,8 
Kayıp veri 6   1,9 
Toplam 304 100 

Yaş 20 ve altı 33 10,9 
21-30 60 19,7 
31-40 32 10,5 
41-50  55 18,1 
51-60 78 25,7 
61 ve üzeri 43 14,1 
Kayıp veri 3 1 
Toplam 304 100 

Eğitim İlköğretim 11               3,6 
Lise 154 50,7 
Önlisans 65 21,4 
Lisans 52 17,1 
Lisansüstü 16               5,3 
Kayıp veri 6               1,9 
Toplam 304 100 

Milliyet İngiliz 59 19,4 
Alman  50 16,4 
Rus  105 34,5 
Hollandalı  62 20,4 
Diğer (Ukraynalı, Sırp, Lübnanlı., 
İskandinav) 

24   7,9 

Kayıp veri 4   1,4 
Toplam 304 100 

 

Tablo 2. Otellerdeki Hizmet Ortamı Unsurlara İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

Boyutlar ve İfadeler 
Aritmetik 

Ort. 
Std. 

Sapma 
Çevre Koşulları  3,28 1,09 
Otelde, ortak kullanım alanlarındaki ısıtma/soğutma sistemleri yeterlidir. 3,13 1,21 
Otelde çalan fon müziği keyiflidir.   3,24 1,20 
Otelde hoş bir koku vardır.  3,30 1,18 
Otelin ortak kullanım alanlarındaki aydınlatmalar yeterlidir.  3,43 1,14 
Düzen 3,57 1,08 
Oteldeki asansörlere erişim kolaydır. 3,50 1,19 
Otelin düzeni havuz alanlarına erişim için uygundur. 3,57 1,19 
Otelin düzeni ortak kullanım alanlarına erişim için uygundur. 3,62 1,10 
Dekor 3,52 0,91 
Otelin zemin ve duvar renkleri hoştur. 3,49 1,07 
Odalardaki mobilyaların kalitesi yüksektir.  3,49 1,02 
Ortak alanlarda kullanılan mobilyaların kalitesi yüksektir.  3,57 1,01 
İşaretler ve Semboller 3,63 0,83 
Oteldeki tabelalar yeterince büyüktür. 3,63 0,90 
Oteldeki tabelalar kolaylıkla anlaşılabilmektedir.  3,63 0,90 
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Tablo 2’de yer alan otellerdeki hizmet ortamı unsurlara ilişkin aritmetik ortalamalar 
incelendiğinde, tüm boyutlara ait ortalamaların ölçek orta puanı olan 3’ün biraz üzerinde 
olduğu görülmektedir. Hizmet ortamına ilişkin nispeten en yüksek ortalamanın işaretler ve 
semboller boyutuna ait ( =3,63) olduğu görülmektedir. Tablo 2’deki veriler dikkate 
alındığında, katılımcıların konakladıkları oteller ile ilgili hizmet ortamı unsurlarına ilişkin 
algılamalarının orta düzeyde olduğu söylenebilir.  

Tablo 3. Müşteri Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine İlişkin Aritmetik Ortalama ve 
Standart Sapma Değerleri 

Boyutlar ve İfadeler Aritemtik 
ort.  

Std. sapma 

Müşteri Memnuniyeti 3,81 0,93 
Genel olarak, bu otelde kalmaya karar verdiğim için mutluyum. 3,76 1,02 
Bu otelde kalmakla doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum.  3,77 1,06 
Genel olarak, bu otelde kalmaya karar verdiğim için memnunum.  3,88 1,01 
Tekrar Ziyaret Etme Niyeti 3,57 0,98 
Gelecekte bu otelde tekrar kalmak isterim.  3,57 1,06 
Bu otele daha sık gelmek isterim.  3,65 1,04 
Gelecekte bu otelde konaklama ihtimalim var.  3,50 1,20 

 

Tablo 3’te katılımcıların konakladıkları otellerdeki memnuniyet düzeyleri ve tekrar ziyaret etme 
niyetlerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. Tablo 3’teki 
veriler incelendiğinde katılımcıların memnuniyet düzeylerinin ölçek orta puanı olan 3’ün 
üzerinde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, katılımcıların konakladıkları oteli tekrar 
ziyaret etme niyetlerinin memnuniyetlerine göre daha düşük olduğu görülmektedir.  

Tablo 4’teki modele ait uyum iyiliği değerleri incelendiğinde; χ²=347,392, df=117, χ²/df=2,96, 
p<0,001, RMSA=0,07, AGFI=0,85, GFI=0,90, CFI=0,95, NFI=0,92 olduğu görülmektedir. Bu 
değerlere göre ölçüm modelindeki uyum değerleri kabul edilebilir düzeydedir (Hoe, 2008; 
Engel vd., 2003).  

Ölçekteki yapı geçerliğini (construct validity) belirlemek için yakınsak/uyuşum (convergent 
validity) ve ayırt edici (discriminant validitiy) geçerliğine bakılmıştır. Yakınsak geçerliği 
değerlendirmede üç yöntem kullanılmıştır: Faktör yükleri, CR (bileşik güvenirlik) ve AVE 
(açıklanan ortalama varyans) değerleridir (Hair vd., 2014: 618-619).  

Hair vd.’ne göre (2014: 618) doğrulayıcı faktör analizinde faktör yükleri 0,70 ve üzeri olmalıdır, 
ancak 0,50 ve üzerinde kabul edilebilir bir değerdir. Yapılan faktör analizi sonucunda, otel 
hizmet atmosferini ölçen ölçekte yer alan; işaretler ve semboller boyutundan bir ifadenin faktör 
yükü 0,50’den düşük olduğu için faktör analizinden çıkarılmıştır. Tablo 4’teki diğer ifadelere ait 
faktör yüklerine bakıldığında 0,70’in üzerinde olduğu görülmektedir. Literatürde, AVE 
değerinin 0,50 ve üzerinde, CR değerinin ise 0,70 ve üzerinde olması gerektiği 
vurgulanmaktadır (Hair vd., 2014: 619). Tablo 4’teki veriler incelendiğinde tüm boyutlara ait 
AVE değerlerinin 0,60, CR değerlerinin ise 0,70’in üzerinde olduğunu görülmektedir.  

Ayırt edici geçerlilikte ise, AVE değerlerinin karekökleri ile yapılar arasındaki korelasyon 
katsayıları karşılaştırılır. Yapılar arasındaki korelasyon değerlerinin AVE değerlerinin 
kareköklerinden düşük olması gerekir (Fornell ve Larcker, 1981). Tablo 5’teki veriler 
incelendiğinde yapılar arasındaki korelasyon katsayılarının AVE karekök değerlerinden düşük 
olduğu görülmektedir. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, ölçeğin yapı geçerliğinin 
sağlandığı söylenebilir.   

C
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Tablo 4. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler ve İfadeler Faktör 
Yükleri 

Cronbach’s 
Alpha 

CR AVE  

Çevre Koşulları   0,93 0,93 0,76 
Otelde, ortak kullanım alanlarındaki 
ısıtma/soğutma sistemleri yeterlidir. 0,82 

   

Otelde çalan fon müziği keyiflidir.   0,86    
Otelde hoş bir koku vardır.  0,91    
Otelin ortak kullanım alanlarındaki aydınlatmalar 
yeterlidir.  0,89    

Düzen  0,92 0,92 0,79 
Oteldeki asansörlere erişim kolaydır. 0,88    
Otelin düzeni havuz alanlarına erişim için 
uygundur. 

0,91    

Otelin düzeni ortak kullanım alanlarına erişim için 
uygundur. 

0,88    

Dekor  0,85 0,87 0,69 
Otelin zemin ve duvar renkleri hoştur. 0,83    
Odalardaki mobilyaların kalitesi yüksektir.  0,82    
Ortak alanlarda kullanılan mobilyaların kalitesi 
yüksektir.  

0,84    

İşaretler ve Semboller  0,83 0,83 0,71 
Oteldeki tabelalar yeterince büyüktür. 0,89    
Oteldeki tabelalar kolaylıkla anlaşılabilmektedir.  0,79    
Müşteri Memnuniyeti  0,88 0,89 0,73 
Genel olarak, bu otelde kalmaya karar verdiğim 
için mutluyum. 

0,81    

Bu otelde kalmakla doğru bir şey yaptığımı 
düşünüyorum.  

0,91    

Genel olarak, bu otelde kalmaya karar verdiğim 
için memnunum.  

0,83    

Tekrar Ziyaret Etme Niyeti  0,86 0,88 0,71 
Gelecekte bu otelde tekrar kalmak isterim.  0,82    
Bu otele daha sık gelmek isterim.  0,88    
Gelecekte bu otelde konaklama ihtimalim var.  0,83    
Uyum indeksleri: p:0,000 χ²:347,392, df:117, χ²/df=2,96, CFI:0,95, GFI:0,90, NFI:0,92, RMSA:0,07, 
AGFI:0,85.  

NOT: CR: bileşik güvenirlik, AVE: Açıklanan ortalama varyans 

Tablo 5. Korelasyon Katsayıları ve AVE Karekök Değerleri 

 Çevre 
Koşulları 

Düzen Dekor İşaretler ve 
Semboller 

Müşteri 
Memnuniyeti 

Tekrar 
Ziyaret Etme 
Niyeti 

Çevre Koşulları 0,871      
Düzen 0,745 0,888     
Dekor 0,540 0,739 0,830    
İşaretler ve 
Semboller 

0,355 0,540 0,633 0,842   

Müşteri 
Memnuniyeti 

0,270 0,375 0,389 0,434 0,854  

Tekrar Ziyaret 
Etme Niyeti 

0,212 0,386 0,442 0,509 0,729 0,842 

       Not: AVE karekökleri köşegen (diagonal) ve koyu olarak verilmiştir 
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Tablo 6. Yapısal Eşitlik Modeli ve Hipotezlere İlişkin Bulgular  

 
Hipotezler 

Standardize 
edilmiş 

regresyon 
katsayıları 

(β) 

 
Standart 

hata 

 
t değerleri 

 
p değeri 

 
Hipotez 

sonuçları 

H1: Çevre Koşulları                Memnuniyet -0,06 0,08 -0,59 0,54 Ret 
H2: Düzen                  Memnuniyet -0,20 0,13 1,18 0,23 Ret 
H3: Dekor                Memnuniyet 0,04 0,12 0,34 0,73 Ret  
H4: İşaret ve Sembol                Memnuniyet 0,40 0,11 3,86 0,00 Kabul  
H5: Memnuniyet             Tekrar ziyaret 0,86 0,09 11,94 0,00 Kabul  
Uyum indeksleri: p:0,000 χ²:360,421, df:121, χ²/df = 2,97, CFI:0,95, GFI: 0,90, NFI:0,92, RMSEA:0,07, AGFI:0,85 R2: 0,31 
(memnuniyet) 
R2: 0,74 (tekrar ziyaret)      
 

 

Tablo 6’da yapısal eşitlik modeline ilişkin uyum değerleri ve hipotez testi sonuçları yer 
almaktadır. Tablo 6’daki modele ait uyum iyiliği değerlerine bakıldığında χ²=360,421, df=121, 
χ²/df=2,97 p<0.000, RMSEA=0.07, AGFI=0.85, GFI=0.90, CFI=0.96, NFI=0.92 olduğu 
görülmektedir. Bu değerler ölçüm modelinin uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde 
olduğunu göstermektedir (Hoe, 2008; Engel vd., 2003).   

Tablo 6’daki veriler incelendiğinde, otellerdeki çevre koşullarının (β=-0.06, p>0.05), düzenin (β=-
0.02, p>0.05) ve dekorun (β=0.04, p>0.05) müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin 
olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, H1, H2 ve H3 hipotezleri ret edilmiştir. Bununla birlikte, 
otellerdeki işaret ve sembollerin müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla, H4 hipotezi kabul edilmiştir. Hesaplanan R2=0,31 değeri, modelin 
hizmet atmosferi unsurları (çevre koşulları, düzen, dekor, işaretler ve semboller) tarafından 
açıklama oranının %31 olduğunu göstermektedir. Ayrıca müşteri memnuniyetinin tekrar 
ziyaret etme niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, H5 hipotezi 
de kabul edilmiştir. Hesaplanan R2=0,74 değeri, modelin memnuniyet tarafından açıklama 
oranının %74 olduğunu göstermektedir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hizmet ortamı, müşteri memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkileri ortaya 
çıkarmayı amaçlayan bu araştırmada, örneklem grubunda yer alan otel müşterilerinin 
konakladıkları otel ile ilgili hizmet ortamı algılamaları ve tekrar ziyaret etme niyetlerinin 
ölçekte orta değer olan 3 puanın biraz üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte 
katılımcıların konakladıkları otel ile ilgili memnuniyet düzeylerinin hizmet ortamı algılamaları 
ve tekrar ziyaret etme niyetlerine göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.   

Bu araştırmada, otellerdeki hizmet ortamı unsurlarından çevre koşulları, düzen ve dekorun 
müşteri memnuniyetini etkilemediği, işaret ve sembollerin ise müşteri memnuniyetini 
etkilediği ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamında incelenen oteller her şey dahil sisteminde 
çalışan resort otellerdir. Dolaysıyla bu oteller, geniş bir alana yayılan otellerdir. Bu nedenle 
müşteriler bu otellerde, otel içinde gitmek istedikleri yeri kolay bulmak isteyebilirler. Bu 
noktada otellerdeki işaret ve yönlendirici levhaların önemi daha çok artmaktadır. Yee-Man Siu 
vd.’ne (2012) göre işaretler ve semboller, bir işletmede müşteri davranışlarını yönlendirmede ve 
hatta işletmelerin kültürel değerlerini müşterilere iletmede önemli araçlardır. Bu unsurlar, 
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müşterilerin bir işletmedeki hizmet ortamı unsurlarına ilişkin ilk izlenimlerinin oluşmasında 
önemli bir rol oynar.  

Araştırmada ayrıca, müşteri memnuniyetinin müşterilerin tekrar ziyaret etme niyetleri 
üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Literatürde de hem resort hem de dört ve beş yıldızlı 
oteller üzerine yapılan çalışmalarda, müşteri memnuniyetinin müşterilerin tekrar ziyaret etme 
niyetlerini etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır (Ali ve Amin, 2014; Ali ve Omar, 2014; Jani ve 
Han, 2014).      

Sonuç olarak hem bu araştırmadan elde edilen sonuçlar hem de literatürde konu ile ilgili 
yapılmış diğer çalışmalar dikkate alındığında, otellerdeki hizmet ortamı unsurlarının 
müşterilerin memnuniyetleri üzerinde önemli bir etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Bununla 
birlikte bu ve diğer yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarda, bazı hizmet ortamı 
unsurlarının müşterilerin memnuniyetleri üzerinde etkili olmadığı da görülmektedir. Bu 
durum, müşteri profili, beklentileri ve/veya işletmenin türüne göre farklılık gösteriyor olabilir. 
İyi kurulmuş ve dizayn edilmiş hizmet ortamı unsurları müşteri memnuniyetini olumlu yönde 
etkilemekte, bunun soncunda da müşterilerin işletmeyi tekrar ziyaret etme niyetleri 
artmaktadır. 

Otel işletmelerinde müşteri memnuniyetini etkileyen birçok farklı unsur (odaların kalitesi, 
personelin performansı, hizmet kalitesi, güvenlik gibi) bulunmaktadır (Choi ve Chu, 2001; 
Sunny-Hu vd., 2009). Tüm bu unsurlara ek olarak, hizmet ortamı unsurlarının da otel 
yöneticileri tarafından dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Özellikle bu araştırma 
sonuçlarından yola çıkarak, otel yöneticilerinin daha fazla önem vermesi gereken nokta; 
müşterileri otel içerisinde doğru yönlendirecek işaret ve levhalar olduğu söylenebilir. Bu 
noktada işaret ve yönlendirici levhaların yeterli sayıda, yeterince büyük ve okunabilir olması ve 
kolaylıkla anlaşılabilir olması büyük önem arz etmektedir. Böylece müşteriler, büyük alana 
yayılmış bu otellerde gitmek istedikleri yerleri daha rahat ve kolay bulabileceklerdir. Bu sayede 
hem müşteri memnuniyeti sağlamada avantaj elde edilebilecek, hem de müşteri memnuniyeti 
yoluyla müşterilerin oteli tekrar ziyaret etme niyetleri arttırılmış olacaktır.      

Bu araştırma, sahil kesiminde faaliyet gösteren her şey dahil sistemi uygulayan resort 
otellerinde yapılmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalar şehir otellerinde yapılabilir. Böylelikle 
aradaki farklılıklar ve/veya benzerlikler karşılaştırılabilinir.    
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Öz 

Turist davranışları birçok çevresel faktörden olumsuz yönde kolayca etkilenebilmekte ve bu etkilerin 
başında da turistlerin sağlıklarına yönelik tehditler gelmektedir. COVID-19 tehlikesi ile turizm 
sektörü ve turistler açısından yaşanılan belirsizlik, en büyük sorunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 
2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayıp bütün dünyaya yayılan COVID-19 salgını 
sonrasında Türk turistlerin tatil yapmaya yönelik beklenti ve düşüncelerini tespit etmek 
amaçlanmaktadır. Yaşanan salgın tedbirleri kapsamında çeşitli yerel ve bölgesel kısıtlamalar 
yaşanması nedeni ile görüşmeler yerli turistler ile online hazırlanmış form üzerinden toplanıştır. 
Araştırmaya katılan katılımcı sayısı 571’dir. Araştırma sonuçlarına göre COVID-19 salgını 
sonrasında turistler tatil planlarını değiştirmiştir. Turistlerin önemli bir kısmı seyahat yasaklarının 
kalkması durumunda Temmuz-Ekim dönemi içerisinde tatil yapmayı düşündükleri ve küçük ölçekli 
butik tesislerde konaklama yapmak istediklerini belirtmiştir. Ayrıca turistler özellikle temizlik-hijyen 
ve sosyal mesafenin sağlanması hususunda turizm işletmelerinin tedbirler alması gerektiğini 
düşünmektedir. Bu çalışmanın bulguları turizm işletmelerinin faaliyetlerini şekillendirmelerinde 
katkı sağlayabilir. 
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Abstract 

Tourist behaviour might be easily affected from a variety of environmental factors in a negative way 
and the threats towards the health of tourists appear as the main one among these effects. Uncertainty 
caused by COVID-19 poses a major problem for the tourism sector and tourists. This study aims to 
identify the expectations and opinions of Turkish tourists towards going on holiday after the COVID-
19 pandemic that originated in the Chinese city of Wuhan and spread around the world. Due to the 
various local and regional restrictions in the framework of measures against the ongoing pandemic, 
interviews were held online through forms. 571 participants took part in the study. According to the 
results, tourists changed their holiday plans after the outbreak of COVID-19. A majority of the 
tourists stated that they consider going on holiday in a period between July-October and prefer small-
scale accommodation in boutique hotels. In addition, tourists state that tourism establishments must 
take cleaning, hygiene and social distancing measures. The findings of this study might contribute to 
shape the activities of tourism establishments. 
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GİRİŞ 

Risk, önceden tahmin edilemeyen ve aniden ortaya çıkan olaylar olarak tanımlanmaktadır 
(Ünlüönen ve Çeti, 2019:109). Bu riskler çoğunlukla olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Olumsuz 
sonuçlara örnek olarak; hızlı karar verme zorluğu, zaman tasarrufu sağlamak amacıyla oluşturulan 
merkezi sistemli karar merkezleri, çalışanların kaygı ve gerilimlerinin artması, psikolojik ve fizyolojik 
çöküntüler, yönetim ve çalışanlar arasında zıtlaşmalar verilebilir. Ancak bazı durumlarda riskler 
olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Örneğin yaşanan krizlerden sonra değişimler hızlanmakta ve 
örgütün zayıf yönleri ortaya çıktığı için bu sorunların giderilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca geleneksel 
yönetimin değişip ileri zamanlar için önlemler alınması sağlanmakta, takım ruhunun gücü ortaya 
çıkmakta ve durumu fırsata çevirebilen işletmeler için büyümeler yaşanmaktadır (Karadeveci, 2004). 
Krizler çoğunlukla işletmelerde olduğu gibi sektörlerde de yaşanabilmektedir. Turizm sektöründe 
de yıllar boyunca farklı krizler yaşanmaktadır. Özellikle turizmin dinamik olma özelliği taşıması 
değişimlerden en kolay etkilenen hizmetler içinde yer almasını sağlamaktadır. Turizm sektöründe 
krizler; sektör kaynaklı birincil nedenli krizler olabileceği gibi sektör dışında oluşan ikincil nedenlerle 
de oluşabilmektedir (Göçen vd.,2011). 

Turizm sektörü zaman içinde çeşitli krizler ile karşı karşıya gelmektedir. Turizm krizi; turist sayısını 
düşmesi sonucu yaşanan ekonomik sorunlar olarak tanımlanmaktadır (Glaesser, 2003: 6). Turizm 
sektöründe yaşanan krizler doğal afetler, ekonomik sorunlar, terör olayları, siyasi ve politik 
sorunlardır. Bölge ya da destinasyonda yaşanan salgın hastalıklar da bir kriz ortamıdır ve seyahat 
riski oluşturmaktadır (Ünlüönen ve Çeti, 2019). Bilinçli ya da bilinçsiz ortaya çıkabilen bu riskler her 
zaman turist tarafından risk algısı yaratmamaktadır.  

Risk algısı temelde iki farklı şekilde oluşmaktadır. Bunlar öznel(kişisel) faktörler ve nesnel(çevresel) 
faktörlerdir (Kozak vd., 2007). Turizm riski algısını etkileyen öznel faktörler ise kendi içinde 
demografik değişkenler ve kişisel yetenekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Demografik değişkenler yaş, 
cinsiyet, akademik geçmiş, sosyal statü, yaşadığı yer, eğitim düzeyi, gelir ve sosyal deneyimi 
içermektedir. Kişisel yetenekler ise; mizaç, kişilik, duygular, görünüm ve değerlerdir. Amir ve 
diğerlerinin yaptığı çalışmanın (2015) bulgularına göre; kadınların erkeklere göre risk duyarlılığı 
daha güçlüdür, eğitim seviyesi arttığında ve sosyal medya kullanımı arttığında risk algısı daha 
güçlüdür, bilgi kaynaklarına güven duyulduğunda risk algısı daha güçlüdür, kentte yaşayanlar 
kırsal da yaşayanlara göre risk algıları konusundaki farkındalığını etkilemektedir. Bu bulgulara ek 
olarak coğrafi ve psikolojik yakınlık gösteren turistlerin benzer duyguları paylaştıkları 
görülmektedir. Turizm riski algısını etkileyen nesnel faktörler ise esas olarak seyahat sırasında 
oluşabilecek olumsuz sonuçlara veya olumsuz etkilere işaret etmektedir. 

Cui ve diğerlerinin yaptığı çalışamaya (2016) göre turistlerin algıladıkları riskler satın alma niyetini 
doğrudan etkilemektedir. Bunun nedeni Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde güvenlik ihtiyacının ilk 
sırada yer almasıdır. Güvenlik turizm faaliyeti için gerekli olan temel taşlardandır. Bir destinasyonun 
ya da bölgenin güvenirliğini kaybettiğinde tekrar eski imajına dönmesi uzun bir süreç almaktadır. 

Turistlerin destinasyonları ziyaret etmelerini olumsuz etkileyebilecek birçok risk bulunmaktadır 
ancak bu risklerin en etkililerinden biri turist sağlığına yönelik tehditlerdir (Dolnicar, 2007). Turizm 
destinasyonlarının turistlerin sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırması tercih edilirliği 
artırabilecek etkenler içinde yer almaktadır (Li vd., 2017). Sağlık tehdidinin yaşandığı yerlerde kriz 
çıkması muhtemeldir. Bu nedenle yaşanacak krizlere karşı her sektör ve meslek grubunun hazırlıklı 
olması oldukça önemlidir.      
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COVID-19 ve TURİZM 

Turizm gelirleri ekonomik büyümeyi önemli bir şekilde etkilemektedir. Farklı destinasyonlarda 
yapılan çalışmalarda turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (Ivanov ve Webster, 2007; Mayer vd., 2010; Pratt, 2015; Zurub vd., 2015; Gulzar 
vd., 2019; Fendoğlu ve Gökçe, 2019). Turizm gelirleri ülkelerine en önemli gelir kaynakları içinde yer 
almaktadır. 2019 verilerine göre; Türkiye turizm gelirlerini 34,5 milyar dolara çıkarmayı başarmıştır 
(www.tursab.org.tr). Turizm faaliyetleri önemli bir döviz getirisi sağlarken aynı zamanda önemli bir 
istihdam gücüde yaratmaktadır. Bu nedenle COVID-19 nedeniyle ertelenen ya da iptal edilen turizm 
faaliyetlerinin ilerleyen günlerde ekonomik sorunları da beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. 

COVID-19 olarak adlandırılan salgın hastalık ilk kez 2019 yılının aralık ayında, Çin’in Wuhan 
şehrinde görülmeye başlanan ve son yılların en büyüğü kabul edilen krizlerdendir. Bulaşıcı ve salgın 
olan hastalıklar epidemi olarak tanımlanmaktadır. Epidemik, bir salgın hastalığın o toplumda 
beklenenden fazla görülmesi durumudur. Koronavirüsü olarak da adlandırılan COVID-19, 11 Mart 
2020 tarihinde ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Pandemi ise bir 
epideminin birçok insan, ülke ve kıtayı etkiletmesi olarak tanımlanmaktadır. COVID-19 mutasyona 
uğramış ve doğal bir yolla meydana gelmiş bir virüstür. Bu virüsün farkı bulaşma gücünün fazla 
olmasıdır bu nedenle kontrol altına almak diğer virüslere göre daha zordur (Aslan, 2020). Virüsün 
sahip olduğu bu özellikler nedeniyle salgın kısa sürede dünyanın birçok yerine ulaşmıştır. 

Tarih boyunca çeşitli hastalıklar yaşanmıştır. Domuz gribi, ebola, kuş gribi ve SARS bunlardan 
sadece bazılarıdır. İlgili literatür incelemesi yapıldığında bu hastalıkların turizm üzerinde etkilerinin 
olumsuz sonuçlar yarattığı açık bir şekilde görünmektedir. Hastalığın yaşandığı bölgelerde turist 
sayılarında belirli bir azalma meydana gelmektedir (Ünlüönen ve Çeti, 2019). Ancak içinde 
bulunduğumuz salgın hastalık farklıdır. Bu hasatlığın farklı olmasının temel nedenlerinden biri çıkış 
noktasının belirlenememesi, tedavilere ve aşı çalışmalarına cevap vermemesidir. Bulaşma gücü ise 
önceki salgın hastalıklara göre oldukça güçlüdür. Üç kişinin başka üç kişiye bulaştırması sonucunda 
hastalık etkeni 59 bin kişiye kadar çıkmaktadır. 15 Mayıs tarihinde güncellenen verilere göre; 4 
milyon 307 bin onaylanmış vaka, 295.101 bin onaylanmış ölüm, hastalığın görüldüğü 216 ülke ya da 
bölge bulunmaktadır (www.who.int). Çin’in Wuhan kentinde çıkan hastalığın zaman geçtikçe 
merkez üssünü değiştirdiği görülmektedir. Önce İtalya ve Avrupa’dan raporlanan sayılar rekor 
artışlar göstermiştir. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri merkez üssü haline gelmiştir. Hastalığın 
çıkış noktası kabul edilen Çin’de ise Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan 20 Mart 
tarihindeki açıklamaya göre ülkede iki gündür yeni hasta tespit edilmediği duyurulmuştur. Yaşanan 
gelişmeler sonucunda Çin 8 Nisan’dan itibaren normal hayata geçiş adımlarına başlamış ve sokağa 
çıkma yasağı kaldırılmıştır (www.hurriyet.com.tr).  

Virüsün ülkeler hatta kıtalar arasında bu kadar hızlı yayılmasının ana nedenlerinden biri ise gelişen 
teknoloji sayesinde insanların bir yerden bir yere kolay seyahat etme fırsatıdır. Yapılan bilimsel 
araştırmalar sonucunda bu hipotez doğrulanmıştır (Wilson ve Chen, 2020). Dünya Sağlık Örgütü 
çeşitli alanlarda yapılan araştırmalardan sonra birçok önlem ve kısıtlama getirmiştir. Getirilen 
önlemlerin çoğu doğrudan ya da dolaylı olarak turizm faaliyetleri ile ilgilidir. Alınan ilk önlemler 
genellikle Çin ile olan uçuşları durdurmak ya da kısıtlamak ile başlamaktadır. 11 Mart 2020 tarihinde 
Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19’u pandemi ilan etmesinden sonra alınan önlemler daha da 
katılaşmaya başlamaktadır. Dünyada alınan başlıca önlem ve kısıtlamalar; 15 Mart tarihinde Avrupa 
birliğinde ABD’ye gelen zorunlu olmayan bütün uçuşların durdurulması, 16 Mart Avrupa Birliği’nin 
Schengen bölgesi dışında kalan ülkelere sınırlarının kapatılması, İspanya’da tüm ülkenin 
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karantinaya alınması, İtalya’da tüm ülkenin karantinaya alınması, Fransa’da 17 Mart 2020 tarihinden 
itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasıdır. Alınan bu önlemler ile uluslararası turizm 
faaliyetleri durdurulmuş çekim merkezi birçok destinasyon ve müzeler geçici olarak faaliyet dışı 
bırakılmıştır. 

Türkiye’de ise 11 Mart tarihinde görülen ilk vakadan sonra hızla çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. 13 
Mart tarihinde uzak doğu ülkeleri ağırlıklı olarak uçuşlar durdurulmaya başlanmıştır. Uçuş 
yasaklarından kıssa bir süre sonra kara ulaşımında da tedbirler alınmış komşu ülkelerden 
Azerbaycan ve Gürcistan ile sınırlar karşılıklı olarak kapatılmıştır. 17 Mart tarihinde ise Avrupa 
ülkelerinin de içinde olduğu 9 ülkeye daha uçuş kısıtlaması getirilmiştir. 21 Mart tarihinde ülke 
içindeki şehirler arası seyahat valiliklerin iznine bağlanmıştır. Seyahat kısıtlamalarından sonra 
tedbirler daha da genişletilmiş ve 11 Nisan itibariyle 30 büyük şehir ve Zonguldak ili için geçici 
sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir (www.bbc.com). 

Alınan tedbir ve kısıtlamalardan sonra yaşanan seyahat iptalleri sonucu hava yolu şirketleri ve bütün 
turizm paydaşları olumsuz etkilenmektedir. Airports Council Intertanional’ın sunduğu rapora göre; 
2020 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde havayolu yolcu sayıları %12 azalma göstermektedir 
(ACI, 2020:1-25). Yine yapılan bir başka araştırmaya göre salgının kısa bir sürede kontrol altına 
alınamaması sonucu havayolu işletmelerinde her ay yaklaşık 35 milyar dolar zarar yaşanacağını ön 
görmektedir (IATA, 2020). Bu zararların sadece havayolu şirketleri baz alınarak hazırlanması ve 
diğer turizm paydaşlarının da en az bu miktarlar kadar zarara uğrayacağı düşünüldüğünde 
yaşanılan krizin önemi daha da iyi kavranmaktadır. 

COVID-19 salgını tespit edildiği ilk günden itibaren dünyanın ilgi odağında yer almaktadır. Etkileri 
bütün dünyada ve her sektörde görülmektedir. Ancak krizin çok ani olması ve hızla yayılması bütün 
dünya için beklenmedik bir durumdur. Bu nedenle COVID-19 konulu birçok bilimsel araştırma 
yapılmaktadır. Çalışmalar öncelikle sağlık alanında yapılmaya başlanmış ve virüsün özellikleri tespit 
edilerek alınacak önlemler oluşturulmaya çalışılmıştır. Turizm alanında yapılan çalışmalar ise 
kısıtlıdır.  

Atay (2020) tarafından yapılan çalışmada COVID-19 salgının dünyadan etkileri incelenmekte ve olası 
ön görüler üzerinde durulmaktadır. Yaşanan krizlerden her turizm paydaşının olumsuz etkileneceği 
belirtilerek bazı öneriler sunulmaktadır. Özellikle her paydaş için teknolojinin önemi üzerinde 
durulmaktadır. Çalışmada akıllı şehir ve akıllı destinasyon uygulamalarına geçilmesi 
önerilmektedir. 

Acar (2020) tarafından yapılan çalışmada 31 Aralık 201-10 Mart 2020 tarihleri arasında dünyada 
alınan tedbir ve kısıtlamalar incelenmektedir. Çalışmada Dünya Sağlık Örgütüne ait resmi internet 
sitesinden alınan veriler doküman analizi yöntemi ile incelenmektedir. Araştırmanın bulgularında; 
COVID-19 salgınının ülkelerin ekonomilerine uzun süre zarar yaratacağına ve turizm sektörünün de 
bu zararlardan doğrudan etkileneceğine ulaşılmaktadır. 

İbiş (2020) tarafından yapılan çalışmada COVID-19 salgının seyahat acentaları üzerinde yarattığı 
etkiler araştırılmaktadır. Araştırmada 11 acenta çalışanı ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 
bulgularında; seyahat acentalarının salgından özellikle ekonomik olarak büyük ölçüde etkilendiği 
ancak destekleri yeterli bulmadıkları bilgisine ulaşılmaktadır. 

Grössling ve arkadaşları (2020) tarafından yapılan çalışmada önceki yıllarda yaşanan salgın 
hastalıklar ve COVID-19 salgını karşılaştırılmaktadır. Çalışmada COVID-19’un sonuçları ya da 
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etkilerinin hala belirsiz olduğu bu nedenle daha çok bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. 
Buna ek olarak salgın sonrasında turizm sektöründe rekabet ortamının artacağı ve fiyatların düşeceği 
öngörülmektedir. 

Hoque ve arkadaşları (2020) tarafından yapılan çalışmada COVID-19’un Çin turizm ekonomisine 
etkisi araştırılmaktadır. Araştırma yöntemi olarak ikincil veriler kullanılmıştır. Araştırma 
bulgularında; Çin’de ortaya çıkan bu salgının bütün dünyada önemli etkilere sahip olduğu 
savunulmaktadır. Bu salgın dünya genelinde Çin vatandaşlarına karşı korkunun ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Çin’e yapılması planlanan uçuş ve tatiller hızla iptal edilmektedir. Salgının Çin turizm 
sektöründe uzun yıllar etki yaratacağı öngörülmektedir.  

Yang ve arkadaşları (2020) tarafından yapılan çalışma krizlerin turizm çalışanları üzerine olumsuz 
etkiler yarattığını ve birçoğunun işsiz kaldığını göstermektedir. Çalışmanın önerisi salgın hastalık 
için kullanılabilecek dinamik stokastik genel denge modeli ortaya koymaktır. 

Ünlüönen ve Çeti (2020) tarafından yapılan çalışmada salgın hastalıkların turizm sektörü üzerine 
etkileri incelenmektedir. Çalışmada ayak ve göz hastalığı, SARS, kuş gribi, domuz gribi ve ebola 
salgınları incelenmektedir. Salgınların etkisi özellikle turist sayıları üzerinde görülmektedir. 
Çalışmanın bulgularına bakıldığında salgın yaşanan bölgede, ertesi yıl turist sayısında düşüşler 
olduğu görülmektedir. 

İlgili literatür incelendiğinde, salgının çeşitli sektör ya da paydaşlar üzerinde etkileri saptanmaya 
çalışılmaktadır. Turizm sektörü üzerindeki etkisini ciddi bir şekilde hissettiren COVID-19 salgının 
turist davranışları üzerinde etkilerini inceleyen çalışmaların sayısı önümüzdeki günlerde artacağı 
tahmin edilse de henüz ulaşılabilen literatürde Türk turistler üzerinde yapılan bir çalışmaya 
rastlanamamıştır. Turizm sektörünün bu krizle mücadelesinde turistlerin konu ile düşüncelerinin 
araştırılması birçok belirsizliği barındıran mevcut durumda doğru ve güvenilir öngörülerde 
bulunmak ve önlemler açısından son derece önemlidir. 

Bu çalışmada, turizm faaliyetlerinin öznesini oluşturan turistlerin salgın hastalık ile ilgili düşünceleri 
ve salgın sonunda turizm faaliyetlerine olan bakış açıları ve beklentileri tespit edilmeye 
çalışılmaktadır. Çalışma bulgularının, turizm sektörü içerisinde yer alan aktörlerin gerekli önlemleri 
almasına ve krizi az hasarla atlatmasına yardımcı olması amaçlanmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı COVID-19 salgını sonrasında Türk turistlerin tatil yapmaya yönelik bakış açıları 
ve beklentilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt 
aranmıştır, 

1. COVID-salgını turistlerin çalışma hayatlarını etkiledi mi? 
2. COVID- salgını 19 turistlerin tatil planını etkiledi mi? 
3. 2020 yaz sezonunda tatil yapmayı düşünüyorlar mı? 

Devletin izin vermesi durumunda; 
4. Turistler ne zaman tatil yapmayı düşünüyorlar? 
5. Tatillerinde hangi konaklama türünü tercih ederler? 
6. Hangi bölgede tatil yapmak isterler? 
7. Rehberli bir tura katılmak isterler mi? 
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8. Turistlerin tatile çıkma isteklerindeki amaçlar neler? 
9. COVİD-19 salgını sonrasında turizm işletmelerinin almasını istedikleri tedbirler nelerdir? 

Araştırma sorularına yönelik ihtiyaç duyulan verileri elde etmek için anket tekniği kullanılmıştır. 
Katılımcılar 9 açık uçlu, 7 çoktan seçmeli soru yöneltilmiştir. İçerik analizi seçici, sınıflandırıcı ve 
nicelleştirici bir yöntemdir ve yazılı metinlerin incelenmesinde kullanılabilir (Gökçe, 2006: 19). Açık 
uçlu sorulara verilen yanıtlar, içerik analizi ile incelenmiştir. Hazırlanan çevrimiçi anket kolayda 
örnekleme yöntemiyle #tatil etiketiyle sosyal medyada paylaşım yapan 1240 Türk turiste mesaj 
olarak iletilmiş ve gönderilen mesajda turizm işletmelerinde tatil yaptığını bildikleri tanıdıklarıyla 
paylaşabilecekleri de ifade edilmiştir. Daha önce bir turizm işletmesinde tatil yapmayan kişilerin 
ankete ulaşmasını engellemek için doğrudan mesaj yoluyla anketler turistlere ulaştırılmaya 
çalışılmıştır. 27 Nisan- 4 Mayıs 2020 tarihleri arasında 571 turistin anketleri doldurması sağlanmıştır. 
Araştırma örneklemi 571 Türk turistten oluşmaktadır. 

 

BULGULAR 

Araştırma yapılan grubun cinsiyet, medeni durum, aylık gelir, yaş aralıkları, meslekleri ve ikamet 
ettikleri illere ilişki bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo:1 Demografik Bulgular 

Cinsiyet N % Medeni Durum N % 
Kadın 284 49,7 Evli 220 38,5 
Erkek 287 50,3 Bekar 351 61,5 
Gelir N % Yaş N % 
2499 TL ve altı 138 24,2 18-24 yaş 177 31 
2500-4999 TL 174 30,5 25-34 yaş 223 39,1 
5000-7499 TL 112 19,6 35-44 yaş 110 19,2 
7500-9999 TL 18 3,2 45-54 yaş 31 5,4 
10000 TL+ 38 6,7 55+ yaş 30 5,3 
Belirtmek 
istemeyen 36 6,3 

 

İkamet İli N % Meslek N % 
İstanbul 152 26,6 İşçi 137 24,0 
İzmir 74 13,0 Serbest meslek 87 15,2 
Ankara 67 11,7 Kamu personeli 71 12,4 
Bursa 54 9,5 Esnaf 51 8,9 
Antalya 27 4,7 Yönetici 45 7,9 
Balıkesir 24 4,2 İşletmeci 32 5,6 
Aydın 23 4,0 Öğretmen 35 6,1 
Çanakkale 21 3,7 Öğrenci 39 6,8 
Denizli 16 2,8 Emekli 19 3,3 
Kırklareli 15 2,6 Akademisyen 18 3,2 
Diğer İller (34) 98 17,2 Çalışmayan 37 6,5 
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Araştırmaya katılan Türk turistlerin cinsiyete göre dağılımları birbirine çok yakındır. Araştırmaya 
dahil edilen katılımcıların yaklaşık %54’ünün 2499-4999 TL aralığında aylık gelire sahip olduğu ve 
katılımcıların yaklaşık %70’inin de 18-34 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların 
meslek grupları ele alındığında yaklaşık %24’ünün işçi ve %15’ininde serbest çalışan (avukat, mimar, 
mühendis vb.) grubunda yer aldığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %51’inin üç büyük ilde (İstanbul, 
Ankara ve İzmir) ikamet ettiği görülmektedir.   

Turistlerin COVID-19 sonrasında çalışma durumları ve tatil yapmaya yönelik düşüncelerini tespit 
etmek için sorulan sorulara yönelik verdikleri yanıtlar sonrasında elde edilen bilgiler Tablo 2’de yer 
almaktadır. 

Tablo 2: Turistlerin Pandemi Algısı ve Tatil Düşünceleri 

Salgında Çalışma Durumu N % Tesislerde Tatil Yapma N % 
Ücretsiz izne ayrılan 74 13 Çıkmayan 26 4,6 
Yıllık izne ayrılan 13 2,3 2015 yılı ve öncesinde 17 3 
Çalışmaya devam eden 79 13,8 2016 yılında 11 1,9 
Evet, esnek çalışıyorum 159 27,8 2017 yılında 16 2,8 
Çalışamıyorum 190 33,3 2018 yılında 74 13 
Çalışmayan 56 9,8 2019 yılında 364 63,7 
Kovid 19’un Tatil Planına Etkisi N % 2020 yılı içinde 63 11 

Evet, erteledim. 131 22,9 Haziran ayından 
itibaren otellerde 
sertifikalı sistemin 
başlaması durumunda 

N % 

Evet, iptal ettim. 97 17 

Hayır, değişiklik yapmadım. 34 6 Tatile çıkmayı 
düşünürüm 

182 31,9 

Hayır, planım yoktu. 
309 54,1 

Tatile çıkmayı 
düşünmem 

389 68,1 

 
Tatil yapmayı düşünülen zaman 

 
N 

 
% 

Covid -19 tehlikesinin 
geçmesi 

N % 

Pandemi bitince 39 6,8 1-2 ay sürer 163 28,5 
En az 1 yıl sonra 143 25 3-4 ay sürer 107 18,7 
Eylül-Ekim ayı içinde 123 21,5 5-6 ay sürer 54 9,5 
Ağustos ayında 166 29,1 1yıl sürer 153 26,8 
Temmuz ayında 77 13,5 2+ yıl sürer 53 9,3 
Haziran ayında 23 4,1 Hiç bitmeyecek 41 7,2 

İmkan olursa nerede tatil 
yapılmak istenen yer 

 
N 

 
% 

Bu süreçte hangi tür 
konaklamayı tercih 
edersiniz 

N % 

Yurtiçi herhangi bir yer 51 8,9 Butik tesisler 237 41,5 
Yurt dışı 41 7,2 Büyük (otel-tatil köyü) 161 28,2 
Ege Bölgesi 215 37,7 Çadır-Kamp 118 20,7 
Akdeniz Bölgesi 101 17,7 Yazlık ev 37 6,5 
Marmara Bölgesi 86 15,1 Diğer (Karavan, apart vb) 18 3,1 

Karadeniz Bölgesi 46 8,1 
Rehberli Tura katılma 
İsteği 

N % 

Güney Doğu 16 2,7 Evet 200 35 
İç Anadolu 15 2,6 Hayır 371 65 
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Tablo 2 incelendiğinde turistlerin pandemi sonrasında yaklaşık %33’ü çalışamadığını ve yaklaşık 
%28’i de esnek çalıştığını belirtmiştir. Katılımcılardan pandeminin ne zaman biteceğini ön görmeleri 
istendiğinde ise %28’i 1-2 ay içinde biteceğini düşünürken yaklaşık %27’lik azımsanamayacak bir 
kısmı ise sürecin en 1 yıl daha devam edeceğini ifade etmiştir. 

Turistlerin yaklaşık %10’u da normal zamanlarda da çalışmadığını ifade etmiştir. Turistlerin yaklaşık 
%64’ü 2019 yılında ve yaklaşık %11’i de 2020 yılında bir turizm işletmesinden (konaklama) 
yararlandıklarını ifade etmiştir. Turistlere turizm işletmelerinin haziran ayında sertifikalı bir şekilde 
faaliyete geçme durumlarında tatil yapmayı düşünür müsünüz diye sorulduğunda yaklaşık %68’i 
düşünmediğini ifade etmiştir. Turistlerin yaklaşık %23’ü tatil planını ertelediğini ve %17’si ise tatil 
planlarını iptal etmişlerdir.  

Devletin tekrar seyahat kısıtlamalarını kaldırması durumunda tatile çıkmayı düşündükleri zaman 
ele alındığında yaklaşık %29’u ağustos ayı içerisinde ve yaklaşık %23’ü de Eylül-Ekim ayları 
içerisinde tatil yapmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Turistlerin %25’i ise en az bir yıl sonra tatil 
yapacaklarını ifade etmişlerdir. Turistler bu süreçte eğer tatil yapsalardı hangi tür konaklamayı tercih 
edecekleri sorulmuş, yaklaşık %42’si butik tesislerde, yaklaşık %21’i çadır-kamp şeklinde ve %28’i de 
büyük tesislerde (otel-tatil köyü) tatil yapmayı düşündüklerini belirtmişlerdir.  

Analizlere göre imkan bulmaları durumunda katılımcıların yaklaşık %55’lik kısmı Ege ve Akdeniz 
bölgesini tercih edeceklerini ifade etmişlerdir. Sadece yaklaşık %7’si yurtdışında tatil yapmayı 
düşünmektedir. Turistlerden sadece %35’i rehberli tura katılmak istediğini ifade etmiştir. Turistlerin 
ilk fırsatta hangi amaçla tatil yapmak istediklerine ilişki sorulan açık uçlu soruya ilişkin yanıtlar içerik 
analizi ile incelenmesi ve Tablo 3’te gösterilmiştir. 
Tablo 3: Turistlerin İlk Fırsatta Tatile Çıkma Amaçları 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Turistlerin ilk fırsatta tatile çıkma 
amaçları (796)* 

 N %** 

Rahatlama ve Dinlenme  448 78,5 
o   Psikolojik yorgunluk (64)   
o   Rahatlama (75)   
o   Dinlenme (158)   
o   Stres atmak (42)   
o   Yorgunluk atmak (28)   
o   Yenilenmek (33)   
o   Rutinden uzaklaşmak (48)   

Deniz, kum, güneş  76 13,3 
Yeni yerler gezip görmek  71 12,4 
Eğlenmek  67 11,7 
Aile ve arkadaşlarla keyifli vakit geçirmek  62 10,9 
Doğada vakit geçirmek  37 6,5 
Tarih ve Kültür  18 3,2 
Çeşitli aktiviteler (yamaç paraşütü, bisiklet)  13 2,2 

Balayı  4 0,7 
*Bazı turistlerin birden fazla tatile çıkma amacı olduğu için katılımcı sayısı 571’den fazladır. 
**Katılımcı sayısına göre oranlama yapılmıştır. 
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Katılımcıların tatile çıkma ihtiyaçları altına yatan sebepleri tespit etmeye yönelik verilen cevaplar 
incelendiğinde, yaklaşık %79’unun rahatlama ve dinlenme amaçlı tatil yapmak istedikleri tespit 
edilmiştir. Katılımcıların yaklaşık %13’ü deniz, kum, güneş amacıyla, yaklaşık %12’si yeni yerler 
görmek amacıyla, %11’i aile ve arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirmek ve yaklaşık %12’si eğlenmek 
için tatil yapmak istediklerini ifade etmişlerdir. Bunların yanında yaklaşık %7’si de doğada vakit 
geçirmek istediğini belirtmiştir. 

 Katılımcıların açık uçlu olarak sorulan bu soruya verdikleri yanıtlardan bazıları şunlardır; 

• “Esnek çalışma saatlerinde çok bunaldım ve bir yandan enflasyon yüzünden ekonomik olarak çok 
bunaldım. Zihnimi boşaltmak ve rahatlamak için tatil yapmak istiyorum.”,  

• “İş hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak ve karantina sürecinin etkisinden kurtulmak için tatil 
yapmak istiyorum.”, 

• İnşallah kısa sürede her şey normale döner. Çünkü tek sevdiğim ve tatil yapmak istediğim mevsim yaz. 
Denizi ve güneşi özledim.”, 

• “Karantinada psikolojim bozuldu doğaya çıkmayı ve gezmeyi özledim.”, 

• “Yoğun iş temposundan oluşan yorgunluğu atmak ailemle keyifli vakit geçirmek istiyorum”, 

• “Eğlenmek istiyorum, güzel ve stresten uzak, koşuşturmadan uzak kafa dinleyeceğim bir yere gitmek 
istiyorum.”  

Turistlerin yaşanan bu durum sonrasında turizm işletmelerinden almasını istedikleri tedbirlere 
yönelik bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

Katılımcıların yaklaşık %84’ü temizlik ve hijyen konusunda turizm işletmelerinden beklentileri 
olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların yaklaşık %22’si işletmelerden turizm işletmelerinde 
sosyal mesafe planlaması yapmalarını beklerken yaklaşık %10’u da kapasitenin düzenlenmesini 
istemiştir. Ayrıca katılımcıların yaklaşık %16,3’ü tedbirlerin COVID-19 tehlikesine engel 
olamayacağı görüşündedir. Bu görüşün altında önlemlerin bulaşıcılığa engel olunamayacağı ve 
tedbirlere uyulamayacağı gibi görüşler yer almaktadır. 

Kişilerin turizm işletmelerinden almasını istediği tedbirlere ilişkin katılımcı ifadelerinden bazıları 
şunlardır; 

• “Bilim kurulunun söylediği ve diğer ülkelerde uygulanan standartlar sağlanmalı.”, 
• “Covid-19’a yönelik sertifika sistemleri oluşturulmalı.”, 
• “Havuzların kapalı olması, restoranların ve ortak alanların kapasitesinin yarısı kadar misafir kabul 

edilmesi ve her konaklamadan sonra odalarda dezenfeksiyon yapılması gerekir.”, 

• “Odaların ve kapalı alanların dezenfeksiyonu sağlanmalı, odaların bizden önce kalan kişilerden sonra 
en az 1 gün boyunca boş bırakılması gerekir. Nevresimler ve havlular gibi ürünler yıkanabilecek ne 
varsa ultra sıcakta yıkanmalı. Her ye belirli aralıklarla dezenfekte edilmeli.”, 

• Masalar birbirine mesafeli olsun. Müşteri tarafından kullanılan her ürün -en azından şu pandemi 
tamamen sonlanana kadar- diğer müşteri kullanmadan dezenfekte edilsin. İşletmelerde sosyal 
mesafenin sağlanabileceği şekilde tam kapasite ile çalışılmaması gerekir.”, 

• “Salgın mevcut kontrol edilemez haliyle devam ederse hangi önlem alınırsa alınsın hastalığın özelliği 
ve mekânların özellikleri ile önlemlere dikkat etmeyecek insanların da her zaman var olduğu bir arada 
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düşünülünce sertifikalı sistemler dahi olsa işletmelerin hizmet vermeye başlamaması gerekir. Çünkü 
önlem almanın bulaşıcılığa engel olamayacağını düşünüyorum.”, 

• “Virüsün tamamen yok edildiğinden emin olana kadar dokunulacak dokunulmayacak her yüzeyin 
hijyenik olmasını, gıdaların özenle temizlenmesini, çalışanların ve misafirlerin toplu bulunulan 
yerlerde maske kullanmasını isterim.” 

Tablo 4: Turizm İşletmelerinin Alması İstenen Tedbirler 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

İşletmelerin alması gereken 
tedbirler (877)* 

 N %** 
Temizlik ve Hijyen 481 84,2% 

Hijyen Tedbirleri (226)   
Temizlik (112)   
Dezenfeksiyon (81)   
Eldiven ve Maske Kullanımı (13)   
Ortak Tuvalet vb. Temizliği (18)   
Havalandırmaların Temizliği (7)   
Odalar için Çeşitli Tedbirler (24)   

İşletmelerde Sosyal Mesafenin Planlanması 123 21,5 
İşletme Kapasitelerinin Düzenlenmesi 58 10,2 
Yiyecek ve İçecek tedbirleri 51 8,9 
Sağlık Kontrollerinin Yapılması 21 3,7 
Sertifika ve prosedürlerin kullanımı 16 2,8 
Yabancı Turist Kabul Edilmemesi 18 3,2 
Ortak havuzların kullanılmaması 11 1,9 
Tek kullanımlık ürün kullanımı 5 0,9 
Tedbirlerin Önemi Yok  93 16,3 
Önlemler İşe Yaramaz (30)   
Önlemler Uygulanmaz (15)   
Teknik Olarak Önlenemez (48)   

*Bazı turistlerin birden fazla tatile çıkma amacı olduğu için katılımcı sayısı 571’den fazladır. 
**Katılımcı sayısına göre oranlama yapılmıştır. 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizm sektörünün dolayısıyla turist davranışlarının birçok faktörden etkilenebilen esnek bir yapısı 
vardır (Lohmann, 2004). Turistlerin sağlıklarına yönelik algıladıkları tehdit ve riskler, turistlerin tatil 
yapma niyetlerini olumsuz etkileyen ve destinasyon tercihinde karar vermede etkili olan unsurlar 
arasında yer almaktadır (Jonas vd., 2011). Bu çalışmada COVID-19 salgını ve bulaşma tehdidi 
sonrasında Türk turistlerin tatil yapma düşünceleri ve beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Küresel boyuttaki bulaşıcı hastalıklar ülke ekonomilerini ve çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir 
(McKibbin ve Fernando, 2020). Bu çalışmanın bulgularında COVID-19’un Türk turistlerin çalışma 
biçimlerini ve çalışma durumlarını bütün dünyada olduğu gibi olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. 
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Ancak COVID-19’un yarattığı tehlikenin geçmesine yönelik beklentiler ele alındığında katılımcıların 
%29’u 1-2 ay ve %19’u 3-4 ay içinde bu tehlikenin biteceğini savunurken önemli bir kısmı da (%43) 
bir yıldan fazla süreceğini ifade etmektedir. 

Türk turistler içinde tatil planı olanların önemli bir kısmının planlarını iptal ettiği veya ertelediği 
sonucuna ulaşılmıştır. Pandemi ile ilgili tedavi, aşı, tehlikesi vb. sebeplerden dolayı belirsiz durumun 
olması planların iptal ve ertelenmesinde etkili olduğu aşikardır. Ayrıca turizm işletmelerinin 
COVID-19 ile ilgili oluşturulacak sertifikaya sahip bile olunsa şu an için katılımcıların %68’i tatile 
çıkmayı düşünmediklerini ifade etmişlerdir. 

Devletin seyahat yasaklarını kaldırması durumunda katılımcıların yaklaşık %64’ü Temmuz-Ekim 
dönemi içinde tatile çıkabileceklerini ifade ederken %25’i ise en az bir yıl sonra tatil yapmayı 
düşündüğünü ifade etmiştir. Ayrıca yaklaşık turistlerin %7’si pandeminin biteceğine emin oldukları 
zaman tatil yapacaklarını belirtmişlerdir. Her üç katılımcıdan birinin bu yıl tatil yapmayı 
düşünmedikleri söylenebilir. Geri kalan kısmının mevcut şatlarda dahi tatil yapmayı düşünmeleri 
turizm işletmeleri için umut verici bir durumdur. Ancak pandemi ile ilgili yaşanacak olumlu veya 
olumsuz gelişmelerin bu durumu değiştirebileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca kişilerin pandemi 
sonrasında yaşadıkları gelir kayıpları tatil bütçelerinin azalmasına veya tatile bütçe ayıramamalarına 
sebep olabilir. Dolayısıyla seyahat kısıtlamalarının ortadan kalkması durumunda turizm 
işletmelerinin önceliği tatile çıkmayı arzulayan turist kitlesi olmalı ve onların ihtiyaç ve isteklerine 
cevap vermek için çabalamalıdırlar. Tatil bütçesi konusunda daralma yaşayan turistler için, bütçeye 
uygun tatil paketlerini sunmak turizm hareketlerine katılımı arttırabilir.  Yasaklar kalksa bile sağlık 
riskinden dolayı en az bir yıl tatil yapmama görüşüne sahip olan turistlerin turizm hareketlerine 
dahil olabilmeleri için salgınla ilgili aşı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelerin etkili olacağı 
düşünülmektedir. Eğer tedavi ile ilgili olumlu gelişmelerin yaşanması durumunda bu kitle 
içerisinden de turizm hareketlerine katılım olabilir. 

Turistlerin tatil yapabilme şartlarının oluşması durumunda, tatile gitmek isteyecekleri turizm 
bölgeleri ele alındığında tercihler Ege ve Akdeniz bölgelerine yöneliktir. Üçüncü sırada Marmara 
Bölgesi yer alırken katılımcıların sadece yaklaşık %7’si yurtdışına gitmek istediğini ifade etmiştir. 
Mevcut durumun yarattığı şartlar ele alındığında tatil yeri yurtdışı olan Türk turistlerin önümüzdeki 
dönemde yurtiçini tercih edecekleri söylenebilir. Ayrıca bu sezon için Türk turistler içerisinde tatil 
destinasyonu olarak ikamet ettikleri yerlere yakın bölgeleri tercih etme durumları da olabilir. 
Dolayısıyla nüfus bakımından büyük olan illere yakın tatil destinasyonları açısından bu durum 
fırsata dönüşebilir. 

İmkan dahilinde turistlerin tatillerinde tercih ettikleri konaklama tesisleri ele alındığında turistlerin 
%42’si butik tesislerde kalacağını belitmiş, %21’i de kamp yapabileceklerini belirtmiştir. Yaklaşık 
%7’si ise yazlık evleri tercih edeceklerini ifade etmişlerdir. Büyük ölçekli otel ve tatil köyünden yana 
tercih yapacaklarını belirten turist oranı yaklaşık %28 olarak tespit edilmiştir. Turistlerin sosyal 
mesafeyi koruma amaçlı bu yıl daha küçük tesislerde ya da tatil yerlerinde vakit geçirebilecekleri 
beklenen durumlardan bir tanesidir. Bu durum küçük ölçekli konaklama tesisleri için avantaj 
sağlarken büyük ölçekli konaklama tesisleri için handikap oluşturabilir. Küçük ölçekli konaklama 
tesislerinin pazarlama iletişimi çabalarında bu duruma dikkat çekmeleri rekabet avantajı yaratabilir. 
Özellikle tesis içerisinde insanlar arasında mesafelerin korunması ve küçük tesislerin hijyen ortamını 
sağlamada daha başarılı olabileceği konusunda turistleri ikna etmeleri gerekir. 
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Araştırmaya katılan katılımcılara ilk fırsatta tatile çıkma isteklerinin altında yatan sebepler içerisinde 
en çok rahatlama ve dinlenme ihtiyacı olduğu görülmüştür. Bu sonuç literatürdeki seyahat 
motivasyonları ile örtüşmektedir (Mehmetoğlu, 2004; Harman vd., 2013; Harman, 2014; Bingöl ve 
Çakır, 2020). Motivasyonla ilgili araştırmaların çoğunda turistleri tatil yapmaya iten en önemli 
sebepler arasında zihinsel ve bedensel dinlenme ihtiyacının olduğu ve bu ihtiyaçların giderilmesi ile 
turistlerin kendilerini yenilenmiş ve baskıdan kurtulmuş hissettiği ifade edilmektedir. Çalışma ve 
günlük hayatın getirdiği stres ve yorgunluğun yanında pandemi durumunun oluşturduğu gergin 
ortam ve dönem sonrasında bu çalışmada turistlerin tatil yapma sebeplerinden en önemlisi 
rahatlama ve dinlenme olarak ortaya çıkması beklenen bir durumdur. Bunların yanında yaz tatili 
(deniz, kum, güneş) aile ve arkadaşla vakit geçirmek yeni yerler görmek isteyen turistler de 
bulunmaktadır. Turistlerin rutinden ve stresten uzaklaşmak ve dinlenip rahatlamak istemeleri doğa 
ve yayla turizmi gibi alternatif turizm türlerine katılımı arttırabilir. Alternatif turizm türlerine 
yönelik hazırlanacak tatil paketlerine talepte artış olması beklenebilir.  

Katılımcıların işletmelerden alması gereken tedbirler içerisinde katılımcıların %84’ü temizlik ve 
hijyen beklentisini dile getirmiştir. İşletmelerden genel olarak temizlik ve hijyen beklentisi içinde 
bulunan turistler özellikle oda, ortak kullanım alanları, havuz, havalandırma ve tuvalet temizliği 
açısından beklentilerini ifade etmişlerdir. Ayrıca işletme içinde sosyal mesafenin korunmasına 
yönelik düzenlemeler dile getirilmiş ve işletmelerin tam kapasite ile çalışmamaları yönünde birtakım 
beklentiler sunulmuştur. Bunların yanında işletmelerden gıda güvenliğine yönelik tedbirler alınması 
istenmiştir. Ayrıca sağlık taramalarının yapılması, yabancı turist kabul edilmemesi ve havuzların 
açılmaması yönünde beklentileri olan turistlerde bulunmaktadır. Turistlerin işletmelerden almasını 
istedikleri tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm işletmelerine yönelik yaptığı tavsiyeler 
arasında (kapasite düzeni, temastan kaçınma, dezenfeksiyon, ateş ölçümü vb.) büyük benzerlikler 
bulunmaktadır. Turistlerin pandemiye yönelik bilinç geliştirmesinde ve beklenti oluşturmasında 
Sağlık Bakanlığı’nın konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmelerin önemli rol oynadığı söylenebilir. 
Katılımcıların belirli bir kısmı (%16) ise pandemiye karşı alınabilecek bir tedbir kesin çözüm 
olmayacağını düşünmektedir. Bulaşıcılığın tehlike oluşturduğu ve tedbirlerin bulaşıcılık karşısında 
kesin çözüm olamayacağını düşünen bu grubun pandemi tehlikesi tamamen geçmeden başkaları ile 
aynı fiziki çevre içerisinde tatil yapmayacakları düşünülmektedir. 

Sonuç olarak pandeminin kısa vadede uluslararası turizm hareketlerini keskin bir şekilde olumsuz 
etkileyeceği tahmin edilen bir durumdur. Ancak turist beklentileri de ele alındığında bazı 
belirsizliklerin ortadan kalkması durumunda, yurtiçi tatil faaliyetlerinin başlayabileceği söylenebilir. 
Belirsizlikler içinde pandemiye yönelik tedavilerin ortaya çıkması ve ayrıca işletmelerin alacakları 
COVID-19 önlemleri özellikle yurtiçi turizm hareketlerinin başlamasını ve gelişmesini sağlayabilir. 
Bu yüzden turizm işletmeleri turizm hareketlerinin başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını 
yapmalıdırlar. 

Bu çalışmanın birçok çalışma gibi sınırlılıkları mevcuttur. Öncelikle araştırma kolayda örnekleme 
yöntemi ile çevrimiçi ortamda daha önce tatil satın alan 571 turist ile sınırlanmıştır. Bütün potansiyel 
turistleri dahil edebilecek farklı örnekleme yöntemleri ile çalışma tekrarlanabilir. Ayrıca COVID-19’a 
yönelik yaşanabilecek olumlu ve olumsuz gelişmeler doğrultusunda turist beklentilerinde değişme 
olması mümkündür. Dolayısıyla turist davranışları tahmin edebilmek ve turizm işletmelerine yol 
göstermek için yaşanabilecek her gelişmeden sonra çalışma tekrarlanmalıdır. 
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Öz 

Birtakım turistik faaliyetleri içeren ve turizm kaynaklarına yön veren destinasyon kavramı ile 
ilgili ulusal ve uluslararası literatürde farklı biçimlerde ifadeler kullanılması söz konusudur. 
Sahip olduğu karmaşık yapısı ile çok yönlü bir kavram olan destinasyon, İngilizceden 
“destination” kelimesi temel alınarak dilimizde “destinasyon” olarak kullanılmakta olup ulusal 
ve ulusal literatürde yer alan yazar ve araştırmacıların çalışmalarında değişik tanımlar ve farklı 
kelimelerle ifade edilmeye çalışılmaktadır. Türk Dil Kurumunda “varılacak olan yer” şeklinde 
ifade edilen destinasyon kavramı Türkçede “turizmle ilgili alan”, “turistik bölge”, “ziyaret edilen 
yer”, “turistik merkez” gibi kavramlarla ifade edilmekte olup tam karşılığı ise ilgili literatürde 
kesinleşmemiş durumdadır. Bu çalışmanın amacı, ulusal ve uluslararası literatürde destinasyon 
kavramı ile ilgili yaşanan tanım karmaşıklığına bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek, bir tanım 
önerisi geliştirmek ve ilgili literatüre katkıda bulunabilmektir. Çalışma kapsamında ikincil 
verilerden yararlanılmış, literatür taraması tekniği ile veri toplanmıştır. Karmaşık bir yapıya 
sahip olan destinasyon kavramına yönelik ulusal ve uluslararası literatürde yaşanan tanım 
farklılığı ve anlam karmaşasına bir tanımlama denemesiyle katkı sağlamaya çalışılmıştır.  
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Abstract 

Different expressions are used in the national and international literature regarding the concept 
of destination, which includes some touristic activities and directs tourism resources. Destination, 
which is a versatile concept with its complex structure, is used as a “distension” in our language 
based on the word “distension” from English, and its tried to be expressed with different 
definitions and words in the studies of authors and researchers in the national and international 
literature. The term “destination”, expressed in the Turkish Language Institution as “place to 
arrive”, is tried to be explained with concepts such as “tourism-related area”, “touristic region”, 
place of visit”, “touristic center”, and its exact counterpart is uncertain in the relevant literature. 
The aim of this study is to contribute to the definition complexity related to the concept of 
destination in the national and international literature, to develop a definition proposal and to 
contribute to the related literature. Within the scope of the study, secondary data were used and 
data were collected using the literature review technique. It has been tried to contribute to the 
definition of destination, which has a complex structure, with an attempt to define the difference 
in meaning and complexity in the national and international literature.     
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GİRİŞ 
Destinasyon kavramı, ulusal ve uluslararası literatürde farklı tanımlarla ifade edilmektedir. Bu 
durum zaman zaman anlam farklılıklarına neden olmakta, tanım karmaşası yaratabilmektedir. 
Oldukça kapsamlı ve birçok unsuru bünyesinde barındıran destinasyon kavramı (Şengül vd., 
2018:11) kapsamının genişliği ve bileşikliği nedeniyle dünyanın birçok dilinde de aynı kelime ile 
tasvir edilmektedir.  
 
Ulusal ve uluslararası literatürde destinasyon kavramının net olarak ifade edilmesinde veya tam 
olarak bir kelime karşılığı kullanılmasında zorluk yaşanmaktadır. Destinasyon kavramının geniş 
kitlelerce kullanımı, kavrama yönelik kastedilen bölge, ifade edilen alan, anlatılmak istenen yer 
konularındaki karışıklığı daha da artırmaktadır.  
 
Farklı kaynaklarda değişik açılardan (turizm talebi, turizm arzı) ele alınan destinasyon kavramı, 
genel olarak coğrafi alan, bölge, turizm bölgesi, çekim bölgesi gibi ifadelerle birlikte 
kullanılmaktadır. Ulusal ve uluslararası literatürde (özellikle turizm) daha net anlam ile ifade 
edilebilmesi ve sahip olduğu karmaşık yapının daha net çözümlenebilmesi adına destinasyon 
kavramının tanımlamasında ortak bir yapı oluşturulması gerekmektedir.          
 
DESTİNASYON 
Kişinin ikamet ettiği alan dışına gerçekleştirdiği ziyaret sahası olarak da ifade edilen destinasyon 
kavramı, ziyaretçinin olanaklarından istifade ettiği ve bir süre kullandığı fiziksel bir alan olarak 
da değerlendirilmektedir (Pike, 2004:3; Wang, 2011:3). Literatürde destinasyon ayrıca, yerel 
olarak sunumu gerçekleştirilen ürün, hizmet ve tatil birikimlerinin tamamı ya da ziyaretçilerin 
değişik sebeplerle yer aldığı coğrafi bir alan veya yer, bölge olarak da geçmektedir (Tinsley ve 
Lynch, 2001:372).  
 
Destinasyon, yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından doğal, kültürel ve tarihi değerleri barındıran 
turistik çekim yerleridir. Birçok bileşeni barındıran destinasyon kavramı ile ilgili Güncel Türkçe 
Sözlükte (Türk Dil Kurumu) ‘varılacak olan yer’ ifadesi geçmekte, ulusal ve uluslararası 
literatürde ise farklı tanımlarla karşılaşılmaktadır (Minghetti, 2001:256; Haugland vd., 2011:268; 
Türk Dil Kurumu, 2019).  
 
Genel anlamda ‘varış yeri’ ifadesinin tercih edildiği turizm endüstrisinde destinasyon kavramı, 
yerli ve yabancı ziyaretçilerin farklı amaçlarla geçici bir süre tercih ettiği yöre, köy, kasaba, şehir, 
bölge, ülke hatta kıta kelimeleri yerine tercih edilmekte olup farklı çalışmalarda varış noktası, 
turizm bölgesi, turizm yöresi, ziyaret edilen yer, hedef bölge, turistik istasyon şeklinde de 
kullanılmaktadır (Lebe, 2005:1137; Vanhove, 2005:108; Akyol vd., 2018:312). 
 
YÖNTEM 
Özellikle turizm endüstrisi ile bağlantılı tanımlarda ağırlıklı olarak coğrafi temele dayandırılan 
destinasyon kavramına yönelik yaklaşımlar farklı gibi algılansa da ulusal ve uluslararası 
literatürdeki ifadeler ağırlıklı olarak birbirleri ile ilişkili görülmektedir. Çalışmanın amacı 
destinasyon olgusunu kavramsal açıdan değerlendirerek ulusal ve uluslararası literatürde 
yaşanan tanım karmaşasına olumlu yönde bir katkı sağlayabilmektir.  
 
Bu doğrultuda çalışmada ikincil verilerden yararlanılmıştır. Veri kaynağı olarak konu ile ilgili 
her türlü belgeden yararlanılmıştır. Verilerin toplanmasında literatür taraması tekniğinden 
yararlanılmıştır. Mümkün olduğunca farklı kaynaklar kullanılarak yapılan ulusal ve uluslararası 
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tarama ile çalışmaya katkı sağlaması adına kitap, ansiklopedi, dergi, lisansüstü tez, bildiri kitabı 
ile internet kaynaklarından yararlanılmıştır.    
 
BULGULAR 
Çalışmanın bu kısmında, literatür taraması tekniği kullanılarak elde edilen destinasyon kavramı 
ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde yer alan tanımlamalara değinilmiştir. Elde edilen 
bulgular çerçevesinde destinasyon kavramı ile ilgili; turistik ürün olması, çekim unsurları, 
özellikleri, sınıflandırması ve yönetimi konuları ile ilgili bilgilendirmelere yer verilmektedir. 
 
Destinasyon Kavramı ve Tanımı 
Birçok bileşeni barındıran destinasyon kavramı ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde farklı 
tanımlarla karşılaşılmaktadır (Minghetti, 2001:256; Haugland vd., 2011:268). Genel anlamda 
‘varış yeri’ ifadesinin tercih edildiği turizm endüstrisinde destinasyon kavramı, yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin farklı amaçlarla geçici bir süre tercih ettiği yöre, köy, kasaba, şehir, bölge, ülke hatta 
kıta kelimeleri yerine tercih edilmekte olup farklı çalışmalarda varış noktası, turizm bölgesi, 
turizm yöresi, ziyaret edilen yer, hedef bölge, turistik istasyon şeklinde de kullanılmaktadır 
(Lebe, 2005:1137; Vanhove, 2005:108; Akyol vd., 2018:312). 
 
Turistik Ürün Olarak Destinasyon 
Turizm; farklı alan ve bölgeler tarihi, coğrafi, kültürel ve sosyal açıdan bireylerin öğrenmesine ve 
anlamasına aracılık eden bir endüstridir. Destinasyon kavramı da bu endüstrinin en önemli 
bileşenlerinden birisidir. Rekabetin arttığı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin daha bilinçli ve seçici 
davrandığı günümüz şartlarında destinasyon global bir kavram olmuştur (Suleman ve Qayum, 
2019:26). Ayrıca turistik hareketler yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası açılardan önem 
kazanmış, küreselleşme faaliyetlerinin de etkisiyle turizm faaliyetlerinde çeşitlendirme ve 
yapılandırma ihtiyacı duyulmaya başlanmıştır (Özsezgin ve Ünlüönen, 2018:46). 
 
Turizm destinasyonu kavramı, yerli veya yabancı ziyaretçilere sunulan farklı özelliklerdeki tabii 
güzellikleri ve çekicilikleri olan yerler olarak ifade edilmektedir. Turizm destinasyonu günümüz 
turizm endüstrisinde doğa, çevre, manzara, kültür gibi öğelerden oluşan bir birleşim şeklinde 
algılanan, kişinin geçici bir süre tercih ettiği, konaklama imkânı dışında tüm altyapı ve üstyapı 
hizmetlerinin bir arada sunulduğu turistik alandır (Akdemir ve Kırmızıgül, 2016:539). 
 
Turizm destinasyonu, ziyaretçilerin bir yerden farklı bir yere hareketine yön veren ürün, hizmet 
ve tecrübelerin bir araya gelmesi ile oluşur. Doğal, kültürel ve iklimsel şartlara sahip, birbirinden 
farklı zenginlikleri olan, geceleme, yeme-içme, ulaşım ve iletişim gibi ihtiyaçları karşılama imkânı 
olan turizm destinasyonları, ziyaretçilere sunumu adına ilgili bölgeye ait etkinliklerin 
gerçekleşebildiği, etkin ve verimli bir marka ile imajı olma potansiyeli olan turistik alanlardır 
(Anuar vd., 2012:146).   
 
Destinasyon tanımında kullanılan yöre, bölge, köy, şehir, ülke veya kıta benzeri her coğrafi alan 
turizm destinasyonu olarak ifade edilmemelidir. Bahsi geçen alanın turizm destinasyonu 
şeklinde tanımlanabilmesi için birtakım özellikleri olmalıdır (Framke, 2002:102; Hsu vd., 
2004:122; Dávid ve Tözsér, 2009:81;  

Ø  Ziyaretçiler seyahat amacı doğrultusunda tercih ettiği bir yer, 
Ø  Ziyaretçilere ve yerel halka ürün ve hizmet sunan bir yer, 
Ø  Fiziksel ve coğrafi sınırları olan bir yer,   
Ø  Ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek unsurlara sahip bir yer, 
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Ø  Mevcut ve potansiyel ziyaretçilerin düşüncelerinde imaj oluşturan bir yer, 
Ø  Bütünleşik bir ürün ve hizmet sunan bir yer, 
Ø  Rekabet edebilme özelliğine sahip olan bir yer. 
 

Destinasyon Çekim Unsurları 
Her endüstride olduğu gibi turizmde de rekabet ortamı özellikle tüketim bilincinin artması 
doğrultusunda yoğunlaşmıştır. Endüstrinin en önemli unsurlarından olan destinasyonlara 
yönelik rekabet ortamında ürün ve hizmetlerin farklılaşması, kalitelerinin artması ve 
memnuniyet sağlanması konularında en iyi imkânların oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır 
(Sever ve Girgin, 2019:241). Bu yaklaşımın en önemli sebebi, yerli ve yabancı ziyaretçi 
beklentilerinin sadece hizmet endüstrisince değil, turizm destinasyonunun bileşenlerince de 
karşılanmaya çalışılmasındandır (Michalkó vd., 2015:85).  
 
Bir destinasyonun diğerlerine göre fark yaratabilmesi, yer aldığı pazardaki rekabet gücünü etkili 
hale getirebilecek imaj ve çekicilik unsurlarına sahip olması ile ilgilidir (Middleton vd., 2009:344). 
Destinasyon çekim unsurları, ziyaretçilerin beklenti, seçim ve memnuniyetlerinde oldukça 
önemli derecede rol oynamakta olup mevcut oldukları süre zarfında da ilgi gören ve ziyaretçi 
çekebilen birer turistik ürün olarak değerlendirilmektedir (Raina, 2005:102; Zengin, 2006:31; 
Yüncü vd., 2017:233; Karasakal, 2019:225). Destinasyon çekim unsurları Şekil 1’de yer almaktadır. 

 
Şekil 1. Destinasyon Çekim Unsurları 

ÇEKİCİLİKLER ULAŞIM KONAKLAMA DESTEK HİZMETLERİ ALTYAPI 
Doğal Dünya trafik 

ağına 
kolay ulaşım 

Ticari Alışveriş mağazaları Karayolu 
Yapay 

Kültürel 
Etnik 

Tamamlayıcı 
Resmi olmayan 

Özel sektör 

Bankalar  
Sağlık kuruluşları 

Yerel halk için işletmeler 

Demiryolu 
Havaalanı 

Enerji 
 Su ve kanalizasyon 

 Diğer hizmet işletmeleri 
     

 

                    Ucuzluk                    Güvenlik                       Emniyet                         İstikrar 
 

Ø  Çekicilikler: Ziyaretçilerin seyahat olaylarında karar vermelerini direk olarak etkileyen 
unsurlardır. Destinasyonun çekiciliğini oluşturan özellikler; tabiatta kendiliğinden olan doğal 
faktörler, insan yapımı olan yapay faktörler, kültürel miras ve etkinlikler şeklinde 
sıralanmaktadır. 

Ø  Ulaşım: Bir destinasyonun değerlendirilmesinde önemli özelliklerden biri de 
destinasyonun sahip olduğu ulaşım sistemidir. Birbirinden farklı çekicilik özelliğine sahip olan 
bir destinasyon için ziyaretçilerin önem verdiği konuların en başında ulaşım imkânı gelmektedir. 

Ø  Konaklama: Konaklama, turizm endüstrisinin en temel gereksinimlerinden birisidir. 
Destinasyonu ziyarete gelenlerin ziyaret sürelerini artıran etkenlerden olan konaklama unsuru, 
ilgili işletmenin yiyecek-içecek ve diğer hizmetleri de sunması ziyaretçiler açısından 
destinasyonu öne çıkarabilmektedir. 

Ø  Destek Hizmetleri: Ziyaretçinin ihtiyaç duyabileceği fonksiyonları kapsayan destek 
hizmetleri, bireylerin destinasyondaki gündelik hayatlarının devamını sağlamaktadır. Alışveriş 
ünitesi, sağlık kuruluşu, banka gibi öğeler destinasyonun destek hizmetleri unsurlarıdır.  
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Ø  Altyapı: Su, kanalizasyon, haberleşme, otoyol gibi destinasyonda yer alan hizmet 
unsurları, ziyaretçilerin diğer unsurlardan yararlanmalarını sağlamaktadır. 

 
Destinasyonun sahip olduğu olanaklar, ziyaretçinin türü ve elde edilecek gelir açısından önem 
gösteren konulardır (Pender ve Sharpley, 2005:206). Destinasyon çekim unsurlarını oluşturan 
çekicilik, ulaşım, konaklama, destek hizmetleri ve altyapı gibi kaynaklar, ziyaretçilerin 
destinasyona yönelik algı ve izlenimlerin oluşmasında etkili bir rol oynamaktadır. Bu durum 
destinasyona rekabet avantajı sağlayan unsurlardandır (Crouch, 2007:1).  
 
Destinasyonların barındırdığı güvenlik, emniyet, istikrar, ucuzluk gibi özelliklerin yanında 
mutfak kültürü, taşıma kapasitesi, turizm gelişim planları, rekreatif etkinlikler, imaj, peyzaj ve 
tasarım özellikleri gibi alt başlıklar destinasyon kavramı ile ilgili ulusal ve uluslararası 
araştırmalarda ön plana çıkmaktadır (Prideaux, 2000:56; Russell, 2003:98; Kolb, 2006:10; Correia 
vd., 2007:77; Erdemir, 2018:9). 
 
Turistik destinasyonlar ile ilgili çekim unsurları birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip 
niteliklerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır (Şahin ve Güzel, 2018:78). Farklı araştırmacıların 
çalışmalarından elde edilen bulgular doğrultusunda destinasyon çekim unsurları; ulaşılabilirlik, 
fiziki coğrafya, tarih ve kültür, etkinlik ve aktiviteler, altyapı ve üstyapı, destekleyici hizmetler, 
gezi ve paket turlar, atmosfer, misafirperverlik, mutfak kültürü ve çevre biçiminde 
sıralanabilmektedir (Boyne vd., 2003:133; Kim, 2014:37; Demirkol ve Yozcu, 2016:76; Chang vd., 
2018:3535). 
 
Destinasyon çekim unsurları, yerli ve yabancı ziyaretçilerin turistik bölgeleri tercih etmelerinde 
önemli faktörler arasındadır. İlgili destinasyonların bahsi geçen unsurları barındırmasının 
öneminin yanı sıra, bu unsurlar koordineli ve uyumlu hareket etmeli, işbirliği içerisinde 
yönetilmelidir (Ağcakaya, 2019:38). 
 
Destinasyon Özellikleri 
Her endüstride olduğu gibi turizmde de rekabet ortamı özellikle tüketim bilincinin artması 
doğrultusunda yoğunlaşmıştır. Endüstrinin en önemli unsurlarından olan destinasyonlara 
yönelik rekabet ortamında ürün ve hizmetlerin farklılaşması, kalitelerinin artması ve 
memnuniyet sağlanması konularında en iyi imkânların oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır 
(Sever ve Girgin, 2019:241). Bu yaklaşımın en önemli sebebi, yerli ve yabancı ziyaretçi 
beklentilerinin sadece hizmet endüstrisince değil, turizm destinasyonunun bileşenlerince de 
karşılanmaya çalışılmasındandır (Michalkó vd., 2015:85).  
 
Sahip olduğu doğal, iktisadi, tarihi, sosyo-kültürel, teknolojik ve siyasi öğeleri konaklama, yeme-
içme, ulaşım, rekreasyon, alışveriş gibi altyapı hizmetleri ile destekleyen destinasyonlar, 
yapılarındaki farklılıkların etkisiyle bazı özellikleri barındırmaktadır (Warnaby, 1998:58; Murphy 
vd., 2000:43; Ashword ve Voogd, 2013:8): 
 

Ø  Ölçek: Bir ülkenin kendisi olabileceği gibi ülke içerisindeki bir köy, kasaba, şehir veya 
bölge de destinasyon olabilmektedir. 

Ø  Bütünleşik: Destinasyon genelinde sunulan doğrudan veya dolaylı ürün ve hizmetlerin 
bir bütün olarak halinde sunulması gerekmektedir. 

Ø  Çoklu Satış: Farklı ziyaretçi kitlelerine değişik özellikleri ön plana çıkartılan aynı 
destinasyonların birden fazla kez satılması mümkündür. 
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Ø  Farklı İzlenim: Bir destinasyon, yerli ve yabancı ziyaretçilerde ve paydaş gruplarında 
farklı tecrübe etkisi ve izlenim bırakabilir. Dolayısıyla bir destinasyonun oluşturabileceği yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası algı boyutları söz konusudur. 

 
Destinasyon Sınıflandırması 
Bireylerin turistik ihtiyaçlarını gidermede etkili ve turizm açısından çekiciliğe sahip bölgeler olan 
destinasyonların doğal ve kültürel çekicilikleri, erişilebilir özelliği, belirli bir imajı ve markası 
olmalıdır (González ve Falcón, 2003:720). Destinasyonların oluşumunda ve sınıflandırılmasında 
ekonomik, sosyo-kültürel, psikolojik ve siyasi etkenler sebebiyle farklılık gösteren birçok ölçüt 
rol oynamaktadır (Kavaratzis ve Ashworth, 2005:183).  
 
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin farklı ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya çalışan destinasyonlar 
değişik özellikler taşımaktadır. Bu düşünce doğrultusunda destinasyonların farklı çeşitleri söz 
konusu olmaktadır (Lundgren, 1982:10; Batchelor, 1999:183; Boyd ve Singh, 2003:20; Atay, 
2003:32; Studzieniecki ve Mazurek, 2007:34; Rızaoğlu, 2007:188; Özdemir, 2014:15; Karadamar ve 
Taşkın, 2016:3). Ulusal ve uluslararası literatürde destinasyonlara yönelik çeşitlilik ve 
sınıflandırma farklı başlıklar altında değerlendirilmektedir (Tablo 1): 
 

Tablo 1. Destinasyon Sınıflandırması 
YAZAR(LAR) YIL TASNİF TÜRLER 

Faulkner ve Tideswell    1997 2 İç ve Dış Boyut (Yerliler, Destinasyonun Rolü) 
Buhalis 2000 6 Kentsel, Sahil, Dağ, Kırsal, Otantik, Egzotik 
Lew ve McKercher 2002 5 Tek, Geçişli, Çıkış, Dolaşımlı, Merkezi 
Stange ve diğ. 2011 4 Jeofiziksel-Manzara-Estetik, Ekolojik-Biyolojik, Kültür-Tarih, Rekreasyonel 
Türkay 2014 7 Şehir, Sayfiye Alan, Kırsal Alan, Dağ, Korunan Alan, Sualtı, Uzay 
Kozak 2014 7 Dinlenme, Kültür, Tarihsel, Etnik, Eğlence, İktisadi, Siyasi 
Özer 2015 5 Büyüklük, Konum, Kapsam, Faaliyet Süresi, Sahip Oldukları Çekicilikler 
Petroman 2015 6 Tarih ve Kültür, İnsan Yapısı, İş ve Konferans, Büyük-Köklü Kent, Sahil, Kırsal 
Cook ve diğ. 2018 3 Yaz, Kış, Dört Mevsim 
Tuna 2018 5 Etnik, Kültürel, Tarihi, Çevresel, Eğlence 
Kılınç 2019 4 Klasik, Doğal, İş, Kısa Kalışlı 
Bayraktaroğlu 2019 4 Yapıları, Mekânsal Özellikleri, Fiziksel Büyüklükleri, Turizm Türleri 

Güler ve diğ. 2019 9 
Temel Çekim Unsurları, Büyüklük, Politik Sınırlar, Konum, Kapsam, 

Faaliyet Süresi, Turistin Önceliği, Turizm Türleri, Doğal veya Yapay Gelişim 
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Genel anlamda sınır ve coğrafi özelliklerine göre ayrım gösteren destinasyonlar bölge, ülke, 
eyalet, şehir, kasaba, tematik gibi başlıklar altında değerlendirilmektedir. Turistik çekiciliklerine 
göre kentsel, sahil, dağ, kırsal, otantik ve egzotik başlıklarında sınıflandırılan destinasyonlar tatil 
deneyimlerine göre ise etnik, kültürel, tarihi, çevresel ve eğlence başlıklarına göre ayrılmaktadır 
(Buhalis, 2000:101; Tuna, 2018:8). Destinasyon kavramı yaz tatil, kış tatil ve dört mevsim tatil 
destinasyonları şeklinde de sınıflandırılırken, temel hizmetlerini sunum yaptıkları (dinlenme, 
kültür, tarihsel içerik, etnik turizm, eğlence, iktisadi içerikli, siyasi içerikli) alanlara göre de 
çeşitlilik göstermektedir (Kozak, 2014:143; Cook vd., 2018:256).  
 
Farklı bir araştırmada destinasyonlar turizm faaliyetlerine ev sahipliği gösterdiği (şehir, sayfiye 
alan, kırsal alan, dağ, korunan alan, sualtı, uzay) alanlara göre de sınıflandırılmakta olup, faaliyet 
sürelerine (mevsimlik, yıllık), konumlarına (yakın, uzak), büyüklüklerine (makro, mikro), sahip 
oldukları çekiciliklerin güçlerine (ana, ikincil) ve kapsamlarına (tekli, çoklu) göre de farklılık 
göstermektedir (Türkay, 2014:6; Özer, 2015:6). Destinasyonlar ayrıca jeofiziksel-manzara-estetik, 
ekolojik-biyolojik, kültürel-tarihi ve rekreasyonel çekiciliklere göre sınıflandırılırken (Stange vd., 
2011:4), bir başka sınıflandırmada ise tek, geçişli, çıkış, dolaşımlı ve merkezi olmak üzere 
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ayrılmıştır (Lew ve McKercher, 2002:612). Diğer bir araştırmada ise destinasyonlar klasik, doğal, 
iş ve kısa kalışlı şeklinde sınıflandırılırken (Kılınç, 2019:99), Güler ve diğerlerinin çalışmasında 
ise temel çekim unsurları, büyüklük, politik sınırlar, konum, kapsam, faaliyet süresi, turistin 
önceliği, turizm türleri ile doğal veya yapay gelişimlerine göre ayrılmıştır (2019:275). 
 
Destinasyon çeşitlendirmesini Faulkner ve Tideswell (1997:6) iç boyut (yerliler) ve dış boyut 
(destinasyonun rolü) şeklinde açıklarken Petroman ise (2015:341) tarih ve kültür, insan yapısı, iş 
ve konferans, büyük-köklü kent, sahil ve kırsal, Bayraktaroğlu ise yapılarına (doğal, insan 
yapımı), mekânsal özelliklerine (kapalı alan, yarı açık, açık alan), fiziksel büyüklüklerine (mini, 
küçük, orta ölçekli, büyük, bölge, kuşak) ve turizm türlerine göre (deniz-kum-güneş, kültür-
tarih) sınıflandırmaktadır (2019:27).  
 
Destinasyon türleri ilgili araştırmalarda değişik kategori veya gruplara göre sınıflandırma 
yapılırken son yıllardaki turizm endüstrisinin gelişimi ve büyüme süreci dikkate alınmalı ve 
güncel bir şekilde sınıflandırma yapılmalıdır. Bu düşünce doğrultusunda Hudson (2008:392)’un 
çalışmasından da yararlanılarak güncel bir destinasyon sınıflandırılması oluşturulmaya 
çalışılmıştır:  
 

Ø  Başlıca Uluslararası Destinasyonlar: Özellikle uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çeken 
Paris, New York, Milano, Londra, İstanbul gibi dünya genelinde kabul gören yerlerdir. Bu 
destinasyonlar ‘Görülmesi Gereken Yerler’ başlıklı birçok önemli gezi listelerinde yer almaktadır. 

Ø  Klasik Destinasyonlar: Doğal, kültürel veya tarihi çekiciliklerin uzun süreli tatilleri 
teşvik ettiği destinasyonlardır. Saint-Tropez ve Lourdes şehirleri (Fransa) ile Banff Ulusal Parkı 
(Kanada) klasik destinasyon örnekleridir. 

Ø  İnsan Yapımı Destinasyonlar, Tesisler: Ziyaretçilerin sadece belirledikleri destinasyon 
sınırlarını dikkate aldıkları, destinasyon dışına çıkmayı pek tercih etmedikleri yerlerdir. Her şey 
dâhil tatil yerleri (Karayipler, Meksika), Hilton Hawaii Köyü (Honolulu) insan yapımı 
destinasyonlara ve tesislere örnek olarak gösterilebilir. 

Ø  Doğal Peyzaj veya Yaban Hayatı ile İlgili Destinasyonlar: Doğal çekicilik özelliği 
yüksek veya ender görülen flora ve fauna türlerine ev sahipliği yapan yaşam alanlarıdır. 
Galapagos Adaları (Ekvador), Serengeti Yaban Hayatı Rezervi (Doğu Afrika), Kraliçe Charlotte 
Adaları (Kanada) bu destinasyonlara örnek gösterilebilir. 

Ø  Alternatif Destinasyonlar: Ziyaretçilerin gündelik yaşamlarını sürdürebileceği, 
zamansal ve mekânsal paylaşımların daha fazla olduğu yerlerdir. Tema parkları, deniz 
seyahatleri, West Edmonton Alışveriş Merkezi (Kanada) gibi büyük ve alternatifi bol tesisler 
alternatif destinasyon örnekleridir. 

Ø  İş Turizmi Destinasyonları: Özellikle perakende ve eğlence endüstrilerinin teşvik ettiği 
alanlardır. Uluslararası firmaların idarecileri veya çalışanlarının uzun süre konaklamalarına ev 
sahipliği yapan yerler iş turizmi destinasyonlarına örnektir. Bu bölgelerdeki gelişen 
konukseverlik anlayışı destinasyon pazarlamasına katkı sağlayan, imaj ve marka değerini 
arttıran durumlardır. 

Ø  Mola Destinasyonları: Üreten ve çalışan bölgeler ile tatil yerleri arasında bulunan 
destinasyonlardır. Lüks konaklama nitelikleri ile güçlü yiyecek-içecek endüstrisine sahip bu 
destinasyonlar geniş bütçeye sahiptir. 
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Ø  Kısa Mola Destinasyonları: Yerel, bölgesel ve ulusal etkilerinin yanı sıra uluslararası 
çekiciliğe de elverişli alanlardır. Niagara Şelalesi (Kuzey Amerika) kısa mola destinasyonlara 
örnek gösterilebilir. 

Ø  Günlük Seyahat Destinasyonları: 3 S şeklinde tabir edilen (sea-sun-sand) deniz-kum-
güneş üçlemesi ile ilgili istekleri karşılayan bölgesel yerlerdir. En yaygın destinasyon türüdür. 

 
Destinasyon Yönetimi 
Farklı kültür, yapı ve anlayışları olan kurum, kuruluş ve işletmelerin uyum içerisinde 
bulundukları zamanlar olabileceği gibi görüş farklılıklarına düşeceği durumlar da söz konusu 
olmaktadır. Destinasyon yönetimi, stratejik bir yönetim düşüncesi doğrultusunda karar alma 
ortamının oluşmasına çaba gösteren bir anlayış olup günümüz turizm pazarlama faaliyetleri 
kapsamında en etkili konuların başında gelmektedir (Benedetti, 2010:18).  
 
Organizasyon, pazarlama, hizmet kalitesi ve deneyimi, bilgilendirme ve araştırma, mali durum 
ve girişim sermayesi, ziyaretçi yönetimi, kaynak yönetimi, kriz yönetimi gibi destinasyonu 
oluşturan tüm unsurların eşgüdümlü bir biçimde yönetilmesi şeklinde tanımlanan destinasyon 
yönetimi, ilgili destinasyonun rekabetçi gücünü artırmaya yönelik bir anlayıştır (Ritchie ve 
Crouch, 2010:1051). 
 
Destinasyonlarda faaliyet gösteren veya hizmet veren paydaş gruplarının farklı çıkarları 
doğrultusunda birlik olmaları, ortak karar almaları, destinasyonu ilgilendiren plan ve 
programlar oluşturmaları destinasyon yönetim sürecinin etkili adımlarındandır (Ryglová, 
2008:441; Sigala ve Marinidis, 2012:1; Tuohino ve Konu, 2014:202). Dolayısıyla turizm 
faaliyetlerinin destinasyon genelindeki koordinasyonu oldukça önem arz eden bir durumdur. 
Günümüz destinasyonlar genelinde görülen iletişim ve işbirliği sorunları, paydaş grupları 
arasındaki etkili ve verimli bir yönetim ihtiyacını zaruri kılmaktadır (Burnaz vd., 2017:46; Batinić, 
2018:78).   
 
Turizm endüstrisi ile ilgili tüm faaliyetlerin ve rutin işleyişin şekillenmesine sürdürülmesine 
katkıda bulunacak olan destinasyon yönetimi anlayışı, farklı planlama araçları, yaklaşım tarzları 
ve ilgili kavramların bütünleşmesi ile mümkün olacaktır (Dwyer ve Kim, 2003:402; Ojo vd., 
2014:152; Conaghan vd., 2015:62). Destinasyona yönelik bir pazarlama ve hizmet anlayışı 
doğrultusunda etkili ve verimli bir yönetim uygulaması neticesinde tüm paydaş gruplarının yanı 
sıra yerli ve yabancı ziyaretçiler için de uygun bir turizm çevresinin oluşturulması daha kolay bir 
hâl alacaktır. Destinasyonda faaliyet gösteren ve hizmet veren tüm paydaş gruplarının 
memnuniyeti, ziyaretçiye de yansıyacak, bireylerin destinasyondan daha keyifli, huzurlu ve 
beklentilerini karşılamış bir biçimde ayrılmasını sağlayacaktır. Bu olumlu durum, ziyaretçinin 
bir sonraki tercihine yansıyacak, kişinin tekrar bu destinasyonu seçmesine sebebiyet verecek 
(return customer) etkenlerden biri olacaktır. Bu gelişmeler, özellikle ağızdan ağıza pazarlama 
yönteminin destinasyon adına etkili kullanımı anlamına gelmektedir ve potansiyel ziyaretçiler 
açısından da dikkate alınabilecek bir durumdur.  
 
Destinasyon yönetimi, ziyaretçilere etkin ve verimli bir destinasyon tecrübesi sunarak ürün, 
hizmet ve tesislerin yeterlilik ve etkinlik durumlarını değerlendiren bir yaklaşım göstermektedir. 
Bu yönetim anlayışının ana amacı, ilgili destinasyonun turizm faaliyetlerini etkin, verimli, 
sürdürülebilir ve bütünleşik bir yapıda gelişini sağlamaktır (Fuchs ve Weiermair, 2004:212).  
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Böyle bir yaklaşım, ilgili destinasyonun tanıtım ve gelişim sürecine katkıda bulunacak, turizmle 
ile doğrudan ve dolaylı işbirliği içerisinde olan diğer endüstrilerin de gelişmesine yardımcı 
olacaktır (Sussman ve Baker, 1996:102). Bu süreç turizm aktörlerinin yanı sıra destinasyondaki 
diğer tüm paydaş gruplarını (kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör 
işletmeleri, yerel halk vb.) da olumlu etkileyecektir (Szabó, 2015:249; Tur vd., 2019:176).  
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
Turistik bir ürün olması, çekim unsurlarını barındırması, farklı özelliklere sahip olması, 
sınıflandırma durumu, yönetim anlayışı gibi konularda farklılıklar barındıran destinasyon 
kavramı turizm endüstrisinin en önemli bileşenlerinden biri olup göreceli olarak ülke, bölge, 
şehir veya bir alana yönelik kullanılmaktadır. Özellikle tatil yöreleri veya dinlenme mekânlarına 
yönelik kullanımıyla ön plana çıkan destinasyon; “hedef”, “yön”, “taraf”, “varış yeri”, “hedef 
noktası”, “nihai gidilecek yer” gibi ifadelerle tanımlanmaya çalışılmaktadır.  
 
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin farklı istek ve amaçlar doğrultusunda seçimini yaptıkları yerler 
olan destinasyonlar karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşık yapı, destinasyon kavramının 
farklı araştırmalarda değişik yazarlar tarafından türlü tanımlarla ele alınmasına sebebiyet 
vermektedir. Bu farklı tanımlamalar, okuyucular ve sonraki araştırmacılar için zaman zaman 
tanım karmaşası yaratabilmektedir. 
 
Ortaya çıkan bu durum ve destinasyon ile ilgili kullanılan farklı ifade ile tanımlar dikkate 
alındığında, yerli ve yabancı turistlerin seyahatlerinin temel amacı ve yeri olan destinasyon 
kavramı ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde ortak kabul gören net bir tanımlamaya ihtiyaç 
duyulduğu düşünülmektedir.  
 
Tüm veri, bulgu ve değerlendirmeler doğrultusunda, ulusal ve uluslararası literatüre katkı 
sağlaması amaçlanan ve çalışma neticesinde ortaya konan destinasyon tanımı ise; “yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin ihtiyaçlarını (konaklama, yeme-içme, gezi, görsel, dinlenme vb.) turistik ürün ve hizmetlerle 
karşılayan sosyal, kültürel ve tarihi yerler olup, çekiciliği ve imajı olan veya olması muhtemel yerlerdir” 
şeklindedir.  
 
Oluşturulmaya çalışılan bu tanım ile ulusal ve uluslararası literatürdeki destinasyon kavramının 
farklı tanımlamalarına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Sonraki çalışmalarda destinasyon 
kavramı ile ilgili her bir bileşenin ayrı ayrı ele alınması, ulusal ve uluslararası literatürde 
destinasyon tanımlaması denemelerine yardımda bulunacaktır. Bu durum destinasyon ile ilgili 
tanım farklılığına ve anlam karmaşasına olumlu anlamda etki edecek, özellikle destinasyon 
kavramı ile ilgili turizm araştırmalarının altyapısına bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır. 
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Öz 

Turizm ve rekreatif faaliyetler destinasyona gelen ziyaretçileri etkilediği gibi yerel halkı da 
olumlu ve olumsuz şekilde etkilemektedir. Bundan dolayı turizm bölgelerindeki önemli bir 
paydaş olan yerel halkın rekreasyon faaliyetlerinin gelişimine karşı algıları araştırılmalı ve 
sonuçlar doğrultusunda gerekli planlamalar yapılmalıdır. Araştırmanın amacı, turizm 
bölgelerinde yaşayan yerel halkın, bölgede yapılan rekreatif faaliyetlerine yönelik tutumlarını 
belirlemek, rekreatif faaliyetlerin halk üzerinde etkilerini tespit etmektir. Araştırmada veri 
toplama yöntemi olarak yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 2019 yılı 
Aralık ayı içerisinde Kapadokya Bölgesi’nde ikamet eden 22 kişiyle görüşme yapılarak elde 
edilmiştir. Çalışma sonucunda yerel halkın bölgede turizm faaliyetlerinin yapılmasından 
rahatsız olmadığı belirlenmiştir. Bunun yanında turistlerin bölgeye gelmesinin olumlu sonuçları 
içinde en çok gelir ve istihdam üzerinde etkisinin olduğu, olumsuz sonuç olarak ise fiyat 
pahalılığı yaratması olduğu belirlenmiştir.  
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Abstract 

Tourism and recreational activities affect the visitors to the destination as well as the local people 
positively and negatively. Therefore, the perceptions of local people, who are an important 
stakeholder in the tourism regions, towards the development of recreation activities should be 
investigated and necessary planning should be made in line with the results. The aim of the 
research is to determine the attitudes of local people living in tourism regions towards 
recreational activities in the region and to determine the effects of recreational activities on the 
public. In the research, face to face interview technique was used as data collection method. The 
data of the study were obtained by interviewing 22 people residing in Cappadocia Region in 
December 2019. As a result of the study, it has been determined that the local people are not 
disturbed by the tourism activities in the region. In addition, it has been determined that the most 
positive results of the tourists coming to the region have the most impact on income and 
employment, and the negative result is that it creates price expensive.  
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GİRİŞ 

Turizm dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden birisidir. Çünkü insanlar yoğun ve yorucu iş 
hayatının stresinden kaçma, dinlenme, eğlenme, değişik yerleri görme amacıyla bulunduğu 
yerden ayrılıp farklı yere seyahat ederek turizm olayı gerçekleştirmektedir. İnsanların 
ihtiyaçlarının ve beklentilerinin hızlı bir şekilde değiştiği günümüzde turizm sektörü içerisinde 
yer almak için rekabet etme çabası artmaktadır. Bu yüzden turizm endüstrisi çeşitlilik arz eden, 
farklı destinasyonlarda farklı turizm türlerini ve rekreatif faaliyetleri ortaya çıkarmaktadır. Bir 
destinasyonun cazibe öğeleri artırmak destinasyonun diğerlerinden farklılaşmasını ve rekabet 
gücünü artırmasını sağlamaktadır (Özdemir 2014: 44).   

Turizm sektörü içerisinde turistleri seyahat etmeye iten farklı motivasyon unsurları 
bulunmaktadır.  Bu motivasyon kaynakları arasında dinlenme, fiziken ve ruhen kendini 
yenileme isteği, yaşadığı yerden kısa süreliğine ayrılma, kültürel ve tarihi yerleri görme, doğayla 
yakınlaşma, farklı insanlarla tanışma, eğlenme, macera yaşama ve spor yapma gibi unsurlar yer 
almaktadır (İçöz ve Kozak 2002: 89; Birinci ve Güçer, 2019)). Günümüzde rekreasyon faaliyetleri 
turizmi geliştirmek için kullanılan önemli bir pazarlama stratejisi arasında bulunmaktadır. 
Çünkü rekreatif faaliyetler destinasyona farklılık katmakta, destinasyona olan talebi artırmakta, 
destinasyonun imajına olumlu katkı sağlamakta, turizmin yaratmış olduğu mevsimsellik 
sorununu ortadan kaldırma açısından fayda sağlamaktadır. Bu yönüyle rekreatif faaliyetler 
turizm endüstrisi içerisinde önemli bir turistik çekicilik unsuru olarak görülmektedir. 
Destinasyon içerisinde sunulan faaliyetlerin bölgenin taşıma kapasitesine uygun olarak 
gerçekleştirilmesi destinasyonun varlığını sürdürmesi, yıpratılmaması ve sürdürülebilirliği 
açısından önemli görülmektedir (Karaküçük ve Akgül, 2016:195). 

Son zamanlarda yerli halkın turizme ve turizmin etkilerine ilişkin tutumlarını incelemek oldukça 
ilgi duyulan araştırma konusu olarak göze çarpmaktadır. Fakat turistik bölgelerde yapılan 
rekreatif faaliyetlerin bölge halkı için anlamı ve algısı literatürde çok yer almamıştır. Bir bölgede 
yapılan turizm faaliyetlerinden en çok etkilenenler bölgede yaşayan insanlardır.  O yüzden 
araştırmalarda bölge halkının eğilimini incelemek önemli bir gerekçe olarak görülmektedir. 
(Yılmaz, 2017). Destinasyonda yaşayan halkın turizm ve rekreatif faaliyetlere ilişkin algı, tutum 
ve görüşlerinin tespit edilmesi destinasyonu geliştirme politikalarının oluşturulması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli bulunmaktadır (Yoon vd., 2001).  

Çalışma alanı olarak seçilen Nevşehir ili doğal, tarihi ve kültürel dokusuyla Türkiye’nin en 
önemli turizm merkezlerinden biridir. Kiliseler, yer altı şehirleri, açık hava müzeleri, peri bacaları 
ve kaya otelleri ile en büyük mağara yerleşiminin bulunduğu Kapadokya’nın merkezi sayılan 
Nevşehir her yıl hem yerli hem de yabancı çok sayıda turisti ağırlamaktadır. Dünya Miras 
Listesi’nde yer alan bölge doğal güzelliği, zengin tarihi ve kültürel mirasının yanında çeşitli 
rekreatif faaliyetlerin de bulunduğu önemli bir çekicilik unsuru konumundadır. Bu çalışmada, 
yerel halkın rekreatif faaliyetlere ilişkin algılamaları araştırılmıştır. Çalışmada turizm 
bölgelerinde yaşayan yerel halkın turizme ilişkin tutumları ve rekreatif faaliyetlerin ekonomik, 
çevresel, sosyo-kültürel etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan bu çalışmanın önemli 
turizm destinasyonlarında yaşayan toplumun rekreatif etkinlik dinamiklerini daha iyi anlamak 
için önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

TURİZM ve REKREASYON FAALİYETLERİNİN YEREL HALK ÜZERİNDE 
ETKİLERİ 

Yerel halk turizm ve rekreatif faaliyetler için en önemli paydaşlardan biridir. Bu yüzden yerel 
halkın turizm ve rekreatif faaliyetlere karşı algılarını belirlemek yapılacak planlamalar açısından 
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önemlidir. Turizm faaliyetlerinin yerel halk tarafından desteklenip desteklenmediğini tespit 
etmek amacıyla çalışmaların yapılmasının önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir (Nunkoo 
vd., 2013). Çünkü yerli halkın turizme karşı tutumlarının göz ardı edilmesi destinasyondaki 
turizmin gelişmesini ve planlanan başarıyı yakalama üzerine kötü sonuçlar verebilmektedir 
(Biçici, 2014). Yurtdışında turizm destinasyonunda bu konuda pek çok çalışmalar yapılmıştır. 
Yerel halkın turizme karşı algısı hakkında son yıllarda ülkemizde de birçok çalışma yapıldığı 
görülmüştür. Sivas’ta yaşayan yerel halk üzerine gerçekleştirilen çalışma sonucu Alaeddinoğlu 
(2008) genel olarak şehirde turizmin gelişimine olumlu bakıldığını belirlemiştir. Gümüş ve 
Özüpekçe (2009)’nin çalışması sonucu Foça halkının turizme yönelik algılarının olumlu olduğu 
tespit edilmiştir. Afyonkarahisar’da yapılan başka bir çalışma (Özdemir ve Kervankıran, 2011) 
sonucunda da yöre halkının bölgede turizmin gelişimi hakkında olumlu düşündüğü 
belirtilmiştir. Mesci ve Dönmez (2016)’nin Mudurnu’da yaşayan halkın turizmin faaliyetlerini 
destekledikleri sonucuna varılmıştır. Mardin’de yapılan çalışma da (Toprak, 2015) bölge halkının 
turizmin gelişmesi ile birlikte olumlu değişimler olabileceği belirtilmiştir. Uslu ve Kiper (2006)’in 
Beypazarı halkı üzerinde yaptığı çalışma yerel halkın %97’sinin turizmin olumlu etkilerini 
hissettikleri belirlenmiştir. Van halkı üzerinde yapılan çalışma (Alaeddinoğlu, 2007) sonucu 
bölge halkının turizme ve gelen turistlere karşı bölge halkının olumlu tutum gösterdiği 
belirlenmiştir. Akova (2006) ’ın Cumalıkızık’ da 2001 ile 2003 yılları arasında yerel halkın turizme 
ilişkin tutumları arasında fark olup olmadığına ilişkin yaptığı çalışmasında halkın turizme ilişkin 
tutumlarının 2001 yılında 2003 yılına göre halkın turizme yönelik halkın tutum seviyesinin 
olumlu şekilde arttığı belirlenmiştir. Oğuzbalaban (2017)’ın Türkiye’deki turizm bölgelerinde 
yaşayan yerel halkın turizmin etkilerine ilişkin algılarını belirlemeye yönelik yapılan çalışma 
sonrası genel olarak yerel halkın turizmin etkilerine ilişkin algılarının ve turizme bakış açılarının 
çoğunlukla olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. 

Turizmin yerel halkın üzerinde etkilerine yönelik birçok çalışma yapıldığı görülmüştür. Yapılan 
çalışmalarda yerel halk için olumlu ve olumsuz sonuçları olduğu belirlenmiştir. Turizmin yöre 
halkı üzerinde etkisini inceleyen çalışmalarda genellikle üç faktör üzerinde yoğunlaşılmıştır. 
Bunlar, ekonomik etkiler, sosyo-kültürel etkiler ve çevresel etkilerdir (Avcıkurt, 2015: 47 ). 

 

Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerinin Yerel Halk Üzerinde Ekonomik Etkileri 

Turizm ve rekreastif faaliyetlerinin turizm destinasyonu ve yerel halk için ekonomik anlamda 
birçok etkisi bulunmaktadır. Turizm ve rekreasyon faaliyetleri ülke ekonomisini artırmak için 
önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır (Eshliki ve Kaboudi, 2012: 334; Yayla ve Yaylı,2019). 
Bunun yanında Karagöz (2006: 6) rekreatif faaliyetlerin turizmi çeşitlendirmekte olduğunu ve 
halk için yeni gelir kaynakları oluşturabileceğini belirtmiştir.  

Yapılan çalışmalar sonucu olumlu ekonomik etki olarak halk tarafından bölge ekonomisinin 
geliştiği ve yeni turistik alanların inşaa edilmesini sağladığı (Bayat, 2010), halka yaptığı çalışmada 
ek gelir imkanı sağladığı (Eren ve Aypek, 2012; Gülüm ve Boz, 2014), istihdam sağlamaya ve 
bölgenin gelişmesine yardımcı olduğu (Yoon vd.,2001; Çımat ve Bahar, 2003; Vatan ve Zengin, 
2015; Sandal ve Karademir,2016; Hançer ve Mancı,2017) belirtilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu 
turizm ve rekreatif faaliyetlerin ekonomik anlamda olumlu etkileri olduğu gibi halk üzerinde 
olumsuz etkilerinin de olduğu görülmüştür. Halk olumsuz ekonomik sonuç olarak halkın 
turizmin etkisiyle bölgedeki pek çok mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükseleceğini düşündükleri 
(Ayaz vd., 2009; Çetin, 2009: 29; Gabriel vd., 2011) istihdamın sezon sonu azalması (İçöz ve Kozak, 
2002) olduğunu belirtilmiştir. 
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Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerinin Yerel Halk Üzerinde Sosyo-Kültürel Etkileri 

Turizm ve rekreatif faaliyetler sonucu destinasyonda sosyo kültürel anlamda değişimlerde söz 
konusu olmaktadır. Getz (2008:407)’ göre destinasyonda yapılan faaliyetler turizme destek 
olmakta, kentte yenilik yaşatmakta, ulusal benliği harekete geçirmekte ve kültürel olarak 
gelişmeyi sağlamaktadır. Turizm destinasyonunda yapılan faaliyetlerin sosyo- kültürel yönden 
olumlu ve olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Kültürel ve sosyal açıdan sonuçları içerisinde 
halkın yeni insanlarla tanışma ve farklı kültürleri tanıma, yabancı dil öğrenme, örf ve adetlerinin 
öğrenilmesi, yeni yaşam biçimi oluşturma, inançlarına ve değer yargılarına saygı duyulması gibi 
olumlu sonuçları bulunmaktadır. Turizmin sebep olduğu olumsuz sonuç olarak trafik sıkışıklığı, 
park sorunu, suç işlemede artış olması, uyuşturucu madde kullanımı, yapan madde kullanımı, 
alkol tüketiminin artması, ahlakın bozulması arasında yer almaktadır (Bestard ve Nadal, 2007). 

Yapılan çalışmalar sonucu turizm bölgesinde yaşayan yerel halkın turizm ve rekreatif 
faaliyetlerden olumlu sonuç olarak, yabancı milletlere ve kültürlerine saygı duymaya ve yabancı 
dil öğrenmeye (Doğan ve Üngüren, 2010), yöredeki eski mesleklerin tekrar icra edilmesine, 
kültürel etkinliklerin artmasına, yöreye ait ürünlerin değerinin artmasına katkısı olduğu 
(Kervankıran, 2014) belirlenmiştir. Olumsuz etki olarak; kültür, örf ve adetlerin yozlaşması 
(Diedrich ve Buades, 2009), suç oranında artış olduğu (Çelikkanat, 2014: 49), uyuşturucu madde 
kullanımının yaygınlaştığı, fazla alkol tüketiminin olduğu (Göktaş, 2016), ahlâki değerlerin 
azaldığı, yöredeki ticari ahlâkın bozulduğu (Keskin ve Contu, 2011), eğlence kulüplerinin 
açılmasıyla birlikte yerel halkın ahlakının bozulduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerinin Yerel Halk Üzerinde Çevresel Etkileri 

Çevrenin insan yaşamındaki büyük öneminin yanında bir turizm destinasyonu hakkında turizm 
talebinin olması ve bu talebin devamlılığının olması yönünden önemlidir. Çünkü turizm doğal, 
kültürel ve tarihi kaynaklarla var olan bir sektördür. Doğal kaynakların varlığı rekreasyon ve 
turizm faaliyetleri için başlıca etkinlik öğesi olmaktadır (Karaküçük ve Akgül, 2016: 195). Bundan 
dolayı kaynakların korunması turizm ve aynı kaynaklardan yararlanan rekreatif faaliyetlerin 
sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu durum turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin kaynakları 
kullanırken aynı zamanda kaynakları koruma zorunluluğunu getirmektedir.  

Bu konuda bölge halkının görüşlerini almaya yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Turizm ve 
rekreasyon faaliyetlerinin yarattığı başlıca olumsuz çevresel etkiler arasında alan kullanım 
sorunları (Sarı,1991:169), doğal çevrenin tahrip edilmesi, görsel anlamda kalitesizleşme, hava, su, 
toprak ve gürültü kirliliği yaratılması, turistik ürün ve hizmet tüketimi sonrası ortaya çıkan  
zararlı atıklar (Oğuz 1991:170; Örücü 2002:136), aşırı nüfus, plansız kentleşme, flora ve faunaya 
zarar verilip biyo çeşitliliğin bozulması, aşırı şekilde doğal kaynakların tüketimi (Karaküçük ve 
Akgül, 2016: 194) tarihi alanlara zarar verilmesi, yolların bozulması, tarım alanlarının 
verimsizleşmesi bulunmaktadır. Inskeep (1991: 344) turizmin çevresel olumsuz etkilerini su, 
hava, gürültü ve kirlilik, katı atık kirliliği, ekolojinin bozulması, erozyon, sel vb. sorunlar, tarihi 
bölgelerin zarara uğraması ve arazi kullanımı problemleri olarak belirtmiştir. Etkiler arasında 
halk bölgenin turizmin etkisiyle kentleşmesiyle birlikte kırsallıktan çıkıp doğanın bozulmasına 
neden olması (Çalışkan ve Tütüncü, 2008), trafik sorunu olması, kirliliğin artması (İçöz ve Kozak 
(2002), tarihi ve arkeolojik alanların zarar görmesi (Inskeep,1991), plajlarda ve denizde meydana 
gelen kirlilikler (Dal ve Baysan, 2007) belirtilmiştir. 

Ekolojik anlamda sürdürülebilir faaliyetler düzensiz ve kötü planlanmış şekilde yapıldığı 
takdirde çevresel etkilerin olumsuz olması muhtemeldir (Panizzon ve Boulton, 2000). Turizm ve 
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rekreasyonel faaliyetlerinin çevrede yarattığı olumsuz sonuçların önlenmesi için yerel yönetimler 
ve hükümet tarafından olumsuz etkiler tespit edilmeli, bu faaliyetlerin yapılma alanlarının 
düzenlenmesi ve sınırlandırılması için gerekli önlemler alınmalı, doğal, kültürel ve tarihi 
alanların devamlılığı sağlanmalıdır.  

Yapılan çalışmalardan çıkan sonuca göre, turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin olumlu ve 
olumsuz etkileri bulunmakta ve bu etkiler doğrudan destinasyonda yaşayan halkı 
etkilemektedir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Kapadokya Bölgesi içerisinde yer alan Nevşehir ilinde yaşayan yerel halk 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Nevşehir’de ikamet eden 22 kişi oluşturmaktadır. 

 

Veri Toplama Yöntemi 

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak konusunda uzman araştırmacılar tarafından hazırlanan 
sorular yer almaktadır. Çalışma kapsamında hazırlanan sorular katılımcıların demografik 
özelliklerine yönelik soruları, boş zaman değerlendirme faaliyetlerine ilişkin soruları ve 
turistlerin destinasyona gelmesinin yerel halk açısından etkisini belirlemeye yönelik soruları 
içermektedir. 

 

Verilerin Toplanması 

Nitel bir araştırma olan çalışmanın verileri Kapadokya Bölgesi merkezi sayılan Nevşehir şehir 
merkezinde yaşayan yerli halkla görüşme sonrası elde edilmiştir. Görüşmeler 2019 Aralık ayı 
içerisinde gerçekleştirilmiş olup her bir katılımcıya mülakat tekniğiyle toplanmıştır. Yüz yüze 
yapılan mülakatların her biri yaklaşık bir saat sürmüştür. Elde edilen veriler, bilgisayar 
ortamında Word dosyası şeklinde kaydedilip verilerin depolanması sağlanmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analiz edilmesinde; araştırmacılar öncelikle görüşme verilerini özen ve titizlik içerisinde 
dikkatli şekilde okuyup incelemiştir. Veriler çalışmaya katılan bireyler Katılımcı 1 (K1), Katılımcı 
2 (K2),… şeklinde kodlanmıştır. Veriler içeriklerine göre içerik analiz tekniği ile analiz edilmiştir. 
Sonrasında elde edilen veriler sınıflandırılmış olup, bu sınıflandırılmış verilerden temalar 
oluşturulmuştur. Turistlerin etkisi ile ilgili bulguların tema oluşturma aşamasında analizinde Ko 
ve Stewart (2002) ve Şahbaz (2015: 229) çalışmasında yaptığı sınıflandırmalardan yararlanılmıştır. 
Sonrasında bulgular tanımlanarak çalışma yorumlanmıştır.  

 

BULGULAR 

Çalışma bulguları yerel halkın demografik özellikleri ve rekreatif faaliyetlere karşı algılarına 
yönelik bulgular şeklinde ayrılmaktadır. K1, K2,K3,… katılımcı sırasını ifade etmektedir. 

 



Sevim KÜL AVAN ve Suat KARAKÜÇÜK  

 2492 

Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet, Yaş, Eğitim, Gelir Durumu, Meslek ve İkamet Süresini 
İçeren Bulgular  

Katılımcılar Cinsiyet  Yaş Eğitim 
Durumu 

Gelir 
Algılaması 

Meslek İkamet 
Süresi/yıl 

K1 Erkek 45 Lise Düşük Esnaf 45  
K2 Kadın  42 Lise Düşük Ev hanımı 42  
K3 Erkek 39 Lisans Orta Öğretmen 3  
K4 Erkek 50 Lisans Yüksek Memur 12 
K5 Erkek 40 Lisans Orta Oto kiralamacı 14 
K6 Erkek 66 İlkokul Düşük Çiftçi 66 
K7 Kadın 27 Lise Düşük Garson 27 
K8 Kadın 48 İlkokul Düşük Esnaf 26 
K9 Erkek 34 Lisans Düşük Esnaf 11 
K10 Erkek 27 Lisans Orta Öğretmen 5 
K11 Erkek 38 Lisans Düşük Memur 8 
K12 Erkek 34 Lise Yüksek Esnaf 22 
K13 Kadın 22 Lise Orta Öğrenci 4 
K14 Kadın 54 Ortaokul Orta Ev hanımı 54 
K15 Kadın 34 Ortaokul Orta Serbest meslek 8 
K16 Kadın 32 Lisansüstü Orta Akademisyen 7 
K17 Erkek 62 İlkokul Orta Esnaf emeklisi 45 
K18 Erkek 49 Lise Yüksek Serbest meslek 32 
K19 Kadın 48 Lisans Yüksek Turist rehberi 15 
K20 Kadın 51 Ortaokul Düşük Esnaf 51 
K21 Erkek 35 Lisans Orta Polis memuru 8 
K22 Erkek 21 Lise Düşük Öğrenci 3 

 

Tablo 1’ de çalışmaya katılan bireylerin cinsiyeti, yaşı eğitim durumu, gelir algılamaları, mesleği 
ve bölgede ikamet ettiği yıl hakkında bilgiler yer almaktadır.  

Tablo 2’ye göre çalışmaya katılan bireylerin % 59,09’unun erkek, % 40,91’ inin ise kadın olduğu 
görülmüştür. Katılımcıların yaş bulgularına göre,% 27,27’sinin 28-37 yaş arasında, % 22,72’sinin 
38-47 ve 48-57 yaş arası,%18,19’unun 18-27 yaş arası, % 9,1’inin 58-67 yaş aralığında olduğu 
belirlenmiştir. Katılımcıların mesleklerine ilişkin bulgularda, % 27,27’sinin memur ve esnaf, % 
13,63’ünün serbest meslek, % 9,1’inin ev hanımı, özel sektör çalışanı ve öğrenci olduğu, % 
4,54’ünün ise emekli olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların gelir durumu algılarında ise, % 45,46 
düşük seviye, %40,91 orta seviye, % 13,63 ‘ünün ise yüksek seviye algıladıkları tespit edilmiştir. 
Katılımcıların eğitim durumu bulgularında ise, % 31,81’inin lisans, % 27,27’sinin lise, % 
18,19’unun ortaokul, % 13,63 ilkokul, % 9,1’inin ise lisansüstü mezunu olduğu görülmüştür. 
Bölgede ikamet ettiği yıl bulgularına göre katılımcıların %40,91’inin 1-10 yıl arası, % 13,63’ünün 
11-20 yıl arası,21-30 yıl arası ve 41-50 yıl arası, % 9,1’inin 51-60 yıl arası, % 4,54’ünün ise 31-40 yıl 
arası ve 61-70 yıl arası olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Bilgilerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

 f % Toplam  f % Toplam 
 
 
Cinsiyet 

Kadın 
 

9 40,91  
 

22 

 
 
Gelir 
Durumu 

Düşük  10 45,46  
 

22 Erkek 13 59,09 Orta 9 40,91 
Yüksek 3 13,63 

 
 f % Toplam  f % Toplam 
 
 
 
 
 
 
Yaş 

18-27 
yaş 
arası 

4 18,19  
 
 
 
22 

 
 
 
 
 
 
Eğitim 
Durumu 

İlkokul 3 13,63  
 
 
 

22 
28-37 
yaş 
arası 

6 27,27 Ortaokul 4 18,19 

38-47 
yaş 
arası 

5 22,72 Lise 6 27,27 

48-57 
yaş 
arası 

5 22,72 Lisans 7 31,81 

58-67 
yaş 
arası 

2 9,1 Lisansüstü 2 9,1 

 
 f % Toplam  f % Toplam 
 
 
 
 
 
Meslek 

Memur 
 

6 27,27  
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
İkamet 
Süresi/yıl 

1-10 yıl 
arası 

8 36,37  
 
 
 
 

22 

Esnaf 
 

6 27,27 11-20 yıl 
arası 

4 18,19 

Emekli 1 4,54 21-30 yıl 
arası 

3 13,63 

Ev 
hanımı 

2 9,1 
 

31-40 yıl 
arası 

1 4,54 

Serbest  
meslek 

3 13,63 41-50 yıl 
arası 

3 13,63 

Özel 
Sektör 

2 9,1 51-60 yıl 
arası 

 2 9,1 

Öğrenci 
 

2 9,1 61-70 yıl 
arası 

1 4,54 

 

Rekreatif Faaliyetlere Karşı Algılarına Yönelik Bulgular 

Tablo 3’te görüldüğü gibi boş zaman aktivitesi olarak katılımcıların en çok % 59,09 oranla TV 
izleme ve bölgeyi gezme, % 45,45 ile ev ziyareti, %36,36 ile spor yapma olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 3. Katılımcıların Boş Zamanları Değerlendirme Biçimleri 
Boş Zaman Değerlendirme 
Aktiviteleri 

Katılımcılar f % Toplam 

TV izleme K1, K2, K4, K5,K8, K9, K10, 
K11,K13,K14,K20,K21,K22 

13 59,09 22 

Müzik dinleme K5, K9,K13,K19,K21,K22 6 27,27 22 
Ev ziyareti K2,K7,K8,K9,K12,K13,K14,K15,K17,K20 10 45,45 22 
Sinemaya gitme K3, K4, K9, K16,K19,K21 6 27,27 22 
Bölgeyi gezme K1,K2,K3,K4, K5, K6, K9, K10,K11,K12, ,K13, 

K15,K19 
13 59,09 22 

El işi yapma (Örgü, dantel) K8, K15,K20 3 13,63 22 
Kahvehaneye gitme K17 1 4,54 22 
Spor yapma K1, K6, K7, K10, K11,K12,K16,K21 8 36,36 22 
Piknik yapma K2,K14,K17 3 13,63 22 
Kitap okuma K3, K16,K19,K21 4 18,18 22 
Kafe/Avm Gitme K7, K10,K14,K20,K22 5 22,72 22 
Bahçe-bağla ilgilenme K1, K2,K14,K17,K18 5 22,72 22 
Hamama gitme K2, K17 2 9,09 22 
Resim yapma K4,K21 2 9,09 22 
Turizm/Seyahat etme K5 1 4,54 22 
Hayvan besleme K6 1 4,54 22 
Konser/etkinlik katılma K7 1 4,54 22 
El sanatıyla ilgilenme (çömlek, 
seramik…) 

K12,K19 2 9,09 22 

 
Tablo 3. Katılımcıların Kapadokya Bölgesi’ni Ziyaret Eden Turistler Katıldığı Aktivite Hakkında 
Görüşleri 

Bölgede Yapılan 
Faaliyetler  

Katılımcılar f % Toplam 

Sıcak Hava Balonu 
Seyahati 

K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K
15,K16,K17,K18,K19,K20,K21,K22 

22 100 22 

At Binme K2,K3,K4,K5,K6,K11,K16,K19,K21 9 40,90 22 
Bisiklete Binme K5,K13,K15,K19,K21 5 22,72 22 

ATV Turu K1,K2,K3,K4,K5,K6,K9,K11,K13,K16,K17,K19,K20,K21
,K22 

15 68,18 22 

Günlük Bölge Turu K1,K2,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,
K18,K19,K20,K21,K22 

19 86,36 22 

Vadi Yürüyüşü K3,K4,K6,K7,K8,K19 6 27,27 22 
Çömlek Yapımı K2,K3,K5,K11,K13,K14,K15,K17,K19,K21,K22 11 50 22 
Seramik Yapımı K10 1 4,54 22 
Türk Gecesi K1,K2,K5,K10,K11,K12,K14,K19,K20,K22 10 45,45 22 

Türk Hamamı K2,K10,K13,K17,K19, K22 6 27,27 22 
Kaplıca K11 1 4,54 22 
Gondol, Tekne Gezisi K4, K8, K17 3 13,63 22 
Halı, Deri, Seramik 
Alışverişi 

K3,K10,K14,K19,K22 5 22,72 22 

Yeme-içme K3,K15 2 9,09 22 
Bar/diskoda Eğlenme  K11 1 4,54 22 
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Çalışma bulgularına göre katılımcıların %100’ü Kapadokya Bölgesi’ni ziyaret eden turistlerin 
katıldığı aktiviteler arasında sıcak hava balonu olduğunu belirtmiştir. Bunun yanında 
katılımcılar en çok %86,36 günlük bölge turu, %68,18 ATV turu, %45,45 Türk gecesi etkinliğine 
katıldığını belirtmiştir. 

 

Tablo 4. Katılımcıların Bölgeye Özgü Turizm Faaliyetlerine Katılma Durumları 

Katılma  
Durumları 

Katılımcılar f % Toplam 

Evet K2,K3,K4,K5,K6, K9, K11,K12,K16, K17, K19, K21 12 54,54 22 
Hayır K1,K7,K8,K10,K13,K14, K15, K18, K20, K22 10 45,46 22 

 

Tablo 4 ‘teki çalışma bulgularına göre katılımcıların 54,54’ü bölgede yapılan turizm faaliyetlerine 
katılma fırsatı bulabildiğini, %45,46’sı ise turizm faaliyetlerine katılma fırsatı bulamadığını 
belirtmiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların Bölgede Yapılan Turizm Faaliyetlerine Katılımı 

Bölgede Yapılan Faaliyetler  Katılımcılar f % Toplam 
Sıcak Hava Balonu Seyahati K2, K4, K5,K6,K16, K19, K21 7 58,33 12 
At Binme K5,K11, K19, 3 25 12 
Bisiklete Binme K3 1 8,33 12 
ATV Turu K2, K5,K6,K16, K19,K21 6 50 12 
Bölge Turu K5,K9 2 16,66 12 
Vadi Yürüyüşü K2, K4, K5,K6,K9,K11, K19,K21 8 66,66 12 
Çömlek Yapımı K2, K5, K6,K11, K17, K19 6 50 12 
Türk Gecesi K5,K19,K21 3 25 12 
Türk Hamamı K2, K17,K19, 3 25 12 
Bar/diskoda eğlenme  K19 1 8,33 12 
Festival K3,K12 2 16,66 12 
Sergi K12 1 8,33 12 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, en çok katılımcıların %66,66’sı vadi yürüyüşü, %58,33’ü sıcak hava 
balonu seyahati, % 50’si ATV turu ve çömlek yapımı, %25’i ata binme, Türk gecesi ve Türk 
hamamı faaliyetlerine katıldığı belirlenmiştir. 

Tablo 6’da turistlerin bölgeye gelmesinin yerel halk için olumlu sonuç bulguları yer almaktadır. 
Tabloya göre en çok katılımcıların % 81,81’i ‘gelir etkisi’’% 50’si‘’istihdam etkisi’’,% 45,45’i 
bölgeyi tanıtma’’%36,36’sı ‘’farklı kültürleri tanıma’’ şeklide olumlu etkisi olduğunu belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

 



Sevim KÜL AVAN ve Suat KARAKÜÇÜK  

 2496 

Tablo 6. Katılımcılar Açısından Turistlerin Bölgeye Gelmesinin Yerel Halk İçin Olumlu Sonuçları  

Olumlu Sonuçlar Katılımcılar f % Topla
m 

Gelir etkisi K1, K2, K5,K7, K8, K9, K10, K11, 
K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K1
9,K20,K21 

18 81,8
1 

22 

İstihdam etkisi K1, K5, K6, K7, K13, K14, K16,K17, 
K19,K20,K22, 

11 50 22 

Ek gelir sağlama K6, K19 2 9,09 22 
Bölgeyi tanıtma K2,K4, K8, K10, K11, K13,K14, 

K15,K19,21 
10 45,4

5 
22 

Örf ve adetleri tanıtma K18,K19 2 9,09 22 

Dil öğrenme K19,K22 2 9,09 22 
Farklı kültürleri tanıma K3, K4, K6, K9, K10, K11, K12, ,K22 8 36,3

6 
22 

Sosyal ilişkiler kurma K9, K11, K22 3 13,6
3 

22 

Şehire canlılık katması K1, K2, 2 9,09 22 
Bölgeyi kalkındırma K3, K4,K17 3 13,6

3 
22 

Konser, festival, etkinlik 
düzenlenme 

K3 1 4,54 22 

İş/staj olanaklarının artması K13 1 4,54 22 

Bölgeye yatırımın artması K17 1 4,54 22 

Bölgede özgüveni, gurur 
artırması 

K13, K6, K19 3 13,6
3 

22 

 

Tablo 7. Katılımcıların Turistlerin Bölgeye Gelmesinin Yerel Halk İçin Olumsuz Sonuçları Olma 
Durumu 

Olumsuz sonuç Katılımcılar F % Toplam 

Var K2,K4, K13, K14, K16, K17, K19, K21 8 36,37 22 
Yok K1, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K15, K18, 

K20,K22 
14 63,63 22 

 

Çalışma bulgularında katılımcıların % 63,67’sinin bölgeye gelen turistten olumsuz bir algılama 
oluşmadığı, % 36,37’sinin turistten olumsuz bir algı oluştuğu görülmüştür.  

Tablo 8’de görüldüğü gibi katılımcıların % 100’ü turistlerin bölgeye gelmenin olumsuz sonucu 
olarak ‘’fiyat pahalılığı yaratması’’ olarak belirtmiştir. Katılımcıların % 37,5’i ‘’kültürel kimlik, 
gelenekler ve bölgesel karakterlerde yozlaşma’’ ve ‘’sosyal eşitsizlik oluşturabilme’’, % 25’ i 
‘’alkol ve uyuşturucu kullanımını artırması’’, % 17,5’i ‘’ahlaki değerleri bozması’’, suç oranlarını 
artırması’’ ve doygunluk ve taşıma kapasitesinin aşılması’’ olarak belirtmiştir.  
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Tablo 8. Katılımcılar Açısından Turistlerin Bölgeye Gelmesinin Yerel Halk İçin Olumsuz 
Sonuçları  

Olumsuz Sonuçlar Katılımcılar f % Toplam 
Fiyat pahalılığı yaratması K2, K4, K13,K14, 

K16,K17,K19, K21 
8 100 8 

Kültürel kimlik, gelenekler ve bölgesel 
karakterlerde yozlaşma 

K4, K14, K16,K19 3 37,5 8 

Ahlaki değerleri bozması K4 1 17,50 8 
Sosyal eşitsizlik oluşturabilmesi K2, K13, K19 3 37,5 8 
Alkol ve uyuşturucu kullanımını artırması K19, K21 2 25 8 
Suç oranlarını artırması (hırsızlık, kaçakçılık, 
taciz, vandalizm..) 

K21 1 17,50 8 

Doygunluk ve Taşıma Kapasitesinin Aşılması 
(Trafik, Kalabalık) 

K4 1 17,50 8 

 
Tablo 9. Katılımcılar Açısından Bölgede Turizm Faaliyetlerinin Yapılmasından Rahatsız Olma 
Durumları 

Rahatsızlık Durumu Katılımcılar f % Toplam 

Evet                                       - 0 0 22 

Hayır K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11, 
K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20, 
K21,K22 

22 100 22 

 

Tablo 9‘daki çalışma bulgularında katılımcıların %100’ünün bölgede yapılan turizm 
faaliyetlerinden rahatsız olmadığı görülmüştür. 

 

Tablo 10. Bölgede Yapılan Turistik Faaliyetlerin Eksiklikleri 

Eksiklikler Katılımcılar f % Toplam 
Fiyat Pahalılığı K2,K3,K5,K6,K10,K12,K13

,K15,K17,K20,K21,K22 
12 54,54 22 

Balon gazlarının doğal alanlara ve 
çevreye zararları 

K15, K22 2 14,14 22 

Faaliyet alanında taşıma 
kapasitesinin aşılması 

K16, K19,  2 14,14 22 

Çevreye uyumsuz modern faaliyet 
yapıların yapılması  

K9, K18,K21 3  22 

Faaliyet düzenleyenlerin yabancı dil 
bilme sorunu 

K1,K10 2 14,14 22 

Trafik sorunu yaratması K2 1 7,7 22 
Faaliyet saatlerinin sınırlı olması  K2, K13 2 14,14 22 
Faaliyetlerin yapılması aşamasında 
doğal alanların korunmaması  

K1, K15, K19, K21 4 18,18 22 

Tanıtım ve reklamın yetersiz olması 
 

K3,K5,K8,K11,K14,K21,K2
2 

7 31,81 22 
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Kalite açısından belli standartının 
olmaması  

K3,K12 2 14,14 22 

Fiyat tutarsızlığı  K3,K21 2 14,14 22 
 Yerel halka yönelik faaliyetlerin 
yapılmaması  

K4, K13 2 14,14 22 

Bölgenin kültürel özelliklerini tam 
olarak yansıtamamaları 

K4 1 7,7 22 

Tabela eksikliği K7,K11 2 14,14 22 
Yerel halkın katılımının engellenmesi K5, K6,K22 3 13,63 22 

Aydınlatmaların olmaması /yetersiz 
olması 

K7, K13,K22 3 13,63 22 

Faaliyetlere ulaşımın kötü olması K6 1 7,7 22 
Güvenlik önleminin olmaması K7 1 7,7 22 
Sadece ticari amaçla yapılması K19 1 7,7 22 
Geceleme süresini daha da artıracak 
aktivitelerin yapılmaması 

K16 1 7,7 22 

Faaliyetler denetlenmiyor K10 1 7,7 22 
Etkinlik çeşidinin azlığı K10, K20 2 14,14 22 
Faaliyetlerin sınırlı alanda yapılması K14, K21 2 14,14 22 
Faaliyetlerin tekelde olması  K1, K12 2 14,14 22 
Çevre kirliliği yaratması K13 1 7,7 22 

 

Tablo 10 ‘da görüldüğü gibi katılımcıların belirttiği bölgede yapılan turistik faaliyetlerin en 
dikkat çeken eksikliklerinin % 54,54 oranla, ‘’fiyat pahalılığı’’, % 31,81 ile ‘’tanıtım ve reklamın 
yetersiz olması’’ ve % 18,18 ile ‘’faaliyetlerin yapılması aşamasında doğal alanların 
korunmaması’’ olduğu görülmüştür. 
 
Tablo 11. Katılımcılar Açısından Turizm Faaliyetlerinin Çevreye Zarar Verme Durumu 

Zarar Verme 
Durumu 

Katılımcılar f % Toplam 

Evet K1, K2, K3, K4, K6, K8, K9, K11, 
K13, K15, K16, K17, K18,K19, 
K20,K21,K22 

18 81,81 22 

Hayır K5, K7, K10,K12 4 18,18 22 

 

Tablo 11’deki çalışma bulgularında katılımcıların % 81,81’inin bölgede yapılan turizm 
faaliyetlerinin çevreye zarar verdiğini düşündüğü, %  18,18’inin çevreye zarar vermediğini 
düşündüğü görülmüştür. 

Tablo 12 ‘de görüldüğü gibi bölgede yapılan turizm faaliyetlerinin çevreye verdiğini belirten 18 
katılımcının % 44,44’ünün ‘’’vadi ve yollarının bozulması’’, %38,88’inin  ‘’balon gazlarının doğal 
alanlara zarar vermesi’’ ve %27,77’sinin ‘’farklı inşaalar yüzünden doğallığın kaybolması’’, % 
22,22’sinin ‘’tarım alanlarına zarar verilmesi’’, %16,66’ sının ‘’fotoğraf çekimlerinden oluşturduğu 
duvar resimleri, ikonlar ve frekslerin yıpranması, ‘’çevre kirliliği’’, ‘’araç trafik sorunu’’ ve ‘’tarihi 
ve doğal alanlara yazı yazılması/resim çizilmesi’’, %11,11’inin ‘’taşıma kapasitesinin aşılması’’ ve 
% 5,55’inin ‘’kötü koku oluşturması’’ verilen zararlar arasında belirtilmiştir. 
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Tablo 12. Katılımcılar Açısından Bölgede Yapılan Turizm Faaliyetlerinin Çevreye Verdiği 
Zararlar  

Zararlar Katılımcılar f % Toplam 
Vadi ve yollarının bozulması K1, K2, K13, K14, K15, K16, K19, 

K21 
8 44,44 18 

Yapılan farklı inşaatlar yüzünden 
doğallığın kaybolması 

K3, K6, K9, K19, K20 5 27,77 18 

Balon gazlarının doğal alanlara 
zarar vermesi 

K1, K2, K11, K14, K15, K17, K19, 7 38,88 18 

Fotoğraf çekimlerinden 
oluşturduğu duvar resimleri, 
ikonlar ve frekslerin yıpranması 

K4, K13, K18, 3 16,66 18 

Tarım alanlarına zarar verilmesi K1, K11,K14,K20 4 22,22 18 
Çevre kirliliği  K2, K8, K13,  3 16,66 18 

Araç trafiği sorunu  K1, K2, K21 3 16,66 18 

Tarihi ve doğal yerlere yazı 
yazılması/ resim çizilmesi 

K11, K16,K22 3 16,66 18 

Kötü koku oluşturması K13 1 5,55 18 
Taşıma kapasitesinin aşılması,  K17,K22 2 11,11 18 

 

Tablo 13. Katılımcılar Açısından Bölgeye Gelen Turistlerin Çevreye Karşı Duyarlılık Algı 
Durumu 

Duyarlılık 
Durumu 

Katılımcılar F % Toplam 

Evet K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, 
K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, 
K19,K21,K22 

21 95,45 22 

Hayır  K20 1 4,55 22 

 

Tablo 13 ‘deki çalışma bulgularında katılımcıların % 95,45’inin bölgeye gelen turistlerin çevreye 
karşı duyarlı olduğunu belirttiği, % 4,55’inin ise çevreye karşı duyarlı olmadığını belirttiği 
görülmüştür. 

 

Tablo 14. Katılımcılar Açısından Bölgeye Gelen Turistlerin Çevreye Karşı Duyarlılıkları 

Zararlar Katılımcılar f % Toplam 
Kurallara dikkat 
etmeleri 

K1, K4, K5, K16,K19 5 23,80 21 

Çevre temizliğine 
dikkat etmeleri 

K2,K6,K7,K10,K13,K15,K18,K21,K22 9 42,85 21 

Tarihi ve doğal yapılara 
özenli yaklaşmaları 

K2,K3,K5,K6, K7,K8,K9, K11, K12, K14, 
K17, K21 

12 57,14 21 
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Tablo 14 ‘e göre turistlerin çevreye karşı duyarlı olduğunu belirten katılımcıların % 57,14’ünün 
‘’tarihi ve doğal yapılara özenli yaklaşmaları’’, % 42,85’inin‘’çevre temizliğine dikkat etmeleri’’, 
% 23,80’inin ‘’kurallara dikkat etmeleri’’ duyarlılık olarak belirtilmiştir.    

 

Tablo 15. Katılımcıların Turizm Kaynaklarının Ve Çevrenin Korunması Hakkında Devlet Ve 
Yerel Yönetimlerin Önlem Alma Durumu 

Önlem Alma 
Durumu 

Katılımcılar f % Topla
m 

Evet K1,K2,K4,K5,K6,K7,K8, K13 8 36,36 22 

Hayır K3, K9, K10, K11, K12, K14, K15, K16, K18, 
K19, K20,K21,K22 

1
3 

63,64 22 

 

Tablo 15 ‘deki çalışma bulgularında katılımcıların % 36,36’sının turizm kaynakları ve çevrenin 
korunması hakkında devlet ve yerel yönetimlerin yeterli önlem aldığını, % 63,64’ ünün yeterli 
önlem almadığını belirttiği gözlenmiştir. 

Tablo 16. Katılımcılar Açısından Turizm Kaynakları ve Çevrenin Korunması Hakkında Devlet 
ve Yerel Yönetimlerin Aldığı Önlemler 

Önlemler Katılımcılar f % Toplam 
Bölgenin sit alanı yapılması K1, K8 2 25 8 
Yasalar ile çevrenin korunması 
 

K2 1 17,5 8 

Kurallar ile faaliyetlere sınırlama getirilmesi K13 1 17,5 8 

Yöneticilerin sık sık bölgeye gelip denetleme 
yapması 

K2, K5,K13 3 37,5 8 

Halkın bilinçlenmesi için sempozyum 
düzenlenmesi 

K6 1 17,5 8 

Çarpık yapılaşma için yasaların çıkarılması K4 1 17,5 8 

Faaliyet alanlarının düzenli denetlenmesi K4 1 17,5 8 

Düzenli temizlik yapılması K6 1 17,5 8 
Sit alanlarına uyarı tabelaları koyulması K7 1 17,5 8 
Çadır ve camping için özel alan belirlenmesi K4 1 17,5 8 

 
Tablo 16 ‘ya göre turistlerin çevreye karşı duyarlı olduğunu belirten katılımcıların % 37,5 ‘inin ‘’ 
yöneticilerin sık sık bölgeye gelip denetleme yapması’’, % 25’inin ‘’bölgenin sit alanı yapılması’’, 
% 17,5’inin ‘’yasalar ile çevrenin korunması’’, ‘’kurallar ile faaliyetlere sınırlama getirilmesi’’, 
‘’halkın bilinçlenmesi için sempozyum düzenlenmesi’’, ‘’çarpık yapılaşma için yasaların 
çıkarılması’’, ‘’ faaliyet alanlarının düzenli denetlenmesi’’, ‘’düzenli temizlik yapılması’’, ‘’sit 
alanlarına uyarı tabelaları koyulması’’ ve ‘’çadır ve camping için özel alan belirlenmesi’’ alınan 
önlemler olarak belirtilmiştir.    
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizm ve rekreasyon faaliyetleri destinasyonlar için büyük önem taşımaktadır. Bu faaliyetlerin 
olumlu ve olumsuz sonuçları da bölge halkını doğrudan etkilemektedir.  Bölge halkının turizm 
faaliyetlerine karşı algılarını araştırmak, gereksinimlerini karşılamak ve memnuniyet 
derecelerini yükseltmek hem bölge hem de turistler açısından gereklidir. 
 
Çalışmadan Kapadokya Bölgesi’ni ziyaret eden turistlerin katıldığı aktiviteler arasında çalışmaya 
katılan yerel halkın hepsinin sıcak hava balonu seyahati yaptığını belirttiği sonucuna varılmıştır. 
Bunun yanında yerel halk turistlerin en çok günlük bölge turu, ATV turu ve Türk gecesi 
etkinliğine katıldığını belirtmiştir. Bu sonuca dayanarak bölgeye gelen turistlerin bölgenin 
rekreatif turistik ürünlerine ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Diğer bir sonuç olarak katılımcıların 
% 54,54’ünün bölgede yapılan turizm faaliyetlerine katılma fırsatı bulabildiği belirlenmiştir. 
Bölgede yapılan faaliyetler arasında yerel halkın en çok vadi yürüyüşü, sıcak hava balonu 
seyahati, ATV turu ve çömlek yapımı faaliyetlerine katıldığı yaptığı belirlenmiştir. Bu sonuç 
itibariyle bölgeye özgü faaliyetlerin bölge halkı tarafından yapıldığı sonucunu çıkmaktadır ve 
halkın bölgede yapılan faaliyetlere ilgi gösterdiği görülmektedir. 
 
Yerel halk açısından bölgede yapılan turizm ve rekreatif faaliyetlerin eksiklikleri arasında en çok 
fiyatların pahalı olması, yapılan tanıtım ve reklamın yetersiz olması ve faaliyetlerin yapılması 
aşamasında doğal alanların korunmaması olduğu belirlenmiştir. Katılımcılar açısından 
turistlerin bölgeye gelmesinin yerel halk için olumlu sonuçları içinde en çok gelire etkisi, istihdam 
etkisi ve bölgeyi tanıtıma etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca dayanarak turizm ve rekreatif 
faaliyetlerin yerel halkın ekonomisi açısından büyük bir önemi bulunmaktadır. Katılımcılar 
açısından turistlerin bölgeye gelmesinin yerel halk için olumsuz sonuçları içinde ise, en çok ‘’fiyat 
pahalılığı yaratması’’, kültürel kimlik, gelenekler ve bölgesel karakterlerde yozlaşma’’ ve sosyal 
eşitsizlik oluşturabilmesi’’ açısından olumsuz sonuçları olduğu göze çarpmaktadır. Bu sonuca 
dayanarak turistik bölgelerde fiyatların pahalılığı bölgedeki yerel halkın ekonomik anlamda 
sıkıntıya girmesine ve alım gücünü düşürmesine sebep olmaktadır. Bunun yanında farklı kültür 
yapısına sahip olan turist ve yerel halkın bir araya gelmesiyle bölgenin gelenek ve göreneklerinin 
bozulduğu, yerel halkın kültürel özelliklerinde ve yaşam biçimlerinde değişme yaşadığı 
belirtilebilir. Ayrıca turizm bölgelerinde yerel halkın turistlere gösterilen ilginin yerel halka 
gösterilmediği hatta yerel halkın turizm ve rekreatif faaliyetlerine katılımının kısıtlandığı 
söylenebilir (Birinci vd., 2017). 

Çalışmanın bir diğer sonucunda ise yerel halkın büyük bir bölümünün turizm ve rekreatif 
faaliyetlerin çevreye zarar verdiğini belirtmiştir. Yerel halk açısından bölgede yapılan turizm 
faaliyetlerinin çevreye verdiği zararlar arasında en çok ‘’vadi ve yollarının bozulması’, ‘’balondan 
çıkan gazların doğal alanlara zarar vermesi, ‘farklı inşaatlar yapılmasından kaynaklı doğallığın 
kaybolması’’ şeklinde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda turizm faaliyetlerinin yerel 
halkın kullandığı yollara zarar verdiği, bölge halkının turistlerin destinasyondaki doğal alanların 
doğallığını kaybetmesinden dolayı rahatsız olduğu söylenebilir.  

Çalışma sonucuna göre katılımcıların hiçbirinin bölgede turizm faaliyetlerinin yapılmasından 
rahatsız olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuca dayanarak halkın bölgede turizm faaliyetlerinin 
yapılmasından memnuniyet duyduğunu söyleyebiliriz. Çalışmanın bir diğer sonucunun yerel 
halkın çoğunluğunun bölgeye gelen turistlerin çevreye karşı duyarlı olduğunu belirttiği, 
duyarlılık olarak da turistlerin ‘’tarihi ve doğal yapılara özenli yaklaşmaları’’, ‘’çevre temizliğine 
dikkat etmeleri’’ ve ‘’kurallara dikkat etmeleri’’ olduğu belirtilmiştir. Bundan dolayı turistlerin 
bölgenin doğal ve tarihi yapısına karşı duyarlı davranışlar sergilediği söylenebilir. Çalışmanın 
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sonucu olarak yerel halkın büyük bir bölümünün turizm kaynakları ve çevrenin korunması 
hakkında devlet ve yerel yönetimlerin önlem almadığını belirttiği görülmüştür. Alınan önlemler 
arasında en çok ‘’yöneticilerin sık sık bölgeye gelip denetleme yapması’’, ‘’bölgenin sit alanı 
yapılması’’ olduğu belirlenmiştir. Fakat bu önlemlerin yerel halk açısından yeterli bulunmadığı 
sonucu çıkmaktadır. 

Turizm ve rekreatif faaliyetlerin yerel halk açısından olumlu etkilerinin olması yanında olumsuz 
etkilerinin de olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamında yerel halk ile yapılan mülakat 
sonucunda genel olarak Kapadokya Bölgesi’nde yaşayan yerel halkın genel olarak turizm ve 
rekreatif faaliyetler hakkında algılarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Turizm bölgelerinde 
yapılan rekreatif faaliyetler için bölge halkının algısı hakkında yapılan bu çalışmanın hem 
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmekte hem de faaliyetlerin bölge için önemine dikkat 
çekeceği düşünülmektedir. Yerel halkın katılımı ve desteği olmadan turizm ve rekreasyon 
planlamasının başarısız olabileceği düşüncesiyle, yerel yönetimler tarafından bölge halkı ve 
turistlerin beraber katılabileceği turizm ve rekreatif faaliyetlerinin planlanması ve projeler 
hazırlanmasının paydaş olarak yerel halkın da faaliyetlere karşı bilgili ve bilinçlenmesine faydası 
olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma Nevşehir ili içerisinde ikamet eden kişilere uygulanmış 
olup, çalışma sonrası ortaya çıkan sonuçların sonraki çalışmalarla sınanması ya da benzer bir 
çalışmanın farklı bir turizm bölgesinde yapılması uygun olabilecektir.  
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümündeki akademik personelin eğitim 
durumunun ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda akademik personellerin lisans, yüksek lisans, 
doktora eğitimleri ve unvanları incelenmiş ve raporlanmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel 
araştırma yöntemlerinden olan betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, bölümlerin ve 
akademik personelin bilgilerinin bulunduğu internet siteleri taranarak elde edilmiştir. 40 kurum 
bünyesindeki gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde toplam 243 akademik personel olduğu tespit 
edilmiştir. Bu akademik personelin yaklaşık %40'ının doktor öğretim üyesi olduğu saptanmıştır. 
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde bulunan akademik personelin çoğunluğunun turizm alanında 
eğitim derecesine sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. 243 akademik personelin 96'sının hem lisans hem 
yüksek lisans hem de doktora derecesinin turizm alanında olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen bu sayı 
bölümde istihdam edilen akademik personelin yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. Turizm alanından sonra 
en çok gıda mühendisliği eğitimi almış akademik personel olduğu tespit edilmiştir. Gıda mühendisliği 
eğitimi almış personelin toplam akademik personelin yaklaşık %15'ini oluşturduğu belirlenmiştir. 
Gastronomi ve mutfak sanatları programında görev yapan diğer akademik personelin eğitim alanlarının 
oldukça çeşitli ve birbirinden farklı alanlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Abstract 

The purpose of this study is to reveal the educational status of academic staff in the department of 
gastronomy and culinary arts. In accordance with this purpose, undergraduate, master, doctoral trainings 
and titles of academic staff was examined and reported. In this research, descriptive survey model, one of 
the qualitative research methods, was used as the data collection technique. The data was obtained by 
browsing the websites that contain the information of the departments and academic staff. It was 
determined that there are 243 academic staff in gastronomy and culinary arts department of 40 institutions. 
It was determined that approximately 40% of these academic staff is assistant professor. It was revealed that 
the majority of academic staff in the department of gastronomy and culinary arts have a degree in education 
in tourism. It was determined that 96 of 243 academic staff have undergraduate, master and doctorate 
degrees in tourism field. This determined number constitutes approximately 40% of the academic staff 
employed in the department. It was found that the number of academic staff who had education in food 
engineering has the highest number after tourism field. It was specified that the staff who had education in 
food engineering constitute 15% of the total academic staff. It was concluded that the education areas of the 
other academic staff working in the gastronomy and culinary arts program are quite diverse and different 
from each other. 
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GİRİŞ 

Yeme ve içme insan yaşamının en temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır (Murcott, 2019: 2). 
Yeme ve içmenin bilimsel ve sanatsal olarak incelenmesini sağlayanın da gastronomi bilimi 
olduğu ifade edilmektedir (Avcıkurt ve Sarıoğlan, 2019: 1). Gastronomi en genel ifade ile; yiyecek 
ve içeceklerin tarihsel gelişiminden itibaren tüm özelliklerini detaylı bir şekilde anlama, 
uygulama ve geliştirme çalışmalarını kapsayan bilim dalı olarak tanımlanmaktadır (Deveci, 
Türkmen ve Avcıkurt, 2013: 30). Gastronominin artık turizmle bütünleştiği, ülke tanıtımlarında 
önemli bir rol üstlendiği (Bucak ve Aracı, 2013: 207; Özkaya, Sünnetçioğlu ve Can, 2013: 14), 
turizm deneyiminin önemli bir parçası olduğu hatta bazı ziyaretçiler için temel motivasyon 
kaynağı olduğu ifade edilmektedir (McKercher, Okumuş ve Okumuş, 2008: 138). Turizmle 
bütünleşen gastronomi ilk başlarda turizm içinde bir faaliyet olarak ifade edilirken zaman 
geçtikçe gastronomi turizmi olarak ifade edilen bir turizm çeşidi olarak karşımıza çıkmıştır 
(Çuhadar ve Morçin, 2020: 93). Gastronomi turizmi; yiyecek ve içecekleri keşfetmek, tatmak ve 
unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşamak amacıyla yapılan seyahatler olarak 
tanımlanmaktadır (Kivela ve Crotts, 2005: 42). 

Son zamanlarda özellikle kitle iletişim dünyasındaki mutfak şovları, şefler, mutfak yarışmaları, 
mutfak seyahatleri ile birlikte tüketicilerin yaşamları ve davranışları büyük ölçüde etkilenmiş 
(Gajic, 2015: 159) ve bu sayede talebin artmasıyla birlikte gastronomi turizmi oldukça popüler 
hale gelmiştir (Guzman ve Canizares, 2011: 63; Sünnetçioğlu, Yalçınkaya, Olcay ve Mercan, 2017: 
346). Gastronomi turizminde yaşanan gelişmeler ile birlikte bu alanda çalışan nitelikli personele 
olan ihtiyacın arttığını söylemek mümkündür (Babaç ve Önçel, 2018: 283). Nitelikli personelin 
yetiştirilmesi hususunda da eğitim kurumları oldukça önem arz etmektedir (Akyurt, 2020: 56). 
Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi için gastronomi eğitiminin sağlam 
temeller üzerine inşa edilmesi gerekmektedir (Yıldız ve Aslan, 2019: 1127). Bu noktada en önemli 
faktörlerden birinin eğitimciler olduğu ifade edilmektedir (Yazıcıoğlu ve Özata, 2018: 67). 
Gastronomi ve mutfak sanatları programında eğitim verecek olan akademik personelin alana 
ilişkin yeterli bilgiye, beceriye ve deneyime sahip olması beklenmektedir (Görkem ve Sevim, 
2016: 980). Buradan hareketle, gastronomi ve mutfak sanatları programında eğitim veren 
akademik personelin eğitim durumlarının detaylı bir şekilde incelenmesinin önem arz ettiği 
düşünülmektedir. Yapılan bu çalışma ile de; Türkiye’deki gastronomi ve mutfak sanatları lisans 
programlarında görev yapan akademik personelin unvanlarının ve eğitim alanlarının 
incelenmesi, eğitim alanlarının bölüme uygunluğunun değerlendirilmesi ve ileride bu 
programlara yapılacak akademik personel atamasına ilişkin nasıl bir planlama yapılacağı 
hususunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Eğitim; sürdürülebilir sektörel yapıyı sağlayabilmek amacıyla her sektörün ihtiyaç duyduğu 
nitelikli işgücünü yetiştirmek için zorunlu bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir (Akyurt, 2020: 
56). Bu doğrultuda da gastronomi eğitiminin temel amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve 
yeteneğe sahip nitelikli işgücünü yetiştirmektir (Can ve Çiftçi, 2019: 2702). Gastronomi eğitimi 
ile; menü planlayabilen, yiyecek maliyetlerinin kontrolünü sağlayabilen, güvenli ve sağlıklı 
gıdalar üretebilen, sektörde liderlik yapabilen (Cheng, Ogbeide ve Hamouz 2011: 17) aynı 
zamanda mutfak, restoran, cafe-bar, yiyecek ve içecek yönetimi (Ekincek, Göde, Önçel ve Yolal, 
2017: 26,) yiyecek ve içecek tarihi, kültürü, toplumların yemek eğilimleri, yiyecek içecek 
işletmelerinin yönetim süreçleri (Santich, 2004: 23) gibi konularda bilgi sahibi olan işgörenler 
yetiştirebilmek hedeflenmektedir. Mutfak şeflerinin; hızlı hareket etme, dikkatli olma, verimli 
çalışma, sorumluluk sahibi olma, yaratıcı olma vb. gibi birtakım özelliklere sahip olması 
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gerekmektedir. Kişi bu özelliklerin bazılarına doğuştan sahip olduğu gibi bazılarını da sonradan 
kazanabilmektedir. Bu noktada da gastronomi eğitimi sayesinde; doğuştan yeteneği olan kişilere 
sonradan kazandırılması gereken özellikler kazandırılarak eğitilmektedir. Nitelikli bir eğitim 
gören mutfak şeflerinin; özellikle işletmelerde maliyeti azaltma, karlılığı arttırma, kaliteyi 
yükseltme vb. gibi katkıları bulunmaktadır (Birdir ve Kılıçhan, 2013: 630).  

Gastronomi eğitiminin geçmişinin Antik Yunan ve Roma dönemlerine kadar dayandığından ve 
bu dönemlerde gastronomi eğitimi veren kurumların olduğundan bahsedilmektedir (Zopiatis, 
Theodosiou ve Constanti, 2014: 88). Gastronomi ile ilgili bilinen ilk kitabın ise 1. yüzyılda 
yazıldığı ifade edilmektedir. Ancak geçmişi bu kadar eskiye dayanan gastronomi eğitimi tam 
anlamıyla 18. yüzyılda gündeme gelmiştir. İlk olarak 18. yüzyılda İngiltere’de aşçılık kursu 
açılmış ve bunu 19. yüzyılda Amerika’da ve Fransa’da açılan kurslar takip etmiştir. Fransa’da 
1895 yılında açılan Le Gordon Bleu ve Amerika’da 1922 yılından beri aşçılık eğitimi veren Cornell 
Üniversitesi ilk mezun veren okullar arasında yer almaktadır (Öney, 2016: 196; Yazıcıoğlu ve 
Özata, 2017: 18; Kurnaz, Babür ve Kurnaz, 2018: 506).  

Türkiye’de gastronomi eğitiminin ilk başlarda mutfak eğitimi olarak verilmeye başlandığı ifade 
edilmektedir. Mutfak eğitiminin 1960’lı yıllara kadar usta-çırak yöntemiyle verildiği (Bucak ve 
Yiğit, 2018: 813), 1960’lı yıllardan sonra ise; örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki şekilde 
verilmeye başlandığı bilinmektedir (Aymankuy ve Demirbulat, 2017: 225; Özdemir, Ak ve Önçel, 
2019: 948; Can ve Çiftçi, 2019: 2702). Örgün eğitim; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim 
kurumları bünyesinde ve Yükseköğretim Kurumu’na bağlı üniversiteler bünyesinde 
verilmektedir (Sarıoğlan, 2012: 142). Yaygın eğitim ise; sertifikaya dayalı uzun ve kısa süreli 
kurslardan oluşmakta ve kamu ya da özel sektör bünyesindeki kurslar tarafından verilmektedir 
(Sarıoğlan, 2018: 269).  

Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde mutfak eğitimi ilk olarak 1962 yılında Ankara Otelcilik 
Okulu’nun açılmasıyla başlamıştır. Daha sonra ise ilk aşçılık lisesi olan Mengen Aşçılık Meslek 
Lisesi 1985 yılında eğitim vermeye başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2002 yılında 
yapılan düzenleme ile Anadolu Turizm ve Otelcilik Liseleri bünyesinde mutfak eğitimi verilmeye 
başlanmıştır. 2005 yılından sonra ise gerekli şartları taşımaları ve yeterli donanıma sahip olmaları 
durumunda diğer meslek liselerine ve çok programlı liselere de mutfak eğitimi verme hakkı 
tanınmıştır (Kurnaz, Kurnaz ve Kılıç, 2014: 43-44). 2017 yılında yapılan son düzenleme ile meslek 
liseleri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adı altında toplanmış ve ortaöğretim düzeyinde 
mutfak eğitimi Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liseleri 
bünyesinde verilmeye başlanmıştır (Yılmaz, 2019: 233). 

Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde gastronomi eğitimi; önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde 
olmak üzere üç şekilde verilmektedir (Boyraz, Çetin, Mutlu ve Soybalı, 2018: 134; Çorbacı, Yılmaz 
ve Gültekin, 2018: 53). Önlisans düzeyinde gastronomi eğitimi meslek yüksekokulları 
bünyesinde aşçılık programı adıyla verilmektedir (Denk ve Koşan, 2017: 57). Önlisans düzeyinde 
eğitim ilk olarak 1997 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde açılan aşçılık 
bölümüyle verilmeye başlanmıştır. Vakıf üniversiteleri bünyesinde ise ilk olarak Kapadokya 
Üniversitesi bünyesinde 2006 yılında verilmeye başlanmıştır (Görkem ve Sevim, 2016: 979; Bucak 
ve Yiğit, 2018: 811). Lisans düzeyinde gastronomi eğitimi; gastronomi, gastronomi ve mutfak 
sanatları, mutfak sanatları yönetimi ya da yiyecek içecek işletmeciliği program adlarıyla 
verilmektedir (Yılmaz, 2019: 236). Lisans düzeyinde gastronomi eğitimi ilk olarak 2003 yılında 
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde gastronomi ve mutfak sanatları 
programında verilmeye başlanmıştır (Aksoy ve Şahin, 2018: 8; Aydemir ve Buyruk, 2019: 354). 
Devlet üniversiteleri bünyesinde ise ilk olarak Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde 2010 yılında verilmeye başlanmıştır (Görkem 
ve Sevim, 2011: 80; Özdemir vd., 2019: 948). Açıldığı günden itibaren öğrenciler tarafından talebin 
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artmasıyla birlikte daha fazla programa ihtiyaç duyulduğu (Özbay, 2019: 25) ve bu yüzden her 
geçen yıl program sayısında artış yaşandığı ifade edilmektedir (Güdek ve Boylu, 2017: 491). 
Türkiye’de lisansüstü düzeyde gastronomi eğitiminin ise ilk olarak 2013 yılında Gazi Üniversitesi 
bünyesinde verilmeye başlandığı bilinmektedir (http://gazi-universitesi.gazi.edu.tr). Diğer 
ülkelere bakıldığında, lisansüstü düzeyde gastronomi eğitimi ilk olarak 1990’lı yıllarda Amerika 
ve Avusturalya gibi ülkelerde verilmeye başlanmıştır (Öney, 2016: 196; Yıldız ve Aslan, 2019: 
1126). Bu doğrultuda Türkiye’deki gastronomi eğitiminde niceliksel ve niteliksel olarak geri 
kalındığını söylemek mümkündür (Sarıoğlan, 2014a: 261). Bu yüzden gastronomi eğitiminin 
geleceği için; gastronomi eğitimi alan öğrencilerin özellikle lisansüstü eğitime yönlendirilmesi ve 
alanında uzman akademik personelin yetiştirilmesi oldukça önem arz etmektedir (Şengül, 2019: 
173). 

Gastronomi eğitimine ilişkin literatür incelendiğinde; gastronominin turizm eğitimi ile ilişkisi 
(Santich, 2004; Hegarty, 2015), gastronomi ve mutfak sanatları eğitiminin tarihsel gelişiminin 
incelenmesi (Brown, 2005; Miles, 2007), gastronomi eğitiminde kurumsallaşma (Harrington, 
Mandabach, Thibodeaux ve Vanleewen, 2005), ülkeler arası gastronomi eğitim müfredatlarının 
karşılaştırılması (Hu, Chen ve Lin, 2006), gastronomi ve mutfak sanatları eğitiminde 
mükemmellik (Hegarty, 2011), mutfak eğitiminde maliyetlerin, istihdam sonuçlarının ve 
memnuniyetin değerlendirilmesi (Hertzman ve Mass, 2012), gastronomi eğitiminin mevcut 
durumunun değerlendirilmesi (Sarıoğlan, 2012; Lee ve Kim, 2013; Sarıoğlan, 2014a; Görkem ve 
Sevim, 2016; Öney, 2016; Ekincek vd., 2017; Çorbacı vd., 2018; Doğancılı, Karaçar ve Korkmaz, 
2019; Sarıışık ve Ceylan, 2019; Yılmaz, 2019), lisans düzeyinde gastronomi eğitiminin 
değerlendirilmesi (Aymankuy ve Demirbulat, 2017; Arslanhan ve Yaman, 2019; Beyter, Zıvalı ve 
Yalçın, 2019), yükseköğretim düzeyinde gastronomi eğitiminin değerlendirilmesi (Görkem ve 
Sevim, 2011), gastronomi eğitiminde yeni yönelimler (Brown, Mao ve Chesser, 2013; Sarıoğlan, 
2014b), gastronomi ve mutfak sanatları programının diğer programlar ile karşılaştırılması (Aksoy 
ve Şahin, 2018), gastronomi eğitimindeki uygulamalı meslek derslerinin incelenmesi (Çarbuğa, 
Aydın, Sormaz ve Yılmaz, 2018), gastronomi eğitim kalitesinin değerlendirilmesi (Hertzman ve 
Stefanelli, 2007; Hertzman ve Ackerman, 2010; Zopiatis vd., 2014; Cankül, 2019; Yaman ve 
Bulduk, 2019), gastronomi eğitiminde profesyonel mutfak okullarının etkisi (Bucak ve Yiğit, 
2018), gastronomi eğitiminde sosyal sorumluluk projesi örneği (Kurnaz vd., 2018), gastronomi ve 
mutfak sanatları programlarının gıda güvenliğine yönelik donanım düzeylerinin incelenmesi 
(Sevim ve Görkem, 2015), sürdürülebilir gastronomi eğitimi (Allievi vd., 2019), yaygın 
gastronomi eğitimi (Sarıoğlan, 2018), gastronomi eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki 
eğitim mutfaklarında yaşanan sorunların incelenmesine (Arıkan, Sürücü ve Arman, 2018) 
yönelik ya da gastronomi eğitimi alan öğrencilere yönelik çalışmalar (Cha ve Park, 2005; Patah, 
Issa ve Nor, 2009; Edens, 2011; Choi ve Kim, 2014; Davras ve Davras, 2015; Akoğlu, Cansızoğlu, 
Orhan ve Özdemir, 2017; Deveci, Deveci ve Avcıkurt, 2017; Deveci, Deveci, Karaman ve 
Aymankuy, 2017; Güdek ve Boylu, 2017; Yazıcıoğlu ve Özata, 2017; Alyakut ve Küçükkömürler, 
2018; Babaç ve Önçel, 2018; Boyraz vd., 2018; Deveci ve Deveci, 2018; Aydemir ve Buyruk, 2019; 
Can ve Çiftçi, 2019; Kurnaz, 2019; Özdemir vd., 2019; Yılmaz ve Çemrek, 2019) yapıldığı 
görülmektedir. Gastronomi eğitimi veren akademik personele ilişkin çalışmaların (Ekincek vd., 
2017; Ülker ve Kılıçhan, 2017; Yazıcıoğlu ve Özata, 2018) ise oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir.  

Yapılan literatür taraması sonucunda gastronomi ve mutfak sanatları programında eğitim veren 
akademik personelin eğitim durumlarının incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Bu doğrultuda yapılan bu çalışma ile gastronomi ve mutfak sanatları programı ve akademik 
personellere ilişkin mevcut bilgiler detaylı bir şekilde incelenmiş, geçmiş dönem ile kıyaslanmış 
ve geleceğe ilişkin öneriler sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar ve sunulan öneriler ile çalışmanın 
ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın temel amacı, Türkiye'deki devlet üniversitelerinin hangilerinde gastronomi ve 
mutfak sanatları lisans programı olduğu, kontenjan sayıları, lisansüstü program sayılarının 
ortaya konulması ayrıca gastronomi ve mutfak sanatları lisans bölümünde eğitim-öğretim 
faaliyetlerinde bulunan akademik personelin mevcut lisans ve lisansüstü eğitim durumlarının 
incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sınırlılıklarını; sadece devlet üniversitelerinin 
incelenmesi, kavramsal çerçeve oluşturulurken sadece ulaşılabilen yerli-yabancı kaynakların 
kullanılması, elde edilen verilerin Mart 2020'den önceyi yansıtması ve araştırmada kullanılan 
betimsel nitelikli tarama yöntemi oluşturmaktadır.  

Araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel araştırma yöntemi olan betimsel nitelikli tarama 
modeli kullanılmıştır. Bunun temel sebebi, araştırmaya konu olan durum, olay, olgu, nesne ya 
da bireylerin kendi şartları içinde ve oldukları gibi betimlenmesine veya tanımlanmasına olanak 
sağlamasıdır. Ayrıca elde edilen sonuçların genellenebilir hale getirilmesine, sistematik bir 
tarama stratejisinin kullanılmasına ve seçilen olay, olgu, nesne veya bireylerin niteliklerinin 
kodlanmasına ve analiz edilmesine imkan tanımaktadır (Akarsu ve Akarsu, 2019; Aslan ve Uyar, 
2019; Büyüköztürk, vd., 2016; Sönmez ve Alacapınar, 2016; Karasar, 2020; King ve He, 2005). Bu 
nedenle araştırmaya konu olan Türkiye'deki devlet üniversitelerinde bulunan gastronomi ve 
mutfak sanatları bölümleri ve akademik personel kendi şartları içerisinde oldukları gibi ve 
ulaşılabilen şekliyle tanımlanmaya çalışılmış ve raporlanmıştır. 

Türkiye’deki gastronomi ve mutfak sanatları lisans programları ve bu programların yer aldığı 
üniversitelerin resmi internet sitelerinde bulunan bilgiler detaylı olarak incelenmiştir. Araştırma 
devlet üniversiteleri ile sınırlandırılmış ve vakıf üniversiteleri araştırmaya dahil edilmemiştir. 
Yapılan inceleme doğrultusunda 37 üniversite bünyesindeki 40 kurumda lisans düzeyinde 
gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi verildiği tespit edilmiştir. Bu kurumlara ilişkin bilgiler 
(fakülte/yüksekokul, kontenjan) Yükseköğretim Program Atlası aracılığıyla, kurumlarda 
istihdam edilen akademik personele ilişkin bilgiler (unvan, lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitim alanları) ise personel web sayfaları ve Yükseköğretim Akademik Arama Motoru 
aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler detaylı olarak incelenmiş ve rakamsal göstergeler 
halinde sunulmuştur. 

 

BULGULAR ve YORUMLAR 

Türkiye’de devlet üniversitelerinde lisans düzeyinde gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi 
turizm fakülteleri, güzel sanatlar fakülteleri, uygulamalı bilimler fakülteleri, turizm işletmeciliği 
ve otelcilik yüksekokulları ya da uygulamalı bilimler yüksekokulları bünyesinde verilmektedir. 
Toplam 37 üniversite bünyesinde 28 Turizm Fakültesi, 2 Güzel Sanatlar Fakültesi, 1 Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi, 5 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 4 Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu’nda olmak üzere toplam 40 kurumda lisans düzeyinde gastronomi ve mutfak 
sanatları eğitimi verilmektedir. Programda 2188 kişi I. öğretim, 496 kişi II. öğretim olmak üzere 
toplam 2684 kontenjan bulunmaktadır (2019). 2019 Yükseköğretim Kurulu istatistiklerine göre 
bu kontenjanlara yerleşme oranı %100’dür. Lisans düzeyinde gastronomi ve mutfak sanatları 
eğitimi veren kurumların bilgileri Tablo 1’de detaylı olarak yer almaktadır.  

Lisansüstü düzeyde gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi veren kurumlar incelendiğinde; 15 
üniversite bünyesinde yüksek lisans, 4 üniversite bünyesinde ise doktora programı bulunduğu 
görülmektedir. Mevcut bulunan lisansüstü programlar (+), bulunmayanlar ise (-) ile 
gösterilmektedir. Lisansüstü düzeyde gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi veren kurumların 
bilgileri Tablo 2’de detaylı olarak yer almaktadır.    
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Tablo 1. Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans 
Programları (Mart, 2020) 

İl Üniversite Fakülte/Yüksekokul Kontenjan 
Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi 62+62 
Antalya Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi 103+93 
Antalya Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi 72 
Antalya Alanya Alaaddin Keykubat 

Üniversitesi 
Turizm Fakültesi 62 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi 62 
Ankara Ankara Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi 
Turizm Fakültesi 60 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi 62+62 
Balıkesir Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi 52 
Bolu Bolu Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi 
Turizm Fakültesi 62 

Burdur Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi 

Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu 

62+62 

Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 41 

Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi 

Gökçeada Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu 

52 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm 
Fakültesi 

52 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon 
Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu 

62 

Eskişehir Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 41 

Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 62 
Iğdır Iğdır Üniversitesi Turizm Fakültesi 41 
Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi 41 
İstanbul İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi 
Turizm Fakültesi 52 

İzmir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi 62 
Karabük Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi 52 
Karaman Karamanoğlu Mehmet Bey 

Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu 

26 

Kastamonu Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi 52 
Kırklareli Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi 41 
Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik Yüksekokulu 
62 

Kütahya Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi 

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi 

31 

Mardin Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi 62+31 
Mersin Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi 62 
Tunceli Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 52 
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Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 62+62 

Nevşehir Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 62+62 

Osmaniye Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi 

Kadirli Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu 

52 

Denizli Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi 72 
Rize Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi 
Ardeşen Turizm Fakültesi 41 

Sakarya Sakarya Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 52 

Konya Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi 62+62 
Sinop Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik Yüksekokulu 
41 

Sivas Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi 62 
Şırnak  Şırnak Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik Yüksekokulu 
41 

Tokat  Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi 

Zile Dinçerler Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu 

36 

Kaynak: https://yokatlas.yok.gov.tr/ ve https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz 
sitelerinden yazarlar tarafından derlenerek hazırlanmıştır. 

Tablo 2. Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Lisansüstü Programları (Mart, 2020) 

Üniversite Yüksek Lisans Doktora 
Akdeniz Üniversitesi + + 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi + + 
Balıkesir Üniversitesi + + 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi + - 
Dokuz Eylül Üniversitesi + - 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi + - 
Gaziantep Üniversitesi + - 
Karabük Üniversitesi + - 
Mardin Artuklu Üniversitesi + - 
Mersin Üniversitesi + - 
Necmettin Erbakan Üniversitesi + - 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi + + 
Pamukkale Üniversitesi + - 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi + - 
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi + - 

Kaynak: Üniversitelerin resmi web sitelerinden yazarlar tarafından derlenerek hazırlanmıştır. 

Lisans düzeyinde gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi veren 40 kurumda toplam 243 
akademik personel bulunmaktadır. Bu akademisyenlerin 18’i profesör, 37’si doçent, 98’i doktor 
öğretim üyesi, 5’i araştırma görevlisi doktor, 59’u araştırma görevlisi, 1’i öğretim görevlisi doktor, 
25’i ise öğretim görevlisidir. Sayı bazında incelendiğinde doktor öğretim üyesi unvanına sahip 
olan akademik personelin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Doktor öğretim üyesinden sonra 
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ise araştırma görevlisi unvanına sahip olan akademik personelin çoğunlukta olduğu 
görülmektedir. Akademik personelin unvanları ve hangi kurumlara bağlı olarak çalıştığına 
ilişkin bilgiler Tablo 3’te detaylı olarak yer almaktadır. 

Tablo 3. Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Programlarının Akademik Personel Sayıları (Mart, 2020) 

 
Üniversite 
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Ü
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Afyon Kocatepe Üniversitesi - 2 1 - 1 - 2 
Akdeniz Üniversitesi 2 2 4 - 3 - - 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi - 2 2 - - - - 
Anadolu Üniversitesi - 2 3 1 3 - - 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 3 3 5 1 - - - 
Atatürk Üniversitesi - 1 4 - 2 - - 
Balıkesir Üniversitesi 2 3 - 1 3 - - 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - - 3 - 1 - 2 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - - 3 - 2 - 2 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1 - 4 - 2 - 2 
Dokuz Eylül Üniversitesi 1 2 3 1 1 - - 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1 2 1 - 1 1 1 
Gaziantep Üniversitesi - - 6 - 2 - 1 
Iğdır Üniversitesi - - 3 - - - - 
İskenderun Teknik Üniversitesi - 1 2 - - - - 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi - - 2 - 1 - 2 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 1 2 1 - 3 - 1 
Karabük Üniversitesi - 2 1 - 4 - - 
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 1 - 2 - - - - 
Kastamonu Üniversitesi - - 4 - 3 - - 
Kırklareli Üniversitesi - - 3 - 1 - - 
Kocaeli Üniversitesi - 1 2 - - - - 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - - 3 - - - 1 
Mardin Artuklu Üniversitesi - 1 3 - 2 - - 
Mersin Üniversitesi - 1 4 - 2 - 3 
Munzur Üniversitesi - 2 2 - 5 - 1 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 1 4 - 2 - - 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 3 2 - 1 - 2 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - - 3 - 3 - - 
Pamukkale Üniversitesi 1 - 2 1 2 - - 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - - 3 - 1 - - 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 2 1 - 4 - - 
Selçuk Üniversitesi 2 - 3 - - - 1 
Sinop Üniversitesi - - 2 - - - - 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - 1 2 - 1 - 3 
Şırnak Üniversitesi - - 3 - 2 - 1 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - 1 2 - 1 - - 
Toplam 18 37 98 5 59 1 25 

Kaynak: Üniversitelerin resmi web siteleri ve https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ 
sitesinden yazarlar tarafından derlenerek hazırlanmıştır.  
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Lisans düzeyinde gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi veren kurumlarda istihdam edilen 
akademik personelin eğitim durumları ve mezuniyet alanları detaylı bir şekilde incelenmiş ve 
bunlara ilişkin bilgiler Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da sunulmuştur. Lisans mezuniyeti açısından 
18 profesörden 9’u, 37 doçentten 24’ü, 98 doktor öğretim üyesinden 45’i, 5 araştırma görevlisi 
doktordan 4’ü, 59 araştırma görevlisinden 46’sı, 25 öğretim görevlisinden 13’ü turizm 
alanlarından mezundur. Toplam akademik personel içerisinde bulunan 1 öğretim görevlisi 
doktor da turizm alanı mezunudur. Gastronomi ve mutfak sanatları programında istihdam 
edilen akademik personelin lisans mezuniyet alanları Tablo 4’te detaylı olarak yer almaktadır. (1 
doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi, 1 öğretim görevlisinin lisans mezuniyetlerine ilişkin bilgilere 
ulaşılamamıştır. Bu nedenle ulaşılamayan veriler toplam akademik personel sayılarından eksiltilerek Tablo 
4'te gösterilmiştir.)  

Tablo 4. Akademik Personelin Lisans Mezuniyet Alanları (Mart, 2020) 
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. D
r. 

D
oç

. D
r. 

D
r. 

Ö
ğr

. 
Ü

y.
 

A
rş

. G
r. 

D
r. 

A
rş

. G
r. 

Ö
ğ.

 G
r. 

D
r. 

Ö
ğ.

 G
r. 

Aile ekonomisi ve beslenme eğitimi - 3 3 - - - - 
Aile ekonomisi ve beslenme eğit. 
öğretmenliği 

- - 1 - - - - 

Aile ve tüketici bilimleri eğitimi - 1 - - - - - 
Alman dili ve edebiyatı - - - - - - 1 
Almanca öğretmenliği - - 1 - - - - 
Balıkçılık teknolojisi mühendisliği - - 1 - - - - 
Beslenme ve diyetetik - - 1 - - - - 
Bilgisayar öğretmenliği 1 - - - - - - 
Biyoloji - 1 2 - - - - 
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri - 1 - - - - - 
Çevre mühendisliği - - - 1 - - - 
Çocuk gelişimi ve ev yönetimi eğitimi - - 1 - - - - 
Endüstri mühendisliği - - - - 1 - - 
Ev idaresi ve aile ekonomisi - - - - - - 1 
Ev ekonomisi 1 - - - - - - 
Fransız dili eğitimi - - - - - - 1 
Gastronomi ve mutfak sanatları - - - - 22 - 3 
Gıda bilimi ve teknolojisi 1 - - - - - - 
Gıda hijyeni ve teknolojisi - - 1 - - - - 
Gıda mühendisliği - 4 27 - 4 - 3 
Hayvansal üretim - - 1 - - - - 
İktisat 1 - - - - - - 
İşletme 1 1 5 - 1 - 3 
Kimya - - - - 1 - - 
Kimya mühendisliği - - - - 2 - - 
Konaklama işletmeciliği - 5 11 1 2 - 1 
Konaklama işletmeciliği öğretmenliği - 1 2 - - - - 
Mutfak sanatları yönetimi - - - - 3 - - 
Ortaöğretim fen ve matematik alanlar 
eğitimi 

- 1 - - - - - 
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Peyzaj mimarlığı 1 - - - - - - 
Seyahat işletmeciliği - 1 1 - 1 - - 
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi - - 1 - - - - 
Su ürünleri - - 2 - - - - 
Su ürünleri mühendisliği - - 1 - - - - 
Süt teknolojisi 1 1 1 - - - - 
Tarla bitkileri - - 1 - - - - 
Ticaret eğitimi 1 - - - - - - 
Turizm işletmeciliği - 1 6 - 4 - 1 
Turizm işletmeciliği eğitimi - 3 6 2 - 1 2 
Turizm işletmeciliği ve otelcilik 9 9 12 - 1 - 2 
Turizm işletmeciliği ve otelcilik 
öğretmenliği 

- 1 1 - - - - 

Turizm ve otel işletmeciliği - 2 3 1 2 - 1 
Turist rehberliği - 1 1 - 1 - - 
Turizm rehberliği - - 2 - 3 - - 
Türkçe öğretmenliği - - - - 1 - - 
Veteriner hekimliği 1 - - - - - 1 
Yabancı diller eğitimi - - 2 - - - 1 
Yiyecek ve içecek işletmeciliği - - - - 7 - 3 
Toplam 18 37 97 5 56 1 24 

Kaynak: Üniversitelerin resmi web siteleri ve https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ 
sitesinden yazarlar tarafından derlenerek hazırlanmıştır.  

Yüksek lisans mezuniyeti açısından 18 profesörden 9’u, 37 doçentten 19’u, 98 doktor öğretim 
üyesinden 42’si, 5 araştırma görevlisi doktordan 4’ü turizm alanlarından mezundur. Toplam 
akademik personel içerisinde bulunan 1 öğretim görevlisi doktor da turizm alanı mezunudur. 59 
araştırma görevlisinden 47’sinin ve 25 öğretim görevlisinden 13’ünün yüksek lisans 
mezuniyeti/devam eden eğitimi turizm alanındadır. Yüksek lisans mezuniyeti açısından turizm 
alanlarından sonra gıda mühendisliği programından mezun olan akademik personelin sayısının 
fazla olduğu görülmektedir. Gastronomi ve mutfak sanatları programında istihdam edilen 
akademik personelin yüksek lisans mezuniyetleri Tablo 5’te detaylı olarak yer almaktadır. (1 
doktor öğretim üyesinin yüksek lisans mezuniyetine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Aynı zamanda 4 
araştırma görevlisi ve 8 öğretim görevlisinin yüksek lisans mezuniyeti ya da eğitime devam ettiğine ilişkin 
bilgilere ulaşılamamıştır. Bu nedenle ulaşılamayan veriler toplam akademik personel sayılarından 
eksiltilerek Tablo 5'te gösterilmiştir). 

Doktora mezuniyeti açısından 18 profesörden 8’i, 37 doçentten 18’i, 98 doktor öğretim üyesinden 
45’i, 5 araştırma görevlisi doktordan 5’i turizm alanlarından mezundur. Toplam akademik 
personel içerisinde bulunan 1 öğretim görevlisi doktor da turizm alanı mezunudur. 59 araştırma 
görevlisinden 28’inin ve 25 öğretim görevlisinden 6’sının devam eden eğitimi turizm alanındadır. 
Gastronomi ve mutfak sanatları programında istihdam edilen akademik personelin doktora 
mezuniyetleri Tablo 6’da detaylı olarak yer almaktadır. (1 doktor öğretim üyesinin doktora 
mezuniyetine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Aynı zamanda 25 araştırma görevlisi ve 16 öğretim 
görevlisinin doktora mezuniyeti ya da eğitime devam ettiğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle 
ulaşılamayan veriler toplam akademik personel sayılarından eksiltilerek Tablo 6'da gösterilmiştir). 
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Tablo 5. Akademik Personelin Yüksek Lisans Mezuniyet/Devam Eden Eğitim Alanları (Mart, 
2020) 

 
 

Bölüm Pr
of

. D
r. 

D
oç

. D
r. 

D
r. 

Ö
ğr

. 
Ü

y.
 

A
rş

. G
r. 

D
r. 

A
rş

. G
r. 

Ö
ğ.

  G
r. 

D
r. 

Ö
ğ.

 G
r. 

Aile ekonomisi ve beslenme eğitimi - 1 3 - - - - 
Besin hijyeni ve teknolojisi -  2 - - - - 
Beslenme ve diyetetik - 1 1 - - - - 
Beslenme ve gıda bilimleri - - 1 - - - - 
Biyoloji - - 3 - - - - 
Eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ev eko - - - - - - 1 
Ev ekonomisi 1 - - - - - - 
Ev ekonomisi ve beslenme - 2 1 - - - - 
Farmakoloji ve toksiloji 1 - - - - - - 
Fen ve matematik alanlar eğitimi - 1 - - - - - 
Gastronomi ve mutfak sanatları - - - - 30 - 5 
Gıda bilimi ve teknolojisi 1 - - - - - - 
Gıda hijyeni ve teknolojisi - - 1 - - - - 
Gıda mühendisliği 1 4 27 - 4 - 3 
Gıda teknolojisi - 1 - - - - - 
Halkla ilişkiler ve reklamcılık - 1 - - - - - 
Halkla ilişkiler ve tanıtım 1 - 1 - - - - 
İngiliz dili ve edebiyatı - - 1 - - - - 
İktisat - 1 1 - - - - 
İktisat politikası 1 - - - - - - 
İşletme 2 4 6 - - - - 
İşletme mühendisliği - - - - 1 - - 
Kalite yönetimi - - - 1 - - - 
Kamu yönetimi - - 1 - - - - 
Kimya mühendisliği - - - - 2 - - 
Maliye - 1 - - - - - 
Otel işletmeciliği 1 - - - - - - 
Otel ve gıda servisi işletmeciliği 1 - - - - - - 
Peyzaj mimarlığı 1 - - - - - - 
Sağlık kuruluşları yöneticiliği - - 1 - - - - 
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi - - 1 - - - - 
Su ürünleri mühendisliği - - 2 - - - - 
Tarla bitkileri - - 1 - - - - 
Temel tıp bilimleri - 1 - - - - - 
Turizm işletmeciliği 2 10 24 3 12 - 7 
Turizm işletmeciliği eğitimi 1 3 6 1 - 1 - 
Turizm işletmeciliği ve otelcilik 4 4 11 - 5 - 1 
Turizm ve otel işletmeciliği - 2 1 - - - - 
Türkçe eğitimi - - - - 1 - - 
Üretim yönetimi ve endüstri işletmeciliği - - 1 - - - - 
Toplam 18 37 97 5 55 1 17 

Kaynak: Üniversitelerin resmi web siteleri ve https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ 
sitesinden derlenerek yazarlar tarafından hazırlanmıştır.  
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Tablo 6. Akademik Personelin Doktora Mezuniyet/Devam Eden Eğitim Alanları (Mart, 2020) 
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Aile ekonomisi ve beslenme eğitimi - 3 5 - - - - 
Besin hijyeni ve teknolojisi - - 1 - - - - 
Beslenme - - 1 - - - - 
Beslenme ve diyetetik - 1 1 - - - - 
Biyoloji - - 2 - - - - 
Biyomühendislik - - - - 1 - - 
Eğitimde ölçme ve değerlendirme 1 - - - - - - 
Enerji - - 1 - - - - 
Ev ekonomisi 1 - - - - - - 
Ev yönetimi ve beslenme eğitimi - - 1 - - - - 
Farmakoloji ve toksiloji 1 - - - - - - 
Gastronomi ve mutfak sanatları - - 1 - 15 - 4 
Gıda bilimi ve beslenme  - - 1 - - - - 
Gıda hijyeni ve teknolojisi - - 1 - - - - 
Gıda mühendisliği 1 4 25 - 1 - 3 
Gıda teknolojisi - 1 - - - - - 
Halka ilişkiler ve reklamcılık - 1 - - - - - 
Halkla ilişkiler ve tanıtım 1 1 1 - - - - 
İktisat 1 1 - - - - - 
İngiliz dili ve edebiyatı - - 1 - - - - 
İşletme 2 5 4 - - - - 
İşletme mühendisliği - - - - 1 - - 
Kimya  - 1 - -  - - 
Kimya mühendisliği - - - - 2 - - 
Muhasebe - - 1 - - - - 
Peyzaj mimarlığı 1 - - - - - - 
Rekreasyon yönetimi - - 1 - - 1 - 
Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi - - 1 - - - - 
Su ürünleri mühendisliği - - 2 - - - - 
Tarım ekonomisi 1 - - - - - - 
Tarla bitkileri - - 1 - - - - 
Temel tıp bilimleri - 1 - - - - - 
Turizm işletmeciliği 5 11 34 4 10 - 2 
Turizm işletmeciliği eğitimi 1 3 2 - - - - 
Turizm işletmeciliği ve otelcilik 2 4 7 1 3 - - 
Türkçe eğitimi - - - - 1 - - 
Üretim yönetimi ve pazarlama - - 1 - - - - 
Zootekni - - 1 - - - - 
Toplam 18 37 97 5 34 1 9 

Kaynak: Üniversitelerin resmi web siteleri ve https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ 
sitesinden yazarlar tarafından derlenerek hazırlanmıştır.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan bu çalışmada Türkiye’deki devlet üniversitelerinde lisans ve lisansüstü düzeyde 
gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi hakkında bilgi verilmiş ve bu programlarda görev yapan 
akademik personelin unvanları ve eğitim alanları incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde 
elde edilen bulgular rakamsal göstergeler şeklinde detaylı olarak sunulmuştur. Devlet 
üniversitelerindeki lisans düzeyinde gastronomi ve mutfak sanatları programına ilişkin 
Yükseköğretim Kurulu’nun geçmiş yıllarına ait verilerine bakıldığında; 2016 yılında 916, 2017 
yılında 1496, 2018 yılında 1932, 2019 yılında ise 2684 kişilik kontenjan olduğu görülmektedir. 2016 
yılından günümüze kadar geçen süreçte kontenjan sayısının arttığı ve yerleşme oranının %100’e 
kadar ulaştığı gözlemlenmektedir. Dört yıl içerisinde gerçekleşen artışın önümüzdeki süreçte de 
devam edeceği düşünülmektedir. Öngörülen durumun gerçekleşmesi halinde, gastronomi ve 
mutfak sanatları programından mezun olan öğrencilerin sayısında artış görülmesi kaçınılmaz 
olacaktır. Bu durumun mezun öğrenci enflasyonuna sebep olacağı ve istihdam açısından 
sorunların ortaya çıkacağı varsayılmaktadır. 

Devlet üniversitelerindeki lisansüstü düzeyde gastronomi ve mutfak sanatları programına ilişkin 
2017 verilerine bakıldığında 11 üniversitede yüksek lisans, 1 üniversitede ise doktora programı 
bulunduğu görülmektedir (Aymankuy ve Demirbulat, 2017: 235). 2020 yılı itibariyle 15 
üniversitede yüksek lisans, 4 üniversitede ise doktora programı bulunmaktadır. Üç yıl içerisinde 
olan artışın önümüzdeki süreçte de devam edeceği öngörülmektedir. Bu programlar sayesinde 
alanında uzman kişilerin sayılarında artış sağlanabilir ve bu durum gastronomi ve mutfak 
sanatları programında istihdam edilecek akademik personel niteliğine katkı sağlayabilir. 
Gastronomi ve mutfak sanatları lisans programına sahip 37 devlet üniversitesinin, %40,54'ünde 
gastronomi ve mutfak sanatları yüksek lisans programı ve %10.81'inde gastronomi ve mutfak 
sanatları doktora programı bulunmaktadır. 

Devlet üniversiteleri bünyesindeki gastronomi ve mutfak sanatları programında görev yapan 
toplam 243 akademik personel bulunmaktadır. Bu akademik personelin %7,4'ü profesör, 
%15,23'ü doçent, %40,34'ü doktor öğretim üyesi, %2,05'i araştırma görevlisi doktor, %24,29'u 
araştırma görevlisi, %0,41'i öğretim görevlisi doktor ve %10,28'i öğretim görevlisi olarak görev 
yapmaktadır. 

Eğitim alanları incelendiğinde bu 243 akademik personelin 142’sinin lisans mezuniyeti, 135’inin 
yüksek lisans mezuniyeti/devam eden eğitimi ve 111’inin doktora mezuniyeti/devam eden 
eğitimi turizm alanındadır. Toplam akademik personelin %58,43'ünün turizm lisans derecesine 
sahip olduğu, %55,55'inin turizm yüksek lisans derecesine sahip olduğu/eğitimine devam ettiği 
ve %45,67'sinin turizm doktora derecesine sahip olduğu/eğitimine devam ettiği belirlenmiştir. 
Araştırmaya dahil olan 243 akademik personelin 96'sının hem lisans hem yüksek lisans hem de 
doktora eğitimi turizm alanındadır. Bu sayı toplam akademik personelin %39,50'sini 
oluşturmaktadır. 

Turizm lisans derecesine sahip olan 142 akademik personelin %6,35'i profesör, %16,90'ı doçent, 
%31,71'i doktor öğretim üyesi, %2,81'i araştırma görevlisi doktor, %32,39'u araştırma görevlisi, 
%0,70'i öğretim görevlisi doktor ve %9,15'inin öğretim görevlisi olduğu saptanmıştır. Turizm 
yüksek lisans derecesine sahip olan/eğitimi devam eden 135 akademik personelin %6,66'sı 
profesör, %14,07'si doçent, %31,14'ü doktor öğretim üyesi, %2,96'sı araştırma görevlisi doktor, 
%34,81'i araştırma görevlisi, %0,74'ü öğretim görevlisi doktor ve %9,62'sinin öğretim görevlisi 
olduğu belirlenmiştir. Turizm doktora derecesine sahip olan/eğitimi devam eden 111 akademik 
personelin %7,20'si profesör, %16,22'si doçent, %40,55'i doktor öğretim üyesi, %4,50'si araştırma 
görevlisi doktor, %25,23'ü araştırma görevlisi, %0,90'ı öğretim görevlisi doktor ve %5,40'ının 
öğretim görevlisi olduğu tespit edilmiştir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinin tamamı 
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turizm alanında olan 96 akademik personelin %7,29'u profesör, %16,67'si doçent, %38,55'i doktor 
öğretim üyesi, %4,16'sı araştırma görevlisi doktor, %27,08'i araştırma görevlisi, %1,05'i öğretim 
görevlisi doktor ve %5,20'sinin öğretim görevlisi olduğu saptanmıştır. Gastronomi ve mutfak 
sanatları; lisans derecesine sahip 25 akademik personel, yüksek lisans derecesine sahip/devam 
eden 35 akademik personel ve doktora derecesine sahip sadece 1 doktor öğretim üyesi 
bulunmaktadır. 

Eğitim alanları incelendiğinde turizm alanlarından sonra gıda mühendisliği programından 
mezun olan akademik personelin sayısının fazla olduğu görülmektedir. Toplam 38 akademik 
personelin lisans mezuniyeti gıda mühendisliği programıdır. Bu 38 akademik personelin 4’ü 
doçent, 27’si doktor öğretim üyesi, 4’ü araştırma görevlisi, 3’ü ise öğretim görevlisidir. Toplam 
39 akademik personelin yüksek lisans mezuniyeti/devam eden eğitimi gıda mühendisliği 
programıdır. Bu 39 akademik personelin 1’i profesör, 4’ü doçent, 27’si doktor öğretim üyesi, 4’ü 
araştırma görevlisi, 3’ü ise öğretim görevlisidir. Toplam 34 akademik personelin doktora 
mezuniyeti/devam eden eğitimi gıda mühendisliği programıdır. Bu 34 akademik personelin 1’i 
profesör, 4’ü doçent, 25’i doktor öğretim üyesi, 1’i araştırma görevlisi, 3’ü ise öğretim görevlisidir. 
Toplam akademik personelin %15,63'ünün gıda mühendisliği lisans derecesine sahip olduğu, 
%16,05'i gıda mühendisliği yüksek lisans derecesine sahip olduğu/eğitimine devam ettiği ve 
%14'ünün gıda mühendisliği doktora derecesine sahip olduğu/eğitimine devam ettiği 
belirlenmiştir.  

Gastronomi ve mutfak sanatları programında görev yapan diğer akademik personelin eğitim 
alanlarının oldukça çeşitli ve birbirinden farklı alanlar olduğu tespit edilmiştir. Veteriner 
hekimlik, peyzaj mimarlığı, ortaöğretim fen ve matematik eğitimi, ticaret eğitimi, siyaset bilimi 
ve kamu yönetimi, Türkçe öğretmenliği, temel tıp bilimleri, biyoloji, biyomühendislik, enerji, 
zootekni, farmokoloji ve toksikoloji vb. olarak çeşitli alanlar göze çarpmaktadır. Akademik 
personelin eğitim alanlarının çeşitlilik göstermesinin, gastronomi ve mutfak sanatları eğitiminin 
geleceği açısından oldukça kaygı verici olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü gastronomi ve 
mutfak sanatları programının temelini, mutfak uygulama dersleri oluşturmaktadır. Mutfak 
uygulamalarının alanında uzman kişiler tarafından eğitim mutfaklarında verilmemesi 
gastronomi ve mutfak sanatları eğitiminin temel amacından uzaklaşmasına sebep olabilir. Bu 
nedenle gastronomi ve mutfak sanatları eğitiminde alanında uzman kişilerin eğitim vermesinin 
eğitim kalitesini arttırmak adına önemli olduğu düşünülmektedir.  

7. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı sonuç raporunda da gastronomi ve mutfak 
sanatları bölümlerindeki akademik personelin nicelik ve niteliğinde sorunlar yaşandığından 
bahsedilmektedir (Kozak ve Açıköz, 2015: 11). Sarıışık ve Ceylan tarafından 2019 yılında yapılan 
çalışmada da gastronomi eğitimindeki mevcut sorunlar kısmında akademik personelin 
yetkinliğine değinilmiştir. İlgili bölümlerden mezun olmayan akademik personellerin 
gastronomi ve mutfak sanatları programındaki derslere hakim olmadıkları ifade edilmektedir. 
Bu yüzden programa yeni akademik personel ataması yapılırken eğitim alanlarının uygunluğu 
ve uzmanlık alanları göz önünde bulundurulabilir. Aynı zamanda gastronomi programlarında 
eğitim gören öğrenciler akademik kariyer yapmaları için yönlendirilebilir.  

Özellikle teknolojik alanda yaşanan gelişmelerle birlikte yiyecek içecek sektöründe de birçok 
gelişmenin yaşandığını söylemek mümkündür. Bu gelişmeleri yakından takip etmek, eğitim ve 
uygulamalarda faydalanmak amacıyla gastronomi ve mutfak sanatları programında eğitim 
veren akademik personeller konferans, seminer, workshop, eğitim programları vb. etkinliklere 
katılabilirler ve gelişmeleri yakından takip edebilirler. 

Kaliteli bir gastronomi eğitiminden bahsetmek için alanında uzman akademik personel kadar 
yeterli düzeyde donanıma sahip bir uygulama mutfağı da oldukça önem arz etmektedir (Görkem 
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ve Sevim, 2016: 980). Çünkü gastronomi ve mutfak sanatları eğitimindeki en önemli detaylardan 
biri teorik ve uygulamalı eğitimin bir arada verilmesidir (Öney, 2016: 197; Alyakut ve 
Küçükkömürler, 2018: 825). Gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi veren 40 kurumun web 
siteleri incelendiğinde 29’unda uygulama mutfağı bulunduğu, 11’inde ise uygulama mutfağı 
bulunmadığı görülmektedir. Bu durum uygulama mutfağı olmadan da programın açılabildiğini 
göstermektedir. Uygulama mutfağı bulunmayan 11 okuldan 4’ü uygulama mutfağı için farklı 
mutfakları kullanmaktadır. Bu kurumlardan ikisi; uygulama oteli mutfağından, biri aynı 
üniversite bünyesindeki meslek yüksek okulu uygulama mutfağından, birisi ise il merkezinde 
yer alan Halk Eğitim Merkezi uygulama mutfağından yararlanmaktadır. Tütüncü tarafından 
2019 yılında yapılan çalışmada da gastronomi ve mutfak sanatları programları kurulurken 
mutfak ile ilgili bir sınırlamanın olmadığından, mutfak olmadan da programın açılabildiğinden 
ve bu yüzden program sayısının her geçen gün arttığından bahsedilmektedir. Bu durumun 
önüne geçilmediği takdirde ise programdan mezun olanların birtakım sorunlar yaşayabileceği 
ifade edilmektedir. Bu yüzden eğitim kalitesini ve öğrenciler tarafından kurumun tercih 
edilebilirliğini arttırmak adına uygulama mutfağı bulunmayan kurumlar gerek üniversite 
desteği gerekse sponsor desteği ile uygulama mutfağı yapabilirler. Aynı zamanda uygulama 
mutfağı yetersiz olan kurumlar ise mutfaklarını geliştirmek adına projeler yürütebilir. İlgili 
kurum ve kuruluşlar üniversitelere bu konuda maddi destek sağlayabilirler. 

• Yapılan bu çalışma devlet üniversiteleri ile sınırlandırılmıştır. Daha sonra yapılacak olan 
çalışmalarda vakıf üniversiteleri de araştırmaya dahil edilerek bu üniversitelerdeki 
gastronomi eğitimi veren programlar ve akademik personellere ilişkin bilgiler 
incelenerek karşılaştırılabilir.  

• Meslek yüksek okullarındaki aşçılık programları ve bu okullardaki akademik 
personellere ilişkin bilgiler incelenerek daha kapsamlı bir çalışma yapılabilir. Bu 
programlardaki akademik personellerin uzmanlık alanları ve çalışma alanları 
incelenebilir.  

• Gastronomi eğitiminin popüler hale gelmesi ile birlikte günümüzde birçok profesyonel 
eğitim veren mutfak akademileri açılmıştır. Yine daha sonraki çalışmalarda bu mutfak 
akademilerinde eğitim veren profesyonellerin eğitim durumları incelenebilir.  

• Yapılan bu çalışma Mart 2020’ye kadar olan bilgileri içermektedir. Bu nedenle ilerleyen 
süreçte araştırma tekrar edilerek sonuçlar karşılaştırılabilir. Gastronomi ve mutfak 
sanatları programı ve akademik personellere ilişkin bilgilerin değişebileceği de göz 
önünde bulundurulmalıdır.  
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Öz 
Bu araştırmanın amacı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında gastronomi teması ile yer alan Afyonkarahisar 
Mutfağı üzerine yazılmış çalışmaları bibliyometrik olarak incelemek ve bundan sonraki çalışmalar için veri 
oluşturmaktır. Araştırmanın evrenini, Afyonkarahisar Mutfağı ile ilgili yayınlanan kitap, kitap bölümü, 
makale, bildiri, özet bildiri, tez ve projeler oluşturmaktadır. Çalışmalar yayın yeri, yıl, dil, yazar sayısı, tema 
ve araştırma metotları gibi değişkenler ele alınarak incelenmiştir. Afyonkarahisar Mutfağı ile ilgili tespit 
edilen ilk çalışma 1974 yılında basılmış kitap çalışmasıdır. Bu kapsamda 1974-2020 yılları arasında 
yayınlanmış 43 çalışma tespit edilerek analizlere tabi tutulmuştur. Çalışmaların büyük çoğunluğu (19) 
bildiri çalışmalarından oluşmaktadır. Konu dağılımları incelendiğinde çalışmaların Afyonkarahisar 
yemekleri ve yöresel yemekler üzerine hazırlandığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, 
çalışmaların 2018-2019 yılları arasında artış gösterdiği, en çok çalışmanın Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans tezi ve Turizm ve Gastronomi Araştırmaları Dergisinde makale 
olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Yazar sayısı bakımından tek yazarlı çalışmaların daha fazla olduğu 
tespit edilmiştir. Güçlü mutfak kültürüne sahip Afyonkarahisar ilinin hazırlanan akademik çalışmalar ile 
desteklendiği görülmektedir. 
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Abstract 
The purpose of this research is to examine the bibliometric studies of the Afyonkarahisar Cuisine, which is 
included in the UNESCO Creative Cities Network with the theme of gastronomy, and to create data for 
future studies. The universe of the research consists of books, book chapters, articles, papers, abstracts, 
theses and projects published about Afyonkarahisar Cuisine. The studies were examined by considering 
variables such as publication place, year, language, number of authors, theme and research methods. The 
first study on Afyonkarahisar Cuisine was the book study published in 1974. In this context, 43 studies were 
identified between 1974-2020 and subjected to analysis. The vast majority of the studies (19) consist of paper 
works. When the subject distributions are examined, it is seen that the studies are prepared on 
Afyonkarahisar dishes and local dishes. According to the results of the research, it has been determined that 
the studies on the field increased between 2018-2019, the study mostly was prepared as an article in Afyon 
Kocatepe University Institute of Social Sciences and an article in the Journal of Tourism and Gastronomy 
Research. In terms of the number of authors, it has been determined that there are more studies with a single 
author. It is observed that Afyonkarahisar province, which has a strong culinary culture, is supported by 
the studies prepared. 
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GİRİŞ 

Gastronomi kavramı Joseph Berchoux’un “Gastronomie ou L’Homme des Champs a Table” 
(Gastronomi ya da Tarladan Sofraya İnsan) adlı eseriyle birlikte 1801 yılından itibaren literatüre 
girmiştir. Gastronomi ile ilgili ilk bilimsel çalışma ise, Fransız Jean Anthele Brillat-Savarin (1755-
1826) tarafından yapılmıştır (Santich, 2004: 17). Brillat-Savarin tarafından yapılan bu çalışma, 
gastronominin diğer bilim dalları ile arasındaki ilişkiyi bilimsel olarak inceleyen daha sonraki 
çalışmalara zemin hazırlamıştır (Kivela ve Crotts, 2006: 355). 19. yüzyıldan itibaren gastronomiye 
yönelik bilimsel anlayış hızla gelişmiş ve akademik bir disiplin olma yolunda ilerleme 
kaydetmiştir. Türkiye’de ise gastronomi ile ilgili çalışmalar yakın bir tarih olan 1980’li yıllara 
dayanmakta olup, eğitimden kitle iletişim araçlarına kadar pek çok farklı alanda gastronomi 
temalı çalışmalar giderek artış göstermektedir (Göker, 2011).   

Gastronomi turizm destinasyonlarının pazarlanmasında önemli bir yerel kültür ögesi 
(Richards,2001:13) olmakla birlikte sadece gastronomi turizmi faaliyetlerine katılan turist sayısı 
artış göstermektedir. Gastro turistler ise sadece bir bölgenin mutfak kültürünü öğrenmek, 
yemeklerini tatmak için seyahat etmektedir. Yemek festivalleri, gıda fuarları, gastronomi 
kongreleri, yemek etkinlikleri, gastronomi rotaları, atölye çalışmaları ve yemek yarışmaları gibi 
gastronomi turizm kaynakları (Bozok ve Karaman,2018) gastro turistlerin ilgisini çekmektedir. 
Ayrıca insanların istek ve ihtiyaçlarının da değişmesi gastronominin gelişmesini etkilemektedir. 
Öyle ki, insanlar gittikleri yerde farklı turizm türüne katılsa bile yörenin yeme içme kültürünü 
de deneyimlemek istemektedir. Dolayısıyla bölgelerin mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel tadım 
etkinlikleri sunmak amacıyla gastronomi şehirleri oluşmuştur. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 
Programında da yedi temadan biri gastronomi olup, gastronomi şehirleri seçilmektedir. 
Türkiye’nin Yaratıcı Şehirler Ağı Programındaki gastronomi şehirleri sırasıyla Gaziantep, Hatay 
ve Afyonkarahisar’dır. 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı (Creative Cities Network), UNESCO tarafından 2004 
yılında başlatılmış olup, çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip 
şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girişimdir. Şehirler 
tarihi ve kültürel geçmişleri ve çeşitli kültür aktörlerini bir arada bulunduran dinamik yapılarıyla 
yaratıcılığın yeni boyutlarını üretmeye ve keşfetmeye muktedirdirler. Program, yerel aktörler 
tarafından yürütülen kültürel endüstrilerin yaratıcı, ekonomik, sosyal potansiyelini geliştirmeyi 
amaçlamakta ve bu sebeple UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini desteklemektedir 
(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu [UNESCO], 2020).  

Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirler tarafından kendi yetenek ve enerjilerini yönlendirecekleri yaratıcı 
endüstri sektörü tercihlerine göre seçilebilecek yedi tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar 
edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak 
belirlenmiştir. Hâlihazırda, Yaratıcı Şehirler Ağı’nın 246 üyesi bulunmaktadır. Türkiye’den ise 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında 6 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler katıldıkları tema ve yıllara 
göre aşağıda sıralanmıştır (UNESCO, 2020). 

1. Gaziantep – Gastronomi (2015) 

2. Hatay – Gastronomi (2017) 

3. İstanbul – Tasarım (2017) 

4. Kütahya – Zanaat ve Halk Sanatları (2017) 

5. Afyonkarahisar – Gastronomi (2019) 

6. Kırşehir – Müzik (2019) 
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Tarımsal üretimin gelişmesi, gıda üretiminde teknolojik gelişmeler, depolama yöntemlerinin 
gelişmesi, ulaşım araçlarının artması, yemek içeriklerinin değişmesi gibi faktörlerden etkilenen 
mutfak kültürü insanların göç ettikleri ülkelere yemek geleneklerini, araç gereçlerini ve 
kültürlerini götürmesiyle göçlerden de etkilenmektedir (Hall ve Mitchel,2001).  Afyonkarahisar 
geçmişte Kafkasya ve Azarbeycan Bölgesi, Balkan Bölgesi farklı topluluklardan (Çerkez, 
Türkmen, Yörük, Muhacir) göç alması (Balkan,2004) nedeniyle mutfak kültürü çok çeşitlidir. 
Özellikle il merkezi, ilçe ve köylerde hem yemekler hem de kullanılan ürünler farklılık 
göstermektedir. Söz konusu çeşitlilik Afyonkarahisar Mutfağının sadece sucuk, kaymak ve 
lokumdan ibaret olmadığının bir kanıtı olarak görülebilir. Ayrıca Türkiye’de üç gastronomi 
şehrinden biri olarak yer alması da önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla 
Yaratıcı Şehirler Ağına katılan Afyonkarahisar’a gastronomi turlarının yapılacağını ve akademik 
yazında ilginin artacağını söylemek mümkündür. Bu çalışmanın konusu da UNESCO 
Gastronomi Kenti Afyonkarahisar Mutfağı ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesidir.  

 

LİTERATÜR 

Bibliyometrik analiz yöntemi, belirli bir konuya yönelik alandaki ilgili çalışmaların genel olarak 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır ve Pritchard (1969:348) tarafından “matematiksel ve 
istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve diğer iletişim ortamlarına uygulanması” olarak 
tanımlanmaktadır. Bibliyometrik çalışmalar alanda yapılan çalışmaların fotoğrafı niteliğinde 
olup, bilimsel araştırmaların yönü ve niteliği hakkında önemli bilgilerin elde edilmesine imkân 
vermekte, araştırmacılara çalışmalarında kolaylık sağlamakta ve araştırma konuları ile ilgili 
güncel bilgilere ulaşmalarına yardımcı olmaktadır (Boyraz ve Sandıkcı, 2018). 

Gastronomi alanında Okumuş, Köseoğlu ve Ma (2018) 1976-2016 yılları arasında 16 dergide gıda 
ve gastronomi alanında yayınlanan 462 makaleyi incelemişlerdir. Sanchez, Rama ve Garcia (2017) 
çalışmalarında 122 farklı dergideki şarap turizmi konulu 238 makaleyi incelemişlerdir. Altaş 
(2017) 1998-2017 yılları arasında Türkçeye tercüme edilerek satışa sunulan gastronomi alanı ile 
ilgili kitapları, Aydın (2017) yiyecek içecek işletmeciliği alanında 1988-2013 yılları arasında 
yapılan lisansüstü tezleri, Güzeller ve Çeliker (2017) gastronomi alanında 1970-2017 yılları 
arasında yayınlanan 703 çalışmayı, Sünnetçioğlu vd., (2017), turizm alanında yazılmış 
gastronomiye ilişkin tezleri, Yılmaz (2017a) Ulusal Turizm Kongrelerinde 2009-2015 yılları 
arasında gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan bildirileri, Yılmaz (2017b) 1978-
2015 yılları arasında restoranlarda bahşiş ile ilgili uluslararası literatürde yayınlanan 201 
makaleyi incelemişlerdir. Boyraz ve Sandıkcı (2018), 2013-2017 yılları arasında gerçekleşen 26 
farklı turizm kongresinde tam metin olarak yayınlamış 285 bildiriyi incelemişlerdir. Sandıkcı ve 
Mutlu (2019),  2013-2017 yılları arasında 14 farklı dergide gastronomi alanında yayınlanmış 202 
makaleyi incelemişlerdir. 

Bibliyometrik çalışmalar arasında en kapsamlısı ise 2018 yılında kitap olarak yayınlanan 
çalışmadır. Söz konusu çalışmada 72 tez, 202 makale, 262 bildiri bibliyometrik analize tabii 
tutulmuştur (Sandıkcı, Boyraz, Mutlu ve Gökçe, 2018).  

Tablo 1’de gastronomi alanında yapılan bibliyometrik çalışmaların dağılımı yer almaktadır. 
Tablo 1 incelendiğinde; 2015 yılında gastronomi alanında iki bibliyometri çalışma, 2017 yılında 
altı bibliyometri çalışma, 2018 yılında on bir, 2019 yılında bir bibliyometri çalışma literatüre 
kazandırılmıştır. Bu çalışmalardan 15’i makale, 4’ü sözlü bildiri, bir çalışma ise kitap olarak 
hazırlanmıştır. Yiyecek içecek ve gastronomi alanında yapılan bibliyometrik çalışmaların 
genellikle tezlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Makalelerin ise genellikle sınırlı sayıda dergi 
incelenerek bibliyometrik analiz yapıldığı belirlenmiştir. Buradan hareketle, çalışmada UNESCO 



Mustafa SANDIKCI, Hülya MUTLU ve Asilhan Semih MUTLU 

 2531 

gastronomi kenti Afyonkarahisar Mutfağı üzerine yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi ile 
alan yazındaki boşluğun giderileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu çalışma, YÖK akademik 
arama sitesinde yer alan Afyonkarahisar mutfağı ve gastronomisi ile ilgili yayınlanan akademik 
çalışmaların incelenmesi üzerine tasarlanmıştır. 

Tablo 1: Türkiye’de Gastronomi Alanında Yapılan Bibliyometrik Çalışmalar 

 
Bibliyomerik Çalışma Adı 

 

 
 

Tez 

 
 

Makale 

 
 

Bildiri 

 
 

Kitap 

 
 

Diğer 

 
 

Toplam 
YL DR Yerli Yabancı Yerli Yabancı 

Sarıışık ve Özbay (2015) 9 - 59 - - 7 7 - 82 
Uyar ve Zengin (2015)  - - 3 47 - - - - 50 
Işkın, Şengel ve Genç (2017)  30 50 - - - - - - 80 
Güzeller ve Çeliker (2017)  - - - 414 - 111 - 188 713 
Altaş (2017)  - - - - - - 90 - 90 
Yılmaz (2017a) - - - - 63 - - - 63 
Yılmaz (2017b)  - - - 201 - - - - 201 
Sünnetçioğlu, Yalçınkaya, Olcay ve Okan 
(2017)  

26 7 - - - - - - 33 

Aydın (2017)  161 16 - - - - - 2 179 
Sökmen ve Özkanlı (2018)  - 281 - - - - - - 281 
Şahin, Akdağ, Çakıcı ve Onur (2018)  23 - - - - - - - 23 
Tayfun, Ülker, Gökçe, Tengilimoğlu, Sürücü 
ve Durmaz (2018)  

141 23 - - - - - - 164 

Ayaz ve Türkmen (2018)  35 10 - - - - - - 45 
Gövce, Özdoğan ve Şimşek (2018) 3 - 48 - - 5 - 56 
Acar ve Altaş (2018) 42 9 - - - - - - 51 
Boyraz ve Sandıkcı (2018) - - - - 285 - - - 285 
Güçlü Nergiz ve Kapucuğolu (2018) - - 56 - - - - - 56 
Ceylan ve Sarıışık (2018) 7 1 15 42 7 - 12 - 84 
Sandıkcı, Boyraz, Mutlu ve Gökçe (2018) 61 11 202 - 262 - - - 536 
Sandıkcı ve Mutlu (2019) - - 173 29 - - - - 202 

Kaynak: Sandıkcı ve Mutlu (2018: 34) kaynağından faydalanılmıştır. 

 

Bibliyometrik çalışmalar incelendiğinde makale, yüksek lisans, bildiri ve kitap üzerine 
bibliyometri çalışmaların yapıldığı görülmekte iken gastronomi alanında bir şehir üzerine 
hazırlanmış çalışmalara ilişkin bibliyometri çalışmasına rastlanmamıştır. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı UNESCO Gastronomi Kenti Afyonkarahisar Mutfağı üzerine yazılmış 
akademik çalışmaların bibliyometrik olarak incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, 2020 yılına 
kadar Afyonkarahisar Mutfağı ile ilgili hazırlanmış kitap, kitap bölümü, makale ve bildiriler 
oluşturmaktadır. Öncelikle Yükseköğretim Kurulu Akademik Arama sayfasında 
“Afyonkarahisar” kelimesi aranmış turizm bilim dalı kategorisinde hazırlanmış çalışmalara 
ulaşılmıştır. Ulaşılan tez, makale, bildiri ve kitap kaynakları incelenerek web sitesinde yer 
almayan çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Afyonkarahisar Mutfağı ile ilgili 
hazırlanmış olan 43 akademik çalışma tespit edilmiş ve tamamı analizlere dahil edilerek tam 
sayım yapılmıştır. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, doküman-arşiv tarama tekniği 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışmaların yayınlanma yeri, yayın yıl, yayın dili, yazar sayısı ve araştırma metotları gibi 
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değişkenler ele alınarak incelenmiştir. Çalışmalar istatistik paket programı aracılığıyla sıklık ve 
yüzde analizlerine tabi tutulmuş ve aşağıda belirtilen değişkenler doğrultusunda ele alınmıştır. 

• Çalışmaların yayın türüne göre dağılımı, 
• Çalışmaların yayınlandığı yerlere göre dağılımı, 
• Çalışmaların yayınlandığı yıllara ve dile göre dağılımı, 
• Çalışmaların yazar sayısına göre dağılımı, 
• Çalışmaların konularına göre dağılımı, 
• Çalışmanın araştırma türüne göre dağılımı yer almaktadır. 

 

BULGULAR 

Afyonkarahisar UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına gastronomi teması ile 2019 yılında dâhil 
olmuştur. Bu kapsamda Afyonkarahisar Mutfağı üzerine yapılmış çalışmaların belirli 
parametreler ışığında incelenmesi sonucu elde edilen bulgular aşağıda sunulmaktadır. 

 

Tablo 2: Çalışmaların Türüne Göre Dağılımı 

Çalışma Türü 
Çalışma 

Sayısı % 

Bildiri 19 44,2 
Özet Bildiri 5 11,6 
Kitap 4 9,3 
Kitap Bölümü 4 9,3 
Makale  6 14,0 
Yüksek Lisans Tezi  4 9,3 
Proje 1 2,3 

TOPLAM 43 100,0 

 

Tablo 2’de Afyonkarahisar Mutfağı üzerine hazırlanmış çalışmalara yer verilmiştir. 
Afyonkarahisar mutfağı üzerine 43 akademik çalışmanın hazırlandığı görülmektedir. Bu 
çalışmalardan 24 çalışma bildiri ve özet bildiri olarak yayınlanmıştır. Diğer taraftan 
Afyonkarahisar mutfağı ile ilgili 4 kitap, 4 kitap bölümü, 6 makale, 4 yüksek lisans tezi ve 1 proje 
yer almaktadır. Çalışma sayısı bakımından 43 adet çalışmanın UNESCO Gastronomi Kenti 
unvanına sahip bir şehir için arttırılması gereken hususların başında gelmektedir. 

Tablo 3’de çalışmaların yayınlandığı yıllara ve dile göre dağılımı yer almaktadır. İlk çalışmanın 
1974 yılına kadar uzanması Afyonkarahisar Mutfağının 50 yıl öncesinde bile dikkate alındığını 
göstermektedir. 2016 yılına kadar çalışmaların bir veya iki adet hazırlanmış olduğu görülürken 
2017 yılı sonrasında çalışma sayılarında artış bulunmaktadır. Özellikle 2018 ve 2019 yıllarında 
%51.1 ile en yüksek oranda çalışmaların yapıldığı görülmekte ve UNESCO Gastronomi Kenti 
unvanından hemen önce bu oranların yüksek çıkması gastronomi alanında çalışmalara önem 
verildiğini göstermektedir. Diğer taraftan çalışmaların neredeyse tamamına yakınının (%95,3) 
Türkçe olduğu ve yabancı dilde çok az (%4,7) çalışmanın yapıldığı görülmektedir.  
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    Tablo 3: Çalışmaların Yayınlandığı Yıllara ve Dile Göre Dağılımı 

Yıl 
Dil 

Türkçe İngilizce 
f % f % 

1974 1 2,3 - - 
1981 1 2,3 - - 
1991 1 2,3 - - 
1993 2 4,7 - - 
2000 1 2,3 - - 
2003 1 2,3 - - 
2004 1 2,3 - - 
2008 1 2,3 - - 
2011 2 4,7 - - 
2013 2 4,7 - - 
2015 1 2,3 - - 
2016 1 2,3 - - 
2017 5 11,6 - - 
2018 11 25,6 2 4,7 
2019 9 20,9 - - 
2020 1 2,3 - - 

TOPLAM 41 95,3 2 4,7 

 

Tablo 4: Çalışmaların Yazar Sayısına Göre Dağılımı 

Yazar Sayısı Yayın Sayısı Yazar Sayısı % 

Tek Yazarlı 19 44,2 
2 Yazarlı 13 30,2 
3 Yazarlı 8 18,6 
4 Yazarlı 1 2,3 

5 ve Üzeri Yazarlı 2 4,7 
TOPLAM 43 100,0 

 

Tablo 4’te çalışmaların yazar sayısına göre dağılımı yer almaktadır. Çalışmaların % 44’ü tek yazar 
tarafından hazırlanmış olmakla birlikte, sırasıyla en çok %30,2’si iki yazarlı, %18’i üç yazarlı 
çalışmalar olduğu görülmektedir. Çalışmalar arasından en fazla bildiri türünde çalışma olması 
nedeniyle tek yazarlı çalışma sayısının fazla olduğu görülmektedir. 

Afyonkarahisar Mutfağı üzerine yapılmış çalışmaların konu dağılımlarına bakıldığında en fazla 
çalışmanın Afyonkarahisar Yemekleri üzerine yapıldığı görülmektedir. Afyonkarahisar 
yemeklerini konu edinen çalışmalar bildiri (Nasrattınoğlu, 1981; Sandıkcı vd., 2018), kitap 
(Nasrattınoğlu,1974; Baytok vd., 2013, Yavuz ve Yavuz, 2013; Kalkan vd., 2018), kitap bölümü 
(Nasrattınoğlu, 2003; Baytok, 2004) ve makale (Baytok, Pelit ve Cerit, 2020) olarak hazırlanmıştır. 
Diğer taraftan yöresel mutfak ürünlerinin otellerde ve restoranlarda kullanım düzeyi başta olmak 
üzere yöresel mutfak konusunda da (Sandıkcı, Çelik ve Başat, 2018; Sandıkcı ve Çelik, 2016; Çınar 
ve Sormaz, 2018; Kılıç, Çimen ve Ergün, 2018; Çelik, Sandıkcı ve Başat, 2018; Cankül ve Orhan, 
2019; Gündüz ve Gül Yılmaz, 2019) çalışmalar hazırlanmıştır.  
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Tablo 5: Çalışmaların Konulara Göre Dağılımı 

Sıra Konu f % 
1 Afyonkarahisar Yemekleri 9 20,9 

2 Yöresel Mutfak 7 16,3 

3 Gastronomi Turizmi 5 11,6 

4 Mutfak Kültürü 5 11,6 

5 Coğrafi İşaretli Ürünler 4 9,3 

6 Haşhaş 2 4,7 

7 Tören ve Sıra Yemekleri 2 4,7 

8 Gastronomi Sunumu 2 4,7 

9 Beslenme Kültürü 1 2,3 

10 Mahalle Fırınları  1 2,3 

11 Gastronomi Müzesi 1 2,3 

12 Gastronomi Tanıtım Araçları  1 2,3 

13 Restoranlar 1 2,3 

14 Afyon Kaymağı 1 2,3 

15 Afyonkarahisar Ekmeği 1 2,3 

TOPLAM 43 100,0 

 

Afyonkarahisar ilinde gastronomi turizminin geliştirilmesi ve mevcut durumunun analizi 
üzerine (Aydın, 2015; Cihan, Yılmaz ve Denktaş, 2017; Gülen, 2017; Zengin ve Gürkan, 2019) 
çalışmalar yapılmıştır. Gastronomi turizminde önemli bir yere sahip olan Coğrafi İşaretli 
Ürünlerin konu edinildiği çalışmalar (Boyraz, 2018; Sandıkcı ve Özkan, 2019; Özkan, 2019; Yiğit, 
2019) hazırlanmıştır. Afyonkarahisar ilinde coğrafi işaret tesciline sahip Afyonkarahisar Patatesli 
Ekmeği (Gürman, 2018) ve Afyon Kaymağı (Sandıkcı ve Özkan, 2017) çalışmalara konu olmuştur. 
Halen coğrafi işaret başvuru aşamasında olan (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020)  Afyon 
Haşhaşı (Akoğlan Kozak ve Zencir, 2008; Sandıkcı ve Çelik, 2011) üzerine çalışmalar 
hazırlanmıştır. Mutfak kültürü konusu üzerine yapılan çalışmalar (Devrim, 2000; Çelik, Sandıkcı 
ve Töre Başat, 2018; Çakıcı ve Zencir Çiftçi, 2018a; Çakıcı ve Zencir Çiftçi, 2018b; Kızıldemir, 2019) 
hazırlanmıştır. Tören ve sıra yemekleri (Yasak, 1993 ve Çiftçi, 2019); gastronomi sunumu 
(Gökgöz, 2017; Çelik ve Mutlu, 2018); gastronomi tanıtım araçları (Mutlu, 2018); restoran 
yorumları (Mutlu, 2018); beslenme kültürü (Baysal,1991), mahalle fırınları (Arça, 1993) ve 
gastronomi müzesi (Pekyaman, Yılmaz ve Aliyeva, 2019) üzerine çalışmalar hazırlanmıştır. 
Afyonkarahisar Mutfağı 1974-2020 yılları arasında çeşitli parametreler doğrultusunda farklı 
yazarlar tarafından ele alınmıştır. Çalışma mevcut durumun tespit edilmesi ve literatürü 
güçlendirmek adına önem arz etmektedir.  

Tablo 6’da Afyonkarahisar Mutfağı Üzerine yapılmış çalışmaların yayımlandıkları yerler yer 
almaktadır. Burada kitap, kitap bölümü ve proje çalışmaları kapsam dışında tutulmuş ve 34 
çalışma incelenmiştir. Çalışmaların en fazla Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü ve Turizm ve Gastronomi Araştırmaları Dergisi’nde hazırlandığı görülmekle birlikte 
24 farklı kongre, sempozyum ve dergide de yayınlandığı tespit edilmiştir. Özellikle farklı yıllarda 
düzenlenen Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumlarında Afyonkarahisar Mutfağı üzerine 
çalışmaların hazırlandığı görülmektedir. Buradan hareketle bölgede yapılan kongre veya 
sempozyumlarda bölge ile alakalı daha fazla çalışmanın bulunduğundan söz etmek 
mümkündür. Aynı şekilde Afyonkarahisar Mutfağı üzerine hazırlanan tezlerin tamamının 
Afyonkarahisar ilinde bulunan üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde hazırlandığı 
görülmektedir. 
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Tablo 6: Çalışmaların Yayın Yeri Dağılımı 

Yayın Yeri  Çalışma 
Sayısı 

% 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 4 11,8 
Turizm ve Gastronomi Araştırmaları Dergisi 4 11,8 
20. Ulusal Turizm Kongresi  2 5,9 
II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi 2 5,9 
IV. Uluslararası Gastronomi Araştırmaları Kongresi 2 5,9 
VIII. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu 2 5,9 
 II. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu 1 2,9 
 III. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu 1 2,9 
 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 2,9 
 Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 1 2,9 
I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi 1 2,9 
11th Tourism Outlook Conference  1 2,9 
19.Ulusal Turizm Kongresi  1 2,9 
II. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi 1 2,9 
V. Ulusal Gastronomi Sempozyumu Ve Sanatsal Etkinlikler 1 2,9 
V. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu  1 2,9 
ASEAD IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu  1 2,9 
Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi 1 2,9 
Cemil Meriç 10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi  1 2,9 
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi  1 2,9 
II. Innovation and Global Issues Congress 1 2,9 
Türk Mutfağı Sempozyumu Bildirileri 1 2,9 
Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu  1 2,9 
Ankara Gastronomi Kongresi  1 2,9 

TOPLAM 34 100,0 

 

Tablo 7: Çalışmaların Araştırma Türleri 

Araştırma Türleri f % 

Toplanan Veri Bakımından Araştırmalar 
Nitel Yöntem 23 79,3 
Nicel Yöntem 5 17,2 
Karma Yöntem 1 3,4 
Veri Toplama Aracı Bakımından Araştırmalar 
Doküman Taraması 10 34,5 
Görüşme 8 27,6 
Anket  4 13,8 
Doküman Arşiv Tarama 4 13,8 
Anket Görüşme 1 3,4 
Görüşme-Doküman Tarama- Gözlem 1 3,4 
İkincil Veriler  1 3,4 

TOPLAM 29 100,0 

 

Tablo 7’de çalışmalarda kullanılan araştırma metotlarının dağılımı yer almaktadır. Toplanan veri 
yöntemi bakımından çalışmaların %79,3’ü nitel, %17,2’si nicel ve %3,4’ü ise karma araştırma 
(hem nicel hem de nitel araştırmanın birlikte kullanıldığı araştırmalar) olarak tasarlanmıştır. 
Makalelerde kullanılan veri toplama teknikleri incelendiğinde; nicel yöntemde yapılan 
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çalışmaların tamamının anket tekniği tercih edilerek yapıldığı, nitel yöntemde yapılan 
çalışmalarda ise doküman tarama tekniğinin (%34,5) ilk sırada yer aldığı, daha sonra 
mülakat/görüşme tekniği (%27,6) ve anket doküman-arşiv tarama tekniğinin (%13,8) yer aldığı 
belirlenmiştir.  

Gastronomi alanında UNESCO gastronomi kenti unvanına sahip Afyonkarahisar mutfağına 
ilişkin çalışmalar mevcut durumun değerlendirilmesi, gastronomi turizminin geliştirilmesine 
yönelik öneri ve mutfak kültürünün kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar yapıldığı 
görülmektedir.  

 

SONUÇ 

Bu araştırmada 1974-2020 yılları arasında Afyonkarahisar Mutfağı ile ilgili çalışmaların 
bibliyometrik analizi yapılmıştır. Boyraz, Kabakulak ve Mutlu’nun (2020) bulguları arasında yer 
alan hazırlanan tezler arasında gastronomi konusu üzerine çalışmaların artış gösterdiği 
sonucuna paralel olarak özellikle 2019 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olan 
Afyonkarahisar Mutfağı ve gastronomisi üzerine çalışmaların giderek artış göstermesi 
beklenmektedir. Bu kapsamda, çalışma daha önce yapılmış çalışmaları bir arada sunarak kaynak 
oluşturma özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda Afyonkarahisar Mutfağının farklı ve güçlü 
yönleri incelenen çalışmalarda ele alınması mutfak kültürünün yazılı kaynaklar ile 
desteklendiğini göstermektedir. Çalışmaların tamamına yakınının Türkçe olması yazılı 
kaynakların yabancı dilde de varlığının az olduğuna işaret etmektedir. Bu kapsamda özellikle 
kitap olarak yabancı dillerde çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Afyonkarahisar Mutfağı üzerine ilk çalışmanın 1974 yılına kadar uzanması yazılı kaynakların 
varlığı açısından önem teşkil etmekle birlikte sonraki yıllarda mutfak üzerine araştırmaların artış 
gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda en fazla çalışmanın 2018-2019 yıllarından hazırlandığı 
tespit edilmiştir. Bu yıllarda çalışma sayısındaki artış Afyonkarahisar Mutfağı üzerine ilginin 
arttığını göstermektedir. Diğer taraftan Afyonkarahisar Mutfağı yemeklerinin yanı sıra ritüeller 
ve mutfak kültürü ile ilgili çalışmaların da olduğu görülmektedir. 

Gastronomi kimliğini güçlendiren coğrafi işaretli ürünler üzerine yapılmış çalışmalar mutfağın 
zenginliklerinin yazılı kaynaklar ile kalıcı olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda unutulmaya 
yüz tutmuş yemek tariflerinin yemek kitaplarında yer alması gelecek nesillere kaynak 
oluşturmaktadır. 

Araştırma kapsamında incelenen 43 çalışmanın Afyonkarahisar Mutfağı ile ilgili olması, 
çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Araştırmacılar için veri kaynağı teşkil edecek çalışma 
UNESCO Gastronomi Kenti unvanına sahip diğer şehirlerde hazırlanan akademik çalışmalar ile 
karşılaştırılması yapılabilir.  
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Öz 

Bireylerin sanal tur kullanım niyetini etkileyen faktörlerin Teknoloji Kabul Modeli’ne güven dış 
değişkeni eklenerek geliştirilen bir modelle belirlenmesi amaçlanmaktadır. Veriler mobil internet 
kullanıcısı olan ve en az bir kere sanal tur uygulamasını kullanmış olan 511 kişiden çevrimiçi 
anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin tanımlayıcı istatistikleri, güvenilirlik analizi için IBM 
SPSS Statistics 21 paket programı kullanılmıştır. Yapısal Eşitlik Modeli için AMOS 21 paket 
programı kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; güvenin algılanan 
kullanım kolaylığı ve algılanan fayda üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin olduğu, 
algılanan kullanım kolaylığının algılanan fayda ve tutum üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir 
etkisinin olduğu, algılanan faydanın tutum üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin 
olduğu tespit edilmiştir. Fakat algılanan faydanın niyet üzerinde doğrudan anlamlı ve pozitif bir 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Dijital turizm çağında şehirler ve destinasyonlar hakkında 
bilgi edinmede sanal tur kullanımının önemi ve gerekliliği vurgulanmıştır. 
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Abstract 

The aim of this study is to determine factors which affect intention of the individuals towards 
virtual tour by adding trust external variable to the existing Technology Acceptance Model. The 
data were collected from 511 mobile internet users who used the virtual tour application at least 
once, using the online survey method. IBM SPSS Statistics 21 package program was used for 
descriptive statistics, reliability analysis of the data. For Structural Equation Model, analysis was 
carried out using the AMOS 21 package program. The results of the analysis show that; trust has 
significant and positive effect on perceived ease of use and perceived usefulness, perceived ease 
of use has significant and positive effect on perceived usefulness and attitude, perceived 
usefulness has significant and positive effect on attitude. However, it is understood that 
perceived usefulness does not have direct and positive effect on intention. In the age of digital 
tourism, the importance and necessity of using virtual tour to get information about cities and 
destinations has been emphasized. 
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GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çeşitlilik kazanarak genişleyen bilgi iletim kanalları sektörlere 
göre farklı uygulama alanı bulmaktadır. Teknolojinin sektörlere yansıması insanların gündelik 
yaşantılarında sergiledikleri davranış biçimlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bireylerin 
teknoloji alanındaki gelişmeleri takip edip, yenilikleri benimseme hızı her yıl bir önceki yıla 
kıyasla artmaktadır. Bu hız işletmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarını sürdürülebilir rekabet 
üstünlüğü elde etme yarışında teknolojiyi yakından takip ederek gelişmelere uyum sağlama 
hususunda zorunlu kılmaktadır. Bireyin kentler,  kentlere ait kültürel ve doğal miraslar hakkında 
bilgi edinmesinde, bu yerlere seyahat etmeye yönelik karar verme sürecine katkı sunan bir araç 
olarak sanal tur, Türkiye’de yerel yönetimler tarafından da kullanılmaktadır. Küreselleşen 
dünyada bireylerin hedefledikleri kentlerdeki destinasyonlar hakkında bilgiye erişimlerinin 
daha hızlı ve kolaylaştırıcı olması açısından sanal tur kullanımı kentin tanıtımında önemli destek 
aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün dünyanın herhangi bir konumunda bulunan bir kişi 
sahip olduğu internet bağlantısı ve akıllı telefon/bilgisayar/tablet gibi teknolojik araçlardan biri 
vasıtasıyla fiziki konumunu değiştirmeden merak ettiği ülke, şehir, doğal sit alanları, kültürel 
miraslar, müzeler hakkında görsel ve/veya metinsel bilgiyi sanal tur sayesinde herhangi bir 
çabaya gerek kalmadan edinmektedir. Dördüncü sanayi devriminin yaşandığı bu dijital çağda 
kent ve kentin sahip olduğu destinasyonların tanıtımı bağlamında sanal tur kullanımı yerel 
yönetimlerin şehirleri ve destinasyonları tanıtma çabalarına katma değer sağlamaktadır. 

Dijital turizm, şehrin ve sahip olduğu destinasyonların tanıtımında kullanılan sanal tur ve 
Teknoloji Kabul Modeli’nin birlikte ele alındığı çalışma bağlamında ulusal literatürde boşluk 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada dijital turizm, sanal tur, Teknoloji Kabul Modeli kavramları 
açıklanmış olup, Türkiye’de şehir tanıtımında sanal tur kullanan 12 Büyükşehir Belediyesi 
verilmiştir. Araştırma kısmında, bireylerin sanal tur kullanım niyetlerini etkileyen faktörlerin 
Teknoloji Kabul Modeli’yle belirlenmesi ve elde edilecek analiz sonuçlarının ışığında birtakım 
öneriler sunulması amaçlanmaktadır.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dijital Turizm  

Turizm, dünya üzerinde yaşamış ve halen yaşamakta olan tüm bireylere sirayet etmiş, toplumu 
ve ekonomiyi ilgilendiren sosyo-ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır. Bu nedenle, küresel 
düzeyde gerçekleşen gelişmeler ülkelerin siyasi sınırlarından bağımsız olarak dünyanın 
tamamını etkisi altına almaktadır. Endüstri 4.0 ile dünya yeni bir sanayi devriminin etkisi altına 
girmiştir. Bu sanayi devrimi beraberinde dünya Nesnelerin İnterneti (Things of Internet), Üç 
Boyutlu Yazıcılar (3D Printing), Büyük Veri (Big Data), Bulut Bilişim (Icloud), Artırılmış 
Gerçeklik (Augmented Reality), Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) gibi çeşitli bir takım teknolojik 
uygulamalarla tanışmıştır. Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan teknolojik gelişmeler sayesinde dünyanın 
her noktasında var olan potansiyel turistlere bilgi iletimini kolaylıkla sağlamak, ziyaret öncesinde 
sanal ortamda deneyim imkanı sunmak turizm paydaşlarının hepsi için önemli ölçüde katma 
değer yaratmaktadır. Teknolojideki ilerlemelerin turizm sektörü üzerinde doğrudan ve kalıcı 
etkileri bulunmaktadır. Günümüze kadar gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam eden Bilgi 
İletişim Teknolojilerindeki gelişmeler turizm sektörünü gelişmelere uygun şekilde dönüştürerek; 
çok çeşitli alanlarda etkisi olmaktadır (Buhalis ve Law, 2008’den aktaran; Guttentag, 2010: 637). 
Teknoloji ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerin turizm alanında yayılmasında bireylerin 
deneyimlerini paylaşmalarına imkan tanıyan dijital ortamlar oldukça etkilidir. Turizm 
sektöründe internet, sosyal medya, bulut bilişim, sanal gerçeklik gibi intetnet tabanlı dijital 
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teknoloji uygulamaları bireylerin beklentilerinin, taleplerinin, tercihlerinin ve deneyimlerinin 
değişmesinde rol oynamaktadır (Sayın ve Karaman, 2019: 22).  Dijitalleşmenin bir sonucu olarak 
dijital turizm dönemine girilmiştir. Mevcut ve potansiyel turistlerin deneyimlerini geliştirmek 
için dijital teknolojilerin turizm sektöründe kullanımı ile ilgili olan dijital turizm, turizme ilişkin 
tüm faaliyetlerin öncesinde, o esnada veya sonrasında turistin deneyimi için dijital teknoloji 
araçları ile sunulan destek olarak tanımlanmaktadır (Benyon vd., 2013: 522). Örnek olarak akıllı 
telefonlara indirilen mobil uygulamalar sayesinde kullanılan bir mobil tur rehberinin bireylere 
en uygun seyahat planlamasının gerçekleştirmesinde yardımcı olması için sunulan bir destek 
sistemi verilebilir (Abowd vd., 1997: 421). Dijital olarak geliştirilmiş turizm kavramında amaç, 
bireyin bilgi edinme kapsamında ve deneyim kalitesinde iyileştirmeye gitmektir (Uriely, 2005: 
212).Yeni ve yenilikçi teknoloji araçlarının geliştirilmesiyle birey iletişim sürecinde aktif katılımcı 
haline gelmiştir. Bu nedenle turizm alanında dijital çözümlerin sunulması ve kullanılması önem 
arz etmektedir. İnternet tabanlı yenilikçi teknoloji araçları bireylere erişim ve seyahat planlama 
süreçlerine katkı sağlamaya yönelik çeşitli kanallar aracılığıyla hizmet sunmaktır (Happ ve 
Ivancso-Horvath, 2018: 15). Turizm sektöründe kullanılan yenilikçi teknoloji araçları, gerçek 
dünyada eşzamanlı farkındalık yaratarak bireylerin destinasyon alternatifleri arasında kıyasa 
yönelik doğru kararlar verebilmelerine imkan tanıyan yazılım, donanım ve ağ teknolojilerinden 
oluşmaktadır (Çelik ve Topsakal, 2019: 21). 

 

Sanal Gerçeklik ve Sanal Tur 

Zaman içinde bilgisayar teknolojilerinin gelişim göstermesi ve internetin yaygın kullanım 
alanları bulmasıyla internet ve sanal gerçeklik uygulamalarının entegrasyonun sağlanması dijital 
çağın gerekliliği olmaktadır. Endüstri 4.0’ın çıktılarının hüküm sürdüğü dünyada şehirlerin ve 
destinasyonların tanıtımının geleneksel haritalama yöntemleri ile gerçekleştirilmesi yerine 
ihtiyaçların dijital çağa uygun olarak karşılanması için yenilikçi çözümler üretilmektedir. Bu 
nedenlerle sanal gerçeklik teknolojisi turizm alanının önemli bir parçası haline gelmektedir. Üç 
boyutlu, sürükleyici ve etkileşimli dijital ortamlar olarak tanımlanan sanal gerçeklik 
teknolojisinin uygulamaları, eğitim, turizm, sağlık, otomotiv gibi birçok alanda kullanılmaktadır 
(Rossou, 2004: 1). Sanal gerçeklik teknolojisi uygulamaları turizm alanının faydalı birer 
tamamlayıcılarıdır. Turizm politikalarının planlama ve oluşturulma süreçlerinde sanal gerçeklik 
paha biçilemez bir araç olarak hizmet etme kabiliyetine sahiptir (Cheong, 1995: 419)  

 
Şekil 1. Sanal Gerçekliğe Dayalı Dijital Turizm Sistemi 
Kaynak: Pan, 2016: 2.4 
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Sanal tur, sanal gerçeklik teknolojisinin unsurlarına sahip olan ve dünya üzerinde fiziki olarak 
mevcudiyeti bulunan manzaraların sanal ortamda gezintisini ifade etmektedir (Li, Lien, Chiu ve 
Yu, 1999’dan aktaran; Osman vd., 2009: 173). Turizm sektöründe kullanım alanı yaygınlaşan 
sanal tur bireye dünyanın çeşitli noktalarında bulunan destinasyonları sanal ortamda 
deneyimleme imkanı sunmuştur. Bununla birlikte destinasyonlar hakkında bilgi edinmeyi de 
kolaylaştırmıştır.  Sanal tur, fiziki alanlara ait görüntü verilerini sanal ortama aktararak onların 
en üst düzeyde işlevsel fonksiyon sunmalarına imkan tanıyan, mevcut konumun sanal 
simülasyonunu sunan uygulamadır. Video, kesintisiz görünüme sahip fotoğraf tabanlı medya 
veya panorama tekniklerinin kullanıldığı sanal turlar, sanal dünya deneyimi yaşatmak amacıyla 
bilgisayar tabanlı oluşturulan sanal gerçeklik teknolojisinden türetilmiştir (Osman vd., 2009: 173). 
Sanal tur, gerçek dünyada fiziki mevcudiyet gösteren ortamları simüle etmek için sanal gerçeklik 
teknolojisini kullanıp, kullanıcılarının devamlı olarak gerçek ortama ilişkin bilgi edinmelerine 
imkan tanımaktadır. Sanal gerçeklik teknolojisi ve ağ teknolojisi başarılı bir  internet tabanlı sanal 
tur ortaya çıkarabilmektedir (Pan, 2016: 2.1). Kentlerin ve destinasyonların sanal ortama 
aktarılmış çeşitli örnekleri, gerçek ortamdaki mevcut kentsel konumlarının dijital temsilleri hızla 
artmaktadır. Türkiye’nin 30 Büyükşehir Belediyesi’ne ait internet sayfalarına 03.04.2020 tarihinde 
erişim sağlanarak; ilgili yerel yönetimlerin şehirlerinin tanıtımında sanal turdan faydalanma 
durumları tespit edilmiştir. Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi statüsünde kabul gören 30 
Büyükşehir Belediyesi’nden sanal tur kullanarak şehrin ve destinasyonlarının tanıtımını 
gerçekleştiren 12 Büyükşehir Belediyesi alfabetik sıraya göre sıralanarak verilmiştir: 

1. Ankara Büyükşehir Belediyesi (https://vr.ankara.bel.tr/) 
2. Aydın Büyükşehir Belediyesi (http://aydin.bel.tr/detail/4381/kentte-turizm#) 
3. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (https://balikesir.bel.tr/360/index.html) 
4. Denizli Büyükşehir Belediyesi (https://www2.denizli.bel.tr/sanaltur/) 
5. Erzurum Büyükşehir Belediyesi (http://www.erzurum.bel.tr/sanaltur.aspx) 
6. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (https://gaziantep.bel.tr/zeugma-antik-muzesi-

360.php) 
7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/) 
8. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (https://kahramanmaras.bel.tr/3d-sanal-tur) 
9. Kayseri Büyükşehir Belediyesi (https://cbs.kayseri.bel.tr/panoroma.aspx?p=360meydan) 
10. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/pages/3d-sanal-

tur/352) 
11. Konya Büyükşehir Belediyesi (https://konya.bel.tr/360/) 
12. Mersin Büyükşehir Belediyesi (https://vr.mersin.bel.tr/) 

 

Teknoloji Kabul Modeli 

İletişim, karar verme, planlama ve yönetme süreçlerini desteklemek maksadıyla teknolojilere 
yapılan yatırımlar doğal olarak bünyesinde çeşitli riskleri barındırmaktadır. Teknoloji 
uygulamalarını etkili bir şekilde kullanmak için teknoloji uygulamalarının kabulü, nasıl 
etkileşime girileceği öğrenilmeli ve görev gereksinimlerine uygun olarak bu uygulamalar 
uyarlanmaktadır. Bireylerin yeni teknoloji uygulamalarını kabul düzeylerini belirlemek, neden 
kabul ettiğini veya reddettiğini anlamak çabaların anlamlı sonuçlanması için zorunlu olmaktadır 
(Doll vd., 1998: 840). 1985 yılında, Davis Teknoloji Kabul Modeli’ni sistem kullanımına yönelik 
davranışsal niyet ile dış değişkenler arasındaki ilişkide algılanan fayda ve algılanan kullanım 
kolaylığının aracı rolünü incelemek için önermiştir. Teknoloji Kabul Modeli’nin temel amacı, dış 
değişkenlerin içsel inançlar olan algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı, tutum ve niyet 
üzerindeki etkilerini izlemek için bir temel oluşturmaktır (Legris vd., 2003: 192). Teknoloji Kabul 
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Modeli, günümüze kadar gelen teknoloji inovasyonlarının, bilgi sistemlerinin ve bilgi 
teknolojilerinin benimsenmesini anlamada çok çeşitli alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda en 
yaygın kullanılan ve en iyi bilinen modeldir (Valdehita vd., 2019: 4). En güvenilir modellerden 
biri olan Teknoloji Kabul Modeli kullanıcılarla ilgili teknolojiyi kullanmaya yönelik tutum ve 
niyet tahmini üzerine gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar için teorik temel olarak kullanılmaktadır 
(Sepasgozar vd., 2018: 108).  
 

 
Şekil 2. Teknoloji Kabul Modeli,  
Kaynak: Davis vd., 1989: 985. 
 

Bu model ile dış değişkenlerin, algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı, kullanıma 
yönelik tutum ve davranışsal niyet üzerindeki etkisinin değerlendirmesi sunulmaktadır. Dış 
değişkenler, algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı faktörlerinin hangi dış değişkenden 
etkilendiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır (Legris vd., 2003: 197). Farklı araştırma 
kapsamlarında dış değişkenlerin tanımlanması, teknoloji uygulamalarının daha etkin 
kullanılmasını sağlamak adına gerekli görülmektedir (Dieck ve Jung, 2015: 179). Algılanan fayda, 
kullanıcının sistemi kullanması ile performansında artışın gerçekleşeceğine dair inancını ifade 
etmektedir (Davis, 1989: 320). Algılanan kullanım kolaylığı kullanıcının yenilikçi sistemi 
kullanmanın kolay olacağına dair inancını ifade etmektedir (Davis, 1989: 320). Kullanıma yönelik 
tutum ise bireyin söz konusu davranışa yönelik zihninde oluşturduğu pozitif ve/veya negatif 
değerlendirmeleri ifade etmektedir (Fishbein ve Ajzen, 1975: 216). Davranışsal niyet, bireyin söz 
konusu davranışı sergilemesinin özel ihtimalini ifade etmektedir (Fishbein ve Ajzen, 1975: 288). 
Bireyin teknoloji kabulüne yönelik davranışsal niyetinde, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan 
fayda ve tutum belirleyici rolü üstlenmektedir. Teknoloji Kabul Modeli, dış değişkenlerin 
algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda faktörlerini etkileyerek sürece dolaylı bir 
müdahale ettiğini varsaymaktadır (Hameed ve Qayyum: 2018: 35). 

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmada, bireylerin sanal tur kullanımına yönelik niyetini etkileyen faktörleri tespit etmek 
amacıyla Teknoloji Kabul Modeli kullanılmaktadır. Davis, Bagozzi ve Warshaw’ın (1989) 
Teknoloji Kabul Modeli’nden faydalanılarak oluşturulmuştur. Teknoloji uygulamalarının 
başarısı yalnızca kullanıcılara sağladığı faydaya ve kolay kullanımına bağlı olmadığı, bununla 
birlikte kullanıcıların teknoloji uygulamasını kullanım esnasında sisteme duyduğu güvene de 
bağlı olmaktadır (Beldad vd., 2010: 857). Bu nedenle bireylerin sanal tur kullanım niyetini 
etkileyen faktörlerin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada Teknoloji Kabul Modeli, güven 
dış değişkeni eklenerek genişletilmiştir. 
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H1: Sanal tura duyulan güvenin sanal tura yönelik algılanan kullanım kolaylığı üzerinde anlamlı 
ve pozitif yönde etkisi vardır. 
H2: Sanal tura duyulan güvenin sanal tura yönelik algılanan kullanım kolaylığı üzerinde anlamlı 
ve pozitif yönde etkisi vardır. 
H3: Sanal tura yönelik algılanan kullanım kolaylığının algılanan fayda üzerinde anlamlı ve 
pozitif yönde etkisi vardır. 
H4: Sanal tura yönelik algılanan faydanın sanal tur kullanımına yönelik tutum üzerinde anlamlı 
ve pozitif yönde etkisi vardır. 
H5: Sanal tura yönelik algılanan kullanım kolaylığının sanal tur kullanımına yönelik tutum 
üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır. 
H6: Sanal tura yönelik algılanan faydanın sanal tur kullanım niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif 
yönde etkisi vardır. 
H7: Sanal tur kullanımına yönelik tutumun sanal tur kullanım niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif 
yönde etkisi vardır.  

 
Şekil 3. Araştırma Modeli 
 
Örneklem ve Veri Toplama Araçları 
Araştırmaya konu olan örneklem grubunu mobil internet kullanıcıları oluşturmaktadır ve 
örneklemi oluşturan bireylerin en az bir kez sanal tur kullanmış olması gerekmektedir. Mobil 
internet kullanıcılarının tamamına erişimin zaman ve maliyet gerektirmesi sebebiyle verilerin 
elde edilmesi sürecinde basit tesadüfi olmayan örnekleme tekniklerinden kolayda örnekleme 
yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklem sayısının belirlenmesinde %5 hata payı, %95 
güven aralığı için yeterli sayı 384 olarak sosyal bilimlerde kabul görmektedir (Gürbüz ve Şahin, 
2016: 128). Örneklem grubunu oluşturan bireylerin internet kullanıcısı olması  ve ortaya çıkan 
küresel salgın sürecinde alınması gereken tedbirler nedeniyle veri toplama yöntemi olarak 
çevrimiçi anket yönteminden faydalanılmıştır.  523 kişiden elde edilen anket formlarından eksik 
ve hatalı olan 12 tanesi araştırma dışında bırakılarak 511 tane anket formu kullanılmıştır. 
Araştırmanın anket formu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Etik 
Kurul Komisyonu’na sunulmuştur. 28.02.2020 tarih ve 02 sayılı toplantısında uygun görülmüş 
olup etik açıdan bir sakınca bulunmadığına ilişkin rapor alındıktan sonra çalışma verilerinin elde 
edilmesi süreci 11.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anket formunda yer 
alan ifadelerin değerlendirilmesinde 5’li Likert ölçeğinden faydalanılmıştır. Araştırmada 
ölçeklere ilişkin ifadelerin elde edildiği kaynakların bilgisi verilmektedir. Algılanan fayda ve 
algılanan kullanım kolaylığına ait ölçekler, Davis (1989) tarafından geliştirilmiştir ve 
araştırmanın amacına uygun şekilde uyarlanarak dahil edilmiştir. Algılanan faydaya ait 7 ifade, 
algılanan kullanım kolaylığına ait 5 ifade yer almaktadır. Kim, Park ve Morrison (2008) 
çalışmalarından tutum ölçeği ve niyet ölçeği uyarlanmıştır. Araştırmada tutuma ait 4 ifade, niyete 
ait 4 ifade yer almaktadır. Tsikriktsis (2002) çalışmasından güven ölçeği uyarlanmıştır. Güven 
ölçeğine ait 3 ifade yer almaktadır.  
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Verilerin Analizi  

Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinin belirlenmesi için IBM SPSS Statistics 21 paket programından 
faydalanılmıştır. Anket formunda yer alan ifadelerin içsel tutarlılığının test edilmesi amacıyla her 
bir gizil değişkenlere ve gözlenen değişkenlere ait Cronbach’s Alpha değerlerine bakılmıştır. 
Ölçüm modelinin güvenilirliğinin tespitine ilişkin Birleşik Güvenirlilik Değeri (Composite 
Reliability)’ne bakılmıştır. Veri setinin faktör analizine uygunluğunun tespiti için KMO ve 
Bartlett’s testleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan teorik modelin verilere 
uygunluğunun testi için Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Yapısal modele ilişkin uyum 
iyiliği indeksleri literatürde kabul gören değer aralığında yer aldığına ilişkin tespitin ardından 
nedensel ilişkileri açıklayan yol diyagramı AMOS 21 paket programında çizilip, araştırma 
hipotezleri yol analizi ile test edilmiştir. Araştırma modelinin çok değişkenli bir model olması ve 
değişkenler arasındaki ilişkileri aynı anda saptamak için Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Tablo1.’de araştırma katılımcılarının demografik özelliklerine yer verilmiştir. Ankete katılan 511 
katılımcının demografik özelliklerine ilişkin istatistiki bilgiler şöyledir: Kadın katılımcı oranı 
%62,2, erkek katılımcı oranı ise %37,8’dir. Sanal tur uygulamasını kullanmış katılımcıların 
%46,2’sinin 25-30 yaş aralığında, %24,6’sı 19-24 yaş aralığında, %16’sının 31-36 yaş aralığında, 
%6,9’unun 37-42 yaş aralığında, %6,1’inin 43 yaş ve üzeri olduğu; eğitim düzeylerinde ; gelir 
düzeylerinde %46,4’ünün 4001 TL ve üzeri gelire, %14,7’sinin 550-2100 TL gelire, %12,8’inin 3001-
4001 TL gelire, %9,4’ünün 2101-3000 TL gelire sahip oluğu, %16,8’inin ise gelirinin olmadığı  
gözlemlenmektedir. 

 

Tablo1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
 N % 
Cinsiyet Kadın 321 62,8 

Erkek 190 37,2 
Yaş 18 yaş ve altı 1 0,2 

19-24 yaş 120 23,5 
25-30 yaş 241 47,2 
31-36 yaş 82 16,0 
37-42 yaş 35 6,8 
43 yaş üzeri 32 6,3 

Eğitim 
Orta Öğretim Mezun 3 0,6 
Lise Mezun  112 21,9 
Ön Lisans Mezun 29 5,7 
Lisans Mezun 290 56,8 
Yüksek Lisans Mezun  69 13,5 
Doktora Mezun  8 1,6 

Gelir Gelirim yok 86 16,8 
550-2100 71 13,79 
2101-3000 49 9,6 
3001-4000 65 12,7 
4001 üzeri 240 47,0 
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Doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizinin gerçekleşmesi için verilerin normal dağılım 
göstermesi beklenmektedir. Verilerin normal dağılım gösterme durumu basıklık ve çarpıklık 
katsayılarının -1,5 ile +1,5 arasında olması halinde kabul görmektedir (Tabachnick ve Fidell, 
2013’den aktaran; Eygu, 2018: 844). Tablo 2.’de verilere ilişkin gösterilen çarpıklık ve basıklık 
katsayılarının bu şartı sağlamış olması sebebiyle araştırma verilerinin normal dağılım gösterdiği 
tespit edilmiş olup, AMOS 21 paket programında gerçekleştirilen analizlerde tahmin yöntemi 
olarak Maximum Likelihood yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın gözlenen değişkenlerine ait 
standart sapma, ortalama, çarpıklık ve basıklık değerleri Tablo 2.’de verilmiştir.  

Tablo 2. Gözlenen Değişkenlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma, Çarpıklık ve Basıklık 
Değerleri 

Değişkenler Ortalama Standart 
Sapma 

Çarpıklık Basıklı
k 

Algılanan Fayda 
Turistik yerler hakkında bilgi edinmede sanal 
tur uygulaması faydalıdır 

3,99 0,982 -0,807 0,154 

Turistik yer hakkında bilgi edinmede sanal 
tur uygulaması zaman kazandırır 

4,01 0,959 -0,791 0,183 

Sanal tur uygulaması turistik yer hakkında 
bilgi edinmeyi kolaylaştırır. 

4,17 0,871 -0,883 0,519 

Sanal tur uygulaması turistik yer hakkında 
edindiğim bilginin kalitesini artırır. 

3,97 1,012 -0,799 0,082 

Sanal tur uygulaması turistik yer hakkında 
edinilen bilgiyi kontrol etme imkanı sunar. 

4,04 0,969 -0,831 0,074 

Sanal tur uygulaması çok çeşitli turistik 
yerleri sanal ortamda görmede yardımcı 
olur. 

4,28 0,859 -1,145 1,133 

Genel olarak, turizm ile ilgili tanıtım 
faaliyetlerinde kullanılan sanal tur 
uygulaması faydalıdır. 

4,18 0,862 -0,936 0,618 

Algılanan Kullanım Kolaylığı   

Sanal tur uygulamasının kullanımı kolaydır. 4,24 0,831 -0,871 0,024 

Sanal tur uygulaması açık ve anlaşılırdır. 4,20 0,847 -0,863 0,244 

Sanal tur uygulamasını kullanmak çok fazla 
çaba gerektirmez. 

4,22 0,880 -1,041 0,714 

Sanal tur uygulaması turistik yer hakkında 
bilgi edinmede rehberlik eder. 

4,21 0,816 -0,907 0,595 

Sanal tur uygulamasında yapmak istediğimi 
kolaylıkla yaparım. 

3,90 0,982 -0,677 0,020 

Tutum   
Turistik yer hakkında bilgi edinmede sanal 
tur uygulamasını kullanmak iyi fikirdir. 

4,09 0,938 -0,920 0,524 

Turistik yer hakkında bilgi edinmede sanal 
tur uygulamasını kullanma fikrini severim. 

3,98 0,997 -0,851 0,360 

Sanal tur uygulaması turistik yer hakkında 
bilgi almayı çekici yapar. 

3,99 1,013 -0,928 0,409 
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Sanal tur uygulamasını kullanmayı severim. 3,77 1,114 -0,646 -0,309 

Niyet   
Turistik yer hakkında bilgi edinmede sanal 
tur uygulamasını kullanma niyetindeyim. 

3,88 1,099 -0,887 0,147 

Merak edip gitme fırsatı bulamadığım 
turistik yer hakkında bilgi edinmek için 
sanal tur uygulamasını kullanma 
niyetindeyim. 

3,94 1,117 -0,947 0,226 

Gelecekte gitmeyi planladığım turistik 
yerler hakkında bilgi edinmek için sanal tur 
uygulamasını kullanma niyetindeyim. 

3,98 1,056 -0,877 0,106 

Çevremdeki insanlara turistik yerler 
hakkında bilgi edinmeleri için sanal tur 
uygulamasını kullanmalarını tavsiye 
ederim. 

3,87 1,126 -0,803 -0,146 

Güven   
Sanal tur uygulamasın kullanırken kendimi 
güvende hissederim. 

3,61 1,161 -0,543 -0,495 

Sanal tur uygulaması kişisel bilgilerimi 
güvende tutar. 

3,40 1,219 -0,294 -0,779 

Sanal tur uygulaması kişisel verileri kötüye 
kullanmayacağına dair güvenirim. 

3,35 1,216 -0,293 -0,754 

 

İfadelere ait ortalama değerin yüksek olması ilgili ifadeye katılım oranının yüksek olduğunu 
göstermektedir. İfadelerin sahip olduğu ortalama değerlere bakıldığında tamamının üç ve üzeri 
ortalama değere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum araştırma katılımcılarının sanal tur 
kullanımı ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunu göstermektedir. İfadelerin ortalamalarına 
ilişkin uyum değerlerine Tablo 3.’de yer verilmiştir.  

 

  Tablo 3. İfade Ortalamalarına Ait Uyum Değerleri 
Likert Tipi Ölçek 
Seçenekleri 

Puan Puan Aralıkları Değerlendirme 

Tamamen 
Katılmıyorum 

1 1,00-1,79 Çok Düşük 

Katılmıyorum 2 1,80-2,59 Düşük 
Kararsızım 3 2,60-3,39 Orta 
Katılıyorum 4 3,40-4,19 Yüksek 
Tamamen 
Katılıyorum 

5 4,20-5,00 Çok Yüksek 

  Kaynak: Akın, 2019: 104. 
 
Anket formunda yer alan ifadelerin içsel tutarlılığının test edilmesi amacıyla her bir gizil 
değişkene ve gözlenen değişkenlere ait Cronbach’s Alpha değerlerine bakılmıştır. Değişkenlerin 
tümünü içeren Cronbach Alpha katsayısı 0,968 olarak çıkmıştır. Gizil değişkenlerin Cronbach 
Alpha değerine bakıldığında; algılanan faydanın 0,944, algılanan kullanım kolaylığının 0,897, 
tutumun 0,924, niyetin 0,942, güvenin 0,886 güvenilirlik düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. 0,80 
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ve 1,00 arasında çıkan Cronbach’s Alpha değerleri için yüksek derecede güvenilir bir ölçek 
olduğu yorumu yapılmaktadır (Karagöz, 2017: 26) Tablo 4.’te, Tablo 5.’te, Tablo 6.’da, Tablo 7.’de 
ve Tablo 8. ‘de gözlenen değişkenlere ait içsel tutarlılık analizi sonuçları verilmiştir. 
 
   Tablo 4.Algılanan Fayda Değişkeninin Güvenirlilik Analizi 
 

Algılanan Fayda Değişken Soru 
Silinirse 
Ölçeğin 
Ortalaması 

Soru 
Silinirse 
Ölçeğin 
Varyansı 

Düzeltilmi
ş 
Değişken- 
Toplam 
Korelasyo
n 

Çoklu 
Korelasyo
n 
Katsayıları 

Değişken 
Silinirse 
Cronbach’
s Alfa 
Katsayılar
ı 

Turistik yerler hakkında bilgi edinmede 
sanal tur uygulaması faydalıdır. 

24,65 23,213 0,822 0,730 0,935 

Turistik yer hakkında bilgi edinmede 
sanal tur uygulaması zaman kazandırır. 

24,63 23,286 0,838 0,751 0,934 

Sanal tur uygulaması turistik yer 
hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırır. 

24,47 23,936 0,852 0,746 0,933 

Sanal tur uygulaması turistik yer 
hakkında edindiğim bilginin kalitesini 
artırır. 

24,67 23,005 0,816 0,695 0,936 

Sanal tur uygulaması turistik yer 
hakkında edinilen bilgiyi kontrol etme 
imkanı sunar. 

24,60 23,452 0,806 0,669 0,937 

Sanal tur uygulaması çok çeşitli turistik 
yerleri sanal ortamda görmede 
yardımcı olur. 

24,36 24,045 0,732 0,574 0,943 

Genel olarak, turizm ile ilgili tanıtım 
faaliyetlerinde kullanılan sanal tur 
uygulaması faydalıdır. 

24,46 287,280 0,848 0,733 0,933 

 
 
  Tablo 5.Algılanan Kullanım Kolaylığı Değişkeninin Güvenirlilik Analizi Sonuç Tabloları 
 

Algılanan Kullanım Kolaylığı 
Değişken 

Soru 
Silinirse 
Ölçeğin 
Ortalaması 

Soru 
Silinirse 
Ölçeğin 
Varyansı 

Düzeltilmiş 
Değişken- 
Toplam 
Korelasyon 

Çoklu 
Korelasyon 
Katsayıları 

Değişken 
Silinirse 
Cronbach 
Alfa 
Katsayıları 

Sanal tur uygulamasının 
kullanımı kolaydır. 

16,53 8,846 0,798 0,702 0,863 

Sanal tur uygulaması açık ve 
anlaşılırdır. 

16,57 8,598 0,837 0,745 0,854 

Sanal tur uygulamasını 
kullanmak çok fazla çaba 
gerektirmez. 

16,55 8,624 0,790 0,680 0,864 

Sanal tur uygulaması turistik 
yer hakkında bilgi edinmede 
rehberlik eder. 

16,56 9,333 0,698 0,491 0,884 

Sanal tur uygulamasında 
yapmak istediğimi kolaylıkla 
yaparım. 

16,88 8,840 0,629 0,413 0,904 

Sanal tur uygulamasının 
kullanımı kolaydır. 

16,53 8,846 0,798 0,702 0,863 

Sanal tur uygulaması açık ve 
anlaşılırdır. 

16,57 8,598 0,837 0,745 0,854 
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   Tablo 6.Tutum Değişkeninin Güvenirlilik Analizi Sonuç Tabloları 
 

Tutum Değişken Soru 
Silinirse 
Ölçeğin 
Ortalaması 

Soru 
Silinirse 
Ölçeğin 
Varyansı 

Düzeltilmiş 
Değişken- 
Toplam 
Korelasyon 

Çoklu 
Korelasyon 
Katsayıları 

Değişken 
Silinirse 
Cronbach 
Alfa 
Katsayıları 

Turistik yer hakkında bilgi 
edinmede sanal tur 
uygulamasını kullanmak iyi 
fikirdir. 

11,73 8,082 0,848 0,742 0,895 

Turistik yer hakkında bilgi 
edinmede sanal tur 
uygulamasını kullanma fikrini 
severim. 

11,84 7,681 0,871 0,771 0,886 

Sanal tur uygulaması turistik 
yer hakkında bilgi almayı 
çekici yapar. 

11,84 7,824 0,819 0,680 0,903 

Sanal tur uygulamasını 
kullanmayı severim. 

12,05 7,529 0,772 0,599 0,922 

 
  Tablo 7.Niyet Değişkeninin Güvenirlilik Analizi Sonuç Tabloları 
 

Niyet Değişken Soru 
Silinirse 
Ölçeğin 
Ortalaması 

Soru 
Silinirse 
Ölçeğin 
Varyansı 

Düzeltilmiş 
Değişken- 
Toplam 
Korelasyon 

Çoklu 
Korelasyon 
Katsayıları 

Değişken 
Silinirse 
Cronbach 
Alfa 
Katsayıları 

Turistik yer hakkında bilgi 
edinmede sanal tur 
uygulamasını kullanma 
niyetindeyim. 

11,78 9,463 0,862 0,751 0,924 

Merak edip gitme fırsatı 
bulamadığım turistik yer 
hakkında bilgi edinmek için 
sanal tur uygulamasını 
kullanma niyetindeyim. 

11,73 9,269 0,879 0,789 0,919 

Gelecekte gitmeyi planladığım 
turistik yerler hakkında bilgi 
edinmek için sanal tur 
uygulamasını kullanma 
niyetindeyim. 

11,68 9,567 0,891 0,797 0,916 

Çevremdeki insanlara turistik 
yerler hakkında bilgi 
edinmeleri için sanal tur 
uygulamasını kullanmalarını 
tavsiye ederim. 

11,80 9,547 0,817 0,675 0,939 
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   Tablo 8.Güven Değişkeninin Güvenirlilik Analizi Sonuç Tabloları 
 

Güven Değişken Soru 
Silinirse 
Ölçeğin 
Ortalaması 

Soru 
Silinirse 
Ölçeğin 
Varyansı 

Düzeltilmiş 
Değişken- 
Toplam 
Korelasyon 

Çoklu 
Korelasyon 
Katsayıları 

Değişken 
Silinirse 
Cronbach 
Alfa 
Katsayıları 

Sanal tur uygulamasın 
kullanırken kendimi güvende 
hissederim. 

6,75 5,443 0,692 0,491 0,910 

Sanal tur uygulaması kişisel 
bilgilerimi güvende tutar. 

6,96 4,607 0,849 0,744 0,773 

Sanal tur uygulaması kişisel 
verileri kötüye 
kullanmayacağına dair 
güvenirim. 

7,01 4,802 0,798 0,702 0,819 

 
Veri setinin faktör analizine uygunluğunun tespiti için KMO ve Bartlett’s testleri 
gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre: Kaiser-Meyer-Olkin ölçüm sonucunun 0,967 
çıkması, verilerin örneklem büyüklüğününün analiz için yeterli olduğunu ve Significance 
değeri= 0,000 çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğu sonucunu ortaya koymuştur. 
Örneklem sayısı arttıkça faktörlerin yük değerlerindeki anlamlılık düzeyi düşmektedir. N=350 
veri setinde kabul edilebilir faktör yük değeri 0,30’un üzeri, N=200 ise kabul edilebilir faktör yük 
değeri 0,40’ın üzeri, N=120’de kabul edilebilir faktör yük değeri 0,60’a, N=50 örneklem sayısında 
kabul edilebilir faktör yük değeri 0,75’tir. N=50 ve altı örneklem sayısında faktör analizinin 
gerçekleştirilmesi önerilmemektedir (Hair vd., 2010’dan aktaran; Yaşlıoğlu, 2017: 78). Gözlenen 
değişkenlere ait extraction değerlerinin 0,50’nin üzerinde olması bu değişkenlerin faktör 
analizine uygunluğunu desteklemektedir. Araştırmada teorik modelin verilere uygunluğunun 
testi için Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Sonrasında araştırma hipotezlerini test etmek 
amacıyla yapısal modelin analizi gerçekleştirilmiştir. Yapısal Eşitlik Modeli, çok değişkenli 
modelde değişkenler arasındaki ilişkileri aynı anda belirleyebilmek amacıyla kullanılmıştır. 

 
Şekil 4. Doğrulayıcı Faktör Analizi Amos 21 Çıktısı 
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Doğrulayıcı faktör analizi sürecinde ilk olarak standardize regresyon katsayılarına bakılması ve 
bu yol katsayılarının 0,50’den büyük bir değere sahip olması gerekmektedir (Civelek, 2018: 35). 
İncelenen yol katsayıları, araştırmanın gizil değişkeni oluşturan gözlenen değişkenlere ait faktör 
yüklerini göstermektedir. Gözlenen değişkenlere ait faktör yükleri Tablo 9.’da verilmiştir.  

   Tablo 9. Gözlenen Değişkenlere Ait Standardize Regresyon Katsayıları 
Gözlenen Değişken Standardize Regresyon 

Katsayısı 
Gözlenen 
Değişken 

Standardize 
Regresyon 
Katsayısı 

G1 0,747 AKK1 0,866 
G2 0,942 AKK2 0,902 
G3 0,876 AKK3 0,853 
AF1 0,828 AKK4 0,745 
AF2 0,845 AKK5 0,669 
AF3 0,874 T1 0,893 
AF4 0,849 T2 0,909 
AF5 0,837 T3 0,859 
AF6 0,764 T4 0,836 
AF7 0,884 
N1 0,911 
N2 0,909 
N3 0,919 
N4 0,852 

 

Gerçekleştirilen analiz sonucunda, gözlenen değişkenlerin tümünün standardize regresyon 
katsayılarının ideal değere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bir sonraki adımda bakılması gereken 
model uyum değerleri Tablo10.’da verilmiştir. Hangi uyum iyiliği değerlerinin daha güvenilir 
olduğuna dair araştırmalar sürerken; güncel araştırmalarda Maximum Likelihood hesaplama 
yöntemiyle yapılan yapısal eşitlik modeli araştırmalarında örneklem büyüklüğünün 250’yi aştığı 
durumlarda raporlanması önerilen uyum indeksleri olarak x2 değeri, x2/df, CFI, RMSEA ve SRMR 
sıralanmaktadır (Gürbüz, 2019: 36). 

   Tablo 10. Model Uyum İndeksleri 
Model Uyum İndeksleri İyi Uyum Aralığı Kabul Edilebilir Aralık 
CMIN/DF <3 3< CMIN/DF< 5 
CFI >0,95 >0,90 
RMSEA <0,05 <0,08 
SRMR <0,05 <0,08 

   Kaynak: Gürbüz, 2019: 34 
 
  Tablo 11. Araştırma Modeline Ait Uyum İndeksleri 

Model Uyum 
İndeksleri 

İyi Uyum Aralığı Kabul Edilebilir 
Aralık 

Modele İlişkin 
Değerler 

CMIN (x2) 991,264 
CMIN/DF <3 3< CMIN/DF< 5 4,506 
CFI >0,95 >0,90 0,934 
RMSEA <0,05 <0,08 0,083 
SRMR <0,05 <0,08 0,0669 
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Gerçekleştirilen analiz neticesinde modelin uyum iyiliği değerleri istenilen aralıkta çıkmamıştır. 
Modele ait uyum iyiliği değerlerinin istenilen aralıkta çıkmaması durumunda kovaryanslara 
ilişkin düzeltme işlemleri uygulanabilmektedir (Civelek, 2018: 37). Kovaryanslara ilişkin önerilen 
düzeltme işlemi iki değişken arasındaki x2’ye en yüksek katma değer sağlayacak olan hata 
terimlerinin eşleştirilmesi gerektiği çünkü bu iki değişkenin anket katılımcıları tarafından aynı 
anlaşıldığını ifade etmektedir (Civelek, 2018: 37). Uyum iyiliği değerlerinin eşik değerler 
aralığında çıkmadığının görülmesi durumlarında modelin daha iyi uyum sağlaması için gerekli 
olan düzeltme indeks değerleri tablosunda bakıldığında, x2 ‘e en yüksek katkı sağlayacak olan iki 
hata varyansı olan e1 ve e2 birleştirilmiştir. e1 ve e2 hata varyansları arasında kovaryans çizilip 
analiz tekrar edilmiştir. Analiz sonrası elde edilen model uyum değerleri Tablo 12.’ de verilmiştir. 

  Tablo 12. Modifikasyon Sonrası Araştırma Modeline Ait Uyum İndeksleri 
 

Model Uyum 
İndeksleri 

İyi Uyum Değer 
Aralığı 

Kabul Edilebilir Değer 
Aralığı 

Modele İlişkin 
Değerler 

CMIN (x2) 923,993 
CMIN/DF <3 3< CMIN/DF< 5 4,219 
CFI >0,95 >0,90 0,940 
RMSEA <0,05 <0,08 0,079 
SRMR <0,05 <0,08 0,0662 

 
  Tablo 13. Modifikasyon Sonrası Standardize Regresyon Katsayıları 
 

Gözlenen Değişken Standardize Regresyon 
Katsayısı 

Gözlenen 
Değişken 

Standardize 
Regresyon 
Katsayısı 

G1 0,747 AKK1 0,866 
G2 0,942 AKK2 0,902 
G3 0,876 AKK3 0,853 
AF1 0,828 AKK4 0,745 
AF2 0,845 AKK5 0,669 
AF3 0,874 T1 0,893 
AF4 0,849 T2 0,909 
AF5 0,837 T3 0,859 
AF6 0,764 T4 0,836 
AF7 0,884 
N1 0,911 
N2 0,909 
N3 0,919 
N4 0,852 

 

Modifikasyon sonrası gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizinde çalışma ölçeğini oluşturan 
altı boyuta ait 23 maddenin ölçüm modeline göre model ile veri seti arasındaki uyum 
incelendiğinde, p=0,000 anlamlılık düzeyinde olduğu ve modelin kabul edilebilir uyum değerleri 
aralıklarında yer alması sebebiyle model iyi uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Nihai olarak, 
AMOS 21 paket programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeklerin yapısı analiz 
edilerek; altı adet gizil değişkenden oluşan modelin veri ile uyumlu olduğu ortaya koyulmuştur. 
Her bir gizil değişkenin altında yer alan gözlenen değişkenlerin modifikasyon sonrası 
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standardize regresyon katsayıları 0,50’nin üzerinde olması gerekliliği de (Civelek, 2018:36) 
sağlanmaktadır. Araştırma modelini oluşturan gizil değişkenleri ölçmek için kullanılan gözlenen 
değişkenlerin yakınsama geçerliliğinin (Convergent Validity) tespitinde kullanılan gösterge 
değer Açıklanan Ortalama Varyans (Average Variance Extracted) ‘ın  0,50 veya 0,50’nin üzerinde 
olması gerekmektedir (Fornell ve Larcker, 1981’den aktaran; Civelek, 2018: 42). Doğrulayıcı 
faktör analizi neticesinde elde edilen faktör yükleri üzerinden hesaplanan, ölçüm modelinin 
güvenilirliğinin tespitinde kullanılan Birleşik Güvenirlilik Değeri (Composite Reliability) ‘nin 
0,70 ve üzerinde olması durumunda ölçüm modelinin güvenirliliğinin sağlandığı söylenmektedir 
(Raykov, 1997’den aktaran; Civelek, 2018: 43). Ölçüm modelini oluşturan gizil değişkenlere ait 
Birleşik Güvenirlilik Değeri ve Açıklanan Ortalama Varyans değerleri Tablo 14.’de verilmiştir.  

 

  Tablo 14. Gizil Değişkenlere Ait Açıklanan Ortalama Varyans Değerleri ve Birleşik Güvenirlilik 
Değerleri 

Gizil Değişkenler Açıklanan Ortalama Varyans 
(AVE) 

Birleşik Güvenirlilik 
Değeri (CR) 

Güven 0,73 0,89 
Algılanan Fayda 0,70 0,76 
Algılanan Kullanım Kolaylığı 0,66 0,79 
Tutum 0,76 0,87 
Niyet 0,80 0,89 

 

Araştırmanın yapısal modeli oluşturulurken literatürde bulunun Teknoloji Kabul Modeli’nden 
yararlanılmıştır. Yapısal modele ilişkin uyum iyiliği indeksleri literatürde kabul gören değer 
aralığında yer aldığına ilişkin tespitin ardından çalışmanın bu aşamasında nedensel ilişkileri 
açıklayan yol diyagramı AMOS 21 paket programında çizilip, araştırma hipotezleri yol analizi ile 
test edilmiştir.  

 

   Tablo 15. Araştırma Modeline Ait Uyum İyiliği İndeksleri 
 

Model Uyum 
İndeksleri 

İyi Uyum Değer 
Aralığı 

Kabul Edilebilir Değer 
Aralığı 

Modele İlişkin 
Değerler 

CMIN (x2) 1034,621 
CMIN/DF <3 3< CMIN/DF< 5 4,640 
CFI >0,95 >0,90 0,931 
RMSEA <0,05 <0,08 0,084 
SRMR <0,05 <0,08 0,748 

 

Uyum iyiliği değerlerinin eşik değerler aralığında çıkmadığının görülmesi durumlarında 
modelin daha iyi uyum sağlaması için gerekli olan düzeltme indeks değerleri tablosunda x2 ‘e en 
yüksek katkı sağlayacak olan iki hata varyansı e4 ve e5 birleştirilmiştir.  e4 ve e5 hata varyansları 
arasında kovaryans çizilip analiz tekrar edilmiştir. Analiz sonrası elde edilen model uyum 
değerleri Tablo 16.’ da verilmiştir.  
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  Tablo 16. Modifikasyon Sonrası Araştırma Modeline Ait Uyum İyiliği İndeksleri 
 

Model Uyum 
İndeksleri 

İyi Uyum Değer 
Aralığı 

Kabul Edilebilir Değer 
Aralığı 

Modele İlişkin 
Değerler 

CMIN (x2) 967,564 
CMIN/DF <3 3< CMIN/DF< 5 4,358 
CFI >0,95 >0,90 0,936 
RMSEA <0,05 <0,08 0,081 
SRMR <0,05 <0,08 0,741 

 

İki hata teriminin birleştirilmesinin ardından gerçekleştirilen analiz sonucunda modelin uyum 
iyiliği değerlerinden RMSEA ve SRMR istenilen aralıkta yer almamaktadır. Yapısal eşitlik model 
analizinde bir diğer düzeltme önerisi olan regresyon ağırlıklarına ilişkin düzeltme, modelde 
çapraz yüklenme eğilimde olan maddelerin birden fazla örtük değişken altında bulunduğunu 
göstermektedir (Gürbüz, 2019: 38). Düzeltme indeksleri içerisinde yer alan regresyon ağırlıkları 
tablosunda algılanan kullanım kolaylığı gizil değişkenine ait AKK4 isimli maddenin algılanan 
fayda ve tutum isimli faktörler ile olan indeks değerinin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Yani, AKK4 maddesinin bu iki faktörlere yüklenme eğilimi göstermesi sebebiyle bu madde 
analizden çıkartılmış ve analiz tekrarlanmıştır. Tekrarlanan analiz sonrası elde edilen sonuçlar 
Tablo 17.’de verilmiştir. 

 

  Tablo 17. Modifikasyon Sonrası Araştırma Modeline Ait Uyum İyiliği İndeksleri 
 

Model Uyum 
İndeksleri 

İyi Uyum Değer 
Aralığı 

Kabul Edilebilir Değer 
Aralığı 

Modele İlişkin 
Değerler 

CMIN (x2) 789,479 
CMIN/DF <3 3< CMIN/DF< 5 3,928 
CFI >0,95 >0,90 0,947 
RMSEA <0,05 <0,08 0,076 
SRMR <0,05 <0,08 0,697 

 

Önerilen düzeltme işlemlerinden sonra tekrarlanan analiz sonucunda modelin uyum iyiliği 
değerleri kabul edilebilir aralığı tam olarak elde etmiş olup; yapısal model veri seti ile 
doğrulanmıştır. Kline (1998) tarafından yapısal modelin her yolu için tahmini parametrenin 
anlamlı olması durumunda, yani p<0,05 için kritik oran(t)>1,96 ve p<0,01 için kritik oran(t)>2,33 
olması gerekliliği şartı altında hipotezlerin model tarafından desteklendiğini vurgulanmaktadır. 
(Kline 1998 aktaran; Ferraz vd., 2017: 26 ). Buna bağlı olarak, anlamlı olan yapısal modelin 
tahmini parametreleri ve hipotez testi sonuçları Tablo 18.’de verilmiştir. 
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  Tablo 18. Yapısal Modelin Tahmini Parametreleri ve Hipotez Testi Sonuçları 
 

Hipotez Nedensel 
Yol  

Standardize 
Regresyon 
Katsayıları 

(β)  

Kritik Oran 
Değeri (t)  

P Değeri Sonuç 

H1 GàAKK 0,556 10,696 *** Desteklendi  
H2 GàAF 0,255 6,020 *** Desteklendi 
H3 AKKàAF 0,582 10,727 *** Desteklendi 
H4 AFàT 0,732 14,424 *** Desteklendi 
H5 AKKàT 0,152 3,410 *** Desteklendi 
H6 AFàN 0,088 1,696 0,090 Desteklenmedi 
H7 TàN 0,838 14,720 *** Desteklendi 
 
Modeldeki İçsel Değişkenler 

Açıklanma 
Değeri (R2) 

Algılanan Fayda 0,568 
Algılanan Kullanım Kolaylığı 0,310 
Tutum 0,721 
Niyet 0,833 

 

 
Şekil 5. Yapısal Modele Ait Yol Katsayıları 

 

SONUÇ ve ÖNERİ 

Teknoloji uygulamalarının başarısında güven temel şarttır ve sisteme duyulan güven o sistemin 
ait olduğu teknoloji uygulamasının benimsenmesinde belirleyici faktör olarak rol oynamaktadır 
(Salanitri vd., 2016: 3). Bu bağlamda, çalışmada bireylerin sanal tur kullanım niyetini etkileyen 
faktörleri tespit etmek için Teknoloji Kabul Modeli’ne güven faktörü dış değişken olarak 
eklenmiştir. Araştırma modelinde var olan ilişkileri ifade eden yedi hipotezden altısı veriler 
tarafından desteklenmiştir.  
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Sonuçlara bakıldığında, güvenin H1 hipotezini destekleyen algılanan kullanım kolaylığı 
(β=0,255, p<0,001) üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin bulunduğu ve H2 hipotezini 
destekleyen algılanan fayda (β=0,255, p<0,001) üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin 
bulunduğu tespit edilmiştir. Lee, Ahn ve Han (2006) yaptıkları çalışmada güvenin olumlu 
etkisinin varlığını ortaya koydukları bulgu ile araştırma bulgusu uyumludur. H1 ve H2 
hipotezlerinin kabul edilmesinin anlamı, bireylerin sanal tur uygulamasına duydukları güvenin 
bu uygulamayı kullanmaya yönelik algılanan faydayı ve algılanan kullanım kolaylığını olumlu 
yönde etkilediğidir. Yani, kullanıcılar sanal tura duydukları güven ile sanal turun kendilerine 
destinasyonlar hakkında bilgi edinmede rehberlik ettiğini ve bu destinasyonlar hakkında 
edinilen bilginin kalitesini artırdığını düşünmektedirler.  

Algılanan kullanım kolaylığının H3 hipotezini destekleyen algılanan fayda (β=0,588, p<0,001) 
üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Manis ve Choi (2019) 
yaptıkları çalışmada algılanan kullanım kolaylığı ile algılanan fayda arasındaki ilişkinin varlığına 
dair ortaya koydukları sonuç ile araştırmanın H3 hipotez sonucu uyumludur. H3 hipotezinin 
kabul edilmesinin anlamı, kullanıcılar için kullanımını kolay buldukları sanal tur uygulamasının 
destinasyonlar hakkında bilgi edinmede faydalı olacağıdır. Bu durum kullanıcılar için çaba 
gerektirmeden açık ve anlaşılır bir şekilde kullandıkları sanal turların hem kendilerine zaman 
kazandırması hem de bilgi edinmeyi kolaylaştırması açısından daha faydalı bulmaları ile 
açıklanabilir. 

Algılanan faydanın H4 hipotezini destekleyen tutum (β=0,732, p<0,001) üzerinde anlamlı ve 
pozitif yönde bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Algılanan kullanım kolaylığının H5 
hipotezini destekleyen tutum (β=0,152, p<0,001) üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin 
bulunduğu tespit edilmiştir. Chung, Han ve Joun (2015) gerçekleştirdikleri çalışmada algılanan 
kullanım kolaylığı ile algılanan faydanın tutumu etkilediğine dair elde ettikleri bulgu ile 
araştırmaya ait H4 ve H5 hipotez sonuçları uyumludur. H4 ve H5 hipotezlerinin kabul 
edilmesinin anlamı, kullanıcının destinasyon hakkında edinmek istediği bilgiyi kolaylıkla elde 
etmesi ve sanal turun kullanıcıya bu bağlamda fayda sağlaması kullanıcıların sanal tur kullanma 
tutumu geliştirmesinde doğrudan rol oynamaktadır şeklinde ifade edilebilir. Çünkü kullanıcılar 
sanal turları faydalı ve kullanımını kolay bulduklarında destinasyonlar hakkında bilgi edinmede 
sanal tur kullanımının iyi fikir olduğuna yönelik olumlu duygular geliştirme eğilimindedir. 
Ayrıca kullanıcılara destinasyonlarla ilgili bilgiye kolay erişim imkanı vermesi ve buna bağlı 
olarak zaman tasarrufu, bilgiyi kontrol ederek bilgi kalitesini artırma faydası da sunmasından 
dolayı kullanıcılar destinasyonlar hakkında bilgi almada sanal turu kullanmanın iyi fikir 
olduğunu düşünmektedir.  

Algılanan faydanın H6 hipotezini destekleyen niyet (β=0,088, p<0,001) üzerinde anlamlı ve pozitif 
yönde bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Huang, Backman, Backman ve Chang (2016) 
gerçekleştirdikleri çalışmada algılanan faydanın niyet üzerinde doğrudan etkisinin olmadığına 
dair elde elde ettikleri bulgu ile araştırmanın H6 hipotez sonucu uyumludur. H6 hipotezinin 
reddedilmesinin anlamı, algılanan faydanın bireylerin sanal tur teknolojisini kullanmaya ve 
tavsiye etmeye yönelik niyetlerinde doğrudan bir etkisinin olmadığı şeklinde ifade edilebilir. Bu 
durum niyeti ortaya çıkarmada doğrudan etki düzeyi olarak tutumun daha güçlü bir faktör 
olmasından kaynaklanmaktadır.  

Tutumun H7 hipotezini destekleyen niyet (β=0,838, p<0,001) üzerinde anlamlı ve pozitif yönde 
bir etkisinin bulunduğu analiz sonucunda tespit edilmiştir. Chen, Shih ve Yu (2012) ve Lee, Kim 
ve Choi (2018) yaptıkları çalışmalarda tutumun kullanım niyeti üzerinde doğrudan ve olumlu 
bir etkisinin olduğuna ilişkin buldukları sonuç ile araştırmanın H7 hipotez sonucu uyumludur. 
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Tutumun kullanım niyeti üzerinde doğrudan ve olumlu etki etmesinin nedeni, kullanıcıların 
sanal turun destinasyonlar hakkında bilgi edinmeyi çekici hale getirdiğine olan inançlarının sanal 
turu kullanma ve çevrelerindeki insanlara da kullanmaları yönünde tavsiyelerde bulunma 
niyetini ortaya çıkarmasıyla açıklanabilir.  

Araştırma modelinde yer alan değişkenlere ait açıklanma verilerine ilişkin analiz sonucuna göre, 
araştırma modelinin %83 (NR2= 0,833) düzeyinde bireylerin sanal tur kullanım niyetini açıkladığı 
tespit edilmiştir. Bireylerin sanal tura duydukları güven, sanal tur kullanım kolaylığı ve 
algıladıkları fayda arttıkça sanal tur kullanım niyetleri de artacaktır.  

Bu çalışma ile güven faktörünün sanal turun bireyler tarafından kabulünü etkileyen bir faktör 
olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, güvenin algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan 
fayda üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu da ortaya koymuştur. Bu durum kullanıcıların 
güven duydukları ve kullanımını kolay buldukları sanal turu faydalı olarak görme eğilimi içinde 
olmaları açıklanabilir. O halde, sanal tur kullanıcılara sunulurken kullanımının kolay olmasına 
ve güvenin inşasına önem atfedilmelidir. Aksi takdirde, sanal tur kullanımından fayda beklentisi 
anlamsız hale gelecektir. Çünkü bireylerin sanal tura yönelik duyduğu güven, uygulamanın 
kullanım kolaylığına ve destinasyonlar hakkında bilgi edinmede faydalı olduğuna ilişkin olumlu 
değerlendirmelerine katkı sağlamaktadır. Araştırma bulguları ışığında, dijital turizm çağında 
destinasyonlara ilişkin turistik tanıtımlarda sanal turdan faydalanılmasının ve bunu kullanırken 
de güven faktörüne önem atfedilmesinin ilgili kurum ve kuruluşlara katma değer yaratacağı 
söylenebilir. Şehirlerin tanıtılmasında, destinasyonların pazarlanmasında kullanılan araçlar 
arasında yeni lider sistemlerden biri olması için sanal turlar çağın ihtiyaçlarını karşılayacak 
gerekli özelliklere sahiptir. Bu bağlamda çalışmada, dijital turizm çağında şehirler ve 
destinasyonlar hakkında bilgi edinmede sanal tur kullanımının önemi, kullanıcıların bu 
uygulamaya duydukları güvenin turistik yerler hakkında bilgi edinmede bir araç olarak sanal 
tur kullanım niyetine etkisi vurgulanmıştır. Destinasyon tanıtımında sanal tur kullanımının 
yarattığı en önemli katma değer, mevcut ve potansiyel ziyaretçilerin turistik yerlere ilişkin 
bilgilere sanal ortamda görsel olarak erişim imkanı tanımasıdır. Bu değer, şehirlerin sahip 
oldukları destinasyonları görünür kılmak için sanal turdan faydalanan yerel yönetimlere, mevcut 
ve potansiyel turistlerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak ve onları şehirler için turistik 
ziyaretçilere dönüştürüp şehrin ziyaret edilme sıklığının arttırarak yerel yönetimlere bu 
bağlamda sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacaktır. Sanal tur kullanan yerel yönetimler 
şehirlere ilişkin gerçekleştirecekleri tanıtım ve tutundurma çabalarına artı faydalar 
kazandıracaktır. Destinasyonların tanıtımında ve şehre ait güçlü bir imaj yaratımında öncü olan 
yerel yönetimler, tarafından teknoloji imkanlarının en üst seviyede kullanıldığı bilinçli ve 
yenilikçi adımlar atılmalıdır (Sarı ve Kozak, 2005: 267). Çalışmada, Büyükşehir Belediyesi 
statüsünde kabul gören fakat şehrin ve destinasyonlarının tanıtımında sanal turu bir araç olarak 
kullanmayan Büyükşehir Belediye’lerine şehre ait sahip olunan destinasyonların turizm 
değerlerinin tanıtımının ülke ve dünya vatandaşlarına sanal tur aracılığıyla gerçekleştirmeleri 
yönünde tavsiyede bulunulmaktadır. Ayrıca sanal tur kullanım esnasında kullanıcıların 
bilgilerinin korunduğunun belirtilmesi ve görüntülerin gerçeği yansıtan nitelikte olması 
kullanıcının sanal tura yönelik güvenini artırıcı bir unsur olarak değerlendirile bilinir. Kurum ve 
kuruluşlar tarafından sanal tur kullanımına yönelik güveni, algılanan faydayı ve algılanan 
kullanım kolaylığını artırıcı çabaların gerçekleştirilmesi sanal tur kullanım tutumunu ve bu 
tutumla doğrudan bir ilişkiye sahip olması nedeniyle de sanal tur kullanım niyetini artıracaktır. 
Sanal gerçeklik teknolojisi uygulamaları ve çıktıları turizm alanı için oldukça önemlidir. Bu 
yüzden turizm alanında sanal gerçeklik teknoloji uygulamaları ile ilgili gerçekleştirilecek 
araştırmalardan elde edilecek bilgiler turizm sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak bir fayda 
yaratacaktır. Ülkemizde gelişmekte olan sanal gerçeklik teknolojisi, diğer teknoloji uygulamaları 
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gibi turizm sektörüne güç katarak yeni imkanlar sunacaktır. Gelecekteki araştırmalarda güvenin 
bireylerin sanal tur kullanım niyetlerini etkilemedeki rolünün daha derinlemesine araştırılması 
için sanal tur kullanıcılarının güvenini etkileyen unsurlar kapsamlı bir şekilde incelenerek; 
güvenin nasıl inşa edileceğine yönelik araştırmalara çalışmalarında yer vermeleri önerilmektedir. 
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Öz 

Araştırmada devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve 
yüksekokulların stratejik planları içerisinde yer alan misyon ve vizyon bildirilerindeki 
ifadelerinin farklı ve ortak noktalarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda araştırmaya; 41 turizm fakültesi ve 11 turizm yüksekokulu olmak üzere toplam 
52 fakülte ve yüksekokul dahil edilmiş olup, turizm fakültelerinin ve turizm yüksekokulların 
misyon ve vizyon ifadeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi elde edebilmek amacıyla analiz edilerek 
ifadelerin bildirildiği şekliyle betimlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda turizm fakültelerinin ve 
turizm yüksekokullarının bildirmiş oldukları misyon ve vizyon ifadeleri nitel bir araştırma 
yönetimi olan doküman analizi tekniğinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada turizm 
fakülteleri ve turizm yüksekokulları misyon ifadelerini belirlerken turizm mesleki eğitime ve 
turizm teorik bilgisinin pratiğe dönüşümü vurgusu sıklıkla yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Ayrıca turizm fakülteleri ve turizm yüksekokullarının stratejik planları kapsamında belirlemiş 
oldukları misyon ve vizyon ifadelerinin büyük oranda paralellik gösterdiği görülmüştür. 
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GİRİŞ 

Örgütler ve insanlar bir plan ve hedef kapsamında geleceğe daha güvenli bir şekilde 
yürüyebilmektedirler. Özellikle planların olası problem ve sorunları önceden tespitine olanak 
sağlaması örgütler için çok önemli olmakla birlikte eğitim kurumları içinde planlama bir 
zorunluluk haline geldiği söylenebilmektedir. Eğitim kurumları başta olmak üzere 
üniversitelerinde var oluş nedenleri, ihtiyaçları ve kendi alanlarındaki diğer rakiplerle gösterdiği 
mücadeleye bakıldığında diğer üniversitelerden çok farklı olmadığı görülmektedir (Çiçek vd., 
2019: 546). 

Örgütlere yol gösterici olan stratejik planlama ve stratejik planlamanın önemli unsurları arasında 
yer alan misyon ve vizyon ifadelerinin doğru tespit edilmesi, yalın ve anlaşılır olması örgütün 
hedeflerine ulaşmada oldukça önemli bir role sahiptir. Misyon, örgütün felsefesi ile değerlerini 
içeren ve diğer örgütlerden farklılaşmasını sağlayan ifadeler şeklinde tanımlanmaktadır. Vizyon 
ise, örgüt yöneticisinin zihninde tasarladığı ve örgütün gelecekteki konumu ile ilgili bir düşünce 
olarak tanımlanmaktadır. Birçok örgütte stratejik planları kapsamında misyon ve vizyon ifadeleri 
belirlendiği görülmektedir. Ancak bazı örgütlerde misyon ve vizyon cümleleri amacı dışına 
çıktığı dikkat çekmektedir. Buna rağmen örgütler hedef ve bu hedefler doğrultusundaki amaçları 
misyon ve vizyon ifadeleri içerisine yerleştirmektedir. Misyon ve vizyon ifadeleri ile örgütün 
üstlenmek istediği görevi, ulaşmak istediği güzergahla ve başarmak istediği amaçla ilgili çeşitli 
çıkarımlar yapmaya olanak sağlamaktadır. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından üniversitelerdeki kalitenin gelişmesi 
amacıyla yüksek öğretim kurumlarının dikkate alması gereken önemli bir unsur olan, misyon ve 
vizyon ifadelerinin belirlenip, yüksek öğretim kurumlarının stratejik planının içerisinde yer 
alması gerektiğini savunmaktadır. Bu bilgiler çerçevesinde yapılan araştırmada ise, devlet ve 
vakıf üniversitelerinin lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların stratejik 
planları doğrultusunda belirlemiş oldukları misyon ve vizyon bildirilerinin içerik analizi yöntemi 
ile benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymak amaçlanmıştır. 

 

Strateji ve Stratejik Planlama Kavramı 

Strateji, Yunanlı General Strategos’un savunma ve taktik bilgilerinin üst düzeyde olmasından 
dolayı bu generalin adına atfen sevk etme ve yöneltme anlamlarının karşılığı olarak kullanılmaya 
başlanmıştır (Acar, 2007: 6). İşletmeye rekabet üstünlüğü sağlamak, işletme ve çevresinin analiz 
edilerek işletmeye uyum sağlayacak amaçların belirlemek, işletmeye hedef göstermek, gerekli 
araçlar kullanılarak kaynakların yeniden düzenlenmesi ve faaliyetlerin planlanması süreci olarak 
tanımlanmaktadır (Dinçer, 2013:6). Bu bağlamda geleceği öngörmeye çalışan ve sürekli olarak 
değişen çevresel şartlara uyum sağlayan örgütler varlıklarını devam ettirirken uyum 
sağlayamayan örgütler ise yok olma durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu yüzden örgütler 
gelecekte de var olmak ve rakiplerine üstünlük sağlayarak belirlemiş oldukları amaçlara ulaşmak 
için geleceği bugünden tahmin etmeye çalışarak devam edebileceklerdir. Yukarıda belirtildiği 
gibi strateji kavramı değişimler karşısında örgütün dış çevreyle uyumuna odaklanmaktadır. Bu 
amaçla hareket eden örgütler, çabalarını sistemli ve stratejik bakışlı bir yaklaşımın altında 
yürütülebilecektir (Gültekin ve Mazı, 2016: 452). 

Örgütlerin belirledikleri amaçlarına ulaşabilmesi için faaliyet gösterdikleri sektörde rakiplerinin 
faaliyetlerini sürekli olarak izlemek, rakiplerinin yapılan veya yapılabilecek muhtemel 
faaliyetlerini dikkate alması gerekmektedir. Muhtemel rakip faaliyetlerini ve kararlarını dikkate 
alarak örgütün varlık ve yeteneklerini kullanarak atılan her adım bir strateji olarak 
tanımlanmaktadır (Ülgen ve Mirze, 2014: 36). 
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Stratejik planlama; örgüt yöneticilerinin uzun süreli hedeflerini, amaçlarını ve örgüt politikalarını 
belirlemede üstlenmiş oldukları rol ile eylemleri yönlendiren ve yön verme sırasında seçimleri 
içeren araçlar olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda misyon ve vizyon ifadelerinin tüm 
faaliyetlere rehberlik ettiği söylenebilmektedir (Başpınar, 2020:471). Örgütlerin günlük 
faaliyetlerini yönlendiren ve anlam kazandıran bir araç olup; örgüt değerlerini, örgütün mevcut 
durumu ve örgüt çevresini değerlendirerek bu unsurları örgütün beklenilen gelecek durumu içi 
ilişkilendirilmesini içermektedir (Güner, 2006:91). Başka bir ifadeyle stratejik planlama, 
örgütlerin belirlemiş oldukları amaçlara ulaşmak maksadıyla oluşturdukları stratejik programlar 
kapsamında olup, bu programlar ile politikaların uygulanmasında gerekli görülen yöntemleri 
seçerek düzenlenmiş uzun vadeli bir süreç olarak tanımlamak mümkündür (Üzün, 2000:43). 

Örgütlerin dünyada yaşanan hızlı değişimlerin dışında kalmak istememeleri, örgütün 
sürekliliğinin sağlamaları ve faaliyet alanında söz sahibi olmaları için stratejik planlama örgütler 
açısından vazgeçilmez bir faktör haline gelmiştir (Gültekin ve Mazı, 2016: 455). Stratejiler 
özellikleri gereği uzun vadeli planlar olduğu için stratejilerin uygulanması uzun zaman 
almaktadır. Rekabetçi yaklaşımlar yüzyıllar boyunca sürebileceğinden dolayı stratejik planlama 
bir stratejinin uygulanmasının ne kadar zaman alacağını uzun dönemli veya kısa dönemli 
ifadeleriyle açıklamaktadır (Ginter vd., 2013:7). Stratejik planlama genel olarak; sertleşen rekabet 
ortamında rekabet üstünlüğü elde edebilmek ve örgütün anlayışını değiştirmeye yönelik bir 
yönetim tarzı oluşturmak için örgütün geleceğinin oluşturulması, değişimlere uyum sağlaması 
ve rakiplerine karşın fark yaratmasını içeren bir yönetim şekli olarak ifade edilebilir (Güner, 
2006:93). 

 

Misyon ve Vizyon 

Misyon, uzun dönemde örgütlerin başarısını arttırmanın ve stratejik yönetimin etkili olmasının 
temel noktalarını oluşturan en önemli kavramlardan birisidir (Dinçer, 2013:9). Misyon, bir 
organizasyonun rekabet üstünlüğüne göre, rakiplerinin kendine özgü güçlü yanlarını ortaya 
çıkaran ve sunduğu teklifleri benzersiz kılmak amacıyla değerlerini tekrar vurgulamak olarak 
ifade edilir. En iyi misyon ifadeleri, çok sayıda örgütsel hedefin ve çok sayıdaki örgütsel hedefin 
stratejik arayışını yönlendirecek kadar genel, ancak örgütsel faaliyetlere ve kaynaklara 
odaklanacak ve öncelik verecek kadar spesifik olmalıdır. Vizyon ifadelerinin aksine, misyon 
ifadeleri normalde birkaç cümleden oluşmaktadır. Misyon ifadelerinin temelinde örgütün var 
oluş sebebi yatmaktadır (Bowen, 2018:3). 

Misyon, örgütün iş felsefesini, sahip olacağı değerleri, diğer örgütlerden ne gibi farklılıkları 
olacağını kapsayan ifadeler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Misyon ifadeleri bir örgütün var 
oluşunu anlatmakla birlikte örgütün diğer örgütlerden farklılaştırma çabası olarak ifade 
edilebilir. Misyon, örgütün daima en iyiye ve üstün başarılara yönelik şekillenmesiyle birlikte, 
örgüt çalışanlarının tamamıyla ilgili olarak söylenmelidir (Başpınar, 2020:471). Kısaca misyonu 
ifade edecek olursak, örgüleri farklı kılacak uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer olarak 
ifade etmek mümkündür (Dinçer, 2013:10). 

Misyon ifadesinde; örgütün faaliyet alanı, üretmiş olduğu mal veya hizmetlerin, üretim 
faaliyetinin çeşidinin ve faaliyette bulunduğu pazarların belirtilmesi önem arz etmektedir. 
Örgütün ürettiği mal ve hizmetler hedef kitleye uygun mu?  Mal ve hizmetlerin üretiminde nasıl 
bir süreç izlenmektedir? Bu üretilen mal ve hizmetler hangi pazarlara sunulmaktadır? Bu 
sorulara verilen yanıtlar misyonda açıkça belirtilmesi gerekmektedir (Ülgen ve Mirze, 2014: 172). 
Misyon ifadesinin örgüt üyelerine bir hedef göstermesi ve anlam kazandırması amacıyla 
belirlenmektedir (Dinçer, 2013:10). 
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Vizyon kavramı ise, toplumsal yaşamda her geçen gün daha sık kullanılmaya başlanmış ve buna 
bağlı olarak önemi de gittikçe artmakta ve yönetim biliminde de çok hızlı yaygınlaşmaktadır. 
Örgütler güçlü bir vizyona sahip oldukları takdirde yeni düşüncelere, teknolojiye ve yönetim 
anlayışlarına hızla adaptasyon sağlamaktadırlar. Vizyon sahibi yöneticiler, yönettiği örgütü 
topluma tanıtmaktadır. Çünkü vizyon, örgütü diğer örgütlerden farklılaştırmakta ve örgütün 
belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerinin kamuoyuna yansıtılmasına aracılık görevi 
üstlenmektedir (Çetin, 2009:96). Vizyon, geleceğe yönelik olup; 5, 10, 15 veya 20 yıl içinde bir 
kuruluşun pazarda nerede konumlanmak istediğini açıklamaktadır. Vizyon, örgütün gelecekte 
rakiplerine göre nerede olmak istediği konusunda uzun vadeli en az bir büyük amacı içermeli ve 
ulaşmak istediği konum olarak ifade edilmelidir. Örgütsel vizyon normalde tek satırlık basit bir 
vizyon cümlesi ile ifade edilmektedir. Bu tür ifadeler, gerçek dünya sınırlandırmalarına göre 
biraz ideal veya normatif olabilen, ancak uyumlu bir çaba ile engelleri aşmak için işletmeye ilham 
veren stratejik bir başarı hedefi sunmaktadır. Bu kapsamda vizyon ifadeleri; örgütsel inovasyon, 
çalışanların bağlılığı ve motivasyonu; etkinlik ve rekabet alanındaki başarının temel itici güçleri 
şeklinde söylenebilmektedir (Bowen, 2018:1). Bir başka ifadeyle vizyon, işletmelerin gelecekte ne 
olabileceğine dair bir fikir, işletmenin gelecekteki durumu ve başarıları karşısında bir hayal, 
işletmenin muhtemel geleceğini gösteren bir fotoğraf olarak ifade edilebilir (Dinçer, 2013:6). 
Kısaca vizyon, işletmenin yöneticisinin zihninde bulunan, işletmenin gelecekteki konumu ve 
görünümü ile ilgili bir hayal olarak tanımlanmaktadır (Sökmen, 2016:307).  

Vizyon üç önemli unsurdan oluşmaktadır. Bunlar: bir örgüte yol gösterebilecek bir yönetim 
felsefesi, gelecekte sahip olunmak istenen güçlü bir imaj ve geleceğe yönelik tahmin şeklinde 
sıralanmaktadır (Dinçer, 2013:7): Bunlardan birincisi; yönetim felsefesi, işletme vizyonunun 
başlangıç noktasını oluşturmaktadır. İşletmeler başarılı olabilmek ve devamlılığı sağlayabilmek 
için uygulayacakları politika ve faaliyetleri dayandırabilecekleri güçlü bir inanç sistemine ihtiyaç 
duymaktadır. Bu sistemi yönetim felsefesine dayandırarak uygulayabilmektedirler. İkincisi; 
güçlü bir imaj, işletmenin diğer bir önemli unsuru konumundadır. Böylelikle insanların belirli 
bir amaç üzerine odaklanmasını sağlamaktadır. Yönetim felsefesi vizyon ve misyonun arka 
planında yer alır iken imaj işletmenin görünen yüzü olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncüsü ise, 
geleceğe yönelik tahmin; pazarın sahip olduğu teknolojik, demografik, politik, sosyal ve kültürel 
unsurlar çerçevesinde vizyon oluşturulmalıdır. Aksi takdirde, sağlam ve geçerli verilere 
oturmayan vizyon bir hayal ve fantezi olmaktan öteye gitmemektedir. 

Vizyon bir örgütün paylaştığı ve sahip olduğu değerlerin bir sonucu olarak belirlenmektedir. 
Vizyon sadece tahmin yapmayı içermemekte, aynı zamanda karar almayı da kapsamaktadır. 
Örgütün gelecekte hangi konumda olmayı istediği ve amaçlanan hedefe ulaşmak için bu amacın 
hangi hedefler, hangi temeller üzerinde kurulacağı ve nasıl bir geleceğin oluşturulmak istendiği 
konularında örgüte yol gösteren bir ifade şeklinde söylenebilmektedir. Vizyonun yol gösterici 
olabilmesi için kolay kavranabilir bir şekilde tanımlamanın yapılması ve yalın bir dil kullanılması 
gerekmektedir. Örgüt üyelerinin tüm kademeleri tarafından benimsenmeli, büyük bir bütünün 
parçası olacakları için teşvik ve motive edici olmaları sağlanmalıdır (Kılıç, 2010: 89). 

 

Üniversitelerin Stratejik Yönetim Anlayışları 

Stratejik planlamalar genellikle uzun dönemli planlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim 
alanında da stratejik planlamalar uzun dönemli olarak kendini göstermektedir. Bilim ve 
teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber iletişimin artması, eğitimin fiziksel alanının gelişime 
uygun olarak düzenlenmesi, kalifiye ara eleman eksikliğinin artması, eğitim sisteminin 
sorgulanması ile geliştirilmesi gibi nedenlerden dolayı eğitim alanında da stratejik planlamanın 
yapılması zorunlu hale geldiği görülmüştür. Belirlenen amaçlar doğrultusunda eğitim sisteminin 
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işlemesi, kurum yöneticilerinin stratejik planlarını etkin ve verimli bir şekilde hazırlayarak 
uygulamasına bağlıdır (Gültekin ve Mazı, 2016: 455). Üniversitelerde misyon, faaliyet alanını, 
üniversitenin değerlerini, var oluş nedenini ve kendilerini diğer üniversitelerden ayırabilmesi 
nedeniyle farkı yönlerini ortaya çıkarabilmek için izlemeleri gereken stratejileri gösteren yol 
haritası olarak ifade edilmektedir (Muslu, 2014: 155). Üniversite vizyonlarının belirlenmesinde; 
öğrenme modeli oluşturma, fırsat eşitliği sağlama, öğretim teknolojisi kullanma ve paydaşlara 
yönelik mesajlar içermesi gerektiği söylenmektedir (Başpınar, 2020:471). 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde faaliyet gösteren Yükseköğretim Kalite Kurulu 
(YÖKAK), Türk Yükseköğretim Sistemi'ndeki iç ve dış kalite güvencesinin oluşturulması ve 
oluşturulan bu kalite güvencesinin etkin işleyişinin sağlanması amacıyla; yükseköğretim 
kurumlarının iç kalite güvencesi sistemlerinde referans alacakları Ulusal Kalite Güvencesi 
Sistemini geliştirmekte ve geliştirilen bu sistemin uygulanmasını desteklemektedir. Ayrıca 
yükseköğretim kurumları tarafından yıllık olarak hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporları 
(KİDR) ile kurumların sahip olduğu iç kalite güvencesi sistemlerinin değerlendirilmesini 
sağlamaktadır. Bu kapsamda YÖKAK tarafından yürütülen diğer süreçler ise, kalite güvencesi 
konusunda yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu eğitim hizmetlerini organize etmek 
(YÖKAK, 2019a: 12), şeklinde tanımlanmakla birlikte kalite güvencesi uygulamalarının 
gelişebilmesi ve örnek uygulama niteliği kazanabilmesi için yükseköğretim kurumlarının göz 
önünde bulundurması gereken ilk unsur olarak “kurumun yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
eğilimlerini ve paydaş görüşlerini dikkate alan, çalışanlarınca bilinen/paylaşılan somut, gerçekçi 
misyon, vizyon, amaç ve hedefleri içinde barındıran bir stratejik planın ve kalite politikasının 
olması” (YÖKAK, 2019b: 85) ifadesi görülmektedir. Bu bağlamda, 20. yüzyıldan itibaren 
yükseköğretim alanında yaşanan değişim ile birlikte yükseköğretim alanında kalite güvencesi 
ilke ve standartları uygulanmaya başlanmış ve ülkeler kendi yükseköğretim sistemlerini 
değerlendirmeye alarak bu kalite güvence sistemi doğrultusunda gerekli geliştirmeleri 
yapmaktadırlar. Bu kapsamda ülkeler, yükseköğretim sistemlerinde çevreye uyumlu, yeniliklere 
açık, toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve öncelikleri önceden 
belirlenmiş, şeffaf ve etkin bir üniversite yapılanmasına yönelmişlerdir. Türkiye’deki 
yükseköğretim kurumlarında da bu gelişmeler kapsamında kalite standartlarının oluşturulması 
ve bu alanda uluslararası uyumluluğun sağlanabilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir 
(Özdem, 2011: 1870-1871). 

İlgili literatür incelendiğinde bu konu ile ilgili birçok araştırma yapıldığı görülmektedir. Kılıç 
(2010), stratejik yönetim sürecinde değerler, vizyon ve misyon kavramları arasındaki ilişki adlı 
çalışmasında vizyon ve misyon kavramlarının birbiri yerine kullanıldığını belirtmiş, ancak 
kavramların farklı olduğunu ifade etmiştir. Çalışmada, misyon ve vizyon kavramlarına 
yöneticiler için yönetim kavramını fonksiyonel kılan örgütsel değerler ile aralarındaki bağlantı 
üzerinde durmuştur. Doğan (2007), stratejik yönetim alanında vizyon kavramının içeriği üzerine 
bir çalışma adlı araştırmasında Türkiye’deki firmaların yayınlamış oldukları vizyon ifadelerinin 
içerik analizi yöntemi ile incelenerek bu içeriklerin kapsamı ve bu içeriklerin kullanılmasının 
nedenleri üzerinde durmuştur. Firmaların mevcut durumu iyileştirme amaçlarına yönelik olarak 
gelecek 15 yıl sonrasında ortaya çıkabilecek değişimlere ilişkin ifadelerin olmadığını tespit 
etmiştir. 

Eğitim kurumlarında misyon ve vizyon ile ilgili birçok araştırma yapıldığı görülmektedir. 
Boerema (2006), altı özel okul grubunun misyon ve vizyon ifadelerini içerik analizi kullanarak 
incelemiştir. Misyon ve vizyon ifadeleri yazar tarafından oluşturulan okulların özellikleri, amaç 
ve hedefleri, sundukları hizmetler, yerleştirildikleri ortam ve ebeveyn katılımı şeklinde içerik 
kategorisi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak; özel okullar arasında amaç ve hedeflerin 
boyutu açısından grup içi ve gruplar arası farklılıklar olduğu bulunmuştur. Çalık (2003), 
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eğitimde stratejik planlama ve okulların stratejik planlama açısından nitel değerlendirilmesi adlı 
çalışmasında, okullarda yapılan stratejik planlama uygulamaların ne ölçüde etkili olduğunu 
araştırmıştır. Araştırmaya katılan okulların stratejik planlama konusunda başarısız olduğunu 
sonucuna ulaşırken, ilköğretim okullarının liselere göre stratejik planlamada daha fazla aşama 
kaydettiklerini ifade etmiştir. Morphew ve Hartley (2006), tarafından yapılan araştırmada kamu-
özel kolej ve üniversitelerin misyon ifadelerini incelemişlerdir. Araştırmanın sonucunda ise 
kamu-özel kolej ve üniversitelerinin misyon ifadelerini bildirirken farklı ifadeler kullanıldığını 
belirlemişlerdir.  Firmin ve Gilson (2010), yapmış oldukları araştırmada kolej ve üniversitelerin 
misyon bildirilerini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda misyon ifadelerinde eğitim, din, 
akademi, toplum ve yaşam gibi ifadelerin bulunduğu belirlemişlerdir. 

Üniversitelere yönelik misyon ve vizyon ile ilgili araştırmalardan, Çiçek, Taş ve Yastıoğlu (2019); 
misyon, vizyon ve amaçlar bağlamında geleceğe bakış: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi stratejik 
plan çalışmaları örneği adlı araştırmasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin misyon 
ifadelerinde ulusallık, bölgesellik, çağdaşlık eğitim ve öğretim hizmetlerini geliştirmek gibi 
ifadelerin sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. James ve Huisman (2009), Galler'deki 
yükseköğretim kurumlarının misyon bildirilerinin bölgesel politikalara ve piyasa beklentilerine 
ne derece uyduğunu incelemişlerdir. Çalışmanın bulguları, yükseköğretim kurumlarının misyon 
bildirimlerinin bölgesel politikalara uymadığını ve pazar beklentilerini karşılamadığını 
göstermiştir. Özdem (2011), yükseköğretim kurumlarının stratejik planlarında yer alan vizyon ve 
misyon ifadelerinin analizi adlı çalışmada, üniversitelerin misyon bildirilerinde en çok evrensel 
nitelikte, yeterli ve yetkin bilgiye sahip olmak ifadesinin kullanıldığı tespit edilmişken, vizyon 
bildirilerinde ise en çok araştırma işlevine yönelik hizmetlerle ilgili ifadelere yer verildiği 
görülmüştür. 

Literatür araştırması sonucunda misyon ve vizyon ile ilgili birçok araştırmaya rastlanmıştır. 
Araştırmanın konusuna uygun olarak eğitim kurumlarının misyon ve vizyon ifadelerinin 
analizleri yapıldığı çalışmalar üzerinde durulmuştur. Ancak yapılan çalışma sonucunda turizm 
fakülteleri ve turizm yüksekokullarına yapılan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırma, 
turizm lisans eğitimi veren kurumlar özelinde yapılması açısından önemli olduğu ifade 
edilebilmektedir. Misyon ve vizyon ifadeleri stratejik planların içeriği hakkında bilgi verdiğinden 
dolayı bu araştırmada da turizm fakülteleri ve turizm yüksekokullarının bildirmiş olduğu 
misyon ve vizyon ifadeleri analiz edilerek literatüre katkı sağlayacağı ve literatürdeki boşluğun 
giderileceğine inanılmaktadır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmada devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve 
yüksekokulların stratejik planları içerisinde yer alan misyon ve vizyon bildirilerindeki 
ifadelerinin farklı ve ortak noktalarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilgili 
ifadelerin hangi temalar altında yer aldığı belirlemeye çalışılmıştır.  

 

Araştırmanın Yöntemi  

Devlet ve vakıf üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren turizm fakültelerinin ve 
yüksekokulların misyon ve vizyon ifadeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi elde edebilmek amacıyla nitel 
bir araştırma yönetimi olan doküman analizi tekniğinden yararlanarak yapılmıştır. Araştırmanın 
evrenini, YÖK Atlas veri tabanında yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinin turizm fakülteleri 
ve turizm yüksekokulları oluşturmaktadır. Vakıf üniversitelerinin turizm ile ilgili bölümleri 
farklı fakülte ve yüksekokullar altında açtığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda vakıf üniversiteleri 
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içerisinde toplam 1 turizm fakültesi 1’de turizm yüksekokuluna ulaşılmıştır. Araştırmanın 
örneklemi ise devlet ve vakıf üniversitelerinin turizm fakülteleri ve turizm yüksekokullarının 
misyon ve vizyon bildirilerini yayımlayan üniversitelerden oluşmaktadır. Bu kapsamda 40 devlet 
1 vakıf olmak üzere toplam 41 turizm fakültesi bulunmaktadır. Ayrıca 10 devlet 1 vakıf olmak 
üzere toplam 11 turizm yüksekokul bulunmaktadır. Araştırmaya toplam 52 fakülte ve 
yüksekokul dahil edilmiştir. 

 

Veri Toplama 

Araştırmada devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans düzeyinde turizm eğitimi veren toplam 52 
fakülte ve yüksekokulun kurumsal web sitelerindeki misyon ve vizyon bildirileri nitel araştırma 
yöntemlerinden olan doküman analizi tekniği ile incelenmiştir. 

 

BULGULAR 

Araştırmada üniversitelerin stratejik planları kapsamında yer alan misyon ve vizyon ifadeleri ile 
ilgili bulgulara yer verilmiştir. Misyon ve vizyon ifadeleri alt temalara göre incelenmiştir. Özdem 
(2011)’in yükseköğretim kurumlarının stratejik planlarında yer alan vizyon ve misyon 
ifadelerinin analizi adlı çalışmasında yer alan temalar dikkate alınmıştır. Araştırma sırasında 
turizm fakülteleri ve turizm yüksekokullarına uygun temalar kullanırken, uygun olmayan 
temalar araştırma kapsamının dışında tutulmuştur. Ayrıca araştırma sırasında ilgili temalar 
çalışmaya eklenmiştir. 

 

Tablo 1. Turizm Fakülteleri ve Turizm Yüksekokullarının Stratejik Planlarında Yer Alan Misyon 
İfadelerinin Ana Temalara Göre Dağılımı 

Misyon İfadelerinde Yer 
Alan Ana Temalar 

Turizm Fakülteleri Turizm Yüksekokulu Toplam 

Devlet Vakıf Devlet Vakıf   

f % f % f % f % f % 

Eğitim Öğretim İşlevi Ana 
Teması 

42 22,11 1 20 7 21,21 - - 50 21,55 

Araştırma İşlevi Ana 
Teması 

53 27,89 2 40 9 27,27 2 50 66 28,44 

Toplumsal İşlev Ana 
Teması 

26 13,68 - - 5 15,16 - - 31 13,36 

İnsan Kaynakları İşlevi 
Ana Teması 

69 36,32 2 40 12 36,36 2 50 85 36,63 

Toplam 190 100 5 100 33 100 4 100 232 100 
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Misyon ile ilgili ifadeler için Tablo 1’e baktığımızda turizm fakülte ve yüksekokulların stratejik 
planlarında yer alan misyon ifadelerinin ana temalarına göre dağılımı yer almaktadır. Bu 
bağlamda 52 fakülte ve yüksekokulların misyon ifadelerinden toplam 232 farklı mesaj tespit 
edilmiştir. Ana temalar arasında en çok vurgulanan tema % 36,63 ile insan kaynakları işlevi ana 
teması olmuştur. En az sıklıkla vurgulanan tema ise %13,36 ile toplumsal işlevi ana teması 
olmaktadır. Turizm fakülteleri ve turizm yüksekokulları boyutu ile bakıldığında da ilk sırada 
insan kaynakları işlevi yer aldığı görülmektedir. Bu sonuca göre, fakültelerin ve yüksekokulların 
öncelikli görevi iş gücü talebine karşılık verebilmesi olduğu görülmektedir. Böylelikle sektörün 
talep etmiş olduğu iş gücünü karşılayarak turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı bir 
görev edindiği söylenebilir. 

Tablo 2’de eğitim öğretim işlevine yönelik alt temasında olan misyon ifadelerinin dağılımı yer 
almaktadır. Tablo incelendiğinde eğitim öğretim işlevine yönelik ifadenin alt temasında %28,00 
ile turizm mesleki eğitim sunan misyon ifadesinin yer aldığı görülmektedir. Ardından %12,00 ile 
turizm teorik bilgisini pratiğe dönüştürme imkanı sunan misyon ifadesi bulunmaktadır. Bu 
durumun fakülte ve yüksekokul boyutunda da değişmediği görülmektedir. En az sıklıkla yer 
alan ifadeler ise, bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel 
ilkelerine ve bilimin evrensel değerlerine uygun bir eğitim anlayışı, eğitim danışmanlığı yapmak 
ve öğrenci odaklılık ifadeleri yer almaktadır. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere üniversiteler stratejik planlarındaki misyon ifadesini belirlerken 
eğitim öğretim ana temasının altında yer alan turizm mesleki eğitime ve turizm teorik bilgisinin 
pratiğe dönüşümü ile ilgili ifadelere vurgu yaparak turizm ile ilgili hem teorik hem de 
uygulamanın önemini belirtmişlerdir. Bu çerçevede bir eğitim anlayışlarının olduğunu misyon 
ifadesiyle göstermeye çalışmışlardır. 

Tablo 3’te araştırma işlevine yönelik alt temada yer alan misyon ifadeleri incelendiğinde bilimsel 
ve teknolojik bilginin üretilmesi ve yayılmasına katkıda bulunmak ifadesi %27,27 ile en sık 
karşımıza çıkan alt tema durumundadır. Turizm alanında ulusal ve evrensel sorunlara çözüm 
önerisi getiren ifadesi ise %18,18 ile en sık ifade edilen ikinci tema olarak görülmektedir.  

Turizm fakültelerinde %18,87 ile bilimsel ve teknolojik bilginin üretilmesi ve yayılmasına katkıda 
bulunmak ifadesi ve turizm alanında ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerisi getiren ifadesi 
en sık tekrarlanan temadır. Turizm yüksekokullarında ise en sık tekrarlanan tema % 66, 70 ile 
bilimsel ve teknolojik bilginin üretilmesi ve yayılmasına katkıda bulunmak ifadesi karşımıza 
çıkmaktadır. En az tekrarlanan alt temalara baktığımızda ise, bilimsel teknolojik gelişmelerin 
toplum yaşamında, devlet yapısı içerisinde, sanayide ve özel sektörde yaygın olarak 
kullanılmasına öncülük etmek ve bilimsel üretim yoluyla bilginin teknolojiye dönüşümünü 
sağlamak alt temaları tercih edildiği görülmektedir. 

Turizm fakültelerinde ve turizm yüksekokullarında bilimsel ve teknolojik bilginin üretilmesi 
üzerinde durulmaktadır. Ayrıca turizm fakültelerinde turizm alanında ulusal ve uluslararası 
sorunlara çözüm önerisi getirmeyi amaçlayan bir misyonu benimsedikleri görülmektedir. 
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Tablo 2. Eğitim Öğretim İşlevine Yönelik Alt Temada Yer Alan Misyon İfadeleri 

 

Eğitim Öğretim İşlevine Yönelik Alt 
Temada Yer Alan Misyon İfadeleri 

Turizm Fakülteleri Turizm 
Yüksekokulu 

Toplam 

Devlet Vakıf Devlet Vakıf   

f % f % f % f % f % 

Turizm mesleki eğitim sunan 10 23,81 1 100 3 42,9 - - 14 28,00 

Turizm teorik bilgisini pratiğe 
dönüştürme imkanı sunan 

5 11,90 - - 1 14,3 - - 6 12,00 

Çağdaş eğitim sürecine uyumlu 4 9,52 - - - - - - 4 8,00 

Ulusal ve uluslararası platforma tanınan 
saygın bir eğitim kurumu 

4 9,52 - - 1 14,3 - - 5 10,00 

Ülkemizin ve milletimizin temel 
değerleri ve stratejik hedeflerine uygun 
bir eğitim anlayışı 

4 9,52 - - - - - - 4 8,0 

Herkes için eğitim olanağı sunan 3 7,14 - - - - - - 3 6,00 

Turizm Otomasyon ve bilgi iletişim 
teknolojilerini kullanmak 

3 7,14 - - 1 14,3 - - 4 8,00 

Paydaşların gereksinimlerini gözeten 
eğitim anlayışı 

2 4,76 - - - - - - 2 4,00 

Ulusal ve uluslararası yükseköğretim 
kurumlarıyla etkileşimleri artırmak 

2 4,76 - - - - - - 2 4,00 

Bilgi toplumunun oluşmasına katkı 
sağlamak 

1 2,38 - - - - - - 1 2,00 

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel 
ilkelerine ve bilimin evrensel değerlerine 
uygun bir eğitim anlayışı 

1 2,38 - - - - - - 1 2,00 

Eğitim danışmanlığı yapmak 1 2,38 - - - - - - 1 2,00 

Yüksek nitelikli eğitime önem ve öncelik 
veren 

1 2,38 - - 1 14,3 - - 2 4,00 

Öğrenci odaklılık 1 2,38 - - - - - - 1 2,00 

Toplam 42 100 1 100 7 100 - - 50 100 
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Tablo 3. Araştırma İşlevine Yönelik Alt Temada Yer Alan Misyon İfadeleri 

 

Araştırma İşlevine Yönelik Alt 
Temada Yer Alan Misyon İfadeleri 

Turizm Fakülteleri Turizm 
Yüksekokulu 

Toplam 

Devlet Vakıf Devlet Vakıf   

f % f % f % f % f % 

Turizm alanında ulusal ve evrensel 
sorunlara çözüm önerisi getiren 

10 18,87 - - 1 11,7 1 50, 12 18,18 

Bilimsel ve teknolojik bilginin 
üretilmesi ve yayılmasına katkıda 
bulunmak 

10 18,87 1 50 6 66,7 1 50, 18 27,27 

Evrensel düzeyde turizm alanında bilgi 
üretmek ve araştırma yapmak 

6 11,32 - - - - - - 6 9,09 

Araştırmacılar yetiştirmek 5 9,43 - - - - - - 5 7,58 

Üretilen bilgiyi ulusal ve uluslararası 
alanlarda akademik çevreler ve 
toplumla paylaşmak 

4 7,55 - - - - - - 4 6,06 

Proje üretmek ve teşvik etmek  4 7,55 - - 1 11,1 - - 5 7,58 

Bilim, sanat, kültür ve bilgi birikimine 
katkıda bulunmak 

3 5,66 - - - - - - 3 4,54 

Ülke ve toplumsal gelişimine ve 
evrensel bilime katkıda bulunmak 

3 5,66 1 50 1 11,1 - - 5 7,58 

Turizm endüstrinin gelişmesine 
katkıda bulunmak 

2 3,77 - - - - - - 2 3,03 

Araştırma ve geliştirmeye destek 
vermek 

2 3,77 - - - - - - 2 3,03 

İnsanlığa hizmet etmek 2 3,77 - - - - - - 2 3,03 

Bilimsel teknolojik gelişmelerin toplum 
yaşamında, devlet yapısı içerisinde, 
sanayide ve özel sektörde yaygın 
olarak kullanılmasına öncülük etmek 

1 1,89 - - - - - - 1 1,51 

Bilimsel üretim yoluyla bilginin 
teknolojiye dönüşümünü sağlamak 

1 1,89 - - - - - - 1 1,51 

Toplam 53 100 2 100 9 100 2 100 66 100 
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Tablo 4. Toplumsal İşlevine Yönelik Alt Temada Yer Alan Misyon İfadeleri 

 

Toplumsal İşlevine Yönelik Alt 
Temada Yer Alan Misyon İfadeleri 

Turizm Fakülteleri Turizm 
Yüksekokulu 

Toplam 

Devlet Vakı
f 

Devlet Va
kıf 

  

f % f % f % f % f % 

Ulusal uluslararası toplumsal, kamusal 
ve ekonomik aktörlerle ilişkiler kurmak 

8 28,57 - - - - - - 8 25,80 

Bölgenin ve ülkenin sürdürebilir 
kalkınmasına katkı sağlamak 

7 26,92 - - 1 20,
00 

- - 8 25,80 

Bölgenin ekonomik gelişimine katkı 
sağlamak 

3 11,54 - - - - - - 3 9,68 

Toplumun gelişimine öncülük etmek 2 7,69 - - - - - - 2 6,45 

Yenilikçi toplumsal projeler üretmek 1 3,85 - - - - - - 1 3,22 

Ürettiklerini toplum yararına sunmak 1 3,85 - - - - - - 1 3,22 

Evrensel ve yerel sorunların çözümüne 
katkıda bulunmak 

1 3,85 - - 1 20,
00 

- - 2 6,45 

Ülkenin gelişme düzeyi ve yaşam 
kalitesinin artmasına katkı sağlamak 

1 3,85 - - - - - - 1 3,22 

Dünyaya uyum sağlayan 1 3,85 - - - - - - 1 3,22 

Toplumu turizm konusunda 
bilgilendirmek 

1 3,85 - - - - - - 1 3,22 

Toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif gelişimine katkı sağlayacak 
etkinlikler düzenlemek 

- - - - 3 60,
00 

- - 3 6,45 

Toplam 26 100 - - 5 100 - - 31 100 

 

Tablo 4’te toplumsal işlevine yönelik alt temada yer alan misyon ifadeleri incelendiğinde %25,80 
ile ulusal ve uluslararası toplumsal, kamusal ve ekonomik aktörlerle ilişkiler kurmak ile bölgenin 
ve ülkenin sürdürebilir kalkınmasına katkı sağlamak alt temaları yer aldığı görülmektedir. 
Turizm fakülteleri ve turizm yüksekokulları boyutu ile bakıldığında da durumun değişmediği 
ve aynı alt temaların yer aldığı görülmektedir. En az sıklıkta yer alan alt temalar ise, yenilikçi 
toplumsal projeler üretmek, ürettiklerini toplum yararına sunmak, ülkenin gelişme düzeyi ve 
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yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamak, dünyaya uyum sağlayan ve toplumu turizm 
konusunda bilgilendirmek alt temaları olduğu ifade edilebilmektedir. 

Tablo 5. İnsan Kaynakları İşlevine Yönelik Alt Temada Yer Alan Misyon İfadeleri 

 

İnsan Kaynakları İşlevine Yönelik 
Alt Temada Yer Alan Misyon 
İfadeleri 

Turizm Fakülteleri Turizm Yüksekokulu Toplam 

Devlet Vakıf Devlet Vakıf   

f % f % f % f % f % 

Turizmde yeterli ve yetkin bilgiye 
sahip olmak 

24 34,78 1 50 5 33,3 - - 30 34,48 

Girişimci üretken olmak 6 8,70 - - 2 13,3 - - 8 9,20 

Toplumsal sorumluluk bilinci 
gelişmiş 

5 7,25 - - 1 6,7 1 50 7 8,04 

Toplumsal değerlere bağlı 4 5,80 - - 1 6,7 - - 5 5,75 

Etik değerlere bağlı 4 5,80 - - 1 6,7 1 50 6 6,90 

Atatürk ilkelerine bağlı 3 4,35 - - - - - - 3 3,44 

Rekabetçi 3 4,35 - - 1 6,7 - - 4 4,60 

Yaratıcı 3 4,35 - - 1 6,7 - - 4 4,60 

Çevresel, kültürel, tarihsel değerleri 
yücelten 

3 4,35 - - - - - - 3 3,44 

Özgür düşünen - - 1 50 - - - - 1 1,14 

Eleştiren 2 2,90 - - 1 6,7 - - 3 3,44 

Takım çalışmasına yatkın 2 2,90 - - 1 6,7 - - 3 3,44 

Katılımcı 2 2,90 - - 1 6,7 - - 3 3,44 

Pozitivist düşünen  2 2,90 - - - - - - 2 2,30 

Ulusal ve uluslararası düzeyde 
yarışan 

2 2,90 - - - - - - 2 2,30 

Pozitif düşünen (olumlu) 1 1,45 - - - - - - 1 1,14 

Ülkesini tüm dünyada temsil eden 1 1,45 - - - - - - 1 1,14 

Bilgi ve teknoloji üreten 1 1,45 - - - - - - 1 1,14 

Toplam 68 100 2 100 15 100 2 100 87 100 
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Turizm fakülteleri ve turizm yüksekokullarında ulusal ve uluslararası boyutta her türlü işbirliği 
kurulmasının önemi ilgili misyon ifadelerinde belirtildiği görülmektedir. Bu durum ise, 
işbirliğinin her sektörde ve her kesimde önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca üniversitenin 
temel amaçları arasında yer alan toplumsal kalkınmanın ve bu kalkınmanın devamlılığına vurgu 
yapıldığı ve ortak bir amaç olduğu görülmektedir. 

Tablo 5’te insan kaynakları işlevine yönelik alt temada yer alan misyon ifadeleri incelendiğinde 
%34,48 ile turizmde yeterli ve yetkin bilgiye sahip olmak alt temasına rastlanma sıklığı en fazla 
olan tema olarak görülmektedir. Bu durumun turizm fakültesi ve turizm yüksekokullarda da 
değişmediği görülmüştür. En az sıklığa sahip alt temalar ise; özgür düşünen, pozitif (olumlu) 
düşünen, ülkesini tüm dünyada temsil eden ve bilgi ve teknoloji üreten şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda, sektördeki iş gücünü sağlamasının yanında turizm ile ilgili bilgi ve 
beceriye sahip olunması gerekliliğini vurgulamakta ve böylece sektörün istemiş olduğu iş 
gücünün sağlanacağı belirtilerek farklılık yaratmaya çalışıldığı görülmektedir. 

 

Tablo 6. Turizm Fakülteleri ve Turizm Yüksekokullarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon 
İfadelerinin Ana Temalara Göre Dağılımı 

 

Tablo 6’da ise turizm fakülteleri ve turizm yüksekokullarının stratejik planlarında yer alan 
vizyon ifadelerinin ana temalara göre dağılımı verilmiştir. Bu kapsamda 52 fakülte ve 
yüksekokulların vizyon ifadelerinden toplam 232 farklı mesaj tespit edilmiştir. Ana temalar 
arasında en çok vurgulanan tema %31,61 ile eğitim öğretim işlevi ana teması ilk sırada yer alırken, 
toplumsal işlev ana teması %14,71 ile en az sıklığa sahip tema olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Turizm fakültelerinde en sık rastlanan tema eğitim öğretim işlevi ana teması olurken turizm 
yüksekokullarında en sık rastlanan ana tema araştırma işlevi olarak görülmektedir. Bu durum 
turizm fakültelerinin vizyon ifadelerinde genellikle eğitim öğretim unsurlarına öncelik verildiği 

Vizyon İfadelerinde Yer 
Alan Ana Temalar 

Turizm Fakülteleri Turizm 
Yüksekokulu 

Toplam 

Devlet Vakıf Devlet Vakıf   

f % f % f % f % f % 

Eğitim Öğretim İşlevi Ana 
Teması 

33 32,67 1 33,3 7 24,1
3 

2 66,
7 

43 31,61 

Araştırma İşlevi Ana Teması 25 24,75 1 33,3 11 37,9
3 

1 33,
3 

38 27,94 

Toplumsal İşlev Ana Teması 17 16,83 - - 3 10,3
4 

- - 20 14,71 

İnsan Kaynakları İşlevi Ana 
Teması 

26 25,74 1 33,3 8 27,5
9 

- - 35 25,73 

Toplam 101 100 3 100 29 100 3 100 136 100 
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ve bu tema üzerine vurgu yapıldığı görülürken, turizm yüksekokullarında araştırma unsurlarına 
öncelik verilmekte ve bu tema üzerine vurgu yapıldığı görülmektedir.  

 

Tablo 7. Eğitim Öğretim İşlevine Yönelik Alt Temada Yer Alan Misyon İfadeleri 

 

Eğitim Öğretim İşlevine Yönelik 
Alt Temada Yer Alan Vizyon 
İfadeleri 

Turizm Fakülteleri Turizm 
Yüksekokulu 

Toplam 

Devlet Vakıf Devlet Vakıf   

f % f % f % f % f % 

Ulusal ve uluslararası düzeyde 
eğitim ve öğretimde lider, tercih 
edilen ve saygınlığı olan  

10 30,30 1 100 4 57,1 - - 15 34,88 

Uluslararası nitelikte öğrenci ve 
öğretim elemanı yapısına sahip 

7 21,21 - - 1 14,3 1 50 9 20,93 

Eğitimde kalite yönetimini 
benimsemiş 

7 21,21 - - - - - - 7 16,27 

Bölgesinde en önemli eğitim 
merkezi olmak 

4 12,12 - - - - - - 4 9,30 

Yüksek katma değerde bilgi ve 
hizmet üretmek 

3 9,09 - - - - - - 3 6,98 

Çeşitli alanlarda uzmanlaşma 1 3,03 - - 2 28,6 - - 1 2,32 

Ülkemizin çağdaş uygarlık 
düzeyinin üzerine çıkmasına 
katkıda bulunacak eğitim anlayışı 

1 3,03 - - - - - - 1 2,32 

Toplumsal gelişmeye hizmet eden 
eğitim anlayışı 

- - - - - - 1 50 1 2,32 

Toplam 33 100 1 100 7 100 2 100 43 100 

 

Tablo 7’de eğitim öğretim işlevine yönelik alt temada yer alan vizyon ifadeleri gösterilmektedir. 
Üniversitenin bilgi üreten bir kurum olduğu ve bu bilgi ile yenilikler, çeşitli alanlarda gelişmeler 
yaratacağını ve bu sayede ulusal ve uluslararası alanlarda tanınan ve saygın bir üniversite olmak 
yolunda önemli bir adım olarak görülmektedir. (Çiçek ve Taş, 2019: 555-556). Tablo 
incelendiğinde de %34,88 ile ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve öğretimde lider, tercih 
edilen ve saygınlığı olan alt teması en fazla rastlanma sıklığı olarak görülmektedir. Bu durum 
turizm fakülteleri ve turizm yüksekokullarında en çok karşılaşılan tema olduğu ifade edilebilir. 
Tabloda en az sıklık yüzdesine sahip olan ifadeler ise; çeşitli alanlarda uzmanlaşma, ülkemizin 
çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak eğitim anlayışı ve toplumsal 
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gelişmeye hizmet eden eğitim anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm fakülteleri ve 
turizm yüksekokullarının vizyon ifadelerinde görüldüğü gibi her zaman geliştirmeyi sürekli hale 
getirerek gelecekte de saygın ve tercih edilen bir fakülte ya da yüksekokul olmayı hedefledikleri 
söylenebilir. 

Tablo 8. Araştırma İşlevine Yönelik Alt Temada Yer Alan Vizyon İfadeleri 

 

Araştırma İşlevine Yönelik Alt 
Temada Yer Alan Vizyon 
İfadeleri 

Turizm Fakülteleri Turizm 
Yüksekokulu 

Toplam 

Devlet Vakıf Devlet Vakıf   

f % f % f % f % f % 

Yurt içi ve yurt dışında tanınan 
saygın, lider bir araştırma 
üniversite olmak 

10 40,00 1 100 2 18,2 1 100 14 36,84 

Dünya üniversiteleri arasına 
girmeye çalışmak 

5 20,00 - - - - - - 5 13,16 

Sektöre yön veren projeler 
yetiştirmektir 

3 12,00 - - - - - - 3 7,89 

Yenilikleri takip ederek kaliteyi 
sürekli iyileştirmek 

2 8,00 - - 5 45,5 - - 7 18,42 

Ulusal ve bölgesel sorunlara 
odaklı araştırmalar üretmek 

2 8,00 - - 1 9,1 - - 3 7,89 

Ulusal ve uluslararası rekabet 
gücüne sahip olmak 

2 8,00 - - - - - - 2 5,26 

Turizm için yararlı bilimsel bilgi 
üretmek ve kullanmak 

1 4,00 - - 1 9,1 - - 2 5,26 

Dünya standartlarında teknoloji 
üretmek 

- - - - 1 9,1 - - 1 2,63 

Bilimsel değerleri yaşamla 
özdeşleştirmek 

- - - - 1 9,1 - - 1 2,63 

Toplam 25 100 1 100 11 100 1 100 38 100 

 

Tablo 8’de araştırma işlevine yönelik alt temada yer alan vizyon ifadeleri gösterilmektedir. Tablo 
incelendiğinde en fazla sıklığa sahip olan alt tema %36,84 ile yurt içi ve yurt dışında tanınan 
saygın, lider bir araştırma üniversite olmak ifadesi yer almaktadır. Turizm fakültesinde de aynı 
alt tema en sık rastlanan alt tema olurken turizm yüksekokullarında en sık rastlanan alt tema 
%45,5 ile yenilikleri takip ederek kaliteyi sürekli iyileştirmek ifadesi tespit edilmiştir. Araştırma 
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işlevine yönelik alt temalar tablosunda en az sıklık yüzdesine sahip alt temalar; dünya 
standartlarında teknoloji üretmek ve bilimsel değerleri yaşamla özdeşleştirmek olarak 
görülmektedir. 

Üniversitelerin öncelikli amaçları arasında eğitim öğretim ve araştırma gelmektedir. Bu 
çerçevede turizm fakülteleri ve turizm yüksekokulları da gelecekte araştırmacı lider bir kuruma 
dönüşmeyi amaçlamaktadırlar. 

Tablo 9’da toplumsal işlevine yönelik alt temada yer alan vizyon ifadeleri gösterilmektedir. Genel 
olarak üniversitelerin büyük bir bölümü ulusal ve uluslararası seviyede tanınan, lider bir 
üniversite olmayı hedeflemektedir (Özdem, 2011:1885). Tablo incelendiğinde en fazla sıklığa 
sahip olan alt tema %25,00 ile toplumun aydınlanmasına ve gelişmesine hizmet etmek ifadesi yer 
almaktadır. Turizm fakültesinde ise %25,00 ile hem toplumun aydınlanmasına ve gelişmesine 
hizmet etmek ifadesi hem de ekonomi, teknoloji ve sosyal gelişimleri dikkate almak alt temaları 
en sık rastlanan ifadeler olarak görülmektedir. Turizm yüksekokulunda ise en sık rastlanan alt 
temalar toplumun aydınlanmasına ve gelişmesine hizmet etmek, üniversite, sanayi, toplum 
işbirliğini gerçekleştirmek ve yaşam niteliğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak olarak 
karşımıza çıkmasına rağmen turizm yüksekokulu sayısının azlığı nedeniyle herhangi bir yorum 
tam olarak gerçeği yansıtamayacaktır. 

Tablo 9. Toplumsal İşlevine Yönelik Alt Temada Yer Alan Vizyon İfadeleri 

 

Toplumsal İşlevine Yönelik Alt Temada 
Yer Alan Vizyon İfadeleri 

Turizm 
Fakülteleri 

Turizm 
Yüksekokulu 

Toplam 

Devlet Va
kıf 

Devlet Vak
ıf 

  

f % f % f % f % f % 

Ekonomi, teknoloji ve sosyal gelişimleri 
dikkate almak 

4 23,53 - - - - - - 4 20,00 

Toplumun aydınlanmasına ve gelişmesine 
hizmet etmek 

4 23,53 - - 1 33,3 - - 5 25,00 

Dil, kültür, sanat değerlerini korumak 3 17,65 - - - - - - 3 12,00 

Üniversite, sanayi, toplum işbirliğini 
gerçekleştirmek 

2 11,76 - - 1 33,3 - - 3 12,00 

Doğa ve çevre dostu 2 11,76 - - - - - - 2 10,00 

Sosyal bir öğrenim merkezi olmak 1 5,88 - - - - - - 1 5,00 

Yaşam niteliğinin yükseltilmesine katkıda 
bulunmak 

1 5,88 - - 1 33,3 - - 2 10,00 

Toplam 17 100 - - 3 100 - - 20 100 
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Tablo 10’da insan kaynakları işlevine yönelik alt temada yer alan vizyon ifadeleri 
gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde % 31,43 ile mezunları tercih edilen ve aranan bireyler 
yetiştirmek alt teması en fazla rastlanma sıklığı olarak görülmektedir. Bu durum turizm 
fakülteleri ve turizm yüksekokullarında en çok karşılaşılan tema olduğu ifade edilebilir. Tabloda 
en az sıklık yüzdesine sahip olan ifadeler ise; nitelikli insan gücü kaynağına yönelik hizmetler ve 
ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek elemanı yetiştirmek olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Fakülte ve yüksekokullun tercih edilebilirliğini arttırmak için diğer üniversitelere göre mezun 
öğrencilerde, diğer üniversiteden mezun olan öğrencilere göre fark yaratacağı ifadelerini ön 
plana çıkararak geleceğe yönelik bir vizyon ortaya koymaktadırlar. 

 

Tablo 10. İnsan Kaynakları İşlevine Yönelik Alt Temada Yer Alan Vizyon İfadeleri 

 

İnsan Kaynakları İşlevine Yönelik Alt 
Temada Yer Alan Vizyon İfadeleri 

Turizm Fakülteleri Turizm 
Yüksekokulu 

Toplam 

Devlet Vakıf Devlet Vakı
f 

  

f % f % f % f % f % 

Mezunları tercih edilen ve aranan 
bireyler yetiştirmek 

7 26,92 - - 4 50,00 - - 11 31,43 

Evrensel değerlere sahip, üstün nitelikli 
bireyler yetiştirmek 

6 23,08 - - - - - - 6 17,14 

Kendini yenileyen ve geliştiren, 
kendisiyle ve çevresiyle iletişimi 
kuvvetli, üretken bireyler yetiştirmek 

5 19,23 - - - - - - 5 14,29 

Gelecek liderleri yetiştirmek 3 11,54 1 100 2 25,00 - - 6 17,14 

Küresel rekabet koşullarına hazır nesiller 
yetiştirmek 

2 7,69 - - 1 12,5 - - 3 8,57 

Akademik elemanlar yetiştirmek 2 7,69 - - - - - - 2 5,71 

Nitelikli insan gücü kaynağına yönelik 
hizmetler 

1 3,8 - - - - - - 1 2,85 

Ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
meslek elemanı yetiştirmek 

- - - - 1 12,5 - - 1 2,85 

Toplam 26 100 1 100 8 100 - - 35 100 
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SONUÇ ve ÖNERİ 

Bu araştırma turizm fakülteleri ve turizm yüksekokullarının stratejik planlarında yer alan misyon 
ve vizyon ifadelerini içerik analizi ile incelenmesini amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucuna 
göre turizm fakülteleri ve turizm yüksekokullarının misyon ifadelerinde insan kaynakları işlevi 
ana teması ön plana çıkmaktadır. Araştırmada turizm fakülteleri ve turizm yüksekokulları 
misyon ifadelerini belirlerken turizm mesleki eğitime ve turizm teorik bilgisinin pratiğe 
dönüşümü vurgusunun sıklıkla yapıldığı görülmektedir. Bu sonuca göre, turizm fakültelerinin 
ve turizm yüksekokullarının turizm eğitiminin yanında öğrenmiş oldukları mesleki bilgiyi 
uygulamaya geçirmenin önemine vurgu yapıldığı görülmektedir. Turizm fakültelerinde ve 
turizm yüksekokullarında bilimsel ve teknolojik bilginin üretilmesi ve yayılmasına katkıda 
bulunmak alt teması ön plana çıkarken, turizm yüksekokullarından farklı olarak turizm 
fakültelerinde turizm alanında ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm önerisi getiren bir 
misyonu olduğu ifade edilebilir. Turizm fakülteleri ve turizm yüksekokullarında bildirilen 
misyon ifadelerinin ulusal ve uluslararası toplumsal, kamusal ve ekonomik aktörlerle ilişkiler 
kurmak ile bölgenin ve ülkenin sürdürebilir kalkınmasına katkı sağlamak alt temalarının ön 
plana çıktığı görülmektedir. Lisans eğitimi veren turizm eğitim kurumlarında işbirliğine önem 
verdiği görülmekte ve ayrıca özelde bölge gelişimi olmakla birlikte genelde ülke kalkınmasını 
görev edindiği söylenebilmektedir. 

Araştırma sonucuna göre turizm fakültelerinin vizyon ifadelerinde eğitim öğretim işlevi ana 
teması ön plana çıkmaktadır. Turizm yüksekokullarında ise, araştırma işlevi ana teması üzerinde 
durulmaktadır. Turizm fakültelerinde yurt içi ve yurt dışında tanınan saygın, lider bir araştırma 
üniversite olmak vizyonu ön plana çıkmaktadır. Turizm yüksekokullarında ise, yenilikleri takip 
ederek kaliteyi sürekli iyileştirmek vizyonuna vurgu yapıldığı söylenebilir. Turizm fakülteleri ve 
turizm yüksekokullarının insan kaynakları ana teması altında yer alan, mezunları tercih edilen 
ve aranan bireyler yetiştirmek alt teması ile turizm eğitimini sektörün ihtiyaçlarına uyumlu bir 
şekilde gerçekleştirmeye çalıştığını vizyon bildirileri içerisinde görmekteyiz. Örgütleri başarıya 
götüren unsurların başında gelen stratejik planlama ve bu planlamanın en önemli unsurları olan 
vizyon ve misyon ifadelerinin örgütün amacına uygun bir şekilde en doğru biçimde belirlenmesi 
gerekmektedir. Misyon ifadesi bir örgütün var olma sebebini ortaya koyarken, vizyon ifadesi ise, 
örgütlerin kurumsal kimliklerini ortaya çıkarmaktadır. Turizm fakülteleri ve turizm 
yüksekokullarının stratejik planları kapsamında belirlemiş oldukları misyon ve vizyon 
ifadelerinin büyük oranda paralellik gösterdiği görülmüştür.  

Misyon ve vizyon ifadeleri belirlenirken daha sade anlaşılır ve hedeflenen amaca ulaşılabilir bir 
şekilde en kısa cümlelerle ifade edilmesi herkes tarafından rahatlıkla anlaşılmasını sağlayacaktır. 
Turizm fakültelerinin ve turizm yüksekokullarının bildirmiş oldukları misyon ve vizyon ifadeleri 
sadece yazılı olarak kalmamalı, bu amaçlar eyleme dönüştürülebilir bir şekilde belirlenmelidir. 
Araştırmada sadece turizm fakülteleri ve turizm yüksekokulları ele alınarak incelenmiştir. 
Yüksek öğretim düzeyinde turizm eğitimine bakılabilmesi açısından turizm meslek 
yüksekokullarının da çalışmaya dahil edilerek genişletilmesi sonraki araştırmacılara 
önerilmektedir. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, kadın yöneticilerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü turizm sektörü 
örneği kapsamında ele almaktır. Bu amaç çerçevesinde İstanbul’da beş yıldızlı otel işletmelerinde 
çalışan kadın yöneticilerin karşılaştıkları güçlüklere yer verilmektedir. Araştırmada, otel 
işletmelerinde çalışan kadın yöneticilerin yaşadıkları sıkıntıları belirlemek için veri toplama nitel 
araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmaktadır. Beş yıldızlı 10 
otelde yönetici pozisyonunda çalışan 10 kadın yönetici ile yüz yüze görüşme tekniği 
gerçekleştirilmiştir. Mülakat soruları 7 adet olup kadın yöneticilerin yaşadıkları sorunlara 
değinilmektedir. Yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanan veriler MAXQDA 2018 
programı ile analiz edilmiştir. Birleşmiş Milletler UNDP 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarında belirtildiği gibi kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması için 
bulgularda; iyileştirme yöntemlerine yer verilmektedir ve analiz yapılmaktadır. Kadın ve kız 
çocuklarının güçlendirilmesinin, çarpan etkisi yaratma ve ekonomik büyüme ve her alanda 
gerçekleştirilen gelişmeyi hızlandırıcı bir rolü bulunmaktadır. UNDP, diğer BM ortakları ve 
uluslararası toplumun da desteğiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarının merkezine 
almıştır. Özellikle 2000 yılından bu yana yapılan çalışmalar sonunda, 20 yıl öncesine göre çok 
daha fazla kız çocuğu eğitim alabilmektedir. Çalışmada hizmet sektörü içerisinde yer alan turizm 
işletmelerinde çalışan kadın yöneticilerin üniversitelerin Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans ve 
lisans mezunu olduğu ve çoğunluğunun iş deneyiminin 13-30 yıl arasında olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca iş yaşamlarında karşılaştıkları olumlu veya olumsuz durumların neler olduğu 
aktarılmaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınmada kadın yöneticilerin rollerini arttırmak 
ve kadın erkek hakları eşitliğini vurgulamak amacıyla yerel yönetimlerin, eğitim kurumlarının 
ve medyanın destekleri ile toplumun bilinçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the role of executive women in the development of 
tourism sector. Here, the aim is to address the challenges faced by women executives working in 
five-star enterprises in İstanbul. In this research, semi-structured interview, which is one of the 
qualitative research techniques data collection, is used to identify the problems experienced by 
the women executives working in hotel businesses. A face-to-face interview technique was held 
with 10 women executives working in executive positions in 10 five-star hotels. The problems 
faced by 7 of them are also discussed.  Data collected by semi-structured interview technique 
were analyzed with MAXQDA 2018 program. As stated in the UNDP 2030 Sustainable 
Development Goals, with the findings to eliminate all kinds of discrimination against women; 
improvement methods are included and analyzed. Empowering women and girls have a role in 
accelerating growth and economic growth and development in all areas. UNDP, with the support 
of other UN partners and the international community, has put gender equality, at the center of 
its work. Especially, at the end of the studies conducted since 2000, more girls can receive 
education than 20 years ago. In this study, it has been determined that women executives working 
in tourism businesses in the service sector are undergraduate and undergraduate graduates of 
universities, Tourism and Hotel Management, and the majority of their work experience is 
between 13-30 years. Also, what are the positive or negative situations they encounter in their 
business lives are explained. In this context, in order to increase the roles of women managers in 
sustainable development and to emphasize the equality of women and men rights, there is a need 
to raise awareness of the society with the support of local governments, educational institutions 
and the media. 
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GİRİŞ 

Sözlük manasıyla yönetim, “yasalara, kurallara veya belli koşullara uygun biçimde çalışmayı 
sağlamaktır”. “Yön-etmek”ten türeyen yönetim kelimesi idare ile aynı manadadır (Günel, 1995: 
18). Bir şeyin kendi ekseni etrafında dönmesi manasındaki Arapça “devr” kelimesinden türeyen 
idare, yürütme, becerme anlamıyla kullanılmaktadır (Alpar, 1999: 101 ve Eroğlu, 2000: 5) Batıda 
ise “management” ve “administration” şeklinde iki biçimde kullanılan yönetim kavramı bazen 
de birbirleriyle aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Bir işi çekip çevirmek, bir örgütü 
belli bir hedef doğrultusunda hareket etmeye yönlendirme ilk kullanımken; kamu veya yerel 
yönetimi ise ikinci kullanım ifade etmektedir (Ergun, 2004: 34). Diğer bir deyişle işletme yönetimi 
“management” iken, kamu yönetimi ise “administration”dır (Akpınar, 2006: 14). Bu kapsamda 
yönetim fonksiyonları planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol etme olup geri 
besleme ile birbirine bağlıdır.  Kamu maliyesi, işyeri ilişkileri, hukuk, iktisat gibi bilimlerle ilişki 
içinde olan yönetim “disiplinler arası disiplin” şeklinde belirtilebilmektedir (Fişek, 1975: 15). 
Ortak hedeflere ulaşabilmek için yöneten-yönetilen, lider-izleyici gibi ilişkilerin var olduğu her 
ortamda yönetim kavramından söz etmek mümkündür. Yönetim kavramının insanlık kadar eski 
olduğunu söylemek yanlış değildir (Şimşek, 1998: 7). 

Küreselleşen dünyada nüfusun gittikçe artması ve insanların ihtiyaçlarından fazlasını tüketme 
isteği kaynakların hızla yok olmasına neden olmaktadır. Günümüzde en önemli tehlike, ekolojik 
dengenin bozulması, iklim koşullarının değişmesi ve doğanın gittikçe tahrip olmasıdır. 
İnsanoğlunun yaşam standartlarını koruyarak devam ettirebilmesi ekolojik dengenin 
korunmasına ve sürdürülebilmesine bağlıdır. Ekolojik özellikler, iklim, doğal güzellikler, 
kültürel değerler turizm açısından çekicilik unsurlarıdır. Bir ülkede veya bir yöredeki doğal 
çekicilik unsurları her zaman turistlerin ilgisini çeker. Turizm sektörü, hizmet endüstrisi içinde 
yer almaktadır ve emek yoğun bir sektör olduğundan öznesi insandır. Bir ülkede sürdürülebilir 
turizm anlayışının sağlanabilmesi turizm sektöründe varlığını sürdüren işletmelerde, 
sürdürülebilir farkındalığın ve bilincin oluşturulmasına bağlıdır. Sürdürülebilir turizm 
gelişiminde turizm işletmelerinde çalışan yöneticilerin tutumları da önem arz etmektedir.  

Turizm işletmeleri emek-yoğun olduğu kadar kadın-yoğun özelliğe de sahiptir. Turizm 
sektöründe yapılan birçok işin kadınsı olarak görülmesi (yemek pişirme, temizlik, yatak yapmak, 
servis yapma, karşılama) kadın çalışanların tercih edilmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte 
olumlu gelişmelere rağmen kadınların turizm sektöründe en alt kademelerde çalıştırıldığı göz 
ardı edilmemesi gerekir. Alt kademelerde çalışmanın doğal bir sonucu olarak düşük maaş imkanı 
ve iş güvencesinin olmaması da olumsuz bir durum olarak önem arz etmektedir. Diğer 
sektörlerde olduğu gibi turizmde de dikey ve yatay olarak adlandırılan cinsiyet ayrımcılığı söz 
konusudur. Yatay cinsiyet ayrımcılığı, işlerin kadınsı veya erkeksi olması görüşü ile alakalıdır. 
Özellikle, garson, temizlik görevlisi, oda görevlisi, satış elemanı veya karşılama işleri için kadının 
tercih edilmesi ile barmen, sürücü, hamal veya belboy gibi işlerde erkeklerin tercih edilmesi bu 
duruma örnek gösterilebilmektedir. Dikey cinsiyet ayrımcılığında ise cinsiyet piramidi olgusu 
mevcuttur. Eğer turizm işletmesinde yönetici konumunda erkekler mevcut ise kadınların 
yükselme veya terfi etmesi zor olabilmektedir. Son yıllarda değişen şartlara rağmen turizm 
sektöründe, kadın çalışanların sayısının artmasına zıt olarak kadınların istedikleri konumda 
olmadıkları görülmektedir. Ayrıca aynı işe farklı ücret uygulamaları, baskı ve ayrımcılık gibi 
birçok sıkıntı ile karşı kaşıya kalan kadın çalışanlar, bir noktadan sonra sektörden ayrılmakta ya 
da sektörün dayatmalarını ve kurallarını kabul ederek isteksiz ve / veya verimsiz 
çalışabilmektedirler. 
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Kadın çalışanlar çalışma hayatında cinsiyetten dolayı bazı ayrımcılıklarla karşı karşıya kalmakta 
olup meslek gruplarında veya işletmelerde departmanlar arasında “kadın işi” “erkek işi” olarak 
sınıflandırılmalara maruz kalmaktadırlar. 

İşverenlere göre, bazı departmanlarda, sadece erkeklerin olması gerektiği yönünde bir düşünce 
hakim iken bazı departmanlarda da sadece kadınların olması görüşü hakimdir. Bunun sonucu 
olarak özellikle fiziksel güç isteyen ve yönetim becerisi gerektiren işlerde erkekler, temizlik, 
sekreterlik, ikram gibi işlerde kadınlar çalıştırılmaktadır. Fakat bu sonuçlar sadece erkeklerin 
kadınlara yönelik ayrımcılık yaptığı düşüncesine neden olmamalıdır.  

Bu çalışmada kadın yöneticilerin, sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ele alınmıştır. Bu kapsamda 
öncelikle temel kavramlar açıklanmış, ardından yarı yapılandırılmış mülakat yöntemiyle beş 
yıldızlı otel işletmelerinde çalışan kadınlardan toplanan veriler, nitel yöntemle analiz edilerek 
yorumlanmıştır. 
 
İŞLETMELERDE YÖNETİM ve YÖNETİCİ TANIMLARI  

Yönetim kavramında ortak gayret, hedef ve işbirliği gibi rasyonel faaliyetler bulunmaktadır. 
Bundan dolayı işbirliği temelli rasyonel eylemlere yönetim demek mümkündür (Eryılmaz, 2010: 
3). Yönetimi insanlık kadar eski bir “sanat”, gelişen bir “bilim” ve evrensel bir “süreç” olarak 
nitelendirmek mümkündür. Yönetim uygulamaları sanatı, yönetimde kullanılan sistematik ve 
bilimsel bilgiler bilimi temsil etmektedir (Eren, 1991: 88-89).  

Bir örgütün başarısız ya da başarılı olarak değerlendirilmesi çoğunlukla yöneticilerle alakalıdır. 
Diğer bir deyişle yöneticiler başarının ya da başarısızlığın en önemli sorumlusudur. Günümüzde 
yönetici durumunda olmak her emrinin yerine getirileceği manası taşımamaktadır (Aytürk, 1999: 
2). Başkalarına emir verme işini sadece yöneticiler yapmazlar (Hitt, Middlemist ve Mathis, 1989: 
15). Yöneticilik bulunulan örgütün yapısına göre şekillenmekte olduğundan dolayı türdeş bir iş 
olarak kabul edilmemektedir. Örnek vermek gerekirse, kamu yöneticisi ve özel işletme yöneticisi 
arasında kullanılan yöntemler açısından büyük farklılıklar görülmektedir. Diğer bir deyişle 
yöneticiler, “çok farklı davranışlar, tutumlar ve hatta yönetim tarzına sahiptirler.” Bundan dolayı 
“çoğu zaman aynı olaylar karşısında farklı davranışlarla akılcı çözümler üretmeye çalıştıkları 
görülmektedir” (Doğan, 2001: 7).  

Yöneticiler benzer eğitimler almış olup benzer kurumlarda çalışıyor olsalar dahi kullandıkları 
yöntemler açısından birbirlerinden ayrı düşebilmektedirler. Bundan dolayı yöneticilik işi avukat, 
doktor ve tüccardan farklı bir iştir. Bunun nedeni ise yöneticilerin insanla ilgilenmesi, onları bir 
hedefe doğru yönlendirmesi, hatta eğlendirmesi gerektiğidir. Özetle geleneksel manada yönetici 
“örgüt amaçlarını saptama, bu amaçlara ulaşmak için insan, madde, para ve bilgi gibi kaynakları 
bulma, gerekli örgütlemeyi yapma, çalışanları amaçlara ulaştırmak için kontrol etme, etkileme ve 
yönetme” unsurlarını örgüte entegre etmekle görevlidir (Ardanıç, 1982: 29). 

Başarılı yöneticilik yapabilmek için örgüt içi ve dışı faktörleri takip etmek gerekmektedir. 
Değişimi öngörebilmek ve ayak uydurmak yöneticilikte oldukça önem taşımaktadır. Kısaca 
birçok yüzeysel iş karmaşık bir hale gelmektedir (Mintzberg, 1990: 49-61). 

Yöneticilerin görevleri Drucker tarafından, örgütleme, iletişim kurma, eğitim ve hedef belirleme 
şeklinde ifade edilmektedir (Drucker, 1974: 713). Yönetim sürecinin temel fonksiyonları olarak 
kabul edilen planlama, organize etme ve kontrol etme zaman içinde farklılaşmaktadır (Acuner 
ve İlhan, 2002: 5). Doğal olarak “planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim 
süreçlerinin etkin bir şekilde kullanılması” olarak tanımlanan geleneksel yöneticilik tanımı 
değişmektedir.  
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Yöneticiler “vizyon, destek verme, eğitim, motivasyon, liderlik, delegasyon, yaratıcılık ve sorun 
çözme” şeklinde yeni fonksiyonlar geliştirmektedirler. Yöneticinin “elindeki değişik araçlardan 
ustaca yararlanarak emrindeki personelden en iyi verim elde etmesi”, “değişime ayak uydurma, 
yenilikçiliğe ve yaratıcılığa odaklanma” seviyesiyle ilişkilidir. Klasik yöneticilik anlayışlarını bir 
kenara bırakarak yeni anlayışlar geliştirmek başarılı bir yöneticinin yapması gerekenlerdendir. İş 
hayatında kadınların yönetici pozisyonlarında görev almaları 1970’li yılların sonuna rastlar. 
Yönetici olarak çalışan kadınların sayısındaki artışta belirleyici olan etkenlerin arasında siyasi 
alanda kadınlar lehine pozitif ayrımcılığa gidilmesi, sosyolojik yapının farklılaşması, aile 
fertlerinin hem ilişki seviyeleri ve niteliği hem üstlendikleri rollerin değişime uğraması yer 
almaktadır. Ancak kadınların kariyer hedeflerine başarıyla ulaşmalarındaki en belirgin etken 
hem teknik disiplinlerde hem işletme alanlarında aldıkları eğitimlerdir. Yönetici konumunda yer 
alan kadın sayısı 1940 ve 1950’li yıllarda oldukça düşüktür. Kadınların iş hayatında daha fazla 
yer edinmelerini sağlayan ilk olay 1959 yılında, kadınların ilk kez Harvard-Radcliffe işletme 
yönetimi programına kabul edilmeleri olmuştur. 1980 yılına gelindiğinde ise kadının iş 
hayatındaki varlığına yönelik bakışta olumlu anlamda bir erozyon yaşanmıştır. Bunda, 1960’lı 
yıllarda başlayan teknolojik yeniliklerin, kadınların eğitim düzeylerinde yaşanan artışın, 
kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığının yavaş yavaş sona ermesinin ve tüm toplumu etkileyen 
bu değişimlerin kanunlarla güvence altına alınmasının büyük etkisi bulunmaktadır. Yönetici 
pozisyonunda görev almanın kadınlar için de normal kabul edilmesi 1980’li yıllarda mümkün 
olsa da bu yeni durum, kadın erkek eşitliğinin sağlanması bakımından tam anlamıyla olumlu 
sonuçlar vermemiştir (Arıkan, 2012: 148). 

İş yaşamı daima erkeklerin elinde tuttuğu bir alan olmuştur ve kadınlar dünyanın hiçbir yerinde 
çalışma hayatında erkekler kadar ön planda olmamışlardır. Çoğunlukla en üst yönetsel 
görevlerde kadınlar az sayıda temsil edilmektedir (Barutçugil, 2002: 13). Çalışma hayatına atılan 
kadınların yönetim kademelerinde üstlere tırmanması ekonomik zorunluluklardan dolayı 
engellenmektedir (Aytaç, 1997: 222). 1980’li yıllardan bu yana iş hayatının bir şekilde içinde yer 
alan ve oldukça etkili roller üstlenen kadınlara, liderlik ve yöneticilik gibi pozisyon ve 
kademelerde hala yeteri kadar yer verilmemektedir. Buna karşın, 1990’lı yıllardan itibaren 
yönetici pozisyonuna yükselen kadınların sayısından olumlu bir değişim yaşanmıştır. Bu artışı, 
kültürel değişkenlere, teknolojide yaşanan yeniliklere ve toplumsal gelişmelere bağlamak 
mümkündür. 

Birçok alanda yaşanan gelişme ve ilerlemelerle birlikte yönetici pozisyonundaki kadın sayısı 
yükselmiş olsa da bu sayı hala oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir. İşgücünün üretimdeki 
yeri, istihdam oranı, kişi başına düşen milli gelir gibi faktörler ülkelerin gelişmişliğini 
etkilemektedir. Söz konusu gelişmişlik etmenlerinden biri de kadınların iş gücüne ne oranda 
katıldığıdır. Ülkelerin gelişmişliği ve verimliliği kadınların çalışma hayatına dahil edilmesiyle 
artış göstermektedir. Kadınlar sahip oldukları farklı yetenek ve niteliklerden dolayı örgütün 
eksik yönlerini tamamlamaktadırlar. Geçtiğimiz yirmi yılda çalışma hayatında karşılaşılan en 
önemli gelişme kadınların iş hayatına yoğun olarak girmesidir. Erkekler endüstri toplumunun 
çalışan profili iken, günümüz bilgi toplumunun çalışan profili ise kadınlardır. Kadınlar bilgi 
birikimleriyle yeni ortaya çıkan mesleklerin birçoğunda kendilerini göstermektedirler 
(Barutçugil, 2002: 14). Erkeklerden farklı olarak iletişim becerileri yüksek olan kadınlar sahip 
oldukları liderlik özellikleri ile de çalışma hayatına farklı bir bakış açısı kazandırmış ve 
organizasyonların eksik yanlarını tamamlamışlardır.  
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Kalkınma Kavramı ve Tanımları 

Literatüre dahil olduğundan beri kalkınma kavramı birçok farklı şekilde anlamlandırılmış ve 
tanımlanmıştır. Bugüne kadar yapılan tanımların bazılarında kavramın sadece ekonomik 
boyutuna değinilmiş, bazılarında ise toplumsal, kültürel ve çevresel etkenler olmadan kavramın 
doğru şekilde anlaşılamayacağı öne sürülmüştür. Toplumların gelişme derecelerine göre 
kalkınma kavramı, değişik zamanlarda değişik anlamlar yüklenerek tanımlanmıştır. Buna 
rağmen, kavrama, aynı dönem içinde farklı anlamlar yüklendiği de olmuştur. Bu durum, 
kalkınmanın içeriğinde yer alan ya da kapsadığı büyüme, sanayileşme hatta modernleşme 
kavramlarının kalkınmayı tanımlamak için kullanılmasına kadar gitmiştir. Kalkınma kavramı 
bugün sahi tam olarak anlaşılmış ve açıklıkla tanımlanmış değildir. Çoğu zaman, birçok alanda 
ekonomik büyümeye işaret etse de büyümenin şekliyle, yani kalkınmanın nitel mi yoksa nicel mi 
olduğuyla ilgili dahi bir belirsizlik hakimdir. Gerçek ise kalkınmayla kastedilen büyümenin nicel 
bir büyüme olmadığıdır. Kalkınma denilince ekonomik büyümeden bahsedilebileceği doğrudur 
ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu büyümenin nitelikleridir. Kalkınma kavramıyla asıl 
belirtilmek istenen, gelişmemiş, geri kalmış bir ekonominin canlandırılması, imkanlarının 
artırılması ve bunun sonucunda da o ekonomiyi ayakta tutan toplumun alım gücünün ve 
refahının yükseltilmesidir (Yaviloğlu, 2002: 59-76). TDK’ye göre ise, kalkınma kavramı İngilizce 
“development” kavramına atıf yapılarak iki şekilde tanımlanmıştır: 1- “Bir ekonomide halkın 
değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içerecek 
biçimde toplumsal ve kurumsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme”; 2- “Ekonomik 
göstergelerin yanı sıra sosyal, siyasal ve kültürel göstergelerin de ilerlemesi, yükselmesi.”  

“Sürdürülebilir kalkınma” kavramı ise, özellikle çevreci yaklaşımların etkisiyle ve bu 
yaklaşımlara sebebiyet veren doğanın tahribatı sonrası doğmuştur. 1970’li yıllarda ortaya çıkan 
bu kavramın öncesinde, klasik iktisatçılar tarafından doğal kaynaklar sınırsız olarak kabul 
edilmekteydi. O zamana kadar devletler, ekonomik faaliyetlerinde çevreci bir yaklaşım 
gütmeden, bir başka deyişle, çevreye verdikleri zararı umursamadan ekonomik büyüme 
modellerini belirlemişlerdir (Batı, 2013: 20-75). Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez 1980’li 
yıllarda ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan bir rapor olarak literatürdeki yerini 
almıştır. Ortak Geleceğimiz (Our Common Future) adı verilen ve Birleşmiş Milletler Dünya 
Çevre ve Kalkınma Komisyonunca (The World Commission on Environment and Development) 
hazırlanan bu raporda sürdürülebilir kalkınma “Gelecek kuşakları kendi gereksinmelerini 
karşılama yetisinden mahrum bırakmamak koşuluyla karşılamak” olarak tanımlanmaktadır 
(WCED, 1987: 48). Kavramın ortaya çıkışından bu yana birçok yazar ve uzman, öncelikleri 
değişmekle birlikte farklı tanımlar yaparak kavramın gelişmesine katkı sağlamıştır. 2002 Dünya 
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde konuşan Mill, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin insani, 
toplumsal ve doğal sermaye ile hedefe ulaşabileceğini ve bunun için de sayılan sermayelerin 
daha iyi bir noktaya getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir (Mill, 1909). Dünya Bankası ise 
sürdürülebilir kalkınmayı devamlılık ölçeğinde değerlendirmiş ve jenerasyonlar arasında eşitlik 
sağlayan bir anlayış olarak kabul etmiştir (Tıraş, 2012: 53-57). Sürdürülebilir kalkınma, bir başka 
raporda, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ulusal Stratejiler Raporunda ise “Gelecek jenerasyonların 
gereksinimlerini kendilerinin karşılayabilme imkanını zedelemeden bugün var olan 
jenerasyonun ihtiyaçlarına yönelen ekonomik ve sosyal bir yaklaşım” şeklinde tarif edilmiştir.  

(Güzel vd., 2009: 24-34) ise sürdürülebilir kalkınmayı, “İnsan sağlığını ve doğal dengeyi 
kollayarak kesintisiz bir iktisadi büyümeye izin verecek biçimde doğal kaynakların akılcı tarzda 
yönetilmesi ve gelecek jenerasyonlara yaraşır bir doğa, fiziki ve sosyal bir ortam bırakma 
yaklaşımı” şeklinde tanımlamıştır. Bu yaklaşıma göre, çevre politikaları dikkate alınmadan 
yürütülen ekonomik ve sosyal politikaların bir anlamı yoktur ve kalkınmanın her aşamasında 
çevre gözetilmelidir (Güzel vd., 2009: 24-34). Neumayer ise sürdürülebilirliği, toplam sermayenin 
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azalmadan korunması olarak tanımlamıştır. Neumayer’in sözünü ettiği toplam sermaye ise 
üretilen, insani, doğal ve sosyal sermayeden oluşmaktadır. “Üretilen sermaye” diye kastedilen 
altyapılar, makineler ve fabrikalardır. İnsan bilgi ve becerisi ise insani sermayeyi anlatır. Doğal 
sermaye ise insana refah sağlayan, onun sağlığı için olan, örneğin doğal kaynakların 
korunmasından çevrenin kirliliği emme kapasitesine kadar her şeyi içermektedir. Son olarak 
sosyal sermaye Neumayer için, bireylerin birbirleriyle olan etkileşimi, birlikte iş yapabilmeleri ve 
sosyal ilişki kurmalarını mümkün kılan huzur ortamına işaret etmektedir (Neumayer, 2004: 3). 
Öte yandan, Goodland ve Ledec ise sürdülebilir kalkınmayı, mevcut iktisadi ve sosyal faydaların, 
ileride oluşacak olası faydaları zedelemeden en doğru şekilde kullanılmasına imkan veren 
ekonomik dönüşüm şeklinde tarif etmiştir. Tüm bu tanımlamalardan da görüleceği üzere, 
kavramın tüm dünya tarafından kabul edilen ortak bir tanımı yoktur. Yine de değinilen tanımlara 
karşın, ortak olarak kabul gören tanımlama, Brundtland Komisyonu tarafından yapılan tanımdır 
(Goodland ve Ledec, 1987: 2). 
 

Kadın Yöneticilerin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü 

Uluslararası alanda gerçekleştirilen sürdürülebilir kalkınmayı sağlama girişimleri baz 
alındığında, Türkiye'deki gelişmelerin de benzer bir yol izlediği görülmektedir. Örneğin 1980'li 
yıllarda kadın hareketleri tüm dünyada bir ivme kazanıp yükselişe geçtiğinde, Türkiye'de de 
kadınların gönüllü olarak bir araya geldikleri oluşumların ve kurumların sayısı da artmıştır. 
Örneğin, 1946 yılında kurulan “Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu”na benzer 
şekilde, Türkiye’de de 1990 yılında, “Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü” (DGSPW 
- Directorate General on the Status and Problems of Women) adı altında ulusal düzeyde bir 
mekanizma kurulması ve Türkiye’nin “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesi” (CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women)’ni bazı çekincelerle de olsa imzalaması, Türkiye’nin, 
sürdürülebilir kalkınma ve kadına ilişkin küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin uzağında 
kalmama arzusunun göstergeleridir. 

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan bazı değişiklikler de bahsi geçen feminist grupların talepleri ve 
çabaları ile gerçekleşmiştir. Yoğun kampanyalarla oluşturulan kamuoyundaki uzlaşma 
sonucunda, mağdur olmuş bir kadının, eğer fahişe olduğu kanıtlanmışsa tecavüzcüye daha az 
hapis cezası öngören Türk Ceza Kanunu’nun 438. Maddesi, 1990 yılında yürürlükten 
kaldırılmıştır. Aynı yıl Türk Medeni Kanunu'nun ayrımcı maddelerinden biri olan ve kocaya, 
eşinin mesleki veya sanatsal faaliyetlerini kontrol etme hakkını veren 159. Maddesi Anayasa’ya 
aykırı bulunarak yürürlükten kaldırılmıştır (DGSPW, 1997: 5). 

Kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesi amacıyla hareket eden “Kadının Statüsü ve 
Sorunları Genel Müdürlüğü”nün çalıştığı başlıca alanlar istihdam, eğitim, sağlık ve kadınların 
yaşamın her alanına eşit katılımı olmuştur. Türkiye'de güçlendirme sözcüğü başlangıçta 
uluslararası bağış yapan örgütler tarafından lanse edilmişti ve genellikle ekonomik bağımsızlık 
anlamına geliyordu ve kadınların hayatın her alanında erkeklerin gerisinde kalmasının nedeni, 
esas olarak gelir getirici faaliyetlere katılımlarındaki dezavantajlı konumlarından ötürü olarak 
kabul ediliyordu (Kardam, 2005: 86). Kadınların toplumdaki yerlerinin güçlendirilmesi planı, 
temelde eğitim ve sağlık alanlarında bazı girişimlerde bulunulmasına ve projeler üretilmesine 
neden oldu. Bunun ardındaki asıl neden, kadınların erkeklerle eşit eğitim fırsatlarına sahip 
olmaları halinde “resmi olarak” istihdam edilen çok daha fazla kadının olacağına yönelik inançtı. 
1997'de “Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü” raporunda da açıkça belirtildiği gibi, 
eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin, kadınların istihdam olanakları ve biçimleri üzerinde doğrudan 
bir etkisi vardı. Toplumumuzda kadınların işgücüne katılımının önemi konusunda açık bir fikir 
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birliğine varılmış olmasına rağmen, kadınların kendileri, aileleri ve ülke ekonomisine katkıları 
için, bu konuda etkili önlemler alınmamıştır. Bu nedenle, kadınların sosyal güvenliği olan 
işlerdeki istihdamını artırmak, kadınların çalışma hayatına nitelikli ve vasıflı işgücü olarak 
girmesini sağlamak, bu amaçla gerekli eğitim programlarını geliştirmek, gerçekleştirilmesi 
beklenen temel hedefler olmaya devam etmektedir (DGSPW, 1997: 10). 

Kadınlara karşı her türden ayrımcılığın ortadan kaldırılması, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP-United Nations Development Programme)’nın da amaçları arasında yer 
almaktadır. UNDP’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başlığıyla eğildiği bu küresel sorunun 
çözümü, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırma özelliği de taşımaktadır. Bu 
anlayışa göre kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türden ayrımcılığın ortadan kaldırılması en 
başta temel bir insan hakkı meselesidir. Kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin, çarpan 
etkisi yaratma ve ekonomik büyüme ve her alanda gerçekleştirilen gelişmeyi hızlandırıcı bir rolü 
bulunmaktadır. UNDP, diğer BM ortakları ve uluslararası toplumun da desteğiyle, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini çalışmalarının merkezine almıştır. Özellikle 2000 yılından bu yana yapılan 
çalışmalar sonunda, 20 yıl öncesine göre çok daha fazla kız çocuğu eğitim alabilmektedir. 
Çalışılan bölgelerin çoğunda ilköğretimde cinsiyet eşitliği sağlanmış durumdadır. Toplam 
işgücünde kadınların oranı, tarım dışı istihdamda yüzde 41’lere yükselmiştir. Bu oranın 1990 
yılında yüzde 35 olduğu düşünüldüğünde sağlanan iyileştirme daha iyi anlaşılacaktır. 
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında kadınlar ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın her 
yerde ortadan kaldırılması bulunmaktadır. Hala bazı bölgelerde, özellikle işgücü piyasasında 
büyük eşitsizlikler bulunmaktadır ve kadınlar hala iş olanaklarına eşit düzeyde ulaşma imkanına 
sahip değildir. Bunun yanında, cinsel istismar ve şiddet, ücretsiz bakım ve ev işlerinin 
bölüşümünde eşitsizlikler ve kamu görevlendirmelerinde yaşanan ayrımcılıklar sürdürülebilir 
kalkınmanın önündeki büyük engellerdir. Hedeflere ulaşılması bakımından, kadınların arazi ve 
konut gibi ekonomik kaynaklar üzerinde erkeklerle eşit haklara sahip olmasını sağlayabilmek de 
çok büyük önem taşımaktadır. Bugün kamu görevinde yer alan kadınların sayısı hiç olmadığı 
kadar yüksektir ancak kadın liderlerin sayısının artması ve teşvik edilmeleri, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini daha ileriye taşıyacak politikalarla daha da mümkün hale gelecektir (UNDP, 2020). 

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmanın amacı kapsamında, İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan kadın 
yöneticilerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve sektörde yaşadıkları sıkıntıların 
incelenmesinde, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Durum 
çalışma modelinin en önemli özelliği; araştırmada ele alınan durumun, kişinin ya da topluluğun 
kendisine özgü özellikleri nedeniyle seçilmesi ve kendi bağlamı içinde ele alınmasıdır. Bu 
bağlamdan yola çıkarak durum çalışması; özel bir kişi, topluluk veya olayı incelemek için 
araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenen katılımcıların tutum ya da davranışlarını ortaya 
çıkarmak veya davranışların sistematik biçimde açıklanmasını ortaya koymaktır (Johnson ve 
Christensen, 2004).  

 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın örnekleme yöntemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemedir. Ölçüt 
örnekleme, bir araştırmada gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da 
durumlardan oluşturulabilmektedir (Büyüköztürk vd., 2014: 92). Araştırmanın amacı 
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kapsamında, İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde çeşitli bölümlerde yönetici 
pozisyonunda çalışan kadınlarla uygulama yapılmak istendiği için ölçüt örnekleme yöntemi 
seçilmiştir. Bu bağlamda, İstanbul’da tesadüfi yöntemle seçilmiş 10 beş yıldızlı otelde yöneticilik 
yapan 10 kadın katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcılar, 
gönüllü olarak araştırmaya katılmışlardır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan kadın 
yöneticiler; K1, K2 ,..., K10 şeklinde belirtilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan, kadın 
yöneticilerin demografik özelliklerine (yaş aralığı, mesleki tecrübe) ilişkin elde edilen frekans ve 
yüzde dağılımları Tablo 1.’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Araştırmanın Çalışma Grubunun Demografik Özelliklerine Ait Bulgular 

Demografik Özellikler  (F)  (%) 

Yaş Aralığı 

30-40 Yaş Arası 3 %30 

40- 50 Yaş Arası 5 %50 

50-60 Yaş Arası 2 %20 

Mesleki Tecrübe 

0-9 Yıl 1 %10 

10-19 Yıl 2 %20 

20-29 Yıl 5 %50 

30-39 Yıl 2 %20 

Toplam 10 %100 

 

Tablo 1.’e göre araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların yaş aralıkları; %30 (3 
kişi)’u 30-40 yaş arası, %50 (5 kişi)’si 40-50 yaş arası ve %20 (2 kişi)’si 50-60 yaş arasıdır. Mesleki 
tecrübelerine göre ise; %10 (1 kişi)’u 0-9 yıl, %20 (2 kişi)’si 10-19 yıl, %50 (5 kişi)’si 20-29 yıl ve 
%20 (2 kişi)’si 30-39 yıldır. Bu duruma göre; araştırmanın çalışma grubunu oluşturan kadın 
yöneticilerin çoğunluğunun yaş aralığının %50’ lik dilimle 40-50 yaş grubunun oluşturduğunu 
ve 20 ile 29 yıl arasında mesleki tecrübeye sahip kişilerden meydana geldiğini söylemek 
mümkündür. 

 

Araştırmanın Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın veri toplama aracı olarak İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan kadın 
yöneticilerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve sektörde yaşadıkları sıkıntıların ele alındığı 
görüşme soruları hazırlanmıştır. Çalışmada, güvenilirlik açısından otel isimleri 
kullanılmamaktadır.  Bu bağlamda, araştırmanın veri toplama aracı, araştırmanın çalışma 
grubunun demografik özelliklerini (yaş aralığı, mesleki tecrübe, çalışılan oteller) belirlemeye 
yönelik 4 soru, turizm sektöründe kadın yöneticilerin yaşadıkları sıkıntılara ilişkin yarı 
yapılandırılmış açık uçlu 7 sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Bu sorular aşağıda 
verilmiştir:  
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• Kaç yıldır otelde yönetici pozisyonunda çalışıyorsunuz? 
• Otelde yönetici olmadan önceki hedefler, 
• Otelde yönetici olmadan önceki kadın olarak yaşadıkları sıkıntılar-olumsuzluklar, 
• Otelde yönetici pozisyonuna geçtiklerinde yaşadıkları sıkıntılar, 
• Otelde yönetici olunduğunda erkek yöneticilerin ve takım arkadaşlarının tutum ve 

davranışları (olumlu-olumsuz), 
• Otelde yönetici olunduğunda diğer kadın yönetici ve takım arkadaşlarının tutum ve 

davranışları (olumlu-olumsuz), 
• Gelecekte kadın yönetici olacak kadınlara tavsiyeleriniz nelerdir? 

 

Verilerin Toplanması 

Veriler görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Görüşme tekniği, eğitim alanında en yaygın kullanılan 
görüşme türlerinden biridir. Birebir görüşmeler katılımcıların düşüncelerinin rahat ve açık bir 
şekilde ifade edilmesine olanak sağlayan ideal görüşmelerdir (Creswell, 2014). Araştırma 
İstanbul İli sınırları içinde gönüllü katılımcıya uygun bir mekanda yüz yüze ve katılımcıların 
rızasıyla ses kaydı ve not alınarak 27.02.2020- 04.03.2020 tarihleri arasında toplanmıştır. 
Görüşmeler ortalama yaklaşık 30 dakika sürmüştür. 

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde içerik analiz kullanılmıştır. Bu analizin amacı, elde 
edilen verilerin araştırma kapsamındaki kavramalara ve ilişkilere ulaşılmasını sağlamaktadır. 
Buna göre, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 
getirerek, bunların okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlanmasını 
sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 107). İçerik analizi, Thomas ve Hardene (2008) 
tarafından kullanılan analiz aşamaları kullanılarak veriler nitel veri analiz programı MAXQDA 
2018 kullanılarak yapılmıştır. Bu aşamalar aşağıda açıklanmıştır: 

• Bulguların Kodlanması: Bu aşamada birincil araştırmalardan çıkarılan doğrudan 
alıntılar ya da temel kavramlar şeklindeki bulgular, satır satır okunarak kodlanmaktadır. 
Bütün bulgular kodlandıktan sonra ikinci aşamaya geçilebilir. 

• Betimleyici Temaların Geliştirilmesi: Bu aşamada elde edilen kodlar benzerlik ve 
farklılıklarına göre karşılaştırılarak hiyerarşik bir ağaç yapısı oluşturacak şekilde 
gruplandırılır. Oluşturulan her gruba tema adı verilmektedir. Her tema, gruplanmış 
kodların tanımlarını ve anlamlarını kapsayacak şekilde oluşturulmaktadır.  

• Analitik Temaların Üretilmesi: Bu aşama, temaların geliştirilmesi sürecinde birincil 
çalışmaların bulgularına yakın kalınırken, analitik temaların üretilmesi sürecinde birincil 
çalışmaların ötesine geçilerek yeni yorumlayıcı yapılar ve açıklamalar üretilmektedir. 
Birincil çalışmaların ötesine geçme, bir süreliğine askıya alman araştırma sorularının 
cevaplanması için tüme varımsal analiz sonucu elde edilen betimleyici temaların 
kullanılmasını gerektirmektedir. Bu amaçla betimleyici temaların karşılaştırılması ve 
başka araştırmacılarla tartışılması sonucu, daha soyut olan analitik temalar 
oluşturulmaktadır. 

• Geçerlik ve Güvenirliği Sağlama Aşaması: Bir araştırmanın bilimsel bir çalışma olarak 
kabul edilmesinde en önemli unsur güvenilirlik ve geçerliliğidir. Nitel araştırma 
tekniklerinde; toplanan verilerin ayrıntılı olarak incelenmesi, araştırmacının sonuçlara 
nasıl ulaştığını açıklamasında geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2018).  
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Temalar ilgili literatüre dayalı olarak belirlenmiş, kodlar çıkartılmış ve nitel araştırmaya uygun 
bir içerik çözümlemesi yapılmaya çalışılmış ve bulgular sunulmuştur. Elde edilen veriler, 
çalışmanın amaçları doğrultusunda temalar ve alt temalar tanımlanarak analiz edilmiştir. Bu 
çalışmada, elde edilen veriler, araştırmanın güvenirliğinin sağlanması için veriler iki uzman 
görüşüne başvurulmuştur. Miles ve Huberman (1994)’ın güvenirlik formülünden 
faydalanılmıştır. Formül aşağıda verilmiştir: 

Güvenirlik = [Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] x 100 

       = [73/ (73+8)] x100 = [73/81] x100 = [0,9012]x100 = 90,12 

Miles ve Huberman (1994)’ın güvenirlik formülü sonucunda %90 çıkmıştır. Miles ve Huberman 
(1994)’a göre %70 ve yukarısında çıkan araştırma sonuçlarının güvenirliliğinin yüksek olduğunu 
belirtmişlerdir. 
 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın amacı kapsamında veri toplama aracından elde edilen bulgular ve 
yorumlara ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
 

Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Otelde Yönetici 
Pozisyonunda Çalışma Sürelerine Ait Bulgular 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların otelde yönetici pozisyonunda çalışma 
sürelerine ait bulgular Tablo 2.’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Otelde Yönetici Pozisyonunda 
Çalışma Sürelerine Ait Bulgular 

Katılımcıların Otelde Yönetici Pozisyonunda Çalışma 
Süreleri  (F)  (%) 

1-10 Yıl Arası 7 %70 

11-20 Yıl Arası 2 %20 

21-30 Yıl Arası 1 %10 

Toplam 10 %100 

 

Tablo 2.’ye göre, araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların otelde yönetici 
pozisyonunda çalışma sürelerine ait bulgular; %70 (7 kişi)’i 1-10 yıl arası, %20 (2 kişi)’si 11-20 yıl 
arası ve %10 (1 kişi)’u 21-30 yıl arasıdır. Kadın yöneticilerin yönetici olarak %70 oranında 1-10 yıl 
arasında çalıştığı gözlemlenmektedir. 
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Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Otelde Yönetici Olmadan 
Önceki Hedefleri Hakkındaki Görüşlerine Ait Bulgular 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların otelde yönetici olmadan önceki hedefleri 
hakkındaki görüşlerine ait bulgular Tablo 3.’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Otelde Yönetici Olmadan 
Önceki Hedefleri Hakkındaki Görüşlerine Ait Bulgular 

 

Tablo 3.’e göre, araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların otelde yönetici olmadan 
önceki hedefleri hakkındaki görüşleri bir bütün olarak ele alındığında işlev ve kavram yönüyle 1 
kategori açısından değerlendirilmiştir. Bunlar; Kariyer Hedefi (10)’dur. 

Kariyer Hedefi (10) kategorisindeki katılımcıların cevaplarından oluşturulan temalar; Yönetici 
Olmak İstemeyenler (1), Satış Departmanı Yöneticisi Olmak İsteyenler (2), Mali İşler Yöneticisi 
Olmak İsteyenler (1), Yönetici Olmak İsteyenler (3), Seyahat Acentesinde Kariyer Hedefi Olanlar 
(1), Aileden Gelen Mesleki Heyecan/İstek (1) ve Kat Hizmetleri Yöneticisi Olmak İsteyenler 
(1)’dir. 

Katılımcıların Otelde Yönetici Olmadan 
Önceki Hedefleri Hakkındaki Görüşleri  (F)  (%) 

Kariyer Hedefi 

Yönetici Olmak 
İstemeyenler 1 %10 

Satış Departmanı 
Yöneticisi Olmak 

İsteyenler 
2 %20 

Mali İşler Yöneticisi 
Olmak İsteyenler 1 %10 

Yönetici Olmak 
İsteyenler 3 %30 

Seyahat 
Acentesinde Kariyer 

Hedefi Olanlar 
1 %10 

Aileden Gelen 
Mesleki 

Heyecan/İstek 
1 %10 

Kat Hizmetleri 
Yöneticisi Olmak 

İsteyenler 
1 %10 

Toplam 10 %100 
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Kadın yöneticilerin yönetici olmadan önce kariyer hedefi olarak belirledikleri yönetici olma 
istekleri (F) 3 olarak ve %30 oranında olduğu Tablo 3’ten görülmektedir. 

 

Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Otelde Yönetici Olmadan 
Önceki Kadın Olarak Yaşadıkları Sıkıntılar-Olumsuzluklar Hakkındaki Görüşlerine 
Ait Bulgular 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların otelde yönetici olmadan önceki kadın 
olarak yaşanılan sıkıntılar-olumsuzluklar hakkındaki görüşlerine ait bulgular Tablo 4.’te 
verilmiştir. 

 

Tablo 4. Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Otelde Yönetici Olmadan 
Önceki Kadın Olarak Yaşadıkları Sıkıntılar-Olumsuzluklar Hakkındaki Görüşlerine 
Ait Bulgular 

 

Tablo 4.’e göre, araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların otelde yönetici olmadan 
önceki kadın olarak yaşadıkları sıkıntılar-olumsuzluklar hakkındaki görüşleri bir bütün olarak 
ele alındığında işlev ve kavram yönüyle 2 farklı kategori açısından değerlendirilmiştir. Bunlar; 
Sıkıntı Yaşamayıp Destek Görenler (2) ve Yaşanılan Sıkıntılar/Olumsuzluklar (13)’dır Yaşanılan 
Sıkıntılar/Olumsuzluklar (13) kategorisindeki katılımcıların cevaplarından oluşturulan temalar; 
Çalışma Saatleri (1), Cinsiyet (3), Çalışma Koşulları (1), Medeni Durumdan Kaynaklı Ailevi 

Katılımcıların Otelde Yönetici Olmadan Önceki 
Kadın Olarak Yaşadıkları Sıkıntılar-Olumsuzluklar 

Hakkındaki Görüşleri 
 (F)  (%) 

Sıkıntı Yaşamayıp Destek Görenler 2 %13,33 

Yaşanılan 
Sıkıntılar/Olumsuzluklar 

Çalışma Saatleri 1 %6,66 

Cinsiyet 3 %20 

Çalışma Koşulları 1 %6,66 

Medeni Durumdan 
Kaynaklı Ailevi 

Sebepler 
2 %13,33 

Sözlü/ Fiziksel Taciz 3 %20 

Dış Görünüş/Bakımlı 
Olmak 

1 %6,66 

Yıldırma 
Davranışları/Mobbing 2 %13,33 

Toplam 15 %100 
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Sebepler (2), Sözlü/ Fiziksel Taciz (3), Dış Görünüş/Bakımlı Olmak (1) ve Yıldırma 
Davranışları/Mobbing (2)’dir.  

Beş yıdızlı otellerde çalışan kadınların kadın olduklarından dolayı bir cinsiyet ayırımına maruz 
kaldıkları tablodan da cinsiyet (F)3 ve %20 olarak görülmektedir. Ayrıca sözlü/fiziksel tacize 
uğradıkları da verilerden anlaşılmaktadır. Buna rağmen sıkıntı yaşamayıp çalışma 
arkadaşlarından destek görenlerin oranı ile yıldırma davranışı/mobing’e uğrayanların oranı da 
% 13.33 olarak tespit edilmiştir. 

 

Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Otelde Yönetici 
Pozisyonuna Geçtiklerinde Yaşadıkları Sıkıntılar Hakkındaki Görüşlerine Ait 
Bulgular 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların otelde yönetici pozisyonuna 
geçtiklerinde yaşadıkları sıkıntılar hakkındaki görüşlerine ait bulgular Tablo 5.’te verilmiştir. 

Tablo 5. Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Otelde Yönetici Pozisyonuna 
Geçtiklerinde Yaşadıkları Sıkıntılar Hakkındaki Görüşlerine Ait Bulgular 

 

Tablo 5.’e göre, araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların otelde yönetici 
pozisyonuna geçtiklerinde yaşadıkları sıkıntılar hakkındaki görüşleri bir bütün olarak ele 
alındığında işlev ve kavram yönüyle 2 farklı kategori açısından değerlendirilmiştir. Bunlar; 
Sıkıntı Yaşamayıp Destek Görenler (4) ve Yaşanılan Sıkıntılar/Olumsuzluklar (9)’dır. 

Katılımcıların Otelde Yönetici Pozisyonuna 
Geçtiklerinde Yaşadıkları Sıkıntılar Hakkındaki 

Görüşleri 
(F)  (%) 

Sıkıntı Yaşamayıp Destek Görenler 4 %30,78 

Yaşanılan 
Sıkıntılar/Olumsuzluklar 

Sözlü/ Fiziksel Taciz 1 %7,69 

Diğer Personellerin 
Olumsuz Tutum ve 

Davranışları 
2 %15,38 

Cinsiyet 2 %15,38 

Medeni Durumdan 
Kaynaklı Ailevi 

Sebepler 
2 %15,38 

Mezuniyet Alanının 
Farklı Olması 1 %7,69 

Yıldırma 
Davranışları/Mobbing 1 %7,69 

Toplam 13 %100 



Gül YILMAZ  

 2600 

Yaşanılan Sıkıntılar/Olumsuzluklar (9) kategorisindeki katılımcıların cevaplarından oluşturulan 
temalar; Sözlü/ Fiziksel Taciz (1), Diğer Personellerin Olumsuz Tutum ve Davranışları (2), 
Cinsiyet (2), Medeni Durumdan Kaynaklı Ailevi Sebepler (2), Mezuniyet Alanının Farklı Olması 
(1) ve Yıldırma Davranışları/Mobbing (1)’dir.  

Güvenilirlik açısından otel isimlerine yer verilmemektedir. Ancak yapılan yüz yüze görüşmede 
kurumsal zincir otellerde çalışan kadın yöneticilerin yöneticiliklerinde sıkıntı yaşamadıkları 
aksine destek gördükleri tespit edilmiştir. Sıkıntı yaşamayıp destek görenlerin oranı %30,78 ile 
tablo’dan da takip edilebilmektedir. 

 

Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Otelde Yönetici 
Olunduğunda Erkek Yöneticilerin ve Takım Arkadaşlarının Tutum ve Davranışları 
(Olumlu-Olumsuz) Hakkındaki Görüşlerine Ait Bulgular 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların otelde yönetici olunduğunda erkek 
yöneticilerin ve takım arkadaşlarının tutum ve davranışları (olumlu-olumsuz) hakkındaki 
görüşlerine ait bulgular Tablo 6.’da verilmiştir. 

Tablo 6. Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Otelde Yönetici Olunduğunda 
Erkek Yöneticilerin ve Takım Arkadaşlarının Tutum ve Davranışları (Olumlu-
Olumsuz) Hakkındaki Görüşlerine Ait Bulgular 

Katılımcıların Otelde Yönetici 
Olunduğunda Erkek Yöneticilerin ve Takım 

Arkadaşlarının Tutum ve Davranışları 
(Olumlu-Olumsuz) Hakkındaki Görüşleri 

 (F)  (%) 

Olumlu Tutum ve 
Davranışlar 

Sorun Yaşamayıp 
Destek Görenler 5 %33,33 

Olumsuz Tutum ve 
Davranışlar 

Medeni Durumdan 
Kaynaklı Ailevi 

Sebepler 
2 %13,33 

Yıldırma 
Davranışları/Mobbing 2 %13,33 

Cinsiyet 1 %6,66 

Sözlü Taciz 2 %13,33 

Diğer Personellerin 
Olumsuz Tutum ve 

Davranışları 
1 %6,66 

Olumlu Ya Da Olumsuz Tutum Davranış 
Yaşamayanlar 2 %13,33 

Toplam 15 %100 
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Tablo 6.’ya göre, araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların otelde yönetici 
olunduğunda erkek yöneticilerin ve takım arkadaşlarının tutum ve davranışları (olumlu-
olumsuz) hakkındaki görüşleri bir bütün olarak ele alındığında işlev ve kavram yönüyle 3 farklı 
kategori açısından değerlendirilmiştir. Bunlar; Olumlu Tutum ve Davranışlar (5), Olumsuz 
Tutum ve Davranışlar (8) ve Olumlu Ya Da Olumsuz Tutum Davranış Yaşamayanlar (2)’dır. 

Olumlu Tutum ve Davranışlar (5) kategorisindeki katılımcıların cevaplarından oluşturulan tema; 
Sorun Yaşamayıp Destek Görenler (5)’dir.  

Kadın yöneticiler erkek yöneticiler tarafından sorun yaşamadıklarını bilakis destek gördüklerini 
%33,33 oranda ifade etmişlerdir. Yapılan yüz yüze görüşmelerde olumsuz davranış görenlerin 
genelde kurumsal olmayan işveren sahibi otellerde çalışan yönetici kadınlar olduğu %13,33 
olarak tespit edilmiştir. 

 

Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Otelde Yönetici 
Olunduğunda Kadın Yöneticilerin ve Takım Arkadaşlarının Tutum ve Davranışları 
(Olumlu-Olumsuz) Hakkındaki Görüşlerine Ait Bulgular 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların otelde yönetici olunduğunda kadın 
yöneticilerin ve takım arkadaşlarının tutum ve davranışları (olumlu-olumsuz) hakkındaki 
görüşlerine ait bulgular Tablo 7.’de verilmiştir. 

Tablo 7. Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Otelde Yönetici Olunduğunda 
Kadın Yöneticilerin ve Takım Arkadaşlarının Tutum ve Davranışları (Olumlu-
Olumsuz) Hakkındaki Görüşlerine Ait Bulgular  

 

Tablo 7.’ye göre, araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların otelde yönetici 
olunduğunda kadın yöneticilerin ve takım arkadaşlarının tutum ve davranışları (olumlu-
olumsuz) hakkındaki görüşleri bir bütün olarak ele alındığında işlev ve kavram yönüyle 3 farklı 
kategori açısından değerlendirilmiştir. Bunlar; Olumsuz Tutum ve Davranışlar (10), Olumlu 
Tutum ve Davranışlar (1) ve Olumlu Ya Da Olumsuz Tutum Davranış Yaşamayanlar (1)’dır. 

Katılımcıların Otelde Yönetici Olunduğunda 
Kadın Yöneticilerin ve Takım Arkadaşlarının 

Tutum ve Davranışları (Olumlu-Olumsuz) 
Hakkındaki Görüşleri 

 (F)          (%) 

Olumsuz Tutum ve 
Davranışlar 

Hemcinslerin 
Olumsuz Tutum ve 

Davranışları 
10 %83,33 

Olumlu Tutum ve 
Davranışlar 

Sorun Yaşamayıp 
Destek Görenler 1 %8,33 

Olumlu Ya Da Olumsuz Tutum Davranış 
Yaşamayanlar 1 %8,33 

Toplam 12 %100 
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Olumsuz Tutum ve Davranışlar (10) kategorisindeki katılımcıların cevaplarından oluşturulan 
temalar; Medeni Durumdan Kaynaklı Ailevi Sebepler (2), Yıldırma Davranışları/Mobbing (2), 
Cinsiyet (1), Sözlü Taciz (2), Diğer Personellerin Olumsuz Tutum ve Davranışları (1)’dir.  

Olumlu Tutum ve Davranışlar (5) kategorisindeki katılımcıların cevaplarından oluşturulan tema; 
Sorun Yaşamayıp Destek Görenler (5)’dir.  

Kadın yöneticilerin takım arkadaşı olarak çalıştıkları hemcinsleri olan kadınlardan %83,33 ile 
olumsuz davranış gördükleri tablo’dan da takip edilebilmektedir. Burada da kıskançlık 
duygusunun ağır bastığı yine mülakatta kadın yöneticiler tarafından ifade edilmiştir. 

 

Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Gelecekte Kadın Yönetici 
Olacak Kadınlara Tavsiyeleri Hakkındaki Görüşlerine Ait Bulgular 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların gelecekte kadın yönetici olacak kadınlara 
tavsiyeleri hakkındaki görüşlerine ait bulgular Tablo 8.’de verilmiştir. 

 

Tablo 8. Araştırmanın Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Gelecekte Kadın Yönetici 
Olacak Kadınlara Tavsiyeleri Hakkındaki Görüşlerine Ait Bulgular 

 

Katılımcıların Gelecekte Kadın Yönetici 
Olacak Kadınlara Tavsiyeleri Hakkındaki 

Görüşleri 
(F) (%) 

İçsel Motivasyon 
Kaynakları 

Sorumluluk Bilinci 1 %6,25 

Zor İşlerin Üstesinden 
Gelmek  6 %37,50 

Bireysel Başarı 3 %18,75 

Dış Görünüş/Bakımlı 
Olmak 

1 %6,25 

Sektörde Kendilerini 
Geliştirecek Eğitim 

Almaları 
2 %12,50 

Dışsal Motivasyon 
Kaynakları 

Üst Makamların İlgisi 1 %6,25 

Çalışma Ortamında 
Görevin Ön Planda 

Tutulduğu Algısının 
Yansıtılması 

1 %6,25 

Dış Kaynaklı Destek 
Almak 

1 %6,25 

Toplam 16 %100 
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Tablo 8.’e göre, araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların gelecekte kadın yönetici 
olacak kadınlara tavsiyeleri hakkındaki görüşleri bir bütün olarak ele alındığında işlev ve kavram 
yönüyle 2 farklı kategori açısından değerlendirilmiştir. Bunlar; İçsel Motivasyon Kaynakları (13) 
ve İçsel Motivasyon Kaynakları (3)’dır. 

İçsel Motivasyon Kaynakları (13) kategorisindeki katılımcıların cevaplarından oluşturulan 
temalar; Sorumluluk Bilinci (1), Zor İşlerin Üstesinden Gelmek (6), Bireysel Başarı (3), Dış 
Görünüş/Bakımlı Olmak (1) ve Sektörde Kendilerini Geliştirecek Eğitim Almaları (2)’dır.  

Kadınların turizm sektöründe yönetici olarak çalışacak diğer kadınlara tavsiyelerine 
bakıldığında; yılmadan zorlukların üstesinden gelmelerini öğütledikleri tablodan da %37,50 oran 
ile görmek mümkündür. 

Araştırmanın genel bulguları değerlendirildiğinde katılımcıların yöneticiyi olmayı % 30 oranla 
hedefledikleri görülmektedir. Katılımcıların çoğu yönetici olmadan önce işleriyle ilgili sıkıntılar 
yaşamışlardır. Bunların büyük kısmı cinsiyet temellidir (bkz. Tablo 4). Katılımcılar yönetici 
olarak çalışmaya başladıktan sonra da yaşadıkları sıkıntıların çoğunun cinsiyet temelli olduğu 
görülmektedir (bkz. Tablo 5). Kadın yöneticilerin, yönetici olduktan sonra erkek yönetici ve takım 
arkadaşlarından gördükleri olumsuz davranışlar, olumlulara ya da olumlu-olumsuz 
olmayanlara göre daha fazladır. Aynı durum, hemcinsleri için de geçerlidir. Katılımcıların 
gelecekte yönetici olacak kadınlara önerilerine bakıldığında en fazla “zor işlerin üstesinden 
gelmek” önerisinde bulundukları görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Öznesi insan olan turizm sektörü emek-yoğun olma özelliği nedeniyle çalışma koşulları diğer 
sektörlere göre farklılık gösteren bir sektördür. Özellikle bireyler tatil yaparken ve bayram, 
yılbaşı gibi diğer özel günlerde çalışma zorunluluğunun olması hem kadın hem erkek çalışanlar 
açısından bir hayli yoğun mesai gerektirmektedir. Kadın çalışan ve kadın yönetici olan kişilerin 
aile hayatlarından ve çocuklarından uzak kalması eş ve çocuklar açısından da sorun 
yaratabilmektedir. Çalışmada, yüz yüze yapılan görüşmede kadın yöneticiler, özellikle bebek 
bekledikleri hamilelik döneminde; rahatsızlanabilecekleri, izin alabilecekleri veya doğum iznine 
çıkacaklarından dolayı işin yarım kalabileceği ve bu süreçte diğer çalışanlara fazla yük 
binebileceği hususundan dolayı gizli bir mobing gördüklerini de belirtmişlerdir. Bu nedenle bazı 
kadın yöneticiler “anne” olmayı bile ertelemiş veya kariyerlerinde yükselmeyi tercih 
ettiklerinden çocuk sahibi olmayı istemediklerini belirtmişlerdir. Ancak sektörde çalışmak 
isteyen kadınlar yine de zoru başarmak azminden yola çıkarak hedeflerine ulaşmak için gayret 
göstermektedirler. Yapılan çalışmada turizm sektöründe kadın yönetici olarak çalışmanın 
güçlüklerle dolu olduğu vurgulanmaktadır. İşe yapılan başvurularda öncelikle düzgün fiziğe 
sahip olmanın önemli olduğu, akıcı ve Türkçeyi doğru kullanarak konuşmanın ve ikna 
yeteneğinin olması hususunun öneminden bahsetmişlerdir. Yoğun çalışma koşullarıyla birlikte 
bazı erkek yöneticilerde bulunduğu kadrodan yönetici olarak çıkan kadının o görevi 
dolduramayacağı veya o görevi layıkıyla yapamayacağı fikrinin hakim olduğu belirtilmiştir. 
Kurumsal veya uluslararası zincir otellerde çalışan kadın yöneticiler ise çalışma koşullarının 
daha anlayışlı, objektif ve erkek çalışma arkadaşları veya yöneticilerinden destek gördükleri 
şeklinde ifade etmişlerdir. Bu otellerde kadın yöneticiler çalışma hayatında olumsuzluk 
yaşamadıklarını ve zevkle çalıştıklarını belirtmişlerdir.  

Kadınların çalışma hayatı içerisinde yer alması toplumların gelişmişlik düzeyleri ile de ilgilidir. 
Her alanda, her platformda söz sahibi olmak isteyen kadınlar desteklenmelidir. Kendini eğitim 
ile geliştiren ve donatan kadın, hem iş hayatında hem de evde çocuklarına da ışık olabilecektir. 
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Nitekim Birleşmiş Milletler UNDP 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında kadınların 
toplumda güçlenmelerine yönelik çalışmalar olması gerektiği vurgulanmaktadır. Ülkemizde de 
gerek iş hayatında gerek tarlada, gerek evde çalışan kadınların ekonomiye katkılarının olduğu 
da bir gerçektir. Evde iken sosyal ağlardan el işi yaparak geçimlerini sürdürmeye çalışan birçok 
kadın da bulunmaktadır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile birlikte kadınlar internet 
ortamını bilinçli kullanarak iş olanakları da yaratabilmektedirler. Daha fazla kadının iş hayatına 
katılımını desteklemek ve olanaklar sunmak gerekmektedir. Toplumda kadına gereken önem, 
değer ve saygının verilebilmesi için sivil toplum kuruluşları, belediyeler işbirliği içerisinde olarak 
kadınların mesleki olarak yetiştirilmesine yönelik kurslar düzenlenmesine öncülük etmelidir. 
Ayrıca görsel medyanın etkisi insanlar üzerinde son derece etkilidir. Kadına karşı saygı ve sevgi 
dolu davranışlar konusunda çeşitli eğitim programları düzenlenerek toplumun 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kadın yöneticilerin başarılarını paylaşıp destek olmak diğer 
kadınlar üzerinde de teşvik edici unsur olabilecektir.  
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Öz 

Sosyal medya mecralarının gösterişçi tüketime uygun ortamlar haline gelmeleriyle birlikte 
gösteriş üç temel özellik olan fotoğraf, video ve yer bildirimi etrafında toplanmıştır. Dolayısıyla 
bu çalışmada, sosyal medyada paylaşılan yemek temalı fotoğrafların, gösterişçi tüketim boyutu 
ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için daha önce geliştirilen ölçeklerden 
yararlanılarak veriler anket yardımıyla toplanmış ve analize tabi tutulmuştur. Araştırma 
kapsamında yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 
Araştırma sonuçları katılımcıların büyük çoğunluğunun yemek temalı paylaşımlar üzerinden 
sosyal medyayı gösterişçi tüketim amacıyla kullanmadıklarını göstermiştir. Bununla beraber 
erkeklerin kadınlara nazaran gösterişçi tüketimlerini sosyal medyada daha fazla sergiledikleri ve 
1000 TL üzerinde geliri olan katılımcıların sosyal medyayı gösterişçi tüketim aracı olarak 
kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca fotoğraf, video, yer bildirimi gibi içeriklerin paylaşılmasına 
olanak sağlayan Instagram’ın gösterişçi tüketim amaçlı kullanımda en fazla tercih edilen mecra 
olduğu bulgulanmıştır. 
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Abstract 

As the social media platforms became suitable environments for conspicuous consumption, the 
show was gathered around three basic features; photography, video and location notification. 
Therefore, in this study it was aimed to examine the food-themed photos shared on social media 
with the conspicuous consumption dimension. In order to realize this purpose, the data were 
collected and analyzed by using the scales developed before. Percentage, frequency, arithmetic 
mean, t-test and one-way analysis of variance were conducted within the scope of the research. 
The results of the research showed that the vast majority of the participants did not use social 
media for the purpose of conspicuous consumption through food-themed posts. However, it has 
been determined that men exhibit their conspicuous consumption more on social media than 
women and the participants with income over 1000 Turkish Liras use social media for 
conspicuous consumption tool. In addition, Instagram has been found to be the most preferred 
platform use for conspicuous consumption, which allows sharing of content such as photos, 
videos, and location notifications. 
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GİRİŞ 

Yemek yeme, bireylerin yaşamlarını sürdürmek için zaruri bir ihtiyaçtır. Diğer taraftan yemek 
yeme ise, artık yaşamak için zorunlu bir tüketim davranışından simgesel bir gösterge haline 
gelerek, gösterişçi tüketime doğru yol almaktadır. Gösterişçi tüketimde yemek yemenin önemi 
fiziksel ihtiyaçlardan ziyade sembolik niteliğinden gelmektedir. Dolayısıyla bireylerin yemek ve 
mekân tercihleri tükettikleriyle görünür hale gelme isteği doğrultusunda şekillenmektedir. Tam 
bu noktada sosyal medya aracılığıyla görünmek istedikleri şekilde paylaşımlar yapmaktadırlar. 
Yemek temalı fotoğraflar bu mecralar kanalıyla sıkça paylaşılmaktadır. Önceleri insanlar 
arasında ne yenildiğinin pek konuşulmadığı, göz hakkı kavramı nedeniyle et türleri gibi yoğun 
kokulu gıdaların komşularla paylaşıldığı bir noktadan ne yenildiğinin teşhir edildiği bir noktaya 
gelinmesi halen çözümlenememiş bir konudur. Dikkat çekici bir şekilde lüks ürünler satın almak 
ve tüketmek, artık sadece seçkinler arasında modern bir yaşam tarzı olmaktan çıkmıştır. Sosyal 
medya kullanımının ve tüketicilerin değişen yaşam tarzları nedeniyle, göze çarpan gösterişçi 
tüketim artık toplumda daha yaygın hale gelmiştir (Kastanakis ve Balabanis, 2014: 2148). 
Gösterişçi tüketimde, bireylerin çevrelerine kendini kabul ettirme ve varlıklı olduğunu gösterme 
ihtiyacı gibi nedenler yer almaktadır (Hız, 2011: 118). McDonnell (2016: 241), "Food Porn" adlı 
eserinde, yemeğin statü yüklü sosyal sınır arenası olduğunu savunmaktadır. Doğal olarak, 
herhangi bir toplumdaki bireyler servetlerini göstermek ve bunlarla özdeşleşmek için ellerinden 
gelebilecek diğer araçlarla birlikte yiyecekleri de kullanmaktadır. İnsanlar sosyal medya 
hesapları olmadan önce bu bilgileri alçakgönüllülükle saklamış olsa da bu platformlardaki 
etiketleme ve konum seçenekleri, kullanıcıların yedikleri yiyecekleri kapsamlı bir şekilde 
belgelemelerine izin verdiği için artık durum değişmiştir (Benninger, 2017: 2).  

Veblen 1899 yılında yayınlanan “The Theory of The Leisure Class” (Aylak Sınıfı Teorisi) adlı 
çalışmasında gösterişçi tüketimin üst sınıflar ve bu sınıflara benzemeye çalışanlar tarafından 
yapıldığını savunmuş ve bu nedenle de gösterişçi tüketimi sınıfsal farklılaşmalara dayandığını 
iddia etmiştir (Veblen, 1995). Literatür taramaları, (Hu vd., 2014; McDonnell, 2016; Benninger, 
2017; Akyazı, 2019; Saleeva, 2019) sosyal medyada gösterişçi tüketim olgusunun üç temel özellik 
(fotoğraf, video, yer bildirimi) etrafında toplandığını göstermiştir. Bu bağlamda literatürde 
fotoğraf, video, yer bildirimi gibi içeriklerin paylaşılmasına olanak sağlayan (Facebook, 
Instagram vb.) sosyal medya mecralarının, gösterişçi tüketimi sergilemeye uygun ortamlar 
olduğu vurgulanmıştır. Bu tür sosyal medya aracılığı ile fertler kullandıkları markalardan, 
gittikleri restoranlara kadar ve hatta yedikleri yemekleri bile paylaşarak kendilerini teşhir etme 
çabası içine girmektedir (Sabuncuoğlu, 2015: 374).  

Gösterişçi tüketimi sergileme alanlarından biri olan sosyal medyanın kullanımının artmasıyla 
insanlar, yemek masaya geldiğinde ellerini çatal ve bıçağa götürmek yerine cep telefonlarına 
götürüp tabaktaki yemeğin fotoğrafını çekmekte ve sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle 
paylaşmaktadır (Yin, 2015). Dahası paylaşımlara sadece yiyecek fotoğrafları değil mekân ve insan 
da dâhil edilmektedir. Kocabey Şener’e (2014: 77) göre sosyal medyada paylaşılan yemek 
fotoğraflarında mekân türü ve yemeğin sunumu önemli bir kriter konumundadır. Sıradan bir 
mekânda yenilen yemekler sosyal medyadaki yemek temalı paylaşımlarda yer almamaktadır. 
Paylaşımlar genelde popüler ve lüks mekânlarda (Sturbucks, Mado, Bigchef vb.) özenle 
hazırlanarak servis edilen yiyecek ve içeceklerdir. Dolayısıyla bireyler kendini teşhir ederek 
gidebildikleri popüler/lüks mekânları ve yiyebildikleri lüks yiyecekleri paylaşarak, kendilerine 
tükettikleri üzerinden saygınlık ve statü elde etmeyi amaçlamaktadır (Atwal, Bryson ve Tavilla, 
2019: 459-460). Kısaca, sosyal paylaşım sitelerinin sunduğu beğenme, yorum yapma ve paylaşma 
imkânları insanlara bu isteklerini karşılama olanağı tanımaktadır. Buradan yola çıkıldığında, 
insanların sosyal ağlar sayesinde gösterişçi tüketimlerini sergilemeyle beğenilip, onaylandıkları 
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hissini yaşadıkları düşünülmektedir. Bu ortamlardan aldıkları destekle güç kazanma, statü sahibi 
olma, saygınlığı artırma ve üstün olma arzusu duymaları olasıdır. 

Bu çalışmada, sosyal medyada kullanılan yemek temalı fotoğraflarının paylaşımını gösterişçi 
tüketim bağlamında irdelemesi amaçlanmaktadır. Gidilen mekânlarda yiyecek-içecek 
fotoğraflarını çekmek ve sosyal medyada paylaşmak artık üniversite gençliği arasında yaygın bir 
uygulama haline gelmiştir (Thanarugchok, 2017: 11). Instagram ve Facebook gibi platformların 
üniversite öğrencilerinin yaş aralığındaki insanlar tarafından yaygın olarak kullanıldığından 
(www.wearesocial.com), çalışma bu nesildeki bireyleri kapsamaktadır. 

Sosyal medya ile gösterişçi tüketimi ele alan çalışmaların, kavramı farklı boyutlarda ele aldığı 
görülmektedir. Örneğin; Kocabay Şener (2014), sosyal medyada yemek fotoğraflarının paylaşım 
nedenlerini; Thoumrungroje, (2014) sosyal medya kullanım yoğunluğunun ve ağızdan ağıza 
iletişimin (E-Wom) gösterişçi tüketime etkisini; Öz (2018) ve Çakır (2018), sosyal medyayı 
kullanım sıklığının gösterişçi tüketim eğilimleri üzerine etkisini; Yılmaz (2018), öğrencilerinin 
sosyal medyayı gösterişçi tüketim mecrası olarak kullanımını; İlhan (2018), sosyal medya 
kullanımında gösteriş tüketim eğilimini X, Y ve Z kuşakları açısından; Widjajanta, Senen, 
Masharyono, Lisnawati ve Anggraeni (2018), sosyal medya kullanımı ve benlik saygısının 
gösterişçi tüketim üzerindeki etkisini; Bayuk ve Öz (2018),  sosyal medya ortamında gösterişçi 
tüketimin sergilenmesi durumunu sosyo-demografik özellikler üzerinden; Saleeva ise (2019), 
sosyal medyadaki gıda tüketiminin sosyal statü ile nasıl bağlantılı olduğunu araştırmıştır. Fakat 
sosyal medya mecrasında yemek temalı paylaşımları gösterişçi tüketim bağlamında ele almış 
çalışmalara rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın, 2020 yılı itibariyle alandaki 
çalışmalardan farklı bir konumda olacağı ve ileride yapılacak çalışmalara yol gösterici olacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca yiyecek-içecek sektöründeki girişimci ve yatırımcılara kuracakları 
işletmelerin konsepti hakkında fikir oluşturacağı da öngörülmektedir. Sosyal medya ortamında 
yemek temalı paylaşımların gösterişçi tüketim bağlamında araştırma konusu olarak seçilmesinin 
sebebi, konuyu bu anlamda irdelemiş olan çalışmaya rastlanmamış olmasıdır. Bu nedenle sosyal 
medyada yapılan gösterişçi tüketim yemek temalı paylaşımlar bağlamında ele alınarak 
sınırlandırılmıştır.  Ayrıca gidilen mekânlarda yiyecek-içeceklerin fotoğraflarını sosyal medyada 
paylaşmanın üniversite öğrencileri arasında yaygın bir uygulama haline geldiği 
düşünüldüğünden, çalışma bu gruba giren katılımcılarla sınırlandırılmıştır.   

 
KURAMSAL ÇERÇEVE 
Sosyal Medya ve Yemek Fotoğrafları 
İnternet kullanımı küreselleşme olgusunun devreye girmesi, ulusal sınırların ortadan 
kalkmasıyla birlikte hızlı bir biçimde yaygınlaşarak önem kazanmış (Mathews vd., 2016: 820) ve 
dijitalleşmeyle birlikte etkileşimi artmıştır (Leung vd., 2015:147). İnternette kullanıcılar arası 
iletişim ve etkileşimin önem kazanması sosyal medya kavramını ortaya çıkarmıştır (Budden vd., 
2007: 147; Leeflang vd., 2014: 1). Sosyal medya; bloglar, forumlar ve sosyal ağlar (facebook, 
instagram, twitter vb.) gibi insanların etkileşimde bulundukları ve çeşitli paylaşımlar yaptıkları 
sanal çevrimiçi platformlardır (Widjajanta vd., 2018: 5). Sosyal medya artık yeni bir gösteriş 
mecrasını oluşturmaktadır. Akıllı telefonların da insan hayatına girmesiyle, insan merkezinde 
olmayan fotoğrafın her an çekilebilmesini mümkün kılmıştır. Çekilen çok sayıda fotoğraf, 
telefonda durduğu sürece çok da işlevsel sayılmamış, fotoğrafların işe yaraması için paylaşımın 
da devreye sokulması gerekmiştir. Özellikle 2010 yılından sonra, sosyal medyada yoğun bir 
şekilde yemek içerikli fotoğraf, video ve yazılı içerik paylaşıldığı görülmektedir (Hu vd., 2014: 
595; Smith, 2019). 2020 yılı itibariyle dünya genelinde Facebook’un 2,4 milyar, Instagram’ın 1 
milyar kullanıcısı bulunmakta ve her iki sosyal platformun kullanıcı profilini ağırlıklı olarak 18-
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34 yaş arası bireyler oluşturmaktadır (www.wearesocial.com). Kullanıcıların kimi mekânı, kimisi 
de yemeğe dair fotoğrafları paylaşmaktadır. Sosyal ağlardaki bu paylaşımlar daha çok neyi 
tükettiğini göstermeye yöneliktir. Sadece Instagram’da #food başlık etiketi (hashtag) ile 223 
milyondan fazla fotoğraf bulunmakta ve genellikle #foodporn, #foodie gibi diğer başlık 
etiketleriyle eklenmektedir (www.instagram.com). Tüketilen yiyeceklerin kültürel ve ekonomik 
değeri, bireysel statünün konumunu belirlemektedir. Bu nedenle insanlar neyi, nerede ve kiminle 
yediğini sosyal medya hesaplarından paylaşma eğilimindedir. İnsanlar karınlarını doyurmaktan 
ziyade yemeği bir gösteri aracı olarak görmektedir (Çaycı, 2019: 133). Sosyal paylaşım sitelerinin 
sunduğu beğenme, yorum yapma ve paylaşma imkânları insanlara bu isteklerini karşılama 
olanağı tanımaktadır. Günün her anı yüz binlerce kişi yedikleri yemeklerin, gittikleri lüks 
mekânların fotoğrafını Facebook, Instagram gibi sosyal ağlarda paylaşarak diğer sosyal ağ 
kullanıcılarına göstermektedirler. Sosyal medya araçlarının her geçen gün artması ile birlikte 
bireylerin gösterişçi tüketimlerini sergileme mekânları da o derece artmaktadır. Sosyal medyada, 
yemekle ilgili görsellerin yükselişe geçmesinin nedenleri arasında; kendini başkalarına 
beğendirme, teşhir etme, kanıtlama ve daha varlıklı olduğunu gösterme ihtiyacı gibi faktörler 
sayılabilmektedir. 

 

Gösterişçi Tüketim  

Önceleri yeme, içme, barınma, korunma gibi temel fizyolojik ihtiyaçları karşılamak için yapılan 
tüketim, Boğa ve Başçı’ya (2016: 464) göre zaman içerisinde bu boyuttan çıkmış, kültürel ve sosyal 
bir boyut haline gelmeye başlamıştır. Gelinen nokta zaruri ihtiyaçlar için tüketim yapanlardan 
ziyade, gösteriş için tüketimi benimsemiş bireylerin arttığını göstermektedir (Şahin ve Anık, 
2017: 1). Başka bir değişle; fizyolojik ihtiyaçları karşılamanın dışında tüketim, artık bir gösterge 
(statü edinmede, sınıfsal özlemlere yanıt bulmada, hedonizm arayışlarında) haline gelmiş etkili 
bir araç durumundadır. Featherstone, tüketimin; “tahrip etmek, harcamak, israf etmek ve 
bitirmek” anlamına geldiğini ifade etmiş, Baudrillard ise, tüketimi gereksinimleri tatmin etmede 
bir “gösterge sistemi” olarak tanımlanmıştır (Şüküroğlu, 2018: 2). Kapitalist ideolojinin egemen 
olduğu son iki yüzyıldır tüketim kavramı ve buna bağlı olarak tüketim, tüketim toplumu, gösteri 
toplumu ve gösterişçi tüketim gibi kavramlar farklı alanlardaki kuramcılar (Baudrillard, 
Featherstone, Bocock, Veblen, Adorno, Horkheimer, Bauman, Jameson, Sombart, Weber, 
Galbraith, Debord ve Simmel gibi) tarafından tartışılmıştır. Tablo 1’de tüketim davranışları 
verilmektedir. 

Gösterişçi tüketim kavramını ilk kez Veblen, 1899 yılında “Aylak Sınıfının Teorisi” adlı eserinde 
ele almıştır. Veblen’e göre insanların saygısını kazanmak için servet ve güç sahibi olmak yeterli 
değildir. Servet ve gücün kanıtları da sergilenmelidir. Çünkü saygı yalnızca kanıtlar karşısında 
bahşedilir. Servet ve gücün kanıtı kişinin kendisini topluma kabul ettirme ve onlar tarafından 
önemsenmenin yanı sıra kişinin egosunu tatmin etmesinde de önemli bir rol oynamaktadır 
(Veblen, 1899’dan çev. User, 1995: 49). Veblen’in eleştirel yaklaşımına göre, eğer kişi varlıklı ise 
ve sosyal hiyerarşi içerisinde yüksek bir konumda yer almayı arzuluyorsa varlıklı olduğunu 
göstermek zorundadır. Böyle bir amacın gerçekleştirilebilmesi için etkili olan araç “gösterişçi 
tüketim”dir. Adam Smith, gösterişçi tüketimi sosyal aktivite olarak görmüş ve gösterişçi 
tüketimi, bireyin toplum içerisinde kendini öne çıkarmaya yarayacak sembolleri elde etmesi için 
gösterdiği faaliyet olarak tanımlamıştır (Yılmaz, 2018: 42). Dolayısıyla bazı insanlar, ürün veya 
hizmetin işlevinden ve kalitesinden ziyade kendi kimliğini nasıl oluşturup sembolize ettiğine, 
sağladığı haz ve eğlenceye, toplumsal statüyü göstermede nasıl ve ne derece işlev sergilediğine 
(Atwal vd., 2019: 455) bu statü ve saygınlığını başkalarına kıskandırıcı bir biçimde sunmaya 
(gösterişçi tüketim) odaklanmaktadır. Literatürde yer alan tanımlardan yola çıkarak, geçmişte 
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yapılan gösterişçi tüketimi insanların statülerini korumak ya da yükseltmek amacıyla sahip 
oldukları lüks mal ve hizmetleri kamusal alanda sergileyerek gerçekleştirdikleri tüketim 
davranışı olarak tanımlamak mümkündür. Fakat bu durum değişmiş ve gösterişçi tüketim artık 
kamusal alanlardan sosyal medya mecralarına taşınmıştır.  

 

Tablo 1. Tüketim Davranışları 

İhtiyaç tüketimi  Bireylerin hayatlarını devam ettirebilmek için zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak 
adına yaptıkları tüketim biçimidir.  

Gösteriş tüketimi  Bireylerin sahip olunan malları başkalarına göstermek ya da üst sınıfta 
olunduklarını kanıtlamak amacıyla yaptıkları tüketimdir.  

Marka tüketimi  İhtiyaç karşılamanın ötesinde belirli markaların tüketilmesidir. Marka haz 
verdiği ya da gösterişli olduğu için tercih edilmektedir.  

Lüks tüketim  
En basit tanımıyla bireylerin lüks ürünleri tüketmesidir. Bireylerin ekonomik 
güçleriyle karşılayamayacakları ürünleri tüketmeleriyle ortaya çıkmaktadır.  

Hedonik tüketim  Bireylerin zevk için yaptıkları, haz veren tüketimdir. Tüketilen ürünün ihtiyacı 
karşılamasından çok verdiği haz önemlidir.  

Sembolik tüketim  Bireylerin bir ihtiyacı karşılamak içinde değil de ürünün sahip olduğu sembolik 
değer için yapılan tüketimdir.  

Statü tüketim  
Bireylerin kendileri ve çevreleri için statü değeri taşıyan ürünleri kullanarak 
konumlarını korumaya çalışmalarıdır.  

Kompulsif tüketim 
Kompulsif satın alma davranışı, süreklilik ve aşırılık gösteren, dayanılmaz, 
dürtüsel, uygunsuz ve kişilere rahatsızlık veren alışveriş davranışı olarak 
tanımlanmaktadır 

Kaynak: Şenol ve Taş (2019:133). 
 
İlgili Çalışmalar 

Kocabay Şener’in (2014), sosyal medyada paylaşılan yemek fotoğraflarını değerlendirdiği 
çalışmasının sonuçlarına göre, bireyler sıradan bir mekânda tükettikleri basit yiyecekleri teşhir 
etmeye değer bulmamaktadır; daha klas mekânlarda daha gösterişli yiyecekleri tükettiklerinde 
bunu başkalarına göstermek istemektedirler. Böylece sosyal medya hesaplarındaki arkadaşlarına 
ve takipçilerine nelere ulaşabildiklerini göstererek, kendilerini tükettikleri üzerinden teşhir 
etmektedirler. Öz (2018), sosyal medya ortamında gösterişçi tüketimi ele aldığı çalışmasında, 
sosyal medyayı sık kullananların gösterişçi tüketim bağlamında paylaşımlar yapmaya daha 
meyilli olduklarını ve bunu tetikleyen durumun bireylerin sahip oldukları en temel ve güçlü 
güdünün taklit ve teşhir olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde Çakır (2018), sosyal medya 
kullanımının tüketicilerin gösterişçi tüketim eğilimleri üzerine etkisini incelediği çalışmasında, 
sosyal medyayı yoğun kullanan bireylerin gösterişçi paylaşımları daha sık gerçekleştirdiklerini, 
ayrıca orta yaş grubundaki yüksek gelirli bireylerin genç yaş gruplarına göre daha fazla gösterişçi 
tüketim eğiliminde olduklarını bulgulamıştır. Yılmaz (2018), ise Sakarya Üniversitesi İletişim 
Fakültesi öğrencilerinin sosyal medyayı gösterişçi tüketim mecrası olarak kullanımını 
irdelemiştir. Sonuç olarak öğrencilerin gösterişçi tüketim eğilimlerinin yüksek, buna karşın 
gösterişçi tüketim eğilimlerini sosyal medya üzerinde sergileme durumlarının düşük çıktığını 
ayrıca, kadın öğrencilerin sosyal medyayı, erkek öğrencilerden daha fazla gösterişçi tüketim 
mecrası olarak kullandığını tespit etmiştir. İlhan da (2018), sosyal medya kullanımında gösteriş 
tüketim eğilimini X, Y ve Z kuşakları açısından değerlendirmiştir. Bulgulara göre, Y kuşağının 
kendini daha üst bir sınıfa aitmiş gibi göstererek, diğerlerinden farklılaşma ve bir üst ekonomik 
sınıfın içerisinde yer aldığı izlenimi vererek sosyal statüsünü iyileştirme çabası içinde olduğu, 
buna karşın Z kuşağının internet temelli bir çağda doğup büyümesi nedeniyle “sosyal medyayı” 
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sanal bir dünyanın aksine gerçek bir dünya olarak algılaması nedeniyle gösterişçi tüketim 
davranışının bu kuşağın aktivitelerini ve satın aldığı ürünleri şekillendirdiğini tespit etmiştir.  

Widjajanta, Senen, Masharyono, Lisnawati ve Anggraeni (2018), sosyal medya kullanımı ve 
benlik saygısının gösterişçi tüketim üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında, sosyal 
medya kullanımının ve benlik saygısının gösterişçi tüketim üzerinde yüksek bir etkiye sahip 
olduğunu bulgulamışlardır. Bayuk ve Öz (2018), sosyal medya ortamında gösterişçi tüketimin 
sergilenmesi durumunu incelemişlerdir. Sonuçlara göre, kadınların erkeklerden daha fazla 
sosyal medyada gösterişçi tüketimlerini ve boş zamanlarını sergilemeye eğilimli oldukları 
çıkmıştır. 18-25 yaş aralığındaki grupların daha yaşlı olanlara göre sosyal medyada gösterişçi 
paylaşımlar yaptıkları ortaya çıkmıştır. Aylık kişisel geliri en düşük olanların geliri en fazla 
olanlara göre, sosyal medyada gösteriş unsuruna daha eğilimli olduklarını ve ayrıca öğrencilerin 
kamu çalışanlarına göre sosyal medyada gösteriş unsuruna daha çok eğilim gösterdiklerini 
bulgulamışlardır. Saleeva ise (2019), çalışmasında sosyal medyadaki gıda tüketiminin sosyal 
statü ile nasıl bağlantılı olduğunu araştırmıştır. Çalışmanın sonuçları genel olarak, insanların 
sosyal medyayı kültürel zevklerini ve sosyal gruplarına atfedilen sembolik sınırları göstermek 
için bir araç olarak kullandıklarını göstermektedir. Sonuç olarak yukarıda incelenen çalışmalarda 
sosyal medya üzerinden gösterişçi tüketimin, farklı temalar üzerinden ele alındığı fakat sosyal 
medya ortamında yemek temalı paylaşımların gösterişçi tüketim bağlamında irdelenmediği 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın odak noktası, sosyal medyada gerçekleştirilen 
gösterişçi tüketimin yemek temalı paylaşımlar üzerinden incelenmesidir. 
 
ARAŞTIMA YÖNTEMİ 

Araştırmada veriler daha önce geliştirilen ölçeklerden yararlanılarak hazırlanan anket 
yardımıyla toplanmıştır. Sosyal medyada yemek temalı gösterişçi tüketim ölçeğinin geliştirilme 
sürecinde, Ekşi, (2016) Yılmaz, (2018) ve İlhan’ın (2018) çalışmalarının yanı sıra ilgili alan 
yazından faydalanılmış ve 21 ifadeden oluşan taslak hazırlanmıştır. Taslak ölçek ifadelerine 
yönelik kapsam geçerliliğini sağlamak adına bu ifadelerin içerikleri hakkında akademisyenlerin 
görüşleri ve eleştirileri alınarak bazı ifadelerin çıkartılmasına karar verilmiş, bazı ifadelerde de 
değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme sonucunda toplam ifade sayısı 17’ye düşürülmüş 
ve pilot uygulama ile test edilmiştir. Uygulama sonucunda ifadelerde herhangi bir anlaşılmazlık 
görülmemiştir. Böylece ana uygulamaya geçilmiştir. Anket, toplam 8 soru ve 17 ifade (Beşli 
Likert) olmak üzere iki bölümden oluşturulmuştur. Anketin birinci kısmı, katılımcıların 
tanımlayıcı bilgilerini belirleyen sorulardan, ikinci kısmı ise sosyal medyada yemek fotoğrafları 
paylaşımını gösterişçi tüketim bağlamında ölçmeye yönelik 17 ifadeden oluşmaktadır. 
Uygulama sonucunda elde edilen veriler istatistik paket programında analiz edilmiştir. 
Araştırma kapsamında yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi 
yapılmıştır. İlgili alan yazın incelendikten sonra, sosyal medyada çok sık kullanılan yemek temalı 
paylaşımları gösterişçi tüketim bağlamında irdelemek amacıyla cevapları aranan sorular 
aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 
 
AS1 Katılımcılar, hangi sosyal medyayı yemek temalı paylaşımlar üzerinden gösterişçi tüketim 
mecrası olarak kullanmaktadır? 
AS2 Katılımcılar sosyal medyada yemek temalı paylaşımlar aracılığıyla gösterişçi tüketim 
gerçekleştirmekte midir? 
AS3 Katılımcıların sosyal medyada yemek fotoğrafları aracılığıyla yaptıkları gösterişçi tüketim 
demografik özelliklerine göre farklılık göstermekte midir? 
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Evren ve Örneklem 

Çalışma evrenini, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğrenim gören 12 bin 511 aktif öğrenci 
oluşturmaktadır (MAÜ, 2020a). Bu ölçekte bir evrene genellenecek örneklem sayısı 372’dir. 
Araştırmada örneklem seçimi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 
örnekleme tercih edilmiştir. Kolayda örnekleme, ankete gönüllü cevap veren herkesin örnekleme 
dahil edilebilmesi esasına dayanmaktadır (Coşkun vd., 2015: 139). Evreni temsil edebilecek 
örneklem çerçevesi belirlenirken, Yamane’in (2001), örneklem formülü kullanılmıştır. Çalışmanın 
pilot uygulaması 50 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama sonrası elde edilen verilere 
göre 17 ifadeden oluşan sosyal medyada gösterişçi tüketim ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısı 
0,758 olarak tespit edilmiştir. Yapılan pilot uygulama ve güvenirlik analizi sonucunda anketin 
uygulanmasına karar verilmiştir. Uygulama Şubat 2020 ile Mart 2020 tarihleri arasında yapılmış 
olup, toplamda 386 anket elde edilmiş ve tamamı değerlendirmeye alınmıştır.  
 
Ölçeğin Güvenirlik ve Geçerlik Analizi 
Cronbach’s Alpha katsayısı, ölçeğin genel güvenirliğini gösteren bir analiz türüdür. Cronbach’s 
Alpha değerinin 0.70’den yüksek olması gerekmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 333). 17 ifadeden 
oluşan ölçeğe yapılan güvenirlik analizinde Cronbach’s alfa (α) değeri 0,962 olarak 
hesaplanmıştır. Dolayısıyla ölçeğin iç tutarlılık değerinin yüksek olduğunu söylemek 
mümkündür. Sosyal medyada gösterişçi tüketim ölçeğinin 17 ifadesine uygulanan faktör analizi, 
toplam varyansın % 62,946’sını açıklamaktadır. Tek maddede toplanan faktör analizinde Kaiser-
Mayer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliğinin 0,953 ve 0,000 düzeyinde anlamlı olduğu 
bulgulanmıştır. KMO değerinin 0,60 ve üstünde olması örneklemin faktör analizi için yeterli 
olduğuna işaret etmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018: 319). 
 
BULGULAR 

Araştırmaya katılanların tanımlayıcı özelliklerini gösteren dağılım Tablo 2’de görülmektedir. 
Buna göre, katılımcıların % 66,8’i kadın ve % 33,2’si erkektir. Katılımcıların yaş durumları 
incelendiğinde, en yüksek düzeyin % 51,6 oranında 21-23 yaş aralığı olduğu görülmektedir. 
Fakülte dağılımlarına bakıldığında ise % 26,4 ile Turizm, % 20,5 ile Edebiyat, % 19,4 ile İslami 
İlimler, % 16,6 ile Sağlık Birimleri, % 17, 1 ile de diğer birimlerden (Mühendislik ve Mimarlık, 
Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler) katılım gerçekleşmiştir. 
 
Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet f % Yaş f % Sosyal 
Medya 

f % Gelir f % 

Kadın  258 66,8 18-20 121 31,3 Facebook 37 9,6 1000 TL den az 315 81,2 
Erkek  128 33,2 21-23 199 51,6 Instagram 303 78,5 1000 TL den fazla 71 18,8 
Toplam  386 100 24 ve 

üstü 
66 17,1 Foursquare 

(Swarm) 
46 11,9 Toplam 386 100 

 Toplam  386 100 Toplam 386 100  
 

Fakülte f % Sınıf f % Konaklama f % 
Turizm  102 26,4 Hazırlık 25 6,5 Ailemle 59 15,3 
Edebiyat  79 20,5 1 115 29,8 Yurtta 202 52,3 
İslami İlimler 75 19,4 2 108 28,0 Arkadaşlarımla 109 28,2 

Sağlık Bilimleri  64 16,6 3 71 18,4 Tek Başıma 16 4,1 
Diğer  66 17,1 4 67 17,4  

Toplam 
 

386 
 

100 Toplam 386 100 Toplam  386 100 
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Katılımcıların büyük çoğunluğu yurtta (% 52,3) ve arkadaşlarıyla birlikte (% 28,2) yaşamaktadır. 
Aylık gelir dağılımı incelendiğinde, % 83,7’lik bir oran 1.000 TL’den az gelire sahiptir. Son olarak 
katılımcıların %78,5’i Instagram; %11,9’u Foursquare (Swarm); %9,6’sı ise Facebook 
kullanıcısıdır.  
 
Tablo 3. Sosyal Medyada Yemek Temalı Paylaşımların Gösterişçi Tüketim Düzeyi 

İfadeler 1 2 3 4 5 x ̄ s.s. 
1.Sosyal medya üzerinden yemek fotoğrafları 
paylaşırım. 

f 172 68 41 79 26 
2,27 1,381 

% 44,6 17,6 10,6 20,5 6,7 
2.Gittiğim mekânları (kafe, restoran vb.) yer 
bildirimi ile sosyal medyada paylaşırım. 

f 142 71 57 77 39 
2,48 1,413 

% 36,8 18,4 14,8 19,9 10,1 
3.Gittiğim mekânları (kafe, restoran vb.) sosyal 
medya üzerinde fotoğraflarla paylaşırım. 

f 122 83 55 91 35 
2,57 1,378 

% 31,6 21,5 14,2 23,6 9,1 
4.Sosyal medya paylaşımlarımda yer alan 
mekânlar (kafe, restoran vb.) konusunda seçici 
davranırım. 

f 103 89 53 79 62 
2,76 1,447 

% 26,7 23,1 13,7 20,5 16,1 

5.Sosyal medya paylaşımlarımda yer alan 
mekânların popüler olması benim için 
önemlidir. 

f 168 90 50 47 31 
2,18 1,322 

% 43,5 23,3 13,0 12,2 8,0 

6.Sosyal medya paylaşımlarımda yer alan 
mekânların pahalı olması benim için önemlidir. 

f 196 78 38 39 35 
2,06 1,352 

% 50,8 20,2 9,8 10,1 9.1 
7.Sosyal medyada başkalarına neler 
yaptığımı/yediğimi göstermek için paylaşım 
yaparım. 

f 210 73 37 42 24 
1,96 1,279 

% 54,4 18,9 9,6 10,9 6,2 

8.Sosyal medya paylaşımlarımla diğer 
kullanıcılar arasında fark edilmek/öne çıkmak 
benim için önemlidir. 

f 178 82 42 45 39 
2,18 1,384 

% 46,1 21,2 10,9 11,7 10,1 

9.Sosyal medyada yediğim/içtiğim şeyleri ve 
katıldığım etkinlikleri paylaşmaktan hoşlanırım. 
(tatile gitmek, partilere katılmak, yemek yemek, 
kahve içmek gibi) 

f 137 67 58 77 47 

2,56 1,446 
% 35,5 17,4 15,0 19,9 12,2 

10.Yediğim şeyler ve gittiğim mekânlar ile ilgili 
sosyal medya paylaşımlarıma yapılan yorum ve 
beğeniler benim için önemlidir. 

f 136 85 52 69 44 
2,48 1,415 

% 35,2 22,0 13,5 17,9 11,4 

11.Yemek fotoğrafları paylaşırken, başkaları 
tarafından beğenileceğini düşündüğüm şeyleri 
tercih ederim. 

f 157 89 40 63 37 
2,31 1,391 

% 40,7 23,1 10,4 16,3 9,6 

12.Tükettiğim yiyecek ve içecekleri sosyal 
medyada paylaşamadığım zaman onlardan 
daha az zevk alırım. 

f 197 77 31 46 35 
2,08 1,372 

% 51,0 19,9 8,0 11,0 9,1 

13.Yeme-içme etkinliklerine sosyal medyada 
paylaşımda bulunmak için katılırım. 

f 215 77 29 38 27 
1,92 1,286 

% 55,7 19,9 7,5 9,8 7,0 
14.Maddi durumumun kötü olduğu zamanlarda 
dahi sosyal medyada paylaşımda bulunabilmek 
için tüketim gerçekleştiririm. 

f 229 65 28 42 22 
1,87 1,265 

% 59,3 16,8 7,3 10,9 5,7 

15.Sosyal medya paylaşımlarım daha üst bir 
ekonomik sınıfa ait olduğum izlenimi verir. 

f 199 83 36 42 26 
2,00 1,286 

% 51,6 21,5 9,3 10,9 6,7 
16. Sosyal medyada takipçilerimi imrendirme 
isteği günlük hayatımda gösterişçi tüketimimi 
arttırır. 

f 205 78 29 44 30 
2,01 1,329 

% 53,1 20,2 7,5 11,4 7,8 

17.Gösterişçi tüketim yaptığım zamanlarda 
bunu sosyal medyada paylaşmak için istek 
duyarım. 

f 205 73 36 43 29 
2,01 1,323 

% 53,1 18,9 9,3 11,1 7,5 

Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum ,…, 5: Kesinlikle katılıyorum 
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Tablo 3’te araştırmaya katılanların gösterişçi tüketim kapsamında sosyal medyada yemek temalı 
paylaşımlarına ilişkin ifadelere verdikleri yanıtların sıklık değerleri, ortalamaları ve standart 
sapmaları gösterilmiştir. Tabloya göre ifadelere ilişkin en yüksek aritmetik ortalamaya sahip, 
“Sosyal medya paylaşımlarımda yer alan mekânlar (kafe, restoran vb.) konusunda seçici 
davranırım.” (x̄ = 2,76); “Gittiğim mekânları (kafe, restoran vb.) sosyal medya üzerinde 
fotoğraflarla paylaşırım.” (x̄=2,57) ve “Sosyal medyada yediğim/içtiğim şeyleri ve katıldığım 
etkinlikleri paylaşmaktan hoşlanırım.” (x̄ = 2,56) ifadeleridir. En düşük aritmetik ortalamalar ise 
‘‘Maddi durumumun kötü olduğu zamanlarda dahi sosyal medyada paylaşımda bulunabilmek 
için tüketim gerçekleştiririm.’’ (x̄ = 1,87); ‘‘Yeme-içme etkinliklerine sosyal medyada paylaşımda 
bulunmak için katılırım’’ (x̄ = 1,92) ve “Sosyal medyada başkalarına neler yaptığımı/yediğimi 
göstermek için paylaşım yaparım.” (x̄ = 1,96) ifadeleridir. 

Tablo 3’e göre, katılımcıların % 27,2’si sosyal medya üzerinde yemek fotoğrafı paylaşmakta, % 
64,2’si ise paylaşmamaktadır. % 30’u gittiği mekânları yer bildirimi ile sosyal medyada 
bildirirken % 55,2’si bildirmemektedir. Ayrıca, katılımcıların % 54,7’si gittiği mekânları sosyal 
medya üzerinde fotoğraflarla paylaşmazken % 32,7’si paylaşmaktadır. İlk 3 ifadeye ek olarak 
İfade 9’da da kişilerin sosyal medyada yiyecek-içecek aktivitelerine yönelik paylaşım yapmaktan 
ne derece hoşnut oldukları tespit edilmiştir. Buna göre, “sosyal medyada yediğim/içtiğim şeyleri 
ve katıldığım etkinlikleri paylaşmaktan hoşlanırım” ifadesine katılanların oranı % 32,1 
katılmayanların ise % 52,9’dur. 

Yukarıda belirtilen ifadeler dışında kalan anket ifadeleri, ankete katılanların gösterişçi tüketim 
eğilimlerini tespit etmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu ifadeler arasında en öne çıkanlar 
incelendiğinde, “sosyal medyada başkalarına neler yaptığımı/yediğimi göstermek için paylaşım 
yaparım” ifadesine katılmama oranının % 73,3 iken katılım oranı % 17,1 dolaylarında olduğu 
görülmektedir (İfade 7). “Yeme-içme etkinliklerine sosyal medyada paylaşımda bulunmak için 
katılırım” ifadesine katılım oranı % 16,8 iken katılmama oranı % 75,6’dır (İfade 13). “Maddi 
durumumun kötü olduğu zamanlarda dahi sosyal medyada paylaşımda bulunabilmek için 
tüketim gerçekleştiririm” ifadesine katılım oranı % 16,6 katılmama oranı ise % 76,1’dir (İfade 14). 
Ayrıca, “sosyal medyada takipçilerimi imrendirme isteği günlük hayatımda gösterişçi 
tüketimimi arttırır” ifadesine katılanların oranı % 19,4 iken katılmayanların oranı % 73,3’tür 
(İfade 16). Son olarak, “gösterişçi tüketim yaptığım zamanlarda bunu sosyal medyada paylaşmak 
için istek duyarım” şeklindeki İfade 17’ye katılım oranı % 18,6 iken katılmama oranı % 72’dir. 
Tablo 3’te esas göze çarpan nokta ise, ifadelerin ortalamaları (x̄) değerlendirildiğinde 17 ifadenin 
tamamının 3’ün altında olmasıdır. Diğer bir deyişle, katılımcılar ifadelere ağırlıklı olarak 1 
(kesinlikle katılmıyorum) ile 3 (ne katılıyorum ne katılmıyorum) arası bir yanıt vermiştir. En 
yüksek ortalama değere sahip olan ifade 2,76 ile “sosyal medya paylaşımlarımda yer alan 
mekânlar (kafe, restoran vb.) konusunda seçici davranırım” şeklindeki 4. ifade iken; en düşük 
ortalama değere sahip olan ifade 1,87 ile “maddi durumumun kötü olduğu zamanlarda dahi 
sosyal medyada paylaşımda bulunabilmek için tüketim gerçekleştiririm” şeklindeki 14. ifadedir.  

Tablo 4’te yer alan bulgular incelendiğinde, katılımcıların gösterişçi tüketim kapsamında 
cinsiyete göre yapılan t-testi sonuçlarına göre anlamlı bir fark bulunamamıştır (t= -,2,640; p>0,05). 
Ancak ortalamalara bakıldığında erkeklerin (x̄=2,421) kadınlara (x̄=2,117) oranla daha fazla 
gösterişçi tüketim eğiliminde oldukları görülmektedir.  
Tablo 4. Gösterişçi Tüketim ve Cinsiyete İlişkin t- Testi Sonuçları 

Grup n x̄ s.s. t p 
Kadın 258 2,1174 1,03538 

-2,640 ,051 
Erkek  128 2,4210 1,11762 

Not: p<.05; p<.01; p<.001 



Nurhayat İFLAZOĞLU ve Kurban ÜNLÜÖNEN  

 2616 

Katılımcıların gelir düzeylerine göre yapılan t-testi sonucu Tablo 5’te sunulmuştur. Tabloya göre, 
iki grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (t= -,-4,445; p>0,001). Buna göre gelir 
düzeyi arttıkça gösterişçi tüketim eğiliminin de arttığı görülmektedir 
 
Tablo 5. Gösterişçi Tüketim ve Gelire İlişkin t- Testi Sonuçları 

Grup n x̄ s.s. t p 
Gelir<1000  315 2,1057 1,00519 

-4,445 ,001 
Gelir ≥1000  71 2,7167 1,21375 

Not: p<.05; p<.01; p<.001 
 

Tablo 6. Gösterişçi Tüketimde Sosyo-Demografik Özelliklere Göre ANOVA Sonuçları 

Fakülte 
 

n 
 

x ̄ 
 

s.s. Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

(KT) 

 
Sd 

Kareler 
Ortalaması 

(KO) 

 
F 

 
p 

 
Fark 

1. Turizm  
2. Edebiyat  
3.SağlıkBilimleri 
4. İslami İlimler 
5. Diğer Birimler 

102 2,2941 ,83234 Gruplar 
arası 

20,528 4 5,132 

4,639 ,001 

1 > 4 
4 > 1 
>3 
4 > 3 
4 > 5 
3 > 4 
5 > 4 

79 2,1057 1,11711 Gruplar içi 421,492 381 1,106 
75 1,7904 ,90012 Toplam  442,020 385  
64 2,3239 1,12363 
66 2,5294 1,29917 

Sınıf düzeyi    
1. Hazırlık 
2. 1.Sınıf 
3. 2.sınıf 
4. 3.sınıf 
5. 4 sınıf 

25 2,4000 1,09418 Gruplar 
arası 

4,982 4 1,246 

1,086 ,363  
- 

115 2,1033 ,94910 Gruplar içi 437,038 381 1,147 
108 2,3361 1,05509 Toplam  442,020 385  
71 2,2717 1,12656 
67 2,1001 1,21643 

Yaş      
1. 18-20 
2. 21-23 
3. 24 ve üzeri 

121 2,3374 1,06341 Gruplar 
arası 

12,774 2 6,387 

5,699 ,004 2 > 3 
3 > 2 199 2,0503 ,99719 Gruplar içi 429,247 383 1,121 

66 2,5053 1,21944 Toplam  442,020 385  
Sosyal medya     
1. Facebook 
2. Instagram 
3. Foursquare 

37 1,8680 ,93260 Gruplar 
arası 

18,365 2 9,183 

8,301 ,000 

1 > 2 
2 > 1> 
3 
3 > 2 

303 2,3314 1,07689 Gruplar içi 423,655 383 1,106 
46 1,7532 ,96741 Toplam  442,020 385  

Not: p<.05; p<.01; p<.001 
 
Tablo 6’da görülebileceği üzere, gösterişçi tüketim ortalamalarının fakülte, sınıf, yaş ve sosyal 
medya türü değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 
yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda fakülte, yaş ve sosyal medya gruplarının 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F1=4,639; p= 0,001, F2= 
5,699; p= 0,004, F3=8,301; p= 0,000). Bu işlemin ardından ANOVA sonrası belirlenen anlamlı 
farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz 
tekniklerine geçilmiştir. ANOVA sonrası hangi post-hoc çoklu karşılaştırma tekniğinin 
kullanılacağına karar vermek için öncelikle Levene’s testi ile grup dağılımlarının homojen olup 
olmadığına bakılmıştır. Fakülte boyutunda ve yaş gruplarında homojenlik kriteri sağlanamadığı 
için farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tamhane testi yapılmıştır. Test 
sonucunda Turizm ve Sağlık Bilimleri fakültesi arasında; Sağlık Bilimleri ile Turizm ve İslami 
İlimler fakültesi arasında; İslami İlimler ve Sağlık Bilimleri fakültesi arasında istatistiksel olarak 
(p<.01) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yaş grubu verilerinin homojenliği sağlamaması 
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nedeniyle, yapılan Tamhane testinin sonucuna göre anlamlı farklılık 21-23 ile 24 ve yaş üzeri 
grubu arasında istatistiksel olarak (p<.01) düzeyinde anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Sosyal 
medya grubunun homojenlik kriterini yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle farkın hangi 
gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi yapılmıştır. Test sonucuna göre 
Facebook ve Instagram arasında, Instagram, Facebook ve Foursquare arasında, Foursquare ile 
Instagram arasında istatistiksel olarak (p<.01) düzeyinde anlamlı bir farklılık gözlenmiştir.  
 
Gösterişçi tüketimi en az gerçekleştiren sağlık bilimleri fakültesi ve 21-23 yaş aralığındaki 
katılımcılardır. Gösterişçi tüketimin en fazla paylaşıldığı mecra ise Instagramdır. Sınıf 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek 
yönlü varyans analizi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 
bulunamamıştır. 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sosyal medya çağı, alan yazına yeni kavramlar kazandırmakta ve bu platformlarda yapılan 
paylaşım türlerini konu alan akademik çalışmalar gün geçtikçe artış göstermektedir. Yemek 
fotoğrafları paylaşımları da bu bağlamda ilgi konusu olan alanlardan biridir. Sosyal medya 
ortamında yemek temalı paylaşımların gösterişçi tüketim bağlamında konuyu ele almış olan 
sınırlı sayıda çalışmaya rastlandığından bu çalışmada, sosyal medyada yemek temalı 
fotoğrafların paylaşımını gösterişçi tüketim boyutu ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda katılımcıların yemek temalı paylaşımlar aracılığıyla sosyal medya üzerinden 
gerçekleştirdikleri gösterişçi tüketim değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında 386 
katılımcıdan elde edilen verilerin analizleri sonucunda ulaşılan sonuçlar ve sonuçlara dayalı 
öneriler şu şekildedir; katılımcıların %78, 5’i Instagram kullanmaktadır. Bunu %11,9 ile 
Foursquare (Swarm) % 9,6 ile de Facebook takip etmektedir. Mevcut çalışmanın sonuçlarında en 
düşük kullanımın Facebook olduğu tespit edilmiştir bu oran benzer çalışmaların sonucundan 
farklıdır. Yılmaz (2018) çalışmasında, katılımcıların %94’ü Instagram, %64.3’ü Facebook, %19,7’si 
Foursquare (Swarm) kullanıcısı olduğunu bulgulamıştır. Bayuk ve Öz’ün (2018) çalışmalarında 
ise bu oranlar; Instagram (%56,9), Facebook (%54,2), Foursquare %3,5 olarak tespit edilmiştir. 
Katılımcıların yemek temalı paylaşımlar üzerinden sosyal medyayı gösterişçi tüketim mecrası 
olarak kullanım seviyelerinin düşük derecede olduğu tespit edilmiştir. Yılmaz’da (2018) benzer 
şekilde çalışmasında öğrencilerin gösterişçi tüketim eğilimlerinin yüksek fakat bunu sosyal 
medya üzerinde sergileme durumlarının düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
 
Katılımcıların sosyal medyada yemek temalı paylaşımlar aracılığıyla yaptıkları gösterişçi tüketim 
demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla “cinsiyete” göre 
yapılan t-testi sonuçlarına göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bununla beraber erkeklerin 
kadınlara nazaran gösterişçi tüketim eğilimlerini sosyal medyada daha fazla paylaşma 
eğiliminde oldukları görülmektedir. Yılmaz (2018) ise sosyal medyayı gösterişçi tüketim mecrası 
olarak kadın öğrencilerin, erkeklere oranla daha yüksek kullandıklarını bulgulamıştır. Bayuk ve 
Öz de (2018) benzer şekilde kadınların erkeklere göre sosyal medyada gösterişçi tüketimlerini 
daha fazla sergilediklerini bulgulamışlardır. Bu durum sosyal medyanın gösterişçi tüketim 
mecrası olarak kullanılmasının cinsiyet üzerindeki etkisinin hala açık olmadığını göstermektedir. 
Katılımcıların gelir düzeylerine göre yapılan t-testi sonucunda ise geliri<1000 TL’den az ve  ≥1000 
TL’den yüksek olan iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmüştür. Ortalama sonuçlar, gelir artıkça katılımcıların gösterişçi tüketim eğilimlerinin daha 
fazla olduğunu göstermektedir. Bu sonuç Bayuk ve Öz’ün (2018) bulgularıyla örtüşmemektedir. 
Zira araştırmacıların bulgularında, aylık kişisel geliri düşük olanların, geliri daha fazla olanlara 
göre gösterişçi tüketim eğilimlerini sosyal medyada paylaşmaları daha fazladır. Diğer 
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değişkenler için uygulanan tek yönlü varyans analizi sonucunda fakülte, yaş ve sosyal medya 
gruplarının ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yılmaz’ın 
(2018) çalışmasında yaşa ve sınıf düzeyine göre istatiksel açıdan anlamlı farklılık 
gözlemlenmiştir. Bu çalışmada ise yaşa göre anlamlı farklılık gözlenirken sınıf düzeyine göre 
anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Ayrıca sosyal medyada gösterişçi tüketimin gruplar 
arasında en düşük oran 21-23 yaş grubu; fakülteler arasında ise sağlık bilimleridir. Sosyal medya 
grubunda ise gösterişçi tüketimde tercih edilen mecranın Instagram olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sonuç Yılmaz, (2018) ile Bayuk ve Öz’ün (2018) sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Bu 
bağlamda fotoğraf, video, yer bildirimi gibi içeriklerin paylaşılmasına olanak sağlayan 
Instagram’ın gösterişçi tüketim amaçlı kullanımda en fazla tercih edilen mecra olduğu 
görülmektedir.  

Yılmaz (2018) çalışmasında katılımcıların %72’sinin sosyal medya üzerinde yemek fotoğrafı 
paylaşmadığını, paylaşım yapan oranın 19,4 olduğunu bulgulamıştır.  Bu çalışmanın bulguları 
ise katılımcıların % 64,2’sinin sosyal medya üzerinde yemek fotoğrafı paylaşmadığını, % 
27,2’sinin ise paylaştığını göstermektedir. Bayuk ve Öz (2018) çalışmalarında gidilen mekânları 
yer bildirimi ile sosyal medyada paylaşan katılımcı oranının %19 paylaşım yapmayanların ise 
%70 olduğunu tespit etmiştir. Yılmaz (2018) ise katılımcıların %45,7’sinin gittiği mekânları yer 
bildirimi ile sosyal medyada paylaştığını, % 45’in paylaşmadığını bulgulamıştır. Bu çalışmanın 
sonuçları ise katılımcıların % 30’unun gittiği mekânları yer bildirimi ile sosyal medyada 
paylaştığını % 55,2’sinin ise paylaşmadığını göstermektedir. 

Çetin ve Yaylı’ya (2019:227) göre gösterişçi tüketimde dışarıda yenilen yemekler kadar tercih 
edilen restoranlarda gösteriş unsuru olarak görülmektedir. Kocabey Şener’in (2014) çalışmasının 
sonuçları insanların sıradan bir mekânda veya sıradan şeyler yediklerinde bunu paylaşılacak ve 
gösterilecek bir şey olarak görmediklerini göstermektedir. Dolayısıyla kendilerini daha lüks 
mekânlarda ve sunumunda estetik kaygı taşınan gösterişli yiyecek-içecekleri tüketirken teşhir 
etmek istemektedirler. Bu çalışmada katılımcıların “sosyal medya paylaşımlarımda yer alan 
mekânlar (kafe, restoran vb.) konusunda seçici davranırım” ifadesine katılım ortalamasının en 
yüksek değere sahip olması gösterişçi tüketimi yapılan yemekler kadar tüketimin gerçekleştiği 
mekânların da önemli olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak bu araştırmada kullanılan sosyal 
medyada yemek temalı gösterişçi tüketim düzeylerinin belirlenmesi sonucunda göze çarpan en 
önemli nokta, ifadelerin aritmetik ortalamaları (x̄) değerlendirildiğinde 17 ifadenin tamamı 
ortalamanın altındadır. Diğer bir deyişle, katılımcılar ifadelere ağırlıklı olarak 1 (kesinlikle 
katılmıyorum) ile 3 (ne katılıyorum ne katılmıyorum) arası bir yanıt vermiştir. Bu da araştırmaya 
katılan öğrencilerin sosyal medyayı yemek temalı paylaşımlar üzerinden gösterişçi tüketim 
mecrası olarak kullanma durumlarının düşük olduğu anlamına gelmektedir. Bunun birçok farklı 
nedeninin olabileceği düşünülmektedir bu sebeple araştırmacılara ve uygulamacılara yönelik 
öneriler aşağıda şu şekilde sunulmuştur: 

Araştırmaya Yönelik Öneriler: Bu araştırmada çalışma evreni Mardin Artuklu Üniversitesi olarak 
belirlenmiştir. Üniversitenin kurumsal istatistikleri incelendiğinde, toplam öğrenci sayısının 
12.511 olduğu ve bölgelere göre öğrenci sayılarının; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 9.033 
öğrenci, Doğu Anadolu Bölgesi’nden ise 1.550 öğrenci (MAÜ, 2020b) olduğu görülmektedir. Bu 
bağlamda özellikle yerel kültürde ne yenildiğinin, söylendiğinin ayıp karşılanması nedeniyle 
katılımcıların gösterişçi tüketimlerini sosyal medya üzerinden ifşa etmekten kaçındıkları 
düşünülmektedir. Dolayısıyla bu durumun nedenlerini daha kapsamlı anlamak ve 
anlamlandırmak adına gelecekte konu ile ilgili yüz yüze görüşme veya odak grup görüşmeleri 
gibi tekniklerin kullanılması önerilmektedir. Çalışmada katılımcıların gelir düzeylerinin 1000 
TL’nin altında olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle gelecekte bu konuyu irdeleyecek olası 
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çalışmaların özel bir üniversitede eğitim gören öğrencileri ele alarak bu konuda bir farklılığın 
olup olmadığını araştırması diğer bir öneridir. Mevcut çalışma Mardin ilinde gerçekleşmiştir. 
İldeki yiyecek-içecek işletmeleri popüler ve lüks mekânlar kategorisinde değerlendirildiğinde 
oldukça yetersiz kalmaktadır. Öte yandan gelişmiş şehirlerde popüler ve lüks mekânların daha 
yaygın olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle benzer çalışmanın bu özelliklere sahip gelişmiş 
şehirlerde tekrarlanması önerilmektedir. Son olarak, bu çalışma üniversite öğrencilerinin 
katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla diğer meslek grupları ele alınmamıştır. Konunun 
daha geniş açılardan incelenmesi de önerilmektedir. 

Uygulamaya Yönelik Öneriler: Bu çalışmada sosyal medya paylaşımlarımda yer alan mekânlar 
(kafe, restoran vb.) konusunda seçici davranırım ifadesine katılım ortalamasının en yüksek 
değere sahip olması; tüketicilerin sıradan bir mekânda bulunduklarında veya sıradan yiyecekler 
yediklerinde bunu paylaşılacak bir durum olarak görmediklerini ve dolayısıyla kendilerini daha 
lüks veya popüler mekânlarda ve sunumunda estetik kaygı taşınan gösterişli yiyecek-içecekleri 
tüketirken teşhir etmek istedikleri sonucu çıkarılabilir. Bu sonuç yiyecek-içecek hizmetleri 
alanındaki girişimci ve yatırımcıların dikkate alması gereken bir noktadır. Özellikle çalışmanın 
yürütüldüğü Mardin ilinde popüler ve lüks mekânların çok az olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda gerek girişimci gerekse yatırımcılar için bu durum bir fırsata 
dönüştürülebilir. Tüketiciler artık ürünlerin yalnızca fiziki özelliklerine ve sunduğu somut 
faydasına değil, onların cezb edici imajları ve sembolleri gibi soyut değerlerine de 
odaklanmaktadır. Gösterişçi tüketimde dışarıda yenilen yemekler kadar tercih edilen restoranlar 
da gösteriş unsuru olarak görülmektedir. Fotoğraf, video, yer bildirimi gibi içeriklerin 
paylaşılmasına olanak sağlayan Instagram’ın gösterişçi tüketim amaçlı kullanımda en fazla tercih 
edilen mecra olduğu görülmüştür. Bu bulgudan hareketle işletmelerin gösterişçi tüketim 
eğilimlerine sahip olan hedef kitleye daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için pazarlama ve 
tutundurma faaliyetlerini en yaygın kullanılan sosyal medya mecraları üzerinden de 
gerçekleştirmeleri önerilmektedir. 
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Öz 

Rekreasyonel faaliyetler boş zaman endüstrisinin parçasıdır. Günümüzde özellikle kentlerde 
rekreasyonel faaliyetlere olan talep giderek artmaktadır. Bu nedenle kentlerde ve kentlerin yakın 
çevrelerinde rekreasyonel alanların oluşturulmasına verilen önem de artmaktadır. Rekreasyon 
katılımcılarının sosyo-demografik durumu ile talep arasındaki ilişkiler, yapılacak yatırımların 
belirlenmesinde önemli olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada yerel halkın rekreasyonel 
taleplerinin belirlenmesi ve sosyo-demografik özellikleri arasındaki farkların açıklanması 
amaçlanmıştır. Araştırma evreni Bilecik şehrinde yaşayan yerel halktır. Çalışmada nicel 
araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Birincil verilerin toplanmasında anket tekniği uygulanmıştır. 
Veriler kolayda örnekleme yöntemi ile ve yüz yüze yapılan görüşmelerle toplanmıştır. 
Çalışmada, faktör analizi, t-testi ve ANOVA testi uygulanmıştır.  Faktör analizi sonuçlarına göre 
yerel halkın; açık hava, kentsel, sportif ve kapalı alan rekreasyonel talepleri bulunmaktadır. 
ANOVA ve t testi sonuçlarına göre; gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve meslek grupları, cinsiyet ve 
medeni durum değişkenleri ile rekreasyonel talep faktörleri arasında anlamı farklılıklar 
bulunmuştur.  
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Abstract 

Recreational activities are part of the leisure industry. Today, the demand for recreational activities 
are growing, especially in cities. For this reason, put emphasis on the creation of recreational areas 
at cities and the surrounding areas of the cities is increasing. The relationship between recreation 
participants' socio-demographic status and demand can be important at determining the 
investments will be made. Therefore, in this study, it is aimed to determine the recreational 
demands of the local people and to explain the differences between their socio-demographic 
characteristics. The research population is the local people living at the Bilecik city. Quantitative 
research methods have been used in the research. Questionnaire technique has been applied to 
collect primary data. The data has been collected by easy sampling method and face to face 
interviews. In the study, factor analysis, t-test and ANOVA test has been used. According to the 
results of the factor analysis the local people have outdoor, urban, sportive and indoor recreational 
demands. According to ANOVA and t test results; significant differences have been found between 
income level, education level and occupational groups, gender and marital status variables and 
recreational demand factors.  
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GİRİŞ 

Günümüzde dünya nüfusunun yarısı kentsel alanlarda yaşamaktadır. Çoğu kent sakini için 
yakın mesafede iyi nitelikli rekreasyonel alanların olması çok önemlidir. Şehir yaşamı ve çalışma 
hayatı insanların günlük stresini arttırmaktadır. Gerçekleştirilen rekreasyonel etkinlikler 
insanların günlük iş yüklerinden ve sıkıntılarından uzaklaşmasını sağlamaktadır. Rekreasyonel 
aktiviteler kısa zamanlı (< 1 gün) ve eve yakın (< 8 km) alanlarda gerçekleştirilen aktivitelerdir 
(Morelle vd., 2018: 286). Rekreasyonel faaliyetler iş sonrası ya da hafta sonları gibi boş 
zamanlarında şehirlerin içinde açık ve kapalı mekânlarda ya da şehirlerin etrafında doğal 
çevrelerde gerçekleştirilebilmektedir.  

Bireyler hem iç hem de dış mekânlarda, pasif veya aktif olarak kentsel veya kırsal alanlarda; 
uzaklaşmak, rahatlamak, sağlıklı olmak, birlikte olmak, heyecan yaşamak ve boş zamanlarında 
farklı deneyimler kazanmak gibi nedenlerle rekreasyonel etkinliklere katılmaktadırlar. Bu özellik 
rekreasyonun kesin bir tanımının yapılmasını güçleştirmektedir (Altintig ve Bagir, 2014: 89). 
Rekreasyon kelimesi, Latince ‘re-tekrar’ ve ‘creare-yaratma’ sözcüklerinin birleşmesinden 
meydana gelmiştir ve yenilenme, bir şeyin yeniden yaratılması ya da kazanılması anlamına 
gelmektedir (Akten 2003’ten aktaran Kaya, 2007: 8). Dilimize Fransızca recreation kelimesinden 
yerleşen rekreasyon; kelime anlamı olarak; insanların boş zamanlarında, eğlence ve spor amacı 
ile gönüllü olarak katıldıkları etkinlikler ve ayrıca bir bölgeyi insanların eğlenme, dinlenme 
amacıyla kullanabilecekleri bir duruma getirme anlamlarına gelmektedir (TDK, 2020). 
Rekreasyon; insanların “varoluş (uyuma-yeme- içme vb.) ve geçim (çalışma, işe gidiş geliş, 
çocuklar için okul, kadınlar için ev işleri vb.) için gerekli olanın dışındaki tüm zamanlar” olarak 
tanımlanan boş zamanlarda yaptıkları faaliyetleri ifade eden bir kavramdır (Özgüç, 2003: 3). 
Rekreasyonel faaliyetler; insanların işten ve diğer sorumluluklarından arta kalan zamanlarında, 
onların eğlenme ve dinlenmelerini sağlayarak, onları tazeleyen bir faaliyettir. İnsanların 
rekreasyon ve turizm faaliyetlerinde neden yer aldığını anlamak, sosyal bilimciler için giderek 
daha önemli ve karmaşık bir araştırma alanı haline gelmektedir. Rekreasyon bir boş zaman 
etkinliği olduğu için bu faaliyetlere katılımda gönüllülük esastır. Diğer bir ifade ile rekreasyon 
ve turizmle ilgili insan aktivitelerinde birey ve grupların gönüllülük ya da böyle aktivitelere 
katılma arzusu olmalıdır. Ancak rekreasyon literatüründe talep teriminin kullanımında ve 
sınıflandırılmasında bu karmaşıklıktan dolayı genel bir eksiklik vardır (Hall ve Page, 2006: 31). 

Rekreasyonal etkinlikler sürdürüldükleri mekânın iç ya da dış mekân olma durumuna göre kapalı 
alan ve açık alan rekreasyonu olarak ikiye ayrılmaktadır. Rekreasyon alanının konumuna göre ise 
kentsel ve kırsal rekreasyon olarak sınıflandırılmaktadır. Dünya çapında kentlerin nüfusunun 
giderek artması, kentleri rekreasyonel aktiviteler bakımından önemli hale getirmektedir. Şehirsel 
rekreasyonel etkinlikler, şehir içinde açık ve kapalı mekanlarda ve genellikle 1-1.5 saatlik ulaşım 
mesafesinde gerçekleştirilmektedir. Parklar, kent ormanları, spor tesisleri, gece kulüpleri, kafe 
vb. gibi çeşitli eğlence yerleri, sinema salonları, hayvanat bahçeleri, akvaryumlar vb. alanlar 
şehirlerdeki başlıca rekreasyonel alanlar olarak belirtilebilir (Akova, 2013: 16). Kırsal alanlar ise 
şehirden çıkmış rekreasyonel aktiviteler için geniş arazi ve doğal kaynak sağlamaktadır. 
Genellikle 400 hektardan fazla orman, göl, gölet vb. gibi su kenarları başlıca kırsal rekreasyonel 
mekanlar olarak belirtilebilir (Akova, 2013: 16). Rekreasyonel aktiviteler etkinliklere katılma 
şekline göre; aktif ve pasif rekreasyon olarak sınıflandırılmaktadır. Çeşitli takım sporları, yüzme, 
bisiklet binme gibi bedensel uğraş gerektiren faaliyetler aktif rekreasyon tipidir Buna karşılık 
yürüme, oturma, piknik yapma gibi faaliyetler pasif rekreasyondur (Kaya, 2007: 15-17). 
Rekreasyonel aktiviteler zamansal açıdan ise günlük ve tatil rekreasyonu olarak 
sınıflandırılmaktadır. Günlük rekreasyon bireylerin kısa mesafede ve gün içinde 
gerçekleştirdikleri etkinliklerdir. Tatil rekreasyonu ise; hafta sonu, bayram ve yıllık tatiller gibi 
boş zamanlarda gerçekleştirilen aktiviteleri içermektedir (Argan, 2013: 12-17’den aktaran Kurar 
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ve Baltacı, 2014: 44). Rekreasyonel faaliyetler insanların katılma amaçları göz önüne alınarak da 
çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunlar arasında; dinlenme, kültürel, toplumsal, sportif, turizm 
ve sanatsal amaçlı rekreasyon türleri yer almaktadır (Kaya, 2007: 15-17). 

 

Rekreasyonel Talep 

Modern/sanayi toplumlarının gelişmesiyle püritan çalışma etiği yükselmiştir. Ancak günümüzde 
sanayi sonrası (post-modern) dönüşüm sürecinde püritan değerler işlevini kaybetmeye 
başlamıştır. Buna karşılık “yaşamın keyfini çıkar” diyen hedonist/hazcı özelliklere sahip yeni bir 
etik ortaya çıkmaktadır (Kılbaş Köktaş, 2004: 4). Bununla birlikte rekreasyon faaliyetlerinin; fiziki 
sağlık gelişimini ve ruh sağlığı arttırması, sosyalleşme, beceri ve yeteneklerin gelişmesi, 
yaratıcılık, iş veriminin artması vb. gibi kişisel faydaları ve bunun yanı sıra toplumsal 
bütünleşmeyi sağlaması, dayanışma ve demokratik toplumların yaratılmasına katkı sağlaması 
gibi toplumsal faydalarının bilincine varılması rekreasyona duyulan talebi giderek arttırmaktadır 
(Karaküçük, 2008: 94-101). Rekreasyonel etkinliklere ve alanlara duyulan talebin artması ile 
kamusal alanda ve özel sektördeki rekreasyonel uygulamalar giderek yaygınlaşmakta, 
çeşitlenmekte ve karmaşık hale gelmektedir (Yersüren ve Özel, 2020: 1042). Bu nedenle 
rekreasyonel aktivitelere katılma arzusu ile bunlara katılma fırsatları arasındaki karmaşık 
etkileşimi belirlemek mekânsal planlama bakımından önem taşımaktadır. Rekreasyonel 
faaliyetlerin planlanabilmesi için öncelikle talep etme motivasyon faktörleri ile de ilişkilerin 
anlaşılması gerekmektedir. Örneğin insanların boş zamanlarını ve rekreasyon aktivitelerini 
gerçekleştirmesinin nedeninin bir kısmını; doğanın tadını çıkarmak, rutin ve sorumluluklardan 
kaçmak, onaylanma ve statü, sosyal güç, fiziksel egzersiz, yaratıcılık, rahatlama, kendini 
gerçekleştirme, sosyal bağlantı vb. gibi motivasyon kaynakları ile ilgilidir (Tablo 1) (Hall ve Page, 
2006: 33). 

Motivasyon konusu gibi turizm ve rekreasyonda talepler konusu da geniş bir konudur. Turizm 
ve rekreasyonda talep, “yeterli satın alma gücüne ve boş zamana sahip olup belirli bir zaman 
diliminde, belirli bir hedef doğrultusunda turistik mal ve hizmetlerden faydalanan ya da 
yararlanmak isteyen kişi ya da kişiler topluluğu” olarak tanımlanmaktadır (Kozak ve Akoğlan 
Kozak, 2012: 75). Diğer bir tanımda ise rekreasyon talebi; önceden belirlenmiş bir zamanda ve 
yerde, belirli bir rekreasyon fırsatına katılması öngörülen tahmini insan sayısı olarak 
tanımlanmaktadır. Rekreasyon alanlarına olan talebi tahmin etmenin geleneksel yöntemleri, 
bireylerin tercihleri hakkında çıkarımlar yapmaktır (Lee ve Schuett, 2014: 213). 

Turizm talebi ve rekreasyonel talep, insanların sadece nasıl ve niçin seyahat etmeye karar 
verdikleri ile ilgili değildir, aynı zamanda onların turist olarak da nasıl davrandıkları, niçin belirli 
tipteki turizm ve rekreasyon faaliyetlerini seçtikleri vb. ile ilgilidir (Sharpley, 2006: 25). Buna göre 
talep motivasyonun çıktısı yani sonuç halidir. Turizm ve rekreasyon talebini; gelir düzeyi, turizm 
eğilimi, boş zaman ve altyapı olanakları gibi faktörler etkilemektedir (Usta, 2014: 100). 
Rekreasyonel talebin yapısının ve rekreasyonel ürünleri talep edenlerin anlaşılması, turizm ve 
rekreasyonel faaliyetlerin planlanması ve geliştirilmesinde etkili olabilmektedir. 

Ekonomik faktörler boş zaman ve seyahat endüstrisinde talep üzerinde etkili olabilecek ilk 
faktörlerdendir. Çeşitli çalışmalar gelir düzeyindeki artış ve harcanabilir gelirlerdeki artışın 
rekreasyonel talebi de arttırdığını göstermektedir (Ryan, 2003: 27). Ayrıca mal ve hizmetlerin 
fiyatları, döviz kurları, seyahat maliyetleri, enflasyon ve ödeme kolaylıkları gibi çeşitli ekonomik 
faktörler de boş zaman ve seyahat endüstrisi taleplerinde etkili olabilmektedir (Ryan, 2003: 38-
39). Boş zaman ve seyahat talebi yalnızca ekonomik nedenlere bağlı değildir, aynı zamanda yaş, 
cinsiyet, eğitim düzeyi gibi toplumsal nedenlerle de ilgilidir (Ryan, 2003: 64). Turizm talebi ve 
boş zaman talepleri üzerinde yaş ve cinsiyetin farklılık gösterdiği çeşitli araştırmalarda 
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kanıtlanmıştır (Talay vd., 2010; Şişman vd., 2019). Ayrıca meslek; gelir düzeyi ve eğitim ile de 
bağlantılı bir faktördür (Usta, 2014: 103). Bununla birlikte bekar, evli ya da çocuklu olup olmama, 
çocuk sayısı, aile ve akraba bağlılıkları vb. aile yapısı ile ilgili toplumsal özellikler de boş zaman 
endüstrisi talebinde etkili olabilmektedir (Kozak ve Akoğlan Kozak, 2012: 82). Moda, zevk ve 
alışkanlıklar, kişilik yapısı vb. gibi çeşitli psikolojik faktörler ve bunun yanı sıra reklam, tanıtım 
vb. gibi diğer faktörler de bireylerin boş zaman ve turizm hareketlerini talep etmesini 
etkilemektedir (Sharpley, 2006: 27; Usta, 2014: 104). 

 

Tablo 1. Rekreasyonel Talep Yaratmada Etkili Olan Motivasyon Kaynakları 

Doğanın Tadını Çıkarmak Modern Yaşamdan 
Kaçmak 
Bir süreliğine modern yaşamdan uzaklaşmak 
Doğaya yakın olmak 

Onaylanma ve Statü 
Başkalarına bir şeyler yapabildiğini gösterme 
Yaptıklarından dolayı diğerleri tarafından 
daha çok düşünülme isteği 

Rutin ve Sorumluluklardan Kaçmak 
Günlük rutini değiştirmek 
Günlük yaşamın sorumluluklarından 
uzaklaşmak 

Sosyal Güç 
Başkaları üzerinde kontrol sahibi olmak 
Yetkili bir konumda olmak 

Fiziksel Egzersiz 
Egzersiz için 
Formda kalmak için 

Başkalarını Düşünme 
Diğerlerine yardım etme 

Yaratıcılık 
Yaratıcı olmak 

Teşvik Arayışı 
Heyecan için 
İlgili riskler nedeniyle 

Rahatlama 
Fiziksel olarak rahatlamak 
Bir süreliğine zihni dinlendirmek 

Kendini Gerçekleştirme (Kendini Geliştirme, 
Yeteneklerin Kullanımı) 
Çabalarının sonuçlarını görmek 
Çeşitli beceri ve yeteneklerin kullanımı 

Sosyal Bağlantı 
Arkadaşlarla bir araya gelmek 
Diğer insanlardan uzaklaşmak 

Başarı, Zorluk, Rekabet 
Beceri ve yetenekleri geliştirmek 
Rekabet 
Neler yapabileceğini öğrenme 

Yeni İnsanlarla Tanışma 
Yeni ve çeşitli insanlarla konuşmak 
Yeni insanlarla arkadaşlık kurmak 

Zaman Öldürme, Can Sıkıntısından Kaçma 
Kendini meşgul tutmak 
Can sıkıntısından kurtulma 

Heteroseksüel İletişim 
Karşı cinsten insanlarla birlikte olmak 
Karşı cinsten insanlarla tanışmak 

Entelektüel Estetizm 
Aklını kullanmak 
Kişisel değerlerimi düşünmek 

Aile Bağlantısı 
Bir süreliğine aileden uzak kalmak 
Aileyi bir araya getirmek 

 

Kaynak: (Crandall 1980’den aktaran Hall ve Page, 2006: 33). 

Yukarıda belirtilen özelliklere göre turizm talebi ile ilgili süreç beş evrede gerçekleşmektedir. 
Turizm ve rekreasyon talebinde kişisel, ekonomik, sosyo-kültürel ve diğer faktörlerin hepsi, 
turizm ve rekreasyon sürecinde etkili olmaktadır. Bireyler belirtilen tüm faktörlerin etkisi altında, 
ilk olarak seyahat ve boş zaman etkinlikleri için “gereksinim hisseder ve arzu” duyarlar. Talebin 
gerçekleşmesinde ikinci evre katılmak istedikleri etkinlikler ve seyahatler için “bilgi toplama ve 
değerlendirme” evresidir. Üçüncü evre “seyahat kararı/satın alma”dır. Turizm ve rekreasyon 
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talebinin dördüncü evresinde “seyahat hazırlığı/deneyimi” yer almaktadır. Talebin son evresini 
ise “seyahat/etkinliklerinin memnuniyeti ve değerlendirmesi” oluşturmaktadır (Sharpley, 2006: 
27).  

Sosyo-ekonomik yapının rekreasyonel talepler üzerindeki etkisi çeşitli çalışmalarda ele 
alınmıştır. Örneğin çeşitli çalışmalarda rekreasyonel çekicilikler, kullanım sıklığı ve zamanı, 
deneyimler vb. kullanılarak rekreasyonel taleplerin modellenmesine ilişkin çalışmalar 
yapılmıştır (Buason vd., 2020). Farklı kategorilerdeki ziyaretçilerin rekreasyonel talepleri 
üzerinde durulmuştur (Dall’Aste Brandolini, 2009). Açık hava rekreasyonundaki artış iklim, 
sezonsallık gibi doğal faktörlerin rekreasyonel taleplere etkisine ilişkin çalışmaları arttırmıştır 
(Chan ve Wichman, 2018, Willibald vd., 2019). Türkiye’de de rekreasyonel talep ve olanaklar ile 
ilgili çeşitli çalışmaların son yıllarda arttığı görülmektedir (Talay vd., 2010; Altınay, 2016; 
Eminağaoğlu vd., 2016; Okuyucu, 2018; Şişman vd., 2019). Boş zaman ve artan refah, tüketim 
alışkanlıklarında yaşanan değişimler, şehirleşme ve şehirli nüfusun dünya genelinde artışı 
rekreasyona olan talebi şehirlerde ve kırsal alanlarda giderek arttırmaktadır (Komossaa vd., 2019: 
246). Talep artışı olumlu ve olumsuz etkilere neden olabilmektedir. İnsanların ne çeşit boş zaman 
aktivitelerine ilgili oldukları, ne kadar zaman harcadıkları, kadın ve erkek, yaşlı ve genç vb. gibi 
diğer gruplar arasında nasıl bir farklılık olduğunun anlaşılması, diğer bir ifade ile talebin 
anlaşılması turizm ve boş zaman pazarlamacıları için faydalı olacaktır. Bu bilgiler daha iyi bir 
turist piyasası bölümü oluşturmada ve çeşitli stratejiler geliştirmede avantaj sağlamaktadır. 
Bununla birlikte rekreasyonel yatırımlar kamusal kaynak harcaması ve ticari potansiyele sahip 
olduklarından rekreayonel talebin planlanması, hedeflerin belirlenmesi rekreasyon yönetiminde 
önemlidir. Ayrıca hizmetlerinin planlanması ve yönetilmesinde tüketicilerin eğilim ve 
taleplerinin bilinmesi esastır (Sievänen vd., 2007: 225). 

Bilecik’te 1990 yılından bu yana sanayi kollarının gelişmesi, şehirdeki askeri ve idari 
fonksiyonların artması, 2007 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin kurulması vb. 
faktörlerin etkisi ile şehirde nüfus artmıştır ve buna paralel olarak şehirden rekreasyonel talepler 
de artmıştır. Bilecik’te rekreasyonel alan ve etkinlikler talebi karşılamada yeterli değildir 
(Okuyucu, 2018: 4404). Bu nedenle Bilecik’te şehir sakinlerinin rekreasyonel talebinin 
belirlenmesi, şehirdeki ihtiyacın karşılanması için yapılacak planlamaları yönlendirmesi 
açısından önemlidir. Yukarıda belirtilen hususlardan yola çıkılarak bu çalışmada, Bilecik 
şehrinde yaşayan yerel halkın rekreasyonel taleplerinin belirlenmesi ve bu taleplerin hangi 
rekreasyon kategorisinde yoğunlaştığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada diğer 
amaç; yerel halkın rekreasyonel taleplerinin, sosyo-demografik özellikler ile aralarındaki 
farklılıkların belirlenmesidir.  

 

YÖNTEM 

Çalışmada, nicel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Bilecik’te yaşayan yerel halkının 
rekreasyonel taleplerini belirlemede, alan araştırması ve anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmada 
kullanılan ölçeklerin hazırlanmasında literatür taraması yapılmış, daha önce kullanılmış 
geçerliliği ve güvenirliği sınanmış ölçeklerden çalışmaya uygun olan ölçekler belirlenmiştir. 
Çalışmadaki değişkenlerin ölçümünde Sertkaya (2001), Sağlık ve Kelkit (2014), Karaşah 
(2017)’nin çalışmalarında kullandıkları ölçeklerden yararlanılmıştır. Anketin ilk bölümünde 
genel hane halkı bilgilerine ve halkın rekreasyonel davranışlarını belirlemeye yönelik kapalı uçlu 
sorular yer almaktadır, anketin ikinci bölümünde ise yerel halkın rekreasyonel talep ve 
beklentilerini belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. İkinci bölüm 5’li Likert tipi ölçek 
(rekreasyonel eğilim ve talep algısı için: 1, kesinlikle katılmıyorum ile 5, kesinlikle katılıyorum) 
ile değerlendirilmiştir. Ölçek güvenirliliği Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ile 
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değerlendirilmiş ve elde edilen değerin (α=0,809) kabul edilebilir seviyenin üzerinde olduğu 
görülmüştür (Gürbüz ve Şahin, 2015: 317). 

Çalışmanın evrenini Bilecik şehrinde yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. Bilecik şehrinin toplam 
nüfusu 2017 yılında 65.578 kişidir (TÜİK, 2018). Anketler, 2017 yılı Mart-Nisan ayları arasında 
Bilecik şehrinde yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 
katılımcılardan, kolayda örnekleme yöntemiyle veriler toplanmıştır. Toplanan ve araştırmaya 
uygun veri sayısı 300’dür. Hata payı, eksik kodlama gibi nedenlerle 24 anket çıkarılmış ve 
toplamda 276 anket değerlendirmeye alınmıştır. Evren büyüklüğü 50.000 ila 100.000 ve 
örnekleme hatasının ± 0,05 olması durumunda, 245 örneklem evreni temsil etmede yeterlidir 
(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50). Bu durumda değerlendirmeye alınan 276 anket evreni temsil 
etmede yeterlidir.  

Anketlerden elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics 21.0 paket programı ile analiz edilmiştir. 
Yerel halkın sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesinde frekans ve oranlar kullanılmıştır. 
Yerel halkın; rekreasyonel talepleri konusundaki algıları, ifadelere verdikleri 1-5 puan 
aralığındaki yanıtların ortalamalarına göre hesaplanmıştır. Rekreasyonel talepler ölçeğinin yapı 
geçerliliği keşfedici faktör analizi (KFA) ile gerçekleştirilmiştir. Yerel halkın demografik 
özellikleri ile KFA sonucu belirlenen faktörlere atfedilen ortalama önem puanları arasında 
anlamlı farklar olup olmadığını belirmek amacı ile t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. 
Parametrik testler olan t-testi ve ANOVA testlerinin kullanılmasında verilerin aralıklı olması ve 
normal dağılım göstermesi etkili olmuştur. Verilerin çarpıklık katsayısı (-,418)’dir. Çarpıklık 
değerinin -1 ve +1 sınırları içinde kalması puanların normal dağılımdan önemli bir sapma 
göstermediğini ortaya koymaktadır (Büyüköztürk, 2015: 40). Verilerin sahip oldukları bu 
özelliklerinden dolayı parametrik testler uygulanmıştır. ANOVA testi sonucunda anlamlı 
farklılık belirlenen gruplarda, farklılığın hangi grup ya da gruplar arasında olduğunu tespit 
etmek için ise Tukey testi kullanılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2015: 233). 

 

BULGULAR 

Katılımcıların Sosyo-Demografik Profili  

Rekreasyonel talep ve özelliklerin belirlenmesinde kullanıcılarının sosyo-demografik 
özelliklerinin belirlenmesi, rekreasyonel planlamanın ilk basamağını oluşturmaktadır (Talay vd., 
2010: 148). Ankete katılan yanıtlayıcıların %53.3’ü erkeklerden, %46.7’si kadınlardan 
oluşmaktadır. Katılımcıların %51.8’i evlilerden oluşmaktadır. Katılımcılar çoğunlukla 18-30 
(%54.7) ve 31-50 (%37.7) yaş aralığındadır. Aylık gelir ise çoğunlukla ise 1000-2000 TL (%37.7) ve 
2001-4000 TL (%37.3) aralığında yer almaktadır. Eğitim düzeyinde ise lisans (%50.4) ve lise (% 
27.2) mezunları en büyük paya sahiptir. Katılımcıların %25.7’si kamuda çalışmaktadır, %25.7’si 
öğrencidir ve % 22.1’i özel sektörde çalışmaktadır (Tablo 2). 
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Tablo 2. Katılımcıların Sosyo-Demografik Profili 

Değişkenler N (%) 
Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 

 
147 
129 

 
53.3 
46.7 

Medeni durum 
Bekâr 
Evli 

 
133 
143 

 
48.2 
51.8 

Yaş 
18-30 
31-50 
≥51 

 
151 
104 
21 

 
54.7 
37.7 
7.6 

Aylık gelir (TL) 
1000-2000 
2001-4000 
4001-8000  
≥ 8001 

 
104 
103 
56 
13 

 
37.7 
37.3 
20.3 
4.7 

Eğitim 
İlkokul (< 8 yıl) 
İlköğretim (≥ 8 yıl) 
Lise 
Lisans 
Lisans üstü  

 
29 
19 
75 
139 
14 

 
10.5 
6.9 
27.2 
50.4 
5.1 

Meslek 
İşveren/kendi hesabına çalışan 
Kamuda çalışan 
Özel sektörde ücretli çalışan 
Ev hanımı 
Öğrenci 
Emekli 
Diğer 

 
11 
71 
61 
20 
71 
12 
30 

 
4.0 
25.7 
22.1 
7.2 
25.7 
4.3 
10.9 

 

Faktör Analizi 

Araştırmaya katılan yerel halkın Bilecik şehrinden rekreasyonel taleplerini belirleyebilmek için 
ölçekte yer alan 21 önermeye faktör analizi uygulanmıştır (Tablo 3). Keiser Meyer Olkin (KMO) 
değeri 0.862, Barlett Küresellik testi ise anlamlı çıkmıştır (p< 0.05). Elde edilen değerler verilerin 
faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Gürbüz ve Şahin, 2015: 311). Faktör 
analizinde anlamlı faktörler elde etmek için temel bileşenler analizi ve varimaks rotasyonu 
kullanılmıştır. Özdeğer istatistiği 1’den büyük ve faktör yükü 0.30’un üzerinde olan veriler 
dikkate alınarak faktörler belirlenmiştir (Gürbüz ve Şahin, 2015: 313) (Tablo 3). 

Faktör analizi sonucuna göre, veriler dört faktör altında toplanmıştır. İlk faktör “açık alan 
rekreasyon talepleri”, ikinci faktör “kentsel rekreasyon talepleri”, üçüncü faktör “sportif 
rekreasyon talepleri” ve son olarak dördüncü faktör “kapalı alan rekreasyon talepleri” olarak 
adlandırılmıştır. Tüm faktörler toplam varyansın %51.27’sini açıklamaktadır (Tablo 3). 
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Tablo 3. Katılımcıların Bilecik Şehrinden Rekreasyonel Taleplerine Yönelik Faktör Analizi 
Tablosu 

Faktörler ve değişkenler Faktör Yükleri 
1 2 3 4 

F1. Açık alan rekreasyon talepleri     
Kent parkları, kent içi yeşil alanlar ,804    

Kent içi piknik alanları. ,771    
Manzara seyri, seyir tepeleri ,759    
Göl-akarsu kenarı alanlar ,748    

Tarihi-geleneksel doku içeren alanlar ,555    

Hayvanat bahçesi ,492 
    

F2. Kentsel rekreasyon talepleri     

Tiyatro  ,649   

Sinema  ,647   

Buz pateni pisti  ,583   

Kapsamlı bir çocuk oyun alanı  ,578   

Bisiklet binme alanları ve olanakları  ,548   

Gösteri, sergi, konser vb. kültürel aktivite alanları  ,547   

Aerobik, yoga, zumba vb. aktivite olanakları  ,524   

Kurslar (Resim, ahşap boyama, müzik vb.)  ,401   

F3. Sportif rekreasyon talepleri     

Futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor sahaları   ,762  

Yürüyüş, koşu vb. spor alanları   ,661  

Av sporları (kara ve su avcılığı) alanları   ,652  

Su sporları alanları   ,510  

F4. Kapalı alan rekreasyon talepleri     

Alkollü mekânlar (bar-gece kulübü vb.)    ,754 

Restoran, cafe vb. alan ve olanakları    ,535 

AVM’ler ve çarşılar    ,492 

Özdeğerler 6.327 1.941 1.345 1.153 

Açıklanan Varyans (%) 30.13 9.24 6.41 5.49 
Toplam Açıklanan Varyans (%) 51.27 

 

Katılımcılar, “açık alan rekreasyon talepleri” boyutunu (𝑋" =4.25), önemli olarak algılamışlardır. 
Diğer boyutlara atfedilen ortalama puanlar içinde ikinci sırada “kentsel rekreasyon talepleri” 
(X% =3.97), üçüncü sırada “sportif rekreasyon talepleri” (X% =3.72) ve dördüncü sırada “kapalı alan 
rekreasyon talepleri” (X% =3.51) olmuştur. Açık alan rekreasyon aktivitelerine olan talep son on 
yıldır giderek artmaktadır. Bunda, toplum ve bireylerde sağlıklı yaşam ve iş dengesine verilen 
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önemin artması, nüfus artışı, demografik değişiklikler ve artan refah vb. gibi faktörler etkili 
olmaktadır (Willibald vd., 2019: 2). Bilecik şehrinde kişi başına 15,1 m² açık-yeşil alan 
düşmektedir. Bu değer İmar ve İskân Bakanlığı’nın önerdiği 10 m² aktif açık-yeşil alan değerinin 
üzerindedir. Bilecik şehrinde parklar ve diğer açık yeşil alan türlerinin mahallelere göre dengeli 
bir dağılıma sahip değildir. Yalnızca iki mahallede 10 m² standardının üzerindedir. Diğer 
mahallelerde kişi başına düşen açık-yeşil alan miktarının oldukça düşük düzeydedir (Menteşe, 
2019: 378). Bilecik şehrinde aktif kullanılabilen yeşil alanların başında Pelitözü Gölpark, Kent 
Ormanı ve Uğur Mumcu Parkı gelmektedir. Dinlenme, eğlenme, spor ve oyun gibi çeşitli 
amaçlarla kullanılabilecek aktif yeşil alanların azlığı, eşit olmayan dağılışı, kalitesi ve 
erişilebilirliği yerel halkın bu yöndeki taleplerinin yüksek olmasında etkili olmuştur. Şehir 
merkezlerinde yer alan alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatro binaları, eğlenme mekânları, çocuk 
oyun alanları, piknik alanları, yeşil alanlar vb. gibi rekreasyonel kolaylıklara olan talep giderek 
artmaktadır. Bunda insanların rekreasyon alanlarına uzun süreli, saatler süren yolculuklarla 
değil, hemen ulaşabilmek istemeleri etkili olmaktadır (Altınay, 2016: 61). Bilecik şehrinde 
alışveriş merkezi bulunmamaktadır, 6 Eylül Sineması dışında sinema salonu bulunmamaktadır 
ve tiyatro oyunları Bilecik Tiyatro günleri kapsamında düzenlenen festivalde kasım ayı boyunca 
sergilenmektedir. Bununla birlikte kent içerisinde öğrencilere yönelik kafeler dışında eğlence 
mekanlarının olmaması, yeşil alanların azlığı vb. gibi eksiklikler yerel halkın “kentsel 
rekreasyon” talepleri faktöründe ikinci sırada gelmesinde etkili olmuştur. Üçüncü sırada gelen 
“sportif rekreasyon talepleri” yine kent içerisindeki aktif olarak kullanılabilecek yeşil alanların 
ve açık alan spor aletlerinin azlığından ve şehirdeki spor salonlarının az olmasından 
kaynaklanmaktadır.  Dördüncü sırada “kapalı alan rekreasyon talepleri” faktörünün ortaya 
çıkmasında ise Bilecik şehrindeki sinema, tiyatro, alışveriş merkezi, eğlence mekanları vb. 
alanlardaki eksiklikler etkili olmuştur.  

Rekreasyonel talepler konusunda faktörlere ve ifadelere atfedilen önem derecelerine göre 
bulunan “ortalama” değerler Tablo 4’te verilmiştir.  Açık alan rekreasyon talepleri faktöründe; 
manzara seyri, seyir tepeleri (𝑋"=4.42), kent parkları, kent içi yeşil alanlar (𝑋"=4.37), tarihi-
geleneksel doku içeren alanlar (𝑋"=4.33) ifadeleri en fazla önem atfedilen ifadeler olmuştur. 
Bununla birlikte bu faktörde yer alan pek çok ifade 4 (Katılıyorum) ile 5 (Kesinlikle katılıyorum) 
arasında değişen puan ortalamasına sahiptir. Kent içerisindeki yeşil alanlar ve tarihi dokuların 
varlığı mekân-insan ilişkisinin oluşması ve sürdürülebilirliğinde önem taşımaktadır (Kurtar ve 
Somuncu, 2013: 36). Nitekim günümüzde şehirlerde açık yeşil alanlar kadar kültürel miras 
alanları, tarihi dokular rekreasyon anlamında önem kazanmaktadır.  Kentsel rekreasyon talepleri 
faktöründe; çeşitli kurslar (𝑋"=4.36), sinema (𝑋"=4.30), gösteri-sergi-konser vb. gibi çeşitli 
etkinlikler (𝑋"=4.24) ve tiyatro (𝑋"=4.17) yerel halkın en çok talep ettiği rekreasyon alanları 
olmuştur. Sportif rekreasyon talepleri faktöründe yürüyüş, koşu vb. spor alanları (X%=4.14), futbol, 
basketbol, voleybol, tenis vb. spor sahaları (X%=3.92) en fazla ortalamaya sahip ifadeler olmuştur. 
Kapalı alan rekreasyon talepleri faktöründe ise AVM’ler-çarşılar (𝑋"=4.37) ve restoran, cafe vb. 
alanlar (𝑋"=3.82) en fazla talep edilen rekreasyonel olanaklar olmuştur.  Bilecik şehrinde rekreatif 
faaliyetler veya rekreasyon alanları yaratılması ile kent sakinlerine bu imkanların sunulması 
sürdürülebilir bir kent gelişimi önem taşımaktadır. Nitekim sürdürülebilir kentsel gelişmede 
doğal çevrenin korunması kadar kentin sağladığı olanakları ve kültürel çeşitliliği arttırmak 
gerekmektedir. Ayrıca kentte özgü geliştirilecek bir takım rekreatif faaliyet ve alanlar kentin 
marka olasına da önemli katkılar sağlamaktadır (Yüksel ve Yeşil, 2017: 356-357). 
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Tablo 4. Rekreasyon Talebi Faktörleri ve İfadelerine Göre Elde Edilen Ortalamalar 

Faktörler ve ifadeler Ortalama Standart Sapma 
F1. Açık alan rekreasyon talepleri 4,25 ,66642 
Manzara seyri, seyir tepeleri 4,42 0,77947 
Kent parkları, kent içi yeşil alanlar 4,37 0,86193 
Tarihi-geleneksel doku içeren alanlar 4,33 0,79235 
Kent içi piknik alanları. 4,30 0,85289 
Göl-akarsu kenarı alanlar 4,28 0,86027 
Hayvanat bahçesi 3,84 1,25577 
F2. Kentsel rekreasyon talepleri 3,97 ,81806 
Kurslar (Resim, ahşap boyama, müzik vb.) 4,36 3,14105 
Sinema 4,30 0,96941 
Gösteri, sergi, konser vb. kültürel aktivite alanları 4,24 0,8867 
Tiyatro 4,17 0,96418 
Kapsamlı bir çocuk oyun alanı 4,10 1,1605 
Bisiklet binme alanları ve olanakları 3,99 1,07862 
Buz pateni pisti 3,34 1,29893 
Aerobik, yoga, zumba vb. aktivite olanakları 3,29 1,29448 
F3. Sportif rekreasyon talepleri 3,72 ,84358 
Yürüyüş, koşu vb. spor alanları 4,14 1,02601 
Futbol, basketbol, voleybol, tenis vb. spor sahaları 3,92 1,09777 
Su sporları alanları 3,83 1,18833 
Av sporları (kara ve su avcılığı) alanları 3.00 1,49423 
F4. Kapalı alan rekreasyon talepleri 3.51 ,80469 
AVM’ler ve çarşılar 4.37 ,91961 
Restoran, cafe vb. alan ve olanakları 3,82 1,23333 
Alkollü mekânlar (bar-gece kulübü vb.) 2,34 1,55620 

 

Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Rekreasyonel Taleplerde Farklılaşma 

Bireylerin sosyo-demografik özellikleri; aktivite, davranış, yaşam biçimi ve tercihler üzerinde 
etkili olmaktadır. Veri analizi sonuçlarında destekleyici bir çerçeve sağlamak için, araştırmaya 
katılanların sosyo-demografik karakteristikleri ile rekreasyonel taleplerinin araştırılması 
önemlidir. Bu nedenle bu kısımda faktör analizi sonucunda elde edilen dört faktör ile 
katılımcıların sosyo-demografik özellikleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı 
araştırılmıştır. Bu farklılıkların belirlenmesinde t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır.  

Tablo 5’e göre rekreasyonel talep puanları karşılaştırıldığında, faktör analizi sonucunda elde 
edilen açık alan rekreasyonu ve kentsel rekreasyon taleplerinde kadınların ortalamalarının 
erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak sportif rekreasyon talebi ve kapalı alan 
rekreasyon talepleri bakımından kadınların ortalamaları erkeklerden düşüktür. Cinsiyete göre 
yapılan t testinden elde edilen sonuçlara göre “kentsel rekreasyon talepleri” faktörüne kadın 
katılımcılar daha fazla önem atfetmiştir ve cinsiyete göre elde edilen bu farklılık anlamdır (t(242,944)= 
2,131; p<0.05). Sportif rekreasyon talepleri faktörüne erkekler (𝑋"= 3.85), kadınlara göre (𝑋"= 3.58) 
daha fazla önem atfetmişlerdir. Buna göre sportif rekreasyonel faaliyetleri talep etmede erkek ve 
kadın katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık vardır (t(273,605)=- -2,763; p<0.05), (Tablo 5). 

Açık hava rekreasyonu talebi faktöründe bekarların (𝑋"= 3.29), ortalamaları evlilere (𝑋"= 4.22), göre 
daha yüksektir, ancak aralarında anlamlı bir ilişki yoktur (p>0.05). Kentsel rekreasyon talepleri 
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ve sportif rekreasyon talepleri faktörlerinde ise evli katılımcıların ortalamaları bekar katılımcılara 
göre yüksektir. Ancak t testi sonuçlarına göre aralarındaki farklılık hiçbir faktör için anlamlı 
değildir (p>0.05). Medeni durum değişkenine göre yapılan t testi sonuçlarına göre kapalı alan 
rekreasyon talepleri faktörüne bekarlar (𝑋"= 3.62), evlilere göre (𝑋"= 3.41) daha fazla önem 
atfetmişlerdir ve aralarındaki fark anlamlıdır (t(273,158)= ,509; p<0.05), (Tablo 5). 

Tablo 5. Cinsiyet ve medeni durum grupları arasında faktörler açısından farklılıklar 

Cinsiyet Kadın 
(𝑋") Erkek (𝑋") F değeri p değeri 

Faktörler     
F1. Açık alan rekreasyon talepleri 4.29 4.23 2,809 ,470 
F2. Kentsel rekreasyon talepleri 4.09 3.87 ,053 ,034* 
F3. Sportif rekreasyon talepleri 3.58 3.85 1,163 ,0006* 
F4. Kapalı alan rekreasyon talepleri 3.48 3.54 ,171 ,509 
Medeni durum Evli (𝑋") Bekar (𝑋") F değeri p değeri 
Faktörler     
F1. Açık alan rekreasyon talepleri 4,22 4,29 ,056 ,341 
F2. Kentsel rekreasyon talepleri 3,98 3,96 ,404 ,860 
F3. Sportif rekreasyon talepleri 3,80 3,65 ,899 ,150 
F4. Kapalı alan rekreasyon talepleri 3,41 3,62 1,805 ,038* 

**P≤0.01   *P≤0.05 

Araştırma kapsamında yaş grupları, gelir durumu, eğitim ve meslek grupları değişkenlerinin, 
rekreasyonel taleplerde anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ANOVA 
testi uygulanmıştır. Sonuçları anlamlı çıkan değişken ve faktörler arasında farkların hangi 
gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi uygulanmıştır. ANOVA testi 
sonuçlarına göre yaş grupları ile rekreasyonel talep faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklar bulunamamıştır. Ancak kapalı alan rekreasyon talepleri faktörü ile gelir düzeyi arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (Tablo 6). Tukey testi sonuçlarına göre gelir 
düzeyi 8.001 TL ve üzeri olan grup ile gelir düzeyi 1.000-2.000 TL ve 2.001-4.000 TL arasındaki 
gelir grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılıklar bulunmuştur. Kapalı alan 
rekreasyon talebi 8.001 TL ve üzeri gelire sahip olanlarda (𝑋"= 4.44) puan ortalama ile daha 
fazladır. Buna göre gelir düzeyi yükseldikçe restoran, AVM gibi kapalı alan rekreasyon talebi 
artmaktadır. Çalışmada ayrıca eğitim düzeyi değişkeni ile “kentsel rekreasyon talepleri” ve 
“kapalı alan rekreasyon talepleri” faktörleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Tukey 
testinden elde edilen sonuçlara göre lisans (𝑋"= 4.14) ve lisans üstü (𝑋"= 4.34) düzeyde eğitime sahip 
olanlar, ilkokul (𝑋"= 4.62) düzeyinde eğitime sahip olanlara nazaran “kentsel rekreasyon talepleri” 
faktörüne daha fazla önem atfetmişlerdir. Buna göre eğitim düzeyi yüksek olan grupların, kentsel 
rekreasyon taleplerinin daha fazla olduğu söylenebilir. Eğitim düzeyi değişkeni ile “kapalı alan 
rekreasyon talepleri” faktörü arasında da anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Tukey testi 
sonuçlarına göre, lisans (𝑋"= 3.62) ve lisans üstü (𝑋"=4,12) düzeyinde eğitime sahip olanlar, “kapalı 
alan rekreasyon talepleri” faktörüne ilkokul düzeyinde eğitime sahip olanlara göre (𝑋"= 3,08) 
anlamlı bir şekilde daha fazla önem atfetmişlerdir. Buna göre Bilecik şehrinde eğitim düzeyi 
yüksek olan grupların kapalı alanlarda gerçekleştirilen rekreasyonel alanları daha fazla talep 
etmektedir. Tukey testi sonuçlarına göre eğitim düzeyi lisans üstü olanlar (𝑋"=4,12) lise düzeyinde 
eğitime sahip olanlara göre (𝑋"=3.34) kapalı alan rekreasyon talepleri faktörüne daha fazla önem 
atfetmiştir ve aralarında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 
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Eğitim düzeyi, meslek ve gelir düzeyi birbiri ile doğru orantılıdır. Bir kimsenin eğitim düzeyi 
yükseldikçe, meslek ve gelir düzeyinin de buna bağlı olarak artması beklenmektedir (Kozak ve 
Akoğlan Kozak, 2012: 82). Bu nedenle bu durum meslek ve rekreasyonel talep arasındaki ilişkiye 
de yansımaktadır. ANOVA testi sonuçlarına göre meslek grupları değişkenleri ile “kentsel 
rekreasyon talepleri” faktörü arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (Tablo 6). 
Kamu çalışanları (𝑋"= 4.21), işveren/kendi hesabına çalışanlara (𝑋"=3.35) göre kentsel rekreasyon 
talepleri faktörüne anlamlı bir şekilde daha fazla önem atfetmiştir (F (2,783)=6.269; p<0.05). Meslek 
grupları değişkeni “kapalı alan rekreasyon talepleri” faktörü ile istatiksel olarak anlamlı 
farklılıklar göstermiştir. Hangi gruplar arasında farklılık olduğunu test etmek için yapılan Tukey 
testi sonuçlarına göre, kapalı alan rekreasyon taleplerine, kamu çalışanları (𝑋"= 3.75) ev 
hanımlarına göre (𝑋"= 3.12) daha fazla önem atfetmiştir (F (2,970)=6.269; p<0.05). 

Tablo 6. Yaş, Gelir, Eğitim ve Meslek Değişkenleri ile Rekreasyon Talepleri Faktörlerine Göre 
One-way ANOVA Sonuçları 

Sosyo-demografik 
değişkenler 

F1. Açık alan 
rekreasyon talepleri	(X$) 

F2. Kentsel 
rekreasyon 
talepleri	(X$) 

F3. Sportif 
rekreasyon 
talepleri (X$) 

F4. Kapalı 
alan 

rekreasyon 
talepleri	(X$) 

Yaş 
F= 1,107 
p= ,332 

F=1,826 
p=,163 

F=,865 
p= ,422 

F= 1,822 
p= ,164 

18-30 4,2969 3,9901 3,7848 3,5872 
31-50 4,2292 4,0144 3,6587 3,4487 
≥51 4,0794 3,6488 3,6190 3,2857 

Gelir 
F=,445 
p=,721 

F=2,129 
p=,097 

F=,095 
p=,963 

F=7,574 
p=,000** 

1000-2000 4,1987 3,8413 3,7115 3,3942 
2001-4000 4,2945 3,9867 3,7524 3,4498 
4001-8000  4,2946 4,1272 3,7188 3,6310 
≥ 8001 4,2179 4,2596 3,6346 4,44 

Eğitim F=,864 
p= ,486 

F=5,274 
p= ,000** 

F=1,662 
p= ,159 

F=6,011 
p=,000** 

İlkokul (< 8 yıl) 4,1379 3,62 3,5086 3,08 
İlköğretim (≥ 8 yıl) 4,2807 3,98 4,0395 3,60 
Lise 4,1689 3,74 3,6233 3,34 
Lisans  4,3141 4,14 3,7896 3,62 
Lisans üstü 4,3333 4,34 3,6429 4,12 

Meslek F=1,774 
p=,105 

F= 2,783 
p=,012* 

F= 1,112 
p=,356 

F= 2,970 
p=,008* 

İşveren/kendi 
hesabına çalışan 3,9697 3,35 3,5909 3,03 

Kamuda çalışan 4,2958 4,21 3,6479 3,75 
Özel sektörde 
ücretli çalışan 

4,3443 3,9816 3,8975 3,58 

Ev hanımı 4,2417 3,9813 3,4250 3,12 
Öğrenci 4,3263 3,9630 3,7113 3,47 
Emekli 4,1667 3,6250 3,6875 3,28 
Diğer 3,9556 3,7833 3,8500 3,42 

P≤0.01   *P≤0.05 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Önceleri ağırlıklı olarak kırsal bir fonksiyona sahip olan Bilecik şehri, 1990’lı yıllardan sonra 
kalkınma öncelikli iller kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte şehirde askeri, idari 
fonksiyonların artması ve üniversitenin kurulmasını takiben nüfusu zaman içinde artmıştır. 
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Böylece Bilecik şehri nüfusunun fonksiyonel karakteri de zaman içinde değişmiştir (Özgür, 1994: 
181-182). Bilecik şehrinde nüfusun giderek kentlileşmesi beraberinde rekreasyonel talepleri de 
artırmıştır. Ancak şehirdeki rekreasyonel arz, talep edilenin altındadır. Bunda çeşitli faktörler 
etkili olabilmektedir. Özellikle Bilecik şehrinin; Eskişehir, Bursa, Adapazarı, İzmit ve İstanbul 
gibi sosyal ve eğlence çekicilikleri fazla olan şehirlere yakın olması etkili olmaktadır (Okuyucu, 
2018: 4403). Bu şehirlerden özellikle Eskişehir, Bursa, Adapazarı 70-90 km arasında mesafededir 
olduğu için günübirlik gidiş geliş zonunda yer almaktadır. Ancak çoğu kent sakini için yakın 
mesafede iyi nitelikli bir rekreasyonel alan olması çok taşımaktadır (Morelle vd., 2018: 286, 294). 
Rekreasyonel alanların yakın mesafede olması, rekreasyonel kullanımda etkili olmaktadır. Ancak 
rekreasyonel talepler üzerinde aydınlatma, çöp kutusu, oturma elemanları, süs havuzu, spor 
alanı, yürüyüş parkuru ve otopark vd. gibi donatı elemanlarının yeterli olması da önem 
taşımaktadır (Serbest Şimşek, 2007: 99). Bilecik şehrinde yaşayan yerel halk için daha kısa 
mesafede erişilebilir rekreasyonel alanlara olan talep yüksektir. Ancak birçok kent sakini, 
şehirdeki rekreasyonel olanakları yetersiz bulmaktadır (Okuyucu, 2018: 4407). Bu nedenle bu 
çalışmada Bilecik şehrinde yaşayan yerel halkın rekreasyonel taleplerinin belirlenmesi, bu 
taleplerin daha çok hangi rekreasyonel kategoride olduklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmada ayrıca yerel halkın rekreasyonel talepleri ile sosyo-demografik özellikler arasındaki 
farklılıkların, rekreasyonel taleplerle ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ölçekte yer alan 21 
önermeye faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucuna göre, veriler dört faktör altında 
toplanmıştır.  Katılımcılar sırasıyla; açık hava rekreasyon talepleri (𝑋" =4.25), kentsel rekreasyon 
talepleri (X% =3.97), sportif rekreasyon talepleri (X% =3.72) ve kapalı alan rekreasyon talepleri 
(X% =3.51) faktörlerine önem atfetmişlerdir. Buna göre, Bilecik şehrinde oluşturulacak 
rekreasyonel alanlar için önceliğin; açık hava, kentsel, sportif ve kapalı alan rekreasyon 
olanaklarına verilmesi yerinde olacaktır. Bilecik şehrinde en fazla açık hava rekreasyon 
taleplerine önem atfedilmiştir. Bu nedenle yerel yönetimlerin açık alanlarda gerçekleştirilebilecek 
boş zaman etkinlik mekânlarının sayısını arttırması öncelikle adım olmalıdır. Nitekim 31 Aralık 
2019'da Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan coronavirus (2019-nCoV) ve 
virüsün dünyadaki hızlı yayılışı sonrasında, turizm ve rekreasyon talepleri değişmektedir, birçok 
yerde açık alan rekreasyonu taleplerinin artması kaçınılmazdır (Sağlık Bakanlığı, 2020). 
Katılımcıların rekreasyonel talepleri ikinci olarak kentsel rekreasyon (X% =3.97) alanlarına yönelik 
olmuştur. Buna göre Bilecik şehrinde açık veya kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, sinema, 
tiyatro, müzeler vb. gibi kentsel rekreasyon alanlarının oluşturulması ve kentsel planlamada 
bunlara yer verilmesi, yerel halkın taleplerinin karşılanmasında ve sürdürülebilir kent 
gelişiminde etkili olacaktır. Anketlerden elde edilen bulgulara göre, katılımcıların rekreasyonel 
taleplerinde üçüncü sırada sportif rekreasyon (X% =3.72,) alanları oluşturulması yer almıştır. 
Günümüze rekreasyon anlayışının artması ile spor, boş zaman etkinliklerini gidermek için 
önemli bir araç haline gelmektedir. Ayrıca sağlıklı olma, yeni vücut bilinci gibi değişen değerler 
sporun rekreatif önemini arttırmaktadır (Karaküçük, 2008: 234, 238). Buna göre yerel 
yönetimlerin, kent içerisinde açık ve kapalı alanlarda, aktif ve pasif olarak katılım sağlanabilecek, 
sportif rekreasyon hizmeti sunan alanlar oluşturması, yerel halkın taleplerinin karşılanmasında 
etkili olacaktır. Bu bağlamda; kentteki çeşitli türdeki park, spor alanları, yürüyüş parkurları, 
futbol, tesis, yüzme vb. alanların arttırılması gerekmektedir. Çalışmada ortaya çıkan dördüncü 
faktör, kapalı alan rekreasyon talepleri (X% =3.51) olmuştur. Bilecik şehrinde; AVM, restoran, cafe 
vb. gibi kapalı ticari mekânlar oldukça yetersizdir. Ayrıca mevcut tesis ve işletmeler, öğrenci ve 
asker taleplerine yöneliktir. Buna karşılık aile ve yetişkinlere yönelik alışveriş, yeme-içme vd. 
kolaylıklar oldukça azdır. Bu nedenle şehirdeki kapalı ve ticari rekreasyon alanlarının 
arttırılmasına yönelik girişimler, yerel yönetimler tarafından desteklenmeli ve 
kolaylaştırılmalıdır.  
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Gerçekleştirilen t testi sonuçlarına göre, Bilecik şehrinde, “kentsel rekreasyon talepleri” faktörüne 
kadın katılımcılar daha fazla önem atfetmiştir (p<0.05). Buna göre Bilecik şehrinde, kadınlara 
yönelik; kentsel açık ve kapalı mekânlarda gerçekleştirilen rekreatif alanların yaratılması önem 
taşımaktadır. Bilecik şehrinde “sportif rekreasyon talepleri” faktörüne erkek katılımcılar kadın 
katılımcılara göre daha fazla önem atfetmiştir (p<0.05). Nitekim çeşitli çalışmalarda, kadınların 
ev işleri, çocukların bakımı, güvenlik algısı vb. gibi nedenlerden dolayı erkeklere göre fiziksel 
aktivitelere katılmalarının daha kısıtlı olduğu tespit edilmiştir (Gümüş vd., 2017: 36). 
Gerçekleştirilen t testi sonuçlarına göre, Bilecik şehrinde “kapalı alan rekreasyon talepleri” 
faktörü, medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir (p<0.05).  Bu faktöre, 
bekar katılımcıların (𝑋"= 3.62), evli katılımcılara göre (𝑋"= 3.41) kapalı alan rekreasyon talepleri 
daha fazladır ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu bulguların 
oluşmasında evli ve çocuğa sahip bireylerin daha çok açık rekreasyon alanlarını tercih 
etmelerinin etkili olduğu düşünülmektedir.  

ANOVA testi sonuçlarına göre ise “kapalı alan rekreasyon talepleri” faktörü ile gelir düzeyi 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Chick vd., (2015) bireylerin 
rekreasyonel etkinlik tercihlerinin gelir düzeyinin etkili olduğunu belirtmişlerdir. Bilecik 
şehrinde gelir düzeyi yükseldikçe restoran, AVM gibi kapalı alan rekreasyon talebi artmaktadır. 
Eğitim seviyesi yüksek bireylerin, sinema, tiyatro, opera, bale gibi kültürel faaliyetlere katılım 
oranı, eğitim seviyesi düşük bireylerden daha fazladır (Gözaydın ve Çiçek, 2012: 337). Bilecik son 
yıllarda sanayileşme ve hizmet sektörünün artması ile göç alan bir şehir haline gelmiştir. Ancak 
şehrin nüfusunun daha fazla artması, burada fabrika ve tesislerin kurulmasının yanı sıra sosyal 
tesisler ve kültürel olanakların artması ile olacaktır (Akcan ve Taşçı, 2017: 4). Bilecik şehrindeki 
sanayi ve hizmet sektöründe çalışan ve eğitim seviyesi daha yüksek olan kitlenin giderek artması 
rekreasyonel talepleri de arttırmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, eğitim düzeyi 
değişkeni ile “kentsel rekreasyon talepleri” ve “kapalı alan rekreasyon talepleri” faktörleri 
arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi yüksek olan grubun “kentsel 
rekreasyon talepleri” ve “kapalı alan rekreasyon talepleri” daha fazla olmuştur. Eğitim düzeyinin 
de etki ettiği, meslek grupları değişkeni de rekreasyonel taleplerin belirlenmesinde etkili 
olmaktadır. Bilecik şehrinde meslek grupları değişkenleri ile “kentsel rekreasyon talepleri” 
faktörü arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p<0.05). Kamu 
çalışanlarının, işveren/kendi hesabına çalışanlara göre “kentsel rekreasyon talepleri” daha 
fazladır. Ayrıca “kapalı alan rekreasyon talepleri” faktörüne, kamu çalışanları ev hanımlarına 
göre daha fazla önem atfetmiştir (p<0.05). Bilecik şehrinde salon sayısı 4, koltuk sayısı 240 olan 6 
Eylül Kültür Merkezi sineması dışında sinema salonu bulunmamaktadır. Mevcut sinema 
rutubetli ve fiziki şartları iyi olmadığı için yerel halk sinema talebini başta Eskişehir ve Bursa gibi 
yakın şehirlerde (%30.1) karşılamaktadır (Okuyucu, 2018: 4406). Bu nedenle Bilecik şehrinde hem 
“kentsel” hem de “kapalı alan” rekreasyon talebinin karşılanmasında öncelikle nitelikli bir 
sinema salonu açılması ve koltuk sayısının arttırılması yerinde olacaktır. Özellikle Bilecik 
şehrinde yaşayan kamu ve hizmet sektöründe çalışanların sayısının giderek artması bu yöndeki 
talepleri arttırmaktadır.  

Çalışma sonucunda sosyo-demografik özelliklerin rekreasyonel talepleri etkiledikleri ve tercihler 
üzerinde etkili oldukları görülmüştür. Daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda, sosyo-
demografik özellikler ve rekreasyonel talepler arasındaki ilişki, rekreasyonel alanların 
erişilebilirliği, güvenli olması, ekonomik olması, alanın kullanım sıklığı ve rekreasyonel 
alanlardaki çevre sorunları açısından irdelenmiştir (Talay vd., 2010; Şişman vd., 2019). Bu 
çalışmada yerel halkın rekreasyonel talepleri gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda; açık hava, 
kentsel, sportif ve kapalı alan rekreasyonu olmak üzere dört boyutta ortaya çıkmıştır. Bu çalışma 
ortaya çıkan boyutlar ile sosyo-demografik özellikler arasındaki farklılıkların belirlenmesi 
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bakımından önemlidir. Bilecik şehrinde çalışmada belirlenen dört boyutta rekreasyonel 
yatırımların gerçekleştirilmesi, şehirde bir boş zaman endüstrisinin gelişmesine ve yerel halkın 
taleplerinin karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Bu durum aynı zamanda kentte istihdam, yeni iş 
yerlerinin açılması, gelirlerin artması vb. gibi olumlu etkilerinin olmasına katkı sağlayacaktır. 
Yerel halkın boş zamanlarını verimli bir şekilde kullanabilecekleri alanların olması ve insanların 
dinlenme ve eğlenme gereksinimlerini karşılamaları; yaratma zevki, dostluk kurma, başarı, 
sağlık ve verimliliğin artması gibi pek çok faydayı da beraberinde getirecektir.  
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Abstract 

The aim of this study is to determine the importance given to local cuisine products in food and 
beverage enterprises within the understanding of food sustainability and to evaluate the current 
practice in these enterprises. Among the qualitative research techniques, semi-structured 
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business owner and chef) determined by the purposeful sampling method (n = 10). As a result of 
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gastronomic product of Kars. Sustainability has not been expressed as a source of motivation for 
businesses. It has been determined that only one of the enterprises has the perception of food 
sustainability, and the sustainability of the culinary culture is among the targets of eight. 
Considering that local food products are included in the food and beverage establishments for 
this example, it is concluded that this is not done with sustainable food awareness. 
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GİRİŞ 

Yerel ürün belirli bir coğrafik bölgeye veya yöreye ait üründür. Bölgelerin doğal koşulları, 
karakteristik özellikleri, deneyimleri ve gelenekleri ile oluşan yerel ürünler bölgelerin ekonomik 
gelişimini ilerletmek için kullanılır (Kelemci ve Ceritoğlu, 2010). Yöresel ürünler, farklı 
bölgelerde üretilen ve üretildiği yöreye has tat, aroma ve bileşim gibi özellikler taşırlar (Tan, 
2009). Başka bir ifade ile yerel gıda, bölge, şehir veya il sınırlarında üretilen tarımsal ve hayvansal 
kaynaklı gıda ürünleridir (Kang ve Rajagopal, 2014). Daha geniş bir tanımla yöresel, bölgesel ya 
da geleneksel ürünler; coğrafi açıdan bir bölge veya yöreye özgüdür. Bu ürünlerin kalitelerini 
üretildiği bölge/yörenin doğal koşulları ve bölgesel özellikleri etkiler (Demirbaş vd., 2006:49).  

Turizmin önemli bir parçası olan yiyecek içecek deneyimlerinin en önemli unsurlarından biri de 
yöresel mutfaktır. “Yöresel mutfak kavramı; yöreye özgü olan ürünler ile yöresel adetlerin 
birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan, yöre halkı tarafından kendine özgü usullerde pişirilerek 
sunulan ve dini ya da milli duygularla tasarlanan yiyecek ve içeceklerin tamamı olarak” 
tanımlanabilir (Şengül ve Türkay, 2015:600). Etnik, bölgesel ve yerel yemekler destinasyonların 
en güçlü belirleyicileridir (Willk, 2006). Bir yörenin en ayırt edici özelliklerinden biri de 
mutfağıdır. Destinasyonların sahip oldukları cazibe unsurlarından olan yöresel mutfak kültürü, 
son dönemlerde önemli bir çekicilik oluşturmaktadır ve yöresel yiyecek ve içecekler turist çekme 
motivasyon yaratıcı etkisi ile birçok çalışmanın konusu olmuştur (Long, 2003; Kim vd., 2013; 
Bayat, 2018; Bayat, 2019).  

Bir bölgedeki/yöredeki toplulukları daha iyi tanıyabilmek için tükettikleri gıda ürünleri ve 
mutfak özellikleri bir araç olarak kullanılmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin önemli 
şehirlerinden biri olan Kars’ın mutfak kültürü un ve etin yoğunlukla kullanıldığı bir yapıdadır. 
Bozkır iklim bitki örtüsünün hâkim olduğu ilde, en belirgin geçim kaynağı hayvancılıktır. Geniş 
düz meralara sahip olan Kars’ta büyük ve küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. 
İklim özellikleri sebze ve meyve yetiştiriciliğine sınırlı düzeyde izin vermektedir. Kış mevsiminin 
uzun olması, yaz aylarının kısa olması tarım faaliyetlerini sınırlandırmıştır. Kars’ta tarımsal 
faaliyet olarak en çok arpa ve buğday yetiştirilmektedir ve arpa hayvanların beslenmesi için daha 
çok kullanılmakta, buğday ise yöresel yemeklerden bazılarının hammaddesini oluşturmaktadır.  

Yerel gıda kullanımı, gıdaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında büyük önem taşıdığı için 
yerel yiyecek içecek işletmelerinde yerel gıda kullanım durumunu belirlemek oldukça önemlidir. 
Bu nedenle öncelikle çok eski zamanlardan beri yörede yaşayan insanların tükettikleri ve 
günümüze kadar gelmiş Kars’ın yerel yemekleri hakkında bilgi verilmiş, sonrasında nitel 
araştırma yöntemi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, yiyecek içecek 
işletmelerinde yerel gıda ürünlerinin ve özellikle Kars kazının mevcudiyet seviyesinin ne 
olduğuna yönelik sorular işletmelere yöneltilmiş ve sonuçlar bulgular kısmında 
değerlendirilmiştir. 

Kars’ın Sürdürülebilir Yöresel Yemekleri 

1987 yılında Dünya çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından Brundtland Raporuna göre 
sürdürülebilirlik, “Geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde kalarak, bugünün 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek” şeklinde tanımlanmıştır (Lehtinen, 2012; Doğan ve Yağmur, 2017). 
Biraz daha açık bir ifade ile sürdürülebilirlik, toplumların sahip olduğu kaynakların geleceği de 
düşünerek ve korunarak kullanılmasıdır. Sürdürülebilir gıda, gıda üretim, işleme, dağıtım ve 
tüketim aşamalarını kapsayan ve gıda sistemlerinde sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla aynı 
doğrultuda ilerleyen bir anlayıştır. Bu anlayış, insan sağlığı için önemli ve gerekli olan gıda 
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üretim ve tüketiminin doğal kaynaklar üzerindeki etkisine dayandırılmaktadır (Atay Haspolat, 
2015). 

 Kars’ın yöresel mutfağını yiyecek içecek işletmelerinde sürdürülebilir gıda kapsamında 
değerlendirebilmek için, Kars yöresi yiyecek içecek işletmeleri menülerinde yer edinmiş bazı 
yöresel yemekler tanıtılacaktır. Bunlar sırasıyla yöresel adlarıyla Haşıl, Hangel, Piti, Kete, Umaç 
Helvası, Hörre Aşı, Evelik Aşı, Erişte Aşı, Ayran Aşıdır. 

Haşıl 

Kars’ın en eski yöresel yemeklerinden biri olan Haşıl, Karslıların beğenerek tükettikleri bir 
besindir. Haşılın hammaddesi buğdaydır. Buğday değirmenlerde yıkanır ve içerisindeki yabancı 
maddeler (taş, kum, diğer küçük otlar) temizlenir ve buğdaylar değirmende belli oranlarda 
dövülerek yarma (kırık buğday) haline dönüştürülür. Yarma haşılın hammaddesidir. Haşıl 
pişirmek için yarma bir tencereye konulur ve içerisine bolca su ve biraz da yağ ilave edilir. 
Yaklaşık 2-3 saat kısık ateşte sürekli suyunu çekene kadar karıştırılır. Hazır hale gelmiş haşıl 
eritilmiş tereyağı ve sarmısaklı yoğurt ile sıcak servis edilir. Görsel 1. 

Hangel 

Etsiz yaprak mantı olarak da isimlendirilen bu yemeğin temel hammaddesi undur. Un, su ve tuz 
karıştırılarak, sert bir hamur haline getirilir. Hamur yaklaşık 300-400 gr yuvarlak bezeler haline 
getirilir. Bu bezeler oklava yardımıyla iyice açılır, açılan hamur kare şeklinde kesilir. Kesilen bu 
hamurlar kaynar suya atılır ve yaklaşık 5-6 dakika pişirilir. Haricinde tereyağı ile soğan 
kavurulur ve bol sarımsaklı yoğurt hazırlanır. Geniş bir kabın altına sarımsaklı yoğurt sürülür, 
üzerine hangeller dökülür, hangelin üzerine tekrar sarımsaklı yoğurt onun üstüne de tereyağı ile 
kavrulmuş soğan dökülür. Görsel 2. 

Görsel 1: Haşıl                                      Görsel 2: Hangel 

Kaynak: Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü      Kaynak: Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Piti 

Piti, Kafkasya Türklerinin yemeğidir. Kars’tan başka İran ve Iğdır’da da pişirilmektedir. İran’daki 
ismi Abguş, Iğdır’daki ismi ise Bozbaş’tır. Piti yemeği için kullanılan malzemeler kuzu incik, 
kuyruk yağı, nohut, zerdaçal baharatı ve tuzdur. Akşamdan ıslatılan nohutlar yaklaşık 30 dakika 
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haşlanır. Kuzu inciklerde yaklaşık 1saat haşlanır ve içerisine kuyruk yağı ilave edilir. Hazırlanan 
tüm malzemeler Piti özel kabına konulur ve odun fırınında yaklaşık 5-6 saat pişirilir (Bayat, 2019). 
Görsel 3. 

Görsel 3: Piti 

Kaynak: Görsel yazar tarafından çekilmiştir. 

Kete 

İç malzemesi süt, yumurta, tereyağı, tuz, şeker tozu ve mayadır. Yaklaşık iki kilo süte, 4 yemek 
kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker tozu ve maya eklenir. Tüm bu 
malzemeler içerisine yeteri miktarda un eklenir ve karışım hamur haline dönüştürülür. Hamur 
mayalanmak için beklemeye bırakılır. Ketenin iç malzemesi için tereyağı, un ve tuz gereklidir. 
Tercihe göre tuz yerine şeker de ilave edilebilir. Tereyağı, un, tuz/şeker kısık ateş üzerinde iyice 
ovularak kete içi oluşturulur. Mayalanan hamurdan büyük bezeler oluşturulur ve bu bezeler 
yuvarlak yufka halinde açılır. Açılan yufka yağlanır ve dört kat şeklinde katlanır. Katlanan 
yufkanın ortasına bezelerden biraz az iç malzeme konulur ve hamur iç malzeme dışarı 
çıkmayacak şekilde bükülür. Bükülen hamur el yardımıyla bastırılarak büyütülür. Elde edilen 
hamur üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürülerek fırına verilir. Kars yöresinde özellikle 
köylerde tandırda pişirilen kete daha çok kabul görmektedir. Görsel 4. 

Umaç Helvası 

İç malzemesi un, şeker ve yağdır. Yaklaşık 250 gr un içerisine yarım çay bardağı su/süt 
karıştırılarak, elde edilen karışım iyice ovulur. Elde edilen karışım bir elekte elenir, elek üzerinde 
kalan karışım 250 gr erimiş yağ içerisine öncelikli atılarak hafif pembeleşinceye kadar kavrulur. 
Geriye kalan karışım da eklenerek kısık ateşte tüm malzemeler iyice kavrulur. Yaklaşık yarım 
litre su ile karıştırılmış şeker, bu kızarmış karışıma katılır ve ateş üzerinde kıvam tutuncaya kadar 
karıştırılır. Elde edilen umaç helvası isteğe göre uygun bir kap üzerinde servis edilir. Görsel 5. 
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                    Görsel 4: Kete                                              Görsel 5: Umaç Helvası 

Kaynak: Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü         Kaynak: Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü                                                                                                              

 

Kars Yöresel Çorbaları 

Hörre Aşı 

Un yağda iyice pembeleşinceye kadar kavrulur. Kavrulmuş karışım içerisine yeterince su ilave 
edilerek çorba kıvamına getirilene kadar karıştırılır, karışım kaynamaya başlayınca, yaklaşık 2-3 
dakika kaynatılarak çorba hazır hale getirilir. 

 

Evelik Aşı 

Evelik yaz aylarında yetişen doğal bir bitkidir. Bu bitkiler Ağustos ayında toplanır ve 
temizlenerek kış aylarında kullanmak üzere kurutulur. Kurutulmuş bu bitkiden kışın çorbalar 
yapılarak tüketilir. Evelik çorbası içerisine yağ, soğan, salça, evelik, isteğe göre yeşil mercimek, 
patates karıştırılarak pişirilir. 

 

Erişte Aşı 

Erişte aşının iç malzemeleri un, yağ, soğan, yeşil mercimektir. Bir miktar un içerisine su ve tuz 
katılarak küçük bir beze hamur elde edilir. Elde edilen hamur çok ince olmayacak şekilde açılır 
ve üzeri iyice unlanır. Unlanan yufka önce dört kat halinde uzunca katlanır ve yine iyice unlanır. 
Bir bıçak yardımıyla yufka ince dilimler halinde kesilir. Çorba için biraz yağ ve soğan bir kap 
içerisinde kavrulur ve üzerine su ilave edilir ve kaynamaya bırakılır kaynayan karışım içerisine 
ayrı bir kapta haşlanıp süzülen yeşil mercimek ilave edilir. Elde edilen bu karışım biraz 
kaynatıldıktan sonra kesilerek hazırlanmış hamurlar da eklenerek pişirilmeye devam edilir ve 
pişen çorba artık servis edilmeye hazırdır.  

 

Ayran Aşı 

Bu çorba Kars yöresinde şeker pancarı yapraklarıyla yapılır.  Şeker pancarı yaprakları temizlenip 
yıkandıktan sonra bir kap içerisine çok büyük olmayacak şekilde doğranır. Doğranmış şeker 
pancarı yaprağı içerisine isteğe göre bir miktar yarma (öğütülmüş kırık bulgur), pirinç ve su 
katılarak ayrı bir kapta haşlanır. Ayrıca bir kapta biraz yoğurt içerisine bir yumurta ve biraz un 
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katılarak iyice karıştırılır. Pişmiş ve soğutulmuş şeker pancarı yaprağı karışımı içerisine yoğurt 
karışımı eklenir ve yeteri kadar da su eklenerek karışım kaynayıncaya kadar iyice karıştırılır. 
Pişmiş çorba üzerine bir baş soğan yağda kavurularak eklenir ve iyice karıştırılarak çorba servis 
edilir. 

 

Kars’ın Gastronomik Ürünü Kaz  

Gastronomik kimlik, “bir topluma ait beslenme şekilleri, yiyeceklerin üretimi, hazırlanması ve 
tüketimi ile ilgili, toplumun kültürünü ve benliğini tasvir edecek kadar özgü, onu diğerlerinden 
ayıracak kadar özdeşleşmiş özellikleri anlatmak adına kullanılan bir olgudur” (Diker ve Deniz, 
2017:191). Gastronomik kimlik olgusu, bir topluma ait, yöresel yemek ve içeceklerin üzerinde 
çevresel şartların (coğrafik yapı ve iklim) ve kültürün etkisinin görüldüğü bir bütünü ifade 
etmektedir (Harrington, 2005:131). Kars kazı Kars yöresinin en önemli gastronomik ürünü haline 
gelmiştir. 

Kars yöresel mutfağında kurutulmuş kaz etinden yapılmış yemeklerin çok özel bir yeri vardır. 
Kış aylarının en özel günleri ve en özel misafirleri için kaz eti pişirilir. Kaz eti ile ağırlanan 
misafirlerde kendilerini oldukça özel hissederler. Kaz eti yemekleri Kars yöresinin en özel 
yemeğidir. Kaz, yörenin sadece geleneksel mutfak kültürü ve yemeklerinde değil, yöre halkının 
kültüründe, sosyal yaşantısında çok önemli roller üstlenmiştir. Halk edebiyatında, hikâyelerinde, 
şiirlerinde, fıkra, mani, atasözü, inanış, türkü ve halk oyunlarında en çok işlenen hayvan kazdır. 
Kars ilinde yaşayan Karapapak Terekeme’lerinin has yemeği olan kaz ile ilgili en çok kullanılan 
deyim “Karapapağın babasını öldür sana düşmanlık beslemez, kazını öldür sana kan davası güder” sözüyle 
kazın önemi vurgulanmıştır. Kaz yörede yaşayan insanların el sanatlarında yer edinmiş bir 
hayvandır. El işlemelerinin çoğunda kaz figürlü işlemeler çokça kullanılmıştır. Kaz yöre halkı ile 
özleşerek hem kültürel, sosyal hem de ekonomik hayatının en önemli bir parçası haline gelmiştir. 
Kars kazının pek çok kullanım alanı vardır. Yerel yaşamda kazın tüyünden yastık yapılır. Kaz 
tüyü olmayan yastık halk tarafından kabul görmez. Kazın içinden elde edilen yağ, yörede sıkça 
kullanılır. Kaz yağından çeşitli kızartmalar ve yemekler yapılır. Kaz içinden çıkan tüm iç 
malzemeler (yürek, taşlık, bağırsaklar) ve sakat atları (baş ve ayaklar) yörede sevilerek tüketilir. 

Günümüzde bazı aileler geçimlerini kaz yetiştiriciliğinden sağlamaktadırlar. İlaveten, il dışında 
büyük şehirlerde çok özel otel ve restoranlar menülerine haftanın belli günleri için Kars kaz eti 
eklenmiş, hatta sadece kaz etinin ikram edildiği özel kaz geceleleri düzenlenmektedir. 

Kars yöresinde kaz yemeklerinin ne zamandan beri pişirildiğine dair yazılı bir bilgiye 
rastlanılmamıştır. Ancak Eski çağa ait arkeolojik belgeler bizlere bazı kanıtlar sunmuştur. M.Ö. 
II. bin yılı başlarına ait olduğu kabul edilen höyük ve kurgan türü mezarlarda bulunan çanak ve 
çömlekler üzerine resmedilen hayvanlar arasında kaz, su kuşları ve ördeklere çokça rastlanmıştır. 
Bu sonuç bize bu hayvanların insanlarla iç içe olduğunu ve bir arada yaşadıklarını 
göstermektedir. Kuş, ördek ve kaz resimlerinin kökeni günümüzden 4000 yıl öncesine kadar 
gitmektedir. Kars yöresinde Urartu krallığı dönemine ait kemer ve barkaçlar üzerinde kaz, ördek, 
tavuk ve horoz figürlerinin olduğu ancak; çizgi tekniği ile işlenmiş kaz resimlerine daha çok 
rastlanmıştır. Tüm bu kanıtlar ışığında Urartu döneminde kazların evcilleştiğini ve insanlarla bir 
arada yaşadıklarını söyleyebiliriz. Ancak yazılı kaynakların olmaması nedeniyle Doğu Anadolu 
Mutfak kültürü ile ilgili fazla bilgiye ulaşılamamaktadır. Kafkasya ile Doğu Anadolu arasında bir 
köprü görevi gören Kars yöresinin yemek kültürü yaşanan göçler ve savaşlar nedeniyle bir 
süreklilik göstermemektedir. Türklerin 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’ya göç etmeleri 
ve yerleşik yaşamın sürekli hale gelmesiyle beraber, yemek kültüründe büyük ve uzun süre 
devam edecek bir birikim oluşmaya başlamıştır (Belli ve Belli, 2012: 129). 
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Kars yöresi, coğrafik yapısı, iklimi ve yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, kümes 
hayvanları ve nebatları ile insanların beslenme alışkanlıkları ve damak zevklerinin 
belirlenmesinde katkıda bulunmuştur. Kars Kazı bölgenin iklimi, coğrafik yapısı ve bitki örtüsü 
ile büyük bir uyum yakalayarak, bölgenin en çok beslenen kümes hayvanı olmuştur. 

Kars bölgesi mutfak kültüründe yüzlerce yıldan beridir yapılan kaz yemeklerinin en yaygın 
pişirme şekli tandırda kaz çekmesi ve fırında kazdır. Kaz denilince ilk akla gelen il Kars’tır. 
Nedeni Kaz kazının başka yerlerde yetişen kazlardan daha lezzetli olmasıdır. Kars kazının 
yörenin iklimi ile uyumu etin lezzetine de yansımıştır. Kazlar Kars’ta kar yağmadan kesilmez, 
nedeni ise kar yemeyen kazın lezzetli olmayacağı inanışıdır. Bu nedenle kazın kesim tarihi karın 
yağmasına paralel belirlenir (Belli ve Belli, 2012: 130).  

İlk evcil kümes hayvanı olan kaz, diğer kümes hayvanlarına göre soğuk hava koşullarına daha 
dayanıklı hayvanlardır. Kimyasal kalıntı riskinin düşük olduğu ve kaz etinin içeriğinde yer alan 
zengin omega 3 ve demir nedeniyle kaz eti güvenilir bir besindir (Gündüz vd., 2019). Kaz eti 
protein değeri yüksek ve arginin gibi insan sağlığına faydalı aminoasitler ve yüksek oranda 
doymamış yağ asitleri içermesi sebebiyle insan beslenmesi için önemli bir besin kaynağıdır (Liu 
vd., 2011). Kazlar selüloz içeriği yüksek otları ve yemleri kolaylıkla sindirebilen, sert hava 
şartlarına ve hastalıklara dayanıklı bir hayvanlardır (Labatut, 2002). Kaz eti yüksek besleyici 
değeri ve düşük yağ ve kolesterol içeriği sebebiyle sağlıklı bir ettir (Diker ve Deniz, 2017: 190).  

Kaz etinin geleneksel pişirilme şekli tandırda kaz çekmesidir. Kazlar bütün olarak geniş bir 
tencere içerisinde haşlanır. Haşlanmış haldeki kazın boynuna tel bağlanarak alevlenmenin 
tamamen durduğu tandıra bir şiş yardımıyla asılır. Kazın altına ise bir tencere konulur, 
tencerenin içerisine haşlanmış kazın suyu konulur ve içerisine yöresel bulgur dökülür. Kaz 
piştikçe yağları erir ve altındaki bulgur pilavının içine dökülür. Bu işlem kaz iyece kızarana kadar 
devam eder. Görsel 6, Görsel 7. 

 
Görsel 6: Tandırda Kaz Çekmesi                                  Görsel 7: Kars Kazının Servis edilme şekli  

Kaynak: Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü                                  Kaynak: www.google.com/search?q=Kaz+yemekleri 

 

YÖNTEM  

Araştırma için, TripAdvisor sitesinden Kars restoranları bölümünde yer alan en iyi 10 yiyecek 
içecek işletmesi belirlenmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi ve yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırma formunda, yiyecek içecek işletmelerinde yerel gıda 
ürünlerinin ve özellikle Kars kazının mevcudiyet seviyesinin ne olduğuna yönelik sorular yer 
almıştır. Soru formunun ilk 5 sorusu için (Sormaz, 2017; Özdemir vd., 2015; Culha ve Dağkıran, 
2016)’ nın çalışmasından yararlanılmış ve Kars İl’ine uyarlanmıştır. İlaveten işletme menülerinde 
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yöresel çorba, yemek, tatlı ve ürünler kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için kapalı uçlu 
sorular işletme yönetimine yöneltilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden 10 yiyecek ve içecek 
işletmesinin temsilcisi şef / işveren / yöneticiler çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Kalıcı yüz 
yüze görüşmeler Ocak 2020 ayı içerisinde işyerlerinde katılımcılarla 15-45 dk. yapılmış ve 
katılımcıların sesleri kaydedilmiştir. 

 

BULGULAR 

Demografik ve Tanımlayıcı Bulgular 

Demografik özellikler cinsiyet, yaş, eğitim ve yöneticinin pozisyonu Tablo 1’de mevcuttur. Bu 
tabloya göre, katılımcıların çoğunluğu (n =8) erkek; katılımcıların yarıdan fazlası (n=7) 31 ile 41 
yaşları arasında; yine katılımcıların yarıdan fazlası (n=7) üniversite mezunudur. Çalışanların 
pozisyonları (n=6) yarıdan fazlası restoran müdürüdür. İşletmelerin faaliyet yılı, (n=4) 4-10 yıl 
arasında, (n=3) 1-3 yıl arasında, (n=2) 11-20 arasında, (n=1) 21-30 yıl ve 31 ve üzeridir. 

 

Tablo 1: Demografik ve Tanımlayıcı Bilgiler 

Demografik ve Tanımlayıcı Bulgular İşletme Sayısı (n) 

Erkek 
Kadın 
Yaş 
20-30 arası 
31-40 arası 
41 -50 arası 
51 ve üstü 
Eğitim 
İlköğretim 
Lise  
Yüksekokul 
Lisans 
Pozisyon 
Şef 
Restoran müdürü 
İşletme Sahibi 
İşletme Faaliyet Yılı 
1-3 yıl arası 
4-10 yıl arası 
11-20 yıl arası 
21-30 yıl arası 
31 yıl ve üzeri 
 

8 
2 
 

1 
7 
1 
1 
 

1 
2 
3 
4 
 

1 
6 
3 
 

3 
4 
2 
1 
1 

 

 
Yerel Gıda Ürünlerinin İşletme Menülerine Dahil Edilme Durumu 

Bölgesel ekonomik ve kültürel gelişmenin sağlanması ve sürdürülmesi için, bir bölgede üretilen 
yerel gıda ürünlerinin kullanımı önemlidir. Bu yerel gıda ürünlerinin mutfaktaki kullanım 
düzeylerinin ve yerel gıdaların işletmelerin menülerindeki sunum düzeylerinin 
değerlendirilmesi bu çalışmanın amacı olmuştur. 
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Kars merkezde yer alan 10 yiyecek İçecek işletmelerine açık uçlu olarak sorulan menünüzde 
hangi yöresel yemekler var?  Sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 
1’e göre, İşletmelerin % 100’ü Kars kazı ve Umaç helvasını; %60’ı Pitiyi, % 60’ı Hangeli, %60’ı ise 
Haşılı işletme menülerine dâhil etmişlerdir. 

Grafik 1: İşletme Menülerinde Yer Alan Yöresel Yemekler 

 

Kars merkezde yer alan 10 Yiyecek İçecek işletmelerine açık uçlu olarak sorulan menünüzde 
hangi yöresel çorba var? Sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 2’e 
göre, İşletmelerin %100’ü Evelik aşı ile Ayran aşını; %60’ı ise Hörre aşı ve Erişte aşını işletme 
menülerine dahil etmişlerdir. 

Grafik 2: İşletme Menülerinde Yer Alan Yöresel Çorbalar 

 

Kars merkezde yer alan 10 Yiyecek İçecek işletmelerine açık uçlu olarak sorulan işletmenize gelen 
turistler hangi yöresel yiyecekleri daha çok tercih ediyor?  Sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki 
grafikte gösterilmiştir. Grafik 3’e göre, İşletmelerin %100’ünde kaz, %60’ında ise Umaç helvası, 
Evelik aşı ve Piti, %40’ında ise Erişte aşı, Haşıl ve Hangel cevabı verilmiştir. 
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Grafik 3: İşletmeye Gelen Turistlerin En çok Tercih Ettiği Yöresel Ürünler 

Kars merkezde yer alan 10 yiyecek İçecek işletmelerine açık uçlu olarak sorulan Kars kazı Kars’ın 
gastronomik ürünü mü?  Sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 4’e 
göre, işletmelerin %100’ünde evet yanıtı verilmiştir. 

 

              Grafik 4: İşletme Çalışanlarının Kars Kazı Gastronomik Ürün Değerlendirmesi 

 

İşletmelere yöneltilen Kars kazı niçin Kars’ta yenmelidir? Sorusuna verilen cevapların ortak 
özelliği, kazın soğuk iklim sevdiği ve Kars ikliminin kaz yetiştiriciliği için çok uygun olduğu, 
kazın doğal ürünlerle beslendiği ve meralarda otlatıldığıdır. Kazın kesim zamanına tüm 
görüşmeciler tarafından vurgu yapılmış ve kazın havalar iyice soğumadan kesilmediği ve 
özellikle karın yağmasının beklendiği ifade edilmiştir. Kaz etinin içerisindeki toksinleri 
temizlemek, kaz etinin yağ oranını dengelemek ve etin kokusunu azaltmak için kar yedirilmesi 
gerektiği ise tüm katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Kaz kesim ve saklama koşullarının da 
kaz etinin lezzetini artırdığı kanısı tüm katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Kaz kesildikten 
sonra temizlenir ve iyice yıkanarak tuzlanır. Tuzlanan kazlar uygun bir yere asılır ve sürekli 
kontrol edilerek yaklaşık 1 hafta kurutulur. Kurumuş kaz etinin daha lezzetli hale geldiği tüm 
katılımcılar tarafından belirtilmiştir. 

 

Yerel Gıda Ürünleri İçin Sürdürülebilir Gıda Algısı 

Yerel gıda ürünlerinin yakın alanlardan temini çevresel açıdan sürdürülebilirlik olgusuna katkı 
sağlar. Yerel gıda ürünlerinin üretildiği yerlerde tüketilmeleri gıdanın temel özellikleri, maliyet, 
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zaman ve mesafe açısından avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca mutfak kültürünün 
sürdürülebilirliği açısından bölge ekonomisine katkı sağlar (Öztürk ve Akoğlu, 2020). 

Katılımcılara öncelikle gıda sürdürülebilirliği hakkında bilgilendirme yapılmış ve Yiyecek içecek 
işletmelerinin yerel gıda tercihinin gıda sürdürülebilirliği açısından önemli olup olmadığı sorusu 
sorulmuştur. Bir katılımcının ifadesi şu şekildedir: 

“Bu ürünlerin tüketimi artıkça sürdürülebilirliği de artar. Yerel ürünlerin üretiminin artırılması için 
üreticilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi gereklidir. Ben yerel ürünlerin tanıtılması ve gelecek nesillere 
aktarılması gerektiğini düşünenlerdenim ve haklı olduğumu da gördüm. Kars’ta ilk yerel ürün işletmesi 
açan benim ve Kars yerel mutfak ürünlerinin tanıtılmasına ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağladım.  
Son yıllarda, özellikle turistler yiyecek içecek işletme menülerinde yerel ürünler görmek istiyorlar. Bu 
ürünlere yönelik talep artarsa, sürdürülebilirlik sağlanmış olur”  

İşletmelerin sadece birinde gıda tercihlerinde gıda sürdürülebilirliği algısının olduğu 
gözlenmiştir. Diğer işletmelerin ifadeleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

İşletme menülerine yerel gıdaların dahil edilmesinin nedeninin talep olduğunu ifade etmişlerdir. Son 
yıllarda yerel mutfak ürünleri özellikle turistler tarafından daha çok tercih ediliyor. Özellikle kaz eti en çok 
tercih edilen üründür. Kaz etinin kış aylarında temin edilebildiği ve kışın tüketilen bir gıda olduğu ifade 
edilmiştir. Yerel mutfağın yerel kültürümüzün bir parçası olduğunu ve mutfak kültürünü korumak için 
de bu ürünleri işletme menülerine dahil ettiklerini ifade etmişlerdir. Yerel gıda temini ile ilgili herhangi bir 
sorun yaşamadıklarını hatta tüketicilerin ürümlerini daha kıymetli hale getirdiklerini belirtmişlerdir. 

Son olarak, gıda sürdürülebilirliği ile ilgili verdiğimiz bilgiler memnuniyetle karşılanmış ve çoğu 
işletme tarafından menülerine daha çok yerel yemek dahil etme isteklerinin olduğu ifade 
edilmiştir. Sürdürülebilirliğin tüm işletmeler için bir motivasyon kaynağı olarak görülmediği, 
İşletmelerden sadece birinin gıda sürdürülebilirliği algısına sahip olduğu, mutfak kültürünü 
sürdürülebilir hale getirmek ve geliştirmek ise tümünün hedefleri arasında olduğu belirlenmiştir. 
Yerel gıda ürünlerinin yiyecek ve içecek işletmelerinde yer alma nedeninin sürdürülebilir gıda 
bilinci ile yapılmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

SONUÇ 

Bu araştırmanın konusu Kars’ın yerel yemekleri ve yerel ürünlerin Kars’taki yiyecek içecek 
işletmelerinde kullanımının sürdürülebilir gıda kapsamında değerlendirilmesidir. Kars 
Türkiye’nin en doğusunda ve Ermenistan ile sınır olan bir ildir. Kendine has iklim özellikleri 
sayesinde yöreye özgü ürünleri vardır. Yöresel mutfağı zengin olan Kars’ın yerel yemekleri 
işletme menülerinde yer almıştır. İşletme menülerinde yer alan yöresel yemekler Hangel, Haşıl, 
Kars Kazı, Piti, Kete, Umaç Helvasıdır. Yöresel çorbalar ise Hörre aşı, Evelik aşı, Erişte aşı ve 
Ayran aşıdır. 

İşletmelere yöneltilen Kars kazı niçin Kars’ta yenmelidir? Sorusuna verilen cevapların ortak 
özelliği, kazın soğuk iklim sevdiği ve Kars ikliminin kaz yetiştiriciliği için çok uygun olduğu, 
kazın doğal ürünlerle beslendiği ve meralarda otlatıldığıdır. Kazın kesim zamanına tüm 
görüşmeciler tarafından vurgu yapılmış ve kazın havalar iyice soğumadan kesilmediği ve 
özellikle karın yağmasının beklendiği ifade edilmiştir. Kaz etinin içerisindeki toksinleri 
temizlemek, kaz etinin yağ oranını dengelemek ve etin kokusunu azaltmak için kar yedirilmesi 
gerektiği ise tüm katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Kaz kesim ve saklama koşullarının da 
kaz etinin lezzetini artırdığı kanısı tüm katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Kaz kesildikten 
sonra temizlenir ve iyice yıkanarak tuzlanır. Tuzlanan kazlar uygun bir yere asılır ve sürekli 
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kontrol edilerek yaklaşık 1 hafta kurutulur. Kurumuş kaz etinin daha lezzetli hale geldiği tüm 
katılımcılar tarafından belirtilmiştir. 

Çalışmada katılımcılara sürdürülebilirlik algısı sorulduğunda, sürdürülebilir gıda bilgisinin 
yetersiz olduğu görülmektedir. Yerel gıda tercihinin sürdürülebilirlik algısı çerçevesinde sadece 
bir işletme tarafından uygulandığı görülmektedir. Sonuç olarak, yerel gıda ürünleri bu örnek için 
yiyecek ve içecek işletmelerinde yer alırken, bunun sürdürülebilir gıda bilinci ile yapılmadığı 
sonucuna varılmıştır. Yerel gıda kullanımında sürdürülebilirlik bilinci oluşturmak hem yerel 
gıda kullanımının artmasına hem de gıdanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır. 

Kızılırmak vd.,2014; Kaşlı vd., 2015; Öztürk ve Akoğlu, 2020 çalışmalarında gastronomik 
mirasların korunması gerektiğini ve bölgelerin kültürünü yansıtan en önemli faktörler arasında 
yer alan mutfak kültürü sürdürülebilirliğinin gelecek nesillere kültürel aktarımın önemini 
vurgulamışlardır. Bu nedenle yerel mutfak kültürü menülerde daha fazla korunmalı, 
kaydedilmeli ve daha fazla ele alınmalıdır. Bu nedenle Kars mutfağı ile ilgili gelecekte daha 
kapsamlı ve derin bir araştırmalar yapılabilir veya mevcut durum müşteriler ve turistler 
açısından değerlendirilebilir.  

Yiyecek ve içecek işletme çalışanlarının gıda sürdürülebilirliği ile ilgili farkındalık düzeyleri 
artırılmalıdır. Özellikle bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler dernekleri / federasyonları bu 
bilinci artırmak için işbirliği içinde çalışmalar yapabilirler. Yerel üreticileri destekleyen 
düzenlemeler ve teşvikler verilebilir. Yerel mutfağı korumak için kayıt çalışmaları desteklenmeli, 
yerel gıdaların kültürün gelecek nesillere aktarılmasındaki önem vurgulanmalı ve hak ettiği 
değer takdir edilmelidir.  
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Öz 

Çalışanlar örgütleri yararına olan fakat ahlaki olmayan davranışlar sergileyebilmektedir. Bu tür 
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olması çalışanların daha fazla örgüt yararına olan fakat ahlaki olmayan davranış sergilemesine 
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programs. Research hypotheses were tested with the structural analysis model. Accordingly, it 
has been determined that job satisfaction, leader member interaction and distribution justice 
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GİRİŞ 

Çalışanlar örgütlerinin yararına olacak şekilde ahlaki olmayan davranışlar sergileyebilmektedir. 
Örneğin, müşterilerin ürün hakkında yanlış bilgilendirilmesi, kamuoyunu ya da yetkili 
makamları yanıltacak şekilde işletmenin faaliyetleri hakkındaki rakamları manipüle etmek, 
işletmeye zarar verebilecek dokümanları ya da bilgileri saklamak gibi davranışlar örgüt 
yararına ahlaki olmayan davranış olarak isimlendirilmektedir. Turizm sektöründe ise turistleri 
mal ve hizmetlerin içerikleri hakkında yanlış ya da eksik bilgilendirmek ve çeşitli ürünlerin 
kullanımı ya da satın alımına zorlamak gibi örgüt yararına olan fakat ahlaki olmayan 
davranışlar sergilenebilmektedir. 

Örgüt yararına ahlaki olmayan davranışlar çalışanların görev tanımında olmayan, yöneticisi 
veya örgüt tarafından biçimsel olarak istenmeyen, çalışanlar tarafından bilinçli olarak 
gerçekleştirilen ve ahlaki olmayan davranışlardır (Umphress vd., 2010). Örgüt içindeki 
çalışanların sergiledikleri örgüte ya da diğer çalışanlara zarar verme amaçlı yapılan üretim 
karşıtı ya da sapkın davranışlar gibi ahlaki olmayan bu davranışı diğer olumsuz davranışlardan 
ayıran en temel özelliği örgüt yararının gözetilerek yapılmasıdır. Çalışanların örgüt yararına 
olması amacıyla yaptıkları ahlaki olmayan davranışlar kısa vadede örgüt yararına gibi görünse 
de uzun vadede örgüt ününe zarar vermesi ve örgüt için yasal sorunlara yol açması gibi 
nedenlerle örgüte zarar verebilmektedir (Umphress ve Bingham, 2011). 

Örgüt yararına yapılan ahlaki olmayan davranışların nedenlerinin anlaşılması, bu davranışların 
uzun vadede örgüte olan zararlarından dolayı önemli bir konudur. Coşkun ve Ülgen  (2017) 
tarafından yapılan derleme çalışmasında, örgüt yararına ahlaki olmayan davranışın (ÖYAOD) 
önceli olarak en çok örgütsel özdeşleşmenin incelendiği belirtilmiş olup ÖYAOD’ın 
nedenlerinin birey, grup, örgütsel düzey ve durumsal olmak üzere 38 farklı değişkenden 
oluştuğu ve bu değişkenlerin daha çok uluslararası çalışmalarda incelendiği, ulusal yazında bu 
konuda yapılan çalışmaların azlığı ifade edilmiştir. ÖYAOD’nin öncül değişkenlerinden iş 
tatmini ile ÖYAOD arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda, birbirinden farklı sonuçlara 
ulaşıldığı görülmektedir. Umphress ve diğerleri (2010) yaptıkları çalışmada iş tatmini ile 
ÖYAOD arasında bir ilişki olmadığını tespit etmişlerdir. Dou ve diğerleri (2019) ve Zhang 
(2020) yaptıkları çalışmada ise iş tatminin ÖYAOD’yi olumlu ve anlamlı bir şekilde etkilediğini 
tespit etmişlerdir. Grup seviyesinde ise lider-üye etkileşimi (LÜE) ile ÖYAOD arasındaki 
ilişkileri konu alan çalışmalarda da benzer bir durum söz konusudur. Lee ve arkadaşları (2019) 
LÜE ile ÖYAOD arasında pozitif anlamlı bir ilişki tespit ederken, Ilie (2012) ise anlamlı bir ilişki 
bulamamıştır. Örgüt seviyesinde, örgütsel adalet algısı ile ÖYAOD arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışmalar da farklı ve tutarsız sonuçlara ulaşılmıştır. Umphress (2003) yaptığı tez çalışmasında 
etkileşim adaletinin ÖYAOD’yi pozitif etkilediğini tespit ederken, Ilie (2012) ise örgütsel adalet 
ile ÖYAOD arasında negatif anlamlı bir ilişki bulmuştur. 

Bu kapsamda çalışmanın amacı, örgüte uzun vadedeki olumsuz sonuçları açısından önemli 
olan ÖYAOD’nin, turizm sektöründeki nedenlerinin daha net bir şekilde anlaşılması ve bireysel 
seviyede iş tatmini ile ÖYAOD arasındaki ilişkiyi, grup bazında lider-üye etkileşimi ile 
ÖYAOD, örgüt düzeyinde ise örgütsel adalet algısı ile ÖYAOD arasındaki ilişkiyi ulusal 
yazınımızda da test ederek ÖYAOD’nin nedenlerinin anlaşılmasına katkı sağlamaktır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranış 

Sosyal mübadele kuramı çalışanların örgütlerinden elde ettiklerinin karşılığında buna eşdeğer 
karşılık verme çabasında olduğunu ifade etmektedir (Blau, 1964). Dolayısıyla çalışanlar 
örgütlerinden olumlu sonuçlar elde ettiğini düşünüyorlarsa sosyal mübadele kuramı 
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kapsamında bu olumlu çıktılara karşı örgüt yararına olumlu tutum ve davranışlar 
sergileyebilmektedir. Çalışanların örgüt yararına olan davranışlar göstermesinin bir diğer 
nedeni de bir gruba ait olma isteğidir. Sosyal kimlik kuramı bireylerin içinde oldukları gruplara 
göre kendi kimliklerini oluşturduklarını ifade etmektedir (Tajfel ve Turner, 2001). Çalışanlar 
örgütün bir parçası olduğunu göstermek amacıyla, diğer bir ifadeyle bir gruba ait olabilmek 
için de örgüt yararına tutum ve davranışlar sergileyebilmektedir. Örgüt yararına olan 
davranışlardan biri de örgütsel vatandaşlık davranışıdır. Örgütsel vatandaşlık, bireyin kendi 
isteğiyle, rol gerekliliği olmayan ve örgütün resmi ödül sisteminde tanımlanmamış örgüt 
yararına davranış sergilemesidir (Podsakoff vd., 2000). ÖYAOD’nin yapısı davranışların 
odağında örgütün yararı olması ve gönüllük özelliğiyle benzeşse de örgüt yararının ahlaki 
olmayan davranışlara dayanmasıyla örgütsel vatandaşlık davranışından ayrılmaktadır 
(Umphress vd., 2010). Diğer bir ifadeyle bireyin davranışı etik normlara ve toplumsal kurallara 
aykırıyken bir yandan da kısa vadede örgüt yararına sonuçlara neden olabilmektedir. ÖYAOD 
çalışanların örgütün yararını gözeterek ve kendi isteğiyle, toplum tarafından kabul gören sosyal 
norm, gelenek ve yasaları çiğneyen davranışlar sergilemesi olarak tanımlanmaktadır. 
Yolsuzluk, dolandırıcılık, üretim karşıtı davranışlar gibi ahlaki olmayan davranışlar örgütlerde 
yaygın olarak ortaya çıkan davranışlardır. ÖYAOD’ı, yolsuzluk, üretim karşıtı ve sapkın 
davranışlar gibi diğer ahlaki olmayan davranışlardan (Treviño vd., 2006) ayıran yönü, 
davranışın temelinde örgüt yararının hedeflenmesidir. Bir diğer unsur da çalışanların ahlaki 
olmayan davranışı isteyerek yapmasıdır. Bilinçli olmayan bir şekilde ahlaki olmayan davranış 
sergilenmesi durumu ÖYAOD olarak değerlendirilmemektedir. ÖYAOD kısa vadede örgüt 
yararına sonuçlar getirebilse de uzun vadede örgütün imajına zarar verebilmekte ve yasal 
problemlere neden olabilmektedir (Umphress ve Bingham, 2011). 

 

İş Tatmini ile Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranış İlişkisi 

İş tatmini, örgütsel davranış alanındaki çalışmaların çoğunda kullanılan bir değişkendir. İş 
tatmini konusunda, içsel faktörler (kişisel amaçlara ulaşma, gelişimin sağlaması için fırsatlar 
sunması gibi) ve dışsal faktörler (örgüt ortamı, çalışanlarla ilişkiler, fiziksel imkânlar ve ücret 
gibi) ele alınarak farklı şekillerde tanımlamalar yapıldığı görülmektedir (Walker vd., 1977; 
Dartey-Baah, 2010). Bunun dışında çalışanların işine karşı genel tutumunu ifade eden iş tatmini 
tanımı da yapılmaktadır. İş tatmini yüksek olan çalışanların, yaratıcılık, iş performansı ve ekstra 
rol davranışlarında artış olurken, işten ayrılma niyeti, işe gelmeme, aykırı işyeri davranışlarında 
ve ahlaki olmayan davranışlarda azalma gibi olumlu iş davranışlarının öncüsü olduğu ifade 
edilmektedir (Judge vd., 2006). İş tatmini yüksek olan çalışanların örgüte karşı bağlılığının 
arttığı, örgütsel destek algısının yüksek olduğu, daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı 
sergilediği görülmektedir (Cantarelli vd., 2013). Örgütüne bağlı çalışanlar daha fazla ÖYAOD 
gösterebilmektedir (Yurtkoru ve Ebrahimi, 2017). Örgütleriyle güçlü bir şekilde özdeşleşen 
çalışanların, olumlu karşılıklılık ilkesi kapsamında ÖYAOD sergileme olasılıklarının daha 
yüksek olduğu belirtilmektedir (Lee vd., 2019; Umphress vd., 2010; Zhang, 2020). Sosyal 
mübadele, karşılıklılık ilkesi ve sosyal kimlik kuramları kapsamında ve konuyla ilgili 
çalışmalardan yola çıkarak aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

H1: İş tatmini ile ÖYAOD arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

Lider-Üye Etkileşimi ve Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranış İlişkisi 

Lider-üye etkileşimi (LÜE) liderle çalışanlar arasındaki ilişkinin kalitesini incelemektedir. 
Teorinin temelinde sosyal mübadele kuramı (Blau, 1964)  ve karşılıklılık ilkesi (Regan, 1971) yer 
almaktadır. Teoriye göre lider ile bazı çalışanlar arasında yüksek kalitede ilişki söz konusuyken 
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bazılarıyla düşük kalitede bir ilişki söz konusudur. Yöneticisinden daha fazla bilgi ve destek 
alan çalışanlar, almayan çalışanlara göre daha fazla olumlu iş tutumları geliştirmekte ve 
davranışlar sergilemektedir. Ilies ve arkadaşları (2007) LÜE ile örgütsel vatandaşlık davranışı 
arasındaki ilişkiye yönelik yaptıkları meta analiz çalışmasında LÜE ile örgütsel vatandaşlık 
davranışı arasında orta derecede güçlü ve olumlu bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 
Yöneticisi ile kaliteli bir ilişkisi olan çalışan, bu ilişkinin karşılığı olarak sosyal mübadele ve 
karşılıklılık kuramları çerçevesinde örgütü için ÖYAOD sergileme eğiliminde olabilecektir. Bu 
kapsamda araştırmanın iki numaralı hipotezi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 

H2: LÜE ile ÖYAOD arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

Örgütsel Adalet ve Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranış İlişkisi 

Örgütsel adalet algısı, örgütsel çıktılara ilişkin kararların dağıtımına, bu kararların nasıl 
alındığına ve tüm bu süreçlerdeki etkileşimlerin adilliğine yönelik algılardır (Colquitt, 2001). 
Özellikle örgütsel çıktıların dağıtımına yönelik algıların çalışan tutum ve davranışları üzerinde 
etkili olduğu ifade edilmektedir. Örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı, iş 
performansı ve üretim karşıtı davranışlarla güçlü bir ilişkisi söz konusudur. Ayrıca iş tatmini, 
örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti gibi tutumlarla da ilişkisi söz konusudur (Cohen-
Charash ve Spector, 2001; Colquitt vd., 2013). Çalışanlar, örgütsel çıktıların adil olduğunu 
algıladığında sosyal mübadele kuramı (Blau, 1964) ve karşılıklılık ilkesi (Regan, 1971) 
kapsamında bu çıktıların karşılığında örgüt yararına davranışlar sergileyebilmektedir. Buradan 
hareketle araştırmanın üçüncü hipotezi oluşturulmuştur. 

H3: Örgütsel adalet algısı ile ÖYAOD arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. 

YÖNTEM 

Araştırma kesitsel bir araştırmadır. Verileri toplayabilmek için anket tekniğinden 
yararlanılmıştır. Çalışmada ortak yöntem varyans problemi olmaması için anket formlarında 
yer alan tüm ölçekler katılımcılara aynı zamanda doldurtulmamıştır. Eylül-Ekim 2019 tarihinde 
demografik bilgiler ve iş tatmini ölçeği, Kasım-Aralık 2019 tarihlerinde ise diğer ölçekleri (LÜE, 
dağıtım adaleti ve ÖYAOD) doldurmaları istenmiştir. Anketlerin doldurulmasında zamansal 
olarak farklılık olsa bile çalışmada Harman’ın tek faktör yöntemi ile ortak yöntem varyans 
problemi olup olmadığı kontrol edilmiştir. Anketteki tüm maddeler tek faktörde toplandığında 
açıklanan toplam varyans oranı %34,4’dür ve hesaplanan bu değer %50’nin altında olduğundan 
çalışmada ortak yöntem varyans sorunu yoktur (Podsakoff, MacKenzie, Lee ve Podsakoff, 
2003). 

Araştırmanın Modeli 

Kavramsal çerçevede ele alınan ve çalışmanın üç temel hipotezine yönelik oluşturulan 
araştırma modeli Şekil-1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

ÖYAOD 

Dağıtım 
Adaleti 

LÜE 

İş 
Tatmini 
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Örneklem 

Araştırmaya, Antalya’nın Alanya ilçesindeki otellerde değişik pozisyonlarda görev yapan ve 
ulaşılabilen 178 çalışan katılmıştır. Anket çalışması Eylül-Aralık 2019 tarihleri arasında 
yapılmıştır. Anket çalışmasının Alanya ilçesinde yapılmasının nedeni, Alanya’nın yabancı turist 
bakımından Türkiye’nin en önde gelen turizm bölgelerinden birisi olmasıdır. Katılımcıların 
yaşları 20 ile 52 arasında (ort= 32,06, ss=3.87) değişmektedir; eğitim durumları bakımından 
%55,1’i (n=98) lisans ve %5,6’sı (n=10) da yüksek lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. 
Katılımcıların %57,9’u (n=103) erkek, %42,1’i (n=75) ise kadındır, medeni durum açısından 
%75,3’ü (n=134) evli, %24,7’si (n=44) bekârdır ve çalışma süreleri 1 ile 24 yıl arasında 
değişmekte olup çalışma süresinin ortalaması 14,08 yıldır. Veriler, anketlerin yüz yüze 
uygulanması sonucunda elde edilmiştir. 

 

Ölçüm Araçları 

Araştırmada kullanılan anket formu beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, otel 
çalışanlarının demografik bilgilerini (yaş, eğitim seviyesi, cinsiyet, medeni durumu ve çalışma 
süresi) tespit etmeye yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde çalışanların iş tatminini, 
üçüncü bölümde lider-üye etkileşimini, dördüncü bölümde dağıtım adaleti algılarını ve son 
bölümde ise ÖYAOD’larını belirleyen maddelere yer verilmiştir. 

 

İş Tatmini Ölçeği 

Çalışmada toplam üç sorudan oluşan ve Cammann vd., (1979) tarafından geliştirilen iş tatmini 
ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların aldığı yüksek puanlar iş tatminlerinin yüksek olduğuna 
işaret etmektedir. Çalışmada ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için iç tutarlılığı (Cronbach alfa) 
hesaplanmıştır. Cronbach Alfa katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur. Açıklayıcı faktör analizi 
(AFA) sonucunda ölçeğin tek boyutlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin; Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) değeri 0,742’dir ve açıklayabildiği toplam varyans %80,97’dir. 

 

Lider-Üye Etkileşimi Ölçeği 

Liden ve Maslyn’in (1998) tarafından geliştirilen ve toplam 7 maddeden oluşan LMX-7 ölçeği 
kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda (Erdoğan vd., 2004; Erdoğan ve Liden, 2006; Katrinli vd., 
2008; Özutku, Ağca ve Cevrioğlu, 2008) LÜE ölçeğinin tek boyutlu olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Katılımcıların bu ölçekten aldıkları yüksek puanlar amirleri ile aralarında 
yüksek kaliteli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa 
güvenilirlik katsayısı 0,89’dur. AFA sonucunda ölçeğin tek boyutlu yapısı doğrulanmıştır. 
Ölçeğin; KMO değeri 0,859’dur ve açıklayabildiği toplam varyans %60,04’tür. 

 

Dağıtım Adaleti Algısı Ölçeği 

Çalışmada dağıtım adaleti algısını ölçmek için Niehoff ve Moorman (1993) tarafından 
geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Yıldırım (2007) tarafından yapılan örgütsel adalet 
ölçeğinden yararlanılmıştır. Örgütsel adalet ölçeğinin 5 maddeden oluşan adil dağıtım 
boyutunda; ücret düzeyi, iş yükü, iş sorumlulukları gibi adilliği ölçmeye yönelik sorular 
bulunmaktadır (Oruç ve Pehlivan Kurnaz, 2019, 382). Bu araştırmada ölçeğin Cronbach alfa 
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güvenilirlik katsayısı 0,87’dir. Tek boyutlu olan ölçeğin KMO değeri 0,831 ve açıkladığı varyans 
oranı %66,32’dir. 

 

Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranış Ölçeği 

Umphress ve diğerleri tarafından (2010) geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Karadal ve Akyazı 
(2015) tarafından yapılan etik olmayan ÖVD ölçeği kullanılmıştır. Ölçek tek boyut ve altı 
ifadeden oluşmaktadır. Ulusal alan yazında konu ile ilgili ilk çalışma olarak bildiri şeklinde 
yayınlanan çalışmalarında Karadal ve Akyazı (2015) ölçeğin güvenirlik katsayısını 0,743 olarak 
bulmuşlardır. Bu çalışmada ise ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,89 olarak 
hesaplanmıştır. Ölçek bu çalışmada da tek boyutlu yapıda kullanılmıştır ve KMO değeri 
0,90’dır. Açıklayabildiği varyans oranı ise %65,38 olarak bulunmuştur. 

Araştırmada kullanılan tüm ölçekler beşli Likert tipindedir (1- Kesinlikle Katılmıyorum; 5- 
Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeklerin güvenirlik katsayıları incelendiğinde yüksek derecede 
güvenilir oldukları görülmektedir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizi için SPSS 23.0, AMOS 23.0 paket programlarından 
faydalanılmıştır. Uç veriler temizlendikten sonra ortak yöntem varyans problemi incelenmiştir. 
Tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliliklerine yönelik olarak model 
uyumu, birleşim ve ayrışım geçerlilikleri hesaplanmıştır. Güvenilirlik analizi, açıklayıcı ve 
doğrulayıcı faktör analizleri, korelasyon ve yapısal eşitlik analizleri yapılmıştır. 

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 

Çalışma değişkenlerine yönelik tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon değerleri Tablo 1’de 
verilmiştir. Değerler incelendiğinde örneklemde yer alan çalışanların iş tatmini algılarının orta 
değer olan üçten biraz yukarda olduğu, lider üye etkileşiminin ise orta değere yakın olduğu 
görülmektedir. En düşük ortalama ise dağıtım adaletine aittir. ÖYAOD’nin ise orta değere 
yakın fakat biraz altında olduğu görülmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde 
iş tatmini ile ÖYAOD arasında yüksek pozitif ve anlamlı bir korelasyon olduğu, lider üye 
etkileşimi ile ÖYAOD arasında ve dağıtım adaleti ile ÖYAOD arasında ise orta seviyede pozitif 
anlamlı korelasyon olduğu görülmektedir. Örneklem kapsamında çalışanların işlerinden tatmin 
seviyesinin nispeten yüksek olduğu ifade edilebilir. Lider üye arasındaki iletişimin kalitesi ise 
orta seviyededir. Katılımcıların örgütsel sonuçların dağıtımına yönelik algıları ise düşük 
seviyededir. Diğer bir ifade ile örgütlerinde sonuçların adil dağıtılmadığını düşünmektedirler. 
Aynı şekilde ahlak kurallarını ihlal eden örgüt yararına gösterilen davranışlara yönelik algının 
da ortalamadan biraz düşük olduğu görülmektedir. Katılımcıların ÖYAOD’nin çok fazla 
gösterilmediğine yönelik algıları mevcuttur.  

 

Tablo 1: Değişkenlere Yönelik Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri (n=178) 

Değişkenler Ortalama Standart 
Sapma 

1 2 3 

1-İş Tatmini 3,32 1,09 -   
2-Lider Üye Etkileşimi 3,06 0,77 0,337** -  
3-Dağıtım Adaleti 2,74 0,84 0,331** 0,311** - 
4-ÖYAOD 2,96 0,94 0,685** 0,441** 0,362** 
**p<0,001 
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Ölçüm Modelinin Geçerlilik ve Güvenilirliği 

Ölçüm modelinin doğrulayıcı faktör analizi yapılmadan önce ölçeklerin bileşim ve ayrışım 
geçerliliklerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bileşim ve ayrışım geçerliliği, ölçüm 
modellerindeki gözlenen değişkenlerin, hangi ölçek içindeyse o ölçeğin gizil yapılarını temsil 
edip edemediklerini ortaya çıkarmak maksadıyla yapılmaktadır (Fornell ve Larcker, 1981). 
Bileşim geçerliliği gizil değişkeni ölçen değişkenlerin ilişki düzeylerini ortaya koymaktadır 
(Hair vd., 2009). Bileşim geçerliliği için her bir ölçeğin faktör yükleri kontrol edilmiştir. Bileşim 
geçerliliği olması için; CR (Bileşik Güvenilirlik) değerleri 0,70’den büyük olmalı; AVE 
(Açıklanan Ortalama Varyans) değerleri 0,50’den büyük olmalı ve bütün CR değerleri AVE 
değerlerinden büyük olmalıdır (Bagozzi ve Yi, 1988; Hu ve Bentler, 1999; Hair, Black, Babin ve 
Veerson, 2010; Malhotra ve Dash, 2011). İnceleme sonucunda lider üye etkileşimi ölçeğinin 
beşinci maddesinin faktör yükünün 0,70’den düşük olduğu görülmüştür. Bu değer 0,50’nin 
üzerinde olduğu için analizden çıkarılmamasına karar verilmiştir. Ölçeklere ait diğer 
maddelerin faktör yükleri 0,651 ile 0,880 arasında değişmektedir. Ölçeklerin açıklanan ortalama 
varyans oranları (Average Variance Extracted) 0,50’nin üzerindedir. Bu sonuçlara göre 
ölçeklerin, gizil yapılarını ölçmede başarılı olduğu ifade edilebilir. Bileşim geçerliliği 
kapsamında bileşik güvenilirlik (composite reliability) 0,873 ile 0,894 arasında değişmektedir ve 
AVE değerlerinin üzerindedir. Son olarak ölçeklerin farklı yapıları ölçmedeki başarısı ayrışım 
geçerliliği ile kontrol edilmiştir. Ayrışım geçerliliği, gözlenen değişkenlerin gizil değişkeni 
ölçüp ölçmediğinden emin olmak amacıyla kullanılmaktadır (Hair vd., 2009). Ayrışım 
geçerliliğinden söz edebilmek için MSV (Maksimum Paylaşılan Değer) değerlerinin AVE 
değerinden küçük olması gerekmektedir (Bagozzi ve Yi, 1988; Hu ve Bentler, 1999; Hair vd., 
2010; Malhotra ve Dash, 2011). Bu maksatla ölçekler arasında ortaklaşa paylaşılan maksimum 
varyans (Maximum Shared Variance) oranları ile AVE değerleri MSV değerleri ile 
karşılaştırılmıştır. AVE değerlerinin MSV değerlerinden büyük olduğu görülmüştür. Bileşim ve 
ayrışım geçerliliğine ilişkin değerler Tablo 2’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 2. Bileşim ve Ayrışım Geçerliliğine İlişkin Değerler 

  CR AVE MSV 
OYAOD 0,894 0,585 0,582 
İş Tatmini 0,883 0,715 0,582 
LÜE 0,889 0,538 0,253 
Dağıtım Adaleti 0,873 0,580 0,185 

 

Ölçekler bir arada farklı yapıları ölçmede, diğer bir ifade ile her bir ölçeğin ayrı yapıyı ölçmede 
başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Hair vd., 2010). Ölçeklerin bileşim ve ayrışım geçerliliği 
test edildikten sonra ölçüm modelinin doğrulanması yapılabilir. 

Ölçüm modelinin doğrulanması için araştırmadaki tüm değişkenleri birbiri ile ilişkilendirerek 
(kovaryans bağlantısı oluşturarak), ilişkilendirmeden ve ölçekteki tüm ifadeleri tek bir gizil 
değişkende toplayarak ölçüm modeli test edilmiştir. Sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. Sonuçlar 
incelendiğinde teorik yapıyla uyumlu olarak ilişkili modelin en iyi uyum değerlerine sahip 
olduğu görülmüştür.  

Ölçekler istenilen gizil yapıları ölçmede başarılıdırlar. Ölçeklerin doğrulaması yapıldıktan 
sonra oluşturulan nedensel modelin (Şekil 2), diğer bir ifadeyle yapısal modelin uyum değerleri 
de incelenmiştir. Buna göre oluşturulan yapısal modelin uyum değerlerinin çok iyi olduğu 
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tespit edilmiştir. Yapısal modelin uyum değerleri Tablo 4’de sunulmuştur. Yapısal modelin test 
gücü doğrulandıktan sonra model hipotezlerinin testine geçilmiştir. 

 

Tablo 3. Ölçüm Modeli Doğrulayıcı Faktör Analiz Sonuçları 
Model χ2  df χ2/df IFI  TLI  CFI  RMSEA 
İlişkili Model 311,735 183 1,703 0,940 0,931 0,939 0,063 
İlişkisiz Model 496,700 189 2,628 0,857 0,839 0,855 0,096 
Tek Faktör  1139,59 189 6,030 0,558 0,504 0,553 0,169 

 

Tablo 4. Yapısal Modelin Doğrulayıcı Faktör Analiz Sonuçları 
Model χ2  df χ2/df IFI  TLI  CFI  RMSEA 
İlişkili Model 287,187 182 1,578 0,951 0,943 0,951 0,057 

 

 
Şekil 2. Nedensel Model 

 

Yapısal modelin analiz sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir. Oluşturulan yapısal modelin 
sonuçları incelendiğinde dağıtım adaleti, iş tatmini ve lider üye etkileşiminin ÖYAOD’yi 
anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre araştırmanın 
tüm hipotezleri desteklenmiştir. Bu sonuçlara göre örneklem kapsamındaki çalışanların, 
örgütlerinde sonuçların adil olarak dağıtıldığını algılaması durumunda daha fazla ÖYAOD 
sergiledikleri ifade edilebilir. Sonuçların adil dağıtılması sosyal mübadele kuramı kapsamında 
katılımcıların ahlak kurallarını ihlal eden daha fazla örgüt yararına davranış sergilemesine 
neden olabilmektedir. Aynı şekilde katılımcıların liderleri ile olan etkileşimi de ÖYAOD’yi 
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belirlemektedir. Katılımcıların liderleriyle kurdukları kaliteli bir ilişki onların ÖYAOD’de artışa 
neden olabilmektedir. ÖYAOD’nin çalışma kapsamındaki en önemli belirleyicisi ise iş 
tatminidir. İşinden tatmin olan çalışanlar, bu tatminin karşılığı olarak daha fazla ÖYAOD 
sergileyebilmektedir. İş tatminindeki bir birimlik değişim ÖYAOD’de 0,63 birimlik bir değişime 
neden olmaktadır.   

 

Tablo 5. Yapısal Model Analiz Sonuçları 
Yol Standardize 

Regresyon Katsayısı 
Standart 

Hata 
p 

OYAOD ß Lider Üye Etkileşimi 0,230 0,097 0,000 
OYAOD ß İş Tatmini 0,625 0,096 0,000 
OYAOD ß Dağıtım Adaleti 0,127 0,111 0,050 

 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Çalışmanın amacı, kısa dönemde örgüt yararına olan fakat uzun dönemde örgüte zararları olan 
örgüt yararına ahlaki olmayan davranışların nasıl oluştuğunu anlamak amacıyla, birey, grup ve 
örgüt düzeyinde sırasıyla iş tatmini, lider üye etkileşimi ve örgütsel adalet algısının rolünün 
incelenmesidir.  

Örneklemde yer alan katılımcıların iş tatminlerinin orta seviyeden biraz yüksek, dağıtım adaleti 
algıları ve ÖYAOD’nin ise düşük olduğu görülmektedir. LÜE algısı ise orta seviyededir. 
Araştırmadaki bağımsız değişkenlerin birbiriyle orta seviyede anlamlı ve pozitif ilişki içinde 
olduğu görülmektedir. İş tatmini ÖYAOD ile en yüksek korelasyona sahip bağımsız 
değişkendir. LÜE ve dağıtım adaleti algısı da ÖYAOD ile pozitif ve anlamlı bir korelasyona 
sahiptir. Bunun anlamı, otel çalışanlarının işlerinden duyduğu tatmin düzeyinin ÖYAOD’deki 
değişimi en çok açıklayan değişken olduğudur. Katılımcıların liderleri ile olan etkileşiminin 
düzeyi olumlu bir şekilde arttığında ÖYAOD’da da artış olmaktadır. Aynı şekilde örgütün 
daha adil olarak algılanması da ÖYAOD’ı artırmaktadır.  

Hipotezleri test etmek amacıyla kurulan yapısal modelin analizi sonucunda iş tatmini, LÜE ve 
örgütsel adalet algısının ÖYAOD’nin belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. Örneklem 
kapsamındaki çalışanların işlerinden tatmin olduklarında, yöneticileri ile etkileşimleri kaliteli 
olduğunda ve örgütlerini adil olarak algıladıklarında ahlaki olmayan ama örgüt yararına 
olabilecek davranışlar sergiledikleri görülmektedir.  

Umphress vd., (2010) iş tatmini ile ÖYAOD arasında anlamlı bir ilişki bulamamışken, Dou vd., 
(2019) ve Zhang (2020) ise yaptıkları çalışmada iş tatmini ve ÖYAOD arasında anlamlı ve 
pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Bu çalışmanın bulguları otel çalışanları kapsamında Dou vd., 
(2019) ile Zhang (2020) tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarını destekler niteliktedir. LÜE 
kapsamında araştırma bulguları Lee vd., (2019) tarafından yapılan çalışmanın bulgularını da 
destekleyici niteliktedir. Son olarak Umphress (2003) tarafından yapılan çalışmada etkileşim 
adaletinin ÖYAOD’yı pozitif etkilediği tespit edilirken, Ilie (2012) örgütsel adalet ile ÖYAOD 
arasında negatif anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. Bu çalışmada ise dağıtım adaleti ile ÖYAOD 
arasında, teoriyle uyumlu olarak, pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ulusal bağlamda 
yapılan çalışmaların sonuçları da bu çalışmanın bulguları ile benzerdir. Uzunbacak vd., (2019) 
tarafından yapılan nitel çalışmada ÖYAOD’nın belirleyicileri olarak bağlamsal olarak 
müşterinin ve işlemin özellikleri, örgütsel özdeşleşme, bağlılık, etik kurallar, çalışma 
arkadaşlarının davranışları ve bireysel olarak çalışanın ahlak algısının etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Köksal vd., (2018) tarafından yapılan çalışmada ise yöneticiye güven ve etkileşim 
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adaletinin ÖYAOD’nın belirleyicisi olduğu ve çalışanların sosyal bağlarının değişkenler 
arasındaki ilişkiyi düzenlediği tespit edilmiştir. Araştırma bulguları ulusal kültür bağlamında 
ve otel çalışanları kapsamında ÖYAOD yazınına bu bulguları ile katkı sağlamaktadır.  

Otel yöneticileri, örgütün etkinliği ve verimliliği açısından önemli olan çalışanların olumlu 
tutum ve davranışlarını geliştirmeye çalışırken bu olumlu tutum ve davranışların örgüte uzun 
vadede zararı olabilecek ahlaki olmayan davranışlara neden olabileceğinin farkında olmalıdır. 
Bu kapsamda örgüt kültürü ve etik değerlerin sürekli olarak önemi vurgulanarak bir yandan 
olumlu örgütsel tutum ve davranışlar geliştirilirken (Köksal, 2018) diğer taraftan da örgüt 
yararına da olsa ahlaki olmayan davranışların etkisi azaltılabilir. 

Ulusal yazınımızda yeni sayılabilecek ÖYAOD’nin oluşmasına neden olan faktörlerin ortaya 
konulması, bu davranışın nedenlerinin araştırmacılar tarafından anlaşılması ve uygulayıcılara 
faydalı olabilecek bilgiler sunması açısından önemlidir. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda 
ÖYAOD’nın daha iyi anlaşılması için diğer örgütsel değişkenlerin etkileri incelenebilir. Ayrıca 
ÖYAOD’nın örgütsel ve bireysel sonuçları da araştırılabilir.  

Çalışmanın birtakım kısıtları söz konusudur. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemiyle veri 
toplanması nedeniyle çalışma bulguları sadece örneklem kapsamında yorumlanabilmiş, 
dolayısıyla genellenememiştir. Veriler öz değerlendirme ölçekleriyle toplandığından sosyal 
beğenilirlik etkisi de diğer bir kısıt olarak söylenebilir. 
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İş-aile çatışması çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlığı, yaşam tatmini, örgütsel bağlılık ve 
performans gibi birçok değişkenle yakından ilişkilidir. Bu nedenle iş-aile çatışmasının 
belirleyicilerinin tespit edilmesi önemlidir. Çalışmanın amacı otel çalışanlarında zorunlu 
vatandaşlık davranışının, iş-aile çatışmasına neden olup olmadığı ve cinsiyete göre iş-aile 
çatışması algısının farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır. Antalya Belek bölgesinde 
faaliyette bulunan beş yıldızlı bir otelin çalışanları araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Otelde 
çalışan toplam 227 katılımcıdan, 2019 Temmuz ayında, kesitsel olarak kolayda örnekleme 
yöntemiyle ve öz değerlendirme anketleriyle veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde 
SPSS ve AMOS 23.0 programları kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla 
yapısal model kullanılmıştır. Analizler sonucunda zorunlu vatandaşlık davranışının iş-aile 
çatışmasını anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, zorunlu vatandaşlık 
davranışının iş-aile çatışması üzerindeki pozitif etkisi kadın otel çalışanlarında erkeklere göre 
daha güçlü olduğu çoklu grup analiziyle tespit edilmiştir. 
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Abstract 

Work-family conflict is closely related to many variables such as employee psychological, 
physical health, life satisfaction, organizational commitment and performance. Therefore, it is 
important to identify the determinants of work-family conflict. The aim of the study is to 
investigate whether the employees' compulsory citizenship behavior influences work-family 
conflict and whether the perception of work-family conflict differs according to gender. A five-
star hotel in the Belek region of Antalya is the universe of the research. Data were collected from 
a total of 227 participants working in the hotel in July 2019 with a convenience sampling method 
and self-assessment questionnaires. SPSS and AMOS 23.0 programs were used in the analysis of 
the data. Structural model was used to test the research hypotheses. As a result of the analyzes, 
it was seen that compulsory citizenship behavior significantly and positively affected the work-
family conflict. In addition, it was determined by multigroup analysis that the positive 
relationship between compulsory citizenship behavior and work-family conflict was stronger for 
females. 
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GİRİŞ 

Günümüzde hizmet sektörünün öneminin artışına bağlı olarak hizmet sektöründeki rekabet de 
yoğunlaşmıştır. Hizmet sektöründe yaşanan rekabet kaliteyi önemli hale getirmiştir. Hizmet 
kalitesi, müşteri bağlılığı, yeni müşteri kazanımı, ağızdan ağıza pazarlama, kurum imajının 
artması, çalışan tatmini ve bağlılığı, maliyetlerin azalması ve işletme performansının artmasına 
neden olabilmektedir (Ghobadian, Speller ve Jones 1994). Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre 
hizmet sektörü faal sektörlerin %43,5’ini ve toplam istihdamın %37,5’ini oluşturmuştur (TÜİK 
2018). Ülkemizde konaklama hizmetinin durumu göz önüne alındığında özellikle beş ve daha 
üst yıldıza sahip otellerin, hizmet sektörünün önemli bir parçasını oluşturduğu 
değerlendirilmektedir. Konaklama hizmeti emek yoğun bir sektör olarak çalışanlar hizmet 
kalitesinin belirleyicisi olabilmektedir (Walker, 2007). Oteller için hizmet kalitesi müşteri 
memnuniyeti ve buna bağlı olarak rekabetçi çevrede hayatta kalmak anlamına gelmektedir 
(Kotler, Bowen ve Makens 2006). Çalışanlar tarafından düşük hizmet kalitesi sunulması, 
işletmenin elde edeceği çıktılar üzerinden doğrudan etkilidir. Otel sektöründeki çalışanlar, 
taşıdıkları bu önemden dolayı yoğun bir stres altında çalışmaktadır (Ross, 1995). Otel çalışanları, 
düşük ücretle uzun süreler çalışma, belirsiz iş tanımlarının olması, karar verme yetkisinin az 
olması ve iş güvencesinin az olması gibi nedenlerle yoğun bir meslek stresi yaşayabilmekte ve bu 
stres de çalışan performansı ve dolaylı olarak da müşteri memnuniyetini etkilemektedir 
(Karatepe ve Zargar Tizabi, 2011).  

Otel sektöründeki yüksek stres, düşük ücretler, iş güvencesinin az olması gibi nedenlerden dolayı 
işgücü devir oranı yüksek olmaktadır (Cheng ve Brown, 1998). Otel çalışanlarının müşteri 
memnuniyeti ve dolaylı olarak örgütün başarısı üzerindeki etkisinden, yönetsel ve örgütsel 
birçok beklenti oluşabilmektedir. Özellikle yöneticileri kârlılık ve verimlilik kaygılarıyla, diğer 
çalışma arkadaşları iş yükünün paylaşılması amacıyla çalışanlardan tüm süreçlerde güler yüzlü, 
istekli bir şekilde takım çalışması yapması ve vatandaşlık davranışı sergilemesi 
beklenebilmektedir. Çalışanların gönüllü olarak sergiledikleri bu tür ekstra rol davranışları 
zamanla, normal bir beklentiye dönüşebilmekte ve bu ekstra rol davranışları gösterilmediğinde 
çeşitli örgütsel yaptırımlarla çalışan baskı altına alınabilmektedir (Bolino vd., 2010; 2013; Vigoda-
Gadot, 2006). Otel işletmelerinde sıklıkla rastlanan çalışma arkadaşları, yöneticiler ve 
müşterilerden gelen birbiriyle uyumsuz farklı talepler (Singh, 2000) gibi zorunlu vatandaşlık 
davranışı olarak isimlendirilen (Vigoda-Gadot, 2006) ekstra rol beklentileri, çalışanların iş 
taleplerini yerine getirmek için daha fazla kaynak tüketmesi, iş yaşamındaki yoğun taleplerin 
taşma / yayılma (spillover) yaparak  iş dışı yaşamı olan ailesine yeteri kadar kaynak ayıramaması 
anlamına gelebilmektedir (Bolino vd., 2013; Greenhaus ve Powell, 2006). Roopalekha Jathanna ve 
arkadaşları (2012) çalışma saatlerinin uzun ve belirsiz olması, iş beklentilerinin yüksek olması, 
sosyal desteğin ve iş özerkliğinin az olması bununla birlikte yüksek iş stresinin iş-aile çatışmasını 
artırdığını ifade etmektedir. Otel sektöründeki bu çalışma şartlarının iş-aile yaşamı üzerindeki 
etkileri cinsiyete göre de farklılaşabilmektedir. Özellikle kadınlar toplumsal cinsiyet kimliğine 
bağlı olarak erkeklerden daha fazla iş-aile çatışması yaşayabilmektedir (Dökmen, 2009; Powell ve 
Greenhaus, 2010).  

Bu çalışmanın amacı otel çalışanlarının zorunlu vatandaşlık davranışı algılarının iş-aile çatışması 
üzerindeki etkisi ve bu etkinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. 
Yapılan çalışmalar, otel çalışanlarının çalışma şartlarından dolayı iş-aile çatışması yaşadığını 
(Netemeyer, Maxham ve Pullig, 2005), cinsiyetin iş-aile çatışmasını etkilediğini (Padavic, Ely ve 
Reid, 2020; Powell ve Greenhaus, 2010; Zhao, Zhang ve Foley, 2019) göstermektedir. İş-aile 
çatışması çalışanların örgütsel bağlılığında azalma, iş performansında düşüş, işten ayrılma niyeti 
ve devamsızlık oranlarında artış gibi olumsuz örgütsel sonuçlara neden olabilirken, yaşam 
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tatmininde azalma ve streste artışa neden olarak fiziksel ve ruhsal sağlık problemlerine neden 
olabilmektedir (Eby vd., 2005; Karatepe ve Bekteshi, 2008). İş-aile çatışmasının bireysel ve 
örgütsel bu sonuçları nedeniyle yöneticiler açısından, otel çalışanlarına yönelik zorunlu ekstra 
rol davranışı algısının iş-aile çatışması üzerindeki etkisinin tespit edilmesinin önemli olduğu 
değerlendirilmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İş-Aile Çatışması 

İş-aile çatışması bireyin iş gereklerini yerine getirmesinin, aile yaşamını olumsuz olarak 
etkilemesi olarak ifade edilebilir. Otel sektöründeki uzun çalışma saatleri, çalışanlardan işe 
yönelik yüksek beklentiler, yüksek çalışan devir oranı, iş güvenliği gibi faktörler iş stresi 
yaratmakta ve bu stres iş-aile çatışmasına neden olmaktadır (Greenhaus ve Allen, 2011). Bozulan 
iş-aile dengesi çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyerek, yaşam ve işten 
duyulan doyumu azaltarak bireyin yaşam kalitesini azaltabilmektedir (Guest, 2002). İş-aile 
dengesi sağlandığında ise bireyin yaşam kalitesi artmakta ve örgütsel bağlılık, performans ve 
verimlilik artışı gibi olumlu yansımaları olmaktadır (Eby vd., 2005). İş-aile çatışmasının bireysel 
ve örgütsel sonuçlarının öneminden dolayı araştırmacılar tarafından teorik temelleri 
incelenmiştir. İş-aile çatışmasının kavramını açıklamak için geliştirilen teorilerden biri de 
yayılma (spillover) teorisidir (Roehling, Moen ve Batt, 2003). Bu teoriye göre iş ve aile alanları 
arasında etkileşim söz konusudur. İş-aile ve aile-iş alanlarının çift yönlü olarak birbirini etkilediği 
ifade edilmektedir. Westman (2013) bu yayılmanın aile üyeleri üzerinde de olumsuz etkisi 
olduğunu (crossover) ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile iş yaşamından aile yaşamına yayılma 
diğer aile bireyleri veya grup üyeleri üzerinde de etkili olabilmektedir. İş alanındaki duygu, 
değer, tutum ve davranışların aile yaşamına yayılması ya da aile yaşamından bunları iş yaşamına 
yayılması söz konusu olabilmektedir. 

İş yaşamından negatif duygu, tutum ve davranışların aile yaşamına yayılması, iş-aile çatışmasına 
neden olabilmektedir. Alanlar arasında her zaman olumsuz yayılma olmamakta, bir alandaki 
olumlu duygu, tutum ve davranışlar diğer alana yansıyarak diğer alanı güçlendirmesi de 
mümkün olabilmektedir (Greenhaus ve Powell, 2006). Otel çalışanlarının çalışma saatlerinin 
uzun ve değişken olması, kariyer gelişim fırsatlarının azlığı, yönetsel desteğin az olması gibi 
nedenlerle yoğun stresli bir meslekte olmaları (Karatepe ve Zargar Tizabi, 2011) onların iş-aile 
çatışması yaşamasına neden olabilmektedir (Greenhaus ve Allen, 2011). 

 

Zorunlu Vatandaşlık Davranışı 

Çalışanların resmi rol gerekliliklerinin dışında gönüllü olarak ekstra rol davranışı göstermeleri 
örgütsel vatandaşlık davranışı olarak isimlendirilmektedir. Gönüllü olması ve örgütün resmi 
ödül sistemi tarafından açıkça belirlenmeyen davranışları içermesiyle diğer örgütsel 
davranışlardan ayrılmaktadır (Organ, 1988). Örgütsel vatandaşlık davranışı, diğer çalışma 
arkadaşları ve yöneticiler tarafından faydaları nedeniyle beklenen ve istenen bir davranıştır. Bazı 
çalışanlar örgütsel vatandaşlık davranışını kariyer hedefleri gerçekleştirmek, terfi almak, daha 
rahat çalışma saatlerinde görev almak ve örgütsel ödülleri elde etmek gibi amaçlara ulaşmak 
amacıyla stratejik bir araç gibi kullanabilmektedir. Yöneticiler ise örgütsel hedeflere olan katkısı, 
maliyetlere olan etkisi nedeniyle çalışanlardan ekstra rol göstermelerini bekleyebilmektedir. 
Diğer çalışma arkadaşlarının işleri konusunda yardım talepleri ve yönetici beklentileri, çalışma 
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arkadaşlarının stratejik bir araç olarak kullanması gibi nedenlerle çalışanlar ekstra rol davranışı 
sergilemeleri konusunda baskı hissedebilmekte ve ekstra rol davranışları zaman içinde zorunlu 
olabilmektedir (Vigoda-Gadot 2006, 2007).  

İş güvencesi düşük olan otel işletmelerinde (Cheng ve Brown, 1998) özellikle talebin yoğun olarak 
yaşandığı dönemlerde ücretsiz fazla mesai ve görev tanımı dışında iş talepleri gelmesi 
durumunda çalışanlar işini kaybetmeme kaygısı nedeniyle zorunlu olarak bu talepleri kabul 
etmek durumunda kalabilmektedir. Dolayısıyla yöneticiler ve çalışma arkadaşlarından gelen 
zorunlu vatandaşlık istekleri çalışanların işte geçirdikleri zamanın artmasına, mevcut fiziksel ve 
psikolojik kaynaklarını işinde harcamasına neden olmakta, ailesi için ayıracağı kaynakları 
azalmaktadır (Bakker, Demerouti ve Dollard, 2008; Pan ve Yeh, 2019). Ayrıca işinde yaşadığı 
yoğun stres nedeniyle oluşan olumsuz duygu, tutum ve davranışlar aile hayatına taşarak iş-aile 
çatışmasına neden olabilmektedir (Karatepe ve Bekteshi 2008; Karatepe, Yorganci ve Haktanir, 
2009; Netemeyer vd., 2005). Buraya kadar yapılan teorik açıklamalar ve yapılan çalışmalardan 
yola çıkarak araştırmanın bir numaralı hipotezi şu şekilde oluşturulmuştur: 

H1: Zorunlu vatandaşlık davranış algısı iş-aile çatışmasını pozitif ve anlamlı bir şekilde 
etkilemektedir. 

 

Zorunlu Vatandaşlık Davranışı ile İş-Aile Çatışması İlişkisinde Cinsiyetin Rolü 

Biyolojik olarak cinsiyet kavramı ile toplumsal olarak cinsiyet kavramları farklılaşmaktadır. 
Biyolojik temele dayanarak kadın ve erkek olarak ayrılan cinsiyet, toplumsal anlamda kadın ve 
erkek arasındaki tutumsal ve davranışsal farklılıkların açıklanmasında biyolojik farklılıkların 
yanında, bilişsel gelişim, öğrenme, kültür ve toplumsal yaşam koşulları gibi diğer unsurlarında 
dikkate alınması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyet denilince akla toplumun 
erkek ve kadınlardan cinsiyet rollerine uygun davranışlar beklemesi gelebilir. Toplumsal 
bağlamda kadınlara, biyolojik özelliklerinin de katkısıyla çocuk bakımı, yetiştirilmesi, bunun 
yanında temizlik ve yemek gibi ev işlerinin görülmesi rolleri atfedilmişken, erkeklere evin 
geçindirilmesi, dışarıda para kazanılması ve aile güvenliğinin sağlanması gibi roller atfedilmiştir. 
Bu roller çerçevesinde cinsiyetlere yönelik toplumsal kalıp düşünceler oluşmuştur. Kadının iş 
yaşamına erkeklere göre sonradan dahil olması ve toplumsal kalıp yargılar nedeniyle iş 
yaşamında erkeklerle aynı çalışma koşullarına sahip olsa da toplumsal anlamda aile yaşamında 
erkeklere göre daha fazla beklentilerin olması kadınların erkeklere göre daha fazla iş-aile 
çatışması yaşamasına neden olabilmektedir (Dökmen, 2009; Powell ve Greenhaus, 2010). 
Ülkemizde yapılan araştırmalar bu durumu genel olarak doğrulayıcı nitelikte olup kadın ve 
erkek arasındaki eşitsizliği vurgular niteliktedir. Akın Acuner (2019) kamu sektöründe yaptığı 
çalışmada kadınların kariyer geliştirme sorunlarının olduğunu ifade etmiş, Yalçın ve diğerleri ise 
(2019) Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde kadınların erkeklere göre daha az 
ücret aldığını tespit etmiştir.  

Duxbury ve Higgins (1991) ve Eby ve arkadaşları (2005) cinsiyetin iş-aile çatışması üzerindeki 
etkileri konusunda uluslararası alan yazınında farklı sonuçların olduğunu ifade etmektedir. 
Yapılan çalışmalarda kadınların erkeklerden daha fazla iş-aile çatışması yaşadığı, bazı 
çalışmalarda ise erkeklerin kadınlara göre daha fazla iş-aile çatışması yaşadığı, bazı çalışmalarda 
ise aralarında anlamlı bir fark bulunmadığı ifade edilmektedir. Ulusal alan yazınında da benzer 
bir durum söz konusudur. Özkan (2019) örneklemini akademisyenlerin oluşturduğu çalışmada 
kadınların erkeklerden daha fazla iş-aile çatışması yaşadığını, Çopur (2010) 365’i erkek, 260’ı 
kadın toplam 625 kişi üzerinde yaptığı çalışmada kadınların erkeklere göre daha fazla iş-aile 
çatışması yaşadığını ifade etmektedir. Kahraman ve Çelik (2018) ise yine örneklemi 
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akademisyenler olan çalışmasında kadınlarla erkekler arasında iş-aile çatışması açısından 
anlamlı bir fark tespit etmemiştir. Toplumsal cinsiyet kimliği ve daha önceki yapılan çalışmalar 
çerçevesinde bu çalışmada zorunlu vatandaşlık davranışı algısının iş-aile çatışması üzerindeki 
etkisinde kadın otel çalışanlar ile erkek otel çalışanlar arasında bir farklılık olup olmadığı 
incelenmektedir. Bu kapsamda araştırmanın iki hipotezi şu şekilde oluşturulmuştur: 

H2: Zorunlu vatandaşlık davranışı ile iş-aile çatışması arasındaki pozitif ilişki, kadınlarda daha 
güçlüdür. 

Sonuç olarak zorunlu vatandaşlık davranışını, çalışanların iş yaşamında gösterecekleri enerjinin 
artmasına neden olurken, aile yaşamında kullanacakları psikolojik ve fiziksel kaynakların 
(zaman ve enerji gibi) azalmasına neden olarak iş-aile çatışması yaşamasına neden olabilecektir. 
Ayrıca toplumsal cinsiyet kapsamında kadınların aile yaşamında erkeklere göre daha fazla 
rollerinin olması nedeniyle yaşayacakları çatışmanın daha fazla olacağı değerlendirilmektedir.  

Çalışmanın bundan sonraki kısmında örneklem, veri toplama yöntemi ve yapılan analizler ve 
ulaşılan bulgular hakkında bilgi verilecektir. 

 

YÖNTEM 

Örneklem 

Çalışma zorunlu vatandaşlık davranışı ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkiyi mevcut kuramlar 
ve çalışmalar kapsamında test etmek üzere tasarlanmış açıklayıcı (explanatory) bir çalışmadır. 
Bu nedenle araştırma kapsamındaki değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla kesitsel 
olarak kolayda örneklem yöntemiyle veriler toplanmıştır. Araştırmanın verileri, Antalya Belek 
bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel çalışanlarından toplanmıştır. Veriler 2019 yılı 
temmuz ayında üç gün boyunca araştırmacı tarafından anketlerin dağıtılması ve geri toplanması 
şeklinde elde edilmiştir. Beş yüzün üzerinde lüks yatak kapasitesi olan otelde 600’ün üzerinde 
çalışan bulunmaktadır. Otel çalışanlarına çalışma değişkenlerine ait ifade ve demografik 
bilgilerin yer aldığı toplam 400 anket formu dağıtılmıştır. Dağıtılan 400 anketin 263’ü geri 
toplanabilmiştir. Anketlerin geri dönüş oranı yaklaşık %66’dır. Toplanan anketlerden çok sayıda 
ifadenin boş bırakılması, belli bir desen şeklinde doldurulması (beşli Likert ölçekte tamamına 
“katılıyorum” ya da belli bir düzende ifadelere cevap verilmesi) nedeniyle 36 anket formu analiz 
dışı bırakılmıştır. 

Demografik bilgiler kapsamında çalışanların cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi, yaş ve 
eğitim bilgileri sorulmuştur. Buna göre katılımcıların %57,7’si kadın, %42,3’ü kişi erkektir. 
Medeni durumuna göre %65,2’si bekar, %34,8’i evlidir. Çalışma süresi ise 1 ile 22 yıl arasında 
değişmekte olup ortalaması 7.48’dir (s.s.=5,72). Katılımcıların %28,6’si 18-25 yaş aralığında, 
%26,9’u 25-31 yaş aralığında, %41’i 32-38 yaş aralığında ve %3,5’i 39 ve üstü yaş aralığındadır. 
Eğitim durumu ise %52’si ilk ve/veya ortaokul, %34,8’i lise, %13,2’si lisans mezunudur. 

 

Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırmada kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon değerleri Tablo 
1’de sunulmuştur. Sonuçlara göre araştırmanın değişkenleri arasında yüksek seviyede anlamlı 
pozitif korelasyon bulunmaktadır (r=0,636, p=0,000). Zorunlu vatandaşlık davranış algısının ve 
iş-aile çatışması algılarının ortalamalarının orta seviyeye yakın olduğu görülmektedir. Ayrıca 
demografik değişkenlerden cinsiyet (1=kadın, 2=erkek), yaş, eğitim ve çalışma süresinin zorunlu 
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vatandaşlık davranışı ile negatif zayıf anlamlı ilişkisi olduğu tespit edilmiştir (sırasıyla r=-0,193, 
p=0,00; r=-0,343, p=0,00; r=-0,246, p=0,00; r=-0,356, p=0,00). Bağımlı değişken olan iş-aile çatışması 
ile demografik değişkenlerden yaş ve eğitim durumunun negatif zayıf ve anlamlı bir ilişkisi 
vardır (sırasıyla r=-0,269, p=0,00; r=-0,242, p=0,00).  

 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon (N=227) 

Değişkenler Ort. St.H. 1 
1- Zorunlu vatandaşlık davranışı (ZVD) 2,92 1,13  
2- İş-aile çatışması 2,86 1,09 0,636** 

**p>0,01 

 

Ölçüm Araçları 

Araştırmanın değişkenlerine ait veriler, daha önce ulusal ve uluslararası çalışmalarda kullanılmış 
olan zorunlu vatandaşlık davranışı ölçeği ve iş-aile çatışması ölçeği ile toplanmıştır. Zorunlu 
vatandaşlık davranışını ölçmek amacıyla Vigoda-Gadot (2007) tarafından geliştirilen ölçek 
kullanılmıştır. Ölçeğin beş ifadeden oluşan tek boyutlu bir yapısı vardır. “Kendimi isteksiz 
hissetsem de diğer çalışanlara işlerinde yardımcı olmam konusunda benden bir beklenti 
olduğunu hissediyorum.” ve “Otel yöneticileri, çalışanlara resmi görevlerinin ötesinde ekstra 
faaliyetlerde bulunmaları için baskı uygular.” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Ölçeğin 
güvenilirliği bu çalışma için 0,947’dir (Cronbach Alpha). İş-aile çatışmasını ölçmek için 
Netemeyer ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen beş ifadeden ve tek boyuttan oluşan iş-
aile çatışması ölçeği kullanılmıştır. İş-aile çatışması ölçeğinde “İşteki sorumluluklarım, aile ve ev 
yaşantımı olumsuz olarak etkiliyor.” ve “İşimin yarattığı gerginlik ve yük nedeniyle aile 
yaşantımla ilgili yapmak istediğim şeyleri yapamıyorum.” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. 
Ölçeğin güvenilirliği bu çalışma için 0,941 olarak hesaplanmıştır (Cronbach Alpha). Ölçekler beşli 
Likert (1=Hiçbir zaman, 5=Her zaman) şeklindedir ve ölçekte alınan yüksek skorlar zorunlu 
vatandaşlık davranışı algısını ve iş-aile çatışmasını göstermektedir. 

 

Ölçüm Modeli 

Ölçüm araçlarının geçerlilik ve güvenilirlikleri AMOS 23.0 programında doğrulayıcı faktör 
analizi yapılarak incelenmiştir. Analizlere başlamadan önce verilerin analize uygunluğu 
kapsamında, verilerin normal dağılım gösterip göstermediği basıklık ve çarpıklık değerleri 
incelenerek kontrol edilmiştir. SPSS 23.0 programı ile yapılan analizde araştırmanın medeni 
durum ve cinsiyet haricindeki tüm değişkenler için basıklık ve çarpıklık değerleri sırasıyla -0,241 
ile -1,232 ve 0,094 ile 0,87 arasında değişmektedir. Sposito ve arkadaşları (1983) bu değerlerin 
3,3’ün altında olduğu sürece normallik varsayımının sağlanmış olduğunu ifade etmektedir. 

Doğrulayıcı faktör analizini gerçekleştirebilmek için öncelikle ölçüm modelinin geçerliliği ve 
güvenilirliğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bileşim, ayrışım geçerlilikleri ve 
güvenilirlik değerleri incelenmiştir. Bileşim geçerliliği, gizil değişkenin gözlenen değişkenlerle 
ne derecede ortaya konulabildiği, ayrışım geçerliliği ise bir değişkenin diğer değişkenle farklı 
yapıları ne derecede başarılı bir şekilde ölçtüğünün göstergesidir. Yapılan analiz neticesinde elde 
edilen faktör yükleri ve korelasyon değerlerine göre hesaplanan açıklanan ortalama varyans 
(AOV), bileşik güvenilirlik (BG) ve maksimum paylaşılan varyans (MPV) değerleri ölçeklerin 
doğrulayıcı faktör analizi için geçerlilik ve güvenilirlik değerlerinin iyi olduğunu göstermektedir. 
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Zorunlu vatandaşlık davranışı ölçeği için AOV: 0,77, BG:0,95, iş-aile çatışması ölçeği için ise 
AOV:0,79, BG:0,95 maksimum paylaşılan varyans ise 0,37’dir. Sonuçlar incelendiğinde her iki 
ölçeğin de faktör yüklerinin referans değer olan 0,70’ten yüksek ve çok iyi seviyede olduğu; 
bileşik güvenilirlik değerleri de referans değer olan 0,70’in ve faktör yüklerinin üzerinde olduğu 
görülmektedir. Ayrışım geçerliliği kapsamında ise AOV değerleri ile MPV değerleri 
karşılaştırıldığında, AOV’lerin MPV’lerden çok yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 
ölçeklerin farklı yapıları ölçmede başarılı oldukları görülmektedir (Hair vd., 2010). 

 

 
Şekil 1. Ölçüm modeli faktör yükleri 

 

Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlikleri kontrol edildikten sonra doğrulayıcı faktör analizi 
kapsamında model uyum değerleri incelenmiştir. Analiz sonucu Tablo 2’de sunulmuştur. 
Sonuçlar incelendiğinde ölçüm modelinin (χ2: 80,990, sd:34) ileri analizler için yeterli seviyede iyi 
uyum değerleri olduğu görülmüştür (Hu ve Bentler 1999).  

 

Tablo 2. Ölçüm Modeli Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçüm 

Referans Değerleri Analiz 
Sonucu Yorum Kötü Kabul Edilebilir Mükemmel 

CMIN/DF > 5 > 3 > 1 2,382 Mükemmel 
CFI <0.90 <0.95 >0.95 0,979 Mükemmel 
SRMR >0.10 >0.08 <0.08 0,044 Mükemmel 
RMSEA >0.08 >0.06 <0.06 0,078 Kabul Edilebilir 
PClose <0.01 <0.05 >0.05 0,019 Kabul Edilebilir 

 

ANALİZ ve BULGULAR 

Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Yapısal 
modelde grup değişkeni kullanılması durumunda, ölçümün gruplara göre farklılık göstermediği 
diğer bir ifade ile ölçüm değişmezliğinin test edilmesi gerekmektedir. Ölçüm değişmezliği, 
gruplar arasında ölçeklerin aynı yapıyı ölçtüğünü göstermektedir.  

Ölçüm değişmezliği için Meredith (1993) tarafından önerilen yöntem izlenmiştir. İlk olarak 
biçimsel değişmezlik (configural invariance) kontrol edilmiştir. Bu çerçevede veri seti kadın ve 
erkek olarak iki gruba ayrılarak ölçüm modeli her iki grup için kısıtlamaya tabi tutulmadan 
tahmin edilmeye çalışılarak model uyum değerleri incelenmiştir. Biçimsel değişmezlik analizi 
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sonucunda oluşan modelin kabul edilebilir RMSEA değeri dışında mükemmel uyum değerlerine 
sahip olduğu gözlenmiştir (χ2: 130,920, sd:68, χ2/sd:1,925, CFI:0,972, SMRS:0,068, RMSEA:0,064, 
PClose:0,080). Biçimsel değişkenliğin sağlanması nedeniyle metrik değişmezlik (metric 
invariance) analizi yapılmıştır. Bu analizde ölçüm modelinin faktör yükleri her iki modelde 
sabitlenerek (kısıtlanarak), kısıtlanmamış modelle kısıtlanmış modeli ki-kare değerlerinin 
serbestlik derecelerine olan oran farklarındaki değişmenin anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. 
Analiz sonucunda kısıtlanmış modelle kısıtlanmamış model ki-kare farkının anlamlı olmadığı, 
dolayısıyla metrik değişmezlik olduğu tespit edilmiştir (Kısıtlı model χ2: 130,920, sd:68; 
kısıtlanmamış model χ2: 144,724, sd:78; fark:13,804 p:0,182). Ölçek değişmezliği (scalar 
invariance) ise her iki grup için regresyon sabitinin değişmediği hipotezi test edilmiştir. Test 
sonucunda ölçek değişmezliğinin olduğu görülmüştür (χ2: 29,266, sd:21, p:0,083, ΔNFI1:0,013, 
ΔNFI2:0,013). Son olarak katı değişmezliğin (strict invariance) kontrolü için hata terimlerinin 
gruplar arasında değişip değişmediğine yönelik hipotez test edilmiştir. Analiz sonucunda katı 
değişmezliğin olduğu görülmüştür (χ2: 40,620, sd:31, p:0,116, ΔNFI1:0,017, ΔNFI2:0,018).  

Ölçüm değişmezliğine yönelik yapılan analizlerde sırasıyla biçimsel, metrik, ölçek ve katı 
değişmezlik şartları sağlanarak katı ölçme değişmezliğinin olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle bir 
sonraki analiz aşaması olan nedensel modelin analizine geçilebilmiştir.  

Hipotez testine geçmeden önce yapısal modelin geçerliliği için modelin uyum değerleri 
incelenmiştir. Buna göre Şekil 2’de oluşturulan modelin uyum değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. 
Değerler incelendiğinde hipotez testi için oluşturulan nedensel modelin uyum değerlerinin (χ2: 
191,396, sd:100), kabul edilebilir RMSEA değeri dışında, mükemmel olduğu görülmüştür. 

Tablo 3. Yapısal Modelin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçüm 

Referans Değerleri Analiz 
Sonucu Yorum Kötü Kabul Edilebilir Mükemmel 

CMIN/DF > 5 > 3 > 1 1,914 Mükemmel 
CFI <0.90 <0.95 >0.95 0,961 Mükemmel 
SRMR >0.10 >0.08 <0.08 0,063 Mükemmel 
RMSEA >0.08 >0.06 <0.06 0,064 Kabul Edilebilir 
PClose <0.01 <0.05 >0.05 0,051 Mükemmel 

 

Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla oluşturulan yapısal modele, katılımcıların yaşı, 
çalışma süresi, medeni ve eğitim durumları kontrol değişkeni olarak, cinsiyet ise grup değişkeni 
olarak dâhil edilmiştir.  

 

Şekil 2. Yapısal Model 
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Çalışmanın bir numaralı hipotezi olan zorunlu vatandaşlık davranışının iş-aile çatışmasını pozitif 
ve anlamlı bir şekilde etkilediği hipotezi test edilmiştir. Analiz sonucu Tablo 4’de sunulmuştur. 
Sonuçlara göre ilk hipotez kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle otel çalışanlarının zorunlu 
vatandaşlık davranış algısı, iş-aile çatışmasını anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Ayrıca kontrol 
değişkenlerinden çalışma süresi ve yaş da iş-aile çatışması üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.  

 

Tablo 4. Yapısal Model Analiz Sonuçları 

Yol Standardize 
Regresyon Katsayısı 

Standart 
Hata 

p 

İş-aile ß ZVD 0,621 0,064 0,000 
İş-aile ß Çalışma süresi 0,281 0,016 0,000 
İş-aile ß Eğitim -0,035 0,094 0,549 
İş-aile ß Medeni durum -0,152 0,146 0,014 
İş-aile ß Yaş -0,237 0,101 0,003 

 

Tablo 5. Cinsiyete Göre Yapısal Model Analiz Sonuçları 

Yol Cinsiyet Standardize Regresyon 
Katsayısı 

Standart 
Hata 

p 

İş-aile ß ZVD Kadın 0,722 0,087 0,000 
İş-aile ß ZVD Erkek 0,485 0,102 0,000 
İş-aile ß Çalışma süresi Kadın 0,390 0,022 0,000 
İş-aile ß Çalışma süresi Erkek 0,211 0,023 0,115 
İş-aile ß Eğitim Kadın -0,069 0,122 0,344 
İş-aile ß Eğitim Erkek 0,000 0,145 0,798 
İş-aile ß Medeni durum Kadın -0,154 0,186 0,005 
İş-aile ß Medeni durum Erkek -0,121 0,252 0,241 
İş-aile ß Yaş Kadın -0,266 0,127 0,008 
İş-aile ß Yaş Erkek -0,246 0,172 0,066 

 

Araştırmanın iki numaralı hipotezi, zorunlu vatandaşlık davranışı ile iş-aile çatışması arasındaki 
pozitif ilişki, kadınlarda daha güçlü olduğu şeklindedir. Bu hipotezi test etmek amacıyla model 
erkek ve kadın olmak üzere iki gruba bölünerek yapısal eşitlik analizi yapılmıştır. Analiz sonucu 
Tablo 5’te sunulmuştur. Sonuçlar kadınların zorunlu vatandaşlık davranış algısının iş-aile 
çatışması üzerindeki anlamlı etkisinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Araştırmanın ikinci hipotezi de kabul edilmiştir. Ayrıca kontrol değişkenlerinin anlamlı etkisi de 
iki grup için farklılık göstermektedir. Buna göre çalışma süresi, eğitim ve yaşın iş-aile çatışması 
üzerinde anlamlı bir etkisi söz konusu değilken, kadınlarda çalışma süresi ve yaşın iş-aile 
çatışması üzerinde anlamlı bir etkisi söz konusudur. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Otel sektörü emek yoğun bir hizmet sektörüdür (Walker, 2007). Bu sektörde hizmet kalitesi 
başarının anahtarı olmaktadır (Kotler vd., 2006). Çalışanlar, müşterilerle bire bir ilişki içerisinde 
olduklarından hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti üzerinde doğrudan etkileri 
bulunmaktadır. Otel çalışanlarının hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti üzerindeki önemi 
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çalışanlar üzerinde stres yaratmaktadır (Ross, 1995). Çalışanların örgütün başarısı konusundaki 
belirleyici özelliği, yönetsel ve örgütsel beklentileri artırmakta, ayrıca sektördeki düşük ücret, 
uzun ve vardiyalı çalışma süreleri, belirsiz iş tanımları, karar verme yetkisinin az olması ve iş 
güvencesinin az olması gibi unsurlar çalışanlar üzerinde strese neden olabilmektedir (Karatepe 
ve Zargar Tizabi, 2011). Bu kapsamda araştırmanın amacı otel çalışanlarının çalışma arkadaşları 
ve yöneticileri tarafından ekstra rol davranışı göstermesine yönelik bir zorunluluk algılamasının 
iş-aile çatışması üzerindeki etkisini incelemek olarak belirlenmiştir. 

Yapılan tanımlayıcı analizler sonucunda, örneklem kapsamındaki otel çalışanlarının genel olarak 
orta seviyede zorunlu vatandaşlık davranışı gösterdikleri ve orta seviyede iş-aile çatışması 
yaşadıkları algısı mevcuttur. Demografik değişkenlerin araştırmanın bağımsız değişkeniyle olan 
korelasyonu incelendiğinde, örneklemdeki katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim ve çalışma 
süreleriyle negatif zayıf ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre katılımcının cinsiyeti erkek 
olduğunda kadınlara göre daha az zorunlu vatandaşlık davranışı algıladığı, ayrıca yaşı, eğitim 
seviyesi ve çalışma süresi arttığında da zorunlu vatandaşlık davranışı algısının azaldığı ifade 
edilebilir. Erkeklerin kadınlara göre daha az zorunlu vatandaşlık davranış algısının olması 
toplumsal cinsiyet kavramı ile açıklanabilir. Erkeklerin toplumsal olarak rolleri arasında evi 
geçindirmek, ailenin güvenliğini sağlamak gibi davranışlar beklendiğinden (Dökmen, 2009) 
koşullar ne olursa olsun bundan vazgeçmeden bu rol gerekliliklerini yerine getirmeye çalışırken, 
yönetici ya da arkadaşlarından gelen ekstra rol beklentilerini, görevi olarak görerek kadınlara 
göre daha az zorunlu vatandaşlık davranışı algısı oluştuğu değerlendirilmektedir. Çalışanların 
yaşı, eğitim süresi ve çalışma süresinin ise artmasıyla zorunlu vatandaşlık davranışı algısının 
azalması ise kültürel değerlerle açıklanabilir. Yaşı büyük, eğitim seviyesi yüksek ve tecrübeli 
çalışanlar genelde bir işyerinde yeni çalışanlara göre daha kıdemlidir. Gençlere ve tecrübesiz 
çalışanlara göre daha fazla saygı görebilirler. Genel olarak değerlendirildiğinde “çayda dem, 
askerlikte kıdem” sözü aslında toplumsal olarak kıdemlilerin ve yaşı büyük olanların toplumdaki 
statüsünü ifade etmektedir. Çalışanlardan ekstra rol davranışı istenecekse genelde kıdemsiz, yaşı 
küçük ve daha az eğitimli çalışanlar tercih edilebilmektedir. Bu nedenle yaş, eğitim durumu ve 
çalışma süresi ile zorunlu vatandaşlık davranışı arasında zayıf da olsa anlamlı negatif ilişki 
olduğu değerlendirilmektedir. Benzer şekilde katılımcıların yaş ve eğitim seviyesiyle iş-aile 
çatışması algısı arasında da zayıf negatif bir ilişki söz konusudur. Yaş ve eğitim seviyesi arttıkça 
bireyler daha az iş-aile çatışması algılamaktadır. Bunun sebebi olarak bireyin yaşı arttıkça, işte 
kıdem kazanırken aile rollerinin de azalması (çocukların büyümesi, evden ayrılması vb.) şeklinde 
değerlendirilmektedir. Eğitim seviyesinin artmasıyla da iş-aile arasında denge sağlayıcı unsurları 
yönetme becerisinin (etkin zaman yönetimi becerisi, psikolojik güçlenme, sosyal ve örgütsel 
destek bulma vb.) artabileceği, dolayısıyla daha az iş-aile çatışması yaşanabileceği 
değerlendirilmektedir. 

İş-aile çatışması bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığı, yaşam tatmini, örgütsel bağlılık, iş 
performansı gibi değişkenler üzerinde etkili olan bir değişkendir. Bu nedenle öncüllerinin 
anlaşılması yöneticiler açısından önemlidir. İş-aile çatışması yazını incelendiğinde doğrudan bu 
iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. 
Araştırmanın ilk hipotezi zorunlu vatandaşlık davranışının iş-aile çatışmasını artıracağı 
şeklindedir. Yapılan analiz sonucunda araştırma hipotezi doğrulanmıştır. Diğer bir ifadeyle 
örneklemdeki çalışanların zorunlu vatandaşlık davranışı algısı arttığında daha fazla iş-aile 
çatışması yaşadığı görülmektedir. Bunun sebebinin müşteri yoğunluğunun olduğu dönemlerde 
karşılıksız fazla mesai yapmasının ve görevi olmayan işlere yardımcı olmasının istenmesi gibi 
ekstra rol davranışı isteklerinin karşılanmaya çalışılması, bireyin aile yaşamı için harcayacağı 
zaman, psikolojik ve fiziksel dayanıklılık gibi kaynakları da tüketmesi ve böylelikle aile 
yaşamının gereklerini yerine getirememesi, dolayısıyla iş ile aile gereklerinin yerine 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2669-2684. 

 2680 

getirilmesinde çatışma yaşamasına neden olduğu şeklinde değerlendirilmektedir. Çalışmanın 
bulguları iş-aile çatışması yazınına ulusal kültür ve otel çalışanları kapsamında bir katkı 
sağlamaktadır. Çalışma bulguları teorik çerçeve ve daha önceki çalışma bulguları ile paraleldir. 
Bu konuda yapılmış çalışmalarda Bolino ve arkadaşları (2010) yaptıkları çalışmada örgütsel 
vatandaşlık davranışa yönelik baskıların ve örgütsel vatandaşlık davranışının iş-aile çatışmasını 
pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediğini göstermiştir. Liu ve arkadaşları (2017) yaptıkları 
çalışmada zorunlu vatandaşlık baskısı ve davranışının iş-aile çatışması üzerindeki etkisini 
inceledikleri çalışmada zorunlu vatandaşlık baskısı ve davranışının iş-aile çatışmasını artırdığını 
tespit etmişlerdir. 

Araştırmanın ikinci hipotezi zorunlu vatandaşlık davranışının iş-aile çatışması üzerindeki pozitif 
etkinin kadın çalışanlarda daha güçlü olduğu şeklindedir. Yapılan çoklu grup analiziyle bu 
hipotez desteklenmiştir. Diğer bir ifadeyle örneklem kapsamındaki otel çalışanlarının kadın 
olması zorunlu vatandaşlık davranışı algısının pozitif etkisini güçlendirmekte ve kadınlar 
erkeklere göre daha fazla iş-aile çatışması algılamaktadır. Kadınların erkeklere göre daha fazla 
iş-aile çatışması yaşamasında toplumsal cinsiyet kapsamında aile rollerindeki erkeklere oranla 
fazlalıktır. Ailedeki rolü fazla olan kadın bir de iş yerinde zorunlu vatandaşlık davranışı 
kapsamında ekstra rol davranışlarıyla iş talepleri arttığında iki alanın gerekleri arasında yaşadığı 
çatışmada artmaktadır şeklinde değerlendirilmektedir. Çalışma bulguları benzer araştırma 
bulguları paraleldir. Özkan (2019) ve Çopur (2010) akademisyenler üzerinde yaptığı çalışmada 
kadın akademisyenlerin erkeklere göre daha fazla iş-aile çatışması yaşadığını tespit etmiştir. 
Kahraman ve Çelik (2018) ise yaptıkları çalışmada iş-aile çatışması açısından cinsiyete göre 
anlamlı bir farklılık olmadığını fakat aile yükü açısından anlamlı farklılık tespit ederek, 
kadınların erkeklere göre daha fazla aile yükü olduğunu ifade etmiştir.  

Araştırma bulguları uygulayıcılar açısından değerlendirildiğinde, örgütsel performansa 
doğrudan katkısı birçok çalışmayla ortaya konmuş örgütsel vatandaşlık davranışının (Ilies, 
Nahrgang ve Morgeson, 2007; Organ, 1988; Rauf 2016; Scott, Craven ve Green, 2006) artması 
amacıyla yapılan uygulamaların dikkatli yapılması gerektiğini göstermektedir. Eğer bu 
uygulamalar çalışanlar tarafından zorunlu olarak algılanırsa olumsuz örgütsel sonuçlara neden 
olabilmektedir (Bolino vd., 2013; Bolino ve Turnley, 2005; Gürsoy ve Köksal, 2018; He vd., 2019; 
Köksal ve Gürsoy, 2020; Peng ve Zhao, 2012; Vigoda-Gadot, 2007; Zhao, Peng ve Chen, 2014). Bu 
olumsuz sonuçlardan biri de iş-aile çatışmasıdır. İş-aile çatışması, iş tatmini, işten ayrılma niyeti 
(Pan ve Yeh, 2019), tükenmişlik (Macit, 2019) performans ve yaşam tatmini (Karatepe ve Bekteshi, 
2008) gibi çalışan tutum ve davranışlarını etkileyen önemli bir değişkendir. Çalışanın doğrudan 
müşteri tatmini, hizmet kalitesi ve örgütsel performans üzerinde etkili olduğu otel işletmelerinde 
çalışanların memnuniyeti, motivasyonu ve iş tatmini hem yüksek iş gücü devir oranının 
düşürülmesi hem de müşteri memnuniyeti açısından önemlidir. Bu kapsamda çalışanlar için 
gerekli eğitim verilip, güçlendirilerek, iş üzerinde kontrol yetkisi tanınması, esnek çalışma 
planlarının yapılabilmesi, örgütsel ve sosyal destekler sağlanması, bir yandan ekstra rol 
davranışına gönüllü katılımını sağlarken diğer taraftan çalışanların iş-aile çatışmasıyla mücadele 
etmesine katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.  
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GİRİŞ  

Dijital 2019 Küresel Değerlendirme Raporu’na göre, dünyada 4.39 milyar internet kullanıcısı 
vardır ve bu kullanıcıların 3.48 milyarı sosyal medya kullanıcısıdır (We are Social ve Hootsuite, 
2019). Gelişen teknolojinin beraberinde sosyal medya kullanıcı sayısı gün geçtikçe katlanarak 
artmaktadır. Dünya çapında 210 milyon kadar insanın sosyal medya bağımlılığından mustarip 
olduğu tahmin edilmektedir (Longstreet ve Brooks, 2017: 73). Bu sayıya her geçen gün yeni 
bireylerin eklendiği düşünülmektedir. Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok gibi sosyal medya 
platformlarının artış göstermesinin yanı sıra kontrolsüz akıllı telefon kullanımı da bu büyümenin 
nedenleri arasında sıralanabilir. Sosyal medya bağımlılığı; iş performansı düşüklüğü (Zivnuska, 
Carlson, Carlson, Harris ve Harris, 2019: 746), zayıf öngörü, dürtüsellik (Turel, He, Brevers ve 
Bechara, 2018: 694), stres (Samaha ve Hawi, 2016: 321), siber aylaklık (Şahin, 2020: 629) gibi 
semptomlar göstermesinin haricinde akademik erteleme davranışının da bir öncülü olabilir.  

Sosyal medyanın kontrolsüz şekilde kullanılması, gündelik işlere yoğunlaşmayı engelleme 
potansiyeline sahiptir. Sosyal medyayı hayatlarının bir parçası haline getiren ve beraberinde 
akademik yaşamlarına devam eden gençlerin, sosyal medya bağımlılık düzeylerinin ve 
akademik erteleme davranış düzeylerinin belirlenmesi önemlidir. Ayrıca bireyin üzerine düşen 
akademik sorumluluğu ötelemesi ya da yerine getirmemesinde sosyal medya kullanımının 
rolünü belirlemek de etki-tepki ilişkisinin saptanması bakımından gereklidir.  

Güncel bir konu olan sosyal medya bağımlılığının akademik erteleme davranışı ile ilişkisini 
inceleyen çalışma sayısı sınırlıdır. Bununla birlikte söz konusu değişkenlerin birlikte incelendiği 
turizm alanında ulusal ve uluslararası yazında bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bakımdan bu 
çalışmada turizm lisans öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıklarının ve akademik erteleme 
davranışlarının düzeyi ve bu değişkenlerin birbirleri ile ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır.  

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI 

Aşırı derecede sosyal medya kullanımının, madde bağımlılığı ile benzer semptomlara yol 
açabileceğine işaret eden bilimsel kanıt sayısı her geçen gün artmaktadır (Andreassen, 2015: 175). 
Sosyal medya bağımlılığı; davranışsal bağımlılık belirtisi olarak kendini gösteren, sosyal medya 
sitelerinin zorunlu kullanımıdır. Sosyal medya bağımlılığı; dikkat çekme ihtiyacı, tolerans, 
çatışma, yoksunluk, nüks ve ruh hali değişikliği gibi psikolojik semptomlar gösterebilmektedir 
(Griffiths, 2005: 191). Daha önce yapılan araştırmaların çoğu belirli sosyal ağ sitelerinin 
(Facebook) kullanımına odaklanma eğilimindeydi. Ancak artık sosyal medya kullanımına 
yönelik seçenek sayısı oldukça çeşitlidir. Gençlerin son yıllarda Instagram, Twitter, Tiktok, 
Snapchat gibi sosyal medya platformlarını Facebook’tan daha yoğun şekilde kullandığı 
gözlenmektedir (Griffiths ve Kuss, 2017: 49).  

Kadınlar (%68) erkeklere (%62) kıyasla daha fazla sosyal medya kullanmaktadır. Kadınların 
sosyal medyada geçirdikleri süre günlük minimum 46 dakika iken erkeklerin minimum 31 
dakika çevrimiçi kaldıkları tahmin edilmektedir (Perrin, 2015). İstatistikler internet 
kullanıcılarının çoğunun sosyal medya kullanıcıları olduğunu göstermektedir (Corbeil ve 
Corbeil, 2011: 13). Sosyal medya bireylerin çok çeşitli insanlarla etkileşime girmesine izin verse 
de bu yüzeysel ve yapay etkileşimler yüz yüze iletişimin yerini alma konusunda yetersiz 
kalmaktadır. İnternet ve sosyal ağ platformlarının aşırı kullanımı bireyin ailesi, arkadaşları ve 
sevdikleri arasındaki bağlantıları zayıflatabilmektedir (Pantic, 2014: 652; Yellowlees ve Marks, 
2007: 1447). Özellikle gençler sürekli çevrimiçi ağın kültürel normuyla bütünleşmiş 
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durumdadırlar. Ebeveynlerin güvenlik endişeleri, farklı ortamlar arayan gençlerin sanal ortama 
yönelmesinde etkili olmuştur (Boyd, 2014: 252). Çünkü çevrimiçi olmak, sokakta dolaşmaktan 
daha güvenli görülmekte ve ebeveynler genellikle teknolojiyi evde kullanmanın normal ve 
sağlıklı olduğunu varsaymaktadırlar (Griffiths ve Kuss, 2017: 49). Son yıllarda yapılan çalışmalar 
sosyal medyada bilgi paylaşmanın gençlerde yaşam doyumu ve yalnızlığı artırdığını, ileri yaştaki 
yetişkinlerde ise durumun tam tersi şekilde olduğunu göstermiştir (Teo ve Lee, 2016: 351).  

Sosyal medyaya kontrolsüz şekilde yönelen gençler, bu sitelerde geçirdikleri zamanın farkında 
değiller ve zaman içerisinde gerçek yaşamın sorumluluklarını görmezden gelmeye 
başlamaktadırlar. Gerçek yaşamı ve ilişkileri sanal perspektiften yorumlamaya başlayan bireyler, 
bir noktadan sonra gerçek hayattan kopma eğilimi göstermektedirler. Gündelik hayatta arkadaş 
edinmekte zorlanan genç bir kişinin sosyal medyada çok fazla arkadaşı olabilmektedir (Kırık vd., 
2015: 112). Bu sitelerdeki etkinlikler zamanla ruh halinde değişiklikler, hoşa giden duygular ve 
uyuşukluk etkisi (ruh hali değişikliği) yaratmaktadır. Dolayısıyla insan aynı duyguları elde 
etmek için sosyal ağ bağlantılarına daha fazla zaman ayırmaya başlamaktadır (Griffiths ve Kuss, 
2017: 50). Depresyon, çekingenlik, iletişim becerilerindeki zayıflıklar, korku ve sosyal fobi, 
kötümserlik, bireyin kendisinin veya dünyanın geleceği hakkında endişelerinin var olması onu 
sosyal medyaya yöneltmektedir (Chak ve Leung, 2004: 559; Günüç, 2009: 31). 

Çok sayıda çalışma, internet ve sosyal ağ sitelerinde bağımlılıklar da dahil olmak üzere teknolojik 
bağımlılıkların stres, kaygı ve depresyon ile pozitif ilişki içerisinde olduğunu; akademik 
performansla negatif ilişkisinin olduğunu ve bunların hepsinin yaşam doyumunu olumsuz 
yönde etkilediğini göstermiştir (Kuss, Griffiths, Karila ve Billieux, 2014: 4026; Lepp, Barkley ve 
Karpinski, 2014: 343; Kabasakal, 2015: 296; Samaha ve Hawi, 2016; Hawi ve Samaha, 2016: 86; 
Şahin, 2017: 120). Kırcaburun (2016: 68) bireydeki benlik saygısının azalmasıyla birlikte günlük 
internet kullanımının arttığını, günlük internet kullanımının artmasıyla birlikte ise depresyonun 
arttığını saptamıştır. Aynı çalışmada sosyal medya bağımlılığının artmasıyla günlük internet 
kullanımının arttığı da gözlenmiştir. Longstreet ve Brooks (2017: 73) yaşam doyumunun internet 
ve sosyal medya bağımlılığı üzerinde önemli etkisi olduğunu gözlemlemişlerdir. Dolayısıyla 
bireyin hayatında var olan köklü sorunlar bireyin yaşam doyumunu azaltmakla birlikte onu 
internet ve sosyal medya bağımlılığına yöneltebilmektedir. 

Satıcı ve Uysal (2015: 185) 311 lisans öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarında 
sorunlu Facebook kullanımının yaşam doyumunu azalttığını tespit etmişlerdir. 82 Amerikalı 
katılımcının yer aldığı bir örneklemde ise Facebook kullananların refah ve yaşam doyumlarının 
daha fazla olduğu gözlenmiştir (Kross vd., 2013: 3). Almanya’da 583 Facebook kullanıcısı ile 
yapılan bir araştırmada, çevrimiçi kullanıcıları pasif olarak takip eden kişilerin sosyal 
karşılaştırma ve kıskançlık duyguları yaşadıklarını ve bunun da yaşam doyumlarını azalttığını 
göstermiştir (Krasnova, Wenninger, Widjaja ve Buxmann, 2013: 10). Kırık vd., (2015: 114) yaşları 
13 ile 19 arasında değişen 271 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarında cinsiyetin 
sosyal medya bağımlılığı faktörü üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını, yaş faktörünün 
artmasıyla birlikte sosyal medya bağımlılık düzeyinin de arttığını tespit etmişlerdir. Çalışanlar 
üzerine yapılan bir araştırmada sosyal medya bağımlılığının artmasıyla birlikte dikkat 
eksikliğinin de arttığı ve günlük stres kaynaklarıyla baş etmede daha çok duyguların ön plana 
çıktığı gözlenmiştir (Sriwilai ve Charoensukmongkol, 2016: 427). 
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AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI 

Erteleme, hemen hemen herkesin çeşitli zamanlarda sergilediği bir davranış durumudur. 
Erteleme davranışı, çeşitli sonuçlar doğurmanın yanında pek çok faktöre bağlı olarak ortaya 
çıkabilmektedir. Bireyin yapması gerektiğinin farkında olduğu, belki yapmayı da istediği ancak 
sürekli harekete geçmekte zorlandığı faaliyetler bütünü erteleme davranışını tanımlamaktadır 
(Senecal, Koestner ve Vallerand, 1995: 607). Noran (2000)’a göre erteleme eğilimi olan kişiler 
yapmaları gereken işin farkında ve işi yapabilecek donanımdadır; ancak daha farklı işlere 
yöneldikleri, zamanlarını daha küçük işlerde harcadıkları veya daha zevk veren etkinliklere 
ağırlık verdikleri için “erteleme” davranışı sergilerler. Akademik erteleme ise akademik görevleri 
yerine getirme konusunda ertelemeye bağlı olarak zamanlama problemi yaşama durumudur 
(Rothblum, Solomon ve Murakami, 1986: 387). Akademik erteleme eğilimi olan bireylerin 
görevden kaçınmalarına neden olan dört bilişsel etken vardır. Bunlar; görevi gerçekleştirmek için 
kalan sürenin fazla tahmin edilmesi ya da görev için gereken zamanın hafife alınması; gelecekte 
görev için gerekli motivasyonun sağlanacağının düşünülmesi; görev için gerekli olan duygusal 
uyumun sağlanacağına inanılması ve çalışmak için modunda olmanın gerekliliğine inanılmasıdır 
(Noran, 2000). 

Ashraf, Malik ve Musharraf (2019: 65)’a göre akademik erteleme ve akademik stres değişkenleri 
arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Genel yeterlilik düzeyi düştükçe erteleme davranışı 
artış göstermektedir (Ferrari, Parker ve Ware, 1992: 495). Akademik öz-yeterlilik ve benlik saygısı 
erteleme davranışı ile negatif ilişki içerisindedir (Klassen, Krawchuk ve Rajani, 2008: 915). 
Aydoğan ve Özbay (2012: 5) düşük benlik saygısının akademik erteleme davranışına neden 
olduğunu tespit etmişlerdir. Balkıs ve Duru (2010: 165)’ya göre de akademik erteleme davranışı 
genel benlik saygısını azaltırken, akademik başarıyı da düşürmektedir. Çelik ve Odacı (2015: 31) 
ise akademik başarı azaldıkça akademik erteleme davranışının arttığını saptamıştır. Ayrıca 
çalışmalarında bireydeki öz- yeterlilik inancının azalmasıyla birlikte akademik erteleme davranış 
eğiliminin arttığını tespit etmişlerdir. Motivasyon düzeyi düşük ve konsantre olmakta zorlanan 
öğrencilerin akademik erteleme davranışları daha fazla olmaktadır (Balkıs, Duru, Buluş ve Duru, 
2006: 64; Akinsola, Tella ve Tella, 2007: 365). Ekşi ve Dilmaç (2010: 440) ise öğrencilerin yaşamış 
oldukları sürekli kaygıdan dolayı erteleme eğilimi gösterdiklerini saptamıştır. Başarısızlık 
kaygısının buna neden olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca görevden kaçma isteği de 
belirleyiciler arasındadır (McGregor ve Eliot, 2002; Onwuegbuzie, 2004: 15). Kandemir (2014: 191) 
sorumluluk duygusu arttıkça erteleme davranışının azaldığını gözlemlemiştir. 

Erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla akademik erteleme davranışı sergilediklerini 
gözlemleyen çalışma sayısı yoğunluktadır (Flett, Blankstein, Hewitt ve Koledin, 1992: 91;  
Prohaska, Morrill, Atiles ve Perez, 2000: 125; Özer, Demir ve Ferrari, 2009: 241; Aydoğan ve 
Özbay, 2012: 5; Çelikkaleli ve Akbay, 2013: 237; Çelik ve Odacı, 2015: 37). Akademik erteleme 
davranışında cinsiyet değişkeninin belirleyici rol oynamadığını tespit eden çalışmalar da 
mevcuttur (Onwuegbuzie, 2004: 15; Watson 2001: 149;  Akinsola, Tella ve Tella, 2007: 367). 
Solomon ve Rothblum (1984) ise kız öğrencilerin erteleme davranışlarının genellikle başarısızlık 
korkusundan kaynaklandığını vurgulamışlardır. 

İlgili Çalışmalar 

Demir ve Kutlu (2018: 322) internet bağımlılığı ile birlikte gençlerde akademik erteleme 
davranışının da arttığını saptamışlardır. Yang, Asbury ve Griffiths (2018: 166) kontrolsüz akıllı 
telefon kullanımının akademik erteleme ve akademik kaygı faktörlerini artırdığını 
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gözlemlemişlerdir. Akkuş (2018: 83) öğrencilerin Facebook kullanım sıklığının akademik 
erteleme davranışlarını artırdığını tespit etmiştir. Ayrıca bu çalışmada anne baba tutumunun 
Facebook kullanımı sıklığı konusunda belirleyici olmadığı saptanmıştır. Can ve Zeren (2019: 
1012) lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarında internet bağımlılığının 
akademik ertelemeyi önemli düzeyde artırdığını gözlemlemişlerdir. Demir ve Kutlu (2017: 98) da 
lise öğrencilerine yönelik çalışmalarında internet bağımlılığının akademik ertelemeye neden 
olduğunu ve akademik başarıyı olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuşlardır.  

Durak (2018: 7) sosyal medyanın yanlış kullanımı ile sosyal kaygı, öz denetim ve akademik 
erteleme davranışı arasında anlamlı ilişki olduğunu gözlemlemiştir. Ekşi, Turgut ve Sevim (2019: 
739) öz- kontrolün sosyal medya bağımlılığı üzerinde önemli düzeyde etkili olduğunu; düşük 
öz-kontrolün erteleme davranışına neden olduğunu; öz-kontrolü düşük ve erteleme davranışı 
sergileyen bireylerde ise sosyal medya bağımlılığı belirtilerinin gözlendiğini belirtmiştir. Gür, 
Bakırcı, Karakaş, Bayoğlu ve Atlı (2018: 72) üniversite öğrencilerine yönelik araştırmalarında, 
erkek öğrencilerin daha fazla akademik erteleme davranışı sergilediğini ve sosyal medya 
bağımlılığı yüksek olan öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinin daha çok olduğunu tespit 
etmişlerdir.  

Hinsch ve Sheldon (2013: 502) sosyal medya kullanımının kısa vadede insanı mutlu ettiğine ancak 
zamanla yaşam doyumunu azaltarak erteleme davranışını da artırdığına dikkat çekmiştir. Malik 
ve Rafiq (2016: 93) nevrotik bozukluk, sosyal yalnızlık ve bireylerin çevrimiçi iletişim kurduğu 
kişilerden aldığı sosyal desteğin internet bağımlılığına neden olduğunu ve bu durumun 
akademik erteleme davranışını tetiklediğini saptamışlardır. Przepiorka, Błachnio ve Díaz-
Morales (2016: 59) kadınların ve gençlerin Facebook’u daha yoğun şekilde kullandıklarını ayrıca 
genel ve durumsal ertelemenin önemli düzeyde Facebook kullanımından kaynaklandığını tespit 
etmişlerdir. Şahin (2020: 629) de Facebook kullanıcısı öğrencilerin daha fazla akademik erteleme 
davranışı gösterdiğini gözlemlemiştir. Rozgonjuk, Kattago ve Taht (2018: 191) derslerde sosyal 
medya ile ilgilenen öğrencilerin erteleme davranışı gösterdiğini dolayısıyla problemli akıllı 
telefon kullanımının bu durumu tetiklediğini vurgulamıştır. Tekin (2019: 36) öğretmenlerin 
katılımıyla gerçekleştirdiği çalışmasında; öğretmenlerin %53’ünün orta ve yüksek düzeyde 
sosyal medya bağımlısı olduğunu ve genel erteleme davranışlarıyla sosyal medya bağımlılıkları 
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu saptamıştır. Yurdakoş ve Biçer (2019: 243) de internet 
bağımlılığının akademik erteleme davranışını yordadığı sonucuna ulaşmıştır. Odacı (2011: 1109) 
ve Ahmad, Yusoq ve Aji (2018: 25) ise sosyal medya bağımlılığı ile akademik erteleme davranışı 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını tespit etmişlerdir.  

Bu bilgiler doğrultusunda araştırmanın hipotezi aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir; 

H1: Turizm bölümü lisans öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları ile akademik erteleme 
davranışları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın temel amacı, Sinop Üniversitesi turizm bölümü lisans öğrencilerinin sosyal 
medya bağımlılığı ve akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 
Yapılan ilgili yazın taraması sonucu ulusal ve uluslararası yazında söz konusu iki değişken 
arasındaki ilişkiyi turizm alanında inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. 
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Araştırma modeli betimsel niteliktedir. Betimsel modelde; mevcut bir problemi, bu problemle 
ilişkili durumları, değişkenleri ve değişkenlerin arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmaktadır 
(Ural ve Kılıç, 2006).  

Araştırma kapsamında sosyal medya bağımlılığını ölçmek amacıyla Brown’un (1997: 13) 
davranışsal bağımlılık bileşeni ölçeği ve cep telefonu bağımlılık ölçeğine ( Walsh, White, McD 
Young, 2010: 194) dayanılarak Hawi ve Samaha (2011: 576) tarafından geliştirilen “sosyal medya 
bağımlılık ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik erteleme davranışı düzeylerini 
ölçümlemek amacıyla Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen “akademik erteleme davranış ölçeği” 
kullanılmıştır. Her iki ölçek de 5’li Likert tipinde olup sosyal medya bağımlılığı ölçeğinde “(1) 
Hiç Katılmıyorum – (5) Tamamen Katılıyorum” şeklinde derecelendirilirken, akademik erteleme 
davranışı ölçeği “(1) Beni Hiç Yansıtmıyor – (5) Tamamen Beni Yansıtıyor” şeklinde 
derecelendirilmiştir. 

Anket formunun ilk bölümünde sosyal medya bağımlılığı ve akademik erteleme davranışı ölçek 
ifadeleri yer alırken ikinci kısımda demografik değişkenlere yönelik sorular yer almaktadır. 
Ölçeklere ilişkin güvenilirlik kat sayılarına bakıldığında sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin 
Cronbach’s Alpha katsayısı (α) = 0,84 ve akademik erteleme davranışı ölçeğinin Cronbach’s 
Alpha katsayısı (α) = 0,88 olarak ölçülmüştür. Dolayısıyla ölçeklerin güvenilir düzeyde olduğu 
gözlenmiştir (Büyüköztürk, 2008). 

Araştırma evreni, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Yüksekokulun toplam öğrenci sayısı 803’tür. Bu sayı araştırma 
evrenini temsil etmektedir. Örneklem büyüklüğünün hesaplanması için “Sample Size 
Calculator” kullanılmıştır (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Güven düzeyi %95 güven 
aralığı ise 5’tir. Hesaplama sonucu örneklem büyüklüğü 260 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın 
uygulaması 2019 güz döneminde gerçekleştirilmiş ve toplam 350 anketten 348 tanesi 
değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu 2 anket ise eksik doldurulduğu için değerlendirme dışı 
bırakılmıştır. Öğrencilere ilişkin demografik bilgilerin belirlenmesi amacıyla frekans dağılımları 
incelenmiş, ölçek maddelerine ilişkin ortalama değerleri hesaplanmış, değişkenler arasındaki 
ilişkinin ortaya konması amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan 348 katılımcıdan %60,6’sı kadın, %39,4’ü erkektir. Katılımcıların yaş 
ortalaması ise 21,34 düzeyindedir. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (%29,5) 4. Sınıf 
öğrencileridir. 

Ankette yer alan sosyal medya bağımlılığı ölçek maddelerine ilişkin aritmetik ortalama ve 
standart sapma bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır. Tablo 1’e göre ilgili ölçekte “sosyal medyayı ne 
kadar süre kullandığımın farkındayım” ifadesi 3,90 ortalama ile en yüksek puana sahiptir. “Sosyal 
medya kullanımım nedeniyle çevremdekilerle tartışma yaşadığım olur” ifadesi ise 2,01 ortalama ile en 
düşük puana sahiptir. Ölçeğin genel ortalamasına bakıldığında ise öğrencilerin sosyal medya 
bağımlılık düzeylerinin 2,86 puanla orta düzeyde olduğu görülmektedir. 
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Tablo1: Sosyal Medya Bağımlılığı Değişkeninin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
 

İfadeler   Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Sosyal medyayı kullanamadığımda aklım hep orada kalıyor. 2,83 1,17 

Sosyal medyayı sık sık belirli bir sebep olmadan kullanıyorum. 3,44 1,28 
Sosyal medya kullanımım nedeniyle çevremdekilerle tartışma yaşadığım 
olur. 

2, 01 1,24 

Sosyal medyaya erişim ihtiyacı hissettiğimde yaptığım başka ne olursa olsun 
bırakıyorum. 

2,21 1,14 

Sosyal medya kullanırken başkalarıyla bağlantı halinde olduğumu 
hissediyorum.   

3,18 1,27 

Sosyal medyayı ne kadar süre kullandığımın farkındayım. 3,90 1,26 

Sosyal medyaya erişememe düşüncesi beni üzüyor. 2,70 1,27 

Sosyal medya kullanımımı azaltamıyorum. 2,64 1,35 
GENEL ORTALAMA 2,86 1,24 

 
Tablo2: Akademik Erteleme Davranışı Değişkeninin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 
 

İfadeler   Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Derslerime düzenli olarak çalışırım.  2,95 1,01 
Ödevlerimi/projelerimi genellikle son belirlenen tarihte yetiştiririm. 3,52 1,25 
Daha keyifli şeyler yapmak için ders çalışmayı erken bırakırım.        3,29 1,18 
Sınavlardan önce konuları tekrar etmeye zamanım kalır. 3,21 1,08 
Ne zaman dersin başına otursam aklıma yapmam gereken başka işler gelir.                 3,67 0,99 
Önemli olsalar bile sınavlara çalışmayı gereksiz yere son güne bırakırım.                       3,26 1,20 
Derslere hazırlanarak gelirim. 2,52 1,04 
Sıkıcı derslere çalışmayı son ana bırakırım. 3,73 1,17 
Herhangi bir dersle ilgili verilen okumaları derse okumuş olarak gelirim.                     2,63 1,01 
Ders çalışırken bir şey yapmak, birisiyle konuşmak, çay ya da kahve içmek 
vb. için sık sık ara veririm. 

3,50 1,04 

Ödevlerimi/projelerimi zamanında teslim ederim. 3,66 1,19 
Tarihi önceden bildirilmiş olsa bile sınav günü yaklaştığında önceliği 
olmayan başka işlerle uğraştığım olur. 

3,30 1,08 

Kendime bir ders çalışma programı hazırlamışsam ona uyarım. 2,79 1,28 
Önemli derslere çalışmayı bile son güne bırakırım. 3,22 1,20 
Çalışmayı son güne bıraktığım için başarısız olduğum derslerim olur.                            3,17 1,26 
Ödevlerimi/projelerimi zamanında yetiştiremem.                   2,38 1,38 
Bir sınavdan önce sınavla ilgili konuları her yönüyle çalışmış olurum. 3,05 0,96 
Ödevlerimi/projelerimi yapmayı önemsiz gerekçelerle son güne bırakırım. 2,82 1,26 
Ben derslerime çalışmayı son ana bırakan ancak bir daha ki sefere çalışmaya 
zamanında başlayacağım diyen bir öğrenciyim. 

3,31 1,29 

GENEL ORTALAMA 3,15 1,15 

 

Tablo 2’ye göre ilgili ölçekte “sıkıcı derslere çalışmayı son ana bırakırım” ifadesi 3,73 ortalama ile en 
yüksek puana sahiptir. “Ödevlerimi/projelerimi zamanında yetiştiremem” ifadesi 2,38 ortalama ile en 
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düşük puana sahiptir. Ölçeğin genel ortalamasına bakıldığında ise öğrencilerin akademik 
erteleme davranışlarının 3,15 puanla orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Değişkenler Arası Korelasyon Matrisi 

Değişkenler (n=348)                             Sosyal Medya Bağımlılığı                 Akademik Erteleme Davranışı 

Sosyal Medya Bağımlılığı                                    1 

Akademik Erteleme Davranışı                           ,500**                                                                                1      

**p<0,01 

Korelasyon katsayısının 0,00-0,30 arasında olması düşük, 0,30- 0,70 arasında olması orta, 0,70-
1,00 arasında olması ise yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkinin varlığını ifade etmektedir 
(Büyüköztürk, 2008). Tablo 3’e göre araştırmada kullanılan ölçeklerden Sosyal Medya Bağımlılığı 
ile Akademik Erteleme Davranışı arasında (pearson korelasyon katsayısı = 0,500 pozitif yönlü 
orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla “H1: Turizm bölümü lisans 
öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları ile akademik erteleme davranışları arasında pozitif 
yönlü anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi kabul edilmiştir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER  

Sosyal medya bağımlılığı ile akademik erteleme davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 
yapılan bu çalışmanın örneklemi Sinop Üniversitesi turizm bölümünde öğrenim gören 348 lisans 
öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada öğrencilerin sosyal medya bağımlılıkları ile akademik 
erteleme davranışları arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
Böylelikle H1 hipotezi, elde edilen bulgular doğrultusunda kabul edilmiştir. Bu sonuç, ilişkiyi 
inceleyen çalışmaların çoğu ile benzerlik gösterirken (Malik ve Rafiq, 2016: 93; Demir ve Kutlu, 
2018: 322; Gür vd., 2018; Şahin, 2020: 629), birkaç çalışma ile de (Odacı, 2011: 1109; Ahmad vd., 
2018: 25) örtüşmemektedir.  

Daha önce sosyal medya bağımlılığı ve akademik erteleme davranışı değişkenleri sınırlı sayıda 
tek başına veya birlikte incelenmiş ancak turizm bölümü öğrencilerine yönelik her iki değişkenin 
etkişimini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca konu son derece güncel ve 
araştırmaya açıktır. Bu çalışma, turizm bölümü lisans öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları 
ve akademik erteleme davranışlarına ilişkin bulguları ortaya koymakla birlikte; gelişmekte olan 
ilgili yazına da katkı sağlama amacı taşımaktadır. 

Elde edilen bulgular, turizm bölümü lisans öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin 
orta, akademik erteleme davranışlarının ise benzer şekilde orta düzeyde olduğunu; ancak 
akademik erteleme davranışlarının sosyal medya bağımlılık düzeylerinden daha yüksek 
olduğunu göstermiştir. Gelişen teknoloji sosyal medya bağımlılığının başlıca sebebidir. Bunun 
yanında depresyon, çekingenlik, iletişim becerilerindeki zayıflıklar, korku ve sosyal fobi, 
kötümserlik, bireyin kendisinin veya dünyanın geleceği hakkında endişelerinin var olması onu 
sosyal medyaya yöneltmektedir (Chak ve Leung, 2004: 559; Günüç, 2009: 27). Dolayısıyla gençleri 
sosyal medya bağımlılığına iten faktörlerin derinlemesine incelenmesi ve medya kuruluşları, 
paneller veya hastanelerin ruh sağlığı birimlerinde konu hakkında daha detaylı çalışmaların 
yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Özellikle gelecek hakkında endişelerin varlığı 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2685-2698. 

 2694 

öğrencilerin turizm sektöründe istihdam edilebilirlik algılarını ya da iş güvencesizliği algılarını 
akla getirmektedir.  

Akademik erteleme davranışının varlığı bireyde genel yeterlilik, akademik öz- yeterlilik, benlik 
saygısı, motivasyon, konsantrasyon gibi psikolojik faktörlerin düşük olmasına bağlanmaktadır 
(Ferrari, Parker ve Ware, 1992: 495; Klassen, Krawchuk ve Rajani, 2008: 915). Ayrıca öğrencilerin 
sürekli kaygı yaşamaları, görevden kaçma istekleri ve sorumluluk duygularının düşük olması 
akademik erteleme davranışlarını artırmaktadır (McGregor ve Eliot, 2002: 381; Onwuegbuzie, 
2004: 15; Ekşi ve Dilmaç, 2010: 439; Kandemir 2014: 191). Dolayısıyla araştırmaya katılan 
öğrencilerin akademik erteleme davranışlarını psikolojik nedenler, kariyer kararlarında yapılan 
hatalar, öğrenim gördükleri bölüme yönelik ilgi düzeylerinin düşük olması ve sorumluluk 
kazandırma noktasında ebeveynlerin gerekli çaba sarf etmemesi ile ilişkilendirilebilir. Bu 
noktada ilk çocukluk (2-6 yaş) döneminden itibaren sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için 
ebeveynlere önemli görevler düşmektedir.  Eğitim kurumlarınca ilkokuldan itibaren psikolojik 
danışmanlık hizmetinin etkin biçimde verilmesi, gençlerin ilgi alanları ile örtüşen üniversite 
bölümlerini seçmelerinin teşvik edilmesi, öğrencilerin akademik başarı puanlamalarında 
dağıtımsal adaletin sağlanması son derece önemlidir. 

Günümüzün eğitim gören gençleri, geleceğin istihdam kaynaklarıdır. Dolayısıyla sosyal 
medyaya bağımlı iş görenlerin işletmeye, işverene ve çalıştığı sektöre vereceği zararlar büyüktür. 
Özellikle emek-yoğun yapıda olan ve insan ilişkilerinin son derece önemli olduğu turizm 
sektöründe iş görenin birincil önceliği sosyal medya değil, işletmede hizmet verdiği misafirler 
olmalıdır. Öte yandan, öğrenciler akademik erteleme davranışı sergileyerek sektör hakkında 
yeterli akademik bilgi edinemeyebilirler. Dolayısıyla turizm bölümü öğrencilerinin sosyal medya 
bağımlılıkları ve akademik erteleme davranışları dolaylı olarak turizm sektörüne de zarar 
verebilir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarının ve 
akademik erteleme davranışlarının varlığını ortaya koymanın yanı sıra sosyal medya 
bağımlılığının akademik erteleme davranışı ile pozitif yönde ilişki içerisinde olduğunu da ortaya 
koymaktadır. İlerleyen zamanlarda mevcut değişkenlerin farklı evren ve örneklemler ile 
incelenmesi, değişkenlere ilişkin öncül ve ardılların belirlenmesi ve buna ilişkin çalışmalara 
ağırlık verilmesi faydalı olacaktır.  
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Öz 

Sosyal bir varlık olması nedeniyle birey, aidiyet ihtiyacı duymaktadır. Bu durum, bireyin tüm 
hayatı boyunca farklı topluluk ve gruplara dahil olma ve kedini o topluluk ya da gruplara kabul 
ettirme çabası sergilemesine neden olur. Dolayısıyla bireylerin çalışma hayatında ya da 
çalıştıkları işletmedeki sosyal ilişkileri, işletmenin içinde oluşan grup ve alt gruplar tarafından 
kabul edilmesi bireylerin hem özel hayatına hem de çalışma hayatındaki ilişkilerine 
yansıyacaktır. Bu durum örgüt açısından; gruplar arası etkileşim ve iletişim, işgörenlerin bireysel 
performansları üzerinde etkili olabileceği gibi örgüt performansını da etkileyecektir. Özellikle 
örgütte dışlanan işgörenler, üst yönetim ya da çalışma arkadaşları tarafından dikkate alınmama 
ve sürekli şikayet eden kişi konumunda olma kaygısından dolayı örgütsel kararlara katılma ve 
fikir paylaşımı gibi konularda sessiz kalmayı tercih etmekle birlikte, örgüt içerisindeki olumsuz 
durumlar ile ilgili konuları bildirmemeyi tercih etmektedir. Bu bağlamda araştırmada, turizm 
sektörü içinde yer alan otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma (ostracism) algılarının, 
örgütsel sessizlik ve olumsuz durumları bildirme (whistleblowing) davranışları üzerindeki 
etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak anket 
tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda, örgütsel dışlanmanın örgütsel sessizliği orta 
düzeyde (r=0,366) etkilediği, örgütsel dışlanmanın olumsuz durumları bildirmeyi ise orta 
düzeyde (r=-0,569) etkilediği belirlenmiştir. 
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Abstract 

As a social being, individual has a need for its belonging. This causes the individual to be involved in 
different communities and groups, and try to make himself/herself accepted among these communities and 
groups throughout one's life. Therefore, social relations of individuals in their work life or at the companies 
where they work for being accepted by the groups and sub-groups in the company, not only reflects on the 
private life of individual, but also affects intergroup interaction and relations, individual performance of 
employees and organizational performance. Employees especially prefer staying silent when it is about 
participating in organizational decisions and exchange of ideas since they are concerned about being 
ignored by top management and his/her colleagues and being in the position of someone who complains all 
the time, and avoid informing others about negative situations within the organization. This issue is more 
important particularly for hotels carrying out business activities in service sector, in which becoming 
distinguished among others with different ideas and opinions is essential to achieve competitive advantage. 
According to the research which determines the employees’, who have been working in hotels, perception 
of organizational ostracism and determining the impact of their perception on the organizational silence and 
whistleblowing levels. For the survey researcher applied questionnaire technique as a method of data 
collection. According to the results of basic linear regression organizational ostracism effects organizational 
silence at the medium level (r=0,366) and also organizational ostracism effects whistleblowing at the 
medium level (r=0,569). 
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GİRİŞ 

Bireylerin; gruplar, grup üyeleri ya da bireyler tarafından gördükleri olumlu veya olumsuz 
davranışlar, iletişim ve insan ilişkilerini etkilemektedir. Kişilerin kendileri ve diğer insanlarla 
ilgili algılarının yanı sıra kişiler arası ilişkilerinin niteliğini de etkilemektedir. Bu nedenle diğer 
insanlar tarafından reddedilme ya da grup dışında tutulma şeklinde görülen olumsuz bir tepki 
insanlarda huzursuzluk, gerginlik, hayal kırıklığı ve öfke gibi olumsuz duygular yaratmaktadır. 
Bu durum uzun vadede de çaresizlik, değersizlik, yabancılaşma duyguları, sosyal tecritle birlikte 
depresyon, hatta intihar fikirleriyle sonuçlanabilmektedir (Blackhart vd., 2009; Ford ve Collins, 
2010). Örgüt içerisinde bireyin hiçbir neden belirtilmeksizin diğerleri tarafından dikkate 
alınmaması ya da bireyden uzak durulması anlamına gelen dışlanma (ostracism) ise işgören 
bağlılığını etkileyen temel faktörler arasında sayılmaktadır (Leung vd., 2011). İşgörenlerin 
dışlanmışlık algısı, işletmelerde performans (Seibert vd., 2001; Ferris vd., 2008; Hitlan ve Noel, 
2009; Lustenberger ve Jagacinski, 2010; Wu vd. 2011; Leung vd. 2011; Zhao vd., 2013; Yan vd., 
2014; Haq, 2014), bağlılık (O’Reilly ve Robinson, 2009; Leung vd., 2011), iletişim, katılımcı 
yönetim ve bilgi paylaşımı gibi konuları negatif yönde etkilemektedir. Diğer taraftan dışlanmışlık 
algısı, işten ayrılma niyeti (Renn vd., 2013; Haq, 2014), yabancılaşma, yalnızlık (Leary vd., 2001), 
tükenmişlik (Wu vd., 2012), stres (Haq, 2014), sessizlik, çatışma ve sinizm gibi olumsuz 
durumların örgüt içerisinde yaygınlaşmasıyla doğrudan ilişkili olduğu belirtilebilir. Dışlanmışlık 
algısı ve sessizlik davranışlarına yönelik geliştirilecek politika ve uygulamalar işgörenlerin örgüt 
içerisinde aktif hale gelmesine katkı sağlayacak ve birçok değişkenden etkilenen olumsuz 
durumları bildirme eğilimini pozitif yönde etkileyecektir. Bu doğrultuda, otel işletmeleri 
işgörenlerinin mevcut algılarının belirlenmesi ve bu algının örgütte olumsuz bir etkiye sahip olan 
örgütsel sessizlik ve örgütün farklılaşmasını sağlayan olumsuz durumların bildirilmesi 
arasındaki ilişki önemli bir unsur olarak görülmektedir. Ayrıca, literatürde örgütsel dışlanma 
kavramı ile ilgili çalışmaların sınırlı olması literatüre katkısı açısından bu araştırmanın önemini 
göstermektedir.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Ferris vd. (2008), örgütsel dışlanmayı (ostracism), bir grup içerisinde diğerleri tarafından dikkate 
alınmama ya da gruba dahil edilmeme şeklinde tanımlamaktadırlar. Bireyler tüm yaşamları 
boyunca farklı zaman, yer, kişi veya gruplar tarafından dışlanmaya maruz kalabilirler. Bireylerin 
hayatında önemli bir yere sahip olan çalışma ortamları da bunlardan birisidir. Bu bağlamda 
değişen yönetim anlayışı işgörenlerin farklı bakış açıları ile örgüte olan katkısı ve pozitif yönlü 
etkisi arttırılmaya çalışılmaktadır. Çağdaş yönetim tekniklerini benimseyen örgütlerin 
işgörenlerin olumlu davranışlarını geliştirmeye yönelik uygulamalarının yanı sıra olumsuz 
durum ve davranışları belirleyerek, çözümler yaratması da büyük önem taşımaktadır. Olumsuz 
bir durumun belirlenerek, çözümlenmemesi kısa vadede büyük etkilere neden olmasa bile, uzun 
vadede çözümü olmayan yani örgütün yok olmasında önemli bir faktörü oluşturacaktır. 
Dolayısıyla bu olumsuz durum ve davranışlardan biri olan örgütsel dışlanmanın, incelenmesi 
gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Örgütlerde dışlanan bireylerde iş tatminsizliği, örgüte 
bağlılığın azalması ve işten ayrılma niyetinin artması gibi sonuçlar ortaya çıkartmaktadır 
(O’Reilly ve Robinson, 2009; Haq, 2014). Ayrıca, örgütsel dışlanma işgörenlerin performansı 
üzerinde de olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Örneğin, bireyin dışlanmaya maruz kalması, 
zamanını ve enerjisini kişilerarası ilişkilerini düzeltmek için harcaması ve bu durumun görev ve 
sorumluluklarını yerine getirememesi, aksatması hatta performansının düşmesine (Ferris vd., 
2008; Leung vd., 2011) neden olmaktadır. Dolayısıyla dışlanma, örgütteki diğer işgörenler ile 
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sosyal bağları zayıflayan ya da yok olan işgörenin işi ile ilgili önemli bilgi ve kaynaklara 
ulaşamamasında ve performansının düşmesinde önemli bir etkiye sahiptir (Wu vd., 2011).  

Örgütsel dışlanma, işgörenlerin bilgi saklama ve ses yani fikir ve düşüncelerini ifade etme gibi 
potansiyel davranışlarını da olumsuz yönde etkileyerek, engellemektedir (Jones vd., 2009; 
Gkorezis vd., 2016; Zhao ve Xia, 2017; Fatima vd., 2017). Bu durum, örgüt içerisindeki problemler 
ile ilgili işgörenlerin fikir ve düşüncelerini kendilerine saklaması ya da paylaşmaması olarak 
tanımlanan örgütsel sessizliğin görülmesine neden olmaktadır. Ayrıca, örgütsel sessizlik örgütün 
değişim ve gelişimine engel olan önemli faktörler arasında kabul edilmektedir (Morrison ve 
Milliken, 2000:707-721). Örgüt açısından önemli bir kaynak olan işgörenlerin düşünce ve 
fikirlerini açıkça paylaşmaması, önemsenmeme, fark yaratmayacağı algısı ya da diğer işgörenler 
tarafından negatif bir insan olarak görülme (Milliken vd., 2003:1454) yani dışlanma kaygısından 
kaynaklanabilmektedir. Farklı bir bakış açısına göre, işgörenin olumsuz tutum sergilemesi, 
duymaması, bilerek ve isteyerek kendini örgütten dışlaması ve yazmaması örgütsel sessizlik 
olarak (Bayın vd., 2015:250) değerlendirilmekte olup, örgütsel dışlanma ile örgütsel sessizlik 
kavramları hem birbirlerinin öncülü hem de sonucu olarak değerlendirilebilir. Kariyerlerini 
tehlikeye atmak istemeyen işgörenler susmayı tercih etmektedirler. Kendilerini koruyacak ya da 
koruma altına alacak herhangi bir örgüt politikası, düzeni veya yasal düzenleme olmadığından 
dolayı olumsuz durumları bildiren işgören (whistleblower) olmak istememektedirler (Miceli ve 
Near, 1984:687-704; Çiğdem, 2013:106). Bununla birlikte, bildirme eylemi sonucunda diğer 
işgörenler tarafından işgörenin kötü ve soğuk davranışlara maruz bırakılması, dışlanması, işten 
çıkarılması, ayırımcı davranışlara maruz kalması, küçük düşürülmesi ve bu işgöreni korumak 
için gerekli politika ve uygulamaların eksikliği bu davranışın tercih edilmemesinde etkili olan 
nedenler olarak vurgulanmaktadır (Callahan ve Collins, 1992:939). Ayrıca, olumsuz durumları 
bildirme davranışı yalnızca dışsal bildirme olarak gerçekleşmemektedir. Aynı zamanda içsel 
bildirme şeklinde de görülebilen bu davranış işgörenin farkına vardığı durum ya da problem 
hakkında bilgi, fikir ve endişeleri paylaşması açısından değerlendirildiğinde örgütsel sessizliğin 
zıttı olan örgütsel ses davranışı ile benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla, sağlıklı bir iş ortamının 
oluşturulması ve geliştirilmesinde etkili olan bu unsurların doğru politika ve stratejilerle 
yönetilmesi gerekliliği önem kazanmaktadır. Turizm ve otel işletmeleri açısından işgörenlerin 
katkısının diğer işletme türlerine göre daha fazla olması bu konuların göz ardı edilmemesini 
gerekli hale getirmektedir. Özellikle hizmet sektörü içerisinde yer alan otel işletmeleri açısından 
ele alındığında, hizmetin özelliklerinden dolayı sunumu sırasında gözlenebilen yasal, etik veya 
hatalı uygulamalar ile ilgili geri bildirim sağlanabilmesinde işgörenin önemi ön plana 
çıkmaktadır. Ayrıca bildirim sağlayan işgörenlerin kendileri hakkında sorunlu veya problemli 
olarak düşünülmeyeceğini bilmesi ve işletmedeki diğer bireyler tarafından görmezden gelme, 
dikkate alınmama gibi durumların ortaya çıkmaması bildirimlerin üzerinde pozitif bir etki 
yaratması açısından konunun önemini vurgulamaktadır. Başka bir bakış açısıyla ise otel 
işletmelerinin emeğe olan bağlılık düzeylerinin yüksek olması, işgörenlerden en yüksek düzeyde 
verim alınabilmesi için örgüt kültürü ve çalışma ortamındaki ilişkilerin etkisini arttırmaktadır. 
Bu bağlamda söz konusu örgütsel dışlanma işletme ve işgörenler üzerinde olumsuz etkiler 
yaratmaktadır. Bu etkiler olumsuz örgütsel davranışı tetiklemekte ve genellikle örgütsel sessizlik 
ve olumsuz durumları bildirmeme davranışlarının gözlenmesine neden olmaktadır.  

Özellikle hizmet kalite algısının hizmetin sunulduğu anda oluşması turizm işletmeleri gibi emek 
yoğun özellik gösteren işletmelerde verimlilik, imaj, itibar ve rekabet üstünlüğü açısından insan 
faktörünün etkisini göstermektedir. Bu unsurun olumsuz yönde etkilenmesi hem işletme hem de 
takım çalışmasının daha fazla görüldüğü işletmelerdeki işgörenleri de etkilemektedir. Bireylerin 
yalnızlaşmaktan kaçınmaları ve kabul görme ihtiyacı duymalarının yanı sıra izolasyon ya da 
dışlanma korkusu, aynı fikirde olmasa bile çoğunluğa katılmaları (Çakıcı, 2007:153) veya 
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düşüncelerini söylemek yerine susmayı tercih etmelerine neden olmaktadır. Örgütlerde olumsuz 
etkilere sebep olan unsurlardan biri de örgütsel dışlanma olup, örgütte çalışmaya yeni başlayan 
veya uygulama/durumlarla ilgili farklı düşüncelerini dile getiren işgörenlerin üst yönetici ya da 
çalışma arkadaşları tarafından dışlandığı görülmektedir. Çalışma arkadaşları veya üst yönetim 
tarafından problemli bireyler olarak algılanmak istemeyen işgörenler, bazı durumlarda hatalı 
veya yanlış uygulamaları ve alınan kararları bildirmek yerine sessizliği tercih etmektedirler. 
(Çiğdem, 2013:106). İşgörenlerin izolasyon korkusu, fikirlerini ifade ettiklerinde baş belası, 
dedikoducu veya şikayetçi olarak tanımlanmak istememeleri, ayrıca iş arkadaşları ile olan 
ilişkilerinin bozulmasını istememeleri sebebiyle de sessizlik eğilimi gösterebilmektedirler. 
(Bildik, 2009; Sayğan, 2011). Örgüt içerisinde işgörenlerin sessizleşmesinde etkili olan 
değişkenlerden biri de örgütsel dışlanmadır. Bu doğrultuda araştırmanın birinci hipotezi şu 
şekilde oluşturulmuştur; 

Hipotez 1: Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma (ostracism) algılarının örgütsel sessizlik 
düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Yukarıda verilen 1. araştırma hipotezi kapsamında test edilecek olan araştırmada dışlanmanın 
örgütsel sessizliğin alt boyutları üzerindeki etkisi de alt hipotezler aracılığıyla istatistiksel olarak 
test edilmek üzere oluşturulmuştur; 

Hipotez1a: Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının kabullenici sessizlik düzeyleri 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotez1b: Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının savunmacı sessizlik düzeyleri 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotez1c: Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının örgüt yararına sessizlik düzeyleri 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” 

Olumsuz durumlarının bildirilmesi, işgörenler tarafından olumlu bir davranış olarak kabul 
edilmemektedir. Bildirimi gerçekleştiren işgörenlere karşı ispiyoncu, sıçan, köstebek, gammaz, 
hain (Bayrakçı ve Kayalar, 2016:121) gibi aşağılayıcı sıfatlar kullanılmakta ve bu işgörenler 
dışlanmaktadır (Ateş vd., 2009:48). Ayrıca işgörenlerin bildirme eylemi sonunda diğer çalışma 
arkadaşları tarafından kötü ve soğuk davranışlara maruz bırakılarak dışlanması, görevden 
alınması veya işten atılması (Barry, 2007), ayırımcı davranışlara maruz kalması ve herkes içinde 
küçük düşürülerek, korunması için gerekli politika ve uygulamaların olmayışı nitelikli nedenler 
olarak vurgulanmaktadır (Callahan ve Collins, 1992:939). Bu doğrultuda, örgütlerde negatif 
durumların oluşmasında etkili olan örgütsel dışlanma ve örgütsel sessizlik kavramlarının 
ortadan kaldırılması ile örgütsel ve bireysel düzeydeki olumsuz etkilerinin azalması 
sağlanabilecek ve örgütün farklılaşmasını sağlayan olumsuz durumların bildirimi gibi pozitif 
etkiye sahip davranış ve durumların gelişmesine katkı sağlanacaktır. Bu doğrultuda araştırmanın 
ikinci hipotezi şu şekilde oluşturulmuştur; 

Hipotez 2: Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma (ostracism) algılarının olumsuz durumları 
bildirme (whistleblowing) biçimleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

İkinci hipotez kapsamında araştırmada dışlanmanın olumsuz durumları bildirme şekilleri 
üzerindeki etkisi de alt hipotezler aracılığıyla istatistiksel olarak test edilmek üzere şu şekilde 
oluşturulmuştur; 

Hipotez2a: Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının içsel bildirme eğilimi üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotez2b: Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının dışsal bildirme eğilimi üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır. 
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Hipotez2c: Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının kimlikli bildirme eğilimi üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotez2d: Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının gizli bildirme eğilimi üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotez2e: Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının resmi bildirme eğilimi üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotez2f: Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının gayri resmi bildirme eğilimi 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Literatürde örgütsel dışlanmaya yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde, işletmeler 
açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığına yönelik bulgular belirlenmiştir. Örgütsel 
dışlanma ile ilişkili değişkenler incelendiğinde, örgütsel bağlılık (O’Reilly ve Robinson, 2009; 
Leung vd. 2011), vatandaşlık (Liu ve Wang, 2011), performans (Seibert vd., 2001; Ferris vd., 2008; 
Hitlan ve Noel, 2009; Lustenberger ve Jagacinski, 2010; Wu vd., 2011; Leung vd., 2011; Zhao vd., 
2013; Yan vd., 2014; Haq, 2014), içsel motivasyon (Lusterberger ve Jagacinski, 2010), iletişim, 
katılımcı yönetim ve bilgi paylaşımı açısından olumsuz etkilerin olduğu vurgulanmaktadır. 
Örgütsel dışlanmanın işten ayrılma niyeti (Renn vd. 2013; Haq, 2014), yabancılaşma, yalnızlık 
(Leary vd., 2001) tükenmişlik (Wu vd., 2012), stres (Haq, 2014), çatışma ve sinizm gibi 
değişkenlerle doğrudan pozitif yönde ilişkili olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Hitlan vd. 
tarafından 2006 yılında yapılan araştırma sonucu örgütsel dışlanmanın cinsiyet, yaş, eğitim, statü 
ve etnik köken gibi demografik değişkenlerinde ilgili olduğu, Miceli vd., (2001) yaptıkları 
çalışmada ise olumsuz durumları bildirme davranışının da bireysel farklılık ve özelliklerle ilişkili 
olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı, işgörenlerin örgütsel dışlanma (ostracism) algılarının örgütsel sessizlik 
ve olumsuz durumları bildirme (whistleblowing) eğilimleri üzerindeki etkisini tespit etmektir. 
Bu sayede, yöneticiler ile işgörenler arasında etkili geri bildirim, sağlıklı iletişim ve uygulamalar 
ile ilgili faydalı önerilerin paylaşılması hedeflenmektedir. İnsan kaynakları departmanı açısından 
ise örgüte olan bağlılık, özdeşleşme ve iş gücü devir oranını düşürmenin yanı sıra işgörenlerin iş 
tatmin düzeylerinin pozitif yönde etkileyebilecek strateji ve politika oluşturmada da önemli 
katkılar sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırma, otel işletmelerinde 
uygulanmakta olan insan kaynakları politikalarının yeniden şekillendirilmesinde bilimsel 
verilerden yararlanılmasına olanak sağlanacaktır. Ayrıca, araştırma konusuna ilişkin sınırlı 
çalışmanın bulunması nedeniyle literatüre yeni bir kaynak kazandırılması hedeflenmektedir.  

Küresel rekabet ortamında işletmelerin en önemli farklılık unsurlarından biri olarak işgörenler 
kabul edilmekte olup, değişen yönetim yaklaşımları ile örgütler yenilikçi, farklı düşünce ve 
fikirlere açık yani işgörenlere olan bakış açısını değiştirdiği şeklinde ifade edilebilir. Örgütlerin 
rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için katılımcı yönetim anlayışı, etkili iletişim, güçlendirme, geri 
bildirim ve farklılıklara açık olması ile doğrudan ilişkilidir. Literatürde olumlu örgütsel davranış 
konularını geliştirme ve desteklemeye yönelik çalışmalar bulunmasına rağmen, eğer işgörenler 
sessizleşmiş, dışlanmış ve dikkate alınmayacağını düşündüğü için olumsuz bir uygulamayı üst 
yönetim ile paylaşmıyor ise bu durum örgütün performansını (Morrison ve Milliken, 2000; 
Premeaux, 2001; Erdoğan, 2011; Wu vd., 2011), etkili iletişim düzeyini (Gül ve Özcan, 2011; 
Şimşek, 2011; Kahya, 2013; Aktaş ve Şimşek, 2015), işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeyini 
(Milliken ve Morrison, 2003; Çakıcı, 2007; Ferris vd., 2008; Çakıcı, 2008; Özgen ve Sürgevil, 2009; 
Taşkıran, 2010) ve kendilerine olan güvenlerinin (Çakıcı, 2007; Ferris vd., 2008; Taşkıran, 2010) 
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azalmasına neden olacaktır. Ayrıca bazı çalışmalarda ise işgörenlerin bağlılığının örgütsel 
sessizliğe (Eroğlu vd., 2011) neden olduğuna yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, otel 
işletmelerinde örgütsel dışlanma düzeyini belirlemek ve bu algı düzeyinin örgütsel sessizlik ve 
olumsuz durumların bildirilmesi üzerindeki sonuçlarını incelenmesi önem taşımaktadır. 
Dışlanma davranışının örgüt açısından değerlendirilmesi ile çalışma ortamında bu duruma 
yönelik etkin çözüm önerileri geliştirilmesini sağlayacaktır.  

Araştırmanın evrenini İstanbul ve Aydın’ın Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel 
işletmeleri işgörenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni olarak İstanbul ve Kuşadası’nın 
belirlenmesindeki temel neden, şehir otelleri bakımından İstanbul’un Türkiye turizminde önemli 
bir paya sahip olması, Aydın’ın Kuşadası ilçesinin deniz-kum-güneş turizminde turistlerin tercih 
ettiği önemli bir destinasyon olmasıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2015) verilerine göre 
İstanbul’da 84 tane ve Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki 15 tane (İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
2016) beş yıldızlı otel bulunmaktadır. Evreni oluşturan birimlerin çok fazla sayıda olması, zaman, 
maliyet ve uzaklık gibi kısıtlardan dolayı (Karasar, 2008:11) örneklem alınma yoluna gidilmiştir. 
Olasılıklı örnekleme yöntemlerinden; tabakalı ve küme örnekleme yöntemlerinden 
yararlanılmıştır. Tabakalı örnekleme ile farklı özellikleri içeren evren kendi içinde homojen alt 
gruplara ayrılmış, küme örnekleme yöntemi ise evren birimlerinin arasındaki mesafe uzak 
olduğu (Ural ve Kılıç, 2010) için kullanılmıştır. Araştırmanın evreni beş yıldızlı sayfiye ve şehir 
otelleri şeklinde tabakalı örnekleme yöntemiyle iki tabakaya ayrılıp, Aydın’ın Kuşadası ilçesi ve 
İstanbul ilinde bulunan beş yıldızlı otel işletmeleri de küme olarak örnekleme alınmıştır. Bu 
doğrultuda, küme örnekleme yöntemi (Ural ve Kılıç, 2010:41) ile her bir ili temsilen beş yıldızlı 
otel işletmeleri seçilmiştir. Otel işletmelerindeki işgören sayılarına yönelik düzgün istatistikler 
tutulmaması ve güvenilir bilgiye ulaşılmaması nedeniyle, Türkiye’de beş yıldızlı bir otel 
işletmesinde oda başına düşen personel sayısı 1.18 ve yatak başına düşen personel sayısı ise 0,59 
(Ağaoğlu, 1992; Pelit, 2008) olarak belirtilen “Otelcilik ve Turizm Sektöründe İşgücü 
Araştırması”ndaki (1989) veriler kullanılarak, otel işletmelerinde güvenilir olarak ulaşılabilen oda 
ve yatak kapasitelerine yönelik sayılar doğrultusunda evren ve örneklem hesaplamaları 
yapılmıştır. Turizm işletme belgeli İstanbul’da 84 tane 5 yıldızlı otel işletmesinin toplam yatak 
kapasitesi 42.578’dir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015). Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki 15 tane 
beş yıldızlı otel işletmesi ise toplamda 12.036 yatak kapasitesine (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2017) sahiptir. Beş yıldızlı otel işletmeleri için, yatak başına düşen personel sayısı 0,59 olduğuna 
göre, İstanbul için toplam 42.578 yatak için personel sayısı (42.578 x 0,59) “25.121”, Kuşadası için 
toplam yatak kapasitesi 12.036 yatak başına düşen personel sayısı ise (12.036 x 0,59) “7.101” 
olmaktadır. İstanbul ve Kuşadası örnekleme hacmi için toplam evreni oluşturan birim sayısının 
on binden büyük olması dikkate alınarak, Özdamar (2001:257) tarafından sınırsız evrenler 
(N>10.000) ve nicel araştırmalar için önerilen formülünden yararlanılmıştır. Bu formüldeki 
parametrelerden σ standart sapma değeri 85 anket üzerinden yapılan pilot uygulama sonucunda 
1,4 olarak hesaplanmıştır. Zα ise 0,05 anlamlılık düzeyine karşılık gelen teorik değer 1,96 olup, d 
ise evren ile örneklem ortalaması arasında izin verilebilir maksimum farktır ve etki genişliğini 
ifade etmektedir. Beşli Likert tipi derecelendirme için ölçek tam puanı olan 5’in %2’si olan 0,1 
olarak belirlenmiştir. Yukarıda verilen formüllere göre, İstanbul ve Kuşadası için minimum 
örneklem hacmi n=753 olarak hesaplanmaktadır. Araştırmada hedeflenen minimum örneklem 
hacmine ulaşabilmek için, İstanbul’da 22 tane beş yıldızlı otelin insan kaynakları departmanına 
40’ar adet anket dağıtılmıştır. Elde edilen minimum örneklem hacmine göre, eksik, hatalı ve geri 
bildirim elde edilemeyecek veriler dikkate alınarak, İstanbul’da toplam 880 anket dağıtılmış ve 
bunlardan 600 anket geri dönmüş ve 558 anket değerlendirmeye değer görülmüştür. 
Kuşadası’nda ise 9 tane beş yıldızlı otelin insan kaynakları departmanına 50’şer adet anket elden 
teslim edilmiştir. Kuşadası’nda toplam 450 anket dağıtılmış ve bunlardan 428 anket geri dönmüş 
ve 399 anket değerlendirmeye değer görülmüştür. Beş yıldızlı otel işletmelerinde gerçekleştirilen 
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anket uygulamasının otellerin konumuna göre dağılımı yer almaktadır. İstanbul (şehir otelleri) 
%58,30’unu, Kuşadası (sayfiye otelleri) %.41,70’ini oluşturmaktadır. Örgütsel dışlanma ile ilgili 
yapılan çalışmalar incelendiğinde, sosyal kaygı, utanma, düşük öz saygı, sinirlenme, depresyon, 
işten ayrılma niyeti ve işgören yalnızlığı gibi bazı olumsuz etkileri olduğu belirtilmektedir 
(Baumeister ve Tice, 1990; Chow vd., 2008; Finne vd., 2011:277). Araştırma sırasında örgütsel 
dışlanma ile ilgili veri toplama tekniği olarak anket tekniğinin kullanılması tercih edilmiştir. 
Örgütsel dışlanmayı ölçmek için kullanılacak olan ölçek yerli ve yabancı literatür tarafından 
kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılmakta olan Ferris vd. (2008)’in ölçeği kullanılmıştır. 
Örgütsel dışlanma ile ilgili sınırlı çalışma bulunmakla birlikte, turizm işletmeleri açısından da 
yerli ve yabancı literatürde birkaç araştırma bulunmaktadır. Araştırmanın değişkenlerinden biri 
olan işgörenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri ile ilgili Van Dyne vd., (2003) tarafından geliştirilen 
ölçeğin kullanılması kararlaştırılmış olup, yerli ve yabancı literatürde konu ile ilgili yapılan 
araştırmalar incelendiğinde genellikle araştırma tekniği olarak anket uygulaması 
gerçekleştirildiği belirlenmiştir (Vakola ve Bouradas, 2005;  Huang vd., 2005; Çakıcı ve Çakıcı, 
2007; Ehtiyar ve Yanardağ, 2008; Karacaoğlu ve Cingöz, 2009; Bildik, 2009; Ülker ve Kanten, 2009). 
Araştırma kapsamında ele alınan diğer konu olan işgörenlerin olumsuz durumları bildirme 
eğilimini belirlemek için anket tekniğinden yararlanılmasına ve Park vd., (2005; 2008) tarafından 
geliştirilerek literatürde yayın olarak kabul gören ölçeğin kullanılmıştır. Anket uygulaması 
01.07.2017-20.12.2017 tarihleri arasında alan araştırması gerçekleştirilmiştir. İşgörenlerin örgütsel 
dışlanma algısının olumsuz durumları bildirme eğilimi ve örgütsel sessizlik düzeyleri arasında 
anlamlı bir etkisi basit doğrusal regresyon analizleri ile test edilmiştir. İşgörenlerin örgütsel 
dışlanma algılarının örgütsel sessizlik ve olumsuz durumları bildirme eğiliminin alt boyutları 
üzerindeki etkisi ise çoklu doğrusal regresyon testi ile analiz edilmiştir.  

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Aydın’ın Kuşadası ilçesi ve İstanbul ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerindeki 
işgörenlerin örgütsel dışlanma algılarının örgütsel sessizlik ve olumsuz durumları bildirme 
eğilimi ile arasındaki ilişkini ve etkilerini belirlemeye yönelik analizlerden elde edilen bulgulara 
yer verilmektedir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik analizi sonuçlarına göre toplam 
varyansı açıklama oranları; örgütsel dışlanma %62,426’sını, örgütsel sessizlik ölçeğini oluşturan 
üç boyutun (kabullenici, savunmacı ve örgüt yararına sessizlik) %67,018’ini ve olumsuz 
durumları bildirme ölçeğini oluşturan altı boyutun (içsel, dışsal, gayri resmi, resmi, kimlik, gizli) 
%.82,516’sini açıkladığı tespit edilmiştir. Ölçeklerin Cronbach’s Alpha katsayıları sırasıyla 
örgütsel dışlanma 0,89, olumsuz durumları bildirme 0,84 ve örgütsel sessizlik ise 0,726 olarak 
hesaplanmıştır.  

Araştırmaya katılan toplam 957 otel çalışanının bazı kişisel bilgilerine ilişkin yüzde ve frekans 
dağılımları incelendiğinde; katılımcıların %41,5’i kadın, %55,i erkek, %49,3’ü bekar %46,2’si ise 
evlidir. Katılımcıların bazı kişisel bilgilerine ilişkin yüzde ve frekans dağılımları incelendiğinde; 
katılımcıların %41,5’i kadın, %55,i erkek, %49,3’ü bekar %46,2’si ise evlidir. Araştırmaya katılan 
çalışanların %10’7’si ilköğretim, %36,5’i lise, %24,7’si ön lisans, %21,3’ü lisans, %1’i ise lisansüstü 
eğitim düzeyine sahip olup, katılımcıların yaş gruplarına göre ağırlıklı olarak dağılımları 
incelendiğinde; %15,2’si çalışanların 20 veya altı yaş aralığında, %28,6’sı 21-38 yaş aralığında, 
%28,1’i 29-36 yaş aralığında, %17,3’ü 37-44 yaş aralığında, %8,2’si 45-52 yaş aralığında ve %1,6’sı 
ise 53 yaş ve üstünde çalışanlardan oluşmaktadır. Katılıcıların sektörde çalışma sürelerine göre 
dağılım incelendiğinde ise %15’i 1 yıl ve daha az süre, %25,3’ü 2-4 yıl, %22,2’si 5-7 yıl, %15,6’sı 8-
10 yıl, %19,9’u 10 yıl ve üzeri süredir turizm sektöründe çalışmaktadır. Araştırmaya katılan 
çalışanların %30,3’ü 1 yıl veya daha az süre, %33,9’u 2-4 yıl, %16,6’sı 5-7 yıl, %7,2’si 8-10 yıl, 
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%6,2’si ise 10 yıl ve üzeri süredir aynı işletmede çalışmaktadır. Çalışanların departmanlara göre 
dağılımına bakıldığında, %44,4’ü yiyecek-içecek, %17,8’i kat hizmetleri, %11,6’sı diğer (spa, 
muhasebe, güvenlik vb.), %10,9’u önbüro, %2’si halkla ilişkiler, %4,5’i insan kaynakları ve % 6,4’ü 
satış pazarlama departmanında çalışanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların gelir düzeylerine göre 
dağılımları incelendiğinde; %21,7’si 1300 TL veya daha az gelir aralığında, %33,9’u 1301-1900 TL 
aralığında, %23,8’i 1901-2500 TL aralığında, %9’u 2501-3100 TL aralığında ve %6,1’i ise 3101 TL 
veya daha fazla miktarda bir gelir aralığında olduğunu belirtmiştir. Tablo 1’de araştırmaya 
katılan işgörenlerin örgütsel sessizlik ve alt boyutlarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart 
sapma değerlerine yer verilmiştir.  

Tablo 1. Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Boyutlarına İlişkin Betimsel İstatistikler 

İFADELER  SS 

Kabullenici Sessizlik 2,33 1,04 

Savunmacı Sessizlik 2,09 1,08 

Örgüt Yararına Sessizlik 3,68 1,10 

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK 2,25 0,75 

 

Genel olarak işgörenlerin kabullenici sessizlik düzeyi ise orta düzeyin altında ( =2,33) olduğu 
ulaşılan sonuçlar arasındadır. Bu boyutta yer alan ifadeler değerlendirildiğinde; işgörenlerin 
kendileri ile ilgili ve gelişime açık süreçlerle ilgili daha az sessiz kaldıkları, bunun dışındaki iş ve 
işleyiş ile ilgili ise sessiz kalmayı tercih ettikleri şeklinde yorumlanabilir. Literatürde Van Dyne 
vd. (2003) tarafından geliştirilen ölçeği kullanan araştırmalar ile araştırma sonucu 
karşılaştırıldığında, kabullenici sessizlik boyutuna ilişkin benzer sonuçlara ulaşıldığı 
görülmektedir (Eroğlu vd., 2011; Şimşek ve Aktaş, 2014; Ünlü vd., 2015; Karavardar, 2016). Genel 
olarak işgörenlerin savunmacı sessizlik düzeyinin orta düzeyin altında olduğu tespit edilmiştir (

=2,09). Ayrıca, Eroğlu vd. (2011), Şimşek ve Aktaş (2014) ile Ünlü vd. (2015)’nin savunmacı 
sessizlik boyutuna ilişkin araştırma sonuçları çalışma ile paralellik göstermektedir.  

Otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin sessizlik düzeyleri düşük olsa da örgüt ya da çalışma 
arkadaşlarının yararına bir durum söz konusuysa orta düzeyin üzerinde ( =3,68) sessiz 
kalmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Çalışmalarında aynı ölçeği kullanan araştırmalarda da 
diğer sessizlik alt boyutlarından farklı olarak bu boyuta ilişkin işgörenlerin sessizlik düzeylerinin 
daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Eroğlu vd., 2011; Şimşek ve Aktaş, 2014; Ünlü vd., 2015). 
Bazı araştırmalarda ise, toplum yararına sessizlik düzeylerinin daha düşük olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Karacaoğlu ve Küçükoğlu, 2015). 

Otel işletmelerindeki işgörenlerin genel örgütsel sessizlik düzeylerinin ise, orta düzeyin altı 
olduğu ( =2,33) olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sırasında aynı ölçeği (Van Dyne vd., 2003) 
kullanan araştırmaların sonuçları ile karşılaştırıldığında ise, uygulama alanı farklı olan bu 
araştırmalarda işgörenlerin sessizlik düzeylerinin daha yüksek olduğu (Şimşek ve Aktaş, 2014; 
Ünlü vd., 2015) belirtilmektedir. Genel olarak araştırma sonuçları, literatürde örgütsel sessizlik 
ile ilgili yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında, araştırma sonuçlarını destekleyen çalışmaların 
(Çakıcı, 2008; Alparslan, 2010; Karabağ Köse ve Güçlü, 2017) yanı sıra, örgütsel sessizlik 
düzeylerinin yüksek olduğunu belirleyen araştırmalarda bulunmaktadır (Milliken vd., 2003; 
Nikmaram vd., 2012; Fatima vd., 2015; Karacaoğlu ve Küçükköylü, 2015). Turizm sektöründe ise 
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örgütsel sessizliğe yönelik yapılan araştırma sonuçları da araştırmada elde edilen bulgularla 
paralellik göstermektedir (Altınöz vd., 2011; Kılıç vd., 2013; Kılıçlar ve Harbalıoğlu, 2014; Pelit 
vd., 2015; Pekerşen vd., 2016). Bunun yanı sıra literatürde, turizm sektöründe çalışanların 
sessizlik düzeylerinin yüksek olduğuna ilişkin araştırmalarda (Erol, 2015) bulunmaktadır. 

Çatır (2015) tarafından otel işletmelerinde dönüşümcü ve etkileşimci liderliği örgütsel sessizlik 
üzerine etkisi ele alan araştırmada, işgörenlerin en fazla örgüt yararına sessizlik davranışını, daha 
sonra savunma amaçlı sessizlik davranışını, en son ise kabullenici sessizlik davranışını 
gerçekleştirdiklerini belirtmektedir. Otel işletmelerinin en fazla örgüt yararına sessizlik 
sergilediklerine ilişkin bulgular araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Liderlik 
tarzının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin rolünü belirlemek amacıyla, 
İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenler üzerinde 
gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, işgörenlerin en fazla örgüt yararına sessizlik 
davranışı gösterdikleri belirtilmektedir (Taşkıran, 2010). Bu bulgular, araştırma sonuçlarını 
destekler niteliktedir. Ballı ve Çakıcı (2016) Türkiye’deki beş yıldızlı otel işletmelerinde 
çalışanların örgütsel bağlılığının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik 
araştırmada da çalışanların örgüt yararına sessizlik düzeylerinin ( =4,22) diğer sessizlik 
boyutlarına göre daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır. Araştırma sonuçları doğrultusunda, 
sektörlere göre farklılık gösterebilen bu davranış, turizm sektörünün özellikleri dikkate 
alındığında; hizmetin üretildiği anda tüketilme ve standardizasyonun zor olması gibi 
nedenlerden dolayı turizm işletmelerinin hizmet kalitesinin arttırılabilmesi ve rakiplerden 
farklılaşabilmesinde işgörenlerden gelen geri bildirim ve bilgi paylaşımının öneminden 
kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. Tablo 2’de oteldeki işgörenlerin olumsuz durumları 
bildirme şekillerini belirlemeye yönelik olarak ankette yer alan her ifadesi için frekans, yüzde 
dağılımı, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiştir.  

 

Tablo 2. Olumsuz Durumları Bildirmenin Alt Boyutları ile İlgili Betimsel İstatistikler 

  SS 

İçsel Bildirme 3,89 1,21 

Dışsal Bildirme 2,87 1,29 

Kimlikle Bildirme 3,84 1,22 

Gizli Bildirme 2,01 1,17 

Resmi Bildirme 3,46 1,17 

Gayri Resmi Bildirme 2,88 1,34 

GENEL ORTALAMA 3,79 0,84 

 

İşgörenlerin olumsuz durumları bildirme düzeylerinin orta düzeyin ( =3,79) üzerinde olduğu 
tespit edilmiştir. Otel işletmesindeki işgörenlerin gözlemledikleri ya da fark ettikleri olumsuz, 
hatalı veya yanlış uygulamaları bildirdikleri şeklinde yorumlanabilir. Bildirim şekilleri 
değerlendirilecek olursa, katılımcıların içsel ( =3,89), kimlikle ( =3,84) ve resmi ( =3,46) 
olarak rapor etme ya da bildirme davranışını tercih ettikleri görülmektedir. Bu sonuçlar, örgütsel 
sessizlik ölçeğinde ulaşılan sonuçlarla birbirini destekler niteliktedir.  
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İşgörenlerin korku ya da bir fark yaratmayacağına dayalı olarak sessizleşme düzeylerinin düşük 
olması, işgörenlerin rahatlıkla fikirlerini ifade ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 
Ancak, sessiz kalmamaları olumsuz, hatalı veya yanlış uygulamaları bildirecekleri anlamına 
gelmemektedir. Ancak araştırmada elde edilen bulgular, işgörenlerin fikirlerini söyleme 
konusunda genel olarak sessizleşmeyi tercih etmediği gibi, uygulamalarda gözlemledikleri/fark 
ettikleri hatalı, yanlış ve olumsuz durumların düzeltilmesi için geri bildirim sağlamaktadır. 
Özellikle bu geri bildirimi gerçekleştirirken, genellikle işgörenlerin resmi yollarla, işletmedeki 
yetkililere kim olduklarını belirterek yapmayı tercih etmektedirler. Bu durumun, sektörün 
dinamik yapısı, işletmelerin sürekli değişime uyum sağlama zorunluluğu gibi unsurlardan 
kaynaklandığı düşünülebilir. Tüm bu unsurlar, turizm işletmelerindeki yöneticilerin bilgi ve geri 
bildirimin önemini ve sağladığı avantajların farkında olmasına katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla, 
yöneticilerin işletmelerde sessizliğin değil de bilgi akışını destekleyen örgüt kültürünü 
desteklemesi ve yaygınlaştırmasıyla araştırma sonucunda elde edilen bulgulara her örgütte 
ulaşılabileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Tablo 3’te örgütsel dışlanmanın örgütsel sessizlik 
üzerindeki etkisine yönelik basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir.  

 

Tablo 3. Örgütsel Dışlanmanın Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler βj S (bj) t p F p 

Sabit 1,761 0,044 40,053 0,000*** 

197,089 0,000*** 
Örgütsel 
Dışlanma 0,366 0,026 14,039 0,000*** 

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

 

Tablo 3’teki örgütsel dışlanmanın genel olarak örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye 
yönelik basit doğrusal regresyon analizine ilişkin sonuçlara yer verilmiş olup, bulgular 
incelendiğinde uygulanan basit doğrusal regresyon analizinin uygun olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (F=197,089 p<0,001). Örgütsel dışlanmanın örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini 
belirlemeye yönelik regresyon modeli şu şekilde kurulabilir. 

Örgütsel Sessizlik = 1,761 + (0,366 x Örgütsel Dışlanma) 

Bu regresyon modeli değerlendirildiğinde, örgütsel dışlanmada gerçekleşen 1 birim artışın, 
örgütsel sessizlik üzerinde 0,366’lık bir artış yaratacağı regresyon modelinden saptanmıştır. 
Örgütteki işgörenlerin örgütsel sessizlik düzeyinin artmasında, örgütsel dışlanma algılarının 
etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Kumral’ın (2017) yaptığı çalışmada, örgütsel dışlanmanın 
örgütsel sessizlik üzerinde daha güçlü bir etkisi (βj=0,550) olduğunu tespit etmiştir. Bu 
doğrultusunda, araştırmanın temel hipotezinden biri olan, “Beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 
işgörenlerin örgütsel dışlanma algılarının örgütsel sessizlik düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” 
Hipotez1 desteklenmiştir. Araştırmanın 1. hipotezi kapsamında oluşturulan alt hipotezler ile 
dışlanmanın örgütsel sessizliğin alt boyutları üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olup, Tablo 
4, 5 ve 6’da basit doğrusal regresyon analizlerine ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. 
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Tablo 4. Örgütsel Dışlanmanın Örgütsel Sessizliğin Alt Boyutu Olan Kabullenici Sessizlik 

Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler βj S (bj) t p F p 

Sabit 1,967 0,082 23,971 0,000*** 
23,333 0,000*** 

Örgütsel 
Dışlanma 0,235 0,049 4,830 0,000*** 

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

 

Tablo 4’te örgütsel dışlanmanın kabullenici sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit 
doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular 
incelendiğinde, uygulanan basit doğrusal regresyon analizinin uygun olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (F=23,333 p<0,001). Dışlanma algısının işgörenlerin kabullenici sessizlik davranışı 
sergilemelerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, örgütsel dışlanmanın örgütsel 
sessizliğin alt boyutu olan kabullenici sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik regresyon 
modeli şu şekilde kurulabilir. 

Kabullenici Sessizlik = 1,967 + (0,235 x Örgütsel Dışlanma) 

Bu regresyon modelleri değerlendirildiğinde ise, örgütsel dışlanmada gerçekleşen 1 birim artışın, 
kabullenici sessizlik üzerinde 0,235’lik bir artış yaratacağı regresyon modelinde belirlenmiştir. 
Örgütsel dışlanmanın savunmacı sessizlik üzerindeki etkisine yönelik basit doğrusal regresyon 
analizi sonuçlarına Tablo 5’te yer verilmiştir.  

 

Tablo 5. Örgütsel Dışlanmanın Örgütsel Sessizliğin Alt Boyutu Olan Savunmacı Sessizlik 
Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler 

βj S (bj) t p F p 

Sabit 1,390 0,082 16,894 0,000*** 
87,054 0,000*** 

Örgütsel 
Dışlanma 0,455 0,049 9,330 0,000*** 

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

 

Örgütsel dışlanmanın savunmacı sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit doğrusal 
regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular doğrultusunda, uygulanan basit doğrusal 
regresyon analizinin uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır (F=87,054 p<0,001). Örgütsel 
dışlanmanın örgütsel sessizliğin alt boyutu olan savunmacı sessizlik üzerindeki etkisini 
belirlemeye yönelik regresyon modeli şu şekilde kurulabilir. 

Savunmacı Sessizlik = 1,390 + (0,455 x Örgütsel Dışlanma) 

Bu regresyon modelleri değerlendirildiğinde ise, örgütsel dışlanmada gerçekleşen 1 birim artışın, 
savunmacı sessizlik üzerinde 0,455’lik bir artış yaratacağı regresyon modelinde tespit edilmiştir. 
Tablo 6’da örgütsel dışlanmanın örgüt yararına sessizlik üzerindeki etkisine yönelik basit 
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doğrusal regresyon analizi sonuçları sunulmaktadır. Örgütsel dışlanmanın örgüt yararına 
sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit doğrusal regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. Bulgular doğrultusunda, uygulanan basit doğrusal regresyon analizinin uygun 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (F=112,695; p<0,001). 

 

Tablo 6. Dışlanmanın Örgütsel Sessizliğin Alt Boyutu Olan Örgüt Yararına Sessizlik Üzerindeki 
Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler βj S (bj) t p F p 

Sabit 4,485 0,083 53,999 0,000*** 
112,695 0,000*** 

Örgütsel 
Dışlanma -0,523 0,049 -10,616 0,000*** 

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

 

Örgütsel dışlanmanın örgütsel sessizliğin alt boyutu olan örgüt yararına sessizlik üzerindeki 
etkisini belirlemeye yönelik regresyon modeli şu şekilde kurulabilir. 

Örgüt Yararına Sessizlik = 4,485 + (-0,523 x Örgütsel Dışlanma) 

Bu regresyon modelleri değerlendirildiğinde ise, örgütsel dışlanmada gerçekleşen 1 birim artışın, 
örgüt yararına sessizlik üzerinde 0,523’luk bir azalış yaratacağı regresyon modellerinde 
belirlenmiştir. Örgütsel dışlanmanın örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik 
yapılan araştırma kapsamında geliştirilen araştırma hipotezleri doğrultusunda uygulanan 
analizler ve bulgulara göre, örgütsel dışlanma ve örgütsel sessizlik ile arasında pozitif yönlü bir 
ilişki bulunmuş, regresyon analizi sonucunda ise örgütsel dışlanmanın örgütsel sessizlik 
düzeyini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda alt hipotezler; 

Kabullenici sessizlik üzerinde örgütsel dışlanmanın βj=0,235 düzeyinde anlamlı bir etkisi olduğu 
belirlenmiş olup, “Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının kabullenici sessizlik 
düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” ifade eden Hipotez1a desteklenmiştir. 

Savunmacı sessizlik üzerinde örgütsel dışlanmanın βj=0,455 düzeyinde anlamlı bir etkisi 
olmadığı belirlenmiş olup, “Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının savunmacı 
sessizlik düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” ifade eden Hipotez1b araştırma sonucunda 
desteklenmiştir. 

Örgüt yararına sessizlik üzerinde örgütsel dışlanmanın βj=-0,523 düzeyinde anlamlı bir etkisi 
olduğu belirlenmiş olup, “Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının örgüt yararına 
sessizlik düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” ifade eden Hipotez1c desteklenmiştir. Bu 
doğrultusunda, araştırmanın temel hipotezini destekleyici nitelik taşıyan alt hipotezlerden 
Hipotez1a, Hipotez1b ve Hipotez1c desteklenmiştir. 

Tablo 7’de örgütsel dışlanmanın olumsuz durumları bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye 
yönelik basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo 7’de örgütsel 
dışlanmanın genel olarak olumsuz durumları bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik 
basit doğrusal regresyon analizine ilişkin sonuçlara yer verilmiş olup, bulgular incelendiğinde 
uygulanan basit doğrusal regresyon analizinin uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır (F=246,244; 
p<0,001). Örgütsel dışlanmanın olumsuz durumları bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye 
yönelik regresyon modeli şu şekilde kurulabilir. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2699-2723. 

 2712 

Olumsuz Durumları Bildirme =4,669 + (-0,569 x Örgütsel Dışlanma) 

Bu regresyon modeli değerlendirildiğinde, örgütsel dışlanmada gerçekleşen 1 birim artışın, 
olumsuz durumları bildirme üzerinde 0,569’luk bir azalış yaratacağı regresyon modelinden 
saptanmıştır. Bu doğrultusunda, araştırmanın temel hipotezinden biri olan, “Beş yıldızlı otel 
işletmelerinde çalışan işgörenlerin örgütsel dışlanma algılarının olumsuz durumları bildirme düzeyleri 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” Hipotez2 desteklenmiştir. 

 

Tablo 7. Örgütsel Dışlanmanın Olumsuz Durumları Bildirme Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler βj S (bj) t p F p 

Sabit 4,669 0,061 76,756 0,000*** 

246,244 0,000*** 
Örgütsel 
Dışlanma -0,569 0,036 -15,692 0,000*** 

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

 

Araştırmanın 2. hipotezi kapsamında oluşturulan alt hipotezler ile dışlanmanın olumsuz 
durumları bildirmenin alt boyutları olan içsel, dışsal, gizli kimlikli, resmi ve gayri resmi bildirme 
üzerindeki etkisini belirlemeye yöneliktir. Tablo 8, 9, 10, 11, 12 ve 13’te basit doğrusal regresyon 
analizlerine ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. 

 

Tablo 8. Örgütsel Dışlanmanın Olumsuz Durumları Bildirmenin Alt Boyutu Olan İçsel Bildirme 
Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler βj S (bj) t p F p 

Sabit 5,071 0,088 57,466 0,000*** 
215,055 0,000*** 

Örgütsel 
Dışlanma -0,772 0,053 -14,665 0,000*** 

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

 

Tablo 8’de örgütsel dışlanmanın içsel bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit 
doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Basit doğrusal regresyon analizine ilişkin 
bulgular incelendiğinde, uygulanan basit doğrusal regresyon analizinin uygun olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (F=215,055; p<0,001). Örgütsel dışlanmanın olumsuz durumları bildirmenin alt 
boyutu olan içsel bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik regresyon modeli şu şekilde 
kurulabilir. 

İçsel Bildirme = 5,071 + (-0,772 x Örgütsel Dışlanma) 

Bu regresyon modelleri değerlendirildiğinde ise, örgütsel dışlanmada gerçekleşen 1 birim artışın, 
içsel bildirme üzerinde 0,772’lik bir azalış yaratacağı regresyon modelinde belirlenmiştir. Tablo 
9’da örgütsel dışlanmanın dışsal bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit doğrusal 
regresyon analizinden yararlanılmıştır.  
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Tablo 9. Örgütsel Dışlanmanın Olumsuz Durumları Bildirmenin Alt Boyutu Olan Dışsal 
Bildirme Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler βj S (bj) t p F p 

Sabit 3,056 0,105 29,199 0,000*** 
3,722 0,054 

Örgütsel 
Dışlanma -0,120 0,062 -1,0929 0,054 

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

 

Basit doğrusal regresyon analizine ilişkin bulgular incelendiğinde, uygulanan basit doğrusal 
regresyon analizinin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (F=3,722; p<0,001). Bu regresyon 
analizi değerlendirildiğinde ise, örgütsel dışlanmanın kimlikle bildirme üzerinde anlamlı bir 
etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Tablo 10’da örgütsel dışlanmanın kimlikle bildirme üzerindeki 
etkisini belirlemeye yönelik basit doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır.  

 

Tablo 10. Örgütsel Dışlanmanın Olumsuz Durumları Bildirmenin Alt Boyutu Olan Kimlikle 
Bildirme Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler βj S (bj) t p F p 

Sabit 4,779 0,093 51,181 0,000*** 
121,376 0,000*** 

Örgütsel 
Dışlanma -0,613 0,056 -11,017 0,000*** 

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

 

Tablo 10’daki örgütsel dışlanmanın kimlikle bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik 
basit doğrusal regresyon analizine ilişkin sonuçlara yer verilmiş olup, bulgular incelendiğinde 
uygulanan basit doğrusal regresyon analizinin uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır (F=121,376; 
p<0,001). Örgütsel dışlanmanın olumsuz durumları bildirmenin alt boyutu olan kimlikle 
bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik regresyon modeli şu şekilde kurulabilir. 

Kimlikle Bildirme = 4,779 + (-0,613 x Örgütsel Dışlanma) 

Bu regresyon modelleri değerlendirildiğinde ise, örgütsel dışlanmada gerçekleşen 1 birim artışın, 
kimlikle bildirme üzerinde 0,613’luk bir azalış yaratacağı regresyon modelinde tespit edilmiştir. 
Tablo 11’de örgütsel dışlanmanın gizli bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit 
doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır.  

Dışlanmanın gizli bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit doğrusal regresyon 
analizine ilişkin bulgular incelendiğinde, uygulanan basit doğrusal regresyon analizinin uygun 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (F=84,100; p<0,001). Örgütsel dışlanmanın olumsuz durumları 
bildirmenin alt boyutu olan gizli bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik regresyon 
modeli şu şekilde kurulabilir. 

Gizli Bildirme = 1,251 + (0,495 x Örgütsel Dışlanma) 
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Bu regresyon modelleri değerlendirildiğinde ise, örgütsel dışlanmada gerçekleşen 1 birim artışın, 
gizli bildirme üzerinde 0,495’lik bir artış yaratacağı regresyon modellerinde belirlenmiştir. Tablo 
12’de örgütsel dışlanmanın resmi bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit doğrusal 
regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

 

Tablo 11. Örgütsel Dışlanmanın Olumsuz Durumları Bildirmenin Alt Boyutu Olan Gizli 
Bildirme Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler βj S (bj) t p F p 

Sabit 1,251 0,091 13,801 0,000*** 
84,100 0,000*** 

Örgütsel 
Dışlanma 0,495 0,054 9,171 0,000*** 

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

 

Tablo 12. Örgütsel Dışlanmanın Olumsuz Durumları Bildirme Alt Boyutu Olan Resmi Bildirme 
Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler βj S (bj) t p F p 

Sabit 4,062 0,092 43,979 0,000*** 
50,321 0,000*** 

Örgütsel 
Dışlanma -0,391 0,055 -7,094 0,000*** 

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

 

Örgütsel dışlanmanın resmi bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit doğrusal 
regresyon analizine ilişkin Tablo 12’de yer alan sonuçlar incelendiğinde, uygulanan basit 
doğrusal regresyon analizinin uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır (F=50,321; p<0,001). Örgütsel 
dışlanmanın olumsuz durumları bildirmenin alt boyutu olan resmi bildirme üzerindeki etkisini 
belirlemeye yönelik regresyon modeli şu şekilde kurulabilir. 

Resmi Bildirme = 4,062 + (-0,391 x Örgütsel Dışlanma) 

Bu regresyon modelleri değerlendirildiğinde ise, örgütsel dışlanmada gerçekleşen 1 birim artışın, 
resmi bildirme üzerinde 0,391’lik bir azalış yaratacağı regresyon modelinde tespit edilmiştir. 
Tablo 13’te örgütsel dışlanmanın gayri resmi bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik 
basit doğrusal regresyon analizi sonuçları sunulmaktadır. 

Örgütsel dışlanmanın gayri resmi bildirme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit doğrusal 
regresyon analizine ilişkin Tablo 13’te yer alan sonuçlar incelendiğinde, uygulanan basit doğrusal 
regresyon analizinin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (F=0,001; p<0,001). Örgütsel 
dışlanmanın olumsuz durumları bildirmenin alt boyutu olan gayri resmi bildirme üzerinde 
anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Örgütsel dışlanmanın olumsuz durumları bildirme 
eğilimi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik yapılan araştırma kapsamında geliştirilen 
araştırma hipotezleri doğrultusunda uygulanan analizler ve bulgulara göre, örgütsel dışlanma 
ve olumsuz durumları bildirme eğilimi ile arasında 0,454 negatif yönlü bir ilişki bulunmuş, 
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regresyon analizi sonucunda ise örgütsel dışlanmanın olumsuz durumları bildirme eğilimini 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda alt hipotezler; 

 

Tablo 13. Örgütsel Dışlanmanın Olumsuz Durumları Bildirmenin Alt Boyutu Olan Gayri 
Resmi Bildirme Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler βj S (bj) t p F p 

Sabit 2,879 0,109 26,473 0,000*** 
0,001 0,972 

Örgütsel  
Dışlanma 0,002 0,065 0,035 0,972 

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

 

İçsel bildirme üzerinde örgütsel dışlanmanın βj=-0,772 düzeyinde anlamlı bir etkisi olduğu 
belirlenmiş olup, “Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının içsel bildirme eğilimi 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” ifade eden Hipotez2a desteklenmiştir. 

Dışsal bildirme üzerinde örgütsel dışlanmanın βj=-0,120 düzeyinde anlamlı bir etkisi olmadığı 
belirlenmiş olup, “Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının dışsal bildirme eğilimi 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” ifade eden Hipotez2b araştırma sonucunda desteklenmemiştir. 

Kimlikle bildirme üzerinde örgütsel dışlanmanın βj=-0,613 düzeyinde anlamlı bir etkisi olduğu 
belirlenmiş olup, “Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının kimlikle bildirme eğilimi 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” ifade eden Hipotez2c desteklenmiştir. 

Gizli bildirme üzerinde örgütsel dışlanmanın βj=0,495 düzeyinde anlamlı bir etkisi olduğu 
belirlenmiş olup, “Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının gizli kimlikle bildirme 
eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” ifade eden Hipotez2d desteklenmiştir. 

Resmi bildirme üzerinde örgütsel dışlanmanın βj=-0,391 düzeyinde anlamlı bir etkisi olduğu 
belirlenmiş olup, “Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının resmi bildirme eğilimi 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” ifade eden Hipotez2e desteklenmiştir. 

Gayri Resmi bildirme üzerinde örgütsel dışlanmanın βj=0,002 düzeyinde anlamlı bir etkisi 
olmadığı belirlenmiş olup, “Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel dışlanma algılarının gayri resmi 
bildirme eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” ifade eden Hipotez2f desteklenmemiştir. Bu 
doğrultusunda, araştırmanın temel hipotezini destekleyici nitelik taşıyan alt hipotezlerden 
Hipotez2a, Hipotez2c, Hipotez2d ve Hipotez2e desteklenirken, Hipotez2b ve Hipotez2f ise araştırma 
sonuçlarına göre desteklenmemiştir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Verimliliği arttırmak ve varlıklarını sürdürerek rekabet üstünlüğü kazanabilmek için örgütler 
entelektüel sermayesinden giderek daha fazla yararlanmakta ve örgütlerin temelini bilgi 
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, işgörenlerin, işletmedeki uygulama ve problemlerle ilgili bilgi, 
düşünce ve fikirlerini ifade etmesi yani işgörenlerin örgütsel ses ve içsel olumsuz durumları 
bildirmeye yönelik eğilimlerinin desteklenmesi önem taşımaktadır.  
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Örgütsel dışlanmanın örgütsel sessizlik ve olumsuz durumları bildirme üzerindeki etkisini 
belirlemeye yönelik olarak basit analizleri uygulanmıştır. Örgütsel dışlanmada gerçekleşen 1 
birimlik artışın örgütsel sessizlik üzerinde 0,366 etkiye neden olduğu belirlenmiştir. Örgütsel 
dışlanmanın en çok etki ettiği örgütsel sessizliğin alt boyutları incelendiğinde savunmacı 
sessizliğin artmasında, örgüt yararına sessizliğin ise azalmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Bu 
sonuç doğrultusunda, araştırmanın temel hipotezini olan, “işgörenlerin örgütsel dışlanma 
algılarının örgütsel sessizlik düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” hipotez1 desteklenmiştir. Elde 
edilen sonuç doğrultusunda, örgütsel dışlanma ve işgören tarafından algılanması, örgütsel 
sessizliğin ortaya çıkmasında etkili olan unsurlardan biri, farklı bir ifadeyle öncülerinden biri 
olduğu söylenebilir. Temel hipotez doğrultusunda, örgütsel dışlanmanın örgütsel sessizliğin alt 
boyutları olan; kabullenici sessizlik, savunmacı sessizlik ve örgüt yararına sessizlik üzerinde 
anlamlı etkisine yönelik olan hipotez1a, hipotez1b ve hipotez1c alt hipotezler de araştırma 
kapsamında desteklenmiştir. 

Örgütsel dışlanmada gerçekleşen 1 birimlik artışın olumsuz durumları bildirme üzerinde -0,569 
etkiye neden olduğu belirlenmiştir. Örgütsel dışlanmanın olumsuz durumları bildirmenin alt 
boyutları arasında en çok etki ettiği boyutlar değerlendirildiğinde ise, örgütsel dışlanmanın içsel 
bildirme (-0,772), kimlikle bildirme (-0,613) ve resmi bildirmenin (-0,391) azalmasında etkili 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, örgütsel dışlanmanın gizli bildirme (0,495) artmasında etkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç doğrultusunda, araştırmanın temel hipotezini olan, 
“işgörenlerin örgütsel dışlanma algılarının olumsuz durumları bildirme üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” 
hipotez2 desteklenmiştir. Elde edilen sonuç doğrultusunda, örgütsel dışlanma ve işgören 
tarafından algılanması, olumsuz durumların bildirilmesinin örgüt içinde ortaya çıkmasını 
olumsuz yönde etkilemektedir. Temel hipotez doğrultusunda, örgütsel dışlanmanın olumsuz 
durumları bildirmenin alt boyutları olan; içsel bildirme, dışsal bildirme, kimlikle bildirme, gizli 
bildirme, resmi bildirme ve gayri resmi bildirme üzerinde anlamlı etkisine yönelik olan hipotez2a, 
hipotez2b, hipotez2c, hipotez2d, hipotez2e ve hipotez2f alt hipotezler de araştırma kapsamında 
desteklenmiştir. 

Bu çalışma, işgörenlerin örgütsel dışlanma algılarını azaltmak ve örgütte gözlemlenen örgütsel 
dışlanmaların işgörenlerin sessizlik ve olumsuz durumları bildirme eğilimleri üzerindeki etkisini 
belirtmektir. İşgörenin, çalışma arkadaşları tarafından görmezden gelinmesi ya da yok sayılması; 
gruba uyum sağlamak için işgörenin daha fazla çaba ve performans sergilemesine neden 
olabileceği gibi, işgörenin grupla çatışma sürecine girerek durumun daha olumsuz sonuçlanması 
da ortaya çıkabilecek sonuçlar arasında yer almaktadır. Dışlanmışlık algısına sahip olan bireyler 
gruba uyum sağlama sürecinde, dikkat çekmemek ya da başkalarını hedef haline getirmek için 
kabullenici ya da savunmacı temelli olarak sessizlik davranışı sergileyeceklerdir. Bunun yanı sıra 
grupla çatışma sürecinde olan dışlanmış bireyler, olumsuz durumları bildirme davranışını örgüt 
içinde gerçekleştirmek yerine kin, öfke, intikam ve kendini kanıtlama gibi nedenlerle/amacıyla 
dış kurum ve kuruluşlara bildirim eğilimi göstermelerine neden olabilmektedir. Bu durum 
işletme açısından itibar kaybı, maddi değeri yüksek cezalar, sadık müşterilerin kaybedilmesi ve 
nitelikli işgücünün o işletmede çalışmak istememesi gibi uzun vadede işletmenin performans ve 
etkinlik düzeyini olumsuz yönde etkileyebilecek sonuçlar oluşturabilir. Dolayısıyla, kendini 
dışlanmış olarak algılayan ya da hisseden işgörenler örgüte katkı sağlayacak olumsuz geri 
bildirimler gerçekleştirmeyecekleri gibi, sessizleşmelerinin de artmasında etkili olacaktır. 
Bulgular doğrultusunda otel işletmelerinin sahip olduğu nitelikli işgücünü işletmede kalması, 
etkili iletişim ortamının yaygınlaşmasının yanı sıra özgün ve sistemin içinden geri dönüt ya da 
bilgi akışı sağlayarak; işletmenin hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini arttırabilmesi ile 
birlikte işgörenlerin örgütle özdeşleşme, bağlılık ve örgütsel vatandaşlık düzeylerinde de artışın 
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sağlanabilmesi için konuyla ilgili literatüre ve araştırmacılara katkı sağlaması bakımından 
aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.  

• İşgörenlerin işletme açısından yarattığı çarpan etkisinin yönetim tarafından fark edilmesiyle 
birlikte, işgörenleri olumsuz etkileyen unsurların belirlenerek, bu unsurların azaltılması ya da 
ortaya çıkmasını engellemeye yönelik uygulama ve politikalar geliştirilmektedir. Önemli bir 
bilgi kaynağı ve strateji geliştirilmesinde etkili olan olumsuz durumların bildirilmesi ve 
işgörenlerin görüş, düşünce ve fikirlerini açıkça yöneticileri ve çalışma arkadaşlarıyla 
paylaşabilmesi ile ilgili olan olumsuz durumları bildirme ve örgütsel sessizlik davranışları ve 
bu davranışların ortaya çıkmasında etkili olabilecek değişkenlerden biri olan örgütsel dışlanma 
ile ilgili sınırlı çalışmanın bulunmasının yanı sıra turizm işletmelerine araştırma modeli 
doğrultusunda literatürde çalışma ile karşılaşılmamıştır. Özellikle turizm işletmelerinde 
örgütsel dışlanma ve olumsuz durumları bildirme eğilimi ile ilgili araştırmaların artmasına 
katkı sağlayacaktır.  

• Yönetim ve insan kaynakları departmanı tarafından düzenli ve belli aralıklarla işgörenlerin 
katılımı ile oynanan takım oyunlarının düzenlenmesi ve bu süreçte takım oyunlarında tercih 
edilmeyen işgörenlerin tespit edilmesi sağlanabilir. Literatürde örgütsel dışlanma ile ilgili 
yapılan deneysel araştırmalarda dışlanan bireyler basit oyunlar aracılığıyla tespit etmektedir. 
Dolaysıyla, düzenlenen bu oyunlar grup tarafından kabul gören bireylerin anlaşılmasını 
sağlayacağı gibi, grup tarafından dışlanan işgörenlerin de gözlemlenmesini sağlayacaktır. 

• Dışlanmış işgörenlerin belirlenmesinde, örgüt tarafından düzenlenen drama dersleri 
aracılığıyla bireyin yaşadığı duygusal yoğunluk ya da tepkilerini sergileme imkanı sunulabilir. 
Ancak bu doğaçlama şeklinde gerçekleştirilen dram derslerine dışarından uzman bir psikolojik 
danışmanın gözlemlemesi, sonrasında dışlanmışlık algısına sahip ya da grup tarafından 
dışlanan bireylere psikolojik destek verilmesi açısından önem taşımaktadır. 

• Dışlanma, bireyin özsaygısının azalması ve varoluşunun anlamını yitirmesine neden olmakta 
olup, bu duyguların güçlendirilebilmesi için örgütte kişisel gelişim ile ilgili kurslarla işgörenler 
desteklenebilir. 

• İletişimin ortadan yok olması ya da iletişim bozuklukları ile ilişkili olan dışlanma kavramının 
örgütlere nüfus etmesi engellemek için, iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik sanal ya da 
yerinde seminer eğitimleri gerçekleştirmesi de katkı sağlayacaktır. 

• Turizm işletmelerinde sezon açılışı ve sezon bitişinde düzenlenen moral aktiviteleri de sosyal 
alanlar yarattığı için dışlanma algısının azalmasına katkı sağlayabilir. 

• Gruptan ya da baskın kültürden farklı düşünce ve fikirlere sahip olduğunu ifade eden 
işgörenler dışlanmaya maruz kalabilmektedir. Hem dışlanmanın yaşanmaması hem de değerli 
bilgi niteliği taşıyan geri bildirim ve fikirlerini diğerleri ne düşünür, nasıl tepki verir ya da eğer 
söylersem acaba olumsuz tepkiyle karşılaşır mıyım gibi endişeler olmadan, rahatlıkla 
açıklayabileceği sistemlerin işletme içerisinde yaygınlaştırılması gerekmektedir. Özellikle 
teknolojinin gelişmesi geri bildirim ve işgörenlerin isimsiz olarak yönetim kademesini 
fikirlerini iletebilecekleri yazılımların oluşturulmasını hem maddi olarak kolaylaştırmakta hem 
de işgörenler tarafından kullanımı açısından da kolay benimsenmesine imkan sunacaktır. 

• Araştırma İstanbul ve Kuşadası faaliyet göstermekte olan beş yıldızlı otel işletmesinde çalışan 
957 işgörenlerle sınırlıdır. Daha sonra yapılacak olan araştırmalarda farklı turizm işletme türleri 
(üç ve dört yıldızlı otel işletmeleri, seyahat acentaları, yiyecek içecek işletmeleri, vb.) 
araştırmaya dahil edilebileceği gibi, emek yoğun özellik taşıyan diğer hizmet işletmelerinde de 
örgütsel dışlanmanın örgütsel sessizlik ve olumsuz durumları bildirme eğilimine olan etkisinin 
belirlenmesi, hem konunun tüm turizm sektörü açısından değerlendirilmesine hem de hizmet 
işletmelerinde farklı durum ve sonuçların ortaya konulmasına önemli katkılar sağlayacaktır.   
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Genel olarak araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, işletmelerin belirledikleri misyon ve 
vizyonları gerçekleştirmesinden en önemli katkıyı sağlayan işgörenlerin düşünce, fikir ve 
önerilerini paylaşmalarının yanı sıra işten ayrılma niyetlerini, örgütsel bağlılık, örgütsel 
özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık düzeylerini olumsuz etkileyebilecek olan unsurların tespit 
edilmesi gerekmektedir. Özellikle hizmet işletmelerinde sunulan ürünün kalitesi ve müşteri 
memnuniyet düzeyi işgörenler ile doğrudan etkileşim içerisindedir. Bu bağlamda, işgörenleri ve 
takım çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilecek olan örgütsel dışlanma ve sessizlik gibi 
faktörlerin dikkate alınarak, çözüme yönelik uygulama ve politikaların geliştirilmesi 
gerekmektedir. Çalışma arkadaşları tarafından görmezden gelinme ya da yok sayılma korkusu 
olmayan ya da yöneticileri tarafından kariyer ve terfi gibi durumların olumsuz yönde 
değerlendirileceği algısına sahip olmayan işgörenlerin fikir, düşünce ve önerilerini paylaştığı 
gibi, örgüt içerisinde gerçekleşen gözlemlediği olumsuz durumlar hakkında da bilgi verme 
eğiliminde artış sağlanacaktır. Bireylerin sergiledikleri davranışlar sonucunda katlanacağı sonuç 
ve etkileri değerlendirerek, davranışlarını gerçekleştirdiği düşünüldüğünde olumsuz algı bu 
davranışların gerçekleşmesindeki en önemli engellerden biri niteliğindedir. Araştırma 
sonucunda, örgütsel dışlanmanın örgütsel sessizlik ve olumsuz durumları bildirme eğilimi 
üzerinde orta düzeyin altında etkisi dikkate alındığında, yöneticilerin olumsuz nitelikli bu 
davranışın örgüt içinde yaygınlaşmasını engellemek ya da azaltabilmek için yönetimin 
uygulamaya yönelik alacağı karar ve uygulamalar ile diğer işletmelerde farklılaşarak, rekabet 
üstünlüğü sağlamasında önemli katkılar sağlayabilecek bilgi ve geri bildirimin örgüt içinde 
yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. 
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Öz 

Bu çalışmada Hatay’ın UNESCO yaratıcı gastronomi şehri olması ile ilgili yerel gastronomi 
işletmelerinin farkındalık düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 8 yerel 
gastronomi işletmesi yöneticisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmeler Kasım-Aralık 2019 tarihleri arasında kasti örneklem yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 
Elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Yapılan içerik analizinden hareketle, 
yöneticilerin; Hatay’ın turizm varlıklarına yönelik bilgi ve farkındalıklarının, gastronomi şehri 
algılarının, müşteri bilgilendirme faaliyetlerinin ve tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yüksek 
düzeyde oluğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu sonuçlar, yerel gastronomi işletmeleri 
yöneticilerinin Hatay’ın UNESCO yaratıcı gastronomi şehri ilan edilmesine yönelik bilgi ve 
farkındalık düzeylerinin yüksek olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte yaratıcı gastronomi 
şehrine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama gibi bölgesel yatırım ve projelere yönelik 
gerçekleştirilen faaliyetlerin yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu eksikliklerden dolayı 
Hatay’da gastronomi turizmine yönelik gelişmelerin sınırlı düzeyde kaldığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  

*Çalışma, Kübra PEKTAŞ’ın “UNESCO Yaratıcı Gastronomi Şehri Hatay'ın Yerel Aktörlerin
Bakış Açısıyla Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

Anahtar Kelimeler: UNESCO, Yaratıcı Şehir, Gastronomi, Turizm, Hatay. 
Makale Gönderme Tarihi: 30.04.2020 
Makale Kabul Tarihi: 02.07.2020 
Önerilen Atıf:  
Demirtaş, N. ve Pektaş, K. (2020). UNESCO Yaratıcı Gastronomi Şehri Hatay'ın Yerel Gastronomi 
İşletmecilerinin Bakış Açısıyla Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi, Türk Turizm Araştırmaları 
Dergisi, 4(3): 2724-2745. 
© 2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2724-2745. 

2725 

Journal of Turkish Tourism Research 
2020, 4(3): 2724-2745. 

DOI: 10.26677/TR1010.2020.506 
ISSN: 2587–0890 Journal Homepage: https://www.tutad.org      

RESEARCH PAPER 

Investigation of Awareness Level of UNESCO Creative Gastronomy City Hatay 
from the Perspective of Local Gastronomic Operators 

Assistant Prof. Dr. Nihat DEMİRTAŞ, İskenderun Teknik University, Faculty of Tourism, Hatay, 
e-mail: nihat.demirtas@iste.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4245-6909

Kübra PEKTAŞ, MSc., İskenderun Teknik University, Faculty of Tourism, e-mail: 
kubra.pektas.sbe17@iste.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9862-3200 

Abstract 

In this study, it is aimed to examine the awareness level of local gastronomic establishments 
related to the fact that Hatay is a UNESCO creative gastronomic city. For this purpose, semi-
structured interviews were held with 8 local gastronomic business managers. Interviews were 
carried out between November and December 2019 with the deliberate sampling method. 
Content analysis was applied to the obtained data. Based on the content analysis, the managers; 
It is concluded that Hatay's high level of knowledge and awareness of tourism assets, perceptions 
of gastronomy city, customer information activities and promotion and marketing activities. All 
these results indicate that the managers of local gastronomic enterprises have a high level of 
knowledge and awareness about declaring Hatay as a UNESCO creative gastronomic city. 
However, it has been stated that the activities carried out for regional investments and projects 
such as advertisement, promotion and marketing for the creative gastronomic city are 
insufficient. It is concluded that the developments regarding gastronomy tourism in Hatay 
remain limited due to these deficiencies. 
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GİRİŞ 

Turizm, birçok işkolu ve bilim dalı ile ilişki içerisinde bulunan esnek ve çok yönlü bir sektördür. 
Bu esneklik doğrultusunda turizm birçok alternatif türe sahiptir. Söz konusu alternatif türlerden 
biri olan gastronomi turizmi, “temel motivasyon faktörü özel bir yemeği tatmak veya bir yemeğin 
üretilmesini görmek amacıyla, yiyecek üreticilerini, yemek festivallerini, restoranları ve özel alanları 
ziyaret etmektir” şeklinde tanımlanmaktadır (Hall ve Sharples, 2003: 1). Temel motivasyonu özel 
bir yemeği deneyimleme isteği olma koşulu ile gastronomi turizmi, yerel yemek kültürü zengin 
olan şehirler için itici güce sahip olan önemli bir turizm türüdür. Bu kapsamda kültürel bir miras 
olarak gastronomi turizmi destinasyonların turistik çekiciliğini arttırarak rekabet ortamı 
oluşturmakta ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktadır (Hall ve Sharples, 2003: 6; Üner ve 
Şahin, 2016: 81; Akdemir ve Selçuk, 2018: 2034). Artan rekabet ortamı ile birçok şehir çeşitli 
alanlarda var olan potansiyelini daha da geliştirerek “yaratıcılık” unsuruna dönüştürmekte ve 
markalaşma çabaları dâhilinde kent imajına sahip olmak istemektedir. Bu bilinçle açılımı 
“Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü” olan UNESCO, kültürel birer miras olarak 
şehirlerin yaratıcı unsurlarının korunması gerektiği görüşüyle “Yaratıcı Şehirler Ağı (Creative 
Cities Network)” programını oluşturmuştur. Yaratıcı Şehirler Ağı programı şehirlerin sahip 
olduğu kültürel kaynakları ekonomik kazanca dönüştürme odaklı bir girişim olup, belirli temalar 
kapsamında kent imajı yaratma yöntemi ile hareket etmektedir (UNESCO, 2020). Söz konusu 
temalardan biri de yerel mutfakları kültürel miras olarak koruma amacı ile oluşturulan 
“gastronomi” temasıdır (Akın ve Bostancı, 2017: 111). Çuhadar ve Morçin (2020: 93) tarafından 
“yiyecek içeceğin hazırlanmasından sunumuna kadar olan sürecin bilimsel bir şekilde ele alınması” 
şeklinde ifade edilen gastronomi, yerel mutfakların pazarlanması için etkili bir pazarlama 
aracıdır (Üner ve Şahin, 2016: 80). Çünkü turistlerin bir bölgeye yönelik gerçekleştirdikleri 
ziyaretlerin temel motivasyon faktörlerinden biri de destinasyonun sahip olduğu yemek 
kültürünü tanıma ve deneyimleme isteğidir (Cömert, 2014: 65; Taştan ve İflazoğlu, 2018: 386). Bu 
doğrultuda gastronomi ve turizm arasındaki bağ, mutfaklar aracılığı ile kültürlerin tanıtımının 
sağlanmasına aracılık etmektedir (Akdu ve Akdu, 2018: 934).  

Türk mutfağının yaşayan en zengin mutfaklardan biri olduğu ifade edilmektedir (Üner ve Şahin, 
2016: 82). Söz konusu zenginliği ve turistik çekiciliğinden dolayı Türkiye, gastronomi turizmi için 
tercih edilen bir ülkedir (Şahin ve Ünver, 2015: 65). Türkiye’de Gaziantep (2015), Hatay (2017) ve 
Afyonkarahisar’ın (2019) UNESCO kapsamında yaratıcı gastronomi şehri ilan edilmesi, Türk 
mutfağının oldukça zengin ve çeşitli bir mutfak olduğunun göstergelerinden biri olarak 
nitelendirilebilir. Türkiye’nin mutfağı en ünlü kentlerinden biri ise gastronomi turizmine önem 
veren Hatay ilidir (Şahin ve Ünver, 2015: 65). Hatay ili, doğal, tarihi ve kültürel ögelerinin yanı 
sıra deniz, inanç ve gastronomi gibi birçok alternatif turizm türüne sahiptir  (Büyükşalvarcı ve 
Eren, 2019: 360). 

Yerel yemek kültürünün 13 medeniyet ile harmanlanarak zenginleştiği Hatay ili, 2017 yılında 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programına “gastronomi şehri” olarak dâhil olmuş ve var olan 
yemek kültürünü koruma ve geliştirme kapsamında önemli bir adım atmıştır. Yerel yemeklerin 
turistlere doğrudan aktarıldığı yerel gastronomi işletmelerinin “yaratıcı gastronomi şehri” ne 
yönelik farkındalık düzeyinin incelenmesinin gastronomi turizmi açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir. Bu önemle birlikte çalışmada, yerel gastronomi işletmelerinin UNESCO, 
yaratıcı şehir, gastronomi turizmi gibi kavramlara bakış açılarını tespit etmek ve farkındalık 
düzeylerini incelemek amaç edinilmiştir. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yemek yeme, zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu nedenle turistlerin seyahat motivasyonlarını arttıran bir 
unsur olarak gastronomi, turizm faaliyetlerinde önemli bir deneyim haline gelmiştir. Bu 
deneyimler, zamanla bazı kişiler için önemli değerler haline gelerek seyahat gerçekleştirmenin 
temel motivasyonu olmuş ve “gastronomi turizmi” kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır 
(Sarıışık, 2019: 224). Gastronomi turizmi kavramı, ilk defa 1998 yılında Lucy Long tarafından 
yerel mutfakları ve tüketim şekillerini deneyimlemek için gerçekleştirilen seyahatler olarak 
tanımlanmıştır (Temurçi, 2017: 508). Bu seyahatler genel olarak yiyecek içecek festivallerine, 
restoranlara, yöresel pazarlara ve yemek kurslarına yönelik gerçekleştirilmektedir (Çakıcı, 2019: 
34). Gastronomi turizmi, ekonomik gelir seviyesi ile ilişki içerisinde olan ve özel üretim ya da 
kaliteli yerel ürünlerin tüketimi olarak tanımlanan otantik bir deneyimdir (Temurçi, 2017: 508). 
Gastronomi turizmi faaliyetlerine katılan bireyler ise “gastro turist” olarak adlandırılmaktadır 
(Sarıışık, 2019: 226). Gastro turistlerin özellikleri (Ünver ve Şahin, 2017: 574; Sarıışık, 2019: 227): 
Yüksek gelir ve eğitim seviyesine sahiptirler ve buna paralel olarak yüksek harcamalar yaparlar, 
uzun süre konaklama istekleri vardır, seyahat planlarında yeme içme öncelikli düşünürler, 
değişik deneyimlere açık, yeme içme etkinliklerine katılma hevesi olan, araştırmacı ve entelektüel 
kişilerdir, farklı mutfak kültürlerini deneyimleme isteğine sahiptirler.  

Gastronomi turizmi, 12 ay boyunca gerçekleştirilebilen, yerel kalkınmaya katkı sağlayan, taklit 
edilemeyen, yöresel ve otantik ürün yelpazesi sayesinde destinasyon pazarlamasında itici güce 
sahip olan bir turizm türüdür (Ünver ve Şahin, 2017: 574). Sarıışık (2019: 234), Gaziantep, 
Erzurum, Aydın, Kayseri ve Hatay gibi illerin gastronomi potansiyelleri olduğunu ifade etmekte 
ve söz konusu illerin gastronomi tanıtımının yapılarak gastronomi turizmi rotalarına sahip 
olduğunu belirtmektedir.  

Hatay ili, sahip olduğu 600’ün üzerinde yemek ve tatlı türü ile 2017 yılının Ekim ayında UNESCO 
Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında “Gastronomi Şehri” unvanını almıştır (Kahraman, Etyemez ve 
Gençoğlu, 2019: 513). UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür alanlarında 
uluslararası işbirliği ile barış sağlamayı amaçlayan bir örgüttür (UNESCO, 2020). Yaratıcı Şehirler 
Ağı ise UNESCO tarafından 2004 yılında yaratılmış olup, farklı bölgelerden, farklı gelir 
düzeylerine, kapasite ve nüfusa sahip kentleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak amacıyla 
birleştiren bir girişimdir (UNESCO, 2020). Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirleri kendi enerji ve 
yeteneklerini yaratıcılığa dönüştürebilecekleri yedi temaya ayrılmaktadır. Bu temalar film, 
edebiyat, medya sanatları, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım ve gastronomi olarak 
belirlenmiştir (UNESCO, 2020). 

Tablo 1. Türkiye’deki Yaratıcı Şehirler 

Yıl Şehir Tema 

2015 Gaziantep Gastronomi 

2017 Hatay Gastronomi 

2017 Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları 

2017 İstanbul Tasarım 

2019 Afyonkarahisar Gastronomi 

2019 Kırşehir Müzik 

Kaynak: UNESCO, 2020. 
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Yaratıcı şehirler, eğitim seviyesi yüksek bireylerin yoğun olduğu, yüksek teknolojili endüstrilere 
sahip olan, yaratıcı mesleklerde faaliyet gösteren yaratıcı sınıfı kendisine çeken, farklılıklara açık 
şehirler olarak tanımlanmaktadır (Esen ve Atay, 2020: 29). Alan yazında yaratıcı şehirlere yönelik 
birtakım çalışmalara rastlanılmıştır. İzleyen bölümde bu çalışmalara yer verilecektir. 

 

Literatür Taraması 

Araştırma kapsamında yapılan literatür taraması, güncel durumu tespit edebilmek adına 2015 
yılı ve sonrası araştırmaları kapsamaktadır. Bununla birlikte ilgili literatür, araştırma amacına 
uygun olarak “UNESCO”, “yaratıcı şehir” ve “gastronomi” temaları esas alınarak taranmıştır. 

Edina Ajanoviç ve Beykan Çizel (2015) tarafından “UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı ile Antalya 
Kentinin Değerlendirilmesi” adlı çalışma hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı Antalya’nın film 
kenti olabilme potansiyelinin değerlendirilmesidir. Bu amaç kapsamında Akdeniz 
Üniversitesi’nden çeşitli fakültelerin akademisyenleri ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışma 
sonucunda Antalya’da gerçekleştirilen film festivallerine vurgu yapılarak ilin film kenti olma 
potansiyeline sahip olduğu belirtilmiş ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir.  

Bilal Yalçın (2016) tarafından “Nasıl Zanaat ve Halk Sanatları Şehri Olunur?” başlıklı çalışma 
hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı UNESCO kapsamında zanaat ve halk sanatları şehri ilan edilen 
şehirleri değerlendirmektir. Doküman incelemesi gerçekleştirilen çalışmada zanaat ve halk 
sanatlarının somut olmayan kültürel miras kapsamında korunması gerektiği belirtilerek zanaat 
ve halk sanatları şehirlerinin ortak özellikleri açıklanmıştır.  

Hasan Cenk Dereli (2016) tarafından “UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı, Tasarım Kenti Kriterleri 
Bağlamında İzmir’in Değerlendirilmesi” başlıklı doktora tezi hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında İzmir’in tasarım kenti olma hedefini 
değerlendirmektir. Çalışma sonucunda İzmir’in tasarım kenti olmasını engelleyen nedenler 
belirtilmiş, bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına ve İzmir’in tasarım kenti imajına sahip olmasına 
yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

Kenan Arınç (2017) tarafından “UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı İçin Bir Öneri: Bitlis Gastronomi 
Kenti” başlıklı çalışma hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı Bitlis ilinin yemek kültürünü belirlemek 
ve gastronomi kenti olabilirliğini tespit etmektir. Bu kapsamda Bitlis’in gastronomik özellikleri 
açıklanmıştır. Çalışma sonucunda Bitlis’in yemek kültürünün tanınmadığı tespit edilmiş ve yerel 
paydaşların desteği ile ilin tanıtımının yapılması önerilmiştir.  

Semra Gürbüz, Gülseren Özaltaş Serçek ve Lokman Toprak (2017) tarafından “Mardin’in 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında “Gastronomi Kenti” Olabilirliğine İlişkin Paydaş Görüşleri” 
başlıklı çalışma hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı Mardin’in UNESCO gastronomi şehri olma 
potansiyelini kamu kurumları, kademi, STK’lar ve özel sektör temsilcileri üzerinden 
değerlendirmektir. Çalışma kapsamında ilgili paydaşlara konuyla alakalı 17 soru sorularak 
alınan cevaplar neticesinde Mardin mutfağının zenginliği vurgulanmıştır. Çalışma sonucunda 
gerekli uğraşlar verildiği takdirde Mardin’in gastronomi şehri olabileceği belirtilmiştir.  

Pınar Yalçınkaya (2018) tarafından “Çanakkale’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi 
Teması Kapsamında Potansiyelinin Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. 
Çalışmanın amacı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı gastronomi şehri olma potansiyelinin 
değerlendirilmesidir. Bu kapsamda 15 yerel paydaşla yarı yapılandırılmış görüşme sağlanmıştır. 
Çalışma sonucunda Çanakkale’nin yerel gastronomi ürünlerinin ön plana çıktığı ve bu nedenle 
Çanakkale’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı gastronomi şehri olma potansiyeline sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. 
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Ömür Alyakut ve Saime Küçükkömürler (2018) tarafından “Kocaeli Gastronomi Potansiyelinin 
Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma hazırlanmıştır. Çalışmanın 
amacı UNESCO kapsamında zanaat ve halk sanatları şehri ilan edilen Kütahya’nın mutfak 
kültürünü incelemek ve gastronomi şehri olma potansiyelini değerlendirmektir. Doküman 
analizi yöntemi uygulanan çalışmada UNESCO’nun gastronomi şehri olarak Yaratıcı Şehirler 
Ağı’na katılmak isteyen şehirlerden istedikleri özellikleri Kütahya’nın taşıdığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Murat Kadir Yetkin (2019), “UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı Müzik Kenti Kriterleri Bağlamında 
Şanlıurfa’nın Müzik Kenti Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezini hazırlamıştır. 
Araştırmada, Şanlıurfa ilinin dini ritüeller ve sıra geceleri aracılığı ile çok zengin müzik kültürüne 
sahip olduğunu ve müziğin ilde kültür oturumlarına öncülük ettiğini vurgulanmaktadır. Bu 
nedenle Şanlıurfa’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programı dâhilinde müzik kenti 
olabilirliğinin değerlendirilmesi amaç edinilmiştir. Bu amaç kapsamında nitel araştırma 
yöntemlerinden görüşme yöntemi ile ilgili yerel müzik sanatçıları ile görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda örneklem grubuna dâhil edilen kişiler tarafından 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programının net olarak bilinmediği ve yanlış anlaşıldığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bununla birlikte ilde müzik eğitiminin sınırlı olduğu ve yerel müzik kültürünün 
gelecek nesillere aktarılamadan kaybolma tehlikesi olduğu belirtilmiştir. Çalışma sonucunda 
şehrin müzik kültürünün korunması, geliştirilmesi, gelecek nesillere aktarılması ve UNESCO 
Yaratıcı Şehirler Ağı listesine alınması için çeşitli öneriler sunulmuştur.  

Literatür taramasından hareketle “UNESCO”, “yaratıcı şehir” ve “gastronomi” başlıkları ile 
yapılan araştırmaların geneli, çeşitli kentlerin yaratıcılık temalarını değerlendirme ve ön plana 
çıkarmaya yönelik gerçekleştirilmiştir. Yaratıcı şehir ilan edildikten sonra bu kimliğin 
farkındalığına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların ise sınırlı düzeyde kaldığı ifade edilebilir. Bu 
nedenle yaratıcı şehir kimliğinin ilgili kişilerce farkındalık düzeyinin değerlendirilmesinin 
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

ARAŞTIRMA 

Araştırmanın Amacı 

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hatay, zengin yemek kültürüne ve çeşitliliğine sahip 
bir hoşgörü şehridir. Hatay, zengin ve çeşitli mutfağı sayesinde 2017 yılında gastronomi şehri 
ilan edilmiştir. Hatay’ın mutfağını yansıtan yerel gastronomi işletmelerinin “gastronomi şehri” 
unvanının ne kadar farkında olduklarının incelenmesi önem arz etmektedir. Daha önce Taştan 
ve İflazoğlu (2018) tarafından Hatay yerel restoran işletmelerine yönelik bir araştırma yapılmış 
ve UNESCO, Yaratıcı Şehirler Ağı ve Gastronomi şehri kavramlarının işletmeciler tarafından 
bilinirlik düzeyinin eksik olduğu, bu konuda yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının 
yetersiz olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Söz konusu çalışmanın farklı analiz tekniği ile tekrar 
edilmesinin, geçen süre zarfında farklılık ve benzerliklerin incelenmesine olanak sağlayacağı 
ifade edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Hatay’ın 2017 yılında UNESCO kapsamında 
gastronomi şehri ilan edilmesi ile ilgili gastronomi işletmelerinin bilgi ve farkındalık düzeyinin 
değerlendirilmesidir. 

 

 

Araştırmanın Yöntemi 
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Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Belirli bir davranışın, eylemin ve 
düşüncenin arkasındaki sebepleri anlayabilmenin tek yolu nitel araştırma yöntemidir (Taştan ve 
İflazoğlu, 2018: 388). Aynı zamanda nitel araştırma yöntemi, beslenme çeşitliliği, mutfak kültürü 
ve gıdalar ile ilişki içerisinde olan olguların bütüncül bir profille incelenerek anlaşılması için 
başvurulan araştırma yöntemlerindendir (Seçim, 2018: 199-200). Nitel araştırma türüne 
dayandırılan çalışmada katılımcılara görüşme türlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, soruların belli bir sırayı takip etme 
zorunluluğu olmayan ve önceden belirlenmeyen ek soruların görüşme esnasında sorulabilmesi 
gibi özelliklere sahip olan görüşme türüdür (Yüksel Yanık ve Ayazlar, 2015: 237). Görüşmeler 
Kasım-Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ortalama 10-20 dakika arası 
gerçekleştirilen görüşmeler sırasında katılımcıların kendini rahat hissedebilmesi açısından ses 
kayıt cihazı kullanımına rıza gösterip gösterilmediği sorulmuş bununla birlikte araştırmacının 
ses tonu, mimik, kıyafet gibi unsurları dikkate alınarak etik bir yaklaşım sergilenmiştir.  

Elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi, incelenen doküman içerisindeki 
ifadelerin belirli özelliklerini sistematik şekilde nicel hale getirerek tanımlayabilen ve bu yolla 
dokümana ilişkin belirli çıkarımlarda bulunan analiz yöntemidir (Şavran, 2012: 94-95). Başka bir 
tanıma göre ise katılımcılara ait görüşleri sistematik olarak tanımlamak için ilgili dokümanların 
karşılaştırılması ve analiz edilmesi için kullanılan bir tekniktir (Coşkun, Altunışık, Bayraktaroğlu 
ve Yıldırım 2015: 324).  

Araştırma evrenini Hatay ili oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi ise il merkezinde bulunan 
yerel gastronomi işletmeleridir. Araştırma kasti (kararsal) örnekleme yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Kasti örnekleme, araştırma amacına uygun şekilde araştırmacının yargısına 
bağlı olarak örnekleme dâhil edilen birimlerden meydana gelmektedir (Ural ve Kılıç, 2018: 40). 

Hatay Valiliği (2020)’nden elde edilen verilere göre Antakya merkezde toplam 9 adet turizm 
işletme belgeli yeme içme tesisi bulunmaktadır (Hatay Valiliği 2020). Söz konusu tesislerin hepsi 
ile görüşme talebinde bulunulmuş ve 6 tanesinden veri sağlanmıştır. Bununla birlikte araştırma 
kasti örneklem yöntemi ile gerçekleştirildiğinden, Antakya için önemli olduğu düşünülen yerel 
gastronomi işletmelerinden “Sultan Sofrası” ve Hatay’ın Gastronomi Şehri ilanı ile Hatay 
Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen “Gastronomi Evi”, araştırma örneklemine 
dâhil edilmiştir.  

Tablo 2. Görüşme Yapılan Gastronomi Tesisleri 

1 Gastronomi Evi 

2 Sveyka Restoran 

3 Leban Restoran 

4 Antikhan Konuk Kültür Evi 

5 Saklı Ev 

6 Barudi Özel Tesis 

7 Konak Antakya Restoran 

8 Sultan Sofrası 

 

Görüşme için toplam 5 soru belirlenmiştir. Araştırma kapsamında belirlenen sorular, yerel 
gastronomi işletmeleri yöneticilerine yöneltilmiştir. Katılımcılara yöneltilen görüşme formu 
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Çağlar (2018: 30-31)’ın yüksek lisans tezinden derlenerek hazırlanmıştır. Araştırma soruları şu 
şekildedir:  

1. Bir turizm şehri olarak Hatay’ı nasıl değerlendirebilirsiniz? 
2. Hatay’ın UNESCO yaratıcı gastronomi şehri olmasına yönelik algılarınız nelerdir? 
3. İşletmeniz, UNESCO yaratıcı gastronomi şehri ile ilgili müşterileri bilgilendirmeye 

yönelik bir çalışma (broşür, materyal, web sitesi) yapıyor mu/yapacak mı? 
4. Hatay’ın UNESCO yaratıcı gastronomi şehri seçilmesinin etkisiyle bölgeye 

yapılan/yapılması planlanan yatırımlar ve projeler nelerdir?  
5. Hatay’ın UNESCO yaratıcı gastronomi şehri seçilmesini işletmenizin pazarlama 

stratejisi açısından değerlendirebilir misiniz?  

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bulgular bölümünde belirli yeme içme tesislerinden elde edilen veriler analiz edilmiştir. 
Katılımcılardan elde edilen alıntılar, gizlilik esasına dayanılarak, isimleri verilmeden kodlanarak 
aktarılmıştır. Yerel gastronomi işletmeleri yöneticilerinin adını sembolize etmesi için “K” harfi 
kullanılmış ve her katılımcıya “K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 ve K8” şeklinde bir numara verilmiştir. 
Verilerin analizi ile ulaşılan sonuçlara, sonuç ve öneriler bölümünde yer verilmiştir.  

Katılımcıların zihninde “Hatay turizmi” düşüncelerini tespit edebilmeye yönelik sorulan “Bir 
turizm şehri olarak Hatay’ı nasıl değerlendirebilirsiniz?” sorusuna karşılık elde edilen yanıtlar analiz 
edilmiştir. “Hatay’ın Turizm Varlıkları” kategorisi adı altında frekans sıklığına göre kodlar 
halinde bir araya getirilen ifadeler, Tablo 3’te sunulmaktadır. 

Tablo 3’te katılımcıların “Hatay’ın Turizm Varlıkları” kategorisine yönelik ifadelerine yer 
verilmiştir. Söz konusu kategoriden toplam 16 kod elde edilmiştir. Katılımcıların ifadelerine göre 
“Tarih” ve “Yemek Kültürü” kodları %16,12 katılım oranı ile belirgin turizm varlıkları olarak öne 
çıkmaktadır. Buna göre katılımcıların zihninde Hatay’ın tarihi ve yemek kültürü en önemli 
turizm varlığı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu katılım oranını %12,90 ile “Medeniyetler Şehri” 
kodu takip etmektedir. “Gastronomi” kodu %9,67 katılım oranı ile görülürken, “Meze” ve 
“Kültür” kodları %6,45 katılım oranı ile eşit düzeyde görülmektedir. Bu katılım oranlarına göre 
katılımcılar Hatay’ı medeniyetler şehri ifadesi ile nitelendirmekte ve gastronomi şehri olduğunu 
da ifade etmektedirler. Aynı zamanda Hatay’ın kültür şehri olduğu ve mezeleri ile ön plana 
çıktığı da ifade edilmektedir. Hatay’ın turizm varlıkları kategorisinde yer alan diğer turizm 
varlıkları ise sırası ile şu şekildedir; “Kilise”, “Harbiye”, “Antakya Evleri”, “Samandağ”, “Titüs”, 
“3T”, “Mimari”, “Kurtuluş”, “Uzun Çarşı” ve “Mozaik” kodları %3,22 ile en düşük katılım 
oranına sahip turizm varlıkları olarak görülmektedir. Kilise kodu, Hatay ilinin kiliseleri ile ünlü 
olduğunu ifade ederken, Harbiye kodu, Harbiye bölgesinin önemli bir turizm varlığı olduğunu 
ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir.  Antakya Evleri kodu, eski Antakya evlerinin 
Hatay turizmi için önemli olduğunu ifade eden, Samandağ kodu ise Samandağ bölgesinin önemli 
bir turizm varlığı olduğunu ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Titüs kodu, Titüs 
Tünelleri ’nin önemli bir turizm varlığı olduğunu ifade eden katılımcı görüşlerinden elde 
edilmiştir. Bununla birlikte katılımcının “3T” olarak ifade ettiği 3T kodu, Hatay’ın ticaret, tarım, 
turizm ile öne çıkan bir il olduğunu ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Mimari 
kodu, Hatay’ın mimari eserleri ile ön plana çıktığını, Kurtuluş kodu, Kurtuluş Caddesi’nin 
önemli bir turizm varlığı olduğunu, Uzun Çarşı kodu, Uzun Çarşı’nın önemli bir turizm varlığı 
olduğunu ve Mozaik kodu ise Hatay mozaiklerinin turizm için önemli olduğunu ifade eden 
katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre Yemek Kültürü, Gastronomi ve meze 
kodlarının aynı kategoride değerlendirildiği varsayıldığında Hatay’ın gastronomi şehri olarak 
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tanınmış olduğu ifade edilebilir. Gastronomi ifadesinin başlı başına bir kod olarak karşımıza 
çıktığı göz önünde bulundurulduğunda bu tespitin daha da belirginleştiği ve katılımcıların 
zihninde Hatay’ın gastronomi ile özdeşleştiği söylenebilir. Aynı zamanda katılımcıların Hatay’ı 
bir turizm şehri olarak gördükleri ve birçok turizm potansiyelinin farkında oldukları ifade 
edilebilir. Katılımcıların bulgulara yönelik ifadeleri aşağıdaki gibi örneklendirilebilir 
(K=Katılımcı): 

 

Tablo 3. Hatay’ın Turizm Varlıkları Kategorisi 

Sıra 
No 

Katılımcı No K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ∑ % 

1 Yemek Kültürü  X X  X  X X 5 16,12 

2 Tarih   X  X X X X 5 16,12 

3 Medeniyetler 
Şehri 

X X  X  X   4 12,90 

4 Gastronomi X X   X    3 9,67 

5 Kültür X X       2 6,45 

6 Meze X     X   2 6,45 

7 Kilise  X       1 3,22 

8 Harbiye  X       1 3,22 

9 Antakya Evleri     X    1 3,22 

10 Samandağ     X    1 3,22 

11 Titüs     X    1 3,22 

12 3T (ticaret, 
tarım, turizm) 

     X   1 3,22 

13 Mimari      X   1 3,22 

14 Kurtuluş      X   1 3,22 

15 Uzun Çarşı      X   1 3,22 

16 Mozaik      X   1 3,22 

 ∑ 4 6 2 1 6 8 2 2 31 100 

 

K1: “Gastronomi açısından değerlendirecek olursak kendine özgü yaklaşık 670 mezeye sahip bir il. Lübnan 
ve Ortadoğu’nun karışık mezeleriyle harmanlanıyor. Kültürel açıdan da dünyanın en zengin kültürel 
mirasına sahibiz çünkü kardeşlik olarak bütün dinleri aynı şekilde barındıran bir il.” 

K5: “Tarihi varlıklar öne çıkıyor eski Antakya evleri, Samandağ, Titüs vs. bir de yeni yeni gastronomi ön 
plana çıkmaya başladı ama daha çok tarihi geziler düzenleniyor buraya. İşletmemizin yerli turist açısından 
müşteri portföyü yüksek biraz yani genelde insanlar gezmeye, ikinci planda da yeme içmeye geliyorlar.”   

K6: “Hatay şehri ticaret, tarım, turizm ile geçinen ve ekonomiyi ayakta tutan bir şehirdir. Hatay antik 
dönemden bu yana 4-5 bin yıllık bir şehir olduğu için çeşitli medeniyetler burada hüküm sürmüştür. Bu 
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medeniyetler mimariyi de etkilemiştir, mimari eserlere çok büyük katkısı olmuştur. (…) Onun dışında bu 
cadde yani Kurtuluş Caddesi dünyada ilk ışıklandırılan caddedir ve antik dönemde adı Herod Caddesi’dir. 
Mozaiklerimiz ise Helenistik döneme ait. Bakın bu tablonun adı “Şarap Âlemi”. O dönemde Helenler şarabı 
sarhoş olmak için değil sağlık için tüketirlermiş, toprak kupalarda ve sabah erken saatlerde. Demem o ki 
şehrin tarihi boyutu çok yüksek turizm açısından. Buraya Kalenler gelmiş, Romalılar gelmiş… Romalılar 
alt yapıyı tamamlamış. Uzun çarşının üstü eskiden çeliğin üretildiği taştandı, altı da kanalizasyon. Saray 
Caddesinde de su kemeri kalıntısı var. Bunların ne demek olduğunu bilmiyorlar. Gelelim yemek 
kültürüne… Baştan beri anlattıklarım aslında hep yemekle ilgiliydi. Buraya Helenler gelmiş; yemek 
getirmiş, Romalılar gelmiş; yemeklerini beraber getirmiş, Süryaniler gelmiş; yemeklerini beraber getirmiş, 
Ermeniler gelmiş; yemeklerini beraber getirmiş, Yahudiler gelmiş; yemeklerini beraber getirmiş… Yani 
medeniyetlerin birleşmesiyle çok zengin bir yemek kültürü ve çok zengin bir mutfak ortaya çıkıyor. 
Bununla birlikte en son Fransızların Hatay’a gelişi ile birçok şey daha geliyor onlarla birlikte, mesela 
humus. Fransızlar humusu püre olarak kullanırlarmış daha sonra bu Hatay mutfağına meze olarak 
geçmiş.” 

Katılımcıların zihninde “Gastronomi Şehri” algısını tespit edebilmeye yönelik sorulan “Hatay’ın 
UNESCO yaratıcı gastronomi şehri olmasına yönelik algılarınız nelerdir?” sorusuna karşılık elde 
edilen yanıtlar analiz edilmiştir. “Gastronomi Şehri Algısı” kategorisi adı altında frekans sıklığına 
göre kodlar halinde bir araya getirilen ifadeler, Tablo 4’te sunulmaktadır. 

 

Tablo 4. Gastronomi Şehri Algısı Kategorisi 

Sıra 
No 

Katılımcı No K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ∑ % 

1 Yerel Kalkınma X X  X X X X  6 42,85 

2 Gereklilik X X  X   X  4 28,57 

3 Gastro turist      X  X 2 14,28 

4 Hazırlık   X      1 7,14 

5 Sektörel Yenilik      X   1 7,14 

 ∑ 2 2 1 2 1 3 2 1 14 100 

 

Tablo 4’te katılımcıların “Gastronomi Şehri Algısı” kategorisine yönelik ifadelerine yer 
verilmiştir. Söz konusu kategoriden toplam 5 kod elde edilmiştir. Katılımcı ifadelerine göre 
“Yerel Kalkınma (%42,85)”, en fazla ifadeye sahip kod olarak görülmektedir. Bu kod gastronomi 
şehri unvanının Hatay turizminin gelişiminde fayda sağladığını, sağlamaya devam edeceğini ve 
şehrin tanınırlığının arttığını ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Bu katılım 
oranını “Gereklilik (%28,57)” kodu takip etmektedir. Gereklilik kodu, katılımcıların Hatay’ın 
yaratıcı gastronomi şehri unvanını hak ettiğini ve gastronomi şehri olması gereken ideal şehir 
olduğunu ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. “Gastro turist (%14,28) kodu 
katılımcıların gastronomi şehri unvanı ile gastronomi ağırlıklı gelen turistlerde artış olduğunu 
ve genellikle gastro turistleri ağırladıklarını ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. 
“Hazırlık” ve Sektörel Yenilik (%7,14)” kodları en düşük katılım oranına sahip kodlar olarak 
görülmektedir.  Hazırlık kodu katılımcıların EXPO 2021’e yönelik gastronomi ağırlıklı hazırlıklar 
yaptığını ifade eden, Sektörel Yenilik kodu ise gastronomi şehri unvanı ile Hatay turizm 
sektörünün kültürel farklılık yaşayarak yenilendiğini ifade eden katılımcı görüşlerinden elde 
edilmiştir. Bu sonuçlara göre katılımcıların genelinin “gastronomi şehri” ifadesinin Hatay için bir 
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etki yaratacağı görüşünde oldukları ve gastronomi şehri ilanı ile Hatay turizminin kalkınacağını 
düşündükleri ifade edilebilir. Katılımcıların bulgulara yönelik ifadeleri aşağıdaki gibi 
örneklendirilebilir (K=Katılımcı):  

K2: “Hatay her zaman mutfağı ile kültürü ile tarihi ile ön planda olan bir şehir dolayısıyla bence geç 
kalınmış. Bence tanınmada ve şehrin ekonomisine çok büyük artıları olacak.”  

K3: “Belediye ve valilik de dâhil olmak üzere tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz Hatay olarak el birliğiyle.” 

K4: “Geç kalınmış bir şey daha da erken olması gerekiyordu. Antep’in de önüne geçebilecek potansiyeli var 
buranın.” 

K6: “Gastronomi şehri olması yemek kültürüne ve lezzetine farklılık kazandıracak diye düşünüyorum. 
Hatay Türkiye çapında yemek konusunda en iyi üç şehirden biri şuanda gastronomi şehri kimliği de bunun 
tanıtımına yardımcı olacaktır. Turizm açısından etkili olacaktır. Bizim restoranın müşterileri genellikle 
şehir dışından geliyor. Gastronomi şehri unvanının buna faydası var mesela.”  

K7: “Gastronomi şehri olması iyi bir şey turizm açısından, şehre katkısı olacağını düşünüyorum bu bir 
gereklilikti. Şehrin tanınması açısından iyi bir algı yarattı. Türkiye tarafından şehrin niteliği genelde 
bilinmiyordu. Antakya/Hatay deyince kafada başka yargılar vardı, bir doğu şehri olarak özdeşleştiriliyordu. 
Şimdi bunun kalması şehrin tanınırlığı açısından iyi bir şey ilgiyi arttıracaktır.”     

K8: “Ben daha önce bu sektörde değildim 5 yıl kadar oldu girelim ama gastronomi şehri olduktan sonra 
yeni ve farklı müşteriler kazandık hem şehir dışından hem yurtdışından misafirlerimiz oldu.” 

Katılımcıların “müşteri bilgilendirme” faaliyetlerini tespit edebilmeye yönelik sorulan 
“İşletmeniz, UNESCO yaratıcı gastronomi şehri ile ilgili müşterileri bilgilendirmeye yönelik bir çalışma 
(broşür, materyal, web sitesi) yapıyor mu/yapacak mı?” sorusuna karşılık elde edilen yanıtlar analiz 
edilmiştir. “Müşteri Bilgilendirme Faaliyetleri” kategorisi adı altında frekans sıklığına göre 
kodlar halinde bir araya getirilen ifadeler, Tablo 5’te sunulmaktadır. 

Tablo 5. Müşteri Bilgilendirme Faaliyetleri Kategorisi 

Sıra 
No 

Katılımcı No K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ∑ % 

1 Broşür   X X X X   4 28,57 

2 Sosyal Medya  X   X    2 14,28 

3 Bilgilendirme 
Planı 

      X X 2 14,28 

4 Yok X        1 7,14 

5 Sözlü 
Bilgilendirme 

 X       1 7,14 

6 Web Sitesi   X      1 7,14 

7 Workshop    X     1 7,14 

8 Lezzet Turları       X  1 7,14 

9 Gastro turist       X  1 7,14 

 ∑ 1 2 2 2 2 1 3 1 14 100 

Tablo 5’te katılımcıların “Müşteri Bilgilendirme Faaliyetleri” kategorisine yönelik ifadelerine yer 
verilmiştir. Söz konusu kategoriden toplam 9 kod elde edilmiştir. Katılımcı ifadelerine göre 
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“Broşür” %28,57 katılım oranı ile en fazla ifade içeren kod olarak karşımıza çıkmaktadır. Broşür 
kodu, katılımcıların Hatay’ın UNESCO yaratıcı gastronomi şehri seçilmesine yönelik müşterileri 
tanıtım broşürleri ile bilgilendirdiklerini ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. 
“Sosyal Medya” ve “Bilgilendirme Planı” kodları, %14,28 katılım oranı ile bir sonraki yüksek 
katılım oranlı kodlar olarak görülmektedir. Sosyal Medya kodu, katılımcıların müşterilerini 
çeşitli sosyal medya tanıtımları ile bilgilendirdiklerini ifade eden ve Bilgilendirme Planı kodu 
katılımcıların ileriye yönelik birtakım bilgilendirme faaliyetleri yapacaklarını belirten katılımcı 
görüşlerinden elde edilmiştir. Müşteri bilgilendirme faaliyetleri kategorisinde yer alan diğer 
kodlar ise sırası ile şu şekildedir; “Yok”, “Sözlü Bilgilendirme”, “Web Sitesi”, “Workshop”, 
“Lezzet Turları” ve “Gastro turist” kodları %7,14 ile en düşük katılım oranına sahip müşteri 
bilgilendirme faaliyetleri olarak görülmektedir. Yok kodu, katılımcıların birebir “yok” cevabı ile 
meydana gelmiştir. Sözlü Bilgilendirme kodu, genel olarak katılımcıların sözlü bir ifade ile 
müşterilerine Hatay’ın gastronomi şehri olduğunu ifade ederek müşterilerine ufak bir hatırlatma 
yaptıklarını ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Web Sitesi kodu, işletmelerinin 
web sitelerinde gastronomiye yönelik bilgilendirme yaptıklarını ifade eden, Workshop kodu ise 
işletmenin yöresel yemeklerine yönelik workshop düzenlediğini ifade eden katılımcı 
görüşlerinden elde edilmiştir. Lezzet Turları kodu katılımcıların lezzet turlarını ağırladığını ifade 
eden ve irtibat kodu katılımcıların uluslararası acenteler ile irtibat kurarak gastronomi turistlerini 
ağırlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden ifade eden katılımcı görüşlerinden elde 
edilmiştir. Bu sonuçlara göre katılımcıların genelinin müşteri bilgilendirmeye yönelik işletme 
içerisinde çeşitli çalışmalara sahip oldukları ifade edilebilir. Katılımcıların bulgulara yönelik 
ifadeleri aşağıdaki gibi örneklendirilebilir (K=Katılımcı): 

K2: “Sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz, sosyal medya ve gelen insanları bilgilendirme ve yönlendirme 
konusunda hem çalışanlarımız hem biz gerekli açıklamaları yapıyoruz.”  

K4: “Yapıyoruz broşürlerimiz mevcut, burada UNESCO önderliğinde buranın yöresel yemekleriyle ilgili 
workshoplar yapılıyor. Gelenleri bilgilendiriyoruz zaten UNESCO tarafından denetleme de oluyor. 
Yaptığımız her şeyi raporluyoruz ve gelen UNESCO ekibine raporlarımızı sunuyoruz.” 

K5: “Kendi çapımızda broşürlerimiz var ama yeterli değil sosyal medyaya ağırlık vermemiz gerekiyor.” 

K6: “Genellikle yemek broşürleri bastırıyoruz, yenilikler ekliyoruz. Şimdilik başka bir plan yok çünkü daha 
bu müessese bir yıldır aktif, bizde yeniyiz.” 

K7: “Şimdilik yok ama daha sonra EXPO 2021 projesi dâhilinde çalışmalarımız olacak. Tabi kendi 
çapımızda turizme yönelik faaliyetlerimiz var acentelerle görüşüyoruz, İstanbul’daki turisti buraya 
çekmeye çalışıyoruz o şekilde çalışmalarımız var ama daha sonra Hatay’ın bütünüyle belediyenin yapacağı 
öncülükle beraber bir çalışma yapacağız. Benim turlarım zaten Hatay gastronomisine yönelik, lezzet turları 
düzenliyorum, farklı ülkelere yönelik çalışan acentelerle görüşüyorum.”  

Katılımcıların “Bölgesel Yatırım ve Projeler” bilgi ve farkındalıklarını tespit edebilmeye yönelik 
sorulan “Hatay’ın UNESCO gastronomi şehri seçilmesinin etkisiyle bölgeye yapılan/yapılması planlanan 
yatırımlar ve projeler nelerdir?” sorusuna karşılık elde edilen yanıtlar analiz edilmiştir. “Yatırım ve 
Proje Farkındalığı” kategorisi adı altında frekans sıklığına göre kodlar halinde bir araya getirilen 
ifadeler, Tablo 6’da sunulmaktadır. 

 

 

 

Tablo 6. Yatırım ve Proje Farkındalığı Kategorisi 
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Sıra 
No 

Katılımcı No K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ∑ % 

1 Tesis Artışı X   X  X   3 23,07 

2 Yatırım/Proje 

Eksik/Yok 

  X    X X 3 23,07 

3 Gastronomi Evi  X   X    2 15,38 

4 MSM (Mutfak 
Sanatları Merkezi) 

 X       1 7,69 

5 Workshop  X       1 7,69 

6 Yöresel Yemek    X     1 7,69 

7 Menü Çeşitliliği    X     1 7,69 

8 Eğitim    X     1 7,69 

 ∑ 1 3 1 4 1 1 1 1 13 100 

Tablo 6’da katılımcıların “Yatırım ve Proje Farkındalığı” kategorisine yönelik ifadelerine yer 
verilmiştir. Söz konusu kategoriden toplam 8 kod elde edilmiştir. Katılımcı ifadelerine göre 
“Yatırım/Proje Eksik/Yok” ve “Tesis Artışı” kodları, %23,07 katılım oranı ile en fazla ifadeye 
sahip kodlar olarak görülmektedir. Yatırım/Proje Eksik/Yok kodu, genel olarak katılımcıların 
herhangi bir yatırım ve projeye rastlamadıklarını ifade etmektedir. Tesis Artışı kodu ise 
katılımcıların Hatay’ın gastronomi şehri seçilmesi ile yerel gastronomi işletmelerin arttığını ifade 
eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Bu katılım oranını “Gastronomi Evi (%15,38)” kodu 
takip etmektedir. Gastronomi Evi kodu, Hatay’ın Yaratıcı Gastronomi Şehri olduktan sonra 
Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen bir proje olan Gastronomi Evi’ni ifade eden 
katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. En düşük yüzdeliğe sahip kodlar ise MSM (Mutfak 
Sanatları Merkezi), Workshop, Yöresel Yemek, Menü Çeşitliliği ve Eğitim (%7,69) şeklindedir. 
MSM kodu Mutfak Sanatları Merkezi’ni ifade eden, Workshop kodu belediye tarafından 
gastronomiye yönelik workshop düzenlendiğini ifade eden katılımcı görüşlerinden elde 
edilmiştir. Yöresel Yemek kodu, Hatay’ın gastronomi şehri ilan edilmesi ile işletmenin münferit 
olarak yöresel yemeklere ağırlık verdiğini ifade eden, Menü Çeşitliliği kodu, yine işletmenin 
münferit olarak menülerine sık sık yeni lezzetler eklediğini ifade eden katılımcı görüşlerinden 
elde edilmiştir. Eğitim kodu ise işletmenin münferit olarak personellerini HATMEK (Hatay 
Meslek Edindirme Kursları) aracılığıyla gastronomi eğitimine tabi tuttuklarını ifade eden 
katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre katılımcıların genelinin yatırım ve 
proje eksikliğini dile getirdikleri, akabinde bazı katılımcıların gastronomi şehri ilanı ile bölgede 
artan yeme içme tesislerinin farkında oldukları anlaşılmaktadır. Sınırlı düzeyde katılımcı ise 
Gastronomi Evi’ni belediye yatırımı olarak değerlendirmektedir. Bu ifadeler dışında katılımcılar, 
bölgesel yatırım ve projelerden ziyade yöresel yemek, menü çeşitliliği ve eğitim gibi münferit 
olarak birtakım yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade etmektedirler. Katılımcıların bulgulara 
yönelik ifadeleri aşağıdaki gibi örneklendirilebilir (K=Katılımcı): 

K1: “İşletmeler açıldı onun dışında turistlerin ilgisini çekecek şeyler araştırılıp ona göre alt yapı 
hazırlanarak gerekli önlemler alınacak.” 

K2: “Belediyenin bunlarla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Bir gastronomi evi açıldı orada workshoplar 
yapılıyor, şehir dışından gelen misafirler ağırlanıyor. Son dönemde valilik meclis künefenin yerini alıp hem 
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gastronomi evi olarak hem de sanıyorum bir müzeye çevrilecek. Bunlar olumlu şeyler gastronomi şehri ilan 
edildikten sonra yapıldı.” 

K4: “5 tane konak şuan restore ediliyor gastronomi alanında Hatay’a kazandırılacak bizim işletmemizle 
başlandı biz açıldık şimdi Samandağ’a bir tane açılıyor. (…)Biz burada 220’ye yakın yöresel Hatay yemeği 
yapıyoruz, her gün menülerimizi yeniliyoruz. Aşçılar, garsonlar hepsi giyim kuşam sunum noktasında 
dört dörtlük… (…) Biz personelimize HATMEK’ten özel kurs verdik.” 

K5: “Gastronomi evi yapıldı.” 

K6: “Eski Antakya evleri restorana çevriliyor mesela son bir ayda üç yer açıldı. Açılan yerler hem turlara 
hem de yerel halka hitap ediyor.” 

K7: “Yetersiz, genelde EXPO 2021’e yönelik projeler var alanlar kiralanıyor bildiğim kadarıyla ama şuan 
için yeterli olduğunu düşünmüyorum.” 

Katılımcıların “Tanıtım ve Pazarlama” faaliyetlerini tespit edebilmeye yönelik sorulan “Hatay’ın 
UNESCO yaratıcı gastronomi şehri seçilmesini işletmenizin pazarlama stratejisi açısından 
değerlendirebilir misiniz?” sorusuna karşılık elde edilen yanıtlar analiz edilmiştir. “Tanıtım ve 
Pazarlama Faaliyetleri” kategorisi adı altında frekans sıklığına göre kodlar halinde bir araya 
getirilen ifadeler, Tablo 7’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 7. Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Kategorisi 

Sıra No Katılımcı No K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 ∑ % 

1 Menü 
Çeşitliliği 

X    X X X X 5 45,45 

2 Entegrasyon  X       1 9,09 

3 Sosyal Medya  X       1 9,09 

4 Tesis Planı     X    1 9,09 

5 Etkinlik    X     1 9,09 

6 Yemek 
İnovasyonu 

       X 1 9,09 

7 Faaliyet/Stratej
i Yok 

  X      1 9,09 

 ∑ 1 2 1 1 2 1 1 2 11 100 

 

Tablo 7’de katılımcıların “Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri” kategorisine yönelik ifadelerine yer 
verilmiştir. Katılımcı ifadelerine göre “Menü Çeşitliliği (%45,45)” en fazla ifadeye sahip kod 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kod, katılımcıların Hatay’ın gastronomi şehri olması ile işletme 
menülerinde yöresel ürünleri arttırarak Hatay lezzetlerini ön plana çıkarma çabalarını ifade eden 
katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Menü Çeşitliliği kodu dışındaki tüm kodlar %9,09 ile eşit 
katılım oranına sahiptir. Söz konusu kodlar;  Entegrasyon, Sosyal Medya, Tesis Planı, Etkinlik, 
Yemek İnovasyonu ve Faaliyet/Strateji Yok kodlarıdır. Entegrasyon kodu katılımcıların Türkiye 
geneli restoranlarla işbirliği içerisinde ilerleyerek süreci devam ettirdiklerini ve ulusal tur 
firmaları ile irtibata geçerek ortak hareket ettiklerini ifade eden katılımcı görüşlerinden elde 
edilmiştir. Sosyal Medya kodu katılımcıların sosyal medya aracılığı ile gastronomi tanıtımı 
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yaptıklarını ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Tesis Planı kodu katılımcıların 
müşteri beklentileri çerçevesinde restoran açma planına sahip olduklarını ifade eden katılımcı 
görüşlerinden elde edilmiştir. Etkinlik kodu katılımcıların işletme bünyesinde yaptıkları yöresel 
ürün yarışmalarını ifade eden Yemek İnovasyonu kodu ise katılımcıların işletme bünyesinde 
geliştirdikleri yemekleri ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Son kod olan 
Faaliyet/Strateji Yok kodu katılımcıların herhangi bir faaliyet ya da stratejiye sahip olmadıklarını 
ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Bu analizlere göre katılımcıların genelinin 
Hatay gastronomisine, menülerine yeni lezzetler ekleyerek katkı sundukları ve bunun dışında 
gerçekleştirdikleri faaliyet ve stratejilerin sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların 
bulgulara yönelik ifadeleri aşağıdaki gibi örneklendirilebilir (K=Katılımcı): 

K1: “Gastronomi alanında biz genelde kaybolmuş mezeleri ve yiyecekleri yeniden canlandırmaya 
çalışıyoruz, kendi şehrimize özgü olan şeyleri tanıtmaya çalışıyoruz.” 

K2: “Biz zaten bir restoran olarak tüm Türkiye’deki restoranlarla iş birliği yaparak gerekli adımları 
atıyoruz. Onun dışında şuan bence Türkiye’deki en etkili ağ sosyal medya bunun için instagram sayfamız 
var. İnsanlar bir yere gelirken tripadvisordan, foursquareden bir ön araştırma yaparak geliyorlar o yüzden 
bu tarz sosyal mecralar bence ön plana çıkarıyor işletmeyi. Turlar mevsimseldir biliyorsunuz genelde 
eylülde başlar kasım sonu aralık başına kadar devam eder sonra martta başlar hazirana kadar devam eder o 
nedenle özellikle İzmir ve İstanbul’daki tur firmaları ile görüşüyoruz sürekli irtibat içinde olarak turları 
almaya çalışıyoruz.” 

K4: “Yarışmalar yapılıyor, kısır, alinazik, haytalı gibi yöresel ürünler yarışmaları yapılıyor. Farklı 
etkinlikler yapılıyor Belben atölyesi yaptık. Gastronomi buranın kültürüyle beraber harmanlanıyor mesela 
burada yemek odaları var Hatay’ın Roma döneminden itibaren himayesinde olduğu devletleri de 
simgeleyen odalar bunlar Osmanlı odası var, Selçuklu odası var.” 

K5: “bizde sadece cafe bar var yeme üzerine olmadığı için zaten bilinen şeyler ekstra bir şey yapmamıza 
gerek yok kokteyl çeşitlerini arttırabilirim menüye dünya kahvelerini ekleyebilirim. İvme yaratmak için 
restoranların bir şeyler yapması lazım ilerleyen zamanlarda nabza göre belki bizde restoran açabiliriz.” 

K6: “Rekabet artıyor bu nedenle menüde zenginlik, çeşitlilik gibi adımlarımız var.”  

K7: “Otel ve restoranlar farklı düzenlemeler yapıyor ancak biz sadece yemek üzerine olduğumuz için 
genelde yemeklerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Aşuruyla, mumbarıyla Hatay’ı yaşatan yemekleri ön plana 
çıkarmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Geçmişimizden gelen yemekleri sunmaya çalışıyoruz. Antakya’da 
artık bunları yapan insanlar kalmadı evlerde de yapılmıyor genelde restoranlarda yeniliyor o yüzden hem 
turistlere hem de yerel halka yönelik bunu yapan birkaç restorandan biriyim bu şehirde.” 

K8: “Benim kendi özelimde bir lezzetim var adı “Leban İncisi” içerisinde çekilmiş Antep fıstığı, çam fıstığı, 
peynir ve kıyma var. Bunu sıcak yemek olarak müşteriye sunuyorum ve menümü çeşitlendirmeye 
çalışıyorum. Onun dışında mezelere çeşitlilik getiriyorum. Mezeler için günlük, sıcak ve taze sebzeler 
kullanıyorum. Bu ve buna benzer pazarlama faaliyetlerim mevcut." 

Katılımcıların görüşme esnasında belirttikleri birtakım eksiklikler doğrultusunda “Gastronomi 
Şehrinin İhtiyaçlarını” tespit edebilmeye yönelik 1-5 arası sorulan sorulardan hareketle elde edilen 
yanıtlar analiz edilmiştir. Kodlar 1-5 arası sorulardan elde edildiğinden ve katılımcıların 
ifadelerinin fazlalığından dolayı “Genel Eksiklikler” kategorisi; Altyapı Eksikliği, Tanıtım 
Eksikliği, Bürokrasi Eksikliği, Tesis Eksikliği, Standardizasyon Eksikliği, Algı Eksikliği ve Eğitim 
Eksikliği alt kategorilerine ayrılarak analiz edilmiştir. “Genel Eksiklikler” kategorisi adı altında 
frekans sıklığına göre alt kategoriler ve kodlar halinde bir araya getirilen ifadeler, Tablo 8’de 
sunulmaktadır. 
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Tablo 8. Genel Eksiklikler Kategorisi  

Kategor
i 

Alt Kategori Kod Σi Σi (16) % 
G

en
el

 E
ks

ik
lik

le
r 

 

 

Altyapı Eksikliği 

Yol 1   

Otopark 1 5 31,25 

Hijyen 2   

Ulaşım 1   

Tanıtım Eksikliği Reklam 1 1 6,25 

 

Bürokrasi Eksikliği 

Denetim 1 2 12,5 

Belge 1   

 

Tesis Eksikliği 

Restoran 4 5 31,25 

Otel 1   

Standardizasyon Eksikliği Fiyat 1 1 6,25 

Algı Eksikliği Savaş Algısı 1 1 6,25 

Eğitim Eksikliği Sunum 1 1 6,25 

 

Tablo 8’i “Genel Eksiklikler” kategorisi oluşturmaktadır. Bu kategoriyi Altyapı Eksikliği, Tanıtım 
Eksikliği, Bürokrasi Eksikliği, Tesis Eksikliği, Standardizasyon Eksikliği, Algı Eksikliği ve Eğitim 
Eksikliği alt kategorileri oluşturmaktadır. “Genel Eksiklikler” kategorisinin en yüksek katılım 
oranı %31,25 ile altyapı eksikliği ve tesis eksikliği alt kategorilerinden oluşmuştur. Bu alt 
kategorileri %12,5 yüzdelik oranı ile bürokrasi eksikliği takip etmektedir. Diğer alt kategoriler ise 
%6,25 katılım oranı ile tanıtım eksikliği, standardizasyon eksikliği, algı eksikliği ve eğitim 
eksikliği şeklindedir. 

“Altyapı Eksikliği (%31,25)” alt kategorisi yol, otopark, hijyen ve ulaşım alt kodlarından 
oluşmuştur. Altyapı Eksikliği kategorisinin en çok vurgulanan kodu 2 ifade ile “Hijyen” kodu 
olmuştur. Bu kodu yol (1), otopark (1) ulaşım (1) takip etmektedir. “Hijyen (2)” kodu 
katılımcıların Hatay’da hijyen eksikliği olduğunu ve Hatay’a gelen misafirlerde bu durumun 
kötü bir izlenim bıraktığını ifade eden katılımcı görüşlerinden bulgularından elde edilmiştir. “Yol 
(1)” kodu katılımcıların Hatay’da trafik ve yolların problemli olduğunu ifade eden katılımcı 
görüşlerinden elde edilmiştir. “Otopark (1)” kodu katılımcıların Hatay’a gelen misafirlerin araç 
park yeri problemi yaşadığını ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. “Ulaşım (1)” 
kodu katılımcıların Hatay’da ulaşım noktasında problemler olduğunu ve bu durumun şehir 
imajını olumsu etkilediğini ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Katılımcıların 
“Altyapı Eksikliği” bulgularına yönelik ifadeleri aşağıdaki gibi örneklendirilebilir (K=Katılımcı):  

K3: “Halk ağzıyla cevap verecek olursak hiçbir yatırım yok, yolum yok, otoparkım yok derim ama belediye 
bu işin muhatabı oraya sormanız lazım.” 

K5: “… geçen hafta bazı yerli turistler geldi buraya buradan giderken ki değerlendirmeleri hiç hoş değildi 
temizlik anlamında sınıfta kalmış durumdayız şehir olarak.” 

K6: “… hijyen açısından yeni adımlar atılmalı.” 

K8: “Altyapı, ulaşım… her alanda bir eksiklik var.” 
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“Tesis Eksikliği (%31,25)” alt kategorisi restoran ve otel alt kodlarından oluşmuştur. Tesis 
Eksikliği kategorisinin en çok vurgulanan kodu 4 ifade ile restoran kodu olmuştur. Otel kodu ise 
1 ifade ile onu takip etmektedir. “Restoran (4)” kodu katılımcıların Hatay genelinde yöresel 
yemeklere yönelik hizmet veren yeme-içme işletmelerinin yetersiz olduğunu ifade eden katılımcı 
görüşlerinden elde edilmiştir. “Otel (1)” kodu ise katılımcıların Hatay genelinde konaklama 
kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Katılımcıların 
“Tesis Eksikliği” bulgularına yönelik ifadeleri aşağıdaki gibi örneklendirilebilir (K=Katılımcı):   

K1: “Gördüğüm kadarıyla Antakya’da konaklama eksikliği var.” 

K4: “Hatay’da en büyük eksiklik Hatay yemeklerini yiyebileceğin restoran bir elin parmağını geçmez.”  

K8: “Bu bölgede 70’e yakın cafe-restoran var ama gastronomi için gelecek insanlara hitap eder mi? Kapasite 
yeterli mi? Benim görüşüm henüz buna hazır değiliz.” 

“Bürokrasi Eksikliği (%12,5)” alt kategorisi denetim ve belge alt kodlarından oluşmuştur. 
Bürokrasi Eksikliği alt kategorisindeki alt kodlar 1 katılım oranı ile karşımıza çıkmaktadır.  

 “Denetim (1)” kodu katılımcıların işletmelere yönelik denetimlerin yetersiz olduğunu ifade eden 
katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. “Belge (1)” kodu ise katılımcıların işletmelerde 
bulunması gereken turizm belgesi ve benzeri işyeri ruhsatlarının yetersiz olduğunu ve 
işletmelerin belgesiz çalıştığını ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Katılımcıların 
“Bürokrasi Eksikliği” bulgularına yönelik ifadeleri aşağıdaki gibi örneklendirilebilir 
(K=Katılımcı): 

K5: “Yapılması gereken birçok şey var buranın turizm bölgesi olması lazım buradaki çoğu işletme ruhsatsız 
çalışıyor iş yeri açma ruhsatları yok, turizm belgesi yok, turizm belgeli 5-6 tane yeme-içme tesisi var 
onlarda zamanında mekânın ilk açıldığı dönemlerde almış yeni açılan işletmeler geç bile alamıyor. Bu 
bizimle rekabeti de sıkıntıya sokuyor insanlarla rekabet edemez durumdayız. Neden çünkü adamın hiçbir 
belgesi yok, vergisi yok işletmeyi herhangi birinin adına açmış. Bizim burada resmi olarak her evrakımız 
var her yıl bunların harcını ödüyoruz sonra bakıyoruz ki o adam 10 liraya bira satarken ben 15 liradan 
aşağı satınca zarar ederim çünkü benim devlete ödediğim düzenli bir vergim var. Benim personelimin hepsi 
sigortalı ama onlar kim olursa işe alıp sigortasız çalıştırıyorlar. Bunlar denetim altına alınsa evrak yoksa 
ceza kesilse vergi yoksa ceza kesile ister istemez nizami çalışmak zorunda kalırlar.” 

“Tanıtım Eksikliği (%6,25)” alt kategorisi reklam, alt kodundan meydana gelmiştir.  “Reklam (1)” 
kodu katılımcıların Hatay gastronomisine yönelik reklamların yetersiz olduğunu ifade eden 
katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Katılımcıların “Tanıtım Eksikliği” bulgularına yönelik 
ifadeleri aşağıdaki gibi örneklendirilebilir (K=Katılımcı): 

K4: “Reklamların arttırılması lazım şuan reklam eksikliği var.” 

“Standardizasyon Eksikliği (%6,25)” alt kategorisi fiyat alt kodundan meydana gelmiştir.  “Fiyat 
(1)” kodu katılımcıların Hatay genelinde yeme içme işletmelerinde fiyat farkı olduğunu ve 
standart bir ürün veya hizmet fiyatı olmadığını ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. 
Katılımcıların “Standardizasyon Eksikliği” bulgularına yönelik ifadeleri aşağıdaki gibi 
örneklendirilebilir (K=Katılımcı): 

K8: “Bugün normal bir kafeye girdiğin zaman ufak bir meşrubat alıyorsun hesap geliyor 50-60 lira… (…) 
Restorana bunu yemeye gideceksin hesap gelecek 150 lira, normal kasapta fiyat 60 lira… Yani müşteriye 
hitap edemediler ve ellerinden kaçırdılar.” 

“Algı Eksikliği (%6,25)” alt kategorisi savaş algısı alt kodundan meydana gelmiştir. “Savaş Algısı 
(1)” kodu katılımcıların Hatay’a gelmek isteyen misafirlerde savaş bölgesi korkusu olduğunu 
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ifade eden katılımcı görüşlerinden elde edilmiştir. Katılımcıların “Algı Eksikliği” bulgularına 
yönelik ifadeleri aşağıdaki gibi örneklendirilebilir (K=Katılımcı): 

K2: “Suriye savaşı öncesi Hatay çok daha hareketliydi. 2011 itibari ile savaşın başlamasıyla çok çok büyük 
bir kayba uğradı. Son 1 senedir turların geri dönmesiyle şehir hareketlendi ama son bir haftalık sürece 
baktığınızda yine birçok tur iptali var.” 

“Eğitim Eksikliği (% 6,25)” alt kategorisi sunum alt kodundan meydana gelmiştir. “Sunum (1)” 
kodu katılımcıların Hatay’da yemek sunumuna yönelik eksiklikler olduğunu ifade eden katılımcı 
görüşlerinden elde edilmiştir. Katılımcıların “Eğitim Eksikliği” bulgularına yönelik ifadeleri 
aşağıdaki gibi örneklendirilebilir (K=Katılımcı): 

K4: “… bizim işletmemizde aşçılar, garsonlar hepsi giyim kuşam ve sunum noktasında dört dörtlük ama 
diğer yerlerde bu yok, bu da bir eksiklik.” 

Yapılan alan araştırması sonucunda katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda gerekli 
analizler gerçekleştirilerek yorumlanmıştır. Katılımcı cevaplarından hareketle birtakım sonuçlara 
ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlara sonuç ve öneriler bölümünde yer verilmiştir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Gastronomi turizmi, temel seyahat motivasyonu bir destinasyona ait yeme-içme kültürünün 
tarladan sofraya kadar süregelen üretim sürecini, hikâyesini ve tadını deneyimleme isteği olmak 
koşulu ile gerçekleştirilen turizm faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Hatay, UNESCO tarafından 
yaratıcı şehir ilan edilerek gastronomi varlığını dünya turizm pazarına tanıtma, şehrin 
kalkınmasına etki etme ve marka kent olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Bu çalışmada 
Hatay’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Listesinde Gastronomi şehri olarak yer almasının, yerel 
gastronomi işletmeleri üzerindeki bilgi ve farkındalık düzeyleri incelemeye tabii tutulmuştur. 
Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında içerik analizi yapılmıştır. Yapılan içerik analizi 
neticesinde ortaya çıkan bulgulardan hareketle Hatay’ın belirgin turizm varlıklarını tespit 
edebilmeye yönelik sorulan 1. soru olan “bir turizm şehri olarak Hatay’ı nasıl 
değerlendirebilirsiniz?” sorusuna cevaben “tarih” ve “yemek kültürü” kodları %16,12 katılım 
oranı ile belirgin turizm varlıkları olarak öne çıkmaktadır. 1. sorudan hareketle gastronomi 
işletmeleri Hatay’ın turizm varlığı olarak yemek kültürü zengin bir şehir olduğunun farkındadır. 
Katılımcıların “gastronomi şehri” algısını tespit edebilmeye yönelik sorulan 2. soru olan 
“Hatay’ın UNESCO yaratıcı gastronomi şehri olmasına yönelik algılarınız nelerdir?” sorusuna, 
gastronomi şehri unvanının Hatay turizminin gelişiminde fayda sağladığını, sağlamaya devam 
edeceğini ve şehrin tanınırlığının arttığını ifade eden “yerel kalkınma” kodu %42,85 katılım oranı 
ile en belirgin gastronomi şehri algısı olarak görülmektedir. 2. sorudan hareketle yeme içme 
işletmelerinin Hatay’ın gastronomi şehri olması ile şehrin kalkınacağına yönelik olumlu bir 
algıya sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların “müşteri bilgilendirme” faaliyetlerini 
tespit edebilmeye yönelik sorulan 3. soru olan “işletmeniz, UNESCO yaratıcı gastronomi şehri ile 
ilgili müşterileri bilgilendirmeye yönelik bir çalışma (broşür, materyal, web sitesi) yapıyor 
mu/yapacak mı?” sorusuna cevaben “broşür” kodu %28,57 katılım oranı ile en belirgin müşteri 
bilgilendirme faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. 3. sorudan hareketle yeme içme 
işletmelerinin yerel gastronomi ürünlerini tanıtmaya yönelik işletme özelinde broşürler ile Hatay 
gastronomisinin tanıtımına katkı sağladıkları ifade edilebilir. Katılımcıların “bölgesel yatırım ve 
projeler” bilgi ve farkındalıklarını tespit edebilmeye yönelik sorulan 4. Soru olan “Hatay’ın 
UNESCO gastronomi şehri seçilmesinin etkisiyle bölgeye yapılan/yapılması planlanan yatırımlar 
ve projeler nelerdir?” sorusuna cevaben “yatırım/proje eksik/yok” ve “tesis artışı” kodları, %23,07 
katılım oranı ile en belirgin kodlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 4. Sorudan hareketle yeme içme 
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işletmelerinin gastronomi şehri ilanı ile bölgede turizm tesislerinde artış olduğu ve bunun 
dışında gerçekleşen yatırım ve projelerin yetersiz olduğunu ifade ettikleri söylenebilir. 
Katılımcıların işletmelerinde gastronomi turizminin gelişimine yönelik “tanıtım ve pazarlama” 
faaliyetlerini tespit edebilme amacıyla sorulan 5. Soru olan “Hatay’ın UNESCO yaratıcı 
gastronomi şehri seçilmesini işletmenizin pazarlama stratejisi açısından değerlendirebilir 
misiniz?” sorusuna cevaben “menü çeşitliliği” kodu %45,45 katılım oranı ile en belirgin 
pazarlama stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 5. Sorudan hareketle yeme içme işletmelerinin 
yerel yemekleri ön plana çıkarma amacı ile menülerine yeni ürünler eklemeyi önemli bir tanıtım 
ve pazarlama stratejisi olarak gördükleri ifade edilebilir.  

Katılımcıların görüşme esnasında belirttikleri birtakım bölgesel eksiklikler ve ihtiyaçlardan 
hareketle “gastronomi şehrinin ihtiyaçlarını” tespit edebilmeye yönelik 1-5 arası sorulan 
sorulardan “genel eksiklikler” kategorisi oluşturulmuştur. Alt kategorilere ayrılarak analiz 
edilen genel eksiklikler kategorisinin en belirgin alt kategorileri %31,25 ile altyapı eksikliği ve 
tesis eksikliği alt kategorileridir. Alt yapı eksikliği kategorisinin en belirgin kodu “hijyen”, tesis 
eksikliği alt kategorisinin en belirgin kodu ise “restoran” kodu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
kodlardan hareketle katılımcıların Hatay’da temizlik problemi olduğunu belirttikleri, bu 
durumun gastronomi şehri imajını tahribata uğrattığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte 
Hatay genelinde yöresel yemeklere yönelik hizmet veren gastronomi işletmelerinin yetersiz 
olduğu da ifade edilmiştir.  

Temel araştırma bulgularına göre, yerel gastronomi işletmelerinin geneli, Hatay’ın yaratıcı 
gastronomi şehri olduğunun farkındadır ancak görüşmeler kapsamında elde edilen verilere göre 
hijyen problemi, ulaşım sıkıntısı, reklam ve tanıtım eksikliği, turizm tesislerinin yetersizliği, sınır 
bölgesinde yaşanan gerginlikler ve benzeri etkenler nedeniyle Hatay’da gastronomi turizmi 
faaliyetleri istenilen düzeye ulaşamamıştır. Bu bilgiler doğrultusunda birtakım öneriler 
geliştirilmiştir:  

• Hatay genelinde temizlik, ulaşım ve çevresel düzenin sağlanarak altyapı sorunlarının 
giderilmesi, 

• Gastronomi turizmine yönelik festival, tanıtım günleri ve benzeri etkinliklerin 
arttırılarak reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması, 

• Turizm işletmelerine yönelik denetimlerin arttırılarak hizmet kalitesinde yaşanan 
sorunların giderilmesi, 

• Hatay il merkezinde turizm işletmelerin sayısının arttırılarak gelen konukların yaşadığı 
kaliteli tesis eksikliği sorununun giderilmesi,  

• Tesislerde menülerin, fiyatların, personel kılık kıyafetinin ve benzeri farklılıkların 
giderilerek standart hale getirilmesi, 

• Medya aracılığı ile tanıtım filmi, il reklamı ve benzeri tanıtım araçlarının aktifleştirilerek 
Hatay’ın taşıdığı olumsuz il imajının giderilmesi,  

• Yöresel Hatay lezzetlerinin olumlu bir şekilde algılanması için tesislerde yaşanan sunum 
problemlerinin giderilmesi. 

Bu çalışmada UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı listesine gastronomi şehri olarak giren Hatay ilinin, 
yaratıcılık düzeyinin bilinilirliğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilde 
bulunan yerel gastronomi işletmelerinde yönetici konumundaki kişiler ile bilgi ve farkındalık 
ölçmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gastronomi işletmecilerine yöneltilen 
sorulardan hareketle, yöneticilerin; Hatay’ın turizm varlıklarına yönelik bilgi ve 
farkındalıklarının yüksek düzeyde olduğu, gastronomi şehri algılarının yüksek düzeyde oluğu, 
müşteri bilgilendirme faaliyetlerinin yüksek düzeyde oluğu, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 
yüksek düzeyde oluğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte katılımcıların Hatay’ın yaratıcı 
gastronomi şehri olması ile bölgesel yatırım ve projelere yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin 
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işletmeleri özelinde münferit çalışmalar ile sınırlı kaldığını belirttikleri, il yöneticilerinin bölgesel 
yatırım ve projelere yönelik attığı adımların yetersiz olduğunu ifade ettikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Tüm bu sonuçlar, yerel gastronomi işletmeleri yöneticilerinin Hatay’ın UNESCO 
yaratıcı gastronomi şehri ilan edilmesine yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin yüksek 
olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte katılımcılar, ilgili sektörler ve il turizm paydaşları 
ile konuyla ilgili gerçekleştirilen toplantıların sınırlı olduğunu ve Hatay ilinin yaratıcı kent olması 
ile atılması gereken adımların yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Hatay’ın gastronomi şehri ilan 
edildiği 2017 yılında Taştan ve İflazoğlu tarafından hazırlanan çalışmada da benzer sorunlar dile 
getirilmiş, katılımcıların yetkili kuruluşlar tarafından herhangi bir eğitim ya da tanıtım 
etkinliğine davet edilmediği sonucuna ulaşılmıştır (Taştan ve İflazoğlu, 2018: 391). Bu sonuçlar 
dâhilinde yerel gastronomi işletmelerinin münferit çalışmalardan ziyade ortak hareket 
etmelerinin sağlanarak il gastronomisinin gelişimine katkı sunabilmeleri adına birtakım öneriler 
geliştirilmiştir. Bu doğrultuda yerel gastronomi işletmeleri tarafından: 

• Stratejik plan hazırlanması, 
• Menü çeşitliliğinin sağlanması, 
• İşletme içi eğitim faaliyetlerinin arttırılması, 
• Gastronomi odaklı bilgilendirme toplantıları yapılması, 
• Sosyal medya, web sitesi ve benzeri ağlar ile gastronomi unvanının tanıtılması, 
• Sunulan ürünlerin Hatay yöreselliğine sadık kalarak pazarlanması önerilmektedir. 

Mevcut araştırmanın bundan sonra yapılacak araştırmalar için yol gösterici bir nitelik taşıyacağı 
öngörülmektedir. Bu çalışmada nitel yöntemlerle veri toplandığından gelecek çalışmalarda nicel 
yöntem tercih edilerek Hatay’ın gastronomi şehri ilanına yönelik bilgi ve farkındalık düzeyleri, 
farklı yöntemlerle ve farklı örneklemlerle incelenerek sonuçlar karşılaştırılabilir. 
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Öz 

Son yıllarda internetin ve teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan sanal ve artırılmış 
gerçeklik kavramları, birçok alanda olduğu gibi turizm ve rekreasyon sektöründe de 
kullanılmaya başlayarak dönüşüme yol açmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sanal 
gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alt yapısı sayesinde ortaya çıkan dijital rekreasyon kavramının 
kapsamını belirlemek ve dijital rekreasyon faaliyetlerini sınıflandırmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda çalışmada, dijital rekreasyon kavramı, dijital rekreatif faaliyetlerinin uygulama 
örnekleri araştırılmış olup, elde edilen veriler neticesinde dijital rekreasyon faaliyetleri 
sınıflandırılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemiyle desenlenmiş olup, ikincil verilerden 
yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, dijital rekreasyon kavramı; sanal gerçeklik 
tabanlı dijital rekreasyon ve artırılmış gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon olmak üzere iki 
temaya ve alt kategorilere ayrılmıştır. Çalışmada, sanal gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon 
faaliyetlerinin sırasıyla en fazla sportif, kültürel ve doğaya yönelik alanlarda, artırılmış 
gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon faaliyetlerinin ise, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda 
ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 
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Abstract 

In recent years, the concepts of virtual and augmented reality, which have emerged with the 
rapid development of internet and technology, have started to be used in the tourism and 
recreation sector as well as in many other fields. Virtual reality and augmented reality practices 
led to change and transformation in tourism and recreation activities. In this context, the aim of 
the study is to determine the scope of the digital recreation concept that arises thanks to the 
virtual reality and augmented reality infrastructure and to classify the digital recreation 
activities. In line with this purpose, the concept of digital recreation, application examples of 
digital recreational activities were researched and digital recreation activities were classified as 
a result of the obtained data. The research was designed with qualitative research method and 
secondary data were used. According to the findings of the research, the concept of digital 
recreation; It is divided into two themes and sub-categories: virtual reality based digital 
recreation and augmented reality based digital recreation. In the study, it was determined that 
virtual reality-based digital recreation activities occur mostly in sportive, cultural and nature-
oriented areas, and augmented reality-based digital recreation activities occur in sportive, 
cultural and artistic areas respectively. 
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GİRİŞ 

Günümüzde internetin gelişimi sayesinde, dünya üzerindeki bilgi akışı ve toplumlar arasındaki 
etkileşim artmıştır. Bununla birlikte bilgi iletişim teknolojileri, insanların yaşam şekillerini ve 
hayata bakış açılarını değiştiren en önemli buluşlardan biridir. Bilgi iletişim teknolojileri 
sayesinde dünya üzerinde sınırlar ortadan kalkmış, tüketici istek ve beklentilerinde önemli 
değişimler meydana gelmiştir. Günümüzde robotlaşma, nesnelerin interneti, yapay zeka, 
sensörler, bilişsel teknolojiler, nanoteknoloji, internet hizmetleri, kuantum bilişim, giyilebilir 
teknolojiler, arttırılmış gerçeklik, akıllı sinyalizasyon, akıllı robotlar, büyük veri, 3D ve akıllı 
şebekeler gibi yeni nesil teknolojiler hayatın bir parçası olmuştur (Bahar vd., 2019:72). 
Teknolojideki ilerlemelerin, birçok şekliyle, turizm üzerinde doğrudan ve kalıcı etkileri vardır. 
Son zamanlarda, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (BİT) gelişmeler, turizmi önemli ölçüde 
dönüştürmekte, tüketici tercih ve talebinden, saha yönetimine kadar çeşitli alanlarda etkileri 
olmaktadır (Guttentag, 2010:637).  

İnsanların, teknolojik gelişmelere uyum sağlaması, sevmesi ve merak etmesi ile birlikte, turizm 
ve rekreatif faaliyetlerin gerçekleşme biçiminde önemli değişimler meydana gelmiştir. Örneğin, 
birçok turistin interneti seyahat bilgisi aramanın bir aracı olarak benimsemiş olması sayısız 
turizm işletmesi ve kuruluşu kendilerini çevrimiçi olarak sanal dünyaya entegre etmek zorunda 
bırakmıştır. Buradan yola çıkarak turizm işletmeleri gelişen teknolojiye adapte olmaları 
sonucunda, müşterilerin farklı deneyimler yaşamasına imkân sağlamakta, işlerin yürütülme 
sürecinde zaman tasarrufu elde etmekte, verilen hizmetin kalitesi arttırılmakta ve işletme 
maliyetleri düşürülmektedir. Yine destinasyonlara daha fazla turist çekmek amacıyla yapılan 
tanıtım faaliyetlerinde, 360o panoramik geziler gibi teknolojik gelişmelerden 
faydalanılmaktadır.  

 Teknolojide yaşanan gelişmeler, birçok sektörü etkilemesinin yanı sıra, fiziksel gerçekliğe bir 
alternatif olan bambaşka dijital bir boyutun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bryce (2018) 
çalışmasında belirttiği gibi, bilgi iletişim teknolojileri ve internet, boş zaman etkinliklerine 
katılmak için yeni alanlar oluşturarak, boş zaman kavramlarını ve organizasyonunu 
değiştirebilecek, çağdaş boş zaman aktivitesi için önemli alanlar olarak ortaya çıkmaktadır. 
Teknolojik cihazlarla yapılan boş zaman etkinlikleri, geleneksel boş zaman faaliyetlerinin aynı 
işlevlerini yerine getirmektedir (Mokhtarian vd., 2006:263). Özellikle sanal gerçeklik 
uygulamaları sayesinde insanlar, gerçekleştirmek istenen birçok rekreatif faaliyeti dijital 
ortamda yapabilmektedir. Sanal gerçeklik uygulamaları bir rekreatif faaliyetin tamamen dijital 
bir ortamda yapılmasına olanak sağlarken, artırılmış gerçeklik uygulamaları gerçek ve sanal 
ortamı bir araya getirerek dijital rekreatif faaliyetlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamıştır. 
Bu bağlamda çalışmada, dijital rekreasyon kavramı tanımlanmış ve dijital rekreasyon 
uygulamaları incelenerek, sınıflandırılması yapılmıştır.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sanal Gerçeklik 

Sanal gerçeklik; masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar, bir kabin ortamı veya başa takılı 
görüntüleyiciler gibi farklı görüntüleme donanımlarıyla kullanıcılara belirli bir ortamda 
bulunma hissi veren üç boyutlu benzetim ortamlarıdır (Kaleci vd., 2017:670). Sanal gerçeklik, 
günümüzde eğitim başta olmak üzere, eğlence, otomotiv, mimari, tıp gibi çeşitli alanlarda 
kullanılmaya başlanmıştır. Sanal gerçeklik aracı olan sanal gerçeklik gözlükleri, bulunulan 
sanal ortamın kişiler üzerinde gerçek dünyada yaşandığı hissi yaratır. Sanal deneyim sonucu 
oluşan tatmin hissinin kişilerde yarattığı etkinin arttırılması planlanır. 
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Sanal gerçeklik uygulamalarında, stereo kulaklık ve gözlükten oluşan bir başlık ve hareketleri 
algılayabilen özel eldiven veya giysiler kullanılmaktadır. Bu özel giysilerle birlikte uygun 
bilgisayar donanımına bağlanarak 3B olarak sanal dünyada geziler yapılabilir. Örneğin, sanal 
gerçekliğe uyarlanmış bir müzeyi sanki gerçekten müzedeymiş gibi koltukta oturarak gezebilir, 
şehir veya müze turu yapabilir, sanal bir kafede yine sanal insanlarla tanışıp sohbet 
edilebilmektedir. Ayrıca günümüzde sanal gerçekliği kullanan birçok oyun üretilmiştir ve 
yaygın olarak kullanılmaktadır (Ekinci ve Özer, 2019: 148; Yılmazel, 2013: 67).  

Sanal gerçeklik uygulamalarının, tüketicilere sanal deneyim yaşatmalarının yanı sıra, satın alma 
süreçlerinin bilgi arama ve alternatiflerin değerlendirilmesi aşamalarında da kolaylık 
sağlayacağı düşünülmektedir. Örnek vermek gerekirse, tatil yapılacak otelin seçiminde eldeki 
dışsal bilgi kaynakları tüketici yorumları, işletmenin kendi çektiği fotoğraflar, tur şirketinin 
bilgilendirmesi ile sınırlıyken sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde otelin içini geziyormuş hissi 
veren bir bilgi türü tüketicinin bilgileri değerlendirme ve ikna olması sürecinde tek plan 
fotoğraftan daha etkin olacaktır. Bu bağlamda sanal gerçeklik gözlüklerinin bu teknolojiye 
ikâme dışsal bilgi türlerine göre daha etkin, etkileşimli, tüketiciyi daha kolay ikna edecek bir 
dışsal bilgi türü olduğu düşünülmektedir. Sanal gerçekliğin özelliklerini dört maddede 
toplayabiliriz (Yolcu vd., 2017:4-5): 

1) Üç boyutlu sanal ortamlar yaratmak.  

2) Çoklu duyusal (multisensory) kanallarla gerçek zamanlı kullanıcı etkileşimi  

           3) Kullanıcıların kendilerini sanal ortamın içindeymiş gibi hissetmesi (immersion) 

4) Gerçek zamanda doğal manipülasyon aracılığıyla sezgisel etkileşim (intuitive 
interaction). 

Turistik ürün pazarlamasında görsellikten faydalanan seyahat acenteleri, otel işletmeleri, tur 
operatörleri, yerel turizm yönetimleri ve birçok turizm paydaşları pazarlama ve tutundurma 
faaliyetlerinde 360° sanal gerçeklik imkânlarından faydalanmaları 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 ortamların oluşturulması, talebi artıracağı 
düşünülmektedir (Öngider ve Yazıcı, 2020: 133). Aynı zamanda turizmde her türlü 
pazarlamanın ve rezervasyonların sanal ortamda yapılması da internetin çok yaygın 
kullanıldığı dünyamızda turizmin avantajlarından biridir. İnsanların evlerinden çıkmadan, 
sanal gerçeklik uygulaması ile gitmek istedikleri otelleri gezip, odalarını önceden 3 boyutlu 
görerek seçmeleri, insanların gözünde diğer otellere göre o otel için daha olumlu imaj 
yaratılmasına neden olacaktır. Otel personeli içinde sanal gerçeklik uygulaması, motive edici 
olabilecektir. Çalışan personelin yanında otelin her alanındaki misafirleri 3 boyutlu gösteren bir 
cihazın olması personelin işini kolaylaştırabilecektir (Arat ve Baltacıoğlu, 2016:110). 

 

Artırılmış Gerçeklik 

Teknoloji temelli ve birbirine benzer kavramlar olarak görülen sanal gerçeklik ile artırılmış 
gerçekliğin farkı şu şekilde ortaya konmaktadır; sanal gerçeklik, bilgisayar kaynaklı üç boyutlu 
oyunlarda karşılaşılan, kullanıcının bu ortama girdiğinde dünya ile ilişkisinin tamamen yok 
olduğu bir ortam olarak ifade edilebilir. Buna karşın artırılmış gerçeklik; gerçek dünya ile 
bağlantısını devam ettiren, veri ve görüntülerin gerçek dünya görüntülerine eklenebildiği, 
gerçek ve sanal nesnelerin aynı ortamda birlikte algılanmasını sağlayan bir ortam olarak ifade 
edilebilir (İçten ve Bal, 2017: 111). Artırılmış gerçeklik (augmented reality), dijital materyalleri 
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gerçek dünya nesnelerine yansıtan teknolojileri ifade eder (Bingöl, 2018:46). Artırılmış 
gerçeklik, gerçek ve sanalı birleştirerek, gerçek zamanlı etkileşim ve üç boyutlu görüntüleme 
imkânı sağlayan teknolojik sistemlerdir (Azuma, 1997:355; Altınpulluk ve Kesim, 2015).  

Artırılmış gerçeklik, dijital içeriğin sorunsuz bir şekilde gerçek dünya üzerine kaplanmasını ve 
gerçek dünya algılarının karışmasını sağlamaktadır. Artırılmış gerçeklik ile birlikte, pek çok 
kişinin beklediği 2 boyutlu ve 3 boyutlu nesnelerin yanı sıra, ses ve video dosyaları, metinsel 
bilgiler ve hatta koku veya dokunsal bilgiler gibi dijital varlıklar, kullanıcıların gerçek dünya 
algılarına dâhil edilebilmektedir. Dâhil edilen bu bilgiler bireylerin çevresinde neler olup 
bittiğini anlamalarına yardımcı olmak ve geliştirmek için hizmet edebilir. Artırılmış gerçekliğin 
doğasında bulunan dijital işaretlemeler, kullanıcıların gerçek dünyayı "eklenen" verilerle 
birlikte tek bir kesintisiz ortam olarak algılamalarını sağlamaktadır (Cankül, Doğan ve Sönmez, 
2018: 580). Gerçeklik uygulaması, kullanılan teknolojiler dikkate alındığında, optik temelli 
teknolojiler ve video temelli teknolojiler olarak iki grupta değerlendirilmektedir. Bu iki teknoloji 
arasındaki temel farklılık gerçek ve sanal dünyanın bütünleştirilmesiyle oluşan sahnenin 
görüldüğü yerdir. Optik sistemlerde bütünleştirilmiş sahne gözlük aracılığıyla gerçek dünyada 
görülürken, video temelli sistemlerde bütünleştirilmiş sahne bilgisayar/tablet/mobil cihaz 
üzerinde görülmektedir (Somyürek, 2014:68).   

Bilinen ilk artırılmış gerçeklik uygulaması olan Virtural Fixtures, 1992 yılında Louis Rosenberg 
tarafından Amerikan Hava Kuvvetleri bünyesinde geliştirilmiştir (Kamacıoğlu, 2018:22). İlk 
başlarda askeri endüstri, sanayi ve tıp alanlarında kullanılan (Caudell ve Mizell, 1992; Cover, 
vd., 1993), artırılmış gerçeklik; mimarlık, mühendislik ve inşaat endüstrisine araştırma 
aşamasında görselleştirme yoluyla önemli avantajlar sağlayacak ileri bilgisayar 
teknolojilerinden biridir. Artırılmış gerçeklik sadece endüstri ile sınırlı kalmayıp; sağlık, eğitim, 
havacılık, savunma, reklam, pazarlama, yayıncılık, seyahat, emlak, otomotiv, müzecilik, eğlence 
ve dijital oyun gibi alanlarda teknolojideki değişime paralel olarak kullanılmaktadır (Bingöl, 
2018:48).  

Yenilikçi bir teknoloji olarak artırılmış gerçeklik, müzeler/sergiler ve açık hava maceraları gibi 
birçok turizm ortamında eşsiz deneyimler oluşturmaya başlamıştır (Demirezen, 2019: 8-9). 
Artırılmış gerçeklik teknolojisinin gelişimi, yeni yazılım ve uygulamalar oluşturularak devam 
etmektedir. Bireylerin günlük hayatını bir bakıma kolaylaştıracak olan artırılmış gerçeklik 
teknolojilerinin çok yakın bir gelecekte özellikle akıllı telefonlarda yoğunlukla kullanılacağı 
öngörülmektedir. İlerde artırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde; gezilen şehirde görülen 
herhangi bir müze ya da binaya ait bilgilere anlık erişim sağlanabilecek, otellerde boş oda olup 
olmadığı ve oda fiyatları bilgileri hatta bir metronun nereye gittiği bile kolaylıkla 
görülebilecektir. Bunun için bireyin akıllı telefonunu bilgi edinmek istediği nesneye 
doğrultması yeterli olacaktır (Özgüneş ve Bozak, 2017:149). 

 

Dijital Rekreasyon 

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin gelişmesi birçok alanda olduğu gibi, birer 
boş zaman değerlendirme faaliyetleri olan turizm ve rekreasyon aktivitelerinde de kendine yer 
bulmuştur. “Sanal gerçeklik, toplumun boş zamanlarını, içinde bulunduğu rekreasyon faaliyetlerini ve 
seyahatlerini nasıl kullandığına dair devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Mevcut boş zaman 
olanakları seçeneklerimizi yeniden tanımlayacak ve gerçek ya da hayali bir yere seyahat etmeyi 
sağlayacaktır” (Hobson ve Williams, 1997: 34). Günümüzden yirmi üç yıl öncesinde yazılan bu 
cümlelerin, bugünlerde gerçekleştiği görülmektedir. Hjalager (2015)’e göre artırılmış gerçeklik, 
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turizmi değiştiren yeniliklerden biridir ve artırılmış gerçeklik hızlı bir şekilde turizm gezileri, 
müze ve etkinliklerde gerçekleştirilen canlandırmalar için önemli bir araçtır.  

Turizmin doğası gereği içerisinde yer değiştirme, ikâmet edilen şehrin dışına seyahat etme ve 
harcama yapma gibi unsurlar mevcut iken, rekreasyonda ise yaşanılan yerin dışına herhangi bir 
seyahat etme ve ücret ödeme zorunluluğu yoktur. Dolasıyla insanlar evlerinin içinde veya 
bahçelerinde dahi rekreatif faaliyette bulunabilmektedirler. Bu açılardan bakıldığında insanlar, 
kendi evleri içinde veya gittikleri turistik destinasyonlarda, başta bilgisayarlar olmak üzere, 3D 
sanal gözlükler, akıllı cep telefonları vb. teknolojik cihazlar sayesinde sanal turlar veya 
artırılmış gerçeklik destekli geziler yapabilmektedir. Bu aşamada karşımıza sanal turizm ve 
sanal rekreasyon çıkmaktadır. Sanal turizm, Kozak ve Özkeroğlu (2018: 404) tarafından şu 
şekilde tanımlanmıştır; “İnsanların belli bir süreliğine bulundukları gerçek ortamlardan zihinsel olarak 
uzaklaşarak “yok mekânlara” bir ekonomik bedel ödeyerek gerçekleştirdikleri sanal ziyaretler ve ilgili 
faaliyetlerin tümüdür. Yine aynı yazarlara göre sanal rekreasyon ise, “Zaman ve mekân bağımlılığı 
olmadan, insanda gerçekmiş hissi yaratarak olağanüstü deneyimler sunan, gönüllü ve ücret ödeme 
zorunluluğu olmadan da gerçekleşebilen deneyimlerin tümüdür” şeklinde tanımlanmıştır (Kozak ve 
Özkeroğlu, 2018: 405). Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, sanal turlar ve sanal rekreasyon 
arasındaki fark olarak “ücret ödeme zorunluluğu” yani turizmde olup da rekreasyonda zorunlu 
olmayan ekonomik harcama yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu aşamada şöyle bir soruyla 
karşılaşılmaktadır, “ücretsiz sanal tur yapan bireyler hangi kategoriye konulacaktır?” Bu 
sorunun cevabı olarak aslında sanal turları ve sanal rekreasyon kavramını da içine alan dijital 
rekreasyon kavramı kullanılabilir. Dijital kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde 3 anlamı 
içerdiği görülmektedir. Bunlar (TDK, 2020); 

 1.sıfat: Sayısal, 

 2. sıfat: Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren,  

 3. isim: Fizik verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesidir. 

Kozak ve Özkeroğlu (2018) çalışmalarında, sanal turizm uygulaması olarak açıklanan kavramın 
“sanal rekreasyon” veya “dijital rekreasyon” kapsamında ele alınmasında fayda olduğunu 
belirtmiştir. Bu noktada dijital rekreasyon için şu şekilde bir tanımlama yapılabilir; “İnsanların 
boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenmek, bedenen ve zihnen yenilenmek, kaliteli zaman 
geçirmek vb. amaçlarla, sanal ortamlarda veya gerçek ortamlarla sanal uygulamaların 
birleştirildiği platformlarda, bilgisayarlar, akıllı cep telefonları, VR-BOX 3D gözlükler, oyun 
konsolları, joystickler vb. teknolojik araçlarla yapılan spor yapma, yarışma, seyahat etme veya 
gezi, kitap okuma, oyun oynama, sanatsal etkinlikler, vb. aktiviteler dijital rekreasyon 
kapsamında değerlendirilebilir. En yaygın olarak bilinen dijital rekreatif faaliyetlere 
bakıldığında, sanal müze gezileri ve sanal turların olduğu görülmektedir. Bu faaliyetlerin 
dışında gezilip görülmek istenen mağara, şelale, kanyon, dağ gibi doğal güzelliklerin, antik 
kent, kale, kule, kilise, cami vb., gibi kültürel mekânların sanal gezileri de 
gerçekleştirilmektedir. Sanal turların yanı sıra bisiklete binmek, yürümek, kuş gözlemciliği 
yapmak, boks, fitness gibi birçok dijital rekreatif faaliyet de sanal bir şekilde ama gerçeklik 
hissiyle yapılabilmektedir. 

Özetle, gelişen teknoloji hem çalışma hem de günlük hayatta birçok değişime yol açmıştır. Söz 
konusu değişimler turizm ve rekreasyon alanında da yaşanmaktadır. Bu değişimlerden bazıları 
insanların tatil sürecinde (tatil tercihi ve karar verme süreci dâhil) faydalandığı teknolojik 
imkânlar ve rekreatif faaliyetlere katılım şekilleridir. İnsanlar önceden tatil satın alma karar 
sürecinde, bilgi edinmek için seyahat acentelerinden veya otellerin internet sayfalarından 
yararlanırken, bugün başta otel odaları olmak üzere işletmelerin diğer birimlerinin 3600 
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panoramik görüntülerini içeren uygulamalar sayesinde, otel işletmesini detaylı olarak 
inceleyebilmektedirler.  

Rekreasyonel aktivitelerde yaşanan teknolojik değişimler ise, fiziksel alanlarda gerçekleştirilen 
birçok rekreatif faaliyetin, sanal ortamlarda veya fiziksel ile sanalın iç içe geçtiği ortamlarda 
gerçekleştirilmesi şeklinde açıklanabilir. Golf sporunun sanal gerçeklik ekipmanları ile 
tamamen sanal bir şekilde gerçekleştirilmesi veya artırılmış gerçeklik teknolojisi desteği ile bir 
bisiklet yarışı esnasında diğer yarışçıların hızının ve nabzının görülebilmesi örnek olarak 
gösterilebilir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, dijital rekreasyon kavramının kapsamını belirlemek ve dijital rekreasyon 
faaliyetlerini sınıflandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada, literatür tarama yöntemi ve 
ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında ilgili literatür taranarak, 
teknoloji şirketleri olan Oculupus, HTC, Microsoft Google Earth, Apple vb. birçok firmanın 
uygulamaları, web sayfaları, forum siteleri ve blogları incelenmiştir. Bu incelemelerle elde 
edilen dijital rekreasyon faaliyetlerinin uygulamaları, dijital rekreasyon kavramının kapsamını 
belirlemek amacıyla sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Yapılan sınıflandırma neticesinde, dijital 
rekreasyon kavramı “Sanal Gerçeklik Tabanlı Dijital Rekreasyon” ve “Artırılmış Gerçeklik Tabanlı 
Dijital Rekreasyon” olmak üzere iki ana başlığa ayrılmıştır. “Sanal Gerçeklik Tabanlı Dijital 
Rekreasyon” teması altında “dijital kültürel faaliyetler”, “dijital sanatsal faaliyetler”, “dijital 
doğa tabanlı faaliyetler”, “dijital sportif faaliyetler”, “dijital eğlence faaliyetleri” ve “dijital diğer 
faaliyetler” olarak 6 kategori yer almaktadır. “Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Dijital Rekreasyon” 
teması altında, “dijital kültürel faaliyetler”, “dijital sanatsal faaliyetler”, “dijital doğa tabanlı 
faaliyetler” ve “dijital eğlence faaliyetleri” olarak 4 kategori yer almaktadır. Çalışmada, “Sanal 
Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Rekreatif Faaliyetlere Yansıması: Dijital Rekreasyon” 
kavramını incelemek amacıyla dijital rekreatif faaliyetlerin analiz edilmesine yönelik aşağıdaki 
araştırma sorularına cevap aranmıştır. 

 

 
 

BULGULAR 

Çalışmada, “sanal gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon” ve “artırılmış gerçeklik tabanlı dijital 
rekreasyon” olmak üzere iki tema oluşturulmuştur. Bu temaların altında bulunan, alt 
kategoriler ve uygulama örnekleri aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 1: Dijital Rekreasyonun Sınıflandırılması 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından derlenmiştir. 

 

Sanal Gerçeklik Tabanlı Dijital Rekreasyon 

Yapılan araştırma sonucunda, sanal gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon faaliyetlerinin; dijital 
kültürel faaliyetler, dijital sanatsal faaliyetler, dijital doğa tabanlı faaliyetler, dijital sportif 
faaliyetler, dijital eğlence faaliyetleri ve dijital diğer faaliyetlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. 
Aşağıda bu faaliyetlerin neleri içerdiği ve uygulama örnekleri gösterilmiştir. 

Dijital Rekreasyon

Sanal Gerçeklik Tabanlı Dijital 
Rekreasyon

Dijital Kültürel Faaliyetler

Dijital Sanatsal Faaliyetler

Dijital Doğa Tabanlı 
Faaliyetler

Dijital Sportif Faaliyetler

Dijital Eğlence Faaliyetleri

Dijital Diğer Faaliyetler

Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Dijital 
Rekreasyon
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Şekil 2: Sanal Gerçeklik Temelli Dijital Doğa Tabanlı ve Dijital Kültürel Faaliyetlerin 
Sınıflandırılması ve Uygulamaları 

Şekil 2’de görüldüğü üzere dijital doğa tabanlı faaliyetler; dağ, kanyon, mağara, milli park, 
baraj, şelale, ada, buzul, tekne gezileri ve yaban hayatı gözlem, safari olmak üzere 11 alt başlıkta 
sınıflandırılmıştır. Bu faaliyetler, 360o dijital tur şeklinde gerçekleşmektedir. Dijital kültürel 
faaliyetler ise, antik kent, müze, saray, han, hamam, kale, kule, meydanlar, amfi tiyatro ve dini 
mekânlar (cami, kilise) ile ülke ve şehir gezileri olmak üzere 12 alt başlıkta 
sınıflandırılmaktadır. Bu faaliyetlerin, birçoğu 360o dijital tur şeklinde yapılırken, Çin’e yapılan 
ülke gezisi, Tokyo'daki First Airlines isimli tur firması tarafından sanal gözlük kullanımı ile 
gerçekleşmektedir.  
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Şekil 3: Sanal Gerçeklik Tabanlı Dijital Sportif ve Dijital Sanatsal Faaliyetlerin Sınıflandırılması 
ve Uygulamaları 

Şekil 3’te görüldüğü üzere, dijital sportif faaliyetler: yürüyüş-koşu, bisiklet sürme, kaya 
tırmanışı, rafting, kayak, bungee jumping, dalış, yüzme, yelkencilik, sörf yapma, badminton, 
okçuluk, bowling, futbol, voleybol, basketbol, tenis, golf, balık tutma, skydiving, boks, fitness 
ve meditasyon olmak üzere 23 alt başlık ile sınıflandırılmıştır. Bu faaliyetler, sanal gerçeklik 
gözlükleri, touch controller cihazları, sensörler ve avuç içi ekranlar aracılığıyla yapılmaktadır. 
Dijital sanatsal faaliyetler: 3B modelleme, heykel tasarımı, resim yapmak ve sergi olmak üzere 4 
alt başlık ile sınıflandırılmıştır. Burada, sergi faaliyeti 360o dijital gezi şeklinde 
gerçekleştirilirken, diğerleri sanal gerçeklik cihazları ile gerçekleştirilmektedir.  
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Şekil 4: Sanal Gerçeklik Tabanlı Dijital Eğlence ve Dijital Diğer Faaliyetlerin Sınıflandırılması ve 
Uygulamaları 

Şekil 4’te görüldüğü üzere dijital eğlence faaliyetleri: alışveriş, temalı park gezisi, oyun oynama, 
dans etme ve sosyalleşme olmak üzere 5 başlık altında sınıflandırılmıştır. Temalı park gezme, 
alışveriş yapma, sosyalleşme faaliyetleri avatar kullanıcıları ile gerçekleşmektedir. Avatar 
kullanıcılar, adeta aynı mekândaymış gibi bir araya gelip iletişim kurabilme imkânı veren, 
etkileşimli bir sanal ortamda buluşmaktadır. Dans etme faaliyeti, sanal gerçeklik cihazlarıyla 
gerçekleştirilirken, oyunlar hem avatar kullanıcılar aracılığıyla hem de sanal gerçeklik 
cihazlarıyla gerçekleşmektedir. Dijital diğer faaliyetler ise, uzay gözlem ve otel gezisi olmak 
üzere 2 başlık altında toplanmaktadır. Otel gezisi 360o dijital gezi şeklinde gerçekleştirilirken, 
uzay gözlem sanal gerçeklik cihazlarıyla gerçekleşmektedir. 

 

Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Dijital Rekreasyon 

Yapılan araştırma sonucunda, artırılmış gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon faaliyetlerinin; 
dijital kültürel faaliyetler, dijital sanatsal faaliyetler, dijital doğa tabanlı faaliyetler ve dijital 
eğlence faaliyetlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Aşağıda bu faaliyetlerin neleri içerdiği ve 
uygulama örnekleri gösterilmiştir. 
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Şekil 5: Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Dijital Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması ve 
Uygulamaları 

Şekil 5’te görüldüğü gibi dijital kültürel faaliyetler: müze, antik kent, kilise ve şehir gezisi olmak 
üzere 4 başlık altında, dijital sanatsal faaliyetler: çağdaş sanat müzesi, resim ve sergi olmak 
üzere 3 başlık altında sınıflandırılmıştır. Dijital doğa tabanlı faaliyetler: gökyüzü gözlem ve 
orman gezisi olmak üzere 3 başlık altında, dijital sportif faaliyetler: yürüyüş, bisiklete binme, 
golf, tenis, bowling ve kayak yapma olmak üzere 6 başlık altında toplanmıştır. Dijital eğlence 
faaliyeti ise, dijital oyun alt başlığından oluşmaktadır. Artırılmış gerçeklik tabanlı dijital 
rekreasyon faaliyetleri gerçek ile sanal dünyayı bir araya getiren sanal gerçeklik cihazları 
aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

Bu çalışma, gelişen teknoloji sayesinde birçok rekreatif faaliyetin hem sanal ortamda hem de 
artırılmış gerçeklik teknoloji destekli fiziksel ortamlarda gerçekleştirilebildiğini ortaya 
koymaktadır. Elde edilen veriler ışığında, dijital rekreatif faaliyetler; doğa tabanlı, kültürel, 
sanatsal, sportif, eğlence ve diğer aktiviteler olarak tespit edilmiştir. Sanal ve artırılmış gerçeklik 
tabanlı dijital rekreasyon faaliyetlerinin özellikle spor alanında yoğun olarak kullanıldığı 
görülmektedir.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme askeri sanayiden sağlığa, mimariden eğitime, 
bankacılıktan üretim endüstrisine ve ulaşıma kadar, insan yaşamının birçok yerinde kendini 
göstermiş ve insanoğlunun yaşam tarzı ve standartlarında önemli değişimlere neden olmuştur. 
Teknolojide meydana gelen bu gelişmeler birçok alanda olduğu gibi turizm ve rekreasyon 
sektörlerinde de kendine yer bulmuştur. Günümüzde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik 
teknolojileri sayesinde, artık insanlar evlerinden çıkmadan da dünyanın diğer ucundaki bir 
müzeyi, antik kenti veya popüler bir kent meydanını sanal olarak gezebilmektedirler ya da 
adrenalini yüksek, kaza ve yaralanma riski fazla olan kaya tırmanışı, kanyoning (kanyon 
geçişi), bungee jumping gibi macera sporlarını yaralanmadan dijital bir ortamda 
yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra, çıktıkları bir doğa yürüyüşünde, kullanılan artırılmış 
gerçeklik araçları sayesinde yürüyüş aktivitelerini daha ilginç ve zevkli hale 
getirebilmektedirler. 

 Söz konusu teknolojilerin sunduğu hizmetlerin önemi, 2019 yılının sonu 2020 yılının başlarında 
tüm dünyada yayılan COVID-19 pandemisi nedeniyle daha çok anlaşılmıştır. Salgın nedeniyle 
Türkiye de dâhil olmak üzere, hastalığın bulaştığı ülkelerdeki birçok şehirde ilan edilen sokağa 
çıkma yasakları sebebiyle insanlar mecburen evlerinde vakit geçirmek zorunda kalmışlar ve bu 
zamanlarda birçok insan sahip olduğu bilgisayar, akıllı telefon, sanal ve artırılmış gerçeklik 
cihazları sayesinde dijital olarak rekreatif faaliyetlerde bulunabilmişlerdir.  

Buradan yola çıkarak bu araştırmada, dijital rekreasyon kavramının tanımı, kapsamı ve dijital 
rekreasyon türleri ele alınmış ve belirlenmeye çalışılmıştır. Literatür taraması ve ikincil veri 
kaynaklarından (bilgi ve iletişim teknoloji şirketlerinin internet sayfaları, bloglar, forum siteleri, 
sosyal medya) elde edilen veriler incelenmiş, dijital rekreasyon için bir tanım geliştirilmiş, 
veriler tasnif edilerek dijital rekreasyon, sanal gerçeklik tabanlı ve artırılış gerçeklik tabanlı 
dijital rekreasyon olarak iki alt başlığa ayrılmıştır. Sanal gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon; 
dijital kültürel - sanatsal - doğa tabanlı- sportif - eğlence - diğer rekreatif faaliyetler olmak üzere 
altı başlık altında sınıflandırılmıştır. Artırılmış gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon ise; kültürel - 
sanatsal- doğa tabanlı- sportif- eğlence faaliyetleri olmak üzere beş başlık altında kategorize 
edilmiştir. Ayrıca sınıflandırılan her başlık için örnek dijital rekreasyon uygulaması, etkinliği 
verilmiştir. Yapılan incelemelerde en çok karşılaşılan dijital rekreasyon etkinliklerinin, sanal 
gerçeklik tabanlı dijital sportif faaliyetler (dijital golf, futbol, tenis, voleybol, yürüyüş-koşu vb. 
etkinlikler), dijital kültürel faaliyetlerin (antik kent, müze, saray, han, hamam, kale, meydanlar, 
dini mekânlar (cami, kilise) gezileri vb. etkinlikler) ile dijital doğa temelli aktiviteler (dijital dağ, 
kanyon, mağara, milli park, şelale, ada gezileri vb. etkinlikler) olduğu görülmektedir. Artırılmış 
gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon etkinliklerine bakıldığında ise, en popüler olanların dijital 
sportif faaliyetler (dijital yürüyüş, bisiklete binme, bowling, tenis vb. aktiviteler) ile dijital 
kültürel faaliyetlerin (dijital müze, antik kent, şehir gezileri) olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlardan yola çıkarak, şu önerilerde bulunulabilinir, 

- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı tüm müze ve 
sarayların ücretli veya ücretsiz olarak dijital gezilere açılması sağlanarak, ülke tanıtımına 
katkıda bulunulabilinir.  

- Günümüzde dijital gezilerin yoğun olarak müzelere yönelik yapıldığı görülmektedir. 
Müzelerin yanı sıra antik kentler, kaleler, milli parklar, doğal koruma alanları vb. turistik 
çekiciliğe sahip yerlere yönelik de sanal geziler düzenlenebilir.  

- Aynı zamanda söz konusu alanlarda artırılmış gerçeklik teknoloji ile deneyimler ilginç 
deneyimler ortaya çıkarılabilir. Örneğin Topkapı Sarayı Divan Salonu gezilirken, artırılmış 
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gerçeklik gözlükleriyle bakıldığında, divana başkanlık eden sadrazam ile ayakta bekleyen 
vezirler ve paşaların bulunduğu Divan- ı Hümayun görüntülenebilir. Bu tip uygulamalar diğer 
müzelerde de uygulanabilir. 

- Gelecekte bu konuyla ilgili yapılacak araştırmalar için spesifik olarak Türkiye ölçeğinde 
uygulanmakta olan dijital rekreasyon faaliyetleri incelenebilir.  
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Öz 

Sosyal medya uygulamaları, ürün veya hizmet üreten tüm işletmeler için vazgeçilmez bir 
noktaya ulaşmıştır. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde sahip olduğu üstünlükler ve teknolojik 
ilerlemeler yiyecek-içecek işletmelerinin ön plana çıkmasına vesile olmaktadır. Böylece gün 
geçtikçe yiyecek-içecek işletmeleri, sosyal medya uygulamalarını kullanmada daha hevesli 
olmaktadır. Çalışmanın temel amacı sosyal medya uygulamalarının yiyecek-içecek işletmesi 
tercihine etkilerini incelemektir. Katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenerek, 
tüketicilerin satın alma niyetlerine etki eden faktörlerin incelenmesi çalışmanın bir diğer amacını 
oluşturmaktadır. Nicel açıdan betimsel araştırma modelinden faydalanılan araştırmada, kolayda 
örnekleme yöntemi ile 387 tüketiciye ulaşılmıştır. Çalışmanın verileri anket aracılığıyla elde 
edilmiştir. Anketler katılımcılara 2020 yılının Şubat ve Mart aylarında uygulanmıştır. Elde edilen 
veriler katılımcıların çoğunluğunun erkek (%56,6); 26-34 yaş arası (%41,3) ve lisansüstü mezunu 
(%53,2) olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma kapsamında yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal 
medya uygulamalarına önem vermeleri ve içerik kalitesi ve fiyat politikalarını mobilleşme ve 
sosyalleşme üzerinde geliştirdiklerinde tüketici satın alma niyetlerini olumlu yönde arttırdıkları 
ortaya çıkmıştır.  
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Abstract 

Social media applications have reached an indispensable point for businesses that produce all 
products or services. The advantages and technological advances which food and beverage 
companies have in advertising and promotional activities conduce them to come to the fore. Thus, 
food and beverage businesses have become more enthusiastic in using social media applications 
day by day. The main purpose of the study is to examine the effects of social media applications 
on food and beverage business preference. Another purpose of the study is to examine the factors 
that affect the purchasing intentions of the consumers by determining the demographic 
characteristics of the participants. 387 consumers were reached through the easy sampling 
method in the research in which descriptive research model was utilized in terms of quantitative 
terms. The data of the study were obtained through a questionnaire. The questionnaires were 
applied to the participants in February and March, 2020. The data obtained revealed that the 
majority of the participants were male (56.6%); between the ages of 26-34 (41.3%) and graduate 
(53.2%). Within the scope of the study, it has been revealed that food and beverage companies 
increase their consumer purchasing intentions positively when they give importance to social 
media applications and improve their content quality and price policies on mobilization and 
socialization.  
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GİRİŞ 

İnternet, kullanımına ilk başlandığı dönemlerde sadece bilgi amaçlı kullanılmakta iken 
günümüzde kelimelerin içerdiği anlam ile tarama yapabilen ve böylece bireyselleştirilmiş arama 
sonuçları ile kişiye özel sonuçlar getiren uygulamalar ile her kesimden her bireyin yararlandığı 
bir platforma dönüşmüştür.  Bu platformun en canlı mecrası olan sosyal medya uygulamaları, 
gün geçtikçe daha çok kullanılır hale gelmektedir. Bireyler, yeni içerikler üreterek veya günlük 
yaşantısını bu tür uygulamalar ile sergileyerek hem sosyalleşme ihtiyacını bir nebze olsa 
gidermekte hem de hayatını idame ettirecek tüm ihtiyaçlarını sosyal medya uygulamalarından 
karşılayabilmektedir. Bu uygulamalar sebebiyle bireylerin ihtiyaçları da gün geçtikçe 
çeşitlenmektedir.  

Bu durum firmaların pazarlama çalışmalarını sosyal medya uygulamaları üzerinde 
yoğunlaştırmasına sebep olmakta ve ihtiyacımız olan veya olmayan birçok ürün ve hizmetin 
reklam ve tanıtımının sosyal medya uygulamaları ile sunulmasına zemin hazırlamaktadır. 
Pazarlamanın bireylere özel çeşitlenmesine ve gelişmesine zemin hazırlayan bu gelişmeler tüm 
sektörleri etkilemekle beraber turizm ekosistemi içerisinde çok önemli yeri olan yiyecek-içecek 
sektörünü de doğrudan etkilemekte ve geliştirmektedir.  

Herhangi bir ürün veya hizmeti kullanmadan önce tüketiciler internet mecralarında ve özellikle 
sosyal medya uygulamalarında bu ürün veya hizmeti araştırmakta ve olumlu veya olumsuz 
deneyimlerini aktaran kişilerin deneyimlerine itibar göstermektedir. Her kesimden büyük 
kitlelerin deneyimlerini paylaştığı bu sosyal medya uygulamaları ile tüketicinin tercihi doğrudan 
etkilenmektedir. Dolayısıyla kişisel deneyimler, yiyecek-içecek sektörü tercihinde de önemli bir 
karar mekanizması haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal medya uygulamalarının 
yiyecek-içecek işletmelerinin tercihine etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda sosyal 
medya ve yiyecek-içecek literatürü derinlemesine taranmış, sosyal medyanın işletmelere 
katkıları incelenmiştir. İşletmelerin sosyal medya uygulamalarını kullanım şekilleri ve yiyecek-
içecek işletmelerinin sosyal medya uygulamaları üzerinde taşıması gereken özellikler 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

Sosyal medyanın turistik ürün ve hizmetlerin tercihinde etkisini ortaya çıkarmak üzere yapılan 
çalışmalar incelendiğinde çoğunlukla üniversite öğrencileri gibi belirli bir kitle üzerinde 
çalışmaların yapıldığı veya Instagram gibi çokça kullanılan uygulamalar temel alınarak 
çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma da ise genel olarak tüketicilerin tüm sosyal 
medya uygulamaları üzerinden yiyecek-içecek işletmelerini tercihinde sosyal medya kullanım 
şekillerine odaklanılmış ve sosyal medyanın tüketici satın alma niyetine etkisi incelenmiştir.  

 
SOSYAL MEDYA UYGULAMALARININ KULLANIMI ve ÖNEMİ 

Sosyal medya, kullanıcılar arası iletişimi sadeleştiren uygulamalar ortaya koyması, çevre ile 
etkileşimi sağlaması ve işbirliği oluşturması gibi aşamalar ile tanımlanmaktadır (Solis, 2011:12; 
Kuyucu, 2014; Aktan ve Koçyiğit, 2016: 65). Web 2.0 ile gündeme gelmeye başlayan sosyal medya 
iletişime, etkileşime ve paylaşıma imkân veren, kullanıcıları etkin bir hale getiren platformları 
kapsamaktadır (Manavcıoğlu, 2009). Kullanıcıların birbirleri ile sosyal etkileşim içerisinde olması 
temelinde faaliyet gösteren sosyal medya uygulamaları web servislerini kullanarak, zaman ve 
mekân sınırlaması olmaksızın farklı kültürlerden olan insanların birbirleri ile iletişim kurmasına, 
gruplar oluşturmasına ve paylaşım yapabilmesine imkân vermektedir (Lietsala ve Sirkkunen, 
2008; Boyd ve Ellison, 2008; Trusov vd., 2009; Safran, 2010; Vural ve Bat, 2010: 3351; Miller vd., 
2016; Alagöz, Yazgan ve Baiturova, 2017: 291; Rathore vd., 2017: 752; Aktan, 2018: 231; Watson, 
2018: 131; Sağır ve Doğruluk, 2018: 1042). 
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Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemeye devam etmesi ve özellikle internet erişimine açık mobil 
uygulamaların günlük yaşamda daha fazla yer almasıyla sosyal medya her alanda kullanılmaya 
başlamıştır (Haridakis ve Hanson, 2009; Aktan ve Koçyiğit, 2016: 67). Faaliyet gösteren tüm 
işletmelerin doğrudan etkilendiği bu teknolojik gelişmeler turizm işletmelerini de bu alanda 
etkin rol oynamaya zorlamaktadır. Turizm işletmeleri, dijital itibarı izleme ve yönetme, hedef 
müşteri gruplarıyla iletişim kurma, marka bilinirliğini arttırma, müşteri bağlılığını sağlama ve 
pazarlama amaçlarına ulaşabilmek için sosyal medyayı kullanmaktadır (Laboy ve Torchio, 2007; 
Atadil, 2011: 37- 38). Turizm işletmelerinin yukarıdaki amaçlardan bir ya da birkaçını 
benimseyerek yapacakları sosyal medya planlaması sayesinde etkin bir sosyal medya 
pazarlaması gerçekleştirebilmesi ve bu sayede rakiplerine göre stratejik bir avantaj sağlaması 
mümkün olacaktır. Dünyada her bir internet kullanıcısı başına ortalama 8,6 sosyal medya hesabı 
bulunmaktadır. Dünyada en çok ziyaret edilen sosyal medya siteleri ise, sırasıyla Facebook, 
YouTube, Whatsapp, FB Messenger, Wechat, Instagram, Douyın/Tiktok, QQ, Qzone, Weibo, 
Reddit, Snapchat, Twitter, Pinterest’tir. Türkiye’deki internet kullanıcılarının en çok kullandığı 
sosyal medya platformları ise sırasıyla; YouTube, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, FB 
Messenger ve diğerleridir (Yılmaz, 2019: 381; Datareportal2, 2020; WPR2, 2020; İmre, 2020: 1659-
1660). 

Bu ön planda olan uygulamalardan Facebook, kişisel profiller aracılığıyla kendileri hakkında 
bilgileri paylaşarak diğerleri ile etkileşim gerçekleştirmek isteyen bireylere izin veren çevrimiçi 
bir araçtır. Twitter, kişilerin yaşadıkları, deneyimledikleri olay ya da durumlardan paylaşılabilir 
bulduklarını web ortamında kısa cümleler kurarak paylaşmasına imkân sunmaktır. Instagram, 
profesyonel fotoğraflar oluşturma noktasında dikkat çeken bir filtre özelliğine sahiptir. Çok kısa 
bir sürede 100 milyon kullanıcıya erişmiştir. Sosyal ağ temelli online iletişimin yeni bir biçimi 
olan YouTube ise paylaşılan içeriğin hem üreticisi hem de tüketicisi olma özelliğine sahip olunan 
sosyal bir uygulama örneğidir (Dawley, 2009; Conroy vd., 2012; Fatanti ve Suyadnya, 2015; Aktan 
ve Koçyiğit, 2016: 66-67). Destinasyona gelen turistler ise genel olarak Facebook, Instagram, 
Twitter, Myspace, gibi sosyal medya araçlarını yoğun olarak kullanmaktadır (Xiang ve Gretzel, 
2010; Akgöz ve Tengilimoğlu, 2015). Turistler günden güne artan bir oranda seyahat 
deneyimlerini internet üzerinden paylaşmaktadır. Bu kapsamda seyahat odaklı sosyal medya 
sitelerinin turistik anlamda kullanımında ciddi artış yaşandığı gözlenmektedir (Kılıç, 2008; Xiang 
ve Gretzel, 2010; Doğan, Pekiner ve Karaca, 2018: 673). 

Sosyal medyada bir turist için seyahat deneyimlerinin oluşum süreci üç aşamada 
gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki, tercih edeceği yer hakkında daha önce o yere giden insanların 
yaptığı paylaşımlardır. İkincisi, seyahat ve yiyecek-içecek esnasında oluşan gerçek zamanlı 
paylaşımlardır. Üçüncüsü ise turizm faaliyeti sonrası sosyal medya platformlarında turistlerin 
yaptıkları yorumlar ve değerlendirmelerdir (Qualman, 2011: 10; Milano vd., 2011: 474; İmre, 2020: 
1665-1666). Diğer yandan akıllı telefonlar, bilgisayar ve tabletler sayesinde erişilen sosyal medya 
uygulamaları hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda maalesef bağımlılık ve huzursuzluk gibi 
istenmeyen etkilere neden olmaktadır. Akıllı telefonların taşınabilir olması, kablosuz ağ (Wi-Fi) 
bağlantısının olması ve günün her dakikasında internete erişim imkânını sağlaması sosyal medya 
bağımlılığını arttırmaktadır (Menayes, 2015: 24; Adnan ve Gezgin, 2016: 143; Diker ve Taşdelen, 
2017: 190).  

Sosyal medyada etkin olmak isteyen işletmelerin amacı ürün veya hizmetlerinin reklamını 
yapmak, müşteri beklentilerini yakından takip edebilmek ve memnuniyeti artırmak, marka 
farkındalığını oluşturmak, pazarlama sürecinde stratejik rekabet avantajı oluşturabilmek ve 
müşteri sadakati oluşturmaktır. Kullanıcılar ise yeni eğilimleri takip etmek, deneyimlerini 
paylaşmak, arkadaş edinmek, farklı topluluklardan haberdar olmak ve etkileşimde 



Hüseyin PAMUKÇU 

 2765 

bulunabilmek gibi sebeplerle sosyal medya uygulamalarını kullanmaktadır (Parlak, 2010; Kılıç, 
Kırlı ve Esen, 2017: 71). 

Bu kapsamda sosyal medyada paylaşılan herhangi bir fikir, tavsiye ya da şikâyet tüketicinin 
davranışını yönlendirmede çok etkili olmaktadır (Uğur ve Sayılı, 2016: 1247; Alagöz, Yazgan ve 
Baiturova, 2017: 291). Turizm sektöründe sosyal medya uygulamalarının kullanımı ise pazarlama 
stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Sınırlı kaynaklarla evrensel bir kitleye ulaşabilmeyi sağlaması 
bilinirliği arttırmaktadır. Bu durum sosyal medyanın günümüzün en etkin ve başarılı pazarlama 
araçlarından biri olarak değerlendirilmesine vesile olmaktadır (Hays vd., 2013: 211; Linden ve 
Linden, 2017: 189-190; Taş, Ünal ve Zengin, 2019: 2230). 

Akıllı telefon ve mobil internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte yiyecek içecek hizmeti 
veren işletmelerde; sipariş geldiği an ellerin çatal bıçaktan önce akıllı telefonlara gittiği, yemeğin 
fotoğrafının çekildiği ve sosyal medyada paylaşıldığına sıkça şahit olmak mümkündür (Resti ve 
Purwanegara, 2013; Eryılmaz ve Şengül, 2016: 34). Yiyecek ve içecek işletmeleri; sosyal medyanın 
kullanım yaygınlığını fırsat bilerek sunmuş olduğu yiyecek ve içecek ürünlerini bir pazarlama 
alanı olarak görmeye başlamıştır. Facebook, Twitter, Instagram, Swarm, YouTube gibi sosyal 
paylaşım sitelerine üye olan veya bu uygulamaları takip eden tüketicilerin yiyecek ve içecek satın 
alma niyetleri de bu doğrultuda şekillenmeye başlamıştır. İşletmenin bulunduğu konum, 
popülerliği, işletmeye özel ürünlerin sunumu ve menü fiyatlarıyla tüketicinin ilgisi çekilmektedir 
(Kasavana vd., 2010; İbiş ve Engin, 2016: 325). 

Yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, müşteri çekebilmek ve işletmesini 
tanıtabilmek dışında tutundurma faaliyetleri de yapması gerekmektedir. Sosyal medya 
uygulamaları vesilesi ile tüketiciler kendi arzuları ile takip etme işlemini yaptıklarından bu 
işletmelerin kendi sosyal ağlarından hatırlatıcı nitelikte paylaşımlar yapması, tüketicilerin 
sürekliliğini etkilemektedir (Cankül, Metin ve Özvatan, 2018: 35). Bu doğrultuda çokça 
kullanılmaya başlanılan dijital pazarlama teknikleri, dinamik bir süreci içermektedir. Pazarlama 
eğilimleri de sürekli değişim göstermektedir. Yiyecek-içecek işletmelerinin de pazarlamada 
değişen bu eğilimleri anlamak için çalışmalar yapması ve dijital gündemi sürekli takip etmesi 
gerekmektedir.  

Yiyecek-içecek işletmeleri bu süreçte öncelikle reklamcılık, sosyal medya, e-ticaret ve pazarlama 
otomasyonu gibi konulara odaklanmalıdır. Zira toplam küresel pazarlama harcaması 1.3 trilyon 
dolara ulaşmıştır. Bu harcama sponsorluktan doğrudan pazarlamaya kadar her şeyi 
içermektedir. 2017 yılında %19,2 olan küresel reklam harcaması, 2020 yılında %30,5’e 
yükselmiştir. Mobil reklamcılık harcamalarının çok yakın gelecekte 187 milyar dolara ulaşacağı 
düşünülmektedir. Akıllı telefonlar, masaüstü bilgisayarlardan daha çok tercih edildikçe, bu 
değişim kaçınılmazdır. Bir başka etkileyici konu dijital medya tüketicilerinin TV önünde vakit 
geçirmek yerine, çevrimiçi video izlemeyi tercih etmesidir. 2023 yılına kadar kullanıcıların 
izledikleri video reklam oranlarında %20’lik bir düşüş beklenmektedir. Bu kapsamda ilgi çekici 
ve kısa videolara talebin artması beklenmektedir. Sosyal medya uygulamaları insanlar tarafından 
en çok kullanılan mecralardandır. 2019’da %45 olan sosyal medya kullanıcıları giderek 
artmaktadır. Bu oran daha az gelişmiş olan ülkelerin büyümeleri ve ucuz akıllı telefonların ortaya 
çıkması ile doğrudan bağlantılıdır. Doğu Asya %70’lik oranla ilk sırada yer almaktadır. Doğu 
Asya’yı, Amerika ve Kuzey Avrupa takip etmektedir. Kuzey Amerika’nın sosyal medya nüfusu 
%61’dir. E-Ticaret konusunda en büyük pastayı %80,4’lük oranla Facebook almaktadır. 2019’un 
ilk çeyreğinde Amerika’da sosyal medya trafiğinin %70,5’i akıllı telefonlardan gerçekleşmiştir. 
Sosyal medyada esas amaç ürün incelemedir. Sosyal medya üzerinden incelenen ürünlerin %88’i 
satın alma kararlarında etkilidir. İnsanların %80’i alışveriş yaparken akıllı telefonlarından bilgi 
almakta, ürün incelemekte ve fiyat almaktadır. İçerik pazarlama eğilimlerinin %30’undan 
fazlasında ise yapay zekânın rol oynaması beklenmektedir. Yapay zekânın en önemli faydasının 
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“karar vermek için kullanılabilecek verileri sağlayan otomatik iletişim” olduğuna inanılmaktadır. 
Buna ek olarak otonom pazarlama sistemlerinin 2023 yılına kadar %55’e ulaşması 
beklenmektedir. Mobil etkileşimlerin ise %40’ının yapay zekâlar tarafından yürütülmesi 
varsayılmaktadır (Aumcore, 2019). 

Hem ilham almak hem de bilgi almak için günden güne kullanımı artan sosyal medya 
uygulamaları ile dijital dönüşümün temeli atılmaktadır. Teknolojiye dayalı bu dönüşümün 
anahtarı ise dönüşüm stratejilerinin oluşturulmasıdır. Tüketicilerin, markaları çok daha hızlı bir 
şekilde tanımasını sağlayan bu teknolojik dönüşüm ile yiyecek-içecek işletmeleri marka değerini 
yükseltmektedir. Güçlü marka ve tüketici memnuniyeti ile işletmenin maksimum gelir elde 
edebilmesi mümkün olmaktadır. Sosyal medya uygulamalarının yaygın olarak kullanılması ile 
marka farkındalığı ve bağımlılığı da oluşturulabilmektedir.   

 
YÖNTEM 

Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve temel betimleyici analizler, ki-kare anailizi ile 
frekans analizi, güvenilirlik ve normallik analizi, açımlayıcı faktör analizi, karşılaştırma testleri 
ve pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket 
tekniğinden yararlanılmıştır. Anketin oluşturulmasında Zengin ve Arıcı (2017) Sosyal medya 
ölçeğinden faydalanılmıştır. Ankette 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Anket, 2020 Şubat-Mart 
ayları içerisinde uygulanmıştır. Çalışmanın evreni dışarıda yeme-içme faaliyeti gerçekleştiren 
potansiyel kişilerdir. 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 403 kişiye anket uygulanmıştır. Buna karşın 16 anket eksik ve 
yanlış doldurulduğundan dolayı analizlere dâhil edilmemiş; analizler 387 katılımcı üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Ankette öncelikle katılımcıların demografik özellikleri ve yiyecek-içecek 
işletmeleri tercihinde sosyal medya kullanım durumları ile ilgili bilgiler öğrenilmiştir. Son olarak 
da katılımcıların tercihlerine ve sosyal medyanın etkisine yönelik sorular 5’li Likert 
derecelendirmeli ölçek ile kendilerine yöneltilmiştir. Anketler katılımcılara Google formlar 
aracılığıyla online olarak uygulanmıştır. Çalışmada, sosyal medyanın yiyecek-içecek tercihinde 
etkisi olup olmama durumuna yönelik on iki adet demografik sorunun yanıtı aranmaktadır. Söz 
konusu demografik özellikler “cinsiyet”, “medeni durum”, “öğrenim durumu”, “yaş”, “çalışılan 
firma”, “ortalama aylık gelir düzeyi”, “internet kullanım sıklığı”, “yorum okuma sıklığı”, “en çok 
dikkate alınan 3 sosyal medya uygulaması”, hangi cihaz ile erişildiği”, “ortalama ne kadar süre 
bağlı kalındığı” ve “bağımlılık hissi” olarak belirlenmiştir. Likert ölçek olarak ise Zengin ve Arıcı 
(2017)’nin 5 boyutlu sosyal medya kullanım ölçeği (işletme açısından (4) somutlaştırma, müşteri 
açısından (4) somutlaştırma, (4) mobilleşme, (3) oyunlaştırma ve (4) sosyalleştirme), satın alma 
niyeti ölçeği (5), içerik kalitesi (4) ve fiyat (3) ölçeğine yönelik toplamda 31 ifadelik bir ölçek 
kullanılmıştır. Anket yerli ve yabancı turistlere uygulanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak iki 
farklı dilde hazırlanmıştır. Veri toplama sürecinde daha çok yerli turistlere ulaşılabilmesi 
çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde veri toplama aracı olarak kullanılan 
ölçeğin (Zengin ve Arıcı, 2017; Arıcı, 2018) yapısal geçerliliğini ölçmek amacı ile keşfedici faktör 
analizi yapıldığından bilgilerin geçerli ve güvenilir olduğu, araştırmada belirlenen örneklem 
grubunun evreni temsil edebileceği ve uyarlanan anket ölçeğinin, çalışmanın amaçlarına ve 
çalışma sorularına yanıt olabilecek nitelikte olduğu varsayılmaktadır.  İlgili literatür taramasında 
(Salleh, Hashim ve Murphy, 2015; Uğur ve Sayılı, 2016; Alagöz, Yazgan ve Baiturova, 2017; 
Yılmaz, 2019; Aksoy, 2019) bireylerin demografik özelliklerinin sosyal medyada yiyecek-içecek 
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tercihinde etkisinde önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaşıldığı için aşağıda belirtilen birtakım 
araştırma soruları geliştirilmiştir. 

Ø Katılımcıların internet bağımlılığı demografik değişkenlere göre farklılık göstermekte 
midir? 

Ø Katılımcıların sosyal medya kullanım şekli demografik değişkenlere göre farklılık 
göstermekte midir? 

Ø Katılımcıların satın alma niyeti demografik değişkenlere göre farklılık göstermekte 
midir? 

Ø Katılımcıların içerik kalitesi ve fiyat algısı demografik değişkenlere göre farklılık 
göstermekte midir? 

Bireylerin, yiyecek içecek işletmesi tercihinde işletmenin sosyal medya kullanım durumu, verilen 
hizmet, sunulan kolaylıklar, yapılan paylaşımlar gibi birçok etkenin satın alma niyeti üzerinde 
etkisini incelemek için model geliştirilmiş ve H1, H2 ve H3 hipotezi oluşturulmuştur. 

H1: Yiyecek- içecek işletmesinin sosyal medya kullanım şeklinin söz konusu işletmelere yönelik 
satın alma niyetinin oluşmasında etkisi vardır. 

Ø H1a: Yiyecek- içecek işletmelerinin sosyal medya profillerindeki paylaşımlarını ifade eden 
“İ. Somutlaştırma” boyutunun söz konusu işletmelere yönelik satın alma niyetinin 
oluşmasında etkisi vardır. 

Ø H1b= Diğer müşterilerin yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya profillerindeki 
paylaşımlarını ifade eden “M. Somutlaştırma” boyutunun söz konusu işletmelere 
yönelik satın alma niyetinin oluşmasında etkisi vardır. 

Ø H1c= Yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli\düzeyine ilişkin 
“Sosyalleşme” boyutunun söz konusu işletmelere yönelik satın alma niyetinin 
oluşmasında etkisi vardır. 

Ø H1d= Yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli\düzeyine ilişkin 
“Mobilleşme” boyutunun söz konusu işletmelere yönelik satın alma niyetinin 
oluşmasında etkisi vardır. 

Ø H1e= Yiyecek- içecek işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli\düzeyine ilişkin 
“Oyunlaştırma” boyutunun söz konusu işletmelere söz konusu işletmelere yönelik satın 
alma niyetinin oluşmasında etkisi vardır. 

H2: Yiyecek- içecek işletmesinin sosyal medya kullanım şekli ile satın alma niyeti arasındaki 
ilişkide içerik kalitesinin moderatör etkisi vardır. 

Ø H2a: Yiyecek- içecek işletmelerinin sosyal medya profillerindeki paylaşımlarını ifade eden 
“İ. Somutlaştırma” boyutu ile söz konusu işletmelere yönelik satın alma niyetinin 
oluşmasında içerik kalitesinin moderatör etkisi vardır. 

Ø H2b= Diğer müşterilerin yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya profillerindeki 
paylaşımlarını ifade eden “M. Somutlaştırma” boyutu ile söz konusu işletmelere yönelik 
satın alma niyetinin oluşmasında içerik kalitesinin moderatör etkisi vardır. 

Ø H2c= Yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli\düzeyine ilişkin 
“Sosyalleşme” boyutu ile söz konusu işletmelere yönelik satın alma niyetinin 
oluşmasında içerik kalitesinin moderatör etkisi vardır. 

Ø H2d= Yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli\düzeyine ilişkin 
“Mobilleşme” boyutu ile söz konusu işletmelere yönelik satın alma niyetinin 
oluşmasında içerik kalitesinin moderatör etkisi vardır. 

Ø H2e= Yiyecek- içecek işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli\düzeyine ilişkin 
“Oyunlaştırma” boyutu ile söz konusu işletmelere söz konusu işletmelere yönelik satın 
alma niyetinin oluşmasında içerik kalitesinin moderatör etkisi vardır. 
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H3: Yiyecek- içecek işletmesinin sosyal medya kullanım şekli ile satın alma niyeti arasındaki 
ilişkide fiyatın etkisinin moderatör etkisi vardır. 

Ø H3a: Yiyecek- içecek işletmelerinin sosyal medya profillerindeki paylaşımlarını ifade eden 
“İ. Somutlaştırma” boyutunun söz konusu işletmelere yönelik satın alma niyetinin 
oluşmasında fiyatın moderatör etkisi vardır. 

Ø H3b= Diğer müşterilerin yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya profillerindeki 
paylaşımlarını ifade eden “M. Somutlaştırma” boyutunun söz konusu işletmelere 
yönelik satın alma niyetinin oluşmasında fiyatın moderatör etkisi vardır. 

Ø H3c= Yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli\düzeyine ilişkin 
“Sosyalleşme” boyutunun söz konusu işletmelere yönelik satın alma niyetinin 
oluşmasında fiyatın moderatör etkisi vardır. 

Ø H3d= Yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli\düzeyine ilişkin 
“Mobilleşme” boyutunun söz konusu işletmelere yönelik satın alma niyetinin 
oluşmasında fiyatın moderatör etkisi vardır. 

Ø H3e= Yiyecek- içecek işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli\düzeyine ilişkin 
“Oyunlaştırma” boyutunun söz konusu işletmelere söz konusu işletmelere yönelik satın 
alma niyetinin oluşmasında fiyatın moderatör etkisi vardır. 

Çalışmanın temelini oluşturan bu ilişkilerin incelenmesi ile sosyal medya kulanım şekillerinin 
tüketici tercihleri ve satın alma niyeti üzerinde etkisi analiz edilmiştir. Bu çerçevede çalışmanın 
modeli ise şöyledir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGULAR 
Bu bölümde katılımcıların demografik özellikleri ve araştırmanın problemlerine yönelik 
karşılaştırma testi sonuçları verilmektedir. Akabinde regresyon analizi sonuçları ile hipotezlere 
yer verilmektedir.  

Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine yönelik bulgular bulunmaktadır. Buna göre 
katılımcıların çoğunluğunun erkek (%56,6); 26-34 yaş arası (%41,3) ve lisansüstü mezunu (%53,2) 
olduğu görülmektedir. Medeni durumları ise neredeyse eşittir (%50,1). Aylık gelir ise en fazla 
5000TL ve altı (%46,8) ve en fazla kamu (%44,2) kurumunda çalışan bir kitledir.   
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Cinsiyet n % Medeni durum n % 
Kadın 168 43,4 Evli 194 50,1 
Erkek 219 56,6 Bekâr 193 49,9 
Toplam 387 100,0 Toplam 387 100,0 
Yaş n % Aylık gelir n % 
25 yaş ve altı 76 19,6 5000 TL ve altı 181 46,8 
26-34 yaş 160 41,4 5001-7000 TL 102 26,4 
35-44 yaş 99 25,6 7001-9000 TL 47 12,1 
45 yaş ve üzeri 52 13,4 90001 ve üzeri 57 14,7 
Toplam 387 100,0 Toplam 387 100,0 
Çalışılan 
Kurum 

n % Öğrenim durumu n % 

Kamu 171 44,2 Ön lisans ve öncesi 41 10,6 
Özel 121 31,3 Lisans 140 36,2 
Serbest çalışan 95 24,5 Lisansüstü 206 53,2 
Toplam 387 100,0 Toplam 387 100,0 

 
Tablo 2: Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Durumları 

Yiyecek-içecek 
işletmesi tercihinde 
internet kullanım 
sıklığınız nedir? 

n % Yiyecek-içecek 
işletmesinin sosyal 
medya yorumlarını 
okuma sıklığınız nedir?       

n % 

Hiçbir zaman   21 5,4 Hiçbir zaman   23 5,9 
Ara sıra 243 62,8 Ara sıra 244 63,0 
Her zaman 123 31,8 Her zaman 120 31,0 
Toplam 387 100,0 Toplam 387 100,0 
Sosyal medya 
uygulamalarına en 
çok hangi cihazdan 
erişiyorsunuz? 

n % Kendinizi sosyal 
medyaya bağımlı gibi 
hissettiğiniz oluyor mu? 

n % 

Cep telefonu 370 95,6 Evet 74 19,1 
Bilgisayar 14 3,6 Bazen 170 43,9 
Tablet 3 ,8 Hayır 143 37,0 
Toplam 387 100,0 Toplam 387 100,0 
Sosyal medyaya bir gün boyunca ortalama ne kadar süre bağlanırsınız? n % 
1 saatten az 71 18,3 
1-3 saat 218 56,3 
4-6 saat 83 21,4 
7 saatten fazla 15 3,9 
Toplam 387 100,0 

 

Yiyecek-içecek işletmesi tercihinde internet kullanım oranı sıklığı en fazla %62,8 ile “ara sıra” 
kullanan ve %31,8 ile “her zaman” kullanan katılımcı ile internetin çoğunlukla kullanıldığı 
görülmektedir. Katılımcıların yiyecek-içecek işletmesi tercihinde sosyal medya yorumlarını 
okuma sıklığı ise yine en fazla “ara sıra” (%63) ve sonrasında “her zaman” (%31) okuyan bir kitle 
ile çoğunlukla yorumların incelendiği ortaya çıkmıştır. Sosyal medya uygulamalarına ise bariz 
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bir farkla en fazla “cep telefonları” (%95,6) üzerinden erişilmektedir. Katılımcıların %19,1’i 
kendini sosyal medyaya bağımlı hissetmekte ve %43,9’u ise bazen kendini bağımlı 
hissetmektedir. Katılımcıların çoğunluğu sosyal medyada bir gün boyunca ortalama “1-3 saat” 
(%56,3) vakit geçirmekte iken, %81,7’si her gün sosyal medyada “1 saatten daha fazla” vakit 
geçirdiği görülmektedir. Çalışmanın birinci sorusu “katılımcıların internet bağımlılığı 
demografik değişkenlere göre farklılık göstermekte midir?” şeklinde belirlenmiştir. Kategorik 
veriler arasında yapılan Ki-Kare analizine göre anlamlı birtakım sonuçlar ortaya çıkmıştır. 
Yiyecek-içecek işletmesi tercihinde kadınlar erkeklere göre interneti daha çok kullanmaktadır 
(χ2: 7,711; p: ,021). Aksoy, (2019)’ un çalışmasında ise erkeklerin sosyal medya bağımlılığının 
kadınlara göre daha fazla olduğu belirtilmektedir. Yaş aralığı olarak ise en fazla “26-34 yaş arası” 
kesimin yiyecek-içecek işletmesi tercihinde interneti kullandığı görülmektedir (χ2: 15,170; p: 
,019). Çalıştığı firma olarak ise “özel sektör çalışanları” yiyecek-içecek işletmesi tercihinde 
interneti en fazla kullanmaktadır (χ2: 18,840; p: ,001). İnterneti kullanma sıklığı fazla olan kesimin 
sosyal medyadaki yorumları okuma sıklığı da fazladır (χ2: 171,718; p: ,000). Sosyal medyaya 
kendini bağımlı hissedenler sosyal medyada günlük ortalama “7 saatten fazla” vakit 
geçirmektedir (χ2: 127,310; p: ,000). Sosyal medya yorumlarını okuma sıklığı en fazla olan kesim 
“cep telefonu” ile sosyal medya uygulamalarını takip eden kesimdir (χ2: 24,071; p: ,000). Sosyal 
medyaya bağımlılığı ve kategorik değişkenler arasında yapılan ki-kare analizinde cinsiyet, 
medeni durum ve gelir durumu ile anlamlı bir sonuç çıkmamıştır. Diğer değişkenlere göre ki-
kare analizi sonuçları şöyledir. Kendini sosyal medyaya en fazla bağımlı hisseden yaş grubu 26-
34 yaş aralığındadır. Kendini bağımlı hissetmeyen kesim ise 45 yaş ve üzeridir (χ2: 17,974; p: 
,006). Öğrenim durumu olarak lisans mezunu bireyler kendini sosyal medyaya daha fazla 
bağımlı hissetmektedir. Lisansüstü mezunu bireyler ise kendini bağımlı görmemektedir (χ2: 
21,829; p: ,000). Bu durum Alagöz, Yazgan ve Baiturova (2017), üniversite öğrencileri üzerinde 
gerçekleştirilen çalışmada aylık gelir seviyesi yükseldikçe internet bağımlılığının azaldığı, sosyal 
medya reklamlarının eğlenceli, inandırıcı ve akla yatkın olmadığı sonucu ile de paralellik 
göstermektedir. Özel sektörde çalışan kesim diğer gruplara göre kendini daha fazla bağımlı 
olarak görmektedir. Kamu çalışanları ise kendini bağımlı görmemektedir (χ2: 9,500; p: ,050). 
Yiyecek içecek işletmelerini tercih ederken paylaşımları en çok dikkate alınan ilk 3 sosyal medya 
uygulaması Instagram, Facebook ve Tripadvisor olarak belirtilmiştir. Instagram en çok tercih 
edilen sosyal medya uygulaması olarak öne çıkmakta iken birtakım çalışmalarda restoranların 
Instagram hesaplarını çok etkin şekilde kullanılmadığı yönünde sonuca ulaşmışlardır (Salleh, 
Hashim ve Murphy, 2015; Yılmaz, 2019: 382). Çalışmanın diğer araştırma soruları “Katılımcıların 
sosyal medya kullanım şekli, satın alma niyeti, içerik kalitesi ve fiyat algısı demografik 
değişkenlere göre farklılık göstermekte midir?” şeklinde belirlenmiş ve karşılaştırma testleri ile 
sorular incelenmiştir. Araştırmada anket tekniğiyle toplanan verilerin analizi istatistiki bir paket 
program ile analiz edilmiş ve % 95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Ölçek puanlarının normal 
dağılıma uygunluğunun incelenmesi için yapılan bir işlem çarpıklık ve basıklık değerlerinin 
hesaplanmasıdır. Ölçek puanlarından elde edilen basıklık ve çarpıklık değerlerinin +3 ile -3 
arasında olması normal dağılım için yeterli görülmektedir (Groeneveld ve Meeden, 1984; Moors, 
1986; Hopkins ve Weeks, 1990; DeCarlo, 1997). Buna göre ölçek puanlarının normal dağılım 
gösterdiği kabul edilmiştir. Analizlerde parametrik yöntemler kullanılmıştır. Karşılaştırılacak 
grup sayısının iki olduğu durumlarda “bağımsız örneklem t-testi”, üç ve daha fazla olduğu 
durumlarda ise tek yönlü ANOVA testi uygulanmış ve anlamlı çıkan analiz sonuçları aşağıda 
verilmiştir.  

Uygulanan t-testi sonucunda Sosyal Medya Kullanım Şekli ölçeğinde yer alan, Mobilleşme, 
Oyunlaştırma ve Sosyalleştirme gruplarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği 
(p>0,05) ancak İ. Somutlaştırma ve M. Somutlaştırma gruplarının anlamlı bir farklılık gösterdiği 
(p<0,05) görülmüştür. Diğer ölçeklerden İçerik Kalitesi ve Fiyat Algısı ile cinsiyet arasında 
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anlamlı bir fark görülmez iken Satın Alma Niyeti ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık 
görülmektedir (p<0,05). Ortalamalara baktığımızda ise kadınların her üç anlamlı ilişkide de 
erkeklere göre verilen önermelere daha fazla katıldıkları görülmektedir.  

 

Tablo 3: Sosyal Medya Kullanım Şekli, Satın Alma Niyeti, İçerik Kalitesi ve Fiyat Algısı Ölçeğinin 
Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

Cinsiyet  N Ortalama SS T P 

İ. Somutlaştırma 
Kadın 168 3,8289 ,78063 

0,39 ,004 
Erkek 219 3,5902 ,83853 

M. somutlaştırma 
Kadın 168 4,1161 ,69261 

1,050 ,002 Erkek 219 3,8824 ,74972 
Erkek 219 3,8071 ,76450 

Satın alma 
 

Kadın 168 4,1860 ,73207 
,221 ,002 Erkek 219 3,9475 ,75006 

Erkek 219 2,9787 1,01395 

 

Tablo 4.  Sosyal Medya Kullanım Şekli, Satın Alma Niyeti, İçerik Kalitesi ve Fiyat Algısı Ölçeğinin 
Yaş ve Öğrenim Durumuna Göre Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 

Yaş N Ortalama SS F P 
M. 
somutlaştırma  
 

25 yaş ve altı 76 4,0263 ,71831 

6,434 ,000 26-34 yaş arası 160 4,0750 71032 
35-44 yaş arası 99 4,0152 ,69603 
45 yaş ve üzeri 52 3,5817 ,78547 

Oyunlaştırma 25 yaş ve altı 76 3,5351 ,97233 

3,058 ,028 26-34 yaş arası 160 3,3604 1,02449 
35-44 yaş arası 99 3,1785 ,85888 
45 yaş ve üzeri 52 3,0833 ,99645 

Satın alma 
 

25 yaş ve altı 76 4,2171 ,74088 

2,695 ,046 26-34 yaş arası 160 4,0453 ,79941 
35-44 yaş arası 99 4,0455 ,69836 
45 yaş ve üzeri 52 3,8365 ,66400 

İçerik kalitesi 

25 yaş ve altı 76 3,7961 ,84529 

3,090 ,027 26-34 yaş arası 160 3,6891 ,74961 
35-44 yaş arası 99 3,6136 ,66266 
45 yaş ve üzeri 52 3,4087 ,64934 

Öğrenim Durumu N Ortalama SS F P 
Oyunlaştırma Önlisans ve öncesi 41 3,7561 1,07761 

6,435 ,002 Lisans 140 3,3690 ,93660 
Lisansüstü 206 3,1828 ,96019 

Sosyalleştirme Önlisans ve öncesi 41 4,1037 ,88030 

4,141 ,017 
Lisans 140 3,8839 ,82476 
Lisansüstü 206 3,7451 ,71310 
Lisans 140 3,0524 1,15212 
Lisansüstü 206 2,9498 ,90357 
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Tablo 4’te görüldüğü üzere sosyal medya ölçeğinden M. Somutlaştırma ve Oyunlaştırma boyutu 
ile birlikte satın alma ve içerik kalitesi ölçeğinin tüm yaş grupları arasında anlamlı bir farklılığı 
bulunmaktadır (p<0,05). Farklılıkların tespit edilebilmesi amacıyla Levene istatistik testi yapılmış 
ve varyans homojenliğine bakılmıştır. Levene istatistiği sonucunda, M. Somutlaştırma ve 
Oyunlaştırma boyutunda varyans homojenliği sağlanırken (p>0,05), satın alma ve içerik kalitesi 
ölçeğinin varyans homojenliği sağlanamamıştır (p<0,05). Bu sebeple, satın alma ve içerik kalitesi 
ölçeği için Tamhane ve diğer gruplar için ise Tukey testine bakılmıştır. Tukey testi, bağımsız k 
grup arasında nicel değişken açısından fark olduğu durumlarda varyans homojenliği 
sağlanıyorsa, Tamhane testi ise varyans homojenliğinin sağlanmadığı durumlarda grupları ikili 
olarak karşılaştırmak için kullanılan test tekniğidir. Tamhane ve Tukey testi analizleri sonucunda 
45 yaş ve üzeri grup ile diğer tüm gruplarla arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit 
edilmiştir. Buna göre sosyal medya uygulamalarının kullanım düzeyleri ve yiyecek-içecek 
işletmesi tercihleri yaşa göre farklılık göstermektedir. Uğur ve Sayılı (2016) ’nın araştırma 
sonuçlarına göre ise gençlerin internet kullanımı çok yüksek (%93) çıkmıştır.  

Ölçeklerin öğrenim durumu ile karşılaştırmasına baktığımızda oyunlaştırma ve sosyalleştirme 
boyutu ile öğrenim durumu arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Farklılıkların 
tespit edilebilmesi amacıyla yapılan Tukey testi sonucunda ise Lisansüstü mezunları grup ile 
diğer tüm gruplarla arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre sosyal 
medya uygulamalarının kullanım düzeylerinin ve yiyecek-içecek işletmesi tercihlerinin öğrenim 
durumu yükseldikçe farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. 

Tablo 5. Sosyal Medya Kullanım Şekli, Satın Alma Niyeti, İçerik Kalitesi ve Fiyat Algısı Ölçeğinin 
Ortalama Aylık Gelir Düzeyi ve Çalışılan Firma/Kuruma Göre Tek Yönlü ANOVA Testi 
Sonuçları 

Aylık Gelir Düzeyi N Ortalama SS F P 
Oyunlaştırma 5000 TL ve altı 181 3,5193 ,97547 

5,786 ,001 5001- 7000 TL     102 3,1895 ,99450 
7001-9000 TL       47 3,1418 ,80980 
9001 TL ve üzeri      57 3,0058 ,96669 

İçerik kalitesi 

5000 TL ve altı 181 3,7390 ,77854 

3,125 ,026 5001- 7000 TL     102 3,6348 ,70331 
7001-9000 TL       47 3,3723 ,64873 
9001 TL ve üzeri      57 3,6447 ,71954 

Çalışılan Firma/Kurum N Ortalama SS F P 
M. 
somutlaştırma  
 

Kamu 171 3,8801 ,69045 
3,801 ,023 Özel 121 4,1178 ,74378 

Serbest çalışan 95 4,0000 ,77442 
Oyunlaştırma Kamu 171 3,1423 ,97680 

4,995 ,007 Özel 121 3,4931 ,95462 
Serbest çalışan 95 3,3825 ,96996 

Fiyat 
Kamu 171 2,8635 ,89784 

3,802 ,023 Özel 121 3,1983 1,09931 
Serbest çalışan 95 3,0351 1,14387 

 

Tablo 5’te verilen tek yönlü ANOVA testi sonucunda oyunlaştırma ve içerik kalitesi boyutunun 
ortalama aylık gelir düzeyi ile anlamlı farklılık gösterdiği (p<0,05) diğer boyutlar ile anlamlı bir 
farklılık olmadığı (p>0,05) saptanmıştır. Oyunlaştırma ve içerik kalitesi boyutunun farklılığının 
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saptanması amacıyla yapılan Tukey testi sonucunda, gelir düzeyi 5000 TL ve altı olan grup ile 
diğer tüm gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre sosyal medya 
uygulamalarının kullanım düzeyleri ve yiyecek-içecek işletmesi tercihleri ortalama aylık gelir 
düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Tablo 5’te görüldüğü üzere sosyal medya ölçeğinden M. Somutlaştırma ve Oyunlaştırma boyutu 
ile birlikte fiyat ölçeğinin tüm çalışılan firma/kurum grupları arasında anlamlı bir farklılığı 
bulunmaktadır (p<0,05). Farklılıkların tespit edilebilmesi amacıyla yapılan Levene istatistik ve 
varyans homojenliğine sonucunda, M. Somutlaştırma ve Oyunlaştırma boyutunda varyans 
homojenliği sağlanırken (p>0,05), fiyat ölçeğinin varyans homojenliği sağlanamamıştır (p<0,05). 
Bu sebeple, fiyat ölçeği için Tamhane ve diğer gruplar için ise Tukey testine bakılmıştır. Test 
sonucu özel firmada çalışan ile diğer tüm gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit 
edilmiştir. Buna göre sosyal medya uygulamalarının kullanım düzeyleri ve yiyecek-içecek 
işletmesi tercihleri çalışılan firma/kurum arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Araştırmanın Cronbach’s Alpha katsayısının yorumlanması ile güvenilirlik verilmiştir. Ölçeğin 
güvenirlik katsayısı 0,936’dır. Buna göre ölçeğin güvenirlik düzeyi çok yüksektir. 

Çalışmada ileri sürülen hipotezler regresyon analizi yoluyla test edilmiş olup, bu amaçla 5 
regresyon modeli oluşturulmuştur. Söz konusu modeller doğrultusunda hipotezler analize tabi 
tutulmuş olup ilgili detaylar aşağıda verilmiştir. Moderatör değişken olarak belirlenmiş olan 
içerik kalitesi ve fiyat boyutlarındaki ifadeler (Zengin ve Arıcı, 2017) sosyal medya ölçeğindeki 
faktör analizi sonucunda ortaya çıkan gruplara göre boyutlanmıştır. Boyutlara göre 
gruplandırılarak verilen ifadeler regresyon analizi ile betimlenmiştir. 

Araştırmanın 1. Hipotezi olan H1= “Yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya kullanım şeklinin 
söz konusu işletmelere yönelik satın alma niyeti oluşmasında etsisi vardır” hipotezini test etmek 
için model 1 geliştirilmiştir. Araştırmanın 2. hipotezi olan H2= “Yiyecek-içecek işletmelerinin 
sosyal medya kullanım şekli ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide “İçerik Kalitesi”nin 
moderatör etkisi vardır” hipotezini test etmek için model 1’e ek olarak model 2 ve 3 geliştirilmiş 
olup birlikte değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Model 1: SN = β0 + β1*SOM1 + β2*SOM2 + β3*SOS + β4*MOB + β5*OY + e 

Model 2: SN = β0 + β1*SOM1 + β2*SOM2 + β3*SOS + β4*MOB + β5*OY + β6*İK + e 

Model 3: SN = β0 + β1*SOM1 + β2*SOM2 + β3*SOS + β4*MOB + β5*OY + β6*İK + β7*SOM1*İK + 
β8*SOM2*İK + β9*SOS*İK + β10*MOB*İK + β11*OY*İK + e 

Yiyecek-içecek işletmelerinde sosyal medya kullanım şeklinin satın alma niyeti üzerindeki etkisi 
ile bu ilişkide içerik kalitesinin moderatör değişken etkisini incelemek için 3 tane regresyon 
modeli oluşturulmuş olup ilgili modeller doğrultusunda analizler gerçekleştirilmiş ve söz 
konusu analizlere ilişkin veriler Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6’ya göre İ. Somutlaştırma, M. Somutlaştırma, sosyalleşme, mobilleşme ve oyunlaştırmanın 
satın alma niyeti üzerindeki etkilerinin incelendiği model 1 istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (F=65,837; p<0.01). Bu bağlamda yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya 
kullanım düzeyi arttıkça tüketicilerin işletmelere ilişkin satın alma niyetlerinin de arttığı 
gözlenmiş olup H1 desteklenmiş ve kabul edilmiştir. Model parametreleri incelendiğinde, 
oyunlaştırma dışında tüm bağımsız değişkenlerin satın alma niyeti üzerindeki etkisinin pozitif 
ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 
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Tablo 6: Yiyecek-içecek İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Şekillerinin Satın alma Niyeti 
Üzerindeki Etkisi ve Bu İlişkide Moderatör Değişken Olarak İçerik Kalitesi Boyutunun Etkisine 
İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişkenler 

β t p VIF β t p VIF β t p VIF 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  S

at
ın

 A
lm

a  

Sabit 
,561 2,651 ,008  ,227 1,129 ,260  4,07

2 
140,2
38 

,000  

İ. 
Somutlaştırma 

,215 4,552 ,000 1,850 ,116 2,552 ,011 2,002 ,095 2,463 ,014 2,166 

M. 
somutlaştırma 

,186 3,623 ,000 1,756 ,176 3,681 ,000 1,757 ,123 3,386 ,001 1,894 

Mobilleşme ,240 4,966 ,000 1,372 ,200 4,419 ,000 1,390 ,142 4,219 ,000 1,642 

Oyunlaştırma ,015 ,405 ,686 1,518 -
,015 

-,433 ,666 1,537 -
,005 

-,164 ,870 1,573 

Sosyalleştirme ,227 4,730 ,000 1,731 ,164 3,614 ,000 1,788 ,120 3,211 ,001 2,024 

İçerik kalitesi     ,342 7,812 ,000 1,508 ,259 7,942 ,000 1,535 

som1Xik 
        -

,122 
-
3,235 

,001 1,894 

som2Xik         -
,035 

-
1,192 

,234 2,017 

sosyXik         ,042 1,407 ,160 2,102 

moXik         ,032 ,953 ,341 1,685 

oyXik         -
,043 

-
1,251 

,212 2,429 

F 62,837 70,786 39,866 

R2 ,452 ,528 ,539 

Düzeltilmiş R2 ,445 ,520 ,526 

 

Yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medyayı kullanım şeklinden “İ. Somutlaştırma” 
(p=0,000<0.001), “M.Somutlaştırma”(p=0,000<0.001), “mobilleşme”(p=0,000<0.001) ve 
“sosyalleşme” (p=0,000<0.001) arttıkça tüketicilerin satın alma niyetleri artmaktadır. Lakin 
“oyunlaştırma” (p=0,686 >0.001) arttıkça tüketicilerin satın alma niyetleri azalmaktadır. Bu 
bağlamda H1a, b, c, d desteklenmiş ve kabul edilmiştir, H1e ise reddedilmiştir. Genel olarak alt 
boyutlardan herhangi birinde ilişki çıkması ana bağımsız değişkenin (sosyal medya kullanım 
şekli) etkisi olduğunu belirtir ve ana hipotez kabul edilir.  

Ayrıca, yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya kullanım şeklinin satın alma niyeti üzerindeki 
etkisinin incelendiği tablo 6, katılımcıların alt boyutlara ilişkin algıları bazında 
değerlendirildiğinde, mobilleşme boyutunun (β = 0,240) satın alma niyeti üzerindeki etkisinin 
diğer boyutlara oranla (İ. Somutlaştırma (β = 0,215), M. Somutlaştırma (β = 0,186), Sosyalleşme (β 
= 0,227), Oyunlaştırma (β = 0,015)) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda 
tüketicilerde işletmelere yönelik olumlu satın alma niyeti oluşturabilmek amacıyla, yiyecek-
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içecek işletmelerinin sosyal medyanın sunduğu imkân ve fırsatlardan faydalanabilmesi için 
mobil teknolojilere tam anlamıyla uyum sağlaması gerektiğini vurgulamak doğru olacaktır. 
Kısacası diğer alt boyutların tüketici satın alma niyeti üzerindeki etkisini arttırabilmek için 
öncelikle mobilleşmek gerekmektedir. 

Ayrıca tablo 6’da yer alan belirtme katsayısına göre (Adjusted R2) tüketicilerde yiyecek-içecek 
işletmelerine ilişkin satın alma niyeti oluşması üzerindeki değişimlerin %44,5 (Adjusted R2= 
0,445)’inin işletmelerinin sosyal medya kullanım şekillerinden kaynakladığı gözlemlenmiştir. 
Her 100 artışın 44,5’inin sosyal medya etkisi ile olduğu ortaya çıkmıştır. Bu %44,5’lik ilişki, içerik 
kalitesi devreye girdiğinde %52’ye çıkmaktadır. 

Tablo 6’da Model 2 incelendiğinde; içerik kalitesinin satın alma niyeti üzerindeki etkisi (F=70,786; 
p<0.01) pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bağlamda yiyecek-içecek 
işletmelerinin sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin içeriklerinin kalitesini arttırdıkça 
tüketicilerin işletmelere ilişkin satın alma niyetleri artmaktadır. Ayrıca içerik kalitesi devreye 
girdiğinde oyunlaştırmanın ters yönlü bir etkisi olduğu görülmektedir. İçerik kalitesi ve 
etkinliğine oyunlaştırmanın negatif etkisi bulunmaktadır. İçerik üretmede oyunlaştırmanın 
niteliği, sürekli çıkan reklamların zaman kaybettirmesi gibi durumların kontrol altına alınması 
gerekmektedir. 

Ayrıca regresyon modeli 3 ile de içerik kalitesinin İ. Somutlaştırma, M. Somutlaştırma, 
sosyalleşme, mobilleşme ve oyunlaştırma ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide moderatör 
değişken etkisi incelenmiştir. Buna göre Model 3 istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(F=39,866; p<0.01). Bu bağlamda H2 desteklenmiş olup, kabul edilmiştir. Model parametreleri 
incelendiğinde, içerik kalitesinin İ. Somutlaştırma (p=0,001<0.01) ile satın alma niyeti arasındaki 
ilişkide moderatör değişken etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Yani işletmeler tarafından içerik 
kalitesi arttıkça satın alma niyeti pozitif olarak artmaktadır. İşletmeler tarafından somutlaştırma 
boyutunun içerik kalitesinde moderatör etkisi vardır. Bu bağlamda H2a desteklenmiş ve kabul 
edilmiştir, H2b, c, d ise reddedilmiştir.  

Model 4: SN = β0 + β1*SOM1 + β2*SOM2 + β3*SOS + β4*MOB + β5*OY + β6*FİY + e 

Model 5: SN = β0 + β1*SOM1 + β2*SOM2 + β3*SOS + β4*MOB + β5*OY + β6*FİY + β7*SOM1*FİY 
+ β8*SOM2*FİY + β9*SOS*FİY + β10*MOB*FİY + β11*OY*FİY + e 

Araştırmanın 3. hipotezi olan H3 = “yiyecek-içecek işletmelerinin sosyal medya kullanım şekli ile 
satın alma niyeti arasındaki ilişkide “Fiyat”ın moderatör etkisi vardır” hipotezini test etmek için 
model 3’e ek olarak model 4 ve 5 geliştirilmiş olup birlikte değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Yiyecek-içecek işletmelerinde sosyal medya kullanım şeklinin satın alma niyeti üzerindeki etkisi 
ile bu ilişkide fiyat boyutunun moderatör değişken etkisini incelemek için 3 tane regresyon 
modeli (model 1, 4 ve 5) oluşturulmuş olup ilgili modeller doğrultusunda analizler 
gerçekleştirilmiş ve söz konusu analizlere ilişkin veriler Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7’de Model 4 incelendiğinde; “Fiyat”ın satın alma niyeti üzerindeki etkisi (F=63,745; p<0.01) 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca regreasyon modeli 5 ile de “Fiyat” faktörünün İ. 
Somutlaştırma, M. Somutlaştırma, sosyalleşme, mobilleşme ve oyunlaştırma ile satın alma niyeti 
arasındaki ilişkide moderatör değişken etkisi incelenmiştir. Buna göre Model 5 istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (F=37,650; p<0.01). Bu bağlamda H3 desteklenmiş olup, kabul edilmiştir. 
Model parametreleri incelendiğinde, fiyat faktörünün sosyalleşme (p=0,048<0.05) ve mobilleşme 
(p=0,017<0.05) ile satın alma niyeti arasındaki ilişkide moderatör değişken etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Diğer bağımsız değişkenlerle satın alma niyeti arasındaki ilişkide ise fiyat faktörünün 
moderatör değişken etkisine rastlanmamıştır. Bu bağlamda H3c, d desteklenmiş ve kabul 
edilmiştir, H3a, b, e ise reddedilmiştir. 
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Tablo 7: Yiyecek-içecek İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Şekillerinin Satın alma Niyeti 
Üzerindeki Etkisi ve Bu İlişkide Moderatör Değişken Olarak Fiyat Boyutunun Etkisine İlişkin 
Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişkenler 

β t p VIF β t p VIF β t p VIF 

Sa
tın

 A
lm

a 

Sabit 
,561 2,651 ,008  ,545 2,697 ,007  4,084 140,

438 
,000  

İ. 
Somutlaştırma 

,215 4,552 ,000 1,850 ,165 3,614 ,000 1,909 ,137 3,67
3 

,000 1,943 

M. 
somutlaştırma 

,186 3,623 ,000 1,756 ,174 3,531 ,000 1,759 ,122 3,38
1 

,001 1,823 

Mobilleşme ,240 4,966 ,000 1,372 ,236 5,110 ,000 1,372 ,188 5,44
0 

,000 1,669 

Oyunlaştırma ,015 ,405 ,686 1,518 -
,014 

-,397 ,692 1,545 -,022 -
,645 

,519 1,585 

Sosyalleştirme ,227 4,730 ,000 1,731 ,176 3,782 ,000 1,787 ,124 3,33
0 

,001 1,941 

Fiyat 
    ,185 6,154 ,000 1,304 ,210 6,69

7 
,000 1,383 

som1XFy         ,008 ,220 ,826 2,265 

som2XFy         -,052 -
1,39
8 

,163 2,243 

sosXFy         ,068 1,98
2 

,048 1,659 

moXFy         -,078 -
2,39
9 

,017 1,773 

oyXFy         -,027 -
,752 

,452 2,091 

F 62,837 63,745 37,650 

R2 ,452 ,502 ,525 

Düzeltilmiş R2 ,445 ,494 ,511 

 

Fiyat politikalarının önemini ortaya koyan bu analiz ile “gerekirse daha fazla ödeme yapabilirim” 
diyen bir kesimin bulunduğu gözlemlenmektedir. İçerik kalitesi gözüyle baktığımızda 
mobilleştirme ve sosyalleştirme negatif bir etkiye sahip iken fiyat ile ilgili doğru politikaların 
uygulanması ile (ilk 100 beğenme %20 indirim, retweet etkisi) fiyatın pozitif bir etki 
oluşturabileceği gözlemlenmektedir. Mobilleştirme çabalarının karşılığı olarak tüketicilerin daha 
fazla ödeyebileceği bir ortam pozitif etki oluşturabilir. Fiyat aracı değişkeni mobilleştirme 
üzerinde doğru kullanıldığında tüketici kazanılabilir. 
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Katılımcıların yiyecek-içecek işletmesi tercihinde sosyal medya yorumlarını okuma sıklığının 
fazla olduğu ve çoğunlukla yorumların incelendiği ortaya çıkmıştır. Sosyal medya 
uygulamalarına ise bariz bir farkla en fazla “cep telefonları” üzerinden erişilmektedir. 
Katılımcıların %81,7’si her gün sosyal medyada “1 saatten daha fazla” vakit geçirdiği 
görülmektedir. Yiyecek-içecek işletmesi tercihinde ise kadınlar erkeklere göre interneti daha çok 
kullanmaktadır. Yaş aralığı olarak en fazla “26-34 yaş arası” kesimin yiyecek-içecek işletmesi 
tercihinde interneti kullandığı görülmektedir. Çalıştığı firma olarak ise “özel sektör çalışanları” 
yiyecek-içecek işletmesi tercihinde interneti en fazla kullanmaktadır. Sosyal medya 
uygulamalarının kullanım düzeyleri ve yiyecek-içecek işletmesi tercihleri ortalama aylık gelir 
düzeyine göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. Sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin mobil 
teknolojilere tam anlamıyla uyum sağlanması, içeriklerinin kalitesinin arttırılması ve fiyat aracı 
değişkeninin mobilleştirme üzerinde doğru kullanıldığında tüketicilerin işletmelere ilişkin satın 
alma niyetleri de artmaktadır. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sosyal medya sayesinde içerik oluşturma, paylaşma ve diğer tüketiciler ile etkileşime girme 
şansına sahip olan tüketiciler, yeni bir arayışa girdiklerinde sosyal medya uygulamalarını 
kullanmakta ve yorum ve deneyimlerden etkilenmektedir. Çünkü turizm hizmeti ürünleri, 
üretildiği anda tüketilen saf hizmet faaliyetlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla daha önce bu 
hizmeti satın alanların kişilerin deneyimleri, tüketicilerin tercihinde kritik rol oynamaktadır 
(Aydın, 2012; 103; Munar, 2012; 102; Rosman ve Stuhura, 2013: 18; Eryılmaz, 2014: 68-69; Yılmaz, 
2019: 380). 

Sosyal medya ile tüketiciler, kurumların sosyal medya hesaplarını beğenebilir, yorum yapabilir 
ve kendisi tarafından üretilen içerikleri paylaşarak diğerleri ile etkileşimde bulunabilirler. 
Böylece hem kurumlar için hem de hedef kitleler için avantaj ve yeni olanaklar sağlayacak olan, 
iki yönlü iletişimlere olanak veren bir yapıya erişilecektir (Karamehmet ve Aydın, 2017: 594; 
Aktan, 2018: 230). 

Sosyal medya turizm ekosisteminin tüm kısımlarında hızla gelişen yeni bir pazarlama medyası 
olarak dikkat çekmektedir. Sosyal medyadan tüm ihtiyaçlarını gidermek isteyen kesimin 
memnuniyetini arttırmak ve sosyal medyadan daha fazla faydalanabilmek maksadıyla bu 
platformda hizmet sunan yiyecek-içecek, konaklama, seyahat, rekreasyon, ulaştırma vb. 
işletmelerin, dijital dönüşümlerine hız vermesi gerekmektedir. Bu araştırmada yiyecek-içecek 
işletmelerinin sosyal medya uygulamalarına önem vermeleri ve içerik kalitesi ve fiyat 
politikalarını mobilleşme ve sosyalleşme üzerinde geliştirdiklerinde tüketici satın alma 
niyetlerini pozitif yönde arttırdıkları ortaya çıkmıştır. Yiyecek-içecek işletmeleri mobilleşme 
üzerine detaylı çalışmalar yapmalı ve tüketicilerin dikkatini çekecek ve satın alma niyetlerini 
pozitif yönde etkileyebilecek projeleri hayata geçirmelidir. Bu şekilde hareket edildiğinde 
tüketicinin fazladan ödeme yapmayı bile kabul ettiği yapılan analizlerde ortaya çıkmıştır. 
Yiyecek-içecek işletmelerinde uygulanabilecek mobilleşme, oyunlaştırma, içerik kalitesini 
arttırma ve sosyalleşme gibi ek hizmet ve uygulamalar ile tüketicinin satın alma niyetinin 
artırıldığını ortaya koyması açısından bu araştırmanın özgün bir araştırma olduğu ve önem arz 
ettiği düşünülmektedir.    

Hayat standartlarının ve teknolojik imkânların değişimiyle birlikte bireylerin istekleri ve 
beklentileri farklılık göstermeye başlamıştır. İşletmelerin bu durumdan en az zararla çıkabilmesi 
için hedef kitlesini tanıması ve talebe yönelik stratejileri geliştirmesi gerekmektedir. Yiyecek-
içecek işletmelerinin de tüketicilere yönelik birtakım tanımlayıcı faaliyetler yapması, 
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sürdürülebilirliği sağlaması ve memnuniyeti sağlaması açısından sosyal medya uygulamalarını 
doğru içerik ile kullanması önem arz etmektedir. 

Yiyecek içecek işletmelerini tercih ederken paylaşımları en çok dikkate alınan ilk 3 sosyal medya 
uygulaması Instagram, Facebook ve Tripadvisor olarak belirtilmiştir. Kadınların satın alma 
niyetinde sosyal medya uygulamalarından erkeklere göre daha çok etkilendiği ortaya çıkmıştır. 
İşletmelere yönelik olumlu satın alma niyeti oluşturabilmek amacıyla, yiyecek-içecek 
işletmelerinin sosyal medyanın sunduğu imkân ve fırsatlardan faydalanabilmesi için mobil 
teknolojilere tam anlamıyla uyum sağlaması gerektiği ortaya çıkmıştır. Tüketici satın alma niyeti 
üzerindeki etkiyi artırabilmek için öncelikle mobilleşmek gerekmektedir. Çünkü tüketicilerde 
yiyecek-içecek işletmelerine ilişkin satın alma niyeti oluşması üzerindeki değişimlerin %44,5’inin 
işletmelerinin sosyal medya kullanım şekillerinden kaynakladığı gözlemlenmiştir.  

İçerik kalitesi devreye girdiğinde ise satın alma niyetinde yaklaşık %8’lik bir artış sağlanırken, 
fiyat devreye girdiğinde %5’lik bir artış olmuştur. Fiyat devreye girdiğinde satın alım düşer 
yerine doğru fiyat politikalarının kullanılması ile ürünlerde fiyat artışı yapılmasına rağmen 
mobilleştirme ve sosyalleştirmenin moderatör etkisi olduğu ortaya çıkmıştır denilebilmektedir.  
Bu durumun web sitesi yeterliliğinin arttırılması, uygulamaların mobilleştirilmesi, sipariş alma 
vb. her işlemde tüketicinin mobilleşme taraftarı olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 
Mobilleştirme ve sosyalleştirmenin etkisi artıkça fiyat faktörü doğru kullanıldığında (retweet 
atan, ürünler ile ilgili paylaşım yapan, kampanyalar sunan) satın alma üzerine olumlu etki 
artmaktadır. Ayrıca işletmeler tarafından somutlaştırma boyutunun etkisinin artmasıyla 
tüketicinin satın alma niyetinin arttığı görülmektedir.  

Tüketici memnuniyetini düşürecek ve güveni sarsabilecek paylaşımlardan uzak durulmalıdır. 
Tüketicilerin temenni ve beklentilerinin karşılanmasına odaklanmalı ve en üst memnuniyetin 
oluşması sağlanmalıdır. Sosyal medyaya yönelik eğilimin artması sebebiyle pek çok işletme 
sosyal medya uygulamaları aracılığıyla dijital pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ancak 
bu işletmelerin ürün ve hizmetleri karşılaştırıldığında işletmelerde farklı uygulamaların söz 
konusu olduğu görülmektedir. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen işletmelerin ürün ve 
hizmetler ile ilgili yerine getirmesi gereken koşulların standart çerçevesi oluşturulmalıdır. 
Böylece tüketiciler, sunulacak ürün ve hizmetler hakkında satın alma ile ilgili olarak güven 
duygusuna sahip olabilirler.  

Elde edilen bulgular doğrultusunda sosyal medyanın yiyecek-içecek işletmelerinde satın alma 
niyetini pozitif etkileyebilmesi üzerine birtakım öneriler geliştirilmiştir. Şöyle ki: yiyecek-içecek 
işletmeleri geniş bir şekilde tüketicilere hitap edebilmesi için kullandıkları sosyal medya 
uygulamalarının sayısını artırmalıdır. İçerik kalitesini her boyutta kaliteli ve sistemli bir şekilde 
sunmalıdır. Tüketicilerin daha rahat bir şekilde işletmeye ulaşması ve siparişini rahatlıkla 
vermesi sağlanmalıdır. Geniş mesaj içerikleriyle gelebilecek sorulara cevaplar hazırlamalarıdır. 
Kullandığı sosyal medya uygulamalarını sürekli güncellemeli ve gündemi takip edecek şekilde 
tüketicilere ulaşmalıdır. Ortaya çıkan birtakım sorunlara karşı acil müdahale etmelidir. 
Ziyaretçilerde güven uyandırmalı ve hedef kitlenin ilgisini çekmelidir. Dijital itibarını 
sağlayabilmek için tüketici yorumlarını titizlikle takip etmeli ve pozitif görüşlerin artmasını 
sağlamalıdır. Kısa kısa video içeriği üreterek tüketicinin dikkatini çekmelidir. Hedef kitleye özel 
stratejiler üretmelidir.  

Bu süreçte işletmeler reklam bütçelerini mobil platformlara yöneltmelidir. Video reklamları ise 
daha kısa ve ilgi çekici hale getirilmelidir. Sosyal medya uygulamaları bir rekabet aracı olarak 
günden güne gelişme göstermektedir. Bu ortamda e-ticaret trafiği için istatistikler sürekli takip 
edilmelidir. Yapay zekâdan ise mutlaka mümkün olduğunca fazla faydalanılmalıdır. Bundan 
sonraki araştırmacılara ise yiyecek-içecek hizmet otomasyonlarında oldukça hızlı ve önemli 
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gelişmelere sahne olan yapay zekâ, robot teknolojileri ve arttırışmış gerçeklik gibi uygulamaların 
tüketicilerin satın alma niyetlerinde etkisini incelemeleri önerilmektedir.  
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Öz 

Bu çalışmanın temel amacı, hizmet ortamı unsurlarının hizmet karşılaşmasına etkilerini ortaya 
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* Bu makale, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda yazılan
“Hizmet Ortamı Unsurlarının Hizmet Karşılaşmasına Etkileri: Otel İşletmeleri Örneği” başlıklı Yüksek Lisans tezinden
türetilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Ortamı Unsurları, Hizmet Karşılaşması, Termal Otel İşletmeleri, 
Nitel Araştırma. 
Makale Gönderme Tarihi: 03.05.2020 
Makale Kabul Tarihi: 06.07.2020 

Önerilen Atıf:  
Dikmen, H. ve Avan, A. (2020). Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Karşılaşması: Yönetsel Bir 
Bakış Açısı, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2783-2807. 
© 2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2783-2807. 

2784 

Journal of Turkish Tourism Research 
2020, 4(3): 2783-2807. 

DOI: 10.26677/TR1010.2020.509 
ISSN: 2587–0890 Journal Homepage: https://www.tutad.org      

RESEARCH PAPER 

Service Encounter in Thermal Hotel Enterprises: A Managerial Perspective 

Hatice DİKMEN, Afyon Kocatepe University, Social Sciences Institute, Afyonkarahisar, e-mail: 
haticedikmenn@hotmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0558-491X 

Assistant Prof. Dr. Ali AVAN, Afyon Kocatepe University, Faculty of Tourism, Afyonkarahisar, 
e-mail: aliavan@aku.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4510-3962

Abstract 

The main purpose of this study is to reveal the effects of servicescapes on the service encounter. 
The population of the study consist of mid-level and top executives of thermal hotel enterprises 
operating in Afyonkarahisar. Data were gathered with semi-structured interviews, and 
participants were selected with judgement sampling technique. Content analysis was used to 
analyse the data. The results show that the participants emphasize the role of atmospherics and 
backstage arrangements on service encounter in common with other servicescape dimensions; 
the interaction of the staff with the guests has an effect to increase the service quality and to 
facilitate the bond between the guests and the organization, and the service and the employees 
played an important role in the interaction of the guests with each other.  
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GİRİŞ 

Bireylerin çevrelerindeki canlı ve cansız varlıklarla etkileşimleri çevresel psikolojinin konusudur. 
Çevresel psikoloji, bireylerin içinde bulundukları ortamda yer alan her türlü çevresel 
değişkenden bir şekilde etkilendiklerini ve davranışlarına bu etkileşimin yön verdiğini ileri 
sürmektedir. Literatürde çevresel değişkenlerin davranışlara etkilerini farklı hizmet 
ortamlarında ortaya koyan çalışmalara rastlamak mümkündür (Bell, 1999; Turley ve Milliman, 
2000; Countryman ve Jang, 2006; Nguyen, 2006; Lin, Leu, Breen ve Lin, 2008; Liu ve Jang, 2009; 
Lee, 2011; Ariffin, Nameghi ve Zakaria, 2013).  

Bireyleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen çevresel değişkenler somut ve soyut unsurlar 
olarak adlandırılmaktadır. Hizmet ortamında, hizmetlerin kendine özgü özellikleri nedeniyle 
soyut nitelikteki unsurların değerlendirilmesi somut unsurlara atfedilecek önem ile doğrudan 
ilintilidir. Bununla birlikte, bireyler her ne kadar gözle görünür unsurlardan doğrudan 
etkilenseler de ortamı canlı kılan soyut etkileşimlerin buradaki rolü azımsanmayacak 
düzeydedir. Hizmet karşılaşmasında etkin rol oynayan çevresel unsurlar aydınlatma, 
havalandırma, sıcaklık, tasarım, koku gibi somut ve soyut unsurlardan oluşmaktadır. Bu 
unsurlar aynı zamanda organizasyonun görünür ve görünmez hizmet uzantıları olarak da 
değerlendirilmektedir. Bitner (1990, 1992), Mehrabian ve Russell (1974)’ın uyarıcı-uyarılma-tepki 
(SOR: Stimuli-Organism-Responses) modelinden hareketle hizmet uzantıları olarak 
nitelendirdiği Servicescape modelinde hizmet ortamındaki etkileşime yön veren unsurları 
çevresel değişkenler, mekânsal düzenleme ve işlevsellik ve işaretler, semboller ve yapay 
malzemeler olarak sınıflandırmaktadır. Bitner (1992), Mehrabian ve Russell (1974) gibi hizmet 
ortamındaki etkileşimin daha çok fiziksel boyutu üzerinde durmuştur. Etkileşimin sosyal 
tarafları da olduğunu öne süren Eiglier ve Langeard (1987), Servuction olarak adlandırdıkları 
modellerinde hizmet ortamındaki etkileşimin dört boyutta ortaya çıkabileceğini öne 
sürmektedirler. Buna göre hizmet ortamı, kullanıcılarının duyularına hitap eden çevresel 
unsurları, hizmet sağlayıcılarını, ortamdaki diğer bireyleri, sahne arkası düzenlemeler-sistemler, 
süreçleri ve bu unsurlar ile olan etkileşimleri de içermektedir. 

Otel işletmelerinde hizmet ortamı, misafirlerin algıladıkları hizmet kalitesinin temel 
belirleyicilerinden birisi olup misafirlerin içsel tepkilerini ve bu tepkiler sonucu oluşan 
davranışlarını etkileyen soyut ve somut birçok çevresel unsuru barındırmaktadır. Otel 
işletmelerinde üretilen hizmetin emek-yoğun özelliği ve çalışanların misafirlerle sürekli iletişim 
ve etkileşim içerisinde olması, üretim ve tüketimin eş zamanlı gerçekleşmesi, misafirlerin 
dinamik bir şekilde hizmet üretim süreçlerine dâhil olması gibi özelliklerden dolayı misafirin 
hizmet ortamında yer alan unsurlarla olan etkileşiminin ortaya konması önem arz etmektedir. 
Misafirlerin hizmet ortamı etkileşimini ve hizmet deneyimini etkileyen faktörler ise hizmet 
ortamı unsurları, misafir-çalışan etkileşimi, misafir-misafir etkileşimi ve sahne arkası düzenleme, 
izlek ve süreçler olmak üzere dört ana parametreden oluşmaktadır. Bu parametrelerin her biri 
hizmet karşılaşmasında yer alan çeşitli etkileşimlere odaklanmaktadır (Bitner, 2000).  

Hizmet karşılaşmasında sosyal etkileşimlere de odaklanan Servuction modeli temel alan ve 
hizmet ortamında yer alan unsurların hizmet karşılaşmasına etkilerini ele alan bu çalışmada, 
termal otel işletmeleri uygulama alanı olarak seçilmiştir. Termal otel işletmeleri sunulan hizmet 
ve misafirlerin sağlık nedeniyle göstermiş oldukları hassasiyet ve mahremiyet gibi konular 
bakımından diğer otel işletmelerinden farklı özellikler taşımaktadır. Buna ek olarak, araştırmada 
ele alınan konu yöneticilerin gözünden değerlendirilmiştir. Hizmet ortamındaki tüm değişkenler 
açısından misafirlerin çevreleriyle etkileşimlerine ilişkin yönetsel bakış açısının bütüncül olarak 
ortaya konması hedeflenmiştir. Gerek termal otel işletmelerindeki gerekse orta ve üst kademe 
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yöneticilerin gözünden hizmet karşılaşmasındaki etkileşimin ele alınması bakımından bu 
çalışma ile literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Turizm işletmelerinde fiziksel çevre, yiyecek içecek hizmetleri, havuz, spor salonu, restoran gibi 
ek faaliyetler ve aktiviteler müşterinin kolaylıkla algılayabildiği (Hsieh, Yen ve Chin, 2004) insan 
merkezli yaşam çevresinin yakınında yer alan cansız varlıklardan oluşmaktadır (Avan ve 
Özdemir, 2015: 88). Fiziksel çevre, müşteri memnuniyetini etkileyen görülebilir fiziksel 
varlıklardır (Hsieh, Yen ve Chin, 2004). Hizmet ortamı ise müşteri tarafından algılanan hizmetin 
ilk yönüdür ve hizmet kalitesi algılarının bir öncüsü olarak görülmektedir (Hooper, Couglan ve 
Mullen, 2013: 271). Başka bir deyişle hizmet ortamı, tüketicilerin içsel tepkilerini ve bu tepkiler 
sonucu oluşan davranışlarını etkileyen soyut ve somut çevresel unsuru barındırmaktadır. 
Hizmet ortamı, tesisin dış-iç cephesini (peyzaj, dış tasarım, tabela, otopark, hizmet çevresi, iç 
tasarım ve dekor, donanım, tabela, yerleşim) ve çevre koşullarını (hava kalitesi, sıcaklık ve 
aydınlatma) içermektedir (Bitner, 1992).   

Hizmet ortamı ile ilgili farklı terminolojiler kullanılmaktadır. Kotler (1973), hizmet ortamında 
atmosferin satın alma olasılığı üzerinde etkili olduğunu vurgulayarak hizmet ortamını ‘atmosfer’ 
(fiziki çevre) olarak ifade etmiştir. Kotler’e göre, hizmet ortamında atmosfer deneyimi artırabilir 
ve hizmet ortamı arkadaş canlısı bir hale getirebilir. Baker (1987), hizmet ortamı kavramını 
fiziksel çevre olarak ve Turley ve Milliman (2000) pazarlama ortamı olarak ele alırken; Tombs ve 
McColl-Kenedy (2003), sosyal hizmet ortamı olarak ele almıştır. Zeithaml, Bitner ve Gremler 
(2009: 313) hizmet ortamını; “hizmet sağlayıcının tesislerinin dışını (otopark), tesis iç mekânını 
(dekoru) ve diğer somut tüm yönlerini içeren, hizmet kalitesi ile ilişkili olan, elle tutulur bir 
ipucu” olarak tanımlamaktadır. Konuyla ilgili literatür, Mehrabian ve Russell'ın (1974) çevre 
psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalardan türetilmiştir. Çevresel uyarıcıların, ortamdaki bireylerin 
içsel tepkilerine ve davranışsal niyetlerine ne ölçüde yansıdığını ortaya koymaya çalışan 
Mehrabian ve Russell (1974), hem çevresel uyarıcıların manipüle edilebileceğini hem de çevresel 
değişkenlerin bazı davranışların ortaya çıkmasını sağladığını öne sürmektedirler. Bu durum, 
hizmet ortamında nedensel bağlantıların kurgulanabileceğini göstermektedir (Turley ve 
Milliman, 2000; Summers ve Herbert, 2001; Michon, Cheabat, Turley, 2005; Lin, 2010). 

Hizmet ortamı; havalandırma, dekorasyon, sıcaklık, mobilyalar, aydınlatma gibi somut çevresel 
faktörlerin yanı sıra, hizmet kalitesi ve çalışanların müşterilerle etkileşimleri gibi soyut unsurları 
da içermektedir (Avan, 2015: 43). Bu unsurlar pek çok hizmet ortamında olduğu gibi, hatalar veya 
kazalar meydana geldiğinde olumsuz tepkilere neden olmaktadır (Bitner, 1992). Bir ortam içinde 
tüketicilerin memnuniyet ve rahatlık düzeylerine paralel olarak, sunulan hizmetlere yönelik 
eleştirilerin boyutu daha düşük seviyelerde tutulabilir. Hizmet ortamı bir hizmet işletmesinin 
fiziksel çevresini tanımlamak için yaygın olarak kullanılmış ve fiziksel çevrenin davranışları 
etkilemedeki rolü birçok araştırmayla doğrulanmıştır (Reimer ve Keuhn, 2005: 786). İşletmeler, 
müşteri deneyimini anlatan ve hizmet ortamında müşterilerin davranışlarını etkileyecek bir 
atmosfer oluşturmak için kendi hizmet alanlarını tasarlamaktadırlar (Hooper, Coughlan ve 
Mullen, 2013). Bunun nedeni iç ve dış tasarımın hem çalışanların hem de müşterilerin algılarını, 
duygusal durumlarını ve davranışlarını etkilemesidir (Babin ve Boles, 1996; Hoffman ve Turley, 
2002: 35).  

Hizmet ortamının kullanıcılarının, ortamdaki çevresel uyarıcılarla etkileşimi hizmet 
karşılaşmasının konusudur. Hizmet karşılaşmasındaki etkileşim, hizmet sektörünün özgün 
nitelikleri nedeniyle yönetilmesi gereken bir olgudur. Hizmet karşılaşmasındaki etkileşimi sosyal 
yönleriyle de açıklayan ve bu araştırmaya temel oluşturan Servuction modeli, Eiglier ve 
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Langeard (1987) tarafından geliştirilmiştir. Buna göre; bireyler hizmet ortamında fiziksel 
unsurlar, çalışanlar, ortamdaki diğer bireyler ve organizasyon ve sistemler ile etkileşim 
halindedir.    

 
 

Şekil 1. Hizmet Karşılaşma Modeli 

Kaynak: Langeard, Bateson, Lovelock ve Eiglier, 1981: 81. 

 

Hizmet Ortamı 

Bireylerin bulunduğu çevreyi algılama ve yorumlama durumu, ortamın kişi üzerinde 
oluşturduğu olumlu ya da olumsuz etkiye bağlıdır. Bu etki turizm işletmeleri ve misafirleri için 
önem arz etmektedir. Hizmet ortamı, algılanan hizmetin görünen ilk yönü olup hizmet kalitesi 
algılarının bir öncüsü olarak görülmektedir (Hooper, Couglan ve Mullen, 2013: 271). Hizmet 
ortamı, çevresel koşullar, mekânsal düzenleme ve işlevsellik, işaretler, semboller ve yapay 
malzemeler olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır (Bitner, 1992).  

Çevresel koşullar; görsel algı (renkler, aydınlatma), temizlik (koku), ortam (sıcaklık) ve ses 
(gürültü, müzik) yoluyla çalışanların ya da müşterilerin duyu organlarına hitap eden unsurlardır 
(Bitner, 1992; Grayson ve McNeill, 2009). Ortamdaki müzik, ışık, renk, görüntü, koku, rahatlık, 
ortamın kullanıcılarının ruh halinde ve davranışlarında farklılık oluşturabilmekte (Heide ve 
Gronhaug, 2009) ve bu durum müşterileri hizmet alanında daha fazla zaman geçirmeye teşvik 
etmektedir (Moores, 1989). Literatürde çevresel koşulların farklı boyutları bakımından hizmet 
karşılaşmasına etki ettiği farklı çalışmalarda ortaya konmuştur. Gifford (1988), kişiler arası 
iletişimi, konforu ve hizmet ortamına dair kalite algısını ışıklandırmanın etkilediğini; Oakes 
(2000) müziğin, restoran içinde hizmet standartları ile ilgili farklı müşteri beklentileri 
oluşturduğunu ve hizmet kalitesi ile ilgili algı oluşmasına yardımcı olduğunu; Chebat, Morrin 
ve Chebat (2009) ve Mattila ve Wirtz, (2001) müşteri algısında olumlu etki bırakan kokuların 
satışların artmasını etkilediğini, vurgulamaktadırlar. 

Mekânsal düzenleme; hizmetleri sunmak için müşterinin ihtiyacı olan mobilya, makine, donanım 
gibi servis alanlarının en verimli şekilde tasarlanması iken (Bitner, 1992; Nyguen ve Leblanc, 
2002), işlevsellik ise; mekânda bulunan unsurların misafir ve çalışanların ulaşmak istedikleri 
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hedefe kolaylıkla erişim sağlayabilmesidir (Zeithaml, Bitner ve Gremler, 2009: 333). Wakefield ve 
Blodgett (1994) ve Ryu ve Jang (2007), eşya, makine ya da mobilya gibi malzemelerin yerleşiminin 
müşterilerde haz alma duygusunu tetiklediğine, kalite algısı oluşturduğuna ve sadık müşteri 
oluşumuna yardımcı olduğuna, otelde kullanılan ekipmanların (çatal, kaşık, şamdan, masa 
örtüsü), müşterilerin kalite algısını etkilediğine vurgu yapmaktadırlar. Kim ve Moon (2009)’a 
göre hizmet ortamının iç ve dış tasarımının misafirler tarafından beğenilmesi durumunda, 
hizmete dair bilgi olumlu olarak algılanmakta ve hizmet sunumuna dair kalite algısı 
değişebilmektedir. 

İşaretler, semboller ve yapay malzemeler, misafirlerin yabancı oldukları hizmet kuruluşunda 
yönlendirme (giriş, çıkış, kaygan zemin, departman adı, sigara içilmez gibi) amaçlı ipuçları 
sağlayan açık veya kapalı sinyallerdir. Diğer çevresel semboller ve eserler, işaretlere oranla daha 
az doğrudan iletişim kurmakta ve kullanıcılara mekânın anlamı, normlar ve davranış beklentileri 
hakkında dolaylı ipuçları vermektedir. Kaliteli yapı malzemeleri, sanat sertifikaları, fotoğraflar, 
zemin kaplamaları ve çevrede görüntülenen kişisel nesneler, sembolik anlam ve estetik bir 
izlenim yaratabilmektedir (Zeithaml, Bitner ve Gremler, 2009: 335). Örneğin, beyaz masa örtüleri 
ve loş aydınlatmanın yüksek fiyatları sembolik olarak yansıttığı, plastik mobilyalar ve parlak 
aydınlatmanın ise tam tersini simgelediği bilinmektedir (Davis, 1984). 

Bu unsurlar hizmet ortamına dair olumlu algıların yanı sıra, herhangi bir hata veya kaza 
oluştuğunda olumsuz algı ve tepkilere de neden olmaktadır. Bu olumsuz algı ya da tepkileri 
kontrol altına almak için hizmet ortamı unsurlarının bilinçli bir şekilde oluşturulması 
gerekmektedir (Bitner, 1992). Müşteriler hizmet ortamında var olan unsurlar sonucunda çeşitli 
uyarılar almakta ve bu uyarıları bilişsel olarak gruplar halinde düzenleyip, bir bütün olarak 
uyaranlardan algısına dair bir görüntü oluşturmaktadırlar.  

 

Çalışanlar 

Hizmet karşılaşmasında misafirlerin tutum ve davranışlarını etkileyen bir diğer unsur 
çalışanlardır. Çalışanların sergiledikleri tutum, hizmet kalitesi algısını etkilemektedir (Crane ve 
Lynch, 1988; Bowen ve Lawler, 1992; Hartline ve Jones, 1996). Turizm işletmelerindeki çalışanlar, 
çoğunlukla müşterinin işletme ile ilk bağlantı noktası olduklarından; hizmeti satma, verilen 
sözleri yerine getirme ve imaj oluşturma gibi sorumlulukları vardır (Bettencourt ve Brown, 1977). 
Bu sebeple hizmet sağlayıcılar, kendilerini müşteri üzerinde önemli derecede kontrol sahibi 
olarak düşünmekte, bunun sonucunda ise müşterinin çalışanların kararlarına güven duyması 
beklenilmektedir (Fitzsimmons ve Fitzsimmons, 2011). Çalışanlara karşı duyulan bu güven, sadık 
müşteri oluşumunda, mekânsal algı ve hizmete dair oluşan memnuniyet derecesini belirlemede 
de önemli etkiye sahiptir. Hizmet sektöründe kalite farkını, çalışanların sunduğu hizmet, 
davranış şekli, sabrı, stili, güler yüzlü, bakımlı ve iyi diksiyona sahip olması gibi nitelikler ortaya 
koymaktadır (Witz, Warhurst ve Nickson, 2013).  

Literatürde, çalışanların hizmet karşılaşmasına etkilerini ele alan çalışmaların sonuçları, inisiyatif 
alarak sorunlara çözüm üretmenin önem taşıdığını (Burgers, Ruyter, Keen, ve Streukens, 2000); 
doğru iletişim sayesinde, müşterilerin de çalışanlara destek olduğunu (Suprenant ve Solomon, 
1987); çalışanların tutum ve davranışlarının kalite algısında ipucu niteliği taşıdığını ve tavsiye 
niyetini tetiklediğini (Woods ve King, 2002; Tiedens ve Fragale, 2003); çalışan ve müşteri 
etkileşimi sonucunda, çalışanın müşterinin siparişi hakkında öngörüde bulunabildiğini 
(Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985; Bitner, 1990; Hartline ve Jones, 1996) ve oluşan kalite 
algısı ve samimiyet sonucunda müşteri beklentilerinin değişebildiğini (Boulding, Kalra, Staelin 
ve Zeithaml, 1993) göstermektedir. Diğer taraftan; çalışanların hizmet karşılaşmasına olumlu 
etkileri olabildiği gibi, tutum ve davranışların beklenen nitelikleri taşımaması durumunda 
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olumsuz durumların da ortaya çıkabildiği (Darden ve Babin, 1994; Keaveney, 1995; Zeithaml, 
Berry ve Parasuraman, 1996); çalışan performansındaki düşüş nedeniyle müşteri kaybı 
yaşanabildiği (Mohr ve Bitner, 1991; Siehl, Bowen ve Pearson, 1992; Keaveney, 1995; Price, 
Arnould ve Tierney, 1995); değerler, normlar ve geleneklerdeki kültürel farklılıklar nedeniyle, 
çalışan davranışının yanlış anlaşılabileceği (Spencer-Rodgers ve McGovern, 2002); kültür 
farklılığından dolayı çalışanın sıcak yaklaşımının farklı algılanabileceği ve müşteri 
beklentilerinde farklılıklar oluşabileceği (Walsh, 2000) anlaşılmaktadır. 

 

Hizmet Ortamındaki Diğer Müşteriler 

Hizmet ortamında, müşteriler diğer müşterilerle konuşarak, birbirlerine yardım ederek ya da 
öneride bulunarak etkileşim halindedirler (Baron, Harris ve Elliot, 2005: 58). Müşteriler reklam 
ve pazarlamanın yanı sıra diğer müşterilerin bilgi ve tecrübelerinden elde edilen ürün veya 
hizmet bilgilerinin daha güvenilir olduğunu düşünmektedirler (Bickart ve Shindler, 1991). Bu 
bilginin daha güvenilir olma sebebi ise ürün ya da hizmete dair bilginin o hizmet ortamında 
çalışanların kontrolünün dışında oluşmasıdır (Silverman, 2011: 51). Bu yüzden misafirlerin 
birbirleriyle etkileşiminin rolü hizmet işletmeleri açısından önem arz etmektedir (Mangold, 
Miller ve Brockway, 1999). Sulek ve Hensley (2004) ve Kim ve Moon (2009), misafirler atmosferi 
çekici bulduğunda hizmet sunumu ve fiyat gibi farklı yönlerin hizmet kalitesine ilişkin genel bir 
algı oluşturabileceğini, bunun sonucunda misafirlerin birbirleri ile iletişime geçebileceğini 
vurgulamışlardır. Zeithaml, Bitner ve Gremler (2009), müşterilerin hizmet deneyimlerini, hizmet 
ortamında yer alan diğer müşterilerin, aşırı kalabalıklaşma nedeniyle oluşan hizmet 
gecikmelerinin ve gürültü gibi ortaya çıkan bazı unsurların olumsuz yönde etkileyebildiğini 
belirtmektedirler. Diğer yandan; Grove ve Fisk (1997), hizmet ortamında hizmet sırasının 
kendilerine gelmesini bekleyen müşterilerin, kalabalık ortam sonucunda birbirleriyle arkadaşça 
konuşabildiklerini; çocuklara yardım etme ya da fotoğraf çekilme gibi sosyal etkileşimlerin 
misafirleri pozitif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. 

 

Hizmet Ortamında Sahne Arkası Düzenlemeler, Sistem ve Süreçler 

Turizm işletmelerinde sahne arkası düzenlemeler, sistemler ve süreçler; işletmenin kuralları, 
politikaları, işleyiş şekilleri, yönetimsel yapı ve prosedürlerini kapsamaktadır. Bu prosedürler 
çalışanların hizmet sunma biçimini belirlemenin yanı sıra, müşterilerin doğrudan göremediği 
fakat dolaylı yönden etkilendiği işletmenin yapısal tasarımını etkileyen yönetimsel kuralları da 
kapsamaktadır (Morgan, Cronin ve Severn, 1995: 93). Hizmet karşılaşmasına temel oluşturan bu 
kurallar, düzenlemeler ve süreçler dolaylı yollardan müşterilerin hizmet ortamına ya da hizmete 
dair oluşan algının en önemli belirleyicileridir (Avan ve Zorlu, 2017: 456). Hizmet ortamında bu 
tür düzenlemelerden gerekli anlamı çıkaramayan misafirler, ortama uyum sağlamakta güçlük 
çekmekte; bu durum belirsizliğin artmasına ve arzu edilen hizmet deneyiminin yaşanamamasına 
neden olabilmektedir (Bateson ve Hoffman, 1999: 146; Lovelock ve Wirtz, 2011: 290). Bitner (1992: 
66), hizmet ortamındaki sahne arkası düzenlemelerin yönerge ve yönlendirmelerden daha az 
doğrudan etkide bulunduğunu, mekânın anlamı ile ilgili üstü kapalı ipuçları sağladığını ifade 
etmektedir. Buna göre malzeme kalitesi, sanat eserleri, sergilenen sertifikalar ve fotoğraflar, 
zemin kaplamaları ve ortamdaki kişisel objeler bütüncül bir estetik algısına neden olmakta ve 
sembolik bir anlam taşımaktadır.      

Clarke ve Schmidt (1995), bireylerin çevresel karşılaşmaya kendi başlarınayken maruz 
kalmalarının söz konusu olduğu anlarda, deneyimin özneler arası etkileşim yoluyla hizmet 
karşılaşmasına dayandırıldığını ifade etmektedirler. Daha basit bir ifadeyle, bireyler hizmet 
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ortamında dolaylı yoldan etkileşime geçtikleri unsurlardan da doğrudan etkileşim ve iletişime 
maruz kaldıkları unsurlar kadar etkilenmektedirler. Bu durum bir bakıma, hizmet ortamındaki 
sahne arkası düzenlemelerin önemine işaret etmektedir. Bu çıkarım, bireylerin hizmet 
ortamındaki doğrudan iletişimi barındıran unsurlarla temas yaşamadan geçirdikleri sürenin, 
onlara aktarılmaya çalışılan tasarım ve hizmet felsefesi için görünmez bir potansiyel taşıdığına 
bir delalet olarak değerlendirilebilir.    

Servuction modelinin boyutlarına ilişkin yukarıdaki açıklamalar, hizmet karşılaşmasında 
bireylerin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendikleri unsurlara ilişkin kavramsal 
değerlendirmeleri içermektedir. Teoride bireyleri etkileyen unsurların, uygulamada hizmet 
ortamında ne tür etkileşimleri ortaya çıkardığını yönetsel bakış açısıyla olarak belirlemek 
amacıyla, araştırmanın takip eden kısmında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin 
değerlendirmelere yer verilmiş ve söz konusu etkileşimin boyutları irdelenmiştir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, termal otel işletmelerinde hizmet ortamında yer alan unsurların 
hizmet karşılaşmasına etkilerinin yönetsel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır. Bu amacın 
gerçekleştirilmesinde hizmet ortamının hangi unsurlardan oluştuğu kadar yöneticilerin bu 
unsurların misafir kullanıcılar ve çalışanlar üzerindeki etkileri konusundaki farkındalıklarının 
belirlenmesi de önem taşımaktadır. Bununla birlikte; hizmet ortamının en yoğun kullanıcıları 
olarak çalışanların misafirler ile ne düzeyde bir etkileşime girdikleri, buradaki iletişimin ne kadar 
etkin gerçekleştiği ve misafirlerin ortamı kullanan diğer misafirler ile olan etkileşimlerinin 
seviyesinin belirlenmesi de önemlidir. Hizmet ortamının misafirler tarafından farkında 
olunmayan, ancak hizmet üretiminde buz dağının görünmeyen kısmını temsil eden sahne arkası 
düzenlemeler, izlek ve süreçler ile ilgili parametreleri de araştırma amacı doğrultusunda 
irdelenen konular arasındadır.   

 

Görüşme Yapılan Katılımcılar 

Araştırmada uygulama alanı olarak Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı termal 
otel işletmeleri belirlenmiştir. Bu kapsamda, nitelik yönünden benzer özellikler taşıyan ve işletme 
sahipleri Afyonkarahisar kökenli olan bu bölgedeki üç termal otel işletmesinde farklı bölümlerde 
çalışan orta ve üst düzey yöneticiler katılımcı olarak belirlenmiştir. Araştırmada olasılığa dayalı 
olmayan örnekleme tekniklerinden yargısal örnekleme tekniği kullanılarak belirlenen 10 
katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların araştırmacılar tarafından iradi olarak 
seçilmesinde, çalışma süresi bakımından yeterli olarak nitelendirilebilecek sektör deneyimi olan, 
misafirler ile etkileşimleri daha yoğun olan ön büro, yiyecek-içecek, halkla ilişkiler ve SPA 
bölümlerinin orta ve üst kademe yöneticilerinin seçilmesine özen gösterilmiştir.  

Tablo 1’de görüldüğü gibi görüşme yapılan yöneticilerin altısı erkek, dördü kadındır. 
Katılımcıların yaşlarının 25 il 45 arasında değişmekte olduğu, otelcilik sektöründe en deneyimli 
yönetici 28 yıllık bir tecrübeye sahipken en genç yöneticinin dört yıllık deneyime sahip olduğu 
tespit edilmiştir. İşletmedeki deneyimleri incelendiğinde ise bir yıl ile 13 yıl arasında deneyime 
sahip oldukları görülmektedir. Katılımcıların tamamının eğitim düzeyinin en az lisans 
seviyesinde olduğu ve sadece iki yöneticinin turizm alanında eğitimini tamamlamadığı 
görülmektedir. 
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Tablo 1. Görüşme yapılan katılımcılara ilişkin bilgiler 

Katılımcı Unvan Cinsiyet Yaş Eğitim 
Turizm 
Eğitimi 

Sektör 
Deneyimi 

İşletme 
Deneyimi 

O1K1 F&B Müdürü Erkek 39 Yüksek Lisans Evet 21 Yıl 1.5 Yıl 

O1K2 
Reklam ve Halkla 
İlişkiler Müdürü 

Kadın 
 37 Lisans Evet 21 Yıl 2 Yıl 

O1K3 SPA Sorumlusu Erkek 36 Yüksek Lisans Evet 18 yıl 1.5 Yıl 
O2K1 Genel Müdür Erkek 34 Yüksek Lisans Evet 15 Yıl 5 yıl 
O2K2 SPA Sorumlusu Erkek 32 Yüksek Lisans Evet 12 Yıl 2 yıl 
O2K3 Ön Büro Müdürü Kadın 27 Lisans Hayır 4 Yıl 1 Yıl 

O2K4 Halkla İlişkiler 
Sorumlusu 

Kadın 25 Yüksek Lisans Evet 4 Yıl 2 Yıl 

O3K1 Ön Büro Müdürü Erkek 37 Lisans Hayır 13 Yıl 6 Yıl 

O3K2 
F&B ve Ziyafet 
Organizasyon 

Müdürü 
Erkek 45 Lisans Evet 28 Yıl 13 Yıl 

O3K3 Halkla İlişkiler 
Sorumlusu 

Kadın 26 Yüksek Lisans Evet 5 Yıl 2 Yıl 

 

Veri Toplama 

Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış araştırma sorularına dayalı 
görüşme tekniği uygulanmıştır. Uygulama esnasında, katılımcıların düşünce ve görüşlerinin 
farklılıklarını ortaya koyabilmek ve detaylı bir şekilde analiz yapabilmek adına görüşmeler yarı-
yapılandırılmış görüşme yoluyla yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme soru formu 
hazırlanırken literatür taraması yapılarak araştırma konusu ile ilgili ve nitel teknikle veri 
toplayan araştırmalar belirlenmiştir. Araştırmada temel alınan modelin dört temel boyutu ile 
ilgili sorular literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak oluşturulmuş ve alanında uzman 
akademisyenlerin görüşüne sunulup onay alındıktan sonra görüşme soru formuna nihai hali 
verilmiştir. Takip eden süreçte, araştırmaya katılmayı kabul eden yöneticiler ile uygun oldukları 
bir zaman diliminde belirlenen randevu tarih ve saatlerinde görüşmeler yüz yüze 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, görüşme kalitesinin arttırılabilmesi amacıyla otellerin daha az 
yoğun oldukları günlerde, yöneticilerin çalışma ofislerinde ya da otelin farklı bölümlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan katılımcılara ilişkin bilgiler Tablo 2’de gösterilmektedir.      

Tablo 2. Görüşmelere İlişkin Bilgiler 

Otel 
Kodu 

Katılımcı 
Kodu 

Görüşme 
Tarihi 

Görüşme 
Süresi 

Çözümlenen Veriye İlişkin 
Sayfa 
Sayısı 

Kelime 
Sayısı 

O1 K1 18.02.2019 56’ 56” 5 1.656 
O1 K2 18.02.2019 73’16” 5 1.772 
O1 K3 18.02.2019 40’02” 4 1.280 
O2 K1 20.02.2019 73’58” 5 972 
O2 K2 22.02.2019 91’20” 6 2.516 
O2 K3 20.02.2019 42’28” 5 910 
O2 K4 20.02.2019 62’50” 4 886 
O3 K1 20.02.2019 31’34” 6 1.378 
O3 K2 20.02.2019 42’53” 5 1.120 
O3 K3 18.02.2019 47’12” 4 1.388 
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Görüşme yapılan katılımcılara araştırmanın amacı ve içeriği hakkında detaylı bilgi verilmiş ve 
mülakat izin beyan formunu imzalamaları istenmiştir. Görüşmeler katılımcıların izni 
doğrultusunda ses kayıt cihazı yardımıyla kayıt altına alınarak aynı gün yazılı metin haline 
getirilmiştir. Bunun nedeni, açık içerik ve gizli içerik kodlamasının araştırmacılar tarafından 
önemsenmesidir. Oluşturulan metinlerin doğrulanması adına ses kayıtları takip eden günlerde 
yeniden dinlenilerek yazılı metin ile karşılaştırılmıştır. Görüşmelere dair metinler sayfa sayısı 
bakımından 4 ile 6 arasında, kelime sayısı bakımından ise 886 ile 2516 arasında değişmektedir. 
Görüşme yapılan katılımcıların çalıştıkları oteller O1, O2, O3 şeklinde; katılımcılar ise K1, K2, K3 
şeklinde kodlanmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Hizmet ortamında yer alan unsurların hizmet karşılaşması esnasında misafirlere etkisini 
belirlemeye çalışan bu araştırmada sosyal olguları bulundukları çevre içinde araştırmayı ve 
anlamayı amaçlayan (Böke, 2011: 275) nitel araştırma yöntemleri benimsenmiştir. Araştırmada 
nitel araştırma yöntemlerinin tercih edilmesinin nedeni, hizmet ortamında yer alan unsurların 
hizmet karşılaşması esnasında bireylere olan etkisinin derinlemesine tespit edilmek istenmesidir. 
Araştırmada ele alınan olgu bakımından bireylerin yaşadıkları deneyimlerin gözlemleyicisi 
olarak deneyimleri kurgulayan ve yaşanmışlığa ortak olan yöneticilerin değerlendirmeleri 
neticesinde çıkarımlarda bulunulduğundan olgu bilimsel bir araştırma deseni benimsenmiştir. 
Olgu bilimsel araştırma deseni, bireylerin katılımcılar tarafından, tarif edilen bir olgu ile ilgili 
deneyimlerini anlattığı, felsefe ve psikolojiden gelen bir sorgulama tasarımıdır (Creswell, 2014).  

Çalışmada veri analizinde İçerik Analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizinde nitel veriler 
öncelikle açık içerik kodlaması ile ele alınmıştır. Açık kodlamada araştırmacı, analize tabi 
tutulacak veriyi detaylı bir şekilde birkaç kez okuyarak ifade edilen bilgileri olduğu şekilde 
kodlamaya tabi tutar. Araştırmada görüşmeler sonucunda oluşturulan metinler her bir görüşme 
sorusu için ayrı ayrı istiflenmiş ve detaylı bir şekilde araştırmacılar tarafından birkaç kez 
okunmuştur. Veride gözle görünen bilgiler olmakla beraber; gizli içerik kodlaması olarak 
nitelendirilen, gözle görülemeyen bilgilerin de ortaya çıkarılması önem taşımaktadır. Metinlerin 
incelenmesi sonucunda metinde açıkça ifade edilen kavramlar olduğu gibi doğrudan gözle 
görülemeyen içeriğin de olması nedeniyle, araştırmada açık ve gizli içerik kodlaması birlikte 
kullanılmıştır. Elde edilen kodlar literatürde yer alan bilgiler doğrultusunda kategorik analiz 
yöntemi kullanılarak dört boyutu ifade eden temalar altında toplanmıştır.  

İçerik analizinde takip eden aşama eksen kodlamasıdır. Eksen kodlaması araştırmacının sebepler 
ve sonuçlar, şartlar ve etkileşimler, strateji ve süreçler hakkında sorular oluşturduğu ve bu 
sorular ile ilgili kavram ve kategoriler belirlediği aşamadır (Corbin ve Strauss, 2008: 62; Flick, 
2009: 309). Araştırmada eksen kodlaması kapsamında katılımcıların misafirlerin hizmet 
ortamındaki unsurlarla, çalışanlarla ve diğer misafirlerle etkileşimleri hakkındaki farkındalık 
düzeylerinin hangi düzeyde olduğu, etkileşimin kalitesi ve hizmet üretimi sürecinin gözle 
görülmeyen kısmının etkilerinin olup olmadığı gibi sorulara yanıt aranması söz konusudur. Buna 
ek olarak, araştırmada temalar altında toplanan kavramların yeniden gözden geçirilmesi ve 
araştırmacılar tarafından kodlamanın ne kadar tutarlı olarak gerçekleştirildiğinin belirlenmesine 
zemin hazırlamak adına seçici kodlama yapılmıştır. Araştırmada yapılan kodlamaların ve 
belirlenen temaların tutarlılığı ile ilgili değerlendirmeyi yapmak üzere araştırmacılar metinler 
üzerinde birbirlerinden ayrı çalışarak kodlamaları gerçekleştirmişlerdir.  
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ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Betimsel analiz ve içerik analizi sonucu dört tema ve bu temalar altında kodlamalar 
belirlenmiştir. Araştırmada belirlenen temalar hizmet ortamı unsurları-misafir etkileşimi, 
misafir-çalışan etkileşimi, misafir-misafir etkileşimi ve sahne arkası düzenlemeler, sistemler ve 
süreçler olarak isimlendirilmiştir. Temalar altında belirlenen kodlar tablolar halinde, en sık 
tekrarlanan beş kod dikkate alınarak sunulmuştur ve katılımcıların en fazla üzerinde durdukları 
konulara ilişkin görüşleri sunulmuştur.  

 

Tema 1: Hizmet Ortamı Unsurları-Misafir Etkileşimi 

Araştırmada katılımcılara öncelikli olarak hizmet ortamında yer alan çevresel unsurların 
misafirler üzerindeki etkilerini değerlendirmelerine yönelik sorular yöneltilmiştir. Analiz 
sürecinde hizmet ortamı unsurlarına ilişkin değerlendirmeler Bitner (1992)’in hizmet uzantıları 
modelinde yer alan üç boyut (çevresel koşullar, mekânsal düzenleme ve işlevsellik ve işaretler, 
semboller ve yapay malzemeler) temelinde ele alınarak 1. tema altında (a) çevresel koşullar, (b) 
mekânsal düzenleme ve (c) işaretler ve semboller olmak üzere üç alt tema belirlenmiştir.   

Katılımcılara ilgili tema ve alt temalar kapsamında ilk olarak hizmet ortamının tasarımı ile ilgili 
“Otelinizin kalite algısı için tasarımda nelere dikkat ediyorsunuz/etmelisiniz?” sorusu yöneltilmiştir. 
Yöneticilerin verdiği cevaplar incelendiğinde, ışıklandırmaların ve dekor amaçlı kullanılan 
malzemelerin önemine vurgu yaptıkları, bu unsurların otelin misafirlere sunduğu hizmete 
yönelik bilgi ve ipuçları verdiği, kalite algısının oluştuğu ve tasarımda kullanılan objeler 
sayesinde misafirlerin beklentilerinin şekillendiği, otelin konforu ve misafir-çalışan etkileşiminin 
ön planda olduğu tespit edilmiştir;  

O3K3 kodlu yönetici; “Otelimiz yeşil bir otel olduğu için, yürüyüş yolu, bahçe tasarımına ve hem 
kış aylarında hem de yaz aylarında dışarıda hizmet verdiğimiz termal havuzumuzun ışıklandırmasına 
önem vermekteyiz; .… SPA alanında kalite algısının oluşumu ve duyusal tepkilerin olumlu olması 
için loş aydınlatmalar kullanmaya dikkat etmekteyiz”. 
O2K1 kodlu yönetici; “Tasarımda Uzak Doğu heykellerinin kullanımı misafirlerimize termalin tam 
merkezine geldikleri imajını vermektedir. Otelimizi daha nezih ve dikkat çekici hale getirmek adına 
peyzaj ve dış cephe aydınlatmasına özen gösteriyoruz”.   

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru “Dekorasyon, ışık renk, ortam ferahlığı gibi unsurlardan hangisi 
misafirlerinizin ilgisini çekmektedir? sorusu olmuştur. Katılımcıların bu konuda en çok vurgu 
yaptıkları hususlar heykeller, mimari, renk, dekorasyon ve ışıklandırmadır. Hizmet ortamında 
kalite algısı için dikkat ettikleri unsurlara dair katılımcıların rengin misafirler üzerinde iştah açıcı 
etkisinin olduğuna ve ferahlık hissi verdiğine ilişkin vurgu yaptıkları görülmüştür: 

O2K1 kodlu yönetici; “Otelimizin belirli noktalarında Asya’dan etkilenilen heykeller yer almaktadır 
ve misafirlerimiz bu heykellerin önünde fotoğraf çekilmektedir”. 

O1K1 kodlu yönetici; “Lobimiz büyük ışıklandırmaların yoğunluğu sayesinde ferah bir atmosfere 
sahiptir. Otelimizde kullanılan ışıklandırmalar sayesinde misafirlerin çalışanlar ile olan etkileşimi de 
şekillenebilmektedir”; “Kahvaltı odasında iştah açıcı renkler kullanmaya önem verirken, odalarda 
misafirin konsantrasyonunu etkilemeyecek, ortamı ferah hissettirecek pastel ton kullanımına önem 
vermekteyiz”. 

O1K2 kodlu yönetici; “Misafirler mimariye verilen önemle kendilerini değerli hissetmektedirler”. 

O2K2 kodlu yönetici; “Otelimizin SPA bölümünde sıcak bir atmosfer oluşturmak için tasarımda 
ateşi andıran tonlar kullanılmıştır”. 
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Hizmet ortamında yer alan çevresel değişkenler arasında müzik ve kokunun da önemli bir yeri 
vardır. Müzik, verilen hizmetin kalitesini ve hizmet standartları ile ilgili müşteri beklentilerini ve 
değerlendirmelerini farklılaştırabilmekte; hizmet kalitesi ve müşteri beklentileriyle ilgili olumlu 
algı oluşumuna yardımcı olabilmektedir. Koku, hatıraları canlandırma ya da çalışma 
performansını etkileme gücüne sahip bir unsurdur. Koku kişide farklı algılar uyandıran etkiye 
sahip olduğu için her işletmede olduğu gibi turizm işletmelerinde de önem arz etmektedir. Bu 
kapsamda katılımcılara “Otelinizin genel ve spesifik alanlarında müzik yayını mevcut mudur? 
Mevcutsa müzik türleriniz neye göre değişmektedir?” ve “Otelinizde insanları etkilemek ya da akılda 
kalma bilinci ile kullandığınız kokular mevcut mudur?” soruları da yöneltilmiştir. Katılımcıların 
müzik ve koku unsurları ile ilgili değerlendirmeleri incelendiğinde; uygulanacak masajın 
çeşitliliğinin müzik türünü etkilediği; SPA’da müzik yayınının önemli bir unsur olduğu ve 
müziğin tınısının uygulama tekniğinde dahi etkiye sahip olduğu; müzik sayesinde çalışanların 
ortamdan haz almalarının kolaylaştığı belirlenmiştir:  

O2K2 kodlu yönetici; “Masajın türüne göre müziklerimiz değişkenlik göstermektedir ve müzik ile 
el hareketleri de ahenk içinde olmalıdır”. 
O1K2 kodlu yönetici; “Otelimizin restoran, lobi ve diğer alanlarında müzik yayınları mevcuttur. 
Misafir ve işletmenin beklentisine göre müziklerimiz alan alan değişkenlik göstermektedir….  
....Rahatlama beklentisiyle otelimize gelen misafirlerimizin hizmet alacağı bölümde doğa seslerine 
ağırlık verilerek beklentisi karşılanmaktadır.” 

Katılımcıların kokuya dair verdikleri cevaplar incelendiğinde; koku sayesinde işletmenin hizmet 
kalitesi hakkında öngörüler oluşabildiği, misafir zihninde imaj oluşturmaktan ziyade misafir 
deneyimini önemsedikleri ve insan psikolojisini olumsuz yönde etkileyerek hizmette verimliliğin 
düşmesine neden olacak kokulara yer vermedikleri tespit edilmiştir. Buna ek olarak, misafirin 
hizmet beklentisine göre kokuların değişkenlik gösterdiğine yönelik yönelik vurgular yaptıkları 
görülmüştür:  

O1K1 kodlu yönetici, “Misafirlerimizin aklında kalması amacıyla lobi, toplantı salonları ve genel 
alanlarda çiçeksi kokulara yer verirken SPA’da rahatlatıcı kokulara, restoranda ise iştah açmak 
amacı ile difüzörlerden sabah saatlerinde sıcak ekmek kokusuna yer veriyoruz”. 
O3K1 kodlu yönetici, “Otelimizde kullanıldığımız kokular misafirlerimizin kendisini doğada 
hissetmelerini sağlayacak nitelikte olması bilinciyle kullanılan kokulardır. Sonuçta koku dikkat çeker 
ve akılda iz de bırakır fakat bu koku o misafire göre kötü bir koku ise bu sefer olumsuz bir etki ortaya 
çıkacaktır. Bu yüzden herkesin sevebileceği ve doğayı andıran nitelikte olması gerekmektedir”. 

 

Tema 2: Misafir-Çalışan Etkileşimi 

Hizmet ortamında yer alan aydınlatma, gürültü, renk, koku gibi çevresel değişkenler ile birlikte, 
hizmet karşılaşmasına etki eden unsurlardan bir diğeri çalışanlardır. Turizm sektörünün emek 
yoğun özellikte bir sektör olması nedeniyle beşeri ilişkiler yoğun olarak gerçekleşebilmektedir. 
Beşeri ilişkilerde davranışlar kişiden kişiye değiştiği için iletişim karşıdaki bireye bağlı olarak zor 
ya da kolay olabilmektedir. Bu durum, hizmet karşılaşmasında otelin görünen yüzü ve hizmet 
kalitesinin göstericileri olarak nitelendirilebilecek çalışanların önemini bir kat daha 
arttırmaktadır. Bu kapsamda, araştırmada misafir-çalışan etkileşiminin ne derecede 
gerçekleştiğinin yöneticilerin gözüyle belirlenebilmesi amacıyla katılımcılara misafir-çalışan 
etkileşiminin önemi, bu etkileşimin olumlu ve olumsuz yönleri ve etkileşimin arttırılması için 
neler yapılması gerektiği ile ilgili sorular yöneltilmiştir.   

Katılımcıların konu ile ilgili görüşleri incelendiğinde; çalışan ve misafir arasında sıcak ve içten 
bir etkileşimin söz konusu olduğu, misafirin profiline ya da sürekli otele gelişine göre iletişim 
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tarzlarının değiştiği, misafirle çalışan arasındaki sohbetin özel hayatı ilgilendirmeyen konuları 
kapsaması gerektiği, iletişimin mecburi ve manevi etkileşim olarak ortaya çıktığı ve misafirle 
temas halinde kalarak etkileşimin iyileştirilebileceği gibi konular üzerinde durdukları tespit 
edilmiştir; 

O2K1 kodlu yönetici, “Herkes babasını çok sever ama bir o kadar da babasından korkar. Otelimizde 
aile yönetimi mevcut olduğu için misafir ve çalışan etkileşimi içten ve de sıcaktır”;  
O3K2 kodlu yönetici; “Çalışanlarımızın misafirlere yaklaşımları olması gerektiği gibidir. 
Kurallara uygun şekilde davrandıkları misafirler de vardır, daha önce ziyaretlerinden tanıyıp daha 
yakın davrandığı misafirler de vardır”; 
O3K1 kodlu yönetici; “Misafir ve çalışan arasında iki türlü iletişim oluşmaktadır. Bunlardan ilki 
mecburi iletişim diğer ise manevi iletişimdir. Örneğin, kat görevlisinin misafirin odasına her gün 
bakım yapması sonucu misafir ve personel arasında mecburi etkileşim oluşmaktadır. Resepsiyonda 
çalışan personelin ilgi ve alakası sonucunda misafir kendini önemli hissedebilmekte ve sürekli o 
personeli görme isteği ile karşımıza gelebilmektedir. Bu da misafir ve personelimiz arasında oluşan 
manevi etkileşimdir. Misafir bu etkileşimlerden memnun kaldığı için otelimize sürekli giriş yapma 
isteği duyabilmektedir”. 

Katılımcılar misafir-çalışan etkileşiminin olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili; beklenen 
seviyedeki misafir-çalışan etkileşiminin en fazla sadık misafir oluşumuna katkı sağladığı, 
bununla birlikte, çalışanların güler yüzlü ve yardımsever olmalarının suiistimal edilmesini ise en 
olumsuz yönü olarak nitelendirmişlerdir; 

O3K1 kodlu yönetici; “…çalışanın ilgi, alaka ve bilgisi misafirin otelden memnun ayrılmasına ve 
bir dahaki sefere hiçbir araştırma yapmadan otelimizi tercih etme ihtimalini artırmaktadır”;  
O1K3 kodlu yönetici; “Çalışanlarımızın samimiyetini farklı anlayıp durumu farklı yönlere çekmek 
isteyen misafirler olmaktadır”;  
O2K1 kodlu yönetici; “Turizmciler güler yüzlü olmak zorunda olduğu için bu durumdan istifade 
etmek isteyen misafirlerimiz olabilmektedir. Örneğin, otelde çalışanın ilgi ve samimiyetinden 
cesaret alarak yanında geldiği ikinci bir kişiye fiyat talep etmemesini, odada tek kişi gibi 
konaklamasını göstermesini talep eden misafirlerle karşılaşabilmekteyiz.” 

Hizmet ortamında karşılaşılan ve yöneticilerin büyük bir bölümünün olumsuz olarak 
değindikleri ikinci önemli unsur ise misafirlerin çalışanlardan indirim talep etmeleridir. Bu 
doğrultuda; 

O2K4 kodlu yönetici; “Samimi ve sıcak etkileşim sonucunda misafirlerimiz indirim ya da ödediği 
fiyatın karşılığı olmayan bir oda isteyebilmektedirler. Bu durum misafirleri memnun etmek için 
çalışan tarafından bazı zamanlarda misafirlerimize tanınabilmektedir fakat misafir bunun 
sürekliliğini istemektedir…”; 
O1K3 kodlu yönetici; “Samimi davranış her zaman insanların en kolay suistimal ettikleri 
durumdur. Sıcak ve samimi davranışa güvenerek ödemiş olduğu fiyat üzerinde indirim ya da 
ödediği meblağ ile hiçbir şekilde örtüşmeyen uygulama isteyen misafirlerimiz olabilmektedir. Elbette 
bu konularda misafire yardımcı olunur ama bu her zaman olacağı anlamına gelmemelidir” şeklinde 
konuya dair görüşlerini dile getirmişlerdir. 

Misafir-çalışan etkileşimine dair yöneticilerin üçüncü olumlu ve önemli faktör olarak gördükleri 
unsur çalışanın misafir ile olan sağlıklı etkileşimi sonucunda misafirde otele dair aidiyetlik 
duygusunun oluştuğudur. Konuya dair yönetici görüşleri incelendiğinde, misafir-çalışan 
etkileşiminin istenen seviyede gerçekleşmesi durumunda, misafirlerde işletmeye aidiyet 
hissiyatının oluştuğuna ve çalışanların misafirler tarafından benimsendiğine dikkat çektiği 
görülmektedir;  
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O1K1 kodlu yöneticinin “…Turizm sektöründe insan kaynağı önemli unsurlardan bir tanesidir. 
Misafir ortama ne kadar entegre olabilirse o kadar fazla aidiyetlik duygusu oluşur. Bu duygu 
sonucunda misafirde psikolojik tatmin de sağlanmış olmaktadır” şeklindeki ifadesi ile aidiyetlik 
duygusuna dikkat çektiği; 
O2K1 kodlu yöneticinin ise “Çalışanlarımız ile müşteriler arasındaki iletişim derece ve boyutuna 
bağlı olarak müşteriler ile işletme arasında bir bağ oluşturabilmektedir. Bunun sonucunda ise 
iletişim daha üst seviyelere taşınarak misafir işletmemizi değil çalışanımızı arayarak otel 
rezervasyonunu gerçekleştirebilmektedir. Misafir o çalışanı benimseyerek hep onu görme ve hep 
ondan hizmet isteme güdüsüne sahip olabilmektedir”  

Otel yöneticilerinin çalışanların misafirlerle etkileşimini artırmak ya da daha sağlıklı hale 
getirmek adına dikkat ettikleri hususlar da bu boyut kapsamında değerlendirilmiştir. Misafir ve 
çalışanlar arasında gerçekleşen etkileşim doğrultusunda misafir ve işletme arasında duygusal bir 
bağ oluşabilmektedir. Bu doğrultuda otel yöneticilerinin, çalışan ve misafir etkileşiminde sağlıklı 
iletişim oluşturmak adına dikkat ettikleri niteliklere bakıldığında, çoğunlukla çalışanın güler 
yüzlü olması gerektiği yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Misafir-çalışan etkileşiminin 
iyileştirilmesine ilişkin katılımcıların dikkat çektikleri diğer hususlar incelendiğinde diksiyon, 
eğitim, tecrübe ve misafiri iyi dinleme konuları yöneticilerin özellikle üzerinde durdukları 
konular olmuştur; 

O2K1 kodlu yönetici; “…Misafir çok stresli bir ortamdan çıkarak otelimize gelmiş olabilir. 
Çalışanın güler yüzlü davranması misafirin kendisini iyi hissetmesine neden olabilmektedir. Bu 
yüzden çalışan işe geldiği zaman kendi sıkıntılarını unutarak güler yüzlü olabilme yeteneğine sahip 
olması işletmemiz açısından önem taşımaktadır”; 
O1K2 kodlu yöneticinin; “…. Diksiyon hitap için gerekli bir unsurdur. Çalışan diksiyonu ne 
kadar düzgünse kurum o kadar dikkate alınır ve misafirde kurum hakkında olumlu algı oluşur. Bu 
yüzden kurumumuz belirli dönemlerde personele ücretsiz diksiyon kursları sağlamaktadır”; 
O2K2 kodlu yönetici, “….Eğitimli insan, misafir ile çalışan arasında oluşan o ince çizgiyi 
aşmaması gerektiğini bilen kişidir…. ….turizm eğitimi almış çalışanlarımız, işlerinin teorik olarak 
ne olduğunu iyi bilen bireyler oldukları için pratikte de o kadar özverili ve titiz çalışan kişilerdir. Bu 
yüzden çalışanlarımızın misafirler ile gerçekleşen etkileşimini artırmada eğitimli olmasına önem 
vermekteyiz”; 
O1K3 kodlu yönetici; “….SPA’da çalışan ve misafir etkileşimi temas ile gerçekleştiği için misafire 
el ısısını sağlıklı şekilde vermeyi bilen çalışan misafirde olumlu etki bırakabilen kişidir. Bu yüzden 
tecrübe misafir ve çalışan etkileşimini artırmada gerekli unsurlardandır.” 

 

Tema 3: Misafir-Misafir Etkileşimi 

Misafirlerin hizmet ortamında doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşime geçtikleri ve bu etkileşim 
sonucu davranışlarına tesir etme ihtimali olan bir diğer unsur ortamdaki diğer misafirlerdir. 
Diğer misafirler de aynı ortamın kullanıcılarıdır ve hizmet süreçlerinin etkin bir şekilde 
yürütülmesinde, hizmet ortamındaki sosyalleşmede, ortamdaki belirsizliklerin giderilmesinde 
ortamın yeni kullanıcılarına ipuçları vermede, işletmenin sunduğu hizmetin kalite algısına 
yönelik çıkarımlarda ve diğer birçok etki bakımından önemli bir rol üstlenmektedirler. Bu 
kapsamda çalışmada 3. Tema altında katılımcılara ilk olarak misafir-misafir etkileşiminin olumlu 
ve olumsuz yönleri hakkındaki düşünceleri sorulmuştur. Katılımcılar, otele giriş esnasında ve 
açık büfede hizmet sırası beklerken etkileşimin ve sosyalleşmenin daha fazla yaşanabildiğini ve 
olumsuz bir durum yaşayan misafirlerin, diğer misafirlerce yatıştırılabildiğini vurgulamışlardır; 
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O2K1 kodlu yönetici; “Otelimize giriş yaparken bekleme esnasında birbirlerine yardım ederek ya 
da fiyat sorarak etkileşime girmektedirler”; 
O1K1 kodlu yönetici; “Misafirler açık büfe esnasında beklerken birbirleriyle büfede yer alan 
yemeklerin lezzetleri hakkında konuşarak etkileşime geçmektedirler”; 
O3K1 yönetici; “….Olumsuz bir durumla alakalı olarak resepsiyona gelen misafir, lobide sürekli 
bağırarak yaşadığı durumu dile getirmeye çalışıyordu. Bunu duyan ve sürekli otelimize gelen 
misafirlerimizden bir tanesi lobiye gelerek bağıran misafiri yatıştırmıştı. Bu işletme açısından güzel 
bir kazançtır ve bunun sonucunda ise misafir-misafir etkileşimi olumlu yönde ilerlemişti”. 

Misafir-misafir etkileşimi kapsamında katılımcıların görüşlerine başvurulan bir diğer husus söz 
konusu etkileşimin ne düzeyde gerçekleştiği ile ilgilidir. Katılımcıların görüşleri incelendiğinde; 
misafirlerin daha çok birbirlerini uyararak ya da hatırlatma yapmak amacıyla, fiyat sormak için 
ve yardım etmek için temas kurdukları anlaşılmaktadır; 

O2K2 kodlu yönetici, “Misafirler birbirini uyararak ya da hatırlatmalarda bulunarak birbirleriyle 
etkileşime geçmektedir”; 
O1K2 kodlu yönetici, “…Misafirler daha çok fiyatı sormak için etkileşime geçmektedirler”;  
O2K4 kodlu yönetici, “ Yardım etme amacıyla ve herhangi olumsuz bir durum yaşadıysa diğer 
misafirlere kendini onaylatmak amacıyla iletişime geçmektedirler”. 

Misafirlerin diğer misafirler ile etkileşimlerinde önemli olan unsurlardan birisi de insan trafiği ve 
bunun süreçlere etkileridir. Hizmet ortamındaki insan trafiğinin misafirler üzerine etkisine dair 
yönetsel görüşler incelendiğinde; belirli durumlarda insan çokluğunun olumlu bir unsur olarak 
algılanabildiği, ancak çoğunlukla kalabalık ortamın misafirlere daha çok rahatsızlık verdiğini ve 
kalabalık olması nedeniyle oluşan gürültünün şikâyetlere neden olabildiği belirtilen hususlar 
arasındadır; 

O1K2 kodlu yönetici, “Otelimizdeki kalabalık etkisi misafir üzerinde çift yönlü olabilmektedir. 
Bazı misafirler lobinin kalabalık olmasını otelin çok tercih edilen otel olmasına bağlayarak 
kalabalıktan olumlu yönde etkilenebilirlerken, bazıları ise kalabalık olmasından dolayı kaliteli hizmet 
alamayacağını düşünmekte ve beklediklerinde şikâyette bulunabilmektedirler”; 
O2K2 kodlu yönetici de benzer şekilde;  “Yoğunluk misafiri etkilemektedir. SPA sakinlik alanı 
olduğundan gürültü olmaması gereken bir yerdir. SPA bölümüne havuz amaçlı gelen misafirlerimiz 
de vardır. Havuzda çıkardıkları ses, SPA’daki misafirleri rahatsız edebilmektedir”. 

Misafirlerin ortamdaki diğer misafirler ile etkileşimleri, hizmet ortamındaki sosyalleşmeye ve 
çalışanlara yönelik tutumlara doğrudan etkide bulunabilmektedir. Hizmet ortamında 
sosyalleşen misafirler, hizmet hatalarının olası olumsuz etkilerini göz ardı edebilmekte, topluluk 
etkisi nedeniyle daha hoşgörülü bir tutum sergileyebilmektedirler. Katılımcıların misafir-misafir 
etkileşiminin sosyalleşmeye katkısı boyutundaki görüşleri, animasyon gibi eğlence 
aktivitelerinin sosyalleşmeyi güçlendirdiğini, dönemsel olarak planlanan aktivitelerin ve canlı 
müzik akşamlarının misafirlerin sosyalleşmesine katkıda bulunduğunu göstermektedir; 

O1K2 kodlu yöneticinin; “Animasyon birimi faaliyetleri, çeşitli oyunlar ile dans kursların 
düzenlenmesi misafirlerin birbiriyle etkileşime girmesine ve sosyalleşmesine yardımcı olmaktadır”;  
O3K1 “….Misafirler restoran ve termal alanlar gibi ortak noktalarda etkileşimde 
bulunmaktadırlar”. 

 

Tema 4: Sahne Arkası Düzenlemeler, Sistemler ve Süreçler 

Hizmet karşılaşmasının gerçekleştiği hizmet ortamında, ortamın kullanıcıları olarak her bireyin 
hizmet üretiminde önemli bir rolü vardır. Bununla birlikte; hizmet üretim ve sunum süreçleri 
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sadece misafirler, çalışanlar ve hizmet ortamı unsurları arasındaki etkileşimden ibaret değildir. 
Hizmet üretiminin görünmeyen kısmı olarak nitelendirilen ve işletmede hizmet üretim ve sunum 
süreçlerinin bir bakıma altyapısını oluşturan sahne arkası düzenlemeler, sistemler ve süreçler, 
ortamdaki etkileşimin kalitesinin operasyonel belirleyicileridir. Bu kapsamda, çalışmada sahne 
arkası düzenlemeler, sistemler ve süreçlerin hizmet karşılaşmasındaki etkilerini yöneticilerin 
gözünden ortaya koymak adına bu boyut ile ilgili değerlendirmelere de yer verilmiştir. Buna göre 
katılımcılar; sahne arkası düzenlemelerin misafiri anlamanın yanı sıra çalışanların işlerini 
kolaylaştırdığı için önemli olduğunu, söz konusu düzenlemelerin doğru yapılması halinde 
hizmet üretiminin başarılı olacağını, sahne arkası düzenlemelerin ve süreçlerin verimlilik ile 
doğrudan ilgili olduğunu vurgulamışlardır; 

O3K3 kodlu yönetici, “Sahne arkası düzenlemeler hem misafiri tanımak adına hem de çalışanın 
işini kolaylaştırmak adına önem arz etmektedir”; 
O1K3 kodlu yönetici, “Rolde kullanılan ürün ve ürünü sunacak kişi sahne arkasında 
hazırlanmaktadır. İçinizi, dışarıya yansıtırsınız. O nedenle eğer sahne arkası sağlam değilse ön 
tarafa ürün çıkartamazsınız, hizmet veremezsiniz”; 
O1K3 kodlu yönetici, “Sahne arkası personel açısından ulaşılabilir, ergonomik ve sunulan 
hizmetin kalitesini (yemeğin ısısı vb.) etkilemeyecek kolaylıkta olmalıdır”. 

Sahne arkası düzenlemeler ile ilgili önemli belirleyicilerden birisi de misafirlerdir. Söz konusu 
düzenlemeler, hizmetlerin soyut niteliği nedeniyle değerlendirilmesi güç olan hizmet 
karşılaşmasının kalitesi ile ilgili misafirlere farkında olmadıkları ipuçlarının verilmesini 
sağlamaktadır. Konu ile ilgili katılımcıların görüşleri şu şekildedir; 

O3K3 kodlu yönetici, “….bir misafirin otele gelmeden önce isteklerini dile getirmesi ve çalışanın 
bu notları misafirin sayfasına yazmasıyla hizmet başlamaktadır. Aynı zamanda misafirin vermiş 
olduğu ya da istemiş olduğu hizmetin misafirin otele girişinden itibaren çalışan tarafından 
gerçekleştirilmesi misafirdeki memnuniyet derecesini artırmaktadır”; 
O2K4 kodlu yönetici, “Misafirin profili önem arz etmektedir. Sahne arkasında misafirin profili 
doğrultusunda odası düzenlenmektedir”; 
O2K2 kodlu yönetici, “SPA açısından, en önemli sahne arkası düzenleme uygulama yapılacak 
odanın, havuzun ve ekipmanların hazır olmasıdır. Örneğin; 50 dakikalık bir masajda her şey güzel 
ilerlerken bir anda masaj yağının bitmiş olması misafiri uyumuş olduğu uykudan uyandıracak ve 
işin büyüsünün kaybolmasına neden olacaktır”. 

Sahne arkası düzenlemeler ile ilgili katılımcıların üzerinde durduğu bir diğer önemli nokta 
işletme içi iletişim ve koordinasyondur. Bu doğrultuda katılımcıların sahne arkası 
düzenlemelerin iletişim ve koordinasyondaki rolüne ilişkin görüşleri, hem misafir ile hem de 
birimler arasında sağlıklı iletişim kurmanın sahne arkası düzenlemelerin koordineli olarak 
gerçekleştirilmesiyle mümkün olabileceğine işaret etmektedir:   

O3K3 kodlu yöneticinin, “Gelecek olan isteklerini rezervasyonda çalışan kişi, mutfağa, SPA’ya, 
kat hizmetlerine ya da bilgi işleme söylemezse iş aksar. Bu yüzden sahne arkası düzenlemelerin rolü 
birimler arası sağlıklı iletişimdir. Hizmet karşılaşmasını etkileyen en önemli düzenleme iletişimdir. 
İletişim kötü olursa iş aksar, iş aksarsa misafir memnun olmaz, misafir memnun olmazsa gelmez, 
misafir gelmezse gelir olmaz”; 
O2K4 kodlu yöneticinin, “Sahne arkası düzenlemelerde birimler arası iletişim önem arz 
etmektedir. Arka planı arka plan yapan şey iletişimdir” ve  
O3K3 kodlu yöneticinin, “Misafiri net bir şekilde anlamak, ne talep ettiğini iyi dinlemek ve 
kusursuz bir şekilde rezervasyon işlemi gerçekleştirmek ve bunları sahne arkasında hazır hale 
getirmek için birimler arası iletişim önem arz etmektedir”  
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Sahne arkası düzenlemeler, sistemler ve süreçlere ilişkin misafirlerin bir sonraki deneyimlerinin 
şekillendirilmesi ve söz konusu boyut ile ilgili parametrelerin belirli aralıklarla denetlenmesi de 
önem taşımaktadır. Katılımcıların bu konu ile ilgili en çok vurgu yaptığı nokta, otel 
müşterilerinin talep ve isteklerine göre veya daha önceki konaklamalarından elde edilen bilgi ve 
tecrübelerin, işletme veri tabanında kişiye özel olarak yer aldığı doğrultusunda hizmet 
verilmesidir. Yöneticiler ayrıca misafirlerin bir sonraki deneyimini şekillendirmek için hizmet 
üretim süreçlerini esnek bir yapıya dönüştürdüklerine, sunulan hizmetlerde çeşitlilik 
sağladıklarına ve misafirlerin işletme dışında da takip edilerek onları tanımaya yönelik bilgiler 
sayesinde yeni hizmetler geliştirebildiklerine vurgu yapmaktadırlar; 

O2K3 kodlu yönetici,  “Misafirin daha önce konaklamasında nelere dikkat ettiği, neleri istediği ya 
da istemediği not alınır ve istedikleri şeyler odasına yerleştirilerek misafirin isteklerinin bizim için 
önemli olduğu vurgulanır”; 
O3K3 kodlu yönetici, “Misafirin istemiş olduğu ürünler kendisi istemeden odasına 
yerleştirilmektedir”; 
O1K3 kodlu yönetici, “Oteli sosyal medyada paylaşan misafirler, sosyal medyada tarafımızca 
takibe alınmaktadır. Misafirin profiline bakılarak kişi hakkında bazı yorumlar yapabilme olanağı 
kazanılmaktadır. Örneğin bir misafir oteli kendi hesabından paylaşmış, daha sonra bu fotoğraf otel 
tarafından fark edildi ve o misafir sosyal medyada takip edildi. Misafirin hesabına bakıldığında 
Atatürk hayranlığı olduğu fark edildi, sonrasında bu misafirin odasına Atatürk’ün fotoğrafı olan 
bir anahtarlık gönderilmiştir”. 

Hizmet ortamındaki sahne arkası düzenlemeler kapsamında otel işletmelerinde kültürel ve 
sanatsal birtakım düzenlemeler de yapılabilmektedir. Bu kapsamda yöneticilerin, bu tür 
düzenlemelerin hizmet karşılaşmasındaki etkilerine ilişkin görüşlerine de başvurulmuştur. 
Konuya ilişkin görüşler incelendiğinde; kültürel değerlerin misafirlerin ortama yönelik aidiyet 
hissiyatını arttırabildiği, sanat eserlerinin misafirlere farklı kültürleri tanıma imkânı tanıdığı, 
hizmet ortamında asıl kültürün ait olduğu toplumun değerlerine göre şekillendirilerek bir 
özgünlük sağlandığı ve oluşturulan atmosfer ile misafirlerin benzer deneyimi yaşamasına olanak 
tanındığı belirlenmiştir; 

O2K4 kodlu yönetici, “Kültürel değerler misafirlerin kendilerini oraya ait hissetmesini 
sağlamaktadır”, 
O1K2 kodlu yönetici, “Misafir bir başka ülke ya da şehre gittiği zaman kendi kültürüne has bir 
şey görünce kendisini mutlu hissetmektedir. Değer verildiğini, önemsendiğini bilmek her insanı 
mutlu eder”, 

Hizmet karşılaşmasının gerçekleştiği ortamda, ortamın kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu 
yönergeler ve yönlendirmeler, mimari bakımdan yapılan bazı gizil düzenlemeler de sahne arkası 
düzenlemeler kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcıların konuya ilişkin görüşleri; mimari 
açıdan bu tür gizil düzenlemelerin varlığı ile ilgili emin olamadıkları ve işlevsellik ile ilgili gizli 
düzenlemelerin olduğunu göstermektedir; 

O2K2 kodlu yönetici, “İşlevsellikle alakalı gizli düzenlemeler vardır. Havuz bölümüne geçerken 
misafirlerin kıyafetli geldiği varsayılırsa soyunma odaları, hemen ardında duş kabinleri ve havuz 
vardır. Bunların hepsi yan yana aynı koridor üzerine misafiri uğraştırıp yormayacak şekilde 
tasarlanmıştır”, 
O3K3 kodlu yönetici, “SPA’da mumlar yakılıyor, o mumlar sayesinde misafirler masaj salonuna 
yönlendirilebilmektedir”. 
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırmada hizmet ortamında misafirlerin etkileşimde bulundukları çevresel uyarıcıların, 
çalışanların, ortamdaki diğer misafirlerin ve sahne arkası düzenlemeler, sistemler ve süreçlerin 
hizmet karşılaşmasına etkileri termal otel işletmelerinde yöneticilerin gözüyle 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, uygulama esnasında katılımcıların düşünce ve 
görüşlerinin farklılıklarını ortaya koyabilmek için derinlemesine analiz yapılması 
gerekliliğinden nitel olarak tasarlanmış ve veri toplama aracı olarak görüşme tekniği seçilmiştir. 
Araştırma kapsamında görüşme formları termal otel işletmesi yöneticilerine yarı-biçimsel 
görüşme yoluyla uygulanmıştır. Elde edilen ham veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş 
ve ilgili sorular dâhilinde tema ve alt temalar oluşturularak yorumlanmıştır. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; (a) Otel işletmelerinde yer alan aydınlatma, renk, koku, 
müzik gibi hizmet ortamı unsurlarının, sunulan hizmet anlayışına göre belirlenmesi gerektiği 
ve bu unsurların hizmet karşılaşmasında misafirlere önemli ipuçları verdiği; (b) Yöneticilerin 
misafirlerin zihninde imaj oluşturmaktan ziyade misafir deneyimini önemsedikleri; (c) Misafir-
çalışan etkileşiminde doğru ve sürekli iletişimin misafirlerin aidiyet hissiyatını etkilediği ve 
iletişimin mecburi ve manevi olarak iki şekilde ortaya çıktığı; (d) Misafirlerin ortamdaki diğer 
misafirler ile giriş işlemleri sırasında ve yemek sırasında daha çok etkileşimde bulundukları, 
diğer misafirleri kader arkadaşları olarak gördükleri ve daha çok birbirlerini uyarmak amacıyla 
temas kurdukları; (e) Sahne arkası düzenlemelerin misafiri anlamanın yanı sıra çalışanların 
işlerini kolaylaştırdığı için önemli olduğu, ancak çalışan ergonomisi açısından öneminin 
yeterince anlaşılamadığı ve hem misafir ile hem de birimler arasında sağlıklı iletişim kurmanın 
sahne arkası düzenlemelerin koordineli olarak düzenlenmesiyle mümkün olabileceği; (f) 
Ortamın tasarımında kültürel ve sanatsal değerlerin kullanımının aidiyet hissiyatını 
kuvvetlendirdiği ve hizmet ortamında asıl kültürün ait olduğu toplumun değerlerine göre 
şekillendirilerek bir özgünlük sağlandığı tespit edilmiştir.  

Hizmet ortamı unsurlarının misafir-çalışan etkileşimini şekillendirdiğine ilişkin görüşler, 
yöneticilerin aydınlatma, dekorasyon gibi değişkenleri dikkat çekme, konfor, ortamı nezih hale 
getirme ve misafirlerin ortamdan haz almalarını sağlama amacıyla kullandıkları ve bu 
değişkenlerin misafirde hizmet kalitesine dair algı oluşturduğu, rengin kalite algısına etki 
edebileceği gibi konulara vurgu yaptıkları tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen 
bu sonuçlar literatür ile karşılaştırıldığında benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. 
Gifford (1988), ışıklandırmanın kişiler arası iletişimi, konfor ve hizmet ortamına dair kalite 
algısını etkilediğini; Hoffman ve Bateson (2010) ışıklar düşük olduğunda müşterilerin daha 
yumuşak konuştuklarını; hizmet ortamının daha resmi olarak algılandığını, fazla aydınlatılmış 
hizmet ortamlarında ise müşteriler ve çalışanlar arasındaki iletişimin daha samimi, heyecanlı 
ve neşeli olarak algılandığını tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Areni ve Kim (1993), 
ışıklandırmaya dair müşterilerin daha parlak ışıkta daha fazla ögeyi dikkate aldıklarını; 
aydınlatma derecesinin ve tarzının daha açık ve fazla olduğu hizmet ortamlarında müşterilerin 
ürünle daha fazla ilgilendiklerini belirlemişlerdir. Siguaw ve Enz (1999), otel işletmesinin 
başarısı ve karlılığında mimari tarzın etkili olduğunu vurgulamışlardır. Countryman ve Jang 
(2006), benimsenen mimari tarzın, kullanılan renklerin ve aydınlatmanın misafirlerin otel 
işletmeleriyle ilgili izlenimlerini etkilediğini belirlemişlerdir.  

Hizmet ortamındaki çevresel uyarıcılardan müzik ile ilgili değerlendirmeler; müziğin 
rahatlama etkisiyle para harcama içgüdüsü uyandırdığı, insan psikolojisinde doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkisinin olduğu; aynı zamanda çalışanların ortamdan haz almasına ve 
duyulmaması gereken seslerin gizlenmesine yardımcı olduğuna işaret etmektedir. Oakes 
(2000), müziğin, restoran içinde hizmet standartları ile ilgili farklı müşteri beklentileri 
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oluşturduğunu ve hizmet kalitesi ile ilgili algı oluşmasına yardımcı olduğunu; Milliman (1982), 
hizmet esnasında oluşan gürültü miktarını gizleyerek algılanan işletme imajını olumlu yönde 
etkilediğini arka plan müziğinin mağaza imajını iyileştirdiğini, çalışanları daha mutlu hale 
getirdiğini; Dragicevic ve Rakidzija (2012), özellikle hizmet işletmelerinde müzik sayesinde 
daha iyi bir hizmet atmosferi algılandığını belirlemişlerdir. Buradan hareketle, araştırma 
sonuçlarının benzer çalışmaların sonuçlarını desteklediği ifade edilebilir.   

Turizm endüstrisinde oluşan deneyimler işletmeye ilişkin kalite ve marka algısının temelini 
oluşturmaktadır. Duyguları uyandırarak özgün, unutulmaz ve çekici deneyimlerin 
oluşturulabileceği ana sektörlerden birisi turizm sektörüdür (Otto ve Ritchie, 1996; Williams, 
2006; Oh, Fiore ve Jeoung 2007; Slatten, Mehmetolu, Svensson ve Svaeri, 2009). Bu yüzden 
işletme ve müşteri üzerinden doğru çıktıyla işletme yöneticileri, bireylerin kendilerini değerli 
ve özel hissetmelerini sağlamak için bir önceki konaklamalarında sergiledikleri tüketim, tutum 
ve davranışlarını dikkate alarak yönetim felsefelerini geliştirebilirler. Çalışmada bu 
değerlendirmeye ilişkin elde edilen sonuçlar, literatürdeki benzer çalışmaların (Bolton ve Drew, 
1991; Schmitt, 1999) sonuçlarıyla örtüşmektedir. Deneyimler, yenilik olarak adlandırılan, 
kişiselleştirme/özelleştirme ve içsel duyguları tatmin etme ile ilgilidir. Böylece misafirler sadece 
görme, ses, tat, koku, renk, insan ilişkileri, aktiviteler ve sembolik değerler gibi birçok 
faktörlerle kendilerini o ortamın bir parçası olarak görebilir ve kurumu içselleştirerek aidiyet 
hissiyatına kavuşabilirler. Otel yöneticileri misafirlerin bir sonraki deneyimlerini 
şekillendirmek için çalışanlar aracılığı ile misafirlerin neyi tüketip tüketmediğine, neyi sevip 
sevmediğine dikkat ederek bir sonraki konaklamalarında memnuniyet oluşumuna katkıda 
bulunduklarını ifade etmişlerdir.  

Çalışmada misafir-çalışan etkileşimine ilişkin yönetici görüşleri incelendiğinde; misafirin 
profiline göre iletişim tarzlarının değiştiği, misafirle çalışan arasındaki iletişimin beklenen 
seviyede ve sürekli olmasının önem taşıdığı, ancak özel hayatı ilgilendirmeyen konuları 
kapsaması gerektiği, iletişimin mecburi etkileşim ve manevi etkileşim olarak ikiye ayrıldığı 
anlaşılmaktadır. Burgers, Ruyter, Keen ve Streukens (2000) çalışanın davranışlarını müşteriye 
göre ayarlaması, müşteriye prosedürler hakkında açık bilgi vermesi, problemleri çözme ve 
soruyu cevaplama yetkisine sahip olması müşteri sadakati oluşumuna ve herhangi bir durumla 
karşılaşıldığında müşterinin sıkıntı çıkarmadan empati kurabilmesine yardımcı olduğunu 
belirlemişlerdir. Çalışmada yöneticilerin misafir çalışan etkileşiminde olumlu/olumsuz etki 
olarak gördükleri önemli hususlar; aidiyetlik duygusu oluşumu, oteli başkalarına önerme, 
hizmet kalite algısı oluşumu ve misafirin isteklerinin önceden tespiti; olumsuz etki olarak ise; 
ek ödeme yapmak istememe, ekstra ilgi beklentisi, hizmete dair beklenti artışı, çalışanı işinden 
alıkoymaya ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırıldığında 
sonuçların benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Örn., Woods ve King (2002), müşteri ve çalışan 
etkileşiminin, müşterinin kalite algısını etkilediğini; Tiedens ve Fragale (2003), çalışanların 
davranışının müşteri kalite algısını etkilediğini ve başkasına önermesinde rol oynadığını, sıcak 
etkileşim oluşursa müşterilerin rahat ortamda olduklarına dair his oluştuğunu; Bitner (1990); 
Parasuraman Zeithaml ve Berry (1985) ve Hartline ve Jones (1996), çalışan ve müşteri etkileşimi 
sonucunda, çalışanın müşterinin siparişi hakkında öngörüde bulunabildiğini; Boulding, Kalra, 
Staelin ve Zeithaml (1993), oluşan kalite algısı ve samimiyet sonucunda müşteri beklentilerinin 
değişebildiğini ve örgüt tarafından problem oluşturabilecek durumlar olabildiğini ortaya 
koymuşlardır. 

Misafirlerin ortamdaki diğer misafirler ile yaşadıkları etkileşim, hizmet ortamında onların 
tutum ve davranışlarını etkileyebilir. Elde edilen sonuçlar, yöneticilerin misafirler arası 
etkileşimi önemsediklerini, sunulan hizmet ve ürünlerin yanı sıra misafirlerin birbirleri ile 
etkileşimi doğrultusunda oluşacak memnuniyeti de önemli gördüklerini, mutlu olarak ayrılan 
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misafirin sadakat düzeyinin yükselebileceğini düşündüklerini göstermektedir. Elde edilen bu 
sonuçlar literatür ile karşılaştırıldığında; Brunner-Sperdin, Peters ve Strobl (2012); Keaveney 
(1995); Jeong ve Jang (2011); Pine ve Gilmore’un (1999) çalışma sonuçları ile benzerlik gösterdiği 
görülmektedir. Diğer taraftan turistlerin turizme katılma motivasyonları arasında belirgin rol 
oynayan tatilde yeni insanlarla tanışma ve arkadaş edinme güdüsü, misafirleri otel içerisinde 
birbirleri ile etkileşime ve iletişime yöneltebilir, sosyalleşmesine katkı sunarak deneyim 
kazanılmasına ve değer yaratılmasına olanak sağlayabilir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan önemli sonuçlardan birisi de termal otel işletmesi 
yöneticilerinin hizmet ortamında sahne arkası düzenlemelere, sistemlere ve süreçlere önem 
verdikleri ve bu noktada en önemli hususların tasarım, çalışanların işlerinin kolaylaştırılması, 
misafirlerin tanınması, ürün çeşitliliği ile iletişim ve koordinasyon olarak görmeleridir. Elde 
edilen bu bilgiler Bitner (1992), Clarke ve Schmidt (1995), Hoffman ve Bateson  (2010) çalışma 
sonuçları ile paralellik göstermektedir. Hizmet ortamının mekânsal yerleşim anlamında 
tasarımının işlevselliği ve hizmet süreçlerinin kusursuzluğu misafir açısından önemli olduğu 
kadar çalışanlar açısından da önem arz etmektedir. Fakat elde edilen sonuçlar incelendiğinde 
yöneticilerin, çalışan ergonomisine ve tasarıma fazla değinmemeleri sonucunda bu konu 
üzerinde fazla düşünmedikleri anlaşılmıştır. 

Otel yöneticileri kültürel ve sanatsal değerler sayesinde işletmelerin özgünlüğü 
yakaladıklarına, kişilerin özel ve ortama ait hissetmelerinde kültürel ve sanatsal değerlerin de 
payı olduğuna, misafir profiline göre bu kültürel değerlerin değişkenlik gösterdiğine ilişkin 
görüşleri tespit edilmiştir. Görüşler incelendiğinde, tasarımdaki kültürel değerlere verilen 
önem sonucunda sadık müşteri profili ve hizmet mutluluğu oluştuğu tespit edilmiştir. Avan ve 
Özdemir (2015), hizmet ortamı-kullanıcı etkileşimini termal otel işletmelerinde ele aldıkları 
çalışmalarında, sanat eserlerinin bir takım sanatsal olguları anlatan belirli bir koleksiyon 
çerçevesinde sunulması gerektiğini, tarihi eserlerin doğal halleriyle ve tasarımı eserlere 
uydurmak suretiyle kullanılmasının önem taşıdığını ve sanat eserlerini kullanırken özgün 
değerlere işlev yüklenmesi gerektiğini belirlemişlerdir. Çalışmada kültürel değerlerin ve sanat 
eserlerinin, hizmet karşılaşmasındaki rolü literatürdeki bu çalışmanın sonuçları bakımından ele 
alındığında, belirli bir mantık ve sistematiklik içerisinde kültürün ve sanatsal değerlerin 
kullanımının, misafirlerin deneyimlerine olumlu yönde katkı sunacağı ifade edilebilir.  

Hizmet ortamında etkileşimin sosyalleşme, aidiyet hissiyatı ve bağlılığın oluşumu gibi sosyal 
tarafları da olduğundan, hizmet karşılaşmasındaki etkileşimi ele alan çalışmalarda somut ve 
soyut unsurların birlikte ele alınması, misafirlerin tutum ve davranışlarının anlaşılması ve 
beklentilerinin belirlenerek uygun hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi bakımından 
önemlidir. Bununla birlikte, nitel verilerin yanında nicel veriler ve gözleme dayalı araştırma 
teknikleri ile elde edilecek sonuçlar desteklenmelidir. Araştırma kapsamında görüşme yapılan 
katılımcılardan, sadece görev yaptıkları otel işletmelerini değil, turizm sektöründe sahip 
oldukları deneyimi düşünerek değerlendirme yapmaları istenmiştir. Bunun temel sebebi, ortak 
yöntem yanlılığını ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Görüşmeler esnasında yöneticilerin, sadece 
kendi işletmelerindeki uygulamalarına odaklanarak hizmet karşılaşmasındaki etkileşimin 
boyutlarını göz ardı etmelerinin önüne geçmek hedeflenmiştir.   

Konuyla ilgili bir diğer önemli unsur, hizmet ortamının en uzun süreli kullanıcıları olan 
çalışanların, hizmet üretiminde daha rahat hareket etmelerini ve daha az yorulmalarını 
sağlayacak bir tasarımın, hizmet karşılaşmasının kalitesini iyileştirme potansiyelidir. Hizmet 
ortamında misafirlerden daha fazla zaman geçiren kullanıcılar çalışanlardır. Bu nedenle, 
özellikle misafirler ile yoğun etkileşimin yaşandığı otel işletmelerinin hizmet süreçlerinin 
tasarımında çalışan ergonomisine dikkat edilmelidir. Hizmet karşılaşmasında iletişimin önemi 
de göz ardı edilmemelidir. Hizmet ortamında yer alan çevresel değişkenlerin, misafirlere gözle 
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görünür ya da görünmez ipuçları sağladığı bilinmektedir. Araştırmada özellikle sahne arkası 
düzenlemeler boyutunda iletişime yönelik yapılan çıkarımlar, bu bilgiyi doğrular niteliktedir. 
Ortamdaki yönlendirmeler, çalışanların ve misafirlerin işini kolaylaştıran süreçler, misafirlerin 
deneyimlerine göre şekillendirilen hizmetler vb. unsurlar, hizmet ortamındaki sözsüz iletişim 
unsurlarıdır ve hizmet kalitesi algısında önemli belirleyicilerdir. Özellikle termal hizmet gibi 
misafirlerin sağlığının söz konusu olduğu hassas hizmet ortamlarında, bu bilginin daha da 
önemsenmesi gerekmektedir.  
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Öz 

Küresel olarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan COVİD-19 virüsü, birçok 
sektör gibi turizm sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, 
ulusal ve uluslararası uçuşların iptal edilmesi ile turizm sektörü durma noktasına gelmiştir. Bu 
çerçevede çalışmanın amacı, Covid-19 salgını sonrasında Türk turizm sektörüne ivme 
kazandırmak için çeşitli turizm birlikleri ve kurumlarca ilan edilen düzenlemeleri incelemektir. 
Çalışma kapsamında ilgili kurumların sertifika programları, teşvik unsurları ve iş esnasında 
uyması gereken kurallar içerik analizi yöntemiyle incelenmiş; en kapsamlı düzenlemelerin 
konaklama sektöründe yapıldığı görülmüştür Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen 
“Sağlıklı Turizm Sertifika Programı” ile birçok departmana ilişkin hijyen kuralları ile hem 
ziyaretçi hem de işgören sağlığı sağlanmaktadır. Ancak seyahat acentaları, profesyonel turist 
rehberleri ve ulaştırma sektöründe yeterli düzenlemelerin olmadığı görülmektedir. Bu kapsamda 
değişen turist beklentileri doğrultusunda güven sağlayıcı olabilmesi için her iş kolu için 
sertifikalaşma, hijyen temalı konseptler ve doğaya dayalı turizm türlerinin ön planda olması 
önerilmiştir.  
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Abstract 

COVID-19 virus, which causes millions of people to die globally, has adversely affected the 
tourism sector like many other sectors. With the curfew, travel restriction, cancellation of national 
and international flights, the tourism sector has also stopped. Within this framework, it is aimed 
to examine the regulations announced by various institutions in order to accelerate the Turkish 
tourism sector. The certificate programs, incentives and rules that must be followed during the 
work have been examined by the content analysis method and it is seen that the most 
comprehensive arrangements have been made in the accommodation sector. With the “Healthy 
Tourism Certificate Program” organized by the Ministry of Culture and Tourism, both the visitor 
and employee health are provided with hygiene rules for many departments. However, it is seen 
that there are not enough arrangements in travel agencies, professional tourist guides and 
transportation sector. In this context, it is suggested that certification, hygiene-themed concepts 
and nature-based tourism types should be at the forefront for each business line in order to 
provide confidence in line with changing tourist expectations. 
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GİRİŞ 

COVID-19 salgını, dünya çapındaki tüm ulaşım hizmetlerini durdurduğu için turizm ekonomik 
olarak en çok etkilenen sektörlerden birisi olmuştur. Her geçen gün artan belirsizlikler hem 
turistler hem de turizm sektörü için (www.unwto.org) eşi görülmemiş bir tehdidtir ve bu tehdit, 
turizm talebinin oluşmasında önemli bir düşüşe neden olmuştur. Çünkü seyahat kararı almada 
etkili olan hijyen ve güvenlik algılarının, önümüzdeki 12 ay boyunca da etkili olabileceği 
düşünülmektedir (Nazneen, Hong ve Ud Din, 2020: 1). Virüse ilişkin aşı ve kesin tedavi 
bulunmadan kişilerin sosyalleşme ve kalabalık ortamlara girmesi ciddi bir sorundur. Dolayısıyla 
kısa dönemde turizm talebi oluşturmak ve yaşanan krizden çıkmak turizm sektörünün önündeki 
en önemli sorunlardan birisidir (Atay, 2020: 170). 

Yaşanılan kriz dönemi sonrasında iyileşme aşamasında işletmelerin hayatta kalmalarını 
sağlamak için kriz yönetimi hazırlıkları olması gerekmektedir. Bunu hazırlarken de uzun vadeli 
bir bakış açısı ile müşteri, personel, yatırımcı, tedarik zincirleri gibi paydaşlarla beraber başarılı 
iletişimle iş birlikleri kurulmalı ve salgın sonrası faaliyetler belirlenmelidir (Rivera, 2020: 1). 
Böylece ekonomiyi dengelemek için orta ve uzun vadeli planlama yapılacak ve sosyo ekonomik 
olarak gelişim desteklenmiş olacaktır (Nicola vd., 2020: 190).  

Halk sağlığına ilişkin endişelerin azaltılarak kamu güvenliği sağlanması ve halk eğitimi ile 
destinasyonların güvenirliğinin korunması virüsün yayılmasını önlemek için bir gerekliliktir 
(Ying vd., 2020: 4). Salgın sonrası turizm sektörüne ivme kazandırmak gerek ekonomik istikrar 
sağlamak gerekse de istihdam sağlanması için önemli bir aşamadır. Bu kapsamda Türk 
turizminde hareketliliği gerçekleştirmek amacı ile oluşturulan önlemler, işletmeleri ayakta 
tutmayı sağlayıcı destek paketleri çalışmada ele alınmıştır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin 
turizm gelirlerinin artırılması ekonomik olarak önem arz etmesinin yanı sıra istihdam 
oluşturması, bölgesel gelişim sağlaması ve diğer sektörleri geliştirmesi gibi birçok avantaja sahip 
olduğundan kriz dönemi sonrası iyileşme adımlarının da değerli görülmesi gerekmektedir. 

 

COVİD-19 ve Turizm 

Solunum yolu enfeksiyonu oluşturan bir virüs olarak tanımlanan COVİD-19, virüse sahip 
kişilerin öksürme ve hapşırması ile saçtıkları damlacıkların başka bireylere teması ile hızla 
bulaşmaktadır. Bu hastalıkta ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi sık görülen belirtiler yer 
alırken, daha ağır vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölümle karşı 
karşıya kalınabilmektedir (www.covid19bilgi.saglik.gov.tr).  

31.12.2019 tarihinde Çin’de ilk vaka tespiti ardından 10.01.2020’de Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 
tarafından bilim kurulu oluşturulmuştur. 05.02.2020’de Çin’den gelen uçuşlar durdurulurken 
23.02.2020’de Türkiye-İran kara huduttu kapatılmış ve 29.02.2020’de Türkiye ile İtalya, Türkiye 
ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur. 
Bu önlemlere rağmen Türkiye’de 11.03.2020’de ilk vaka tespit edilmiş olup okulların kapatılması, 
toplu etkinlik kısıtlamaları, seyahat ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiştir. 17.03.2020’de 20 ülke ile 
uçuşlar durdurulmuş, 24.03.2020’de ise toplu taşımalarda yarı kapasiteli taşıma düzenlemesi 
getirilmiştir. 28.03.2020’ de tüm yurt dışı geliş ve gidiş uçuşları iptal edilmiş maske ve eldiven 
takmaya ilişkin zorunluklar getirilmiştir (www.tuba.gov.tr).  

1 Haziran 2020 itibari ile dünya genelinde onaylanmış vaka sayısı 6.057.853, onaylanmış vefat 
sayısı 371.166’dır ve bu vakalar 216 ülke, bölge veya bölgelere yayılmış durumdadır. Vakaların 
kıtalara göre yayılma sayısına bakıldığında 2,818,232 ile Amerika kıtası önde giderken bunu 
2,159,791 ile Avrupa kıtası takip etmektedir. Türkiye’de ise 163,942 vaka sayısı görülürken vefat 
sayısı 4,540 olarak bildirilmiştir (www.covid19.who.int).  
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COVİD-19 virüsünün pandemi haline gelmesiyle birçok ülke sınırları birbirine kapatılarak 
karantina sürecine dahil olmuşlardır. Böylece ülkeler arasında seyahat özgürlüğü kısıtlanmış ve 
erken teşhis ve izolasyon sağlamak için koruyucu önlemler geliştirilmiştir (Üstün ve Özçiftçi, 
2020: 146). Küresel olarak yaşanan salgınla beraber toplum sağlığının yanı sıra çevresel, 
sosyolojik, kültürel (Acar, 2020: 17) ve ekonomik anlamda olumsuz gelişmeler meydana 
gelmiştir. Salgın sonrası kişilerin satın alma gücünde düşüş yaşanacağı düşünülmekte olduğu 
için işletmelerin de buna göre fiyat politikaları izlemesiyle rekabet avantajı sağlayacağı ön 
görülmektedir (İbiş, 2020: 96).  

Kişilerin COVİD-19 virüsü sonrasında turizme yönelik tutumları ve risk düzeyi algılamalarında 
olumsuz etkilenmeler görülmektedir. Turistlerin dünya çapında endişe hissettiği, seyahatin 
güvensiz olduğu ve özellikle büyük şehirlere yönelik turizm planlarının azaltıldığı turizm 
sektöründe seyahat gerçekleştiren kişilerin daha çok aile şeklinde ve daha kısa süreli tatili tercih 
edecekleri düşünülmektedir (Nazneen, Hong ve Ud Din, 2020: 3). Büyük bir oranda dijitalleşme 
dönemi başlayarak izolasyonun ön planda olacağını söylemek mümkündür. Birçok yerde 
robotlaşmanın, temassız işlemlerin yapılacağı, sosyal mesafe, hijyen ve sanitasyona öncelik 
verileceği tatillerde sterilize mutfak, dezenfektan, maske, eldiven gibi unsurlarla her şey dahil 
sistemin yerine her şey hijyenik sistemi sunulacaktır (Kıvılcım, 2020: 25). Perspektifleri değişen 
turizm destinasyonlarında hijyen ve temizliğin yanı sıra tıbbi tesis donanımı ve nüfus 
yoğunluğuna ilişkin unsurlar da seyahat kararını etkileyecektir (Wen vd., 2020: 9). 

İşletmelerin satış ve rezervasyonda akıllı uygulamalar ve akıllı banketlere (kiosk) yönelmesi ile 
otele girişten odaya girene kadarki süreçlerin (asansör, kapı anahtarı, oda içi cihaz kullanımı, 
elektrik kullanımı) temassız bir şeklide yapılması sağlanacaktır. Restoranlarda ise online sipariş 
ve self servis uygulamaları ile tek kullanımlık malzemeler yerini alacaktır (Atay, 2020: 171). Tüm 
turizm operasyonlarında hijyen kuralları uygulanarak alanların daha iyi dezenfekte olmasının 
sağlanması; yüksek temas olan yüzeylerin, tuvaletlerin, masa üstleri ve kapı kollarının 
temizliğinden emin olunması (Mandabach, 2020: 1) ve ziyaretçilerin kendisini güvende 
hissetmesi gerekmektedir (Karim vd., 2020: 6). Ayrıca turizm işletmelerine ait web sitelerinde 
Covid-19 ile mücade kapsamındaki uygulamalara ilişkin materyal eklenerek kişilere tatillerini 
güvenli bir şekilde geçirebilecekleri gösterilmelidir. Buna ek olarak yetkili birimlerce oluşturulan 
sertifikalarla da temizliğe ilişkin bilgiler aktarılmalıdır (Bahar ve İlal, 2020: 136).  Tatil tercihi 
yaparken kişiler büyük otellerin yerine daha küçük otelleri seçerek daha güvenilir gördükleri 
ülke ya da şehirlere seyahat gerçekleştirecektir. Ayrıca kişiye özel hizmetlerin yanı sıra havuz 
yerine plaj ve denizler tercih edilecektir (Demir, Günaydın ve Demir, 2020: 99-100). 

Oteller ve restoranlar gibi seyahat acentalarının da faaliyetleri durma noktasına yaklaşmış ve 
hizmet verememiş hale gelmiştir. Bu kapsamda seyahat acentalarının ayakta kalabilmesi için 
aşağıdaki uygulamaların yapılması önerilmektedir (İbiş, 2020: 95);  

- Kısa vadeli borç ve kredilerin uzun vadeliye çevrilmesi, kredi ödemelerinin 
ertelenmesi ya da yeniden yapılandırılmasını sağlamak, 

- Sıfır faizli ya da düşük faizli kredilerin kullandırılmasını sağlamak, 
- Kriz dönemi için acenta maliyetlerini azaltıcı stratejiler izlenmesini sağlamak, 
- Aidat, stopaj, kira gibi sabit giderlerin ertelenmesini sağlamak, 
- Havayolu ve otellere verilen peşinat tutarlarının iade alınmasını sağlanmalıdır, 
- Turizmde vergi indirimine gidilmesini sağlanmalıdır.  

Seyahat kısıtlamalarının uzun süre kalması durumunda yaz sezonunun kaçırılması ya da yeterli 
talep olmaması durumlarında havacılık sektöründe de büyük finansal sıkıntılar ortaya çıkacaktır 
(Macit ve Macit, 2020: 113). Bu konuda IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği)’nın 
muhtemel senaryolarına göre Covid-19’un havacılık sektörüne muhtemel etkisi aşağıdaki gibidir; 
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Tablo 1: Covid-19’un Havayoluna Muhtemel Etkisi  

Uçuş Pazarları Yolcu Sayısı 
Üzerine Etki (%) 

Yolcu Gelirleri 
Üzerine Etki (Dolar) 

Avustralya, Çin, Japonya, Malezya, Singapur, 
Güney Kore, Tayland, Vietnam -23 -49.7 milyar 

Asya Pasifik'in geri kalanı -9 -7.6 milyar 
Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, 
Norveç, İspanya, İsviçre, İsveç, İngiltere -24 -37.3 milyar 

Avrupa'nın geri kalanı -9 -6.6 milyar 
Bahreyn, Irak, İran, Kuveyt, Lübnan, Birleşik 
Arap Emirlikleri 

-23 
 -4.9 milyar 

Ortadoğu'nun geri kalanı -9 -2.3 milyar 
Kanada ve ABD -10 -21.1 milyar 

Kaynak: www.iata.org.  

IATA‘ya göre COVİD-19 kapsamında havayolu uçuşlarında 113 milyar dolar zarar edilmesi 
öngörülmektedir. Bu süreçte Avustralya, Çin, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore, 
Tayland, Vietnam pazarında uçuşların %23 düşeceği ve bu düşüşün 49.7 milyar $ etki 
oluşturacağı belirtilmektedir. Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, Norveç, İspanya, 
İsviçre, İsveç, İngiltere pazarında %24’lük düşüş yaşanacağı ve 37,3 milyar $ zarar meydana 
geleceği düşünülmektedir. 

 

İlgili Çalışmalar 

COVİD-19’dan etkilenen ülkeler seyahat ve turizmi hareketlendirmek için ürün ve hizmet 
farklılaştırma yoluna gitmektedirler. Hem arz hem de talep artışı sağlamak için kendi 
farklılıklarını oluşturmaktadır (Brouder, 2020: 1). Uygulanan politika ne olursa olsun sağlık 
uzmanları ile turizm profesyonellerinin bir araya gelmesiyle iş birliği ve projeler oluşturulmalıdır 
(Wen vd., 2020: 3). 

Seyahat planlayan kişiler, gitmeyi düşündükleri destinasyonlardaki potansiyel tehlikelere karşı 
kendilerini korumak adına ve sağlıklarını korumak için önlemler almalıdır. Konaklama 
işletmelerinde hijyen ve sanitasyon, tıbbi bakım ve su kalitesi önemli olduğu için nispeten düşük 
bir risk bulunurken kalitesi düşük olan konaklama işletmeleri tercih edilirse bu riskin daha fazla 
olacağı söylenebilir. Ayrıca seyahate ulaşım şekli, ziyaret süresi, yolcu davranışları, yolcu ortam 
sıcaklığı, nem gibi birçok faktör de seyahatte dikkat edilmesi gereken unsurlardandır 
(www.who.int). 

UNWTO (Dünya Turizm Örgütü) “Bugün evde kal, yarın seyahat et.” sloganı ile ilk olarak 
salgının kontrol altına alınmasını, sonrasında turizmin destekleneceğini açıklamıştır. Salgın 
sonrası geleneksel UNWTO desteklerine ek olarak ekonomik toparlanmayı hızlandırma amacı 
ile aşağıda sıralanan desteklerin de verileceği bildirilmiştir (webunwto.s3.eu); 

1. COVİD-19 etkilerinin ölçülmesi 
2. Ülkelere özgün kurtarma planları hazırlanması 
3. KOBİ’lere destek programları hazırlanması 
4. Turizm değer zincirin sürdürülebilir yönetilmesini sağlamak. 

KOBİ’ler özelinde destek planlaması olan UNWTO’ nun yanı sıra Endonezya’ da yer alan 
Yogyakarta kenti için de KOBİ için planlamalar yapılmıştır. Bu planlamada Yogyakart 
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KOBİ’lerinin müşteri segmentlerine göre turistik ürün tanıtımı yapması önerilmektedir. Ürün 
tanıtımı sürecinde hedef pazarın bölümlere ayrılması, müşteri profili analizi gerçekleştirilmesi ve 
müşteri profili doğrultusunda tanıtım çalışması yapılması gerekmektedir. Ayrıca ürün 
tanıtımına bağlı olarak hedef kitle pazarındaki gezgin, şirket, yerli-yabancı turistler ve ailelere 
göre segmentlere ayırılmalı ve turizm faaliyetlerine başlaması gerekmektedir (Hadi ve Supardi, 
2020: 4). 

Bakar ve Rosbi (2020: 193) azalan turizm talebine önlem almak için hükümetin antivirüs 
mekanizması geliştirmesi gerektiğini ifade etmiştir. Aksi takdirde turizm endüstrisinde 
ekonomik çöküşün yaşanacağını belirtirken, Kumar (2020: 184) ise Hindistan hükümetinin ön 
plana çıkarak vergilerin azaltılması, faiz oranları düşük krediler sağlanması ve turizmi 
geliştirmeye kaynak sağlayıcı ek fonlar sunarak rahatlama sağlanabileceğini ileri sürmüştür. 
Ayrıca medikal turizminde iyi konumda olan Hindistan turizmi için ulusal ve uluslararası 
pazarda mükemmel tıbbi tesis ve nitelikli sağlık personeli zenginliği ile turizme ivme 
kazandırılması mümkün olacaktır (Mathew ve Malbarosa, 2020: 667). 

Jamal ve Budke (2020: 1), halk sağlığı yetkililerinin yanı sıra hizmet sağlayıcılar ve destinasyon 
yöneticilerinin de dahil olduğu komisyon oluşturulması, turistler ve yerel halk sakinlerine 
bilimsel gerçekler ve önlemlerin açıklanması ve küresel olarak koordinasyon yapılmasını 
önermektedir.   

Chang, McAleer ve Ramos (2020: 2)’a göre din turizmi, macera turizmi, çiftlik turizmi ve MICE 
(Toplantılar, Teşvikler, Konferanslar ve Sergiler) turizmine yönelmek gerektiğini savunurken 
Nepal (2020: 3-4), salgın sonrası turizm için sadece macera turistlerine odaklanılması gerektiğini 
savunmaktadır. 40 yaş altında, keşif ve macera arayan, açık hava odaklı turizm pazarı 
oluşturularak uzak konumda bulunan destinasyonlara yönelimin önemli olduğunu vurgulanan 
çalışmada, uzak destinasyonların altyapı ve hizmet koşullarının desteklenmesi gerektiğini de 
belirtmiştir. 

Khadka vd. (2020: 40), Nepal’de turizm uzmanları ve paydaşlarını kapsayan üst düzey komisyon 
oluşturularak stratejik eylem planı hazırlanmasını önerirken, Sheresheva (2020: 72) Rusya için 
turizm vergilendirilmesinde düzenlemler yapılmasını ve iç turizmi desteklemeye odaklanılması 
gerektiğini belirtmiştir. Piyasanın canlanması ve kriz durumunu yönetmek için önemli 
planlamalar yapılması gereken bu süreçte Adam ve Kimbu (2020: 5) Afrika destinasyonları için 
mali desteğin yanı sıra yerel halka duyarlılaşma sağlayıcı eğitim verilmesi ve iç turizmin 
geliştirilmesini önermektedir.  

Ranasinghe vd., (2020: 17) ise Sri Lanka’da turizm endüstrisinin gelişmesi ve ekonomik istikrar 
için sanal ve karma olarak MICE turizminin ön plana çıkarılmasını önermektedir. Böylece 2020 
yılının ilk çeyreğinde turist varışlarında önceki yıla göre %30’luk düşüşün tolere edilmeye 
başlanabileceği söylenebilir (Ranasinghe, Karunarathna ve Pradeepamali, 2020: 2). Bu kapsamda 
turizmin küresel olarak kan kaybedeceği genel öngörü olarak ortaya atılmış ve birçok ülkenin 
gerek yöneticilerinden gerekse de turizm kuruluşlarından atılımlar beklendiği söylenebilir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, COVİD-19 salgını sonrasında Türkiye’deki turizm sektöründe ortaya 
konulan destek uygulamalarını ortaya koymaktır. Ulusal ve uluslararası literatürde COVİD-19 
salgını birçok konuyla ilişkilendirilmiş, ancak uygulanan politikalarla ilgili çalışmaya 
rastlanmamıştır. 
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Çalışma amaçlarına ulaşmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, TÜROFED, TÜROB, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gibi paydaşların ilan ettikleri 
turizm destek uygulamaları, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan içerik analizi ile ele 
alınmıştır. Paydaşların ilan ettikleri içerikler kendi arasında sınıflandırılarak tablolaştırılmış ve 
anlamlı hale getirilmiştir. Bu kapsamda sertifika programının yanı sıra kredi destekleri, ödeme 
kolaylıkları, bazı turizm paydaşlarının ilan ettikleri turizm faaliyetlerini destekleyici unsurlar 
incelenmektedir. Böylece turizmi desteklemek amacı ile turizm paydaşlarının odaklandığı 
unsurlar belirlenerek turizm sektöründeki düzenlemeleri görmek mümkün olacaktır.  

Bu çalışmada yer alan veriler, 1 Haziran 2020’ye kadar ilan edilmiş düzenlemeleri 
kapsamaktadır. Türkiye’de 1 Haziran 2020 tarihi “normal hayata dönüş” olarak seyahat 
kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlılıkların esnetildiği ve birçok işletmenin yeniden 
hizmet vermeye başladığı tarih olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda normal hayata dönene kadar 
yayımlanan düzenlemeler ve öneriler çalışmada ele alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tatilinde Türkiye’yi tercih eden ziyaretçilere, ulaşım, konaklama, 
çalışan sağlığı ve ziyaretçi sağlığına kadar geniş kapsamlı tedbirler sunan “Sağlıklı Turizm 
Sertifika Programı” uygulamasını 04 Mayıs 2020’de başlatmıştır. Bu sertifika konaklama ve yeme 
içme işletmelerinde ziyaretçi ve personel sağlığı kriterlerini kapsamaktadır. İlk olarak konaklama 
tesislerinde olması gereken kurallar başlıklara göre şu şekilde sınıflandırılmıştır; 

 

Tablo 2: Konaklama Tesisleri İçin Sağlıklı Turizm Sertifika Kriterleri 

KRİTERLER MADDE 
SAYISI 

ZORUNLU UYGULAMALAR (Süreç Yönetimi, Standartların Belirlenmesi, 
Protokollerin Hazırlanması) 

31 

MİSAFİRİN OTELE GİRİŞİ 5 
PERSONEL İÇİN ALINACAK ÖNLEM VE UYGULAMALAR 6 
GENEL ALANLARDA DÜZENLEMELER  
- Yatak Odaları 2 
-Mutfaklar 28 
-Yeme ve İçme Üniteleri 7 
-Yüzme Havuzları ve Plajlar 5 
-Fitness Salonları ve SPA 6 
-Animasyon Salonları 2 
GÜVENLİK 3 
OTEL TAŞITLARI 4 
PERSONEL KONAKLAMA ÜNİTELERİ VE LOJMANLAR 2 
ATIK YÖNETİMİ 8 
HAŞERE VE ZARARLILARLA MÜCADELE 6 
SATIN ALMA, MAL KABULÜ VE DEPOLAMA 7 
ACİL DURUM VE İZOLASYON 10 

Kaynak: www.tga.gov.tr. 
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Zorunlu uygulamalar hakkında 31 madde düzenlemesi yer almakla birlikte içeriğinde hijyen 
standartlarına uygunluk, periyodik kontrol, sosyal mesafe planı, el antiseptiği veya dezenfektanı 
bulunması, havalandırma, hijyen eğitimi, hijyenik malzeme ve ekipman kullanımı gibi birtakım 
temel korunma prosedürleri yer almaktadır. Misafirin otele gelişinde valiz taşınma prosedürü, 
ödemenin temassız kartlarla yapılması; personel önlemlerinde koruyucu malzeme kullanımı, 
sosyal mesafe kuralına uymak ve genel sağlık kuralları gibi maddeler yer almaktadır. Genel alan 
düzenlemelerinde odaların her ziyaretçi sonrası dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık sabun, 
havlu vb. kullanımı, mutfakta gıda güvenlik prosedürleri, depo alanları, sıcaklık ve nem 
ayarlama standartları bulunurken yeme içme alanlarında masalar arasında 1,5 metre, sandalyeler 
arasında 60 cm olması, sebil, çay-kahve makinası gibi ortak kullanıma ilişkin prosedürler söz 
konusudur. Havuzların, fitness salonları, SPA ve animasyon salonları temizlik kurallarının yanı 
sıra acil durumlarda yapılması gereken prosedürlerde sertifika kriterleri arasındadır. Yeme içme 
tesislerindeki sertifika kriterleri ise Tablo 3’deki gibidir; 

 

Tablo 3: Yeme İçme Tesisleri İçin Sağlıklı Turizm Sertifika Kriterleri 

KRİTERLER MADDE 
SAYISI 

ZORUNLU UYGULAMALAR (Süreç Yönetimi, Standartların Belirlenmesi, 
Protokollerin Hazırlanması) 

25 

VALE HİZMETİ 3 
MİSAFİRİN İŞLETMEYE GİRİŞİ 6 
PERSONEL İÇİN ALINACAK ÖNLEM VE UYGULAMALAR 7 
GENEL ALANLARDA DÜZENLEMELER  
-Mutfaklar 35 
-Yeme ve İçme Üniteleri 12 
-Lavabo ve tuvaletler 7 
GÜVENLİK 3 
İŞLETME TAŞITLARI 7 
PERSONEL KONAKLAMA ÜNİTELERİ VE LOJMANLAR 2 
ATIK YÖNETİMİ 8 
HAŞERE VE ZARARLILARLA MÜCADELE 5 
SATIN ALMA, MAL KABULÜ VE DEPOLAMA 6 
ACİL DURUM VE İZOLASYON 5 

Kaynak: www.tga.gov.tr. 

 

Yeme içme tesislerinde zorunlu uygulamalarda sosyal mesafe planı hazırlanması, hijyenik 
malzeme kullanımı, elle oynanan oyun kullanımı kısıtlaması, havalandırma gibi prosedürler 25 
madde ile sertifika kapsamında yer almaktadır. Personelin koruyucu ekipmanı, genel sağlık 
kontörünün yanı sıra mutfakta temizlik kuralları, atık yönetimi, bulaşık yıkanması, lavaboların 
kapısının otomatik açılması, tek kullanımlık el kurutma havlusu bulundurma vb. konularda 
kurallar belirtilmiştir.  Atıkların ayrıştırılarak periyodik olarak ilaçlanması, satın almada onaylı 
ürünler satan firmaları tercih etmek ve acil durumlarda yapılması gereken prosedürler de 
bulunmaktadır. 

TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) tarafından COVİD 19 sonrası seyahat acentalarında 
ivme kazanmak için 7 Nisan 2020’de talepler iletilmiş olup Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
2 düzenleme yapılmıştır. Bunlar seyahat acentası belgesinin devredilebilmesi ve işe devam 
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kredisi olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve %7,5 faiz oranına sahip 
50 bin TL limitli kredi ile seyahat acentalarına salgın sonrası destek verilmektedir 
(www.tursab.org.tr). TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği) ise üyelerine COVİD 19 ve hijyen eğitimi 
vererek alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermektedir (www.turob.com.tr). 

Mesleğini salgın döneminde yapamayan profesyonel turist rehberleri için kamu bankaları ile 
kredi anlaşması yapılmıştır. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilen ruhsatnameye 
sahip olan eylemli turist rehberlerine 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, %4,9 faiz oranına sahip 10 bin 
TL limitli kredi ile destek verilmektedir (www.ktb.gov.tr). 

TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu), 17.04.2020 tarihli "Yeni Koronavirüs (Covid-19) 
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması" na ilişkin önemli düzenlemeler yayımlamıştır. Bunlar; 
ecrimisil benzeri ödemelerin 6 ay ertelenmesi, tüm sosyal sigorta primlerinin 3 ay ertelenmesi, su 
tüketimi ödemelerinin ertelenmesi, elektrik tüketimi bedellerinin belirli şartları taşıyanlarda 
yapılandırma imkânı tanınması vb. olarak sıralanmaktadır (www.turofed.org.tr). Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü ise 27 Mayıs 2020’de “Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu 
Genelgesi” yayımlayarak aşağıdaki başlıklarda düzenlemeler getirmiştir; 

 

Tablo 4: Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi İçerikleri 

BAŞLIKLAR MADDE SAYISI 
 Yolcu sağlığı ve güvenliği 10 
 Çalışan sağlığı ve güvenliği 9 
 Tesislerde alınan ilave önlemler 5 
 Kamuoyu bilgilendirmeleri ve iletişim 2 
 Kara tarafı operasyonları 7 
 Hava tarafı operasyonları 9 
 Paydaşların sorumlulukları 8 
 Risk analizi ve tedbirlerin gözden geçirilmesi 2 

Kaynak: www.shgm.gov.tr. 

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü genelgesinde yolcu sağlığı ve güvenliği başlığı altında en az 1 
metrelik sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı, ateş ölçümü vb. kurallar belirtilirken çalışan 
sağlığı ve güvenliğinde tıbbi maske, eldiven, yüz koruyucu/ gözlük kullanımı ve el antiseptiği 
kullanımı gibi maddeler yer almaktadır. Tesislerde alınan önlemlerde havalandırma, ateş 
ölçümü, oyun odası, sigara odası ve ibadethane gibi alanlara ilişkin kurallar bulunurken kara 
taraflı operasyonlarda havaalanına gelen kişilerin, karşılayıcı, araç kiralayıcıların otoparklarda 
uyması gereken kurallar belirtilirken hava tarafında bagajlara ilişkin ve uçak temizliğine ilişkin 
prosedürler ifade edilmiştir.  

Demiryolu taşımacılığında yetkili kuruluş olan TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları), COVİD-19 kapsamında bazı istasyon ve garlara termal kamera yerleştirerek vücut 
ısısı kontrolüne başlamıştır. Buna ek olarak kapasitenin yarısı ile hizmet verirken hijyen ve 
temizliğin düzenli aralıklarla yapılacağını ifade eden TCDD yetkilileri, HES kodu ile online bilet 
almaya ilişkin düzenleme getirmiştir (www.tcddtasimacilik.gov.tr). Karayolu taşımacılığında da 
kapasitenin yarısı ile hizmet verilmekte ve yolcuların birbirine temas etmeyecek şekilde 
yerleştirilmesi ön plana alınmıştır. Deniz yolu taşımacılığında ise turistik olta balıkçılığı ve 
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tekneleri artırmak için 20 metre altındaki teknelerin raporlama zorunluluğu kaldırılmıştır 
(www.uab.gov.tr).  

Hükümet tarafından yürürlüğe konulan bir diğer destek uygulaması ise düşük kredili tatil 
kredileridir. Seyahat acentalarından tatil satın alan kişilere devlet bankalarından 10 bin TL 
tutarını 6 ay ödemesiz, 36 vadeli ve 0,67 faiz oranı ile tatil kredisi olanağı sağlanarak turizm 
faaliyetlerine katılım göstermeleri amaçlanmıştır (www.turizmgunlugu.com).  

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

COVİD-19 salgını sonrası durağan hale gelen turizm sektöründe canlılık sağlayıcı 
düzenlemelerin ortaya konulmasını amaçlayan bu çalışmada Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
TÜROB, TÜROFED, TÜRSAB, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi birçok turizm paydaşlarının 
salgının oluşturduğu olumsuz durumdan çıkabilmek için ilan ettikleri düzenlemeler 
incelenmiştir.  

Çeşitli kurumlarca açıklanan düzenlemeler insanlara önlem alarak “normal hayata” dönüşün 
ipuçlarını vermektedir. Bu durum Ranasinghe vd. (2020: 7)’nin çalışmasında bu durum, ekonomi 
ve istihdam işlevlerinin hızlı bir şekilde kendini toparlaması için bir gereklilik, hatta uluslararası 
turizmde ivme kazanmak için ön şartlardan birisi olarak görülmektedir. Bu kapsamda 
sertifikalaşma veya tedbir genelgesi yayımlanarak birtakım hijyen kriterlerinin belirtildiği 
görülmüştür. 

Ziyaretçi ve iş gören sağlığını korumak amacı ile hazırlanan düzenlemelerde en kapsamlı olanın 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlıklı Turizm Sertifika Programı” olduğu 
söylenebilir. Bu sertifikaya sahip olabilmek için birtakım zorunlu uygulamaların yer alması ile 
her işletmenin asgari bir hijyen seviyesinde olacağı söylenebilir. Ziyaretçilerin otele giriş 
yapmasından, yatak odaları, mutfak, yüzme üniteleri, plajlar, fitness salonları ve SPA ve 
animasyon odalarına ilişkin temel hijyen kuralları belirtilmiştir. Buna ek olarak konaklama 
işletmelerinde çalışan personel hijyeni için otel taşıtları ile personel konaklama üniteleri ve 
lojmanlara ilişkin önlem unsurları belirtilmiştir. Aynı şekilde yeme içme tesisleri için de 
mutfaklar, yeme içme üniteleri, lavabo ve tuvaletler özelinde temizlik kuralları belirtilmiş, atık 
yönetimi ve acil durumlara ilişkin detaylı kurallar sıralanmıştır. Bu kurallar birçok segmentte 
detaylı bir içeriğe sahip olduğu için yeterli görülmektedir.  

Konaklama işletmelerine yönelik hijyen eğitimi ve TÜROFED tarafından maddi destek paketleri 
de ilan edilirken turizm sektöründe yer alan diğer paydaşlardan olan seyahat acentalarına ilişkin 
sadece işletmelere küçük miktarlı maddi destek sağlandığı görülmektedir. Bu yüzden seyahat 
acentalarına ilişkin detaylı kuralların belirlenmesi, hatta sertifika programı ile desteklenmesi 
gerekmektedir. 

Turizm sektörünün ulaştırma boyutuna bakıldığında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce 
tedbirleri içeren sertifikasyon hazırlanmış olup demiryolu, denizyolu ve karayollarına ilişkin 
sosyal mesafe, eldiven, maske, ateş ölçümü gibi genel tedbirler sıralanmıştır. Tüm ulaştırma 
hizmetlerinde sertifikalı ve güvenli ulaşımın sağlanması önerilmektedir. Ayrıca hükümetin 
ziyaretçileri tatile yöneltmek için ilan etmiş oldukları 10 bin TL tatil kredisinin artan tatil fiyatları 
karşısında yetersiz olduğu ve birçok kişinin işsizlik ve iş güvencesi olmadan yaşadığı 
günümüzde kredi limitinin artırılması gerektiği düşünülmektedir. 

Salgın sonrası daha temkinli turistlerle sürdürülebilir turizm deneyimi yaşanabileceği (Stankov, 
Filimonau ve Vujičić, 2020: 7) öngörüsü ile özellikle seyahat acentaları ve profesyonel turist 
rehberlerine yeterli destek sağlanabilmesi için doğaya dayalı ekoturizm, çiftlik turizmi, macera 
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turizmi, sportif atçılık gibi turizm türlerine ek destek paketleri oluşturularak iş sahasının 
genişletilmesi önerilmektedir.  

COVİD-19 sonrası hijyenin önemli olduğu günümüzde turist beklentileri de yeniden şekillenecek 
(Mostafanezhad, 2020: 5) ve hijyen temalı işletmeciliğin ön planda olduğu dönem hüküm 
sürecektir. Tematik işletmeciliğin sık görüldüğü konaklama işletmelerinde hijyen temalı 
aktivitelerin yapılması ziyaretçilerin güvenini kazanmak ve rekabet avantajı sağlamak 
bakımından son derece önemlidir.  

Temizlik, maske, eldiven ve antiseptik gibi unsurların önem kazandığı günümüz turizm 
sektöründe en geniş kapsamlı uygulamanın konaklama sektöründe olduğu görülmüştür. Benzer 
uygulama, tedbir ve kriterlerin diğer turizm segmentlerinde de uygulanması ve birimlerin kendi 
önlemlerini alabilmesi için gerekli eğitimlerin verilerek çalışan sağlığının korunması 
gerekmektedir. İşgörenlerin faaliyetleri esnasında önce kendi sağlığı, sonra ziyaretçi sağlığını 
koruyabilmesi için gerekli ekipman teminatı yapılarak hizmet vermesi önerilmektedir.  
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Öz 

Araştırmanın amacı, engelli bireylerin turizm faaliyetlerine katılımına yönelik konaklama 
işletmelerinden beklentileri ve mevcut durum tespitine yönelik İstanbul ili üzerinden 
incelenmesidir. Bu amaca yönelik, 33 adet sorudan oluşan bir anket formu oluşturulmuştur. Üç 
bölümden oluşan bu anket formu, birinci bölümde demografik değişkenler, ikinci bölümde, 
konaklama işletmelerinden beklentileri, üçüncü bölümde ise engelli bireyler için konaklama 
işletmelerinin uygunluğunun mevcut durum tespitine yönelik ifadelerden ibarettir. Anket 
formu, İstanbul İli içerisinde ulaşılabilen 350 engelli bireye uygulanmıştır. Toplamda 350 anket 
ile istatistiki analizler yapılmıştır. Ölçek olarak Likert tipi 5’li ölçeklendirme kullanılmıştır. 
Anketler SPSS programı aracılığıyla çözümlenmiş, frekans analizi yardımıyla sonuçlar 
yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, konaklama işletmeleri hakkında engelli bireylerin 
olumsuz düşüncesinin hâkim olduğu, işletmenin yapısı, hizmetleri, teçhizatı konusunda 
memnuniyet derecelerinin düşük seviyede görüldüğü tespit edilmiştir. Buna ilave olarak, engelli 
bireylerin turizme katılma niyetleri olsa da turizm hareketlerine katılım düzeylerinin düşük 
düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Abstract 

The aim of the research is to examine the expectations of individuals with disabilities from the hospitality 
establishments for their participation of tourism activities and for determining the current situation in 
İstanbul. A questionnaire form consisting of 33 questions has been created for this purpose. This 
questionnaire, consisting of three parts, consists of demographic variables in the first part, expectations from 
accommodation companies in the second part, and statements regarding the current situation determination 
of the suitability of accommodation enterprises for individuals with disabilities in the third part. The 
questionnaire form was applied to 350 disabled people who can be reached in Istanbul Province. Statistical 
analysis was made with 350 questionnaires in total. Likert type 5 scaling was used as the scale. The 
questionnaires were analyzed through the SPSS program, and the results were interpreted with the help of 
frequency analysis. As a result of the research, it has been determined that the negative opinion of the 
disabled individuals about the accommodation establishments is dominant, and the level of satisfaction 
about the structure, services and equipment of the enterprise is seen to be low. In addition, it was concluded 
that although the disabled individuals have intentions to participate in tourism, their level of participation 
in tourism movements is low. 
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GİRİŞ 

“Engellilik”, herhangi bir kişinin diğer kişilere kıyasla sıradan sayılabilecek yaş, cinsiyet, sosyal 
ve kültürel faaliyette bulunma ya da etkileşime girme durumunu olumsuz etkileyen ya da 
kısıtlayan herhangi bir doğuştan eksiklik ya da daha sonra yaşanan bir sakatlığa sahip olma 
durumudur (Burcu 2007). Engellilik kavramı söylemleri zamanla, tıbbi ve kişisel söylemler ile 
toplumsal söylemlere evirilmiştir. Sonrasında ise bu söylemler, politikleşme geçirmiştirler. Bu 
sayede içsel bir ifade olan “özürlülük/sakatlık”, dışsal bir ifade olan “engelliliğe” doğru evirilmiş 
ve sakat, özür, özürlü, sakatlık, özürlülük gibi benzeri ifadeler; 28636 sayılı ve 3.05.2013 tarihli 
kanun ile kanun hükmünde kararnameler ile engelli kişilere dönük ifadeler değiştirilerek engelli, 
engellilik, engelli duruma gelen biçiminde düzenlenmiştir. Kalıtımsal veya sonradan farklı 
nedenlerle engelli olan bireylere sunulacak hizmetler, sadece engelli bireylerin değil, aynı 
zamanda başta yaşlı insanlar, hamile kadınlar ve çocuklar olmak üzere diğer normal insanların 
da faaliyetlere daha rahat ve kolay bir şekilde erişebilirliğini sağlayacak ve onların da yaşam 
kalitelerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Medeni toplum oluşturulmasında, engelli bireylerin 
toplumsal hayata katılımının önündeki engellerin kaldırılması ve yaşamın tüm kesimlerine 
uyumlarının sağlanması önemli bir göstergedir. Sunulacak olan hizmetlerin belirlenmesi ve 
kriterlerinin sağlanmasında engelli ve engelli yakınlarının doğru bir şekilde ihtiyaç ve 
beklentilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir (Akıncı ve Sönmez, 2015). 

Herkes için erişilebilir bir şehirde bireylerin tamamı kendini güvende, özgür ve konforlu 
hissedebilir. Bütüne bakılarak, insan odaklı bakış açısıyla normal olarak adlandırılan bireylerin 
yanında hareket kısıtlılıkları da göz önünde tutulur ve herkes için erişilebilir tasarımlar yapılması 
durumunda şehir tüm toplum için kullanışlı, konforlu, ulaşılabilir ve ergonomik olması 
mümkündür. Herkes aynı derecede toplumsal alana erişim hakkına sahiptir. Bu alanlarda 
bulunan ulaşım araçları, binalar, kentsel donatılar, yollar kullanıcıyı ayırmaksızın hepsinin 
erişimine uygun dizayn edilmesi gerekmektedir. Bu sayede hareket kısıtlaması yaşayan kişiler; 
beraber yaşama ve sosyal hayata adapte olup katılma noktasında fırsat eşitliği yaşayacaktır. 

Öte yandan, turizm endüstrisinde önemli bir yere sahip olan konaklama işletmelerinde engelli 
bireylerin turizm aktivitelerine katılımını engellemekte olan birçok olumsuz unsur mevcuttur. 
Bunların başında ise konaklama işletmelerinin iç ve dış çevre yapısı yani fiziki bariyer ile 
bireylerin içerisinde bulunduğu ruhsal durumları gelmektedir. Fiziki bariyerlerin başında 
konaklama işletmelerine giriş, odalar, havuz, lavabolar vb. yerlerin dizaynı ve finansal bariyerler 
gelmektedir. Gerekli şartlarla düzenlemeler yapılsa bile finansal problemler nedeniyle engelli 
bireyler turizmden istenen düzeyde faydalanamayacaktır. Finansal sıkıntıların ardından ise 
turizmdeki ilk adım olan ulaşım ile ilgili sıkıntılar fiziki engellerin arasındadır. Fiziki 
bariyerlerden bir diğeriyse, çevresel tasarımdaki standartların engellilere uygun olmamasıdır. Bu 
kapsamda araştırma, engelli bireylerin turizm faaliyetlerine katılımındaki konaklama 
işletmelerinden beklentileri ve mevcut durum tespitine ilişkin İstanbul ili örneği incelenmiştir. 
Ayrıca, yapılan literatür incelemesinde engelli bireylerin turizme katılımına yönelik sınırlı sayıda 
çalışmaya rastlanması bu konuda bilimsel yayınların yapılmasının gerekliliğini ve önemini 
ortaya koymaktadır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Engellilik Kavramı ve Çeşitleri  

Engellilik kavramı, herhangi bir bireyin diğer bireylere kıyasla sıradan sayılabilecek yaş, cinsiyet, 
sosyal ve kültürel faaliyette bulunma ya da etkileşime girme durumunu olumsuz etkileyen ya da 
kısıtlayan herhangi bir doğuştan eksiklik ya da daha sonra yaşanan bir sakatlığa sahip olma 
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durumudur (Burcu, 2007). 28636 sayılı ve 3.05.2013 tarihli olan Resmi Gazetesi’nde 
yayınlanmıştır. 6462 sayılı ve kabul tarihi 25.4.2013 olan, kanun ile KHK’lerde yer almış olan 
engelli kişilere dönük ibarelerin değiştirilmesi maksadıyla bazı kanunlar ve de KHK’lerde 
değişiklikler yapılmıştır. İlgili kanun bağlamında, sakat, özür, özürlü, sakatlık, özürlülük ve 
sakatlanan benzeri ifadeler; engelli, engellilik, engelli duruma gelen biçiminde düzenlenmiştir. 
(Seyyar, 2006: 17; Resmi Gazete, 2013). Engelli veya Özürlü şeklinde adlandırılan kavramlar ADA 
(The Americans With Disabilites Act), Amerikan Engelliler Kanunu’nda da düzenlenmiştir. Buna 
göre, özürlü kavramı yalnızca bedensel ve psikolojik rahatsızlıkları değil, bunların yanında 
toplumsal suçlardan meydana çıkmış olan sınırları da ihtiva etmektedir (Sezgin ve Ünüsan, 
2007). Ayrıca, engellilik kavramı geçmişte, “fiziksel, ruhsal ve zihinsel yapısında belli miktarlarda 
fonksiyonel yitimine neden olan, organların yokluğu ve de bozukluğu sonucunda sosyal rollerini 
icra edebilmesi adına rehabilitasyon, bakım, danışmanlık ve de destek hizmetlerine gereksinimi 
olan kimse şeklinde ifade edilirken (Seyyar, 2006) günümüzde, “doğuşsal olan ya da daha 
sonraları herhangi bir kazanın ya da hastalığın neticesinde fiziksel, duyuşsal, duygusal, ruhsal 
ve de sosyal yeterliliklerini belirli oranlarda yitirmesi sebebiyle normal yaşam gerekliliklerine 
uymama halinde olup; bakım, korunma, rehabilitasyon, danışmanlık ile destek hizmetlerine 
gereksinimi bulunan kimse biçiminde ifade edilmektedir (Seyyar, 2006). Engelli 
vatandaşlarımızın sıkıntı ve sorunlarını tespiti ve bu tespitlerin uygun bir biçimde kapsamlı 
olarak düzgün bir etki veya politika oluşturabilmek adına 2002’de gerçekleştirilen Türkiye 
Özürlüler Araştırması’nda engelli kişiler altı grup altında incelenmiştir. Bu grupları sıralayacak 
olursak; (Şahin, 2012; Ketboğa, 2016; Coşkun, 2010). 

Bedensel engelliler; bedensel bir engel olarak kabul edilen ortopedik engellilik, kişinin 
hareketlerini gerçekleştirebilmesini, çalışabilmesini ve fiziksel engellemelerden dolayı çevresine 
uyum sağlayabilmesini zorlaştıran engellilik grubunu oluşturmaktadır (Artar ve Karabacakoğlu 
2003: 13). Fiziksel ya da ortopedik engelli, iskelet ve kas sistemindeki yetmezlik, bozukluk ve 
fonksiyon yitimi bulunan şahıstır. El, kol, ayak, bacak, parmak ve de omurgalarda; eksiklik, 
kısalık, fazlalık, hareket eksikliği, şekilsel bozukluk, kaslarda güçsüzlük ve kemik hastalıkları 
olanlar, beyin felçliler ve felçliler, spastikler bu engel grubunda bulunmaktadır (Şahin, 2012; 
Ketboğa, 2016). 

Zihinsel engelliler; sosyal yaşamda çoğunlukla yanlış bir değerlendirme ile ‘deli’ veya ‘geri 
zekâlı’ olarak nitelendirilen zihinsel engelliler, aslında hayatları boyunca belli bir zekâ 
seviyesinde kalan fakat belirli bir algılama yetisine sahip kişilerdir (Ören 2003: 128). Kişinin 
gündelik yaşamında gereksinimlerini olması gerektiği gibi yerine getirmesini zorlaştıran ve 
engelleyen eksikliklere ve yetersizliklere verilen genel isimdir. Bu engelli bireylerin engel 
durumları birçok farklı seviyede ve biçimlerde seyredebilmektedir. Zekâ geriliği bulunanlar 
(mental-retardasyon), Fenilketonüri (zekâ geriliğine yol açmışsa), Down Sendromlu olanlar bu 
engel grubuna girerler (Şahin, 2012; Ketboğa, 2016). 

Görme engelliler; bireyin bilgi ve deneyimleri açısından oldukça önemli bir özelliktir (Öngören 
vd., 2007: 28). Çünkü birey gündelik yaşamında dış dünyan ile bilgi alışverişini ve etkileşiminin 
%85’ini görsel olarak gerçekleştirdiği bilinmektedir. Kişinin bu engelli grubuna girmesi için 
görme kaybı, renk körlüğü, gece körlüğü veya göz protezi kullanması yeterlidir. Görme engeli 
sadece doğuştan gelen bir engel değildir sonradan da ortaya çıkabilmektedir (Coşkun, 2010). 

İşitme engelliler; İşitme engeli de, bu bozukluklar sonucu, işitme fonksiyonlarında çeşitli 
derecelerde hasar oluşması ve işitme kaybı yaşanması şeklinde oluşmaktadır (Öngören vd., 2007: 
23). İşitme engeli en az bir kulak için ortaya çıkan işitme kaybı veya tamamıyla işitmeme halidir. 
Duyma yetisinin kısmi ya da tamamıyla yetmezliği sonucu konuşma becerileriyle iletişim 
yetilerinde zorluk oluşması sebebiyle kişinin eğitim sürecinin ve sosyal uyum sürecinin negatif 
etkilenmesi durumu olarak açıklana bilmektedir (Öztürk, 2011). 
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Dil ve de konuşma engelliler; kişilerarası etkileşimde büyük bir önem taşıyan sözel iletişim için 
dil ve konuşma kazanımının gerektiği bilinmektedir. Farklı sebeplerle konuşamayan ya da 
konuşmasının akıcılığında, süratinde, ifade biçiminde sıkıntılar bulunan ve de ses bozukluğuna 
sahip kişilerdir (Ketboğa, 2016). İşittiği halde konuşamayanlar, konuşabilme adına alet 
kullananlar, gırtlağı alınmış olanlar, kekemeler, afazi, dudak-damak-dil ve de çenesinde yapısal 
bozukluklar olanlar bu gruptadır (Öztürk, 2011). 

Daimi (sürekli hastalığı olanlar); Bireyin çalışabilmesine veya yaşam sürmesine engel olan, 
devamlı tedavi ve bakım gerekli kılan, bireylerin hayati işlevlerini etkileyen ve engelleyen farklı 
düzeylerde iş gücü kaybı yaşatan ve başka kimselere bireyi bağımlı hale getiren bütün 
rahatsızlıklar bu bağlamda incelenebilir (Öztürk, 2011; Öngören vd., 2007: 7).  Kısaca geçirmiş 
olduğu bir hastalık nedeniyle tam olarak tedavi edilemeyen bireyler, söz konusu hastalık ya da 
hastalığın bıraktığı izlerle yaşamlarına devam etme durumudur. Bu tür hastalıklara daimi adı 
verilmekte ve kavram hakkında çeşitli açıklamalar getirilmektedir (Çakan ve Sezer, 2010: 162). 
Literatürde, daimi hastalıklar başlığı altında ele alınan çok geniş bir yelpazeyi kapsadığı görülür. 
Bunlar, psikolojik rahatsızlıklar, ruhsal davranış bozukluğu olanlar, verem, kanser, ateşli 
romatizma, nefrit, felç, kalın ve ince bağırsak iltihabı, astım, karaciğer iltihabı, alerjililer, bozuk 
beslenme, ileri düzey şeker hastaları şeklinde sıralamak mümkündür. (Aslan, 2011: 452; Şahin, 
2012). 

Diğer engelliler; diğer engel grupları olarak, uyum güçlüğü olanlar, öğrenme güçlüğü olanlar, 
otistik engelliler, down sendromuna sahip olanlar, üstün zekâlılar ve üstün yetenekliler ele 
alınmıştır. Uyum güçlüğü olanlar; saldırgan, dışa dönük, asabi, halüsinasyonlar gören, okuldaki 
çalışmalara ilgisiz, hareketli, sakin, içe dönük, utangaç tavırlarda bulunurlar (Şahin, 2012). 
Uyumsuz davranışlar gösteren çocuklar 5 kategoride gösterilebilir. (Şahin, 2012; Özsoy, 1998) 
Bunlar; A-sosyal davranışlar gösteren çocuklar, Alışkanlıklarla eğitim hususunda sorunlar 
görülen çocuklar, Emosyonel gelişimleriyle ilgili sorunlar yaşayan çocuklar, Seks sorunu bulunan 
çocuklar, Gelişim ile ilgili sıkıntıları bulunan çocuklardır. 

Engelli bireylerin toplum içindeki yerine bakıldığında, Dünya sağlık örgütünün 2013 yılı 
verilerine göre, dünya üzerinde yaklaşık bir milyarın üstünde engelli birey mevcut olduğu 
belirlenmiştir. Bu veriler incelendiğinde dünya üzerindeki nüfusun yüzde 15’inin engellilerden 
oluştuğu manasına gelmektedir (Zengin, 2013). Aynı veriler doğrultusunda Avrupa ülkelerinin 
arasında en çok engelli nüfusuna sahip ülkelerse; Almanya, Fransa, Türkiye ve de İtalya şeklinde 
gösterilmiştir (Bulgan, 2014). Dünya sağlık örgütü insan toplumunun minimum yüzde onunun 
engellilerden oluştuğunu belirtmektedir. Avrupa’da hamileler ve de yaşlılarla beraber toplam 
sayının elli milyonun üstüne çıkmış olduğu tespit edilmiştir (Zengin, 2013). Türkiye’deki engelli 
yurttaşlar aileleri ve de yakınları ile beraber yirmi milyon civarı bir potansiyeli 
oluşturmaktadırlar (Ünüsan ve Sezgin, 2007). AB üyesi olan ülkelerin içerisinde Finlandiya 
yüzde 32,2’lik oran ile yüzdesel olarak en yüksek engelli nüfus oranına sahip ülkedir. Fakat en 
çok engelli nüfus ise 17 milyon kişiyle İngiltere’dedir. İngiltere bu sebeple engellilere yönelik 
yasalar ve düzenlemeler oluşturmuştur (Zengin, 2013). 

Ülkemizde engelli kişilerin sorun, ihtiyaç ve beklentileri üzerine ilk araştırmalara 2010’da 
Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması adlı çalışmasıyla TÜİK gerçekleştirmiştir. 
Ülkemizde engelli birey sayısı 2002’de Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın, Başbakanlık 
Devlet İstatistik Enstitüsü’yle yürütmüş bulunduğu araştırmalar sonucunda yaklaşık olarak 
nüfusun yüzde 12.29’unu oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu verilere göreyse Türkiye’de engelli 
olan 9.181.679 (%12.29) kişinin %7.092’si erkekler, %5.022’si de kadınlardan oluşmaktadır. 
Ülkemizde TUİK, 2010 verilerine göre engellilerin engel türlerine göre dağılımı ise şu şekildedir. 
Yüzde olarak daimi hastalık; 25,5, Ortopedik; 8,8, Görme; 8,4, İşitme; 5,9, Dil ve Konuşma; 0,2, 
Zihinsel; 29,2, ruhsal ve duygusal; 3,9 ve son olarak birden fazla özürlüler; 18’dir (TUİK, 2010: 2). 
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Engelli Turizm Kavramı 

Engelli bireylerin tek başına veya bir refakatçiyle turizm faaliyetlerine katılabilmeleri, bireysel ve 
sosyal bir gereksinim olarak görülmektedir. Engelli turizmi güçlenerek büyüyen ve gelişen bir 
olgu olmasına rağmen, bir bakıma hâlâ nadir olma özelliği taşımaktadır (Popie, 2014: 55). Oysaki 
engelli bireylerin toplumdan izole olmasının önüne geçilip toplumun bir parçası olmalarına 
imkân vermek gerekmektedir bunun için engelli bireylere yaşanılan mekânda ulaşılabilirliğini 
de sağlamak gerekmektedir. Ulaşılabilirlik; insan tarafından inşa edilmiş hangi bina ya da 
yapılmış yapı olursa olsun herkes tarafından erişilebilirliğe açık olmalı ve kullanılabilir olması 
gerekmektedir. Erişilebilirlikten kasıt ise, herhangi bir bireyin yol, bina, giriş ve diğer dış mekân 
faaliyetleriyle özel ihtiyaçları adına tasarlanmış olan düzenlemelerdir (Seyyar, 2006). Engelli 
turizm ile ilgili pek çok tanım yapılmıştır. En genel tanımı ise şöyledir; engelli turizmini, 
bedensel, görme, dil, konuşma, işitme ve zihinsel açıdan engele sahip bireylere yönelik 
gerçekleştirilen turistik ürün, hizmet ve faaliyetlerini kapsayan turizm çeşidi olarak ifade etmek 
mümkündür (Tozlu ve Atay, 2011: 606). 

Dünya Turizm Örgütü, 1999’daTurizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi’ni yayınlamıştır. Bu 
bildirge dâhilinde, turizm faaliyetleri insan haklarına, hususiyetle de engelli, çocuk, yaşlı, 
azınlıklar benzeri daha savunmasız kitlelerin kişisel haklarının gelişimi, engelli bireylerin hakları 
teminat altına alınmış ve turizme katılmaları kolaylaştırılmıştır (Westcott, 2004). Ülkemizde de 
21.06.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte, Asli 
Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri başlıklı 18. Maddesinde, engelliler adına düzenlemelere 
yer verilmiştir. Oda kapasitesi seksen ve üstünde olan otellerle tatil köylerinde minimum bir oda 
olmak şeklindedir. Toplamdaki oda sayısını yüzde biri seviyesinde odada ise, yine tesisin 
girişinde, mola noktaları, genel tuvaletlerle minimum bir adet olması gerekli kılınmış ve yeme 
içme biriminde, temalı parklarla eğlence merkezlerinde de kendi türlerindeki minimum 
niteliklerinde gerekli şekilde engellilerin kullanımına uygun olan ilgili düzenlemeler yapılmıştır 
(Subaşıoğlu, 2008; Zengin, 2013). Ayrıca, 15.06.2006 tarihinde herkes için engelsiz turizm komitesi 
TÜRSAB bünyesinde kurulmuştur. Kuruluş amacı; turizm potansiyelinin engelliler pazarına 
sunmuş olduğu ürünleri ve yaşanan sıkıntıları tespit etmek, yerli ya da yabancı engelli bireylerin 
engelsiz şekilde seyahatlerini ve erişilebilirliklerini sağlamaktır (TÜRSAB, 2008).   

Bireylerin geceleme gereksinimini, değişik yerlerde karşılayabilme özelliğini taşımakta olan 
yapılar konaklama işletmeleri şeklinde tarif edilir (Akat, 2008).Turizm endüstrisinin konaklama 
işletmelerinde engelli turizme yönelik olması gerekenleri ayrıntılı şekilde belirtilecek olursa, 
(Artar, 2003) Otoparklarda yapılması gereken düzenlemeler, rampalarda yapılması gereken 
düzenlemeler, basamak ve merdiven, ana giriş kapıları, lobi, resepsiyonda yapılması gereken 
düzenlemeler, telefonlar, tuvaletler, lavabolar, asansör, koridor giriş terleri, yeme-içme alanları, 
yürüyüş yolları, havuz, toplantı yerleri, rekreasyon alanları, sauna, hamam, plaj, engelsiz iç 
mekanlar (odalar, İşaretler, bilgilendirme ve tabelalar), erişilebilir mevzuat odanın imkanları 
(engellilere ayrılan odaların ilk katta bulunması, kolayca kullanılan kapılar, asansöre mesafe 
gibi.) ve banyo imkanları (duştaki oturma yeri, tutunma barı, kaymayan zemin gibi.) engelli 
turistler adına önem arz etmektedir (Ayyıldız, 2014; Tozlu ve Atay, 2011). 

 

Engellilerin Turizm Faaliyetlerine Katılmalarını Engelleyen Faktörler 

Yerli ve yabancı kaynaklar incelendiğinde; (Westcott, 2004); (Buhalis, 2010); (Davies, 1994); (Yau, 
2004); (Ayyıldız, 2014); (Tozlu ve Atay, 2011); (Ünüsan ve Sezgin, 2007); (Akat, 2008). Engellilere 
konaklama işletmeleri ve seyahat acentelerinin güvenilir bilgiler sunmadığı, yine engelli 
bireylerin ihtiyaçlarına uygun bulunmayan mimari, ulaşım vasıtaları ve otellerin varlığı, eğitimli 
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olmayan çalışanların engelli bireylerin turizme dahil olmalarını negatif yönde etkilediği 
görülmektedir. Engelli bireylerin turizm aktivitelerine katılımını engelleyen faktörlerin ise 
genelde benzer olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede engelli turizmi ile ilgili yapılan 
çalışmalar, bu sektörü oluşturan seyahat acenteleri, otellerin ve de ulaşımın engelli bireylere 
sundukları hizmetlerdeki noksanlıkların diğer bir söyleyişle sorunların, onların turistik 
faaliyetlere katılmalarını negatif şekilde etkilediğini göstermektedir (Yau, 2004; Westcott, 2004; 
Yaylı, 2006; Buhalis, 2010). Bu kapsamda, yeterli olmayan yapı veya fiziki standartlar, politikalar, 
hizmetlerin yetersizliği, olumsuz olan tavırlar, tutumlar ve davranışlar, yetersiz mali güç ve 
yetersiz ulaşılabilirlik, iletişim araçlarının uygun olmaması, danışma ve de katılımın azlığı, 
verilerle bulgulardaki yetersizlik, sorun yaşayan engelli turistlerin başvurabilecekleri özel 
mercilerle mekânların olmaması gibi faktörler, engellilerin turizm aktivitelerine katılımını 
azaltan ya da zorlaştıran faktörler olarak söylemek mümkündür (Buhalis, 2010; Yau, 2004). Bu 
olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılması için toplumun her bir bireyine ve tüm kuruluşlara 
büyük görevler düşmektedir. Çünkü her bireyde olduğu gibi engelli kimselerin de seyahat edip 
ve turistik faaliyetlere katılım göstermeleri en doğal haklarıdır. Turistik faaliyetler engelli ya da 
engelli olmayan her birey adına önemli ve gereklidir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma ile engelli bireylerin turizm faaliyetlerine katılımına yönelik konaklama 
işletmelerinden beklentileri ve bu işletmelerin mevcut durumun tespiti amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda, araştırmanın evreni, İstanbul ilinde yaşayan engelli bireylerdir. Dolaysıyla elde edilen 
veriler araştırma evreni ile sınırlıdır. Araştırmada veri elde etmek amacıyla anket formu 
kullanılmıştır. İstanbul’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından destek alınarak, 350 
engelli bireye ulaşılmıştır. Yani araştırma örneklemi 350 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın 
amacına yönelik, 33 adet sorudan oluşan bu anket formu, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde demografik değişkenler, ikinci bölümde, konaklama işletmelerinden beklentileri 
(1’den-11’e kadar olan sorular), üçüncü bölümde ise engelli bireyler için konaklama 
işletmelerinin uygunluğunun mevcut durum tespitine (12’den 33’e kadar olan sorular) yönelik 
ifadelerden ibarettir. Analiz olarak güvenilirlik analizi, frekans analizi ve katılımcıların 
demografik özellikleri ile konaklama işletmelerinden beklentileri ve mevcut durum tespitine 
yönelik görüşler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için de Mann Whitney 
U Testi analizi yapılmıştır. Ölçek olarak Likert tipi 1=kesinlikle katılmıyorumdan, 5=kesinlikle 
katılıyorum şeklinde 5’li ölçeklendirme kullanılmış, SPSS programı aracılığıyla çözümlenmiş ve 
frekans analizi yardımıyla sonuçlar yorumlanmıştır. Veriler toplandıktan sonra, oluşturulan 
ölçeğin güvenilirliği test edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğe yönelik yapılan doğrulayıcı 
faktör analizi ile güvenilirlik analizi sonucunda elde edilen bilgiler belirtilmiştir. Algılanan 
engelli bireylerin beklentilerine yönelik ölçeğin faktör yüklerinin (,612) ile (,837) arasında 
değerler aldığı tespit edilmiştir. Alfa katsayısına bakılarak ölçeğin güvenilirliği şöyle 
yorumlanmaktadır (Kalaycı, 2009; 405). Alfa katsayısına bakılarak ölçeğin güvenilirliği şöyle 
yorumlanmaktadır (Kalaycı, 2009: 405); ,80≤ α <1,00 Aralığında ise ölçeğin yapısı yüksek derece 
güvenilir, 60≤ α <,80 Aralığında ise ölçek yapısı oldukça güvenilir, 40≤ α <,60 Aralığında ise 
ölçeğin yapısı düşük derece güvenilir, 00≤ α <0,40 Aralığında ise ölçek güvenilir olmayan 
yapıdaki ölçektir. Dolaysıyla Tablo 1’de görüleceği üzere ifadelere ait Cronbach Alpha 
değerlerinin ölçeğinin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Sonrasında basıklık ve çarpıklık etkileri incelenerek verilerde dağılımın normallik gösterme 
durumunu anlamak amaçlanmıştır. Değerlerin olması gereken sınır değerler arasında 
bulunduğu kararına varılıp katılımcıların algılanan beklentilerine ait olan ölçeğin normal dağılım 
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koşuluna uygun olduğu (Kline, 2011) kabul edilerek, parametrik yapıda olan testleri uygulamaya 
karar verilmiştir. 
 

Tablo 1: Engelli Bireylerin Beklentilerine Yönelik Ölçeğin Güvenilirlik İstatistiği Sonuçları 
Cronbach’s Alpha Değeri         St. Öğelere Göre Cronbach’s Alpha Değeri          KMO          Bartlett       N 
   ,812                                                        ,812                                                    ,836          799,843      11 

 
 

BULGULAR 
 

Araştırma bulguları dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda katılımcıların demografik 
özelliklerine ilişkin frekans analiz sonuçları verilmektedir. İkinci kısımda, katılımcıların 
konaklama işletmelerinden beklentilerine yönelik soruların frekans analiz sonuçları tespit 
edilmiştir. Üçüncü kısımda, katılımcıların konaklama işletmelerinin mevcut durum tespitine 
yönelik görüşlerin frekans analiz sonuçları verilmektedir. Dördüncü kısımda ise, katılımcıların 
demografik özellikleri ile konaklama işletmelerinden beklentileri ve mevcut durum tespitine 
yönelik görüşler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı tespiti yapılmıştır. 

 

Demografik Özelliklerin Frekans Analizi Sonuçları 

İlk olarak 350 engelliye sorulan demografik özelliklerin frekans analiz sonuçları aşağıdaki 
tablolarda verilmektedir ve sonuçlar engellilerin durumlarını ortaya koyma yönünde 
yorumlanmaktadır.  

Tablo 2. Demografik Bilgilerinin Frekans ve Yüzdelik Dağılımı 

Değişkenler (f) (%) Değişkenler (f) (%) 

 
Cinsiyet 

Kadın 
Erkek 

Toplam 

100 
250 
350 

28.6 
71.4 
100.0 

Yaş 

25 yaş ve altı 
26-30 Yaş 
31-35 Yaş 
36-40 Yaş 
41-46 Yaş 

46 yaş ve üstü 

22 
30 
28 
50 
58 
162 

6.3 
8.6 
8.0 
14.3 
14.6 
46.3 

 
Medeni 
Durum 

Evli 
Bekâr 

Eşinden Ayrı 

146 
142 
62 

41.7 
40.6 
17.7 

Toplam 350 100.0  Toplam 350 100.0 

 
 
 
 
 
 

Eğitim 
Durumu 

İlkokul 
Lise 

Meslek 
Yüksekokul 
Yüksekokul 

Fakülte 
Lisansüstü 

174 
138 
20 
12 
4 
2 

49.7 
39.4 
5.7 
3.4 
1.1 
0.6 

 
 
 
 

Çalışma 
Durumlarının/ 
Mesleklerinin 

Dağılımı 

Çalışacak 
Durumda 

Değil 
Serbest 
Esnaf 
İşsiz 

Öğrenci 
Ev Hanımı 

Emekli 
Memur 
Diğer 

48 
78 
16 
40 
6 
32 
90 
12 
28 

13,7 
22,3 
4,6 
11,4 
1,7 
9,1 
25,7 
3,4 
8,0 Toplam 350 100.0 

Toplam 350 100.0 
 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, anket çalışması uygulanan 350 engelliden 100 tanesi bayan iken, 250 
tanesi erkektir. Engellilerin %71,4’nu erkekler oluşturmaktadır. Ankete katılan 350 engelliden 
%46,3’u yani 162 tanesi 46 yaş ve üstündedir. Bunu %16,6 ile 41-46 yaş arasındaki kişiler 
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oluşturmaktadır. Ankette katılan %6,3’u yani sadece 22 tanesi 25 yaş ve altıdır. Engellilerin 
medeni durum dağılımına bakıldığında, %41,7’si evli, %40’6 ise bekâr olduğu anlaşılmaktadır. 
Yine Tablo 2’de, ankete katılan engellilere eğitim durumları sorulmuştur ve %49,7’si yani 174 kişi 
ilkokul mezunu iken, %39,4’u ise lise mezunudur. Engellilerin üniversite eğitimi alanların 
sayısının çok az olduğu gözlemlenmektedir. Üniversite mezunu (4 yıllık) sadece 6 tanedir ve son 
olarak engellilerin mesleklerine yönelik bir soru sorulmuştur. Ankete katılan kişilerden %13,7’si 
çalışacak durumda değil iken, 25,7’si emekli olduğu görülmektedir. %22,3 yani 78 kişi ise serbest 
meslek ile uğraştığını beyan etmişlerdir. 

Tablo 3. Engelli Bireylerin Daha Önce Turizm İşletmelerine Gidip Gitmeme Durumuna 
Yönelik Frekans Analiz Sonuçları 

 Konaklama İşletmelerine Gitme Durumu (f) (%) 

Evet 

Hayır 

350 

0 

(100.0) 

0 

Toplam 350 (100.0) 

 

Tablo 3’de engelli bireylerin daha önce konaklama işletmelerine gidip gitmediği konusunda 
belirttikleri görüşlere göre örneklemin tamamı “evet” cevabı verdiği görülmüştür (f=350). Bu 
sonuç; araştırmaya katılan engelli bireylerin tamamının daha önceden bir otel işletmesinde 
konaklama imkânını bulmuş olmasını göstermesi bakımından önemlidir. 

 

Engellilerin Turizm İşletmelerinden Beklentilerine Yönelik Frekans Analizi 
Sonuçları 

Demografik sorulara ek olarak, engelli bireylerin turizm işletmelerine yönelik beklentilerinin 
neler olduğunun ortaya konulması amacıyla ilgili sorular sorulmuştur. Verilen cevaplar ise Likert 
ölçeğine göre, (1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) 
Kesinlikle Katılıyorum şeklinde alınmıştır.  

Tablo 4’de Engellilerin turizm işletmelerinden beklentilerine yönelik frekans analizi sonuçlarına 
göre; turizm işletmelerinde engellilere özel olarak tasarlanan odaların yöneticilerin inisiyatifine 
bırakılması gerekmekte midir sorusuna %65 katılımcı kesinlikle katılmaz iken, %54’de 
katılmadığı, turizm işletmelerinin engelliler için sundukları teşvik ve promosyonlar sunmalı mı 
sorusuna, 350 kişiden 204 tanesi yani %58’i bu tarz teşvik ve promosyonu çok isterken, 108 kişi 
(%30)’de uygun bir düşünce olduğunu onayladığı, engelliler için tasarlanan oda sayısının artması 
gerektiği konusunda büyük çoğunluk ‘kesinlikle katılıyorum’ ve ‘katılıyorum’  diyerek, 
toplamda kişi bu soruya olumlu cevap verdiği anlaşılmaktadır. 

Engelli bireylerin işletme personellerinden yardım konusunda istekli ve hevesli olmaları 
gerektiğini belirtmişlerdir. Toplamda 350 kişiden oluşan anket ana kütlesinden 340 kişi, işletme 
personelinin engelli bireylere yardımcı olmaları gerektiğini vurgulamaktadırlar. Yine Tablo 4’de, 
konaklama işletmelerinin engellilere sundukları hizmetler hakkında tam olarak bilgilendirmeye 
sahip olması gerektiğine %94,8 kişi kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum şeklinde cevap verdiği 
görülmektedir. Konaklama işletmelerinde çalışanların engellilere yardımcı olmak amacıyla özel 
eğitim almaları gerektiğini hemen hemen tamamı (336) kişi katılıyorum şeklinde beyan ettikleri 
anlaşılmaktadır. İşletmelerin odalarının teçhizatı ve standardı engelli bireylere kesinlikle uygun 
olması gerektiğini belirtenler %59,4 iken, ilginç olarak katılmayan kişi sayısı ise sadece 2 olduğu, 
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işletmelerin sosyal kullanım alanlarının ve ergonomik şartların engellilere uygun olması 
gerektiğini düşünen engelli birey sayısı oldukça fazla olduğu görülmektedir. Toplamda, olumlu 
gören kişi sayısı 330 kişi iken, olumsuz gören kişi sayısı ise 10’dur.  

 

Tablo 4. Engellilerin Turizm İşletmelerinden Beklentilerine Yönelik Frekans Analiz Sonuçları 

Sorular 
(1) 

F / % 

(2) 

F / % 

(3) 

F / % 

(4) 

F / % 

(5) 

F / % 

Toplam 

F / % 

Turizm İşletmelerinde Engellilere Özel Olarak 
Tasarlanan Odaların Yöneticilerin İnisiyatifine 
Bırakılmaması Gerekmektedir? 

Turizm İşletmelerin Engelli Bireylerin Tatil 
Aktivitelerine Katılımları için Ekonomik Teşvikler 
ve Promosyonlar Sunmalıdır? 

Konaklama İşletmelerinde Engellilere Özel 
Tasarlanan Oda Oranın Yükselmesi gerekmektedir? 

Bu İşletmelerin Personelleri Engelli Bireylere 
Yardımcı Olmak Konusunda İstekli Olmalıdır? 

Konaklama İşletmeleri Engellilere Sundukları 
Hizmetler Hakkında Eksiksiz Bilgilendirilmelidir? 

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personellerin 
Engelli Bireylere Yardımcı Olmak Amacıyla Özel 
Eğitimden Geçmeleri Gerekmektedir? 

İşletmelerin Barındırdığı Odaların Teçhizatı ve 
Standardı Engelli Bireylere Uygun Olmalıdır? 

İşletmelerin Sosyal Kullanım Alanları ve Ergonomik 
Koşulları Engellilere Uygun Olmalıdır? 

Odalarda Refakatçi ile Birlikte Konaklamaya 
Olanak Göstermelidir? 

Acil Durum Olasılığında Eğitimli Personel Eşiğinde 
Kalınacak Odanın veya Tesisin Tahliyesi ile İlgili 
Gerekli Bilgilendirmeler Yapılmalıdır? 

Konaklama İşletmeleri Engellilere Yönelik kali- teli 
Hizmet Vermek Konusunda Duyarlı Olmalıdır? 

18 

(5.1) 

22 

(6.3) 

4 

(1.1) 

6 

(1.7) 

0 

0 

4 

(1.1) 

2 

(0.6) 

4 

(1.1) 

4 

(0.6) 

4 

(1.1) 

2 

(0.6) 

40 

(11.4) 

12 

(3.4) 

6 

(1.7) 

2 

(0.6) 

10 

(2.9) 

2 

(0.6) 

2 

(0.6) 

6 

(1.7) 

2 

(0.6) 

2 

(0.6) 

4 

(1.1) 

54 

(15.4) 

4 

(1.1) 

8 

(2.3) 

2 

(0.6) 

8 

(2.3) 

8 

(2.3) 

8 

(2.3) 

10 

(2.9) 

2 

(0.6) 

2 

(0.6) 

2 

(0.6) 

108 

(30.9) 

108 

(30.9) 

160 

(45.7) 

166 

(47.4) 

118 

(33.7) 

134 

(38.3) 

130 

(37.1) 

128 

(36.6) 

136 

(37.7) 

136 

(37.7) 

122 

(34.9) 

130 

(37.1) 

204 

(58.3) 

172 

(49.1) 

174 

(49.7) 

214 

(61.1) 

202 

(57.7) 

208 

(59.4) 

202 

(57.7) 

210 

(60.0) 

210 

(60.0) 

220 

(62.9) 

350 

(100.0) 

350 

(100.0) 

350 

(100.0) 

350 

(100.0) 

350 

(100.0) 

350 

(100.0) 

350 

(100.0) 

350 

(100.0) 

350 

(100.0) 

350 

(100.0) 

350 

(100.0) 

 

Bu sorulara cevapların genellikle koşulların engellilere yönelik olmasına katılan kişilerin 
sayısının fazlalığı, işletmelerde engellilere yönelik eksikliklerin fazlalığına ve engellilerin ihtiyaç 
duyduklarının fazlalığına işaret etmektedir. Bunlara ilave olarak, Tablo 4’de, konaklama 
mekânlarındaki odaların engelli bireyler için refakatçi ile kalabilmelerine uygun olması 
gerektiğini %60 kişi kesinlikle olması gerektiğini belirtirken, %37 kişi ise uygun bir düşünce 
olduğunu ifade etmişlerdir. Acil durumlarda eğitimli personel eşliğinde kalınacak odanın veya 
tesisin tahliyesi ile ilgili gerekli bilgilendirmenin elzem olduğu düşüncesi yaklaşık %98 civarında 
olduğu tespit edilmiştir. Eğitimli personelin önemi özellikle acil durumlarda daha fazla ön plana 
çıkmaktadır çünkü eğitimli personel acil durumlarda nasıl davranacağını daha iyi bilmektedir. 
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Konaklama işletmelerinin engellilere yönelik olarak hizmet kalitesini arttırma konusunda daha 
hassasiyet bekleyen kişi sayısı 350 kişiden, hemen hemen tamamının (342) olumlu görüş verdiği, 
kalan 8 kişiden 4 tanesi katılmazken, 2 kişi kararsız, diğer 2 kişi ise kesinlikle bu düşünceye 
katılmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Tablo 4’deki engellilerin turizm işletmelerinden 
beklentilerine yönelik soruların frekans analizi sonuçlarının standart sapma ve ortalamalarına 
bakılmıştır. Buna göre, örneklem kapsamındaki engelli bireylerin beklenti düzeyi X=4,57 
ortalaması olduğu, standart sapmanın ise 0,97 olarak tespit edilmiştir. Bu ortalamalara göre 
engelli bireylerin konaklama işletmelerinden beklentilerinin yüksek olduğu, mevcut durumda 
istenilen beklenti düzeyinde olmadığı söylenebilir. 

 

Engelli Bireylerin Turizm İşletmelerine Ait Kısım, Bölüm ve Özelliklerinin Mevcut 
Durumuna (Uygunluğuna) Yönelik Sorularının Frekans Analiz Sonuçları  

Araştırmanın bu bölümü, turizm işletmelerinin genel olarak yapılarının, özelliklerinin engelli 
bireyler için uygun olup olmadığını yani durum tespitini ortaya koyabilmek amacıyla 
katılımcılara yöneltilen soruların analizinden oluşmaktadır. Turizm işletmelerinin engelliler için 
uygun olup olmadığı sorulduğunda, %30’u uygun bulmazken, oldukça uygun bulan %4’dur ve 
çok düşük bir yüzdeliktedir. (1) Kesinlikle Uygun Değildi, (2) Uygun Değildi, (3) Kararsızım, (4) 
Uygundu, (5) Tamamen uygundu şeklinde alınmıştır. 

Tablo 5. Engelli Bireylerin Turizm İşletmesinin Kısım, Bölüm ve Personel Özelliklerinin 
Mevcut Durumuna (Uygunluğuna) Yönelik Sorularının Frekans Analiz Sonuçları 

Sorular (1) 
F / % 

(2) 
F / % 

(3) 
F / % 

(4) 
F / % 

(5) 
F / % 

Toplam 
F / % 

Personel Tutumu ile ilgili Soruya Verilen Yanıtlar 
Deneyimli Personel Miktarı ile ilgili Soruya 
Verilen Yanıtlar 
Resepsiyon Servisi ile ilgili Soruya Verilen Yanıtlar 
Lobi Kabul Alanı Ergonomik Durumu ile ilgili 
Soruya Verilen Yanıtlar 
Konaklama İşletmesi Girişi ile ilgili Soruya Verilen 
Yanıtlar 
Otel tuvaletler ve Banyonun Durumu ile ilgili 
Soruya Verilen Yanıtlar 
Odaların Konumları ile ilgili Soruya Verilen 
Yanıtlar 
Kafe/Bar/Restoranlar ile ilgili Soruya Verilen 
Yanıtlar 
Asansörler ile ilgili Soruya Verilen Yanıtlar 
 
Merdiven ve Koridorlar ile ilgili Soruya Verilen 
Yanıtlar 
Gece Kulüpleri ile ilgili Soruya Verilen Yanıtlar 

28 
(8.0) 
44 

(12.6) 
42 

(12.0) 
32 

(9.1) 
24 

(6.9) 
52 

(14.9) 
32 

(9.1) 
52 

(14.9) 
56 

(16.0) 
56 

(16.0) 
158 

(45.1) 

58 
(16.6) 
132 

(37.7) 
86 

(24.6) 
104 

(29.7) 
112 

(32.0) 
84 

(24.0) 
112 

(32.0) 
182 

(52.0) 
96 

(27.4) 
124 

(35.4) 
142 

(40.6) 

86 
(24.6) 
102 

(29.1) 
100 

(28.6) 
152 

(43.4) 
60 

(17.1) 
102 

(29.1) 
118 

(33.7) 
54 

(15.4) 
62 

(17.7) 
68 

(19.4) 
38 

(10.9) 

160 
(45.7) 

62 
(17.7) 
110 

(31.4) 
52 

(14.9) 
142 

(40.6) 
96 

(27.4) 
76 

(21.7) 
56 

(16.0) 
112 

(32.0) 
96 

(27.4) 
6 

(1.7) 

18 
(5.1) 
10 

(2.9) 
12 

(3.4) 
10 

(2.9) 
12 

(3.4) 
16 

(4.6) 
12 

(3.4) 
6 

(1.7) 
24 

(6.9) 
6 

(1.79) 
6 

(1.7) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 
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Tablo 5’de engellilerin konaklama işletmelerinin kısım, bölüm ve personel özelliklerinin mevcut 
durum tespitine (uygunluğuna) yönelik sorularının frekans analiz sonuçlarına göre; personel 
tutumlarından genel olarak yarısı %45,7’lik kısım memnun iken, %24,6’lik kısım ise kararsız 
kaldığı ifade edilmiştir. Deneyimli personel sayısı sorusuna ise %37,7 ile yetersiz bulanlar ilk 
sırada yer alırken, %29,1’i kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Deneyimli personel sayısını yeterli 
bulan katılımcı sayısı ise 72 kişidir. Yine, Tablo 5’de resepsiyon hizmetini uygun bulan kişiler 
%31,4 ile ilk sırada yer alırken, kararsız olan kişiler %28,6 ve uygun olmadığını, düşünenler ise 
%24,6 ile takip etmektedir. Kararsız olan kişilerin sayısının bu kadar fazla olmasının nedeni bilgi 
eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Konaklama işletmelerinin lobi alanlarının engelli bireyler 
için uygun olup olmadığına dair soruda, ilginç olarak %42,4’u kararsız iken, %29,7’si uygun 
olmadığını belirtmişlerdir. Bunlara ilave olarak Tablo 5’de, konaklama yerlerinin girişine yönelik 
sorudan çoğunluk yani %40,6’si memnun iken, %32’si uygun görmemektedir. Bu soruda ankete 
katılanların beklentilerinin yüksek olduğu veya birçok işletmenin engellilere uygun olmadığını 
göstermektedir. Tuvaletler ve banyoların durumları ile ilgili analiz sonuçları göre, ilginç olarak 
%29,1 kişi kararsızdır ve ilk sırada yer almaktadır. %24 ile uygun olmadığını düşünen kişiler 
gelmektedir. Odaların konumları sorusuna ise, ankete katılanların yine kararsız olanlar ilk sırada 
yer alırken, benzer şekilde uygun olmadığını düşünen %32’lik kesim da ikinci sırada yer 
almaktadır. Kafe ve restoranlarla ilgilidir ve çoğunluk kesim (%52) kafe ve restoranları engellilere 
uygun bulmamaktadır. Ayrıca, Tablo 5’e göre Kafe/Bar/Restoranlar ile ilgili engellilerin 
verdikleri yanıtlar şöyledir. Uygun değildir diyenlerin sayısı %52’lik bir oranla en yüksek 
seviyede iken, asansörlerden memnun olmayan engelli kişi sayısı ile memnun olan engelli kişi 
sayısı arasında çok fazla bir fark yoktur. Bunun nedeni engel türleri arasında farklılıklar 
bulunmasından kaynaklanıyor olabilir. Merdiven koridorların engellilere uygun olmadığını 62 
kişi yani %35,4’u düşünmektedir. Uygun olduğunu belirtenler ise sadece %27,4 olarak 
gerçekleşmiştir. Son olarak ise gece kulüpleri ile ilgili soru sorulmuştur. Buna göre, %45’lik kısım 
gece kulüplerini engellilere kesinlikle uygun görmezken, %40,6’lik kısım da aynı şekilde uygun 
olmadığını belirtmişlerdir. Tamamen uygundu diyenlerin sayısı oldukça düşüktür.  

Tablo 6’de Engellilerin turizm işletmesinin sosyal, kültürel ve çevresel alan özelliklerinin mevcut 
durum tespitine (uygunluğuna) yönelik sorularının frekans analiz sonuçlarına göre; engellilerin 
otopark alanı durumu ile ilgili sorulara verilen yanıtlarda uygun diyenlerin sayısı %36,6 iken 
uygun değildir diyenlerin sayısı %42,9’dur. Buradan hareketle engel türleri arasındaki farklılığın 
bu eşitliği sağladığı söylenebilir. Sosyal alanlardaki yürüyüş yollarının engellilere uygun 
olmadığını belirten kişi sayısı 116 ve kesinlikle uygun değil diyen ise 82 dir. Ankete katılanların 
yarıdan fazlası bu soruya olumsuz cevap vermektedir. Uygun olduğunu düşünen sayı ise, sadece 
68 kişidir. Plajların engellilere uygun olup olmadığı ile ilgili soru bulunmaktadır. Bu soruya ne 
yazık ki büyük bir kesim toplamda 294 kişi uygun olmadığını düşünmektedir. Plajları uygun 
gören kişi sayısı sadece 32 olmuştur. Yine Tablo 6’de, sosyal alanlardaki tuvaletlerin engelli 
bireyler için nasıl olduğu sorusuna %35,4 ile uygun görmeyenler ilk sırada iken, %23,4’u ise 
uygun görmektedir. Sauna, hamam ve yüzme havuzlarının uygunluğunun olmadığını büyük bir 
çoğunluğun (250 kişi) belirten engelli bireyler, bu tarz eğlence yerlerinin engellilere yönelik 
olmasını gerektiğini belirtmişlerdir. Konferans alanları hakkında pek bir fikri yok iken, uygun 
olmadığını düşünenlerin sayısı ise 116 kişi olmuştur. Başka bir ifadeyle %33,1’lik kişi ‘uygun 
değildi‘ derken, ‘kesinlikle uygun değildi’ diyenler %17,7 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, 
işletmelerin internet siteleri ile ilgili soru yöneltilmiştir ve sitelerin engellilere yönelik olmadığını 
düşünenler %36,6 iken, uygundur diyenler %24,6 ile ikinci sırada yer almaktadır. Egzersiz 
olanaklarını engelliler için kesinlikle uygun olmadığını belirtenler ve uygun değildi diyenler 
sırasıyla %40,6 ve %41,7’dir. Uygun olduğunu belirten kişi sayısı ise sadece 12 kişidir. Restoran 
ve kafelerdeki masalar arasını engelliler için rahat gidebilecek aralıkta olup olmadığı 
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sorulduğunda, %36,6 kişi uygun olmadığını belirtmişlerdir. %21,1’i ise uygun olduğunu 
söylemişlerdir. Medikal görevli sayısının miktarını yetersiz bulanların toplamdaki sayısı 350 
kişiden, 282 olmuştur. 52 kişi kararsız iken, 8+8 kişi ise uygun olduğunu belirtmişlerdir. Son 
olarak, Şezlong miktarına yönelik bir soru sorulmuştur. Şezlong miktarı konusunda da olumsuz 
düşünen engelli bireylerin cevapları “kesinlikle uygun değildi” ve “uygun değildi” seklinde 
olmuştur. Şezlong Miktarı ve Düzeni ile ilgili soruya kesinlikle uygun değildi diye cevap 
verenlerin sayısı %49,7 olarak çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Tablo 5’de engellilerin 
turizm işletmesinin kısım, bölüm ve personel özelliklerinin engelliler uygunluğuna yönelik 
sorulara, Tablo 6’de ise engellilerin turizm işletmesinin sosyal, kültürel ve çevresel alan 
özelliklerinin engelliler uygunluğuna yönelik soruların frekans analizi sonuçlarının standart 
sapma ve ortalamalarına bakılmıştır. Buna göre, örneklem kapsamındaki engelli bireylerin 
uygun görme düzeyi X=2,65 ortalaması olduğu, standart sapmanın ise 1,15 olarak tespit 
edilmiştir. Bu ortalamalara göre engelli bireylerin mevcut konaklama işletmelerinin uygun 
olmadığı diğer bir ifadeyle konaklama işletmelerinin engelli bireylere göre yeterli düzeyde 
olmadığı söylenebilir. Tüm sorulara verilen ifadeler incelendiğinde yani ‘beklenti’ ve ‘uygun 
görme’ sorulara verilen cevapların örtüştüğü tespit edilmiştir.  

 

Tablo 6. Engelli Bireylerin Turizm İşletmelerine Ait Sosyal, Kültürel ve Çevresel Alan 
Özelliklerinin Engelliler Uygunluğuna Yönelik Sorularının Frekans Analiz Sonuçları 

Sorular (1) 
F / % 

(2) 
F / % 

(3) 
F / % 

(4) 
F / % 

(5) 
F / % 

Toplam 
F / % 

Otopark Alanı Durumu ile ilgili Soruya Verilen 
Yanıtlar 
Sosyal Alanlardaki Yürüyüş Yolları ile ilgili 
Soruya Verilen Yanıtlar 
Plajlar ile ilgili Soruya Verilen Yanıtlar 
Sosyal Alanlardaki Tuvaletler ile ilgili Soruya 
Verilen Yanıtlar 
Sauna/Hamam ve Yüzme Havuzu ile ilgili 
Soruya Verilen Yanıtlar 
Konferans Alanları ile ilgili Soruya Verilen 
Yanıtlar 
İşletmenin/İşletmelerin Internet Sitesi ile ilgili 
Soruya Verilen Yanıtlar 
Egzersiz Olanakları ile ilgili Soruya Verilen 
Yanıtlar 
Restoran/Kafelerdeki Masalar Arasındaki Geçiş 
Alanları ile ilgili Soruya Verilen Yanıtlar 
Medikal Görevli Miktarı ile ilgili Soruya Verilen 
Yanıtlar 
Şezlong Miktarı ve Düzeni ile ilgili Soruya 
Verilen Yanıtlar 

42 
(12.0) 

82 
(23.4) 
162 

(46.3) 
66 

(18.9) 
112 

(32.0) 
62 

(17.7) 
70 

(20.0) 
142 

(40.6) 
60 

(17.1) 
136 

(38.9) 
174 

(49.7) 

108 
(30.9) 
116 

(33.1) 
132 

(37.7) 
124 

(35.4) 
138 

(39.4) 
116 

(33.1) 
128 

(36.6) 
146 

(41.7) 
128 

(36.6) 
146 

(41.7) 
116 

(33.1) 

72 
(20.6) 

66 
(18.9) 

24 
(6.9) 
66 

(18.9) 
74 

(21.1) 
148 

(42.3) 
48 

(13.7) 
50 

(14.3) 
82 

(23.4) 
52 

(14.9) 
40 

(11.4) 

114 
(32.6) 

68 
(19.4) 

20 
(5.79) 

82 
(23.4) 

14 
(4.0) 
16 

(4.6) 
86 

(24.6) 
4 

(1.1) 
74 

(21.1) 
8 

(2.3) 
12 

(3.4) 

14 
(4.0) 
18 

(5.1) 
12 

(3.4) 
12 

(3.4) 
12 

(3.4) 
8 

(2.3) 
18 

(5.1) 
8 

(2.3) 
6 

(1.7) 
8 

(2.3) 
8 

(2.3) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100.0) 

350 
(100) 
350 

(100) 
 

Cinsiyet, Yaş, Eğitim Durumları ile Engelli Bireylerin Turizm İşletmelerinden Beklenti ve 
mevcut durum (Uygunluk) Görüşlerine Yönelik Farklılığını Ölçmek Amacıyla Yapılan Analiz 
Sonuçları 

Araştırma kapsamında örnekleme dâhil engelli bireylerin konaklama işletmelerinden beklentileri 
ve uygun (sorunlar) görme görüşlerinin genel ortalaması alınmıştır. Burada amaç, konaklama 
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işletmelerine yönelik tutum ve görüşlerinin tespitine yönelik bir ipucu sağlamaktır. Bu değerler 
kapsamında araştırmada cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına göre verilen ifadelerde farklılık 
olup olmadığı diğere bir ifadeyle anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. Bu test için nonparametrik 
analizlerden Many-Whitney U testinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları aşağıda Tablo 6 ve 
tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7. Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Durumları ile Engelli Bireylerin Konaklama İşletmelerinden 
Beklentilerine Yönelik Farklılığını Ölçmek Amacıyla Yapılan Mann Whitney U Testi Analiz 
Sonuçları 

 Tablo 7’de Cinsiyet, yaş ve eğitim Durumları ile engelli bireylerin konaklama işletmelerinden 
beklenti görüşlerine yönelik farklılığını ölçmek amacıyla Mann Whitney U Testi yapılmıştır. 
Mann-Whitney U Testi sonucuna göre; verilen cevaplar açısından kadın ile erkekler arasında 
(U=102,7; p=0,14; p>0,05), yaş grupları arasında (U=169,1; p=0,18; p>0,05) ve eğitim durumları 
arasında vermiş oldukları ifadelere yönelik (U=276,3; p=0,69; p>0,05), anlamlı bir farklılık 
olmadığı tespit edilmiştir. Bunun anlamı, katılımcıların konaklama işletmelerinden 
beklentilerinin ortak olduğu söylenebilir.  

 

Engelli Bireylerin 
Konaklama 
İşletmelerinden 
Beklentilerine Yönelik 
anlam Farklılık Ölçeği 

 
Kaynak 

 
N 

(%) 

 
Sıra 

Ortalaması 

 
Sıra 

Toplamı 

 
U 

 
P 

Ortalama 
4,57 

St. 
Sapma 
0,97 

 
Cinsiyet 

Erkek 
Kadın 

71,4 
28,6 

22,8 
19,14 

824,0 
247.0 

 
102,7 

 
0,14 

Engelli Bireylerin 
Konaklama 
İşletmelerinden 
Beklentilerine Yönelik 
anlam Farklılık Ölçeği 

 
 
Yaş 

25 yaş ve altı 
26 ve 46 
Yaş 
47 ve üstü 

6,3 
47,4 
46,3 

 
31,76 
21,8 
19,8 

 
96,0 
147,5 
379,8 

 
 
 

169,1 
 

 
 
 

0.18 
 

Ortalama 
4,57 

St. 
Sapma 
0,97 

Engelli Bireylerin 
Konaklama 
İşletmelerinden 
Beklentilerine Yönelik 
anlam Farklılık Ölçeği 

 
Eğitim 

İlkokul 
Lise 
Meslek Yük. 
Yüksekokul 
Lisans ve 
Üstü 

49,7 
39,4 

 
9,1 
1,7 

23,28 
24,76 

 
26,24 
21,45 

  
 
 

276,3 

 
 
 

0,69 

Ortalama 
4,57 

St. 
Sapma 
0,97 

 

Tablo 8’de Cinsiyet, yaş ve eğitim Durumları ile engelli bireylerin konaklama işletmelerinin 
uygunluğuna (sorunlar) yönelik görüşlerinde farklılık olup olmadığını ölçmek amacıyla Mann 
Whitney U Testi yapılmıştır. Mann-Whitney U Testi sonucuna göre; verilen cevaplar açısından 
kadın ile erkekler arasında (U=246,7; p=0,37; p>0,05), yaş grupları arasında (U=457,9; p=0,43; 
p>0,05) ve eğitim durumları arasında (U=189,3; p=0,19; p>0,05), anlamlı bir farklılık olmadığı 
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tespit edilmiştir. Bunun anlamı, katılımcıların konaklama işletmelerinin mevcut durumlarının 
engelli bireylere turizme katılımı bağlamında sorun teşkil ettiğini ve uygunluğun yeterli 
olmadığı söylenebilir.  

 

Tablo 8. Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Durumları ile Engelli Bireylerin Konaklama İşletmelerinin 
mevcut durum (Uygunluk) Görüşlerine Yönelik Farklılığını Ölçmek Amacıyla Yapılan Mann 
Witney U Testi Analiz Sonuçları 

Engelli bireylerin 
konaklama işletmelerinin 
uygunluk görüşlerine 
yönelik anlam farklılık 
ölçeği 

 
Kaynak 

 
N 

(%) 

 
Sıra 

Ortalaması 

 
Sıra 

Topla
mı 

 
U 

 
P 

Ortalama 
2,65 

St. 
Sapma 
1,15 

 
Cinsiye
t 

Erkek 
Kadın 

71,4 
28,6 

32,8 
24,14 

634,0 
357.0 

 
246,7 

 
0,37 

Engelli bireylerin 
konaklama işletmelerinin 
uygunluk görüşlerine 
yönelik anlam farklılık 
ölçeği 

 
 
Yaş 

25 yaş ve altı 
26 ve 46 
Yaş 
47 ve üstü 

6,3 
47,4 
46,3 

43,76 
31,8 
39,1 

117,0 
187,5 
279,8 

 
 
457,9 
 

 
 
0.43 
 

Ortalama 
2,65 

St. 
Sapma 
1,15 

Engelli bireylerin 
konaklama işletmelerinin 
uygunluk görüşlerine 
yönelik anlam farklılık 
ölçeği 

 
Eğitim 

İlkokul 
Lise 
Meslek Yük. 
Yüksekokul 
Lisans ve 
Üstü 

49,7 
39,4 

 
9,1 
1,7 

23,28 
24,76 

 
26,24 
21,45 

453,5 
245,6 

 
189,3 
559,3 

 
 
 
189,3 

 
 
 
0,19 

Ortalama 
2,65 

St. 
Sapma 
1,15 

 

Araştırmada genel olarak, frekans analiz sonuçları değerlendirildiğinde, konaklama işletmeleri 
hakkında engelli bireyler olumsuz düşünmektedir. Konaklama işletmenin yapısı, hizmetleri, 
teçhizatı konusunda memnuniyet derecelerinin düşük olduğu görülürken, ilk etapta sorulan 
sorularda ise, engellilerin konaklama işletmelerinden beklentilerinin oldukça fazla olduğu 
sonucuna varılmıştır. Ayrıca, bazı demografik değişkenler ile engelli bireylerin konaklama 
işletmelerinin uygunluğuna (sorunlar) yönelik görüşlerinde farklılık olup olmadığını ölçmek 
amacıyla Mann Whitney U Testi yapılmış, çıkan sonuçta anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 
edilmiştir. Bunun anlamı, katılımcıların konaklama işletmelerinin mevcut durumlarının engelli 
bireylere turizme katılımı bağlamında sorun teşkil ettiğini ve uygunluğun yeterli olmadığı 
söylenebilir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER  

Genel olarak, araştırma kapsamında frekans analiz sonuçları değerlendirildiğinde, turizm 
merkezleri ve işletmeleri hakkında engelli bireyler olumsuz düşünmektedir. Konaklama 
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işletmelerinin yapısı, hizmetleri, teçhizatı konusunda memnuniyet derecelerinin düşük olduğu 
görülürken, ilk etapta sorulan sorularda ise, engellilerin konaklama işletmelerinden 
beklentilerinin oldukça yüksek olduğu sonucu tespit edilmiştir. Engelli bireylerin seyahat ve 
turizme katılma niyetleri olsa da turizm hareketlerine katılım düzeylerinin düşük seviyede 
olduğu anlaşılmıştır. Bu, doğrudan veya dolaylı psikolojik nedenlerde de yatmakta olabilecek bir 
durumdur. Ayrıca, araştırma da tespit edilen diğer bir sonuç, bütünün ve kültürün bir parçası 
olan İstanbul ilinde binlerce engelli birey aynı zamanda binlerce engele takılmakta ve sosyo-
kültürel alanlarda ve konaklama işletmelerinde yeterli düzeyde donanım bulunamamakta, 
bulunsa dahi kendisini özgür, ergonomik, erişebilir, ulaşabilir ya da bütünün içinde 
hissedememektedir. Oysaki herkes için özgür, sağlıklı, mutlu, başarılı ve verimli bir yaşam 
hayatımızda çok büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin en kalabalık ve dünyanın birçok 
ülkesinden fazla nüfusuna sahip olan İstanbul kentinde binlerce engelli birey yaşamasına 
rağmen, oranlar incelendiğinde engellilerin beklentilerinin karşılanma oranı çok düşük düzeyde 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum dolayısıyla her yıl milyonlarca turiste ve bunun içinde 
hareket kısıtlılığı yaşayan bireylere ev sahipliği yapan kent için erişilebilir, ulaşılabilir ve 
kapsayıcı yaşam alanları başta yöneticiler olmak üzere, tasarımcıların ve ev sahipliği yapan 
toplumun dikkat etmesi gereken önemli hususlarıdır.  

Farklı toplumların ortak engelleri bulunmaktadır. Bu engeller hareket kısıtlılığı yaşayan 
bireyleridir. Bu bağlamda engelli bireyler için ortak çözüm önerileri geliştirilebilir ve evrensel 
tasarımlar yapılarak, yaşlı, engelli insan, normal insan, toplum, kent, ülke vb. ayırmaksızın bütün 
olunabilir. Ancak bu sayede tüm engellerin ortadan kalkması mümkündür. Birbirinden çok farklı 
bireylere ev sahipliği yapan ve turizmin kalbi olan şehirler içinde yaşamakta olan toplumdan, 
yöneticilere, kamusal alanlara etki eden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin başlıca 
görevleri bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, yapılan bu araştırma ile geçici veya daimi engellilik ile yaşamak zorunda kalan 
bireylerin eşit ve onurlu bir şekilde turizm faaliyetlerine katılmaları için katılımcıların görüşleri 
doğrultusunda öneriler sunulmuştur. Engelli bireylerin önünde başta ekonomik, fiziksel (genel 
alanlar, yapı iç ve dış mekânları) ve ulaştırma ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, 
belirtilen sorunları ortadan kaldırmaya yönelik aşağıda belirtilen öneriler geliştirilmiştir. 
Getirilen bu önerilerin yerine getirilmesi için devlet (kamu kurumları), sivil toplum örgütleri, 
yerel yönetimler, özel sektör, uzmanlar, engelli insanlar ve aileleri, toplum ve medyanın işbirliği 
ve eşgüdüm içerisinde olmaları gerekmektedir. Engelli bireylerin konaklama işletmelerinden 
beklentileri ve yapılan öneriler şu şekilde sıralanabilir. 

• Her bir engel türü ve derecesi düşünülerek işletmeler yeniden 
yapılandırılmalıdır.  

• Engelli bireyler için konaklama tesislerinde düzenlemeler yapılırken engellilerin 
görüşleri alınarak bu düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

• Otel içi ve dışında genel alanlarda uyarıcı levha ve işaret sisteminin engeliler 
içinde düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

• Konaklama işletmelerinin, bölümleri, odaları, asansörleri tuvaletleri ve banyoları 
ile tüm yaşam yerleri engelli bireyleri düşünerek dizayn edilmesi gerekmektedir. 

• Konaklama tesislerinde bulunan engelli odası sayısının toplam oda sayısının 
%1’i oranında değil, daha fazla sayıda olması gerekmektedir, 

• Engellilerin sosyal yönleri ve hassasiyetleri düşünülerek belirli zamanlarda 
yapılan anketlerle memnuniyet seviyeleri ölçülmelidir ve bu ölçüm oranında 
esnek bir yönetim anlayışı benimsenerek gerekli değişiklikler hemen 
uygulamaya konulmalıdır.  
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• Devletten ve özel kuruluşlardan gerekli finansal destek sağlanıp özel eğitimin 
sadece okullarda değil her turizm işletmesinde bir uzman desteği ile çalışmaların 
planlı bir şekilde yürütülmesi gerekir.  

• Engellilerin sadece temel ihtiyaçları gözetilmemeli sosyal ihtiyaçları da göz 
önünde bulundurularak toplumla senkronizasyonu sağlanmalıdır.  

• Turizm sektöründe çalışanların doğru iletişim ve yaklaşım yöntemlerini 
öğrenmesi gerekmektedir.  

• Turizm endüstrisinde bulunan ve her kesimin eğitimi almaları gerekmektedir.  
• Ortopedik engelliler, görme, işitme ve konuşma engelliler ile otizmli ve farklı 

gelişen bireylerin otellerin ve turizm tesislerinden yararlanabilmeleri için mimari 
erişilebilirlik düzenlemelerinin gerekliliği olmalı ve herkes için tasarım ilkesi 
benimsenmelidir.  

• Engellilik ve engelli insanlar hakkında toplumsal bilinç oluşturulmalıdır. 
Okullarda ve medyada bilinçlendirici, eğitici ve öğretici empati kurmaya yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. 

• Tüm tesisler her vatandaşın eşit şekilde yararlanabileceği bir tasarıma sahip 
olması gerekir. Burada mimarlara ve inşaat mühendislerine büyük görevler 
düşüyor. Yasaların getirdiği gereklilikleri hayata geçirmek onların 
sorumluluğundadır.  

• Turizm faaliyetlerine katılabilmek için mutlaka bir ulaşım sistemine dâhil olmak 
gerekmekte olduğu hususu göz önüne alınarak, engelli misafirler için ulaştırma 
araçlarının varlığının sağlanması gerekir.  

• Tatil destinasyonu olarak, seçilmekte olan engellilerin kullanabileceği şekilde 
toplu ulaşım araçlarının bulundurulması önemlidir.  

• Engellilerin gittikleri tatil destinasyonundaki görülmeye değer yerlerin 
engellilere uygun şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. 

• Bazı seyahat acentelerinin sadece engellilere yönelik tur programları 
düzenleyerek bu alanda uzmanlaşmaları önemlidir. 

• Engelli misafirlerin, seyahatleri ile ilgili onu her türlü bilgiye (özellikle tanıtım 
araçlarında yer alan, engellilerin elde edebileceği hizmet ile olanaklar ile ilgili 
bilgiye) uygun semboller kullanılarak kolaylıkla erişimlerinin sağlanması 
gerekmektedir.  

• Engelli misafirlerin bulundukları tatil destinasyonu ile ilgili görüşlerinin 
alınması ve varsa eksikliklerinin giderilmesine dikkat edilmelidir.  

• Son olarak, engellilere verilen ek hizmetler için haksız yere ücret talep 
edilmemesi ve zorunlu indirimlerin uygulanması gerekmektedir.  

Uluslararası kaynaklarda, bu konuyla ilgili çok sayıda çalışmaya rastlanmakla birlikte ulusal 
alanda yapılmış sınırlı sayıda çalışmaya rastlanması da bu konuda bilimsel yayınların 
yapılmasının gerekliliğini düşündürmüştür. Engelli bireylerin erişebilir ve ulaşılabilir turizmin 
turizm endüstrisi içerisinde önemli bir paya sahip olabilmesi için yapılacak olan nitel ve nicel 
araştırmaların çok yönlü ve kapsamlı olarak ele alınması gerekmektedir. İstanbul ilinde yapılan 
bu çalışmanın, bu konuda yapılacak sonraki nitel çalışmalara bir kaynak olabileceği, bu alanda 
yapılacak olan bilimsel nicel araştırmalara katkı sağlayacağı ve engelli bireylerin turizm 
faaliyetlerine katılımı önündeki sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ışık 
tutacağı düşünülmektedir. 
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Öz 

Günümüz dünyasında artan rekabet ve teknolojik gelişmeler çalışma koşullarında da birtakım 
değişimlere neden olmuş, çalışmaya ilişkin mekân ve zaman önemini yitirmiş, çalışanlar artık iş 
yerlerinden bağımsız olarak, işlerini istedikleri yerden ve istedikleri zaman yürütebilir hale 
gelmişlerdir. Bu değişim, çalışanları çalışma saatlerinin dışında da çalışmaya itmiş ve çalışanların 
işe ayırdığı zamanın sınırlarının ortadan kalkmasına ve birer işkoliğe dönüşmelerine neden 
olmuştur. İşkoliklik, bireyler üzerinde tükenmişlik, işten kaçma eğilimi, örgütsel amaçlardan 
uzaklaşma verimliliğin düşmesi, iş yaşamı ve özel yaşamı arasında denge kuramama ve yaşam 
doyumunda düşüş yaşamasına sebep olmaktadır. Özellikle turizm sektörü gibi çalışma 
saatlerinin fazla olduğu sektörlerde daha fazla görülmektedir.  Bu amaçla araştırmada İstanbul 
ilindeki konaklama işletmelerinde çalışan 400 yöneticinin işkolik davranışlarının yaşam 
doyumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda işkoliklik ve yaşam doyumu açısından 
cinsiyet değişkeninin anlamlı bir fark yarattığı tespit edilmiş ve kadın yöneticilerin işkolik 
eğilimleri ve yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca işkoliklik 
ile yaşam doyumu arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. 
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Abstract 

In today's world, increasing competition and technological developments have caused some 
changes in working conditions, employees are now able to carry out their jobs, irrespective of 
their place of work wherever and whenever they want. This change has pushed employees to 
work outside working hours and has caused employees to limit their time to work and turn them 
into a workaholic. Workaholicism, burn out on individuals, the tendency to escape from work, 
the decrease of efficiency from organizational goals, the balance between work life and private 
life and cause a decrease in life satisfaction. It is more common in sectors such as tourism sector 
where working hours are high. For this purpose, the effect of the workaholic behaviors of 400 
managers working in the accommodation establishments in the province of İstanbul on life 
satisfaction was investigated. As a result of the research, it was determined that the gender 
variable made a significant difference in terms of workaholicity and life satisfaction and it was 
determined that the workaholic tendencies and life satisfaction of female managers were higher. 
In addition, a significant and positive relationship was found between workaholics and life 
satisfaction. 
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GİRİŞ 

Günümüz rekabet ortamında çalışma koşullarının hızla değişmesi, bireylerin kariyerinde 
yükselme arzuları, çalışanların ekonomik krizler sonucu işten çıkarılma ve işsiz kalma korkusu, 
gelişen teknolojiyle birlikte çalışma ortamlarının ofis dışına taşınması, evliliklerde yaşanan bir 
takım sorunlar, çalışanların yaşamlarını ihmal etmelerine ve daha fazla işlerine zaman 
ayırmalarına neden olmaktadır. Bu durum çalışanların yaşamında işin merkezi bir konum 
kazanmasına ve işkoliklik davranışının oluşmasına neden olmuştur. İşkoliklik, bireylerin sahip 
oldukları zamanın büyük bir kısmını iş yerinde geçirmesi, çalışma saatleri dışında da işiyle ilgili 
konu ve alanlarla uğraşması ve işine karşı aşırı bir bağımlılık duyması olarak ifade edilmektedir. 
İşkoliklik davranışının tartışıldığı ilk yıllarda bireyin çalışma performansını artıran olumlu bir 
durum olarak değerlendirilmiş olsa da zamanla bireyin sağlığına ve toplumsal ilişkilerine zarar 
vermesi işkolikliğin olumsuz olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur (Robinson, 1996; Porter, 
2001; Kanai ve Wakabayashi, 2001; Snir ve Harpaz, 2004; Mcmillan vd., 2004; Kart, 2005; Temel, 
2006; Schaufeli vd., 2008). Ancak çalışma koşulları bireyleri bulunduğu organizasyonda varlığını 
sürdürebilmek, pozisyonunu kaybetmemek, organizasyondaki en başarılı kişi olabilmek gibi 
sebeplerle işlerinde daha fazla zaman geçirmeye ve çalışmaya zorlamaktadır. Bu durum 
bireylerin birer işkoliğe dönüşmesine sebep olmaktadır. Özellikle emek-yoğun özellik gösteren, 
krizlerden derin ve uzun süreli etkilenen, düzensiz ve yoğun çalışma saatlerine maruz kalan 
turizm sektöründe çalışan bireylerin işkolik davranışlar göstermeleri kaçınılmazdır. İşkolikliğin 
kaçınılmaz olduğu günümüzde,  en riskli grupların başında yer alan yöneticilerinin işkolik 
davranışları ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya 
konulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırmayı önemli kılan nedenlerin başında alan yazını incelendiğinde işkoliklik ile yapılan 
araştırmaların genellikle öğretmenler (Akın ve Oğuz, 2010; Özdemir, 2013), sağlık çalışanları 
(Zincirkıran, 2014; Özsoy vd., 2015), hukuk çalışanları (Russo ve Waters, 2006; Gürel ve 
Altunoğlu, 2016) ve banka çalışanları (Dosaliyeva, 2009; Salihoğlu, 2014) üzerine yapıldığı 
görülmektedir. Ancak yöneticiler üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Oysaki işkolik 
davranış gösterme konusunda en riskli grupların başında yöneticiler yer almaktadır. Ayrıca 
işkoliklik kavramı tükenmişlik (Salmela-Aro ve Nurmi, 2004; Schaufeli vd., 2009), iş doyumu 
(Burke, 2001; Altınkurt ve Yılmaz, 2015) aile (Bonebright vd., 2000; Brady vd., 2008), örgütsel 
bağlılık (Tiftik ve Zincirkıran, 2014) kavramlarıyla ilişkilendirildiği görülmektedir. Yerli ve 
yabancı literatür incelendiğinde, işkoliklik ve yaşam doyumu değişkenlerinin birlikte ele alındığı 
çalışmalar ise sınırlı sayıdadır (Bonebright vd., 2000; Harpaz ve Snir, 2003; Burke vd., 2004; 
Shimazu ve Schaufeli, 2009; Gürel ve Altunoğlu, 2016). Turizm sektöründe ise işkoliklik ile yaşam 
doyumu kavramlarının birlikte ele alındığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple 
araştırmanın hem turizm yazınına hem de sektöre katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İşkoliklik 

İşkoliklik kavramı ilk kez 1968 yılında Amerikalı bir psikolog ve din eğitmeni olan Wayne Oates 
tarafından alkoliklik teriminden esinlenerek bireylerin işe ve çalışmaya karşı aşırı düşkünlüğünü 
ifade etmek amacıyla türetilmiş ve 1971 yılında Oates’ın yayınladığı “Bir İşkoliğin İtirafları-
Confessions of a Workaholic” isimli kitabında ilk kez yer almıştır (Snir ve Harpaz 2004; Snir vd., 
2006; Yaniv, 2011). Akademik alanda ise işkoliklik kavramı ilk kez Spence ve Robbins’in (1992) 
araştırmasında kullanılmıştır. Spence ve Robbins (1992) işkolikliği, bireylerin işlerine aşırı 
düşkünlüğünden ötürü diğer yaşamsal faaliyetlerden uzak kalması, bu faaliyetleri yaparken bile 
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zihinsel olarak işinden kopamama durumu olarak tanımlamıştır. Robinson ve Post (1997), 
işkolikliği bireyin sürekli işine odaklanması, işini yaşamının merkezi olarak görmesi bunun 
sonucunda işinin, kişisel değerlerinin ve ilişkilerinin önüne geçmesi durumu olarak 
tanımlamaktadırlar. Müller ve Schotter (2010)’e göre işkoliklik, bireyin kendini çalışmaktan 
alıkoyamamasıdır. 

Birçok bilim insanı ise işkoliklik kavramını çalışma saatlerini esas alarak tanımlamıştır. Literatür 
incelendiğinde bazı araştırmacılar haftada 50 saat ve daha uzun sürelerde çalışanları işkolik 
olarak kabul ederken (Spence ve Robbins, 1992; Broeck vd., 2011), bazı araştırmacılar ise haftada 
60 saat ve daha uzun sürede çalışanları işkolik olarak kabul etmiş (Fujimoto, 2014), bazı 
araştırmacılarda günlük çalışma saatlerini esas alarak 11,5 saat ve daha uzun sürelerde çalışanları 
işkolik olduğunu savunmuştur (Snir ve Zohar, 2008). İşkoliklik kavramının yalnızca süre 
açısından ele alınmasının yanlış olduğunu savunan araştırmacılarda olmuştur. Mudrack ve 
Naughton (2001) yapmış oldukları çalışmada işgörenlerin iş koşulları nedeniyle normal haftalık 
çalışma saatleri üzerinde çalışabileceklerini, bu bireyleri işkolik olarak değerlendirilmesinin 
yanlış olduğunu savunmuştur. Buelens ve Poelmans (2004)’da çalışma koşulları nedeniyle uzun 
süre çalışan işgörenlerin “zorunlu çok çalışanlar” olarak isimlendirmiş ve bu bireylerin işkolik 
olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savulmuştur.  

Bazı araştırmacılar işkolikliğin olumlu sonuçlar doğurduğuna ilişkin düşünceleri savunurken 
(Burke, 2000) bazı araştırmacılarda işkolikliği olumsuz sonuçlar doğurabildiğini savunmuşlardır 
(Spence ve Robbins, 1992; Porter, 2001; Harpaz ve Snir, 2003; Shimazu ve Schaufeli, 2009). 
İşkolikliği olumlu bir davranış olarak değerlendiren araştırmacılar durumu örgütsel/kurumsal 
boyutta ele almış ve işkolikliği çalışmaya karşı aşırı istekli ve işini çok sevme durumu olarak 
değerlendirmişlerdir (Snir ve Harpaz, 2004). İşkolikliğin olumlu bir davranış olduğunu üretim 
açısından çalışma hayatında önemli kişiler olduğunu savunan araştırmacılar (Machlowitz, 1979; 
Burke, 2000; West, 2001; Peiperl ve Jones, 2001) işkoliklerin aynı zamanda iş tatmini ve verimlilik 
düzeylerinin de yüksek olduğu savunmuşlardır. Seybold ve Salomone (1994) işkolikliği, bireyin 
işini çok sevmesi ve işe karşı aşırı bir bağlılık duyması şeklinde tanımlamış ve işkolik bireylerin 
işte yaratıcı olduğunu bu yüzden de verimliliği ve iş doyumunu da olumlu yönde etkilediği ifade 
etmiştir.    

İşkolikliğin olumsuz etkileri olduğunu savunan araştırmacılar da mevcuttur. Shimazu ve 
Schaufeli (2009), araştırmasında işkolikliğin bireylerin yaşam doyumuna, sağlığına ve iş 
performansına olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. İşkolik çalışanlar, örgüte kısa 
vadede katkı sağlıyor olsalar da uzun vadede olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. İşkolik 
bireylerde zaman içerisinde tükenmişlik, işten kaçma eğilimi, örgütsel amaçlardan uzaklaşma, 
aile ve sosyal ilişkilerde sorunlara neden olduğu görülmektedir (Robinson, 1996a; Porter, 2001; 
Harpaz ve Snir, 2003; Mcmillan vd., 2004; Kart, 2005; Balducci vd., 2012). Ayrıca bazı 
araştırmacılar işkolikliğin evliliklerde sorunlara, düşük aile tatmini ve iş ve aile yaşamlarında 
çatışmaların yaşanmasına neden olduğunu ifade etmişlerdir (Bonebright vd., 2000; Hill vd., 2001; 
Buelens ve Poelmans, 2004; Taris vd., 2005; Jonstone ve Jonston, 2005; Russo ve Waters, 2006; 
Vodanovich vd., 2007; Brady vd., 2008; Bakker vd., 2009; Shimazu vd., 2011: 400).  

Yapılan araştırmalar incelendiğinde işkolikliğin olumsuz özelliklerin olumlu özelliklerinden 
daha fazla olduğu görülmektedir (Libano vd., 2010: 143). İşkoliklik davranışın incelenmeye 
başlanıldığı dönemde bireyin çalışma performansını artıran olumlu bir durum olarak 
değerlendirilmiş olsa da zamanla bireyin sağlığına ve toplumsal ilişkilerine zarar vermesi 
işkolikliğin olumsuz olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur (Robinson, 1996; Porter, 2001; 
Kanai ve Wakabayashi, 2001; Snir ve Harpaz, 2004; Mcmillan vd., 2004; Kart, 2005; Schaufeli, vd., 
2008). Bireylerin işkoliklik düzeyi artıkça hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak hem de 
örgütsel olarak bir takım olumsuzluklara maruz kalacak ve bunun sonucunda mutsuz, tükenmiş, 
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aile ile sosyal ilişkileri zedelenmiş bireyler haline dönüşeceklerdir. Bu durumda bireylerin yaşam 
doyumlarında da düşüş yaşamasını olası hale getirecektir. 

 

Yaşam Doyumu 

Pozitif psikoloji düşüncesinin ortaya çıkmasıyla birlikte bilim insanları depresyon, mutsuzluk, 
kaygı, stres gibi kavramlar üzerinde araştırmalar yapmayı geride bırakmış ve “insan nasıl mutlu 
olur?” sorusuna cevap aramaya başlamışlardır. Bu arayış sonucunda öznel iyi oluş, mutluluk, 
yaşam kalitesi ve yaşam doyumu kavramları önem kazanmaya başlamış ve yaşamdan doyum 
almanın bireyin ruh sağlığı üzerinde önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Neugarten 
vd., 1961; Diener vd., 1985; Myers ve Deiner, 1995). Bu sonuç yaşam doyumu kavramının önemini 
ortaya koymaktadır. Yaşam doyumu kavramı ilk kez Neugarten ve arkadaşları (1961) tarafından 
ele alınmıştır. Neugarten ve arkadaşları (1961) yaşam doyumunu, kişinin beklentileriyle, sahip 
olduklarının karşılaştırılması sonucunda elde edilen durum ya da sonuç olarak tanımlamıştır. 
Myers ve Diener (1995), kişilerin temel olarak yaşam alanlarına ilişkin yapmış oldukları 
değerlendirme olarak tanımlamıştır. Yaşam doyumu bireyin yaşamdan beklentileri karşılandığı 
ölçüde gerçekleşir (Christopher, 1999: 143). Zhao vd., (2011)’ye göre yaşam doyumu, kişinin tüm 
yaşama ilişkin genel iyi olma durumunun ölçüm değerlendirmesi olarak tanımlamaktadır. 
Ayrıca alan yazında yaşam doyumunun bilişsel ve duyuşsal kuramlara göre de farklı 
tanımlandığı görülmektedir (Diener vd., 1985). Bilişsel kuram anlayışına göre yaşam doyumu, 
bireylerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması ve yaşamında elde ettiği başarıların 
belirlemiş olduğu standartlarla karşılaştırmasına bağlı olarak oluşan bilişsel yargısı şeklinde 
tanımlanmaktadır (Lindfords vd., 2007: 816). Duyuşsal ya da duygusal kuramda yaşam doyumu 
ise, bireyin olumlu duyguları ile olumsuz duygularının dengelenmesi sonucu ortaya çıkan ruh 
halidir (Diener vd., 1985a). Olumlu duyguların olumsuz duygulardan daha fazla 
deneyimlenmesi yaşam doyumunun yüksek olduğunu göstermektedir (Larsen vd., 1985: 7). 

Yaşam doyumu kavramı, gerek akademik yazında gerekse günlük yaşantımızda oldukça sık 
kullanılan bir kavram olsa da ifade şeklinin kişiden kişiye farklılık göstermesi kavram üzerinde 
anlam karmaşası yaşanmasına sebep olmuştur (Büber, 2017). Alan yazın incelendiğinde yaşam 
doyumu yerine öznel iyi olma, mutluluk ve yaşam kalitesi kavramları kullanıldığı görülmektedir 
(Diener, 1994; Dost, 2007: 133). Ancak bu kavramlar arasında kuramsal açıdan bazı farklılıklar 
bulunmaktadır (Veenhoven, 2000). Öznel iyi oluş, bireyin yaşamına ilişkin duygusal ve bilişsel 
değerlendirmesidir (Diener vd., 1985a; Schimmack vd., 2002). Yaşam doyumu, öznel iyi oluşun 
bilişsel bileşeni olup kişinin kendi belirlediği kriterlere uygun olarak tüm yaşamını 
değerlendirmesi olarak tanımlanabilir (Yetim, 1991). Başka bir ifadeyle yaşam doyumu, öznel iyi 
oluşun bir alt boyutudur (Sahranç, 2007: 96). Literatürde yaşam doyumu ile karıştırılan aynı 
anlamda kullanılan bir diğer kavram da mutluluk kavramıdır (Proctor vd., 2009). Mutluluk 
kavramı, bütün isteklere, özlemlere sürekli ve eksiksiz bir şekilde erişme sonucu duyulan sevinç 
olarak tanımlanmakta ve gelecekte de hep iyi olma umudunu içermektedir (Karabacak, 2013: 25).  
Bir diğer karıştırılan kavram ise yaşam kalitesidir. Yaşam kalitesi, tatmin edildiğinde ya da 
karşılandığında kişilere mutluluk ve doyum verecek olan istek ve ihtiyaçlar bütünü olarak 
tanımlanabilir (Dündar, 1993: 50). 

YÖNTEM 

Amaç 

Çalışmanın temel amacı, konaklama işletmeleri yöneticilerinin işkoliklik ve yaşam doyumu 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Ayrıca, çeşitli demografik ve sosyo-ekonomik 
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değişkenlerle birlikte çalışma koşullarının yöneticilerin işkoliklik ve yaşam doyumu üzerinde bir 
farka neden olup olmadığının belirlenmesi de çalışmanın bir diğer amacıdır. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın örneklemi belirlenirken kolayda örneklem yöntemi uygulanmıştır. Verilerin 
toplanmasında ise nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın 
evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerindeki yöneticiler 
oluşturmaktadır. Anket 2018 Mayıs- Ağustos aylarında uygulanmıştır. Uygulama sürecinde 450 
adet anket dağıtılmış, bu süreç sonunda 427 anket elde edilmiştir. Bu anketlerin 27’si eksik veya 
hatalı işaretlemelerden dolayı değerlendirmeye alınmamış, böylece örneklemin son büyüklüğü 
400 olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı ile analiz elde 
edilmiştir. 

 

Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Araştırma için kullanılacak veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Hazırlanan anket formu 3 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmaya katılan yöneticilerin demografik 
özelliklerinin tespitine ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölüm yöneticilerin işkoliklik 
düzeylerini belirlemek amacıyla Spence ve Robbins (1992) tarafından geliştirilen ve Kart (2005) 
tarafından Türk kültürüne uyarlanan İşkoliklik Envanteri kullanılmıştır. Ölçekte değerlendirme 
ölçeği olarak 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. Anket formunun üçüncü bölümünde ise Diener, 
Emmons, Larsen ve Griffin (1985a) tarafından geliştirilen yaşam doyum ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçek, Yetim (1991) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ise α = .74 
olarak bulunmuştur. Ölçekte değerlendirme ölçeği olarak 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçekte her bir ifade için 1: Hiç Katılmıyorum, 2: Çok Az Katılıyorum, 3: Orta Düzeyde 
Katılıyorum, 4: Büyük Oranda Katılıyorum, 5: Tamamen Katılıyorum şeklinde bir tercih listesi 
düzenlenmiştir. 

Araştırmada konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerinin işkolik davranışları ile yaşam 
doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak kurulan araştırma modeli Şekil 1’de 
gösterilmektedir. Model, demografik değişkenlere bağlı olarak işkoliklik ile yaşam doyumu 
arasındaki ilişkinin incelenmesi şeklinde planlanmıştır. 

 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 



Ebru GERDAN ve Bayram ŞAHİN  

 2846 

Araştırmada konaklama işletmeleri yöneticilerinin işkolik davranışları ile yaşam doyumu 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca yöneticilerin işkolik davranışlarını ve 
yaşam doyumunu etkileyen bazı faktörlerin bulunduğu varsayılmaktadır. Bu çerçevede 
araştırma ile ilgili alan yazın taraması yapılmış ve araştırmanın hipotezleri oluşturulmuştur. 

İşkoliklik ile alan yazın incelendiğinde, Burke ve diğerleri (2006) cinsiyet ile işkoliklik arasında, 
Serçeoğlu (2015) eğitim düzeyi ve işletmede çalışılan kademe arasında anlamlı bir ilişkinin 
olduğu tespit etmişlerdir. Yaşam doyumu ile ilgili alan yazın incelendiğinde, Dikmen (1995), 
cinsiyet ile yaşam doyumu arasında, Plagnol ve Easterline (2008), eğitim düzeyi ile yaşam 
doyumu arasında, Yetim (2001), eğitimin tek başına yaşam doyumunu etkilemediği kıdem, 
sosyal statü, gelir düzeyi ile birleşince yaşam doyumu arasında anlamlı farklılıkların 
belirlendiğini tespit etmişlerdir. Andreassen ve arkadaşları (2011) işkoliklik ile yaşam doyumu 
arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Alan yazından elde edilen verilerle ilişkili olarak aşağıda oluşturulan hipotezler test edilmiştir: 

H1. İşkoliklik ile yaşam doyumu arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki vardır.  

H2. İşkoliklik ile demografik özellikler (eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve işletmede çalışılan 
kademe) arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2a. Araştırmaya katılanların işkolik davranışları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

H3. Yaşam doyumu ile demografik özellikler (eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve işletmede çalışılan 
kademe) arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3a. Araştırmaya katılanların yaşam doyumları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 

H4. İşkolikliğin yaşam doyumu üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan yöneticilerin, sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımları tanımlayıcı 
analizlerle (yüzde ve frekans) değerlendirilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri 
Tablo 1’de verilmektedir. 

     Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Cinsiyet F (%) Medeni Durum F (%) 
Erkek 248 62.0 Evli 272 68.0 
Kadın 152 38.0 Bekar 128 32.0 
Eğitim Düzeyi F (%) Günlük Çalışma Süresi F (%) 
Lise    50 12.5 8 saat ve altı 264 66.0 
Ön Lisans    173 43.2 9-11 saat arası 127 31.8 
Lisans 177 44.3 12 saat ve üzeri 9 2.2 
Yönetici Olduğunuz 
Pozisyon 

F  (%) Aylık Gelir F (%) 

Şef 99 24.7 1601-2400 TL arası 28 7.0 
Müdür Yardımcısı 67 16.8 2401-3200 TL arası 87 21.8 
Müdür 234 58.5 3201-4000 TL arası 171 42.7 
   4001 TL ve üzeri 114 28.5 
      

 

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, %38,0’i kadın, %62,0’si erkeklerden 
oluştuğu görülmektedir. Araştırmaya katılan konaklama işletmeleri yöneticilerinin %68,0’inin 
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evli olduğu, % 44,3’ünün lisans mezunu olduğu, % 42,7’sinin 3201-4000 TL arası gelire sahip 
olduğu, % 66,0’sının günlük çalışma saatinin 8 saat ve altı olduğu,% 58,5’inin müdür 
pozisyonunda çalışmaktadır. 

Saha araştırması sonucunda işkoliklik ölçeğinin güvenirliğini belirlemek üzere iç tutarlılık 
katsayıları (Cronbach Alpha) hesaplanarak aşağıda Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2. İşkoliklik Ölçeğine İlişkin Güvenirlilik Analizi, Standart Sapma ve Aritmetik Ortalama 
Sonuçları (N=400)  

İfade _ 
X S.S 

Bi
ri

nc
i B

öl
üm

 

İşimi çoğu insanın sevdiğinden daha çok seviyorum. 4,13 0,91 
Çalışırken mola verince kendimi suçlu hissediyorum. 1,46 0,82 
Benim mesleğim işten daha çok eğlenceye benzer. 3,48 1,14 
İşim öyle ilginç ki çoğu zaman bana iş gibi görünmüyor. 3,40 1,17 
İşim gerçekten eğlenceli olduğu için benden beklenenden daha fazla 
çalışırım. 4,17 0,82 

İşte geçirdiğim zamanın çoğundan zevk alırım. 4,19 0,80 
İşimde hoşlanacak bir şey nadiren bulurum. 1,36 0,71 
Çalışırken olduğu kadar çalışmadığım zamanlarda bile vaktimi faydalı 
bir şeylerle değerlendiririm. 4,47 0,76 

İk
in

ci
 B

öl
üm

 

Bazen sabahları kalktığımda, çalışmak için sabırsızlanırım. 2,45 1,23 
İlginç bir projeyle uğraştığımda kendimi ne denli keyifli hissettiğimi 
anlatamam. 4,10 0,73 

İşten bir süreliğine uzak kaldığım zaman bile kendimi sürekli iş hakkında 
düşünürken buluyorum. 2,25 1,14 

Uğraştığım iş ve diğer aktiviteler arasında çok fazla boş zamanım yok. 3,48 0,72 
Çoğu zaman içimde beni çok çalışmaya güdüleyen bir şey var gibi 
hissediyorum. 3,62 0,89 

Bazen çalışmaktan o kadar çok hoşlanırım ki ara vermek bana zor gelir. 2,86 1,12 
Yapmak için verimli bir şey olmadığı zaman tatillerde sıkılırım ve 
huzursuz olurum. 2,27 1,08 

Diğer kişiler beni, aşırı çalışmaya meyilli biri gibi görür. 3,41 1,02 
Birinci Bölüm İkinci Bölüm Ölçek Geneli 

Toplam Ortalama 26,66 
Toplam Varyans 18,12 
Standart Sapma 4,25 
Cronbach’s Alpha ,72 

Toplam Ortalama 24,44 
Toplam Varyans 26,50 
Standart Sapma 5,14 
Cronbach’s Alpha ,78 

Toplam Ortalama 51,10 
Toplam Varyans 69,40 
Standart Sapma 8,33 
Cronbach’s Alpha ,83 

 

Tablo 2’de İşkoliklik Ölçeğine ilişkin güvenirlilik analizi yapılmıştır. Güvenirliğin testi için yarıya 
bölme yöntemi (split-half method) kullanılmıştır. Bu test sonucunda; birinci bölüm (ilk 8 ifade) 
için 0,72, ikinci bölüm (son 8 ifade) için 0,78 ve ölçeğin geneli için ise 0,83 Cronbach’s Alpha değeri 
elde edilmiştir. Önermeler içerisinde en yüksek ortalama, “Çalışırken olduğu kadar çalışmadığım 
zamanlarda bile vaktimi faydalı bir şeylerle değerlendiririm.” şeklindeki 8. ifadede (x=4,47) 
gerçekleşirken, “İşimde hoşlanacak bir şey nadiren bulurum.” şeklindeki 7. ifade (x=1,36) ise en 
düşük katılım düzeyi olan ifade olarak belirlenmiştir.  

Alan araştırması sonucunda yaşam doyumu ölçeğinin güvenirliğini belirlemek üzere iç tutarlılık 
katsayıları (Cronbach Alpha) hesaplanarak aşağıda Tablo 3’te verilmektedir. 
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Tablo 3. Yaşam Doyumu Ölçeğine İlişkin Güvenirlilik Analizi, Standart Sapma ve 
Aritmetik Ortalama Sonuçları (N=400) 

İfade  
_    
X S.S 

Bi
ri

nc
i 

Bö
lü

m
 

 
İdeallerime yakın bir yaşantım vardır. 3,81 0,82 
Yaşam koşullarım mükemmeldir. 3,11 0,90 
Yaşamımdan memnunum. 3,69 0,79 

İk
in

ci
 

Bö
lü

m
 

                                         
ar

t  2
 Şimdiye kadar yaşamdan istediğim önemli şeylere sahip oldum. 3,70 0,80 

Tekrar dünyaya gelsem hayatımdaki hemen hemen hiçbir şeyi 
değiştirmezdim. 3,09 1,14 

Birinci Bölüm İkinci Bölüm Ölçeğin Geneli 
Toplam Ortalama 10,61 
Toplam Varyans 4,98 
Standart Sapma 2,23 
Cronbach’s Alpha ,86 

Toplam Ortalama 6,79 
Toplam Varyans 3,16 
Standart Sapma 1,78 
Cronbach’s Alpha ,75 

Toplam Ortalama 17,40 
Toplam Varyans 14,71 
Standart Sapma 3,83 
Cronbach’s Alpha ,90 

 

Tablo 3’te Yaşam Doyumu Ölçeğine ilişkin güvenirlilik analizi yapılmıştır. Birinci bölüm (ilk 3 
ifade) için 0,86 ikinci bölüm (son 2 ifade) için 0,75 ve ölçeğin geneli için ise 0,90 Cronbach’s Alpha 
değeri elde edilmiştir. İfadelere bakıldığında, en yüksek ortalama (x=3,81), “İdeallerime yakın bir 
yaşantım vardır.” şeklindeki 1. ifadede gerçekleştirirken, “Tekrar dünyaya gelsem hayatımdaki 
hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim.” şeklindeki 5. ifade (x=3,09) ise en düşük katılım 
düzeyine sahip olan ifade olarak belirlenmiştir. 

Konaklama işletmeleri yöneticilerinin cinsiyet değişkenine göre işkoliklik ve yaşam doyumuna 
ilişkin tek örnek t-testi sonuçları aşağıda Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4. Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İşkoliklik ve Yaşam 
Doyumu Açısından Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları 

Tablo 4’te cinsiyet değişkenine göre katılımcıların işkoliklik ve yaşam doyumuna ilişkin aritmetik 
ortalamaları verilmiştir. Analiz sonucunda, katılımcıların cinsiyetleri ile işkoliklik algılamaları 
arasında (p=0,00) ve yaşam doyumu arasında (p=0,00) anlamlı bir fark bulunmuştur. Elde edilen 
bu bulgulardan hareketle H2a ve H3a hipotezleri desteklenmiştir. Elde edilen bulgular 
sonucunda kadın yöneticilerin daha fazla işkolik eğilim gösterdiklerini ve yaşamdan daha fazla 
doyum sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Levene Testi t-Testi 
F P T Sd P (2-Uçlu) 

İşkoliklik 

Eşit Varyanslar 5,25 ,02 3,95 398 ,00 
Eşit Olmayan Varyanslar   4,10 357,47 ,00 
Cinsiyetiniz N X S.S 
Kadın 152 3,32 ,46 
Erkek 248 3,11 ,54 

Yaşam 
Doyumu 

Eşit Varyanslar 1,34 ,24 3,31 398 ,00 
Eşit Olmayan Varyanslar   3,40 346,15 ,00 
Cinsiyetiniz N X S.S 
Kadın 152 3,64 ,70 
Erkek 248 3,38 ,78 
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Araştırmanın bu kısmında değişkenler arasındaki ilişki ve bu ilişkinin yönünü belirlemeye ilişkin 
korelasyon analizi sonuçları Tablo 5’te verilmektedir. 

Tablo 5. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

 1 2 3 4 5 6 7 
Eğitim (1) 1       
Aylık Gelir(2) ,495** 1      
Yönetici Olduğu Konum (3) ,295** ,605** 1     
Yaşam Doyumu (4) ,323** ,319** ,363** 1    
İşkoliklik (5) ,207** ,231** ,300** ,638** 1   

**0,01 düzeyinde anlamlı korelasyon (2-tailed). 

 

Bu analiz sonucunda, konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesi ile yaşam doyumu 
arasında anlamlı ve pozitif yönlü (r=,323, p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. Konaklama 
işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesi artıkça yaşamdan doyumları da artış göstermektedir. 
Konaklama işletmeleri yöneticilerinin geliri ile yaşam doyumu arasında anlamlı ve pozitif yönlü 
(r=,319, p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. Konaklama işletmeleri yöneticilerinin aylık 
gelirleri artıkça yaşamdan doyumları da artış göstermektedir. Konaklama işletmeleri 
yöneticilerinin konumu ile yaşam doyumu arasında anlamlı ve pozitif yönlü (r=,363, p<0,01) bir 
ilişki olduğu görülmektedir. Yöneticilerin işletmedeki konumları artış gösterdikçe yaşam 
doyumlarında artış görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle H3 hipotezi desteklenmiştir. 

Konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesi ile işkoliklik arasında anlamlı ve pozitif 
yönlü (r=,207, p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. Konaklama işletmeleri yöneticilerinin 
eğitim seviyesi artıkça işkoliklik eğilimleri de artış göstermektedir. Konaklama işletmeleri 
yöneticilerinin geliri ile işkoliklik arasında anlamlı ve pozitif yönlü (r=,231, p<0,01) bir ilişki 
olduğu görülmektedir. Konaklama işletmeleri yöneticilerinin gelir seviyesi artıkça işkoliklik 
eğilimleri de artış göstermektedir. Konaklama işletmeleri yöneticilerinin konumu ile işkoliklik 
arasında anlamlı ve pozitif yönlü (r=,300, p<0,01) bir ilişki olduğu görülmektedir. Yöneticilerin 
işletmedeki konumları artış gösterdikçe işkoliklik eğilimleri de artış görülmektedir. Bu 
bulgulardan hareketle H2 hipotezi desteklenmiştir. Konaklama işletmeleri yöneticilerinin 
işkoliklik ile yaşam doyumu arasında anlamlı ve pozitif yönlü (r=,638, p<0,01) bir ilişki olduğu 
görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle, H1 hipotezi desteklenmemiştir. Araştırmadan elde 
edilen bulgular sonucunda işkolik yöneticilerin yaşamlarından doyum aldıkları söylenebilir. 
Yani işini çok seven, çalışmaya bağlı olan, hiç durmadan işini düşünen biri yaptığı işi severek 
yapacak ve bunun sonucunda yaşamından doyum alacaktır. Ayrıca elde ettiği gelir ve konum 
yükseldikçe birey daha fazla işkolik eğilim gösterdiğini ve bunun sonucunda yaşamından daha 
fazla doyum sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

İşkolikliğin yaşam doyumu üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. 
Analiz sonuçları aşağıdaki Tablo 6’da verilmektedir. 

Tablo 6. Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler B Std. Hata Beta T P 
 
Yaşam 
Doyumu 

Sabit 1,691 0,093  18,106 ,000 
İşkoliklik ,433 0,026 ,638 16,520 ,000 
R 2 =0,407; F= 272,916; P=0,000* 
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Tablo 6’da konaklama işletmeleri yöneticilerinin işkoliklik davranışlarına ilişkin algılarının 
yaşam doyumu düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi 
yapılmıştır. Yaşam doyumu bağımlı, işkoliklik unsurunun bağımsız değişken olarak belirlendiği 
regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=272,916; p=0,000 <0,05). Bağımsız değişken olan 
işkoliklik, bağımlı değişken olan yaşam doyumunu açıklama oranı % 40,7 (R2= 0,407)’dir. Bu 
doğrultuda H4 hipotezi desteklenmiştir. 

Araştırma kapsamında işkoliklik ile yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. Bu durumda işkolik yöneticilerin yaşamlarından doyum aldıkları söylenebilir. 
İşkoliklik ile demografik özellikler arasında anlamlı bir ilişki vardır. Araştırmada konaklama 
işletmelerinde çalışan kadın yöneticiler, erkeklere göre daha fazla işkolik eğilimlidir. Kadın 
işgörenlerin işkoliklik düzeyi gerek erkek işgörenler ile rekabet edebilmek adına, gerekse erkek 
işgörenlere göre daha fazla kariyer problemleri yaşamaları, işlerini kaybetme korkuları ve 
kendilerini çalışmaya zorunlu hissetmeleri gibi sebeplerden dolayı daha yüksektir. Araştırmada 
kadın yöneticilerin, erkek yöneticilere kıyasla yaşam doyumları daha yüksektir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmaya ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde işkolik davranışın çok çalışmak ile 
karıştırıldığını buna bağlı olarak işkolikliğin olumlu bir davranış olarak algılanmasına neden 
olduğu anlaşılmıştır. Araştırmaya katılan konaklama işletmeleri yöneticilerinin işkolikliği 
olumlu olarak değerlendirmeleri yaşam doyumlarının da yüksek çıkmasına neden olmuştur. 
Araştırmanın başında işkolik eğilim gösteren bireylerin yaşamlarından aldıkları doyumun düşük 
olacağı varsayılmıştır. Ancak işkolik davranışın gerek toplum içinde gerekse örgütlerde olumlu 
bir davranış olarak düşünülmesi araştırmada beklenilen sonuçların tam tersi sonuçlar çıkmasına 
neden olmuştur.  

Alan yazın incelendiğinde cinsiyetin işkoliklikle ilişkili olduğuna dair bulgulara rastlanmıştır. 
Araştırmaya ilişkin bulgular çoğunluklu olarak erkeklerin kadınlara oranla daha fazla işkoliklik 
eğiliminde oldukları tespit edilmiştir (Burke vd., 2006; Yılmaz vd., 2014). Bunun sebebinin ise 
kadınların yoğun iş temposunun yanı sıra ev işleriyle de ilgilenmesi ve bu yüzden de işten zevk 
alma oranlarının düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ancak araştırmada kadın yöneticilerin 
erkek yöneticilerden daha fazla işkolik davranış göstermektedir. Bunun sebebinin de turizm 
sektöründe erkek egemenliğinin de yönetimin ağırlıklı olması kadın çalışanların bulundukları 
pozisyonu kaybetme korkusuyla daha fazla çalışmalarına ve işkolik davranış göstermelerine 
sebep olduğu düşünülmektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre gelir düzeyi yüksek olan yöneticilerin işkolik 
eğilimlerinin de yüksek olduğu gözlenmiştir. Bireylerin çalışmadaki öncelikli nedeni ekonomik 
kazanç sağlamaktır. Bireylerin elde ettikleri kazanç arttıkça işlerine olan bağlılığı da artmaktadır. 
Bu durum bireylerin işkolik olmalarında önemli bir etmendir. Alan yazındaki çalışmalar 
araştırmamızın sonuçlarını destekler niteliktedir. İlgili yazın incelendiğinde işkolikliğin çalışılan 
kademeyle de ilişkilendirildiği görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, çalışılan kademenin 
işkolikliği pozitif etkileyebileceği ve kıdem olarak ilerlemenin işkolikliği tetikleyebileceği tespit 
edilmiştir. Bu doğrultuda işletmede çalışılan kademe yükseldikçe işkoliklik düzeyinin artacağını 
söylemek mümkündür. Araştırmada gelir düzeyi yüksek olan yöneticilerin yaşam doyumlarının 
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlgili yazında yaşam doyumu ile en çok ilişkilendirilen 
faktör gelir düzeyidir ve aralarında genellikle olumlu bir ilişki olduğu ifade edilmektedir (Keser, 
2003; Doğan ve Şahin, 2015). Bireylerin gelir seviyesi yüksek ise yaşam doyumların da yüksek 
olacağına ilişkin bir kabul edilmişlik söz konusudur. Bireyin gelir seviyesinin yüksek olması alım 
gücünü artıracak ve arzu edilen ihtiyaçları kolaylıkla temin edebileceğinden dolayı yaşam 
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doyumu da yüksek olacaktır, gelir seviyesinin düşük olması bireyin arzu ettiği ihtiyaçları 
karşılanmasında zorluk yaşamasına dolayısıyla yaşam doyumunun düşük olmasına sebep 
olacaktır.  

• Toplumda işkolikliği olumlu olarak nitelendiren ve işkoliklik davranışının kişiye ve işletmeye 
oldukça fayda sağlayacağına ilişkin genel kanaat söz konusudur. Ancak işkoliklik düşünülenin 
aksine bireyde ve örgütte birçok olumsuz etkilere neden olmaktadır. İşkolikliğin olumlu 
olduğuna ilişkin bu genel kanaatle mücadele etmek için İKY departmanına önemli görevler 
düşmektedir. İKY departmanı işkolikliğin olumsuz etkilerine ilişkin işgörenleri bilinçlendirmek 
ve bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenleyerek işgörenlerin işkolik olmalarının önüne 
geçebilir.  

• İşgörenlerin işkolik olmalarında en önemli etkenlerden biri de örgütlerin işgörenlerin daha çok 
çalışmaları için başvurmuş oldukları ödüllendirme sistemidir. İşgörenler yöneticilerin dikkatini 
çekmek, ödülleri alabilmek ve kariyerlerinde gelişme imkânı sağlayabilmek için işkolik 
davranışlar sergilemeye başlamaktadırlar. İşkolik çalışanlar, örgüte kısa vadede katkı sağlıyor 
olsalar da uzun vadede olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Örgütlerin bu sorunlar ile karşı 
karşıya kalmamaları için işkolikliği teşvik edici bu uygulamalar yerine, verimli çalışanların 
ödüllendirildiği bir sistem geliştirmeleri gerekmektedir.  

• Araştırmanın sonucunda kadın yöneticilerin erkek yöneticilere oranla daha fazla işkolik eğilim 
gösterdiği görülmektedir. Bunun nedeni de kadınların erkeklere göre daha fazla kariyer sorunları 
yaşaması, işlerini kaybetme korkuları ve kendilerini daha fazla çalışmaya zorunlu hissetmeleri 
sayılabilir. Bu durumun yaşanmaması için örgüt içinde kadın ve erkeklerin eşit şartlarda gerekli 
çalışma ortam koşullarını sağlanmalı ve özellikle terfi konularında adil bir düzen oluşturulması 
gerekmektedir. 

• İşkolik bireylerin çalışma arkadaşlarıyla iletişimlerinin zayıf olduğu ve bunun sonucunda asosyal 
bireylere dönüştüğü görülmüştür. Bu doğrultuda örgüt içi iletişimin kuvvetlendirilmeli, 
çalışanların birbirlerini daha iyi tanıyabilecekleri ve paylaşımlarda bulunabilecekleri iş dışı 
aktiviteler yapılması örgüt içindeki işkoliklik düzeyinin azalmasını sağlayacaktır. 
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ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla çalışanlarını bu teknolojiye adapte etme yoluna gitmiştir. 
Bu araştırmanın amacı turizm işletmesi çalışanlarının BİT algısını ortaya koymaktır. Araştırmada 
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Abstract 

Information and Communication Technologies (ICT) is considered as the most important 
development affecting human history after the agriculture and industrial revolution. The 
innovations it has brought at the macro and micro levels have made the competition strategy of 
the industries indisputable. These innovations have changed the tourism industry significantly. 
In order to keep up with this change and provide competitive advantage, tourism business have 
adapted their employees to this technology. The aim of this research is to reveal the perception 
of ICT of the tourism business employees. Data were collected via a questionnaire and 
conveniende sampling method in December 2018 and January 2019 and the data obtained were 
analyzed and interpreted in SPSS program. In the light of this research, it was observed that the 
frequency of ICT use was directly related to the level of education and welfare. It was concluded 
that the level of perception of the ICT of the employees did not differ by gender, but differed in 
some expressions according to age groups and education levels. 
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GİRİŞ 

Bilginin elde edilmesini, işlenmesini, depolanmasını, ağlar sayesinde bir yerden başka bir yere 
iletilmesini sağlayan bilgisayar ve iletişim teknolojilerini de içinde barındıran tüm teknolojiler 
"bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT)" olarak kabul edilmektedir (Şimşek ve Akın, 2003:12; Anameriç, 
2005:121). BİT, telekom, TV ve radyo yayıncılığı, donanım ve yazılım, bilgisayar hizmetleri ve 
elektronik medya da içerisinde olmak üzere bilgiyi elde etmek, dağıtmak, işlemek, dönüştürmek 
için kullanılan karmaşık ve çeşitli bir dizi uygulama, mal ve hizmettir” (Marcelle, 2000). BİT’in 
tarihi geçmişine bakacak olursak, 1970’li yıllarda Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemleri (BRS) ve 
sonrasında Küresel Dağıtım Sistemleri (KDS), turizm pazarında turizm ürünlerinin dağıtılması 
konusunda, temel elektronik arabirim olarak adeta bir devrim yaratmıştır. BRS, sayısı gün 
geçtikçe çoğalan yolcularla ve bu sektörle alakalı işletimsel sorunların üstesinden gelebilmek için 
hava yolları tarafından geliştirilmiş ve işletilmiş olup, BİT’in dünya genelinde ki ilk uygulamaları 
arasındadır. 1990’lı yılların devamında BRS, turizm işletmelerinin kendi çevrimiçi envanterlerini 
yürütmelerine ve bu envanterlerini seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin erişimine 
açmalarına imkân veren KDS ismiyle ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla artık bu sistemler, turizm 
işletmelerinin ürünlerini küresel çapta kontrolünü sağlamalarını, tanıtmalarını ve satmalarını 
daha kolay hale getirmek ve yönetmek amacıyla kullanılmaktadır (Werthner ve Klein, 1999:2). 

Bu sistemlerin yanı sıra, turizm sektöründe bilgi üretimi ve bilgi akışı da yoğun bir şekilde 
varlığını sürdürmektedir. Bu yüzden turizm sektörünün bilgi ve bilgi akışına bağımlı bir 
yapısının olduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır. BİT 'in kullanılmasının turizmin 
büyümesinde önemli bir rolü vardır, fakat yine de bu sektöre hâkim olan KOBİ’ler sebebiyle 
BİT'in yaygın bir şekilde kullanımı, başka sektörlere kıyas edildiğinde daha geride 
bulunmaktadır (European Commission, 2005). Bilgi yoğunluğu, tüm hizmet sektörlerini 
yakından ilgilendirdiği gibi, turizm sektörünü de çok yakından ilgilendirmektedir. BİT’ in 
iyileştirilmesi turizm sektöründe gerçekleştirilen pek çok uygulamaya etki etmiş ve sektörü daha 
farklı şekilde boyutlandırmıştır. Günlük yapılan işlemlerde de daha geniş zaman dilimlerinde de 
sektörde BİT çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Gretzel vd., 2010:128). Müşterinin 
ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, zamanında ve doğru şekilde aktarılan bilginin, turizm talebinin 
karşılanmasında başarılı müşteri memnuniyetinin anahtarı olabileceği çoğu araştırmacı 
tarafından ifade edilmektedir. Bu yüzden, stratejik noktada, bilginin daha etkin bir şekilde 
yönetilmesi ve zaman kaybetmeksizin tüm dünyaya yayılması konusundaki gücünden dolayı 
bilgi turizm sektöründe evrensel bir özelliğe sahiptir (Özturan, 2007:56). 

Turizm sektöründe bilginin yanı sıra, teknolojik iyileşmeler ve yeniliklerin de işletme içi iletişim 
verimliliği üzerinde etkin rolü vardır. İşletmelerin kurumsal bir yapıya sahip olmalarında ve 
hedeflerine ulaşmaları yolunda işletme içi iletişimin çok büyük oranda etkisi bulunmaktadır. 
Özellikle teknolojinin sürekli iyileşmesi ve buna paralel olarak yeni iletişim araçlarının sektöre 
girmesi örgüt içi iletişim düzeyinde hıza ve artışa sebep olmuştur. Bu araçlar işletmeler adına 
yeni iletişim yolları kazandırırken, diğer taraftan da kurum imajı ve kalitesinin de artmasına 
katkıda bulunmaktadır (Dündar ve Koralp Özel, 2012:104). Bir işletmenin ulusal ve uluslararası 
alanda istediği noktaya varmasında BİT’in yanısıra nitelikli insan gücünün bulunması da önemli 
bir etken olmaktadır. Bilgiye ulaşma yolları ve erişim hızında yaşanan değişimler, bilgiye ulaşma 
yollarının bilincinde olan, yeni yollar araştıran ve üreten, ulaştığı bilgileri sorgulayan, BİT’i 
kullanabilme yeteneği olan ve kendini yenileyen çalışanlara olan ihtiyacı her geçen gün 
artırmaktadır (Seferoğlu ve Akbıyık, 2007:12-14; Seferoğlu, 2008:47). Özellikle emek yoğun 
hizmetin en üst seviyede olduğu konaklama sektöründe bu ihtiyaç fazlasıyla gözlemlenmektedir. 
Çünkü işletmelerin hedeflerine ulaşmaları ve müşteri talebini karşılamaları kendini güncelleyen 
çalışanlarla mümkün olabilmektedir.  
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Mevcut çalışmada turizm işletmesi çalışanlarının BİT’ i algılama durumları tartışılmaktadır. Bu 
amaçla çalışmanın ilk bölümünde BİT kavramı, önemi ve işletmelerde kullanımlarının sağladığı 
faydalardan literatürden faydalanılarak bahsedilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde BİT ile 
alakalı alanda yapılmış ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Son bölümde yöntem kısmı, verilerin 
elde edilmesi, kullanılan veri analiz yöntemleri ve bu analizlerin çıktıları verilmiş ve sonuç 
cümleleriyle çalışma sonlandırılmıştır. 

 

BİT KAVRAMI ve İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ 

Günlük yaşantımızın olmazsa olmaz iletişim araçlarından biri olan bilgi, sosyo-ekonomik 
yaşantımızın ve yönetim aşamalarının en temel ve stratejik kaynağı olarak düşünülmektedir. 
Gözlem, deney ve araştırma neticesinde ve okuma, akıl yürütme ve yargılama sonucunda 
edinilen düşünsel veri olarak ifade edilen bilgi; kısaca “doğru bilginin doğru zamanda ve doğru 
yere ulaştırılması” şeklinde tanımlanmaktadır (Öğüt, 2003: 12). Olakulehin (2007), bilgiyi farklı 
yollarla edinme, saklama, düzenleme ve iletme aşamalarında kullanılan çeşitli teknolojiler 
şeklinde tanımlamıştır. Diğer taraftan bilgi, belli bir amaç doğrultusunda belli bir içeriğe ve forma 
kavuşturulmuş doğru bilgilerin aktarım süreci olarak ifade edilmiştir (Tutar, 2006: 88).  

Bilgi teknolojileri, bilgi sisteminin teknolojik yanını ifade etmektedir. Sosyal ağlara, eğitim, 
istihdam imkânlarına, çeşitli bilgi ve tavsiyelere internet erişimi sayesinde ulaşmak mümkün 
olabilmektedir (Yüksek, 2013: 56). Bilgiye erişimde kullanılan teknolojiler iletişim amacıyla da 
kullanılabildiğinden dolayı bilgi teknolojisi ve iletişim teknolojisi beraber kullanılmaya 
başlanmış ve BİT kavramı ortaya çıkmıştır. BİT; bilgiyi iletmek, saklamak, yaratmak, paylaşmak 
amacıyla kullanılan radyo, telefon (sabit ve mobil), uydu sistemleri, televizyon, video, DVD, 
bilgisayar ve ağ donanımı ve yazılımı, diğer taraftan, bu teknolojiler sayesinde oluşturulan video 
konferans ve e-posta gibi hizmetleri içine almaktadır (UNESCO, 2006). Başka bir tanıma göre; 
BİT, bilgiyi iletmek, işlemek, yaratmak, dağıtmak, paylaşmak, saklamak ve yönetmek amacıyla 
kullanılan bilgisayar, telekomünikasyon, internet vb. elektronik kaynaklar ve servisler olarak 
ifade edilebilir (Jankowska, 2004:54). BİT, küresel bilgi birikimine ulaşmak ve farklı yerlerdeki 
insanlarla iletişim kurmak amacıyla kullanılabilir, çünkü BİT insanların düşünce yapısını, 
insanların yaşadıkları ve çevrelerindeki yaşam şekillerini önemli düzeyde farklılaştıran 
elektronik bir bilgi aktarımı, alma, işleme ve geri çağırma sistemidir (Ogunsola, 2005:5).  

Turizm sektöründe üç sacayağı mevcuttur. Bunlar; konaklama, seyahat ve ulaştırmadır. Sektör 
bu üç sacayağı üzerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Konaklama, yeme içme, geceleme ve 
eğlenceyi; seyahat, tur organizasyonu, rezervasyon ve bilet satışını, ulaştırma ise kara, demir, 
deniz ve havayolu ulaştırmasını içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayı turizm sektörünün 
katma değer sağlayabilen birçok alanla iç içe olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Güleş ve 
Çetinkaya, 2002: 398). Turizm işletmelerinde temel hedef diğer birçok işletmede görüldüğü gibi 
performansı iyileştirmek ve kazancı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu amaca ise yalnızca hâsılatta 
yükseliş, operasyon maliyetlerinde azalma ve üretim, ürün ve hizmete olan farkındalığın 
iyileştirilmesi ve tutundurulması ile ulaşılabilir. Seyahat hizmeti veren havayolu şirketleri farklı 
bir hedefe sefer organize etmeden önce talebin tahmin edilmesi, yolcu seyahat kapasitesi, seyahat 
sıklığı gibi meselelerde BİT’ den yararlanmaktadırlar (Buhalis ve O’connor, 2005: 12). Konaklama 
işletmeleri ve havayolu şirketleri gibi hizmet sunan firmalar etkin bir gelir yönetimi oluşturarak 
kazançlarında artış sağlayabilmektedirler. Gelir yönetimi takvim, saat, kapasite, maliyet ve 
müşteri ilişkisinin iyi şekilde koordine edilmesiyle mümkündür. Diğer bir deyişle, gelir yönetimi 
doğru ürünün, doğru fiyat ile en doğru zamanda, doğru alıcısına ulaştırılması anlamına 
gelmektedir (Buhalis ve O’connor, 2005: 12). Bu noktada BİT’ in devreye girdiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır.  
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Bilgi teknolojilerinin turizm amaçlı kullanımı zamanla artarken, tüketicilerin bu teknolojiden 
faydalanma oranı da bu paralelde artmaktadır (Milano vd., 2011:26-28). Turizm ve seyahat 
endüstrisi son 20 yıldır bilgi teknolojilerinden faydalanmaktadır (elektronik alışveriş kanalları, 
dijital paralar, telekonferans gibi) (Sarı ve Kozak, 2005: 362). Özellikle internetin kullanılmaya 
başlanmasının ardından turizm pazarı içerisinde yer alan tedarikçiler, tüketiciler ile direkt olarak 
iletişime geçmek amacıyla web sitesi oluşturmaya başlamışlardır (Kracht ve Wang, 2010: 740). 
Sezgin’e göre (2004) turizm sektöründe kullanılmaya başlayan BİT’i dört kısımda incelemek 
mümkündür: 

• Merkezi Rezervasyon Sistemleri: Bu teknoloji türü tur operatörleri, havayolu işletmeleri ve 
konaklama işletmelerine erişimde kullanılmaktadır. 

• Küresel Dağıtım Sistemleri: Bu sistemler turizm endüstrisinde turistik ürünleri talep eden 
kurumların merkezi rezervasyon sistemlerinde bulunan verileri alıp, tek bir noktadan 
dağıtım kanallarına ulaşmasını sağlayan aracılar sistemler olarak bilinir. Seyahat 
acenteleri bu anlamda en bilinen küresel dağıtım kanalı aracısı olarak ifade edilebilir.  

• İnternet: Bilgisayarların ağ vasıtasıyla birbirine bağlandığı sistemler bütünü olarak 
tanımlanabilir. İletişim bu sistematik bütün içerisinde elektronik posta, world wide web 
(www) gibi iletişim araçları vasıtasıyla sağlanmaktadır. Konaklama işletmeleri 
internetten en çok faydalanan turizm alt sektörlerinden birisidir.  

• İntranet: İntranet, internetle benzer özelliklere sahip olan fakat kapsam olarak internete 
göre kısıtlı olan ve bu kapsamı bir organizasyon ya da organizasyonla ilişkili birimlerle 
sınırlı tutan bilgisayarlar arası bir ağ olarak ifade edilebilir.  

Turizmin BİT’ e olan gereksinimi 4 kısımda ele alınabilir; 

• Turizm, istihdam yaratması ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine yaptığı katkı 
sebebiyle önemlidir. 

• Turizm dünya çapında bir endüstridir. 
• Turizm, bilim ve emeğe dayanmaktadır. 
• Tüketici farklılıklarından ötürü ihtiyaçlar ve alışveriş alışkanlıklarında farklılaşmalar 

olacaktır (Arat, 2015: 321). 

Ekonomik açıdan; BİT, son zamanlarda baş döndürücü bir hızla gelişim göstermektedir. BİT 
geliştirilen yazılımlar aracılığıyla kullanıcı-kullanıcı ve kullanıcı-bilgi arasında karşılıklı bir 
etkileşim görevi görmektedir (Geray, 1994: 8). Bu karşılıklı etkileşim ise ekonomik olarak 
işletmelerin konumuna etki etmiş ve e-ticaretin büyük bir ivme kazanarak hızla büyümesine ve 
yayılmasına sebep olmuştur. Bu büyüme ve yayılma neticesinde Turizm sektörü elektronik ağlar 
vasıtasıyla yapılan harcamalar arasında pastadan en yüksek payı alan sektör konumundadır. 
2014 yılı Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine bakıldığında turizm sektörüne dönük 
seyahat acenteleri, konaklama ve taşımacılık amacıyla 42,1 milyon değerinde işlem yapılmış ve 
bu yapılan işlemler neticesinde 13,8 milyar TL harcama yapılmıştır. Bilişim teknolojilerinin 
yoğun kullanımı neticesinde yazılım piyasası da ciddi anlamda ilerlemeler kaydetmiş ve 
dünyada 4,8 trilyon dolar olan yazılım sektörünün Türkiye’deki payı 6,8 milyar dolara çıkmış ve 
2023 hedefi olarak ise 160 milyar dolarlık yazılım piyasası hedef olarak belirlenmiştir (Kasa, 2015: 
10). YASED (2012) raporuna göre, Türkiye‟de BİT sektöründe gerçekleşen 1 birimlik iyileşmenin 
toplam ekonomide 1,8 birimlik büyümeye etkisinin olduğu ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, 
2023 yılında ulaşılmak istenen 2 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içerisinde BİT 
payının hedeflenen %8 bandına ulaşması halinde sektörün yalnızca toplam faktör verimliliği 
artışı sayesinde sağlayacağı faydanın 71 milyar dolar seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir. 
(https://www.yased.org.tr). BİT’in bu katkılarından dolayı turizm sektöründe de son yıllarda 
daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Daha fazla döviz girdisi sağlamanın ve küresel anlamda 
ekonomik pastadan daha fazla pay almanın yolunun daha büyük kitlelere hitap etmek 
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olduğunun ve bunun da BİT ile mümkün olabileceğinin farkına varan turizm sektörü, 
bünyesinde BİT kullanımının yaygınlaştırılması yoluna gitmiştir  

 

LİTERATÜR İNCELEMESİ   

Yapılan alan yazın taramasında BİT ile alakalı yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak eğitim 
alanında olduğu ve BİT’ in ekonomiye katkıları üzerinde yoğunlaşıldığı, fakat son zamanlarda 
öneminin anlaşılmaya başlaması neticesinde turizm sektöründe de çalışmaların arttığı 
gözlemlenmiştir. Dünya genelinde turizm sektöründe BİT’in kullanım yaygınlığını ortaya 
koymak amacıyla yapılmış çalışmalar vardır. Yapılan çalışmalardan birisi 1998 yılında Connoly 
vd., (1998) tarafından yapılmış çalışmadır. Travel Web istatistiklerinden faydalanılan 
araştırmada; internet aracılığıyla otellerden rezervasyon talebinde bulunanların %14’ünün üst 
kademe yönetici, %33’ünün 31-40 yaş aralığındaki kişiler olduğu ifade edilmektedir.  

Wei vd., (2001) tarafından otel rezervasyonlarında internetin kullanım sıklığını belirlemek 
maksadıyla bir çalışma yürütülmüştür. Bu yürütülen araştırma bulgularına bakıldığında 
katılımcı turizm işletmelerinin %91,3’ünün web sitesine sahip olduğu, %82,6’sının web 
yöntemiyle rezervasyon yapma imkânı sunduğu, fakat buna karşılık web yoluyla hizmet satın 
alanların sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir. İnternet vasıtasıyla yapılan rezervasyon 
oranı katılımcıların %75,6’sı için %5’in altında kalmıştır. 2000’li yılların başlarında 
gerçekleştirilmiş bu iki araştırmanın çıktıları bize BİT’in gerçekte turizm sektöründe var olduğu 
ve kullanıldığı, hatta son zamanlarda kullanımının arttığını, fakat bu teknolojiden potansiyel 
tüketicilerin faydalanma konusunda çekimser davrandıklarını göstermektedir. Diğer taraftan 
BİT’i daha yoğun kullanan potansiyel turizm tüketicilerinin ağırlıklı olarak gelişmiş ülke 
vatandaşları olduğu varsayıldığında, BİT kullanım sıklığının eğitim ve refah düzeyi seviyesiyle 
ilişkili olduğu sunucuna varmak da yanlış olmayacaktır.  

Türkiye’de turizm sektöründe BİT’in kullanılmasına dönük ilgili çalışmaların yürütüldüğü 
görülmekle beraber, bu çalışmaların sayısı fazla değildir. Bunlara bir örnek Hançer ve Ataman’ın 
(2006) seyahat acentalarında iletişim teknolojilerinin kullanımı konusu üzerine yürüttükleri 
çalışmadır. Çalışmanın neticesinde edinilen çıktılara bakıldığında, bu seyahat acentalarının web 
sitelerinde olması gereken temel özelliklerine sahip olduğu, fakat rezervasyon amacıyla 
kullanımının fazla yaygınlaşmadığı, bununla birlikte ağırlıklı olarak işletme ile alakalı bilgi 
amaçlı faydalanıldığı ve e-posta aracılığıyla iletişim sağlanması maksatlı kullanıldığı yönünde 
bulgular elde edilmiştir. Bu sonuca göre teknolojiden faydalananların ağırlıklı olarak gelişmiş 
ülke vatandaşları olduğu ve bu teknolojilerin kullanım sıklığının eğitim ve refah düzeyiyle 
doğrudan ilişkili olduğu, yürütülmüş olan çalışmayı destekler nitelikte bir bulgudur. 

Türkiye’de turizm sektöründe BİT’in kullanım sıklığına dair yapılmış çok fazla çalışma 
bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalardan bir tanesi Tutar vd., (2007) tarafından Nevşehir 
bölgesinde faaliyetini sürdüren 3, 4 ve 5 yıldızlı 17 otel işletmesinin bilgi teknolojilerini kullanma 
seviyelerini belirlemek maksadıyla yürütülmüş bir çalışmadır. Bu yürütülen çalışma çıktılarına 
bakıldığında tüm otellerde bilgisayarlı otomasyon kullanım düzeyi ön büro departmanında 
yüksek orandayken, diğer departmanlarda oldukça düşük düzeylerde olduğu tespit edilmiştir. 
Diğer taraftan 5 yıldızlı otellerin tamamının, 3 ve 4 yıldızlı otellerin ise yalnızca belirli bir 
kısmının e-rezervasyon kabul ettikleri sonucuna varılmıştır. Buradan hareketle büyük ölçekli 
işletmelerin daha büyük oranda BİT’ den faydalandıkları, fakat daha küçük ölçekli işletmelerin 
bu konuda daha geride kaldıkları ve önemsemedikleri söylenebilir. Başka bir ifadeyle büyük 
ölçekli işletmeler rekabet avantajı yaratmak için teknolojinin gereklerini yerine getirmeye 
çalışırken, küçük işletmeler bu avantajı görmezden gelmektedirler. 
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Lim’in değişik bir bakış açısıyla yürüttüğü araştırma bulguları oldukça önemlidir. Lim (2009) 
İngiltere’de birbirinden haberi olmayan ve bağımsız faaliyet gösteren otel yöneticilerinin 
teknolojiye olan bağlılıklarını ortaya koymak amacıyla bir çalışma yürütmüştür. Bulgulara 
bakıldığında bu tür otellerin faaliyet yöntemlerinin karmaşık olmasının internet kullanımını 
güçleştirdiği, fakat zaman geçtikçe yöneticilerin direk posta, kamu ilişkileri, satış iletileri veya 
elektronik dağıtım kanallarını kullandıklarında bunun otellerinin mülkiyetini muhafaza etmede 
onlara imkân sunduğunu anladıklarını belirtmektedirler. 

İlgili çalışmalar incelendiğinde genel sonuç olarak BİT’ in teknolojik olarak gelişmiş ülkelerde ve 
büyük işletmelerde daha yaygın bir şekilde kullanıldığı ve bu kullanım sıklığının eğitim ve refah 
düzeyiyle ilişkili olduğu ve son zamanlarda turizm sektöründe kullanımının yaygınlaşmaya 
başladığı sonucuna varılmıştır. Bu yaygınlaşmadan hareketle turizm işletmesi çalışanlarının BİT 
algılama düzeylerinin yüksek olacağı ve işletmelerin işleyişine olumlu katkılar sağlayacağı 
tahmin edilmektedir.  

Yukarıda verilen çalışmalardan hareketle oluşturulan ve cevap aranacak hipotezler şunlardır;  

H1: Çalışanların BİT algıları cinsiyete göre farklılık göstermektedir.  

H2: Çalışanların BİT algıları yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.  

H3: Çalışanların BİT algıları eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir.   

 

ARAŞTIRMANIN AMACI ve YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada ki amaç turizm işletmesi çalışanlarının BİT kullanımlarına yönelik algılarının tespiti 
ve işletmelerde BİT kullanımlarına yönelik görüşlerini öğrenmektir. Araştırmanın evreni olarak 
Konya ilinde faaliyetini sürdüren 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan personel seçilmiştir. Konya 
ilinde faaliyet gösteren otel işletmeleriyle alakalı bilgi Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1: Konya İli Otel İşletmeleri 

İşletme Türü Otel Sayısı Yatak Kapasitesi 

Turizm İşletme Belgeli 38 6.497 

Yatırım Belgeli 4 1.006 

Belediye Belgeli 103 5.536 

Toplam 145 13.039 

 

Turizm İşletme belgeli otellerin 6 tanesi 5 yıldız, 10 tanesi 4 yıldız, 17 tanesi 3 yıldız, 2 tanesi 2 
yıldız ve 3 tanesi ise özel belgelidir. Yatırım belgeli oteller kullanıma sunulduğunda, Konya ilinde 
faaliyetini sürdürecek otellerin yatak kapasitesinin 7.503’ e ve 5 yıldızlı otel sayısının ise 8’e 
çıkacağı belirtilmektedir (https://konyakultur.gov.tr). 
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Araştırmanın Yöntemi 

Tarama çalışması bir araştırma evreninin eğilim, tutum ya da görüşlerini bu evrendeki bir 
örneklemle çalışarak nicel ya da sayısal olarak tanımlamaya olanak sağlar. Bu araştırmalar, 
örneklemden evrene genelleme yapmak maksadıyla, veri toplamada yapılandırılmış anketleri 
kullanan kesitsel ve boylamsal çalışmaları içerir (Fowler, 2009:159). Tarama yöntemiyle 
yürütülen bu araştırma 2018 Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmiş olup elde edilen geçerli anket 
sayısı 120’ dir. Araştırma ölçeğinin oluşturulmasında Şen (2007)’in “İşletmelerin İletişim 
Teknolojisine Adaptasyonunu Etkileyen Bireysel ve Kurumsal Etmenler” ve Dönmez (2013)’in 
“İngiltere’de ki Gönüllü Sektöründe Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Mevcut Kurumsal Kaynakları 
Kullanmak İçin Yeni Yolların Etkinleştirilmesi” çalışmalarından faydalanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm cevaplayıcıların 
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 5 ifadeden oluşmaktadır. İkinci bölüm ise turizm 
işletmelerinde çalışan personelin işletmede BİT kullanımına ilişkin algılarının ölçmeye yönelik 
35 ifadeden oluşmaktadır. Birinci bölümde yüzde analizi kullanılarak demografik veriler 
yorumlanmıştır. İkinci bölümde ise turizm işletmelerinde çalışan personelin işletmede BİT 
kullanımına yönelik algılarının değerlendirmek için olumsuzdan olumluya doğru oluşturulan 
5’li Likert ölçeği kullanılmış ve elde edilen veriler yorumlanmıştır.  

 

Veri Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde istatistiksel analizler için istatistik paket programı 
kullanılmıştır. Cronbach Alpha katsayısı ölçekteki faktörlerin tamamı için hesaplanmıştır. Bu 
yöntem, ölçekteki maddelerin homojen bir yapı gösteren bir bütünü ifade edip etmediğini 
araştırır (Kalaycı, 2008:178). Ölçme aracının toplam Cronbach Alfa katsayısı α= .72 olduğu 
görülmektedir. Bu değerle ölçeğin güvenilir olduğunu söylenebilir. 

Tablo 2: Normallik Testi 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
        

Statistic     N 
              

Anlamlılık Statistic        N 
                                      

Anlamlılık 
Veri ortalama ,084 120 ,038 ,991     120 ,046 
Skewness                         1.71 Kurtosis                          -1.53 
 

Tablo 2’ de hem Kolmogorov-Smirnov hem de Shapiro-Wilk testi sonuçları bulunmaktadır. 
Gözlem sayısı fazla olduğu için Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarına bakılmalıdır. Burada 
p=0.038 ve test istatistiği 0.084 olarak bulunmuştur. P < 0.05 olduğu için verilerin normal 
dağılmadığı söylenebilir. Normallik testi için Skewness ve Kurtosis değerlerine de bakılmıştır. 
Skewness değerinin 1.71, Kurtosis değerinin -1.53 olduğu gözlenmiştir. Kurtosis ve Skewness 
değerleri -1.5 ile +1.5 olduğunda verilerin normal dağıldığı kabul edilmektedir (Tabachnick and 
Fidell: 2013). Yapılan normallik testlerinde verilerin normal dağılım göstermedikleri görüldüğü 
için Non-Parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri ile veriler analiz 
edilmiştir.  
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BULGULAR 

Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerine dair bulgular Tablo 3’ te görülmektedir. 
Tablo 3 incelendiğinde; araştırmaya katılan bireylerin cinsiyete göre dağılımı %43,3 erkek, %56,7 
kadın, diğer taraftan katılımcıların %44,20’sinin 21-30 yaş aralığında, %55,80 ise diğer yaş 
kategorilerinde yer aldığı görülmektedir.  

Tablo 3: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

  Özellikler f %                   Özellikler f % 

 C
in
si
ye
t Bay  52 43,3 

 
Pe

rs
on

el
 s

ay
ıs

ı 0-50 1 ,8 
Bayan  68 56,7 51-100 74 61,7 
Toplam  120 100 101-150 43 35,8 

 
Ya

ş  

20-A 4 3,3 151-200 2 1,7 
21-30 53 44,2 Toplam 120 100 
31-40 51 42,5 

 
Ç

al
ış

m
a 

sü
re

si
 0-5 29 24,2 

41-50 12 10,0 6-10 70 58,3 
51-U - - 11-15 21 17,5 
Toplam  120 100 Toplam 120 100 

 Eğ
iti

m
 d

üz
ey

i  

İlköğretim    6 5,0     
Lise  44 36,7     
Meslek 
yüksekokulu  

38 31,7     
Fakülte  23 19,2     
Yüksek 
lisans/doktora 

9 7,5     
Toplam  120 100     

 

Bireylerin eğitim düzeylerine bakıldığında ise; %36,7’sinin lise, kalan kısmın ise diğer eğitim 
düzeylerini oluşturduğu görülmektedir. Bireylerin çalışma sürelerine bakıldığında; %58,30’unun 
6-10 yıl aralığında olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin çalışan personel sayılarına bakıldığında; 
otellerin %61,7’ünün çalışan sayısının 51-100 aralığında olduğu belirlenmiştir.  

 

BİT’ e İlişkin Bulgular 

Ankette kullanılan “Likert” tipi beşli sıralama ölçeğine uygun olarak belirlenen ortalama 
puanlarının yorumlanması ve derecelendirilmesi, Tablo 4’te gösterilen puan sınırları kriterine 
göre oluşturulmuştur. Tablo 4’ te yer alan puan sınır değerleri, bireylerin anket formunda yer 
alan ifadelere katılma durumlarına ait cevapların aritmetik ortalamasının eşit dört aralığını 
göstermektedir. 

Konya il merkezinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan personelin BİT’e 
yönelik algı ve katılım düzeylerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan anket formunda yer alan 
ifadeleri algılama ve katılım düzeyleri sonuçları yüksek olanlar ortalamaya göre sıralı olarak 
Tablo 5’te verilmiştir. Bu bağlamda katılımcıların anket formunda yer alan ifadelerin 
çoğunluğunda algılama ve katılım düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür.  
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Tablo 4: Anket Sorularının Puan Aralıkları 

 Puan Ortalama Aralığı Ortalama 

Derecesi Kesinlikle katılmıyorum 1 1.00-1.79 Çok Düşük 

Katılmıyorum 2 1.80-2.59 Düşük 

Kararsızım 3 2.60-3.39 Orta 

Katılıyorum 4 3.40-4.19 Yüksek 

Kesinlikle katılıyorum 5 4.20-5.00 Çok Yüksek 

Tablo 5: Katılımcıların BİT’ e İlişkin Algılama Düzeyleri 

 N Ortalama S.S. Algı 
düzeyleri Çalıştığım kurumdaki müşteri ilişkilerinde bazen 

sorunlar yaşanmaktadır 120 3,21 ,732 
Orta 

 

BİT kullanımı sayesinde iç koordinasyonumuz daha işlev 
hale geldi 

120 3,54 ,777 
Yüksek 

 

Mobil BİT işletmemiz için yararlıdır 120 3,68 ,822 Yüksek 
 BİT daha fazla finansman kaynağını belirlememize 

yardımcı olmaktadır 
120 3,73 ,914 

Yüksek 
 

Yönetim işletmenin tamamında BİT kullanmaya önem 
vermektedir 

120 3,76 ,850 
Yüksek 

 
Hedeflerimize ulaşmak için BİT kullanılmasından 
memnunum 

120 3,76 ,879 
Yüksek 

 
BİT, üstlenemeyeceğimiz projeleri üstlenmemize imkân 
sağlamaktadır 

120 3,79 ,839 
Yüksek 

 

BİT’i kullanma konusunda bazen isteksiz davranırım 120 3,81 1,095 Yüksek 
 İşletmedeki tüm çalışanlar hızlı ve kolaylıkla yeni 

teknolojileri benimser 
120 3,83 ,813 

Yüksek 
 

BİT’i kullanma konusunda çalışma arkadaşlarımı olumlu 
yönde etkilerim 

120 3,92 ,866 
Yüksek 

 
BİT kullanmanın bir sonucu olarak başarılı olduğuma 
inanıyorum 

120 3,94 ,910 
Yüksek 

 
BİT kullanımı finansal sürdürülebilirliğimizi artırdı 120 4,06 ,770 Yüksek 

 BİT kullanımımız, diğer işletmelerle işbirliğimizi 
geliştirdi 120 4,08 ,795 

Yüksek 
 

Toplam Algı 120 5,00   

 

Anket formundaki ifadelere yanıt veren katılımcıların cinsiyetleri ile Konya il merkezinde 
faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde BİT kullanımına ilişkin verdikleri yanıtların 
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dağılımları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek 
maksadıyla Non-Parametric testlerden Mann-Whitney U testi uygulanmıştır.  

Yapılan Mann-Whitney U testi sonuçları incelendiğinde p=0,205 > 0,05 olduğundan 
“H1:Çalışanların BİT algıları cinsiyete göre farklılık göstermektedir.” hipotezi reddedilir. Yani 
katılımcıların anket formunda yer alan ifadelerin tamamını algılama düzeyleri ile cinsiyet 
dağılımları arasında istatistikî bakımdan anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
sonuca göre araştırmaya katılan bireylerin anket formunda yer alan ifadelere müşterek katılım 
gösterdikleri yorumu yapılabilir. 

Anketteki ifadeleri yanıtlayan katılımcıların yaş grupları ve eğitim düzeyleri ile BİT 
kullanımlarına ilişkin ifadelere verdikleri yanıtların dağılımları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılığı belirlemek amacıyla Non-Parametrik testlerden Kruskal-Wallis H testi 
uygulanmıştır. Katılımcılar tarafından cevaplanan anket formunun demografik özellikler 
bölümünde yer alan yaş aralıkları 5 grupta ele alındığından, ikiden fazla grup dağılımları 
arasındaki farkın belirlenmesinde yaygın olarak başvurulan Kruskal-Wallis H testinin daha 
uygun olduğuna karar verilmiştir. “İkiden fazla bağımsız örneğin aynı ana kütlelerden çekilmiş 
olduğunu” iddia eden, ağırlıklı olarak sıfır hipotezinin analizinde kullanılan ve tek yönlü 
varyans (ANOVA) analizine alternatif bir testtir (Ruxton ve Beauchamp, 2008:15; Karagöz ve 
diğerleri, 2009:9). Bu test, tek yönlü varyans (ANOVA) analizinin parametrik olmayan 
karşılığıdır. Kruskall-Wallis H testi ile belirlenen, bireylerin yaş grupları ile anket formunda 
bulunan ifadeleri algılama dağılımları arasındaki istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların, hangi 
gruplar arasında olduğunu ortaya koymak maksadıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. 
Uygulanan Mann-Whitney U testi neticesinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların 
belirlendiği yaş grupları Tablo 6’ da bulunan “Gruplar Arası Anlamlı Fark” sütununda 
özetlenmiştir. 

Tablo 6’da verilen Kruskall-Wallis H testi sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan 
katılımcıların yaş değişkenleri ile anket formunda yer alan bazı BİT ifadelerini algılama 
ortalamaları arasında istatistikî açıdan anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Başka bir ifadeyle, 
katılımcıların bu ifadelere katılım ortalamaları yaş gruplarına göre değişiklik göstermektedir. 
Anlamlı farklılığın bulunduğu ifadelerden ilki p=0,010 <0,05 “BİT kullanımı sayesinde iç 
koordinasyonumuz daha işlev hale geldi” ifadesidir. Bu ifadeye katılımda 21-30 ile 41-50 ve 31-40 ile 
41-50 yaş grupları arasında farklılaşma olduğu görülmektedir. Gruplara ait sıra ortalamaları 
incelendiğinde ise 21-30 yaş grubunun sıra ortalamalarının 41-50 yaş grubundan yüksek olduğu, 
31-40 yaş grubunun sıra ortalamalarının 41-50 yaş grubundan yüksek olduğu görülmektedir. Bir 
diğer anlamlı farklılığın ortaya çıktığı ifade p=0,034 <0,05 “Mobil BİT işletmemiz için yararlıdır” 
ifadesidir. Bu ifadeye katılımda 21-30 ile 41-50 yaş grupları arasında anlamlı farklılaşma olduğu 
görülmektedir. Başka bir ifade p=0,004 <0,05 “Çalıştığım kurumdaki otomasyon sisteminde 
değişikliklerin yapıldığı dönemlerde müşteri ilişkilerinde bazen sorunlar yaşanmaktadır” ifadesidir. Bu 
ifadeye katılımda 21-30 ile 41-50 ve 31-40 ile 41-50 yaş grupları arasında farklılaşma olduğu tespit 
edilmiştir. Son anlamlı çıkan ifade ise p=0,034 <0,05 “BİT’i kullanmadaki beceri ve eğitim eksikliği 
yapılan işlemlerde gecikmeye yavaşlamalara sebep olmaktadır” ifadesidir. Bu ifadeye katılımda 31-40 
ile 41-50 yaş grupları arasında farklılaşma olduğu gözlemlenmektedir. Bu sonuçlar ışığında 21-
30 ve 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grubu arasında genel anlamda BİT’ i algılama ve BİT ile alakalı 
görüşler noktasında farklılaşma olduğunu söylenebilir. Bu sonuca göre bu alt ölçeklerde “H2: 
Çalışanların BİT algıları yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.” hipotezi kabul edilir. Yani bu alt 
ölçekleri algılamada yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar vardır. Diğer alt ölçeklerin 
tamamında hipotez reddedilir. 
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Tablo 6: Katılımcıların Yaş Değişkenleri ile BİT Kullanımına İlişkin Bulgular 

 

Yaş N Sıra Ort. 

 

Anlamlılık 

Gruplar arası 

anlamlı fark 

 
 
BİT kullanımı sayesinde iç koordinasyonumuz 
daha işlev hale geldi 

0-20 4 48,88  
 

0,010 

 
 

2-4,3-4 
21-30 53 67,85 

31-40 51 59,78 
41-50 12 34,96 

Toplam 120  

 
 
Mobil BİT işletmemiz için yararlıdır 

0-20 4 81,88  
 

0,034 

 
 

2-4 
21-30 53 53,25 

31-40 51 61,91 

41-50 12 79,38 
Toplam 120  

 
Çalıştığım kurumdaki otomasyon sisteminde 
değişikliklerin yapıldığı dönemlerde müşteri 
ilişkilerinde bazen sorunlar yaşanmaktadır 

0-20 4 84,25  
 

0,004 

 
 

2-4,3-4 
21-30 53 64,91 

31-40 51 59,35 

41-50 12 38,00 

Toplam 120  

 
BİT’i kullanmadaki beceri ve eğitim eksikliği 
yapılan işlemlerde gecikmeye yavaşlamalara 
sebep olmaktadır 

0-20 4 89,50  
0,034 

 
3-4 21-30 53 63,25 

31-40 51 52,26 

41-50 12 73,67 

Toplam 120  

 

Anket formundaki ifadeleri yanıtlayan katılımcıların eğitim durumları ile anket formunda yer 
alan BİT ifadelerine ilişkin verdikleri yanıtların sıra ortalamaları arasında istatistiksel bakımdan 
anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla Kruskal-Wallis H testi yapılmış, test 
sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. Kruskall-Wallis H testi ile belirlenen, bireylerin eğitim 
seviyeleri ile anket formunda bulunan ifadelere katılım dağılımları arasındaki istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıkların, hangi gruplar arasında oluştuğunu tespit etmek maksadıyla Mann-
Whittney U testi uygulanmıştır. Uygulanan Mann-Whitney U testi neticesinde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıkların tespit edildiği eğitim düzeyleri Tablo 7’de yer alan “Gruplar Arası Anlamlı 
Fark” sütunlarında özetlenmiştir. 

Tablo 7’de verilen Kruskall-Wallis H testi sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan bireylerin 
eğitim düzeylerine göre anket formunda yer alan BİT kullanımı ifadelerini algılama düzeyleri 
arasında yalnızca tek bir ifade de anlamlı farklılık bulunmuştur. Başka bir ifadeyle, bireylerin bu 
ifadeyi algılama ortalamaları eğitim düzeylerine göre farklılaşmaktadır. İstatistiksel olarak 
anlamlı farklılıkların gözlendiği ifade p=0,041 <0,05 “Elektronik ortamda diğer işletmelerden değerli 
bilgileri alıyoruz” ifadesidir. Bu ifadeye bakıldığında, lise ile önlisans ve önlisans ile yüksek 
lisans/doktora mezunları algılama düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Buna göre 
bu alt ölçek için “H3: Çalışanların BİT algıları eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir.” hipotezi 
kabul edilir. Diğer tüm alt ölçekler için hipotez reddedilir. Bu sonuca göre çalışanların büyük 
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çoğunluğunun BİT’ i algıları eğitim düzeylerine göre farklılaşmadığı, müşterek katılım 
gösterdikleri yorumu yapılabilir. 

Tablo 7: Katılımcıların Eğitim Seviyeleri ile BİT’e İlişkin Bulgular   

 

Eğitim Seviyeniz N Sıra Ort. 

 
Anlamlılık 

Gruplar arası 

anlamlı fark 

 
Elektronik ortamda diğer 
işletmelerden değerli 
bilgileri alıyoruz 

İlköğretim 6 55,33  
 

0,041 

 
 

2-3,3-5 

Lise 44 67,31 
Önlisans 38 49,63 
Lisans 23 58,70 
Yüksek 
lisans/doktora 

9 81,17 
Toplam 120  

 

TARTIŞMA ve SONUÇ  

Bilgi ve teknoloji bir işletmeyi ve kurumu ayakta tutan ve geleceğe taşıyan en önemli faktörlerdir. 
Bilgiyi ve teknolojiyi takip eden, kendini daima güncelleyen ve bu teknolojileri işletme içi iletişim 
ağında kullanan kurumlar hedeflerine ulaşmış ve daha az maliyetle daha fazla kar elde etmeyi 
başarmışlardır. Turizm işletmeleri de bilgi ve teknolojinin en çok ihtiyaç duyulduğu ve kendini 
sürekli güncellemesi gereken sektörlerden biridir. Turizm sektörünün ana kaynağı otel 
işletmeleridir ve bu işletmeleri diğer işletmelerden ayıran en önemli özellik emek yoğun bir 
sektör olmasıdır. Bu yüzden işletmelerin sürekli kendilerini güncellemesinin yanı sıra bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin çalışanlar nezdinde de benimsenmesi ve etkin bir şekilde kurum içi 
faaliyet ve organizasyonlarda kullanılmasının sağlanması hem işletmeyi hedeflerine ulaştıracak 
hem de işletme içi bilgi alışverişi ve diğer tüm hizmetlerin eksiksiz ve hızlı bir şekilde yerine 
getirilmesinin sağlayacaktır. 

Bu çalışmada Konya il merkezinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 
personelin BİT kullanımlarına ilişkin katılım ve algı düzeyleri ölçülmeye çalışılmış ve bu amaçla 
çalışanlara veri toplama araçlarından anket formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde 
frekans, Mann-Whitney U testi ve Kruskall-Walls H testleri kullanılmıştır. Yapılan analizler 
neticesinde Konya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan personelin BİT e 
yönelik yöneltilen ifadelere yüksek düzeyde katılım gösterdikleri görülmüştür. Yapılan Non-
Parametrik testlerden Mann-Whitney U testi analiz sonuçlarına göre katılımcıların cinsiyet 
değişkenleri ile BİT değişkenleri arasında anlamlı farklılık bulunamamış ve yöneltilen ifadelerin 
tamamına müşterek katılım gösterdikleri görülmüştür. Buradan hareketle kadınlar ve erkeklerin 
işletmede BİT kullanımı konusunda ki algı ve fikirlerinin benzer olduğunu söyleyebiliriz. 
Bireylerin yaş değişkenleri BİT kullanımları arasındaki ilişkinin test edildiği Kruskall-Wallis H 
testi analiz sonuçları incelendiğinde ise BİT le alakalı yöneltilen ifadelerden yalnızca 4 tanesinde 
21-30 ve 31-40 yaş gurupları ile 31-40 ve 41-50 yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar 
bulunduğu, diğer ifadelerde yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar olmadığı gözlenmiştir. Bu 
ifadeler “BİT kullanımı sayesinde iç koordinasyonumuz daha işlev hale geldi”, “Mobil BİT işletmemiz 
için yararlıdır”, “Çalıştığım kurumdaki otomasyon sisteminde değişikliklerin yapıldığı dönemlerde müşteri 
ilişkilerinde bazen sorunlar yaşanmaktadır”, “BİT’i kullanmadaki beceri ve eğitim eksikliği yapılan 
işlemlerde gecikmeye yavaşlamalara sebep olmaktadır” ifadeleri olduğu görülmektedir. Bireylerin 
eğitim düzeyleri ile BİT’ e yönelik algı düzeyleri arasındaki ilişkinin analiz edildiği Kruskall-
Wallis H testi analiz sonuçları incelendiğinde ise BİT le alakalı yöneltilen ifadelerden yalnızca 1 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2856-2872. 

 2869 

tanesinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiş diğer ifadelerde eğitim düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bu anlamlı bulunan ifade “Elektronik ortamda diğer işletmelerden 
değerli bilgileri alıyoruz”. Bu ifadeyi algılamada lise ile önlisans ve önlisans ile yüksek 
lisans/doktora grupları arasında ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlar incelendiğinde turizm işletmesi 
çalışanlarının BİT algılama düzeyinin yüksek olduğu ve eğitim düzeyiyle doğrudan ilişkili 
olduğu görülmüştür. Bu sonuç Wei ve diğerleri (2001) ile Hançer ve Ataman (2006)’ın 
çalışmalarını destekler niteliktedir. 

BİT’in en çok etki ettiği sektörlerden biri olan turizm, rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler 
için her zaman başvurulan bir yöntem olmuştur. Çünkü turizm sektöründe işletmelerin 
tüketicilere sunduğu bilgiler çok önemlidir. Bu bilgiler hem doğru olmalı, hem hızlı erişilebilir 
olmalı ve aynı zamanda ilgi çekici olmalıdır. İnternetin de keşfedilmesinin ardından sınırsız bilgi 
denizine dönüşen internet sonrasında online görüşme imkanı doğmuştur. Dünyanın diğer 
ucundaki kişilerle görüşme imkânı sağlayan bu teknoloji aynı zamanda maddi olarak çok yük 
olmamaktadır. Bu sayede işletmeler 24 saat müşterilerle görüşebilmekte ve aynı zamanda 
müşteriler de 24 saat istediği bilgiye erişim sağlayabilmektedir. İstendiği takdirde online alım 
satım işlemi de yapılabilmektedir. Turizm işletmelerinde de hedef noktası daima müşteri olduğu 
için müşteri isteklerine daha hızlı cevap verilmeli, her müşterinin bilgileri toplanmalı ve veri 
tabanı oluşturulmalıdır. Sonrasında ise müşterilere özel paketler düzenlenmeli, kişiye özel 
fırsatlar oluşturulmalı ve böylelikle müşterilerle sürekli iletişim halinde olunmalıdır. 

Bu kapsamda bu çalışmanın literatüre sağladığı katkılar verilebilir. Çalışma ile eğitim seviyeleri 
yüksek olan turizm çalışanlarının BİT’i algılama düzeylerinin de yüksek olması sonucunun, 
turizm sektörü yöneticilerine insan kaynağı sağlama konusunda rehberlik edeceği 
düşünülmüştür. Turizm çalışanlarının daha eğitimli ve kendini güncelleyen bireyler olması 
gerektiği konusunda görüş belirtilmiştir. Ayrıca, bilgiye, teknolojiye ve dijitalleşmeye hızlı bir 
dönüşümün yaşandığı günümüzde, araştırma yapmak isteyenler için BİT’in geçmişten 
günümüze gelen değişimi, önemi, sağladığı faydalar ve ilgili çalışmalar verilerek genel bir 
çerçeve çizilmiştir.  

Konya ili merkezinde faaliyetini sürdüren otel işletmesi çalışanlarının BİT algılarının bugünü ve 
yarınına ışık tutması umulan bu çalışma ile çalışanların algı durumlarını görmek mümkün 
olmuştur. Bu bağlamda geliştirilen birkaç öneri şu şekildedir: 

• Turizm sektöründe aktif olarak çalışmakta olan çalışanların BİT ile alakalı algılarını 
olumlu anlamda değiştirmek ve geliştirmek, BİT kullanma sıklıklarını artırmak amacıyla 
hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi gerekmektedir. 

• Turizm sektöründe istihdam edilecek çalışanların BİT ile alakalı bilgi sahibi olması ve 
kendini sürekli güncelleyen bireylerin tercih edilmesi gerekmektedir. 

• Turizm sektörü yöneticilerinin konulan hedeflere ulaşmada en önemli etkenin eğitimli, 
kültürlü ve kendini güncelleyen çalışanlar olduğunun farkına varması ve çalışanlarına 
gerekli eğitimlerin (hizmet içi ve hizmet dışı)verilmesi konusunda duyarlı olması 
gerekmektedir. 

• Turizm işletmeleri için önemi gittikçe daha da anlaşılan BİT’in turizm işletmelerinde 
kullanımının yaygınlaştırılması konusunda gerekli adımlar atılmalıdır. 
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Öz 

Gerek konaklama bölümünde gerekse yiyecek içecek bölümünde yenilikler yaparak müşterilerin 
memnuniyetini sağlamak konaklama işletmeleri için önemlidir. Çünkü müşterilerin işletmeyi 
tekrar tercih etmeleri için müşterilere yenilikler sunmak gerekebilir. Konaklama işletmelerinin 
rekabet avantajı elde etmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için yenilikler ve geliştirme 
faaliyetleri kaçınılmaz bir olgudur. Bu araştırma Sivas’ta faaliyet gösteren turizm belgeli otel 
işletmelerinin yenilik faaliyetlerine bakışlarını ortaya koymak ve elde edilen verilerin analizi 
sonucunda ortaya çıkacak bilgiler ışığında söz konusu işletmelere önerilerde bulunmak amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Sivas’ta faaliyet gösteren turizm belgeli oteller 
oluşturmaktadır. Araştırmada Hjalager (2002) tarafından oluşturulmuş olan inovasyon 
faaliyetlerine ilişkin model çerçevesinde oluşturulan ölçek kullanılmıştır. Çalışmada Sivas’ta 
faaliyet gösteren turizm belgeli otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri düzeylerine ilişkin 
analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda araştırma kapsamında bulunan otel işletmelerinin 
inovasyon faaliyetleri düzeylerinin, işletmenin yönetim şekline, çalışan sayısına, otel 
işletmelerinin yıldız sayısına ve inovasyon ile ilgili yönetici istihdamı durumuna göre farklılaştığı 
tespit edilmiştir. 
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Abstract 

Achieving customer satisfaction by innovating both in the accommodation section and in the food 
and beverage section is important for accommodation businesses. Because it may be necessary to 
present innovations to the customers so that they prefer the business again. Innovation and 
development activities are an inevitable phenomenon in order for accommodation companies to 
gain competitive advantage and sustain their existence. This research was carried out to reveal 
the views of the hotel companies with tourism investment and business certificates operating in 
Turkey to innovation activities and to make suggestions to these enterprises in the light of the 
information to be revealed as a result of the analysis of the data obtained. The universe of the 
research consists of hotels with tourism certificates operating in Sivas. In the research, the scale 
created within the framework of the model for innovation activities created by Hjalager (2002) 
was used. In the study, the analyzes of the innovation activities of the hotels with Tourism 
business certificates operating in Sivas were made.  As a result of the research, it has been 
determined that the innovation activities levels of the hotel businesses differ according to the type 
of management of the business, the number of employees, the number of stars of the hotel 
enterprises and the employment status of the manager related to innovation. 
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GİRİŞ 

Turizm sektöründe inovasyon, işletmeler açısından için kaçınılmaz bir olgu olarak kabul 
edilebilir. Çünkü günümüzde bilgi üretimi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Üretilen bilginin 
uygulamaya transferi en az bilgi üretimi kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. 
İnovasyonların bir bölümü müşteri istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılırken 
önemli bir bölümü ise müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının dışında onların hayatını kolaylaştırmak 
için alanında uzman kişiler tarafından yapılmaktadır. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının takip 
etmek ve onların istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek yenilikleri yapmak işletmeler için 
önemlidir. Diğer taraftan daha değerli ve önemli olan inovasyon ise müşterilerin istek ve 
ihtiyaçlarının önüne geçerek onlara önemli kazanımlar sağlamak olarak görülebilir. Çünkü 
müşteriler söz konusu alanda uzman kişiler değillerdir. Yapılacak olan yenilikleri sadece 
müşterilerin inisiyatifine bırakmak makul bir yaklaşım olmayabilir.  

Konaklama işletmeleri için inovasyonun önemi göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. 
Konaklama işletmelerinde müşteriler genellikle uzun süreli zaman geçirmektelerdir. Ayrıca 
müşteriler konaklama işletmelerinden memnun kalırlarsa genellikle söz konusu konaklama 
işletmesini tekrar tercih etmektelerdir (Bucak ve Özarslan, 2016: 25). Müşterilerin konaklama 
işletmelerinde uzun süre geçirmeleri ve memnuniyet sonrasında tekrar tercih etmeleri nedeniyle 
konaklama işletmelerinin kendilerini diğer işletmelerden ayıran önemli özelliklerini 
kaybetmeden inovasyonlar yapmaları gerekmektedir (Şimşek, 2019: 107). Çünkü müşteriler uzun 
süre geçirdikleri ve tekrar ziyaret ettikleri işletmelerde sürekli olarak aynı ürün, hizmet, mekân, 
uygulama, kullanılan teknoloji ve faaliyetlerle karşılaştıklarında müşteri memnuniyeti düzeyleri 
düşebilir (Hernandez-Perlines vd., 2019: 220). Bu nedenle konaklama işletmelerinin ürün, hizmet, 
mekân, uygulama, kullanılan teknoloji ve faaliyetlerinde inovasyonlar yapmaları işletmelerin 
rekabet avantajı elde etmeleri açısından önemlidir. 

Birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de inovasyon önemli bir yere sahiptir. Turizm 
sektöründe birçok alanda yenilikler ortaya çıkmaktadır. Konaklama işletmeleri söz konusu 
yeniliklere ayak uydurmak zorunda kalmaktalardır. Bunun yanında konaklama işletmelerinin 
sektör genelindeki yeniliklerin yanında kendi özellerinde yenilikleri hayata geçirmeleri 
gerekmektedir (Divisekera ve Nguyen, 2018: 157). Ancak bu şekilde konaklama işletmeleri diğer 
işletmelerden farklılaşacak ve rekabet avantajı elde edebileceklerdir. 

Yukarı belirtilen hususlardan dolayı bu çalışmada Sivas’ta faaliyet gösteren turizm işletme 
belgeli otellerin inovasyon faaliyetlerinin düzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Sivas’ta 
faaliyet gösteren turizm işletme belgeli otellerin inovasyon yeteneklerine ilişkin durum tespiti 
yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca söz konusu otel işletmelerinin özelliklerine göre inovasyon 
faaliyetlerinin farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti amaçlanmıştır. Böylelikle otel işletmelerinin 
yöneticilerinin inovasyon faaliyetleri açısından hangi düzeyde olduklarını görmeleri ve buna 
göre inovasyon faaliyetlerini şekillendirmeleri öngörülmüştür.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yenilik ve İnovasyon kavramları birbirleri ile ilinti kavramlardır. Ancak yenilik kavramı tam 
olarak inovasyon kavramını karşılamamaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde inovasyon 
“yenileşim” olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Yenileşim ise “Değişen 
koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin 
kullanılmaya başlanması, yenilik, inovasyon” olarak ifade edilmiştir (https://sozluk.gov.tr/). 
Yenileşim ile ilgili verilen bu anlamda “yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya 
başlanması” ifadesi işletmecilik açısından önemlidir. Ancak bu ifade yine de inovasyon 
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kavramını tam olarak açıklayamamaktadır. Bu tanımda inovasyonun karşılığı olarak verilen 
yenileşim kavramı işletmeler açısından ele alındığında sadece yönetimsel boyut ile 
sınırlandırılmıştır. Ancak inovasyonun yönetim alanı da dahil olmak üzere türleri 
bulunmaktadır. İnovasyonun türleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 

Tablo 1. İnovasyon Türleri 

İçeriğine göre İnovasyon Türleri 

Ürün veya Hizmet İnovasyonu 

İş Modeli İnovasyonu 

Pazarlama İnovasyonu 

Süreç İnovasyonu 

Deneyim İnovasyonu 

İçerdiği Değişimin Büyüklüğüne Göre 
İnovasyon Türleri 

Radikal İnovasyon 

Artımlı İnovasyon 

Kapsadığı Etki Alanına Göre İnovasyon 
Türleri 

Toplumsal İnovasyon 

Örgütsel İnovasyon 

Kaynak: Ünal ve Kılınç, 2016:102; Kogabayev ve Maziliauskas, 2017: 64-69. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere inovasyon kavramı işletmeler açısından sadece yönetimsel boyut 
olarak ele alınamaz. Türk Dil Kurumu’nun tanımı inovasyonu açıklamakta tam anlamıyla yeterli 
değildir. İnovasyon ile ilgili konu üzerine çalışmış bilim insanları tarafından farklı şekillerde 
tanımlanmıştır. Söz konusu tanımlardan bazıları şu şekildedir; 
 
-Schumpeter (1934) inovasyonu 5 (beş) farklı boyut ile tanımlamıştır. Schumpeter’e (1934) göre 
inovasyon; 1) tüketicilerin henüz tanımadıkları yeni bir ürün ya da hizmetin veya bir ürünün 
daha kaliteli ve işlevsel versiyonun piyasaya sürülmesi, 2) daha önce hiç kimse tarafından 
kullanılmamış veya test edilmemiş, bilimsel olarak yeni olduğu kabul görmüş, ticari olarak yeni 
bir şekilde üretimi ele alan, yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, 3) daha önce tamamına veya 
belirli bir parçasına girilmemiş yeni pazarlara açılmak, 4) yeni bir hammadde veya yarı mamul 
kaynağının keşfi veya elde edilmesi, 5) bir endüstri kolunda tekel oluşturabilecek 
organizasyonun oluşturulması şeklinde beş farklı boyutta kendini göstermektedir. İnovasyonun 
kapsamı açısından farklı boyutlarının olduğu Schumpeter (1934) tanımında açıkça 
görülmektedir. 

-Drucker (1985) inovasyonu girişimcilik bağlamında tanımlamıştır. İnovasyonu girişimciliğin 
aracı olarak belirtmiştir. Drucker (1998) İnovasyonun, girişimcinin yüksek düzeyde mali getiri 
sağlayacak kaynaklar oluşturması, yüksek mali getiri sağlayacak potansiyele sahip veya mevcut 
durumda yüksek mali getiri sağlayan kaynakların desteklenmesi ve geliştirilmesi olduğunu 
belirtmiştir.  

-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) (2019) inovasyon verilerinin toplanması ve 
yorumlanması için ilkelerin yer aldığı “Oslo Kılavuzu” adını verdiği bir kılavuz hazırlamıştır. 
Söz konusu kılavuz belirli aralıklarla yenilenmektedir. Bu kılavuzda işletmecilik alanında 
inovasyon, işletme tarafından kullanılan veya pazara sürülen, önceki ürünlerden veya iş 
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süreçlerinden önemli derecede farklı olan, tamamıyla yeni veya geliştirilmiş ürünler veya iş 
süreçleri olarak tanımlanmıştır (OECD, 2019). 

Yukarıda verilen tanımlarda bazı noktalar ön plana çıkmaktadır. Ön plana çıkan söz konusu 
unsurlar, inovasyonun yeni ürün veya süreç içermesi, İnovasyon çerçevesinde geliştirilen ürün 
veya sürecin ticarileştirilmesi ve geliştirilen ürün veya hizmetin pazar ve sürecin kullanıcılar 
tarafından talep görmesidir. Söz konusu unsurlar doğrultusunda inovasyon, işletmelerin 
müşterilerin veya kullanıcıların talepte bulunmalarını beklemeden, ticari olarak kazanç 
sağlayacak, pazar ve kullanıcılar tarafından talep görecek, yeni ürünler, yeni süreçler geliştirmesi 
veya mevcut ürün ve süreçlerde köklü değişiklikler yapması olarak tanımlanabilir. Ancak konu 
ile ilgili çalışmalarda ürün veya hizmetlerde, işletme ve üretim süreçlerinde yapılan küçük çaplı 
olumlu değişimlerinde inovasyon olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir (Rohtwell ve Gardiner, 
1985: 168). 

Yukarıda belirtilen tanımlarda yer alan unsurlar otel işletmeleri içinde geçerlidir. Otel 
işletmelerinin inovasyon faaliyetleri kapsamında ticari olarak karşılığı olan yeni ürün ve süreçler 
geliştirmeleri gerekmektedir. Aslında inovasyon faaliyetleri açısından otel işletmelerinin yerine 
getirmeleri gerekenler üretim işletmelerinden farklı değildir. Ancak otel işletmelerinin 
karakteristik özelliklerinden dolayı inovasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi zorlaşmaktadır.  

Otel işletmelerinde inovasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin önündeki bazı engeller 
bulunmaktadır. Otel işletmelerinin birçoğunun kurumsallaşma düzeylerinin düşük olması otel 
işletmelerinde yapılacak inovasyon faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca birçok otel 
işletmesinin ailelere ait olması, aile bireyleri tarafından yönetilmesi ve zincir oteller dışında kalan 
otellerin birçoğunun, küçük ölçekli olması otel işletmelerinde gerçekleştirilecek inovasyon 
faaliyetlerinin önünde önemli bir engel olarak görülebilir. Bu doğrultuda otel işletmelerinin 
küçük ölçekli olmalarına bağlı olarak ar-ge birimlerinin olmaması inovasyon faaliyetleri için 
uzman çalışan istihdamını engellemektedir. Dolayısıyla inovasyon faaliyetlerini sekteye 
uğratmaktadır. Turizm sektörü genelinde hakim olan otel işletmelerinde inovasyon 
faaliyetlerinin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin algıda otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri 
üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Ayrıca otel işletmelerinde gerçekleştirilen inovasyon 
faaliyetlerinin diğer işletmeler tarafından taklit edilmesinin kolay olması, taklit etmenin önünde 
engel bulunmaması ve otel işletmelerinin birbirleri arasında bilgi ve deneyim paylaşma 
konusunda ön yargılı olmaları buna bağlı olarak bilgi ve deneyimlerini saklamaları inovasyon 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin önünde engel olarak görülebilir (Hjalager, 2002; 469-470). 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı otel işletmelerinde inovasyon fikrinin ortaya çıkması ve 
bu doğrultuda inovasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ürün üreten işletmelere göre daha zor 
olmaktadır.  
 
Hjalager (2002) yapmış olduğu çalışmada Abernathy ve Clark’in (1985) otomobil endüstrisi için 
yapmış olduğu inovasyon sınıflandırma modelini otel işletmelerine uyarlamıştır. Abernathy ve 
Clark’in (1985) modelinden hareketle Hjalager (2002) otel işletmelerinde gerçekleştirilebilecek 
inovasyon faaliyetlerinin sınıflandırıldığı bir model geliştirmiştir. Şekil 1’de otel işletmelerinde 
gerçekleştirilebilecek inovasyon faaliyetlerinin sınıflandırılması sonucu ortaya çıkan modele yer 
verilmiştir. Modelde temel olarak 4 temel inovasyon türü yer almaktadır; düzenli İnovasyonlar, 
niş inovasyonlar, radikal inovasyonlar, mimari inovasyonlar. 

Şekil 1’de inovasyon türleri altında gerçekleştirilebilecek faaliyetlere yer verilmiştir. Otel 
işletmeleri her inovasyon türü altında farklı faaliyetleri gerçekleştirebilirler. Bu modelin 
oluşturulması inovasyon faaliyetlerinde otel işletmelerinin yöneticilerine yol göstermek 
açısından önemlidir. 
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Şekil 1. Otel İşletmeleri İçin İnovasyon Modeli 

Kaynak: Hjalager, 2002: 466-468.
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Şekil 1’ de verilen inovasyon modelinde yer alan faaliyetler kapsamında yapılacak 
İnovasyonların gerçekleşebilmesi için işletmelerin sistematik olarak inovasyona yönelmeleri 
gerekmektedir. İnovasyon faaliyetlerinin işletmeler tarafından süreç olarak görülmesi ve bu 
sürecin iyi yönetilmesi inovasyon için ön şarttır. 
 
Şekil 1’de verilen modelde yer alan inovasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için inovasyon 
süreci takip edilmelidir. İnovasyon sürecinde, öncelikle yeni fikirlerin üretilmesi gerekir. Ancak 
fikir üretimi planlı ve sistematik olabileceği gibi işletme içerisinde veya dışarısında üretilen 
fikirlerin araştırılması yeni fikirlerin üretilmesi veya keşfedilmesi için önemlidir. Daha sonra 
üretilen veya keşfedilen fikirler doğrultusunda ürün veya hizmet konsepti geliştirme ve 
geliştirilen konsepti test edilmesi gerekir. Bu aşamadan sonra geliştirilen konsept kapsamındaki 
ürün veya hizmetler için pazarlama planı yapılması ve stratejilerin geliştirilmesi faaliyetleri 
gerçekleştirilmelidir. İnovasyon sürecinde bulunan veya geliştirilen ürün veya hizmetle ilgili iş 
analizlerinin (iş tanımları, iş gereklilikleri, iş değerleme vb.) yapılması işletmenin işleyişi 
açısından önemlidir. Yeni ürün veya hizmet doğrultusunda işletmenin ilgili süreçlerinin dizaynı 
sonrasında yeni ürün veya hizmet ortaya çıkar. Ortaya çıkan ürün veya hizmetin pazarda test 
edilir. Test edilen ürün veya hizmetin ticarileştirilmesi ve ilgili müşterilere sunulması inovasyon 
sürecinin son aşamasıdır (Kotler ve Kotler, 2016:121). 

Otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri kapsamında yerine getirmeleri gereken süreç yukarıda 
belirtilmiştir. Ancak söz konusu sürecin gerçekleştirilmesi otel işletmelerinin inovasyon 
becerilerine sahip çalışanları bünyelerine çekmeleri veya inovasyon faaliyetlerinde dışardan 
destek almaları gerekir. 

Otel işletmelerinde inovasyon faaliyetleri üzerine çeşitli akademik çalışmalar yapılmıştır. Söz 
konusu çalışmalardan bazılarına Tablo 2’de yer verilmiştir. Tablo 2’ de görüldüğü üzere 
inovasyon faaliyetlerinin otel işletmeleri için önemli bir yeri vardır. Otel işletmelerinde 
inovasyon faaliyetlerinin hangi noktalarda ürün üreten işletmelerden farklılaştığı yöneticiler 
tarafından bilinmelidir. Bu doğrultuda inovasyon faaliyetlerine yön verilmelidir. Yukarıda yer 
alan çalışmalardan hareketle, otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri gerçekleştirmelerinin 
çeşitli zorluklara sahip olduğu söylenebilir. Otel işletmelerinin inovasyon konusunda yaşanan 
zorlukları aşmak için inovasyon faaliyetleri alanında bilgi ve birikime sahip kamu ve özel ar-ge 
kuruluşlarından destek almaları gerektiği söylenebilir. Yapılan çalışmalarda inovasyon 
faaliyetlerinin otel işletmelerinin performanslarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu 
nedenle otel işletmelerinin daha önce yapılmış çalışmalarda yer verilen önerileri dikkate alarak 
inovasyon faaliyetlerine odaklanmaları gerekir. Diğer taraftan yukarıda ki çalışmalarda 
görüldüğü üzere işletmelerin inovasyon performans düzeyleri söz konusu otel işletmelerinin 
yöneticilerinin inovasyon faaliyetlerine bakış açılarına göre farklılık göstermektedir. İnovasyon 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve başarısı için yenilikçi yöneticilerin ve çalışanların istihdamı 
önemlidir. Otel işletmeleri yukarıda belirtilen unsurları göz önünde bulundurarak inovasyon 
faaliyetlerini gerçekleştirirlerse rekabet açısından avantaj elde edeceklerdir.  

Bu çalışmada otel işletmelerinde inovasyon faaliyetleri ile ilgili teori ve daha önce yapılan 
çalışmalardan hareketle aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur (Hjalager, 2002; Orfila-Sintesb ve 
Jan Mattsson; Monteiro ve Sousa, 2011; Zengin ve Dursun, 2017); 

H1: Sivas’ta faaliyet gösteren turizm yatırım ve işletme belgeli otel işletmelerinin inovasyon 
faaliyetleri gerçekleştirme düzeyleri yüksektir. 

H2: Sivas’ta faaliyet gösteren yatırım ve işletme belgeli otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri 
düzeyleri işletmelerin özelliklerine göre farklılık göstermektedir.  
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Tablo 2. Otel İşletmelerinde İnovasyon Faaliyetlerine İlişkin Yapılmış Bazı Çalışmalar 

Çalışmayı Yapan(lar) Yılı Çalışmanın konusu 

Anne-Mette Hjalager 2002 Çalışmada inovasyon kavramının otel işletmelerinde 
kullanımına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca 
otel işletmeleri için inovasyon modeli önerilmiştir. 
Çalışma sonucunda otel işletmelerinin inovasyon 
faaliyetlerine tek başlarına odaklanmamaları, diğer 
sektörlerden ve kamu kurumlarından destek almaları 
gerektiği vurgulanmıştır. 

Francina Orfila-Sintesb ve 
Jan Mattsson 

2009 Çalışmada otel işletmelerinin inovasyon faaliyetlerini 
kapsayan bir model geliştirilmiştir. Daha sonra söz 
konusu model test edilmiştir. Model inovasyon faaliyetleri 
için temel dört değişken yer almaktadır. Bu değişkenler; 
yönetim, dış iletişim, hizmet kapsamı ve arka ofistir. 
Çalışma sonucunda oluşturulan model kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetlerin performansı olumlu etkileri 
tespit edilmiştir. 

Ileana Pardal Monteiro ve 
Fernando Cardoso Sousa 

2011 Çalışmada inovasyonu teşvik eden ve yenilikçi olarak 
kabul edilen işletmelerin yöneticilerin özellikleri 
araştırılmıştır. Çalışmada yenilikçi özellikleri taşıyan ve 
taşımayan yöneticilerin inovasyon faaliyetlerine ilişkin 
algıları arasındaki farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Sonuç olarak yenilikçi olarak kabul edilen yöneticilerin 
hizmet inovasyonu konusunda yenilikçi olmayan 
yöneticilere göre olumlu yönde farklılaştıkları tespit 
edilmiştir.  

Burhanettin Zengin ve 
Cihan Dursun 

2017 Çalışmada Doğu Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren 4 
ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin inovasyon faaliyetlerinin 
rekabet avantajı üzerinde etkisi olup olmadığı tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda inovasyon 
faaliyetlerinin, otel işletmelerine rekabet avantajı sağladığı 
tespit edilmiştir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın temel amacı Sivas’ta faaliyet gösteren turizm yatırım ve işletme belgeli otellerin 
inovasyon faaliyetleri düzeyi ve inovasyon faaliyetlerinin otellerin özelliklerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın evrenini Sivas’ta faaliyet gösteren turizm yatırım 
ve işletme belgeli otellerin inovasyon faaliyetleri ile ilgili yöneticileri oluşturmaktadır. Çalışmada 
inovasyon faaliyetleri konusunda cevap alınabileceği düşünülen çalışanlara ulaşılmaya 
çalışıldığı için kasti (kararsal, güdümlü) (Karagöz, 2017: 66) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamındaki veriler 2019 Eylül ayı içerisinde toplanmıştır. Evren içerisinden 
ulaşılabilen örneklem sayısı 132’dir. Söz konusu örneklemin otellere göre dağılımı Tablo 3’te 
sunulmuştur. 



Mustafa IŞKIN 

 2881 

Tablo 3. Katılımcıların Görev Yaptıkları Otel İşletmeleri ve Örneklem Sayısı (N=132) 

Otelin Adı Oda Sayısı İnovasyon Faaliyetleri ile ilgili Çalışan Sayısı 

Sivas Büyük Otel 144 12 

The Green Park 148 16 

Buruciye Otel 46 12 

Savona Otel 53 14 

Sivas Alaaddin Otel 47 10 

Behrampaşa Han Otel 48 12 

Köşk Otel  66 14 

Sultan Otel 27 6 

Nevv Otel 33 8 

Paşabey Otel 36 8 

Royal Sivas 61 10 

Eretna Otel 53 10 

  Toplam     132 

 

Belirlenen örneklemin tamamına ulaşılmıştır ve tamamına anket uygulanmıştır. Uygulanan 
ankette kullanılan inovasyon ölçeği Hjalager (2002) tarafından geliştirilen “Otel İnovasyon 
Modeli” temel alınarak geliştirilmiştir. Hjalager (2002) önerdiği modelden yola çıkılarak 
hazırlanan ölçekte yenilik faaliyetlerine ilişkin 19 adet ifade bulunmaktadır. Söz konusu 19 ifade 
toplamda dört alt değişkene yük taşımaktadır. İnovasyon faaliyetlerinin ölçümünde 5’li likert 
ölçeği kullanılmıştır. 5’li Likert ölçeğinde ifadelere katılım düzeyleri 1: Çok Az, 2:Az, 3: Orta 
Düzeyde 4:Fazla, 5:Çok olarak derecelendirilmiştir. Söz konusu ölçeğin geçerlilik ve 
güvenirliliğini ölçmek için ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama sürecinde konu ile ilgili 
uzmanların önerileri alınmış ve otel yöneticilerinin belirli kısmına geliştirilen ölçek 
uygulanmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle güvenilirlik testi yapılmıştır. Güvenilirlik 
testinden sonra ölçeğe ilişkin faktör analizi, çalışmaya katılımcı sağlanan otellerin özelliklerine 
ilişkin frekans analizi ve normallik testleri, sonrasında değişken gruplarının sayısına uygun 
olarak Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis ve Jonckheere-Terpstra Sıralı Alternatifler testi 
analizleri uygulanmıştır (Karagöz, 2017: 271; Can, 2019: 88-320). 

 

ANALİZ ve BULGULAR 

Kullanılan ölçeğin güvenilirlik düzeyini belirlemek için yapılan güvenilirlik analizi sonucunda 
19 maddeden oluşan otel işletmelerinde inovasyon faaliyetleri ölçeğinin Cronbach Alpha 
katsayısı 0,935 olarak tespit edilmiştir. Güvenilirlik testi sonucuna göre ölçeğin yüksek derecede 
güvenilirlik sağladığı söylenebilir (Büyüköztürk, 2010:168). 

Oluşturulan ölçeğin inovasyon faaliyetlerini ölçme derecesini belirlemek için ölçeği oluşturan 19 
ifadeyi kapsayan açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçekte yer alan ifadelerin ölçülmek 
istenen alt değişkenlere 0,50 üzerinde yük taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ölçekten madde 
çıkarılmamıştır. Ayrıca yapılan faktör analizi sonucunda KMO katsayısı 0,826 p(sig.) = 0,000 
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olarak tespit edilmiştir. Bu durum ölçeğin ve örneklemin yeterli olduğunu göstermektedir 
(Karagöz, 2017: 408). 

Araştırma kapsamında ulaşılan, anket uygulanan ve veri elde edilen otellere ilişkin özelliklere 
çalışmanın bu kısmında yer verilmiştir. Söz konusu işletmelere ilişkin araştırma kapsamında yer 
alan özellikler Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Katılımcıların Görev Yaptıkları Otellerin Özelliklerine İlişkin Frekans Analizleri (N=132) 

Otelin Hizmet Süresi N % İnovasyon ile İlgili Yönetici N % 

1 yıl ve altı 4 3,0 Var  30 22,7 

2-4 yıl 14 10,6 Yok 102 77,3 

5-7 yıl 28 21,2 Toplam 132 100,0 

8-10 yıl 22 16.7 Son 5 Yıldaki Otel Tarafından 
Geliştirilen Ürün/Hizmet Sayısı N % 

10 yıl ve üzeri 64 45,5 0 88 66,7 

Toplam 132 100,0 1 10 7,6 

Otelin Çalışan Sayısı N % 2 8 6,1 

10 ve altı 22 16,7 3 6 4,5 

11-20 52 39,4 4 14 10,6 

21-30 32 24,2 5 ve üzeri 6 4,5 

31-40 12 9,1 Toplam 132 100,0 

41-50 4 3,0 Otelin Yıldız Sayısı   

51 ve üzeri 10 7,6 3 Yıldız 66 50,0 

Toplam 132 100,0 4 Yıldız 66 50,0 

Otellerin Yönetim Açısından 

Sınıflandırılması 
N % Toplam 132 100,0 

Şahıs Otel İşletmesi 114 86,4 

 Grup Otel İşletmesi 18 13,6 

Toplam 132 100,0 

 

Tablo 4’te araştırmaya katılan yöneticilerin görev yaptıkları otellere ilişkin frekans analizi 
sonuçları verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre katılımcı yöneticilerin görev yaptıkları otellerin 
%45, 5’i 10 yıl ve üzeri süredir hizmet vermektelerdir. Diğer taraftan çalışan sayısı açısından 
değerlendirme yapıldığında, 11-20 ve 21-30 çalışan sayısına sahip otellerin tüm otellerin 73,6’sını 
oluşturduğu tespit edilmiştir. Otellerin yönetim tarzlarına bakıldığında büyük bir kısmının, 
sayısal olarak %86,4’ünün şahıs işletmesi olduğu belirlenmiştir. Otel işletmelerinde inovasyon ile 
ilgili yönetici olup olmadığına ilişkin frekans analizi sonucunda söz konusu otellerin %77,3’ünde 
inovasyon ile ilgili yönetici bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma kapsamındaki 
otellerin %66,7’sinin son bir yıl içerisinde yeni bir ürün veya hizmet geliştirmediği tespit 
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edilmiştir. Araştırma kapsamındaki otellerin %50’sinin 3 yıldızlı, %50’sinin ise 4 yıldızlı olduğu 
belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezlerden; 

“Sivas’ta faaliyet gösteren turizm yatırım ve işletme belgeli otel işletmelerinin inovasyon 
faaliyetleri gerçekleştirme düzeyleri yüksektir” 

Hipotezinin test edilmesi için öncelikler ifadelerin ortalamaları alınarak alt değişkenler 
oluşturulmuştur. Oluşturulan alt değişkenlerinde ortalaması alınmış ve “inovasyon faaliyetleri” 
ana değişkeni oluşturulmuştur. İnovasyon faaliyetleri ana değişkenine ilişkin ortalama 3,08 
olarak tespit edilmiştir. Sivas’ta faaliyet gösteren otel işletmelerinin inovasyon faaliyetlerine 
ilişkin ortalamaya göre söz konusu otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri düzeylerinin orta 
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle “Sivas’ta faaliyet gösteren turizm yatırım ve işletme 
belgeli otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri gerçekleştirme düzeyleri yüksektir” hipotezi ret 
edilmiştir.  

Araştırma kapsamında toplanan verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine ilişkin yapılan 
analizlerin sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Normallik Testi 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

İnovasyon Faaliyetleri ,219 262 ,000 ,870 262 ,000 

Radikal İnovasyon ,140 262 ,000 ,907 262 ,000 

Niş İnovasyon ,140 262 ,000 ,946 262 ,000 

Mimari İnovasyon ,156 262 ,000 ,946 262 ,000 

Düzenli İnovasyonlar ,170 262 ,000 ,905 262 ,000 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere otel işletmelerinde gerçekleştirilebilecek inovasyon faaliyetlerinin 
uygulanma düzeylerini ölçmek için kullanılan ölçeğin tamamından ve alt değişken düzeyinde 
elde edilen verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Verilerin normal dağılım 
gösterip göstermediğini tespit etmek için kullanılan Kolmogorov-Simirnov testine ilişkin tabloda 
“Sig.” olarak gösterilen p değerinin 0,05’ten küçük olması elde edilen verilerin normal 
dağılımdan farklı olduğunu göstermektedir.  

Araştırmada elde edilen veriler normal dağılım göstermediği için iki grup arasındaki farklılıkları 
tespit etmek için Mann-Whitney U ve ikiden fazla gruplar arasındaki farklılıkları tespit etmek 
için ise Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır.  

Tablo 6’da görüldüğü üzere araştırma kapsamında olan ve şahıslar tarafından yönetilen otel 
işletmeleri ile gruplar (zincir) tarafından yönetilen otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri 
düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır (U=312.000, p < 0,05). Hesaplanan sıralı ortalama 
değerlerine bakıldığında, araştırma kapsamında ki grup otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri 
düzeylerinin (106,17), şahıs otel işletmelerinin inovasyon faaliyeti düzeylerinden (60,24) anlamlı 
düzeyde fazla olduğu görülmektedir. Bu durumda araştırma kapsamında ki şahıs oteli 
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işletmeleri ve grup oteli işletmelerinin inovasyon faaliyetlerinin birbirinden farklı olduğu 
söylenebilir. Bu sonuç literatür ve daha önce konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde 
beklenilen bir sonuçtur (Karacaoğlu ve Sözbilen, 2013: 41; Özkoç ve Kemer, 2018: 568: 
Kallmuenzer, 2018: 1978). Çünkü şahıs otelleri genellikle aile bireyleri tarafından 
yönetilmektelerdir. Bu nedenle kurumsallaşma düzeyleri düşük düzeyde olmaktadır. 
Kurumsallaşma düzeyinin düşük olması inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesini engelleyebilir. 
Ayrıca grup otelleri genellikle büyük ölçekli işletmelerdir. Bu nedenle inovasyon faaliyetleri için 
yeterli insan ve finans kaynaklarına sahip olabilmektelerdir.  

 

Tablo 6. Katılımcıların Sağlandığı Otellerin Yönetim Şekli, İnovasyon Yönetici Olup Olmaması 
ve Yıldız Sayılarına Göre İnovasyon Faaliyetleri Düzeylerinin Farklılığını Gösterir Mann-
Whitney U Testi Tablosu 

Grup N 
Sıralı 

Ortalama 
Mann-Whitney 

U Değeri 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

p 

Şahıs İşletmesi 

Grup İşletmesi 

114 

18 

60,24 

106,17 
312,000 ,000 

3 Yıldız 

4 Yıldız 

66 

66 

44,17 

88,83 
704,000 ,000 

Yönetici Yok 

Yönetici Var 

102 

30 

52,75 

113,23 
128,000 ,000 

 

Diğer taraftan araştırma kapsamındaki otellerin yıldız sayılarına göre inovasyon faaliyetleri 
düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, söz konusu otellerin inovasyon 
faaliyetleri düzeylerinin yıldız sayılarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir (U=704,000, p < 0,05). 
Hesaplanan sıralı ortalama değerlerine bakıldığında, araştırma kapsamındaki 4 yıldızlı otel 
işletmelerinin inovasyon faaliyetleri düzeylerinin (88,83), araştırma kapsamındaki 3 yıldızlı 
otellerin inovasyon faaliyetleri düzeylerinden (44,17) anlamlı düzeyde daha fazla olduğu 
görülmektedir. Bu durumda araştırma kapsamında yer alan 4 yıldızlı otel işletmeleri ve 3 yıldızlı 
otel işletmeleri arasında inovasyon faaliyetleri açısından farklılık olduğu söylenebilir. Literatür 
incelendiğinde benzer çalışmalarda, otel işletmelerinin yıldız sayısı arttıkça inovasyon 
faaliyetleri düzeylerinde arttığına ilişkin araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır (Pardo vd., 2013: 1-2; 
Namjooyan, 2015: 53-54). Otel işletmelerinin yıldız sayılarının artması, otel işletmelerinin ölçek 
olarak büyümeleri olarak kabul edilebilir. Çünkü turizm işletmelerinin yasal sınıflandırmasına 
ilişkin yönetmelikte, yıldız sayısına göre oda sayısı kriteri bulunmaktadır. Bu nedenle daha fazla 
yıldıza sahip otellerin inovasyon için ayırabilecekleri mali kaynaklar daha fazla olabilir. Ayrıca 
oda sayısına bağlı olarak çalışan sayısı artacağı için yıldız sayısı yüksek otel işletmelerinde 
inovasyon faaliyetleri ile ilgili personel istihdamı gerçekleştirmek daha kolay olabilir.  

Araştırma kapsamındaki otel işletmelerinin bünyesinde inovasyon ile ilgili yönetici bulundurma 
durumlarına göre inovasyon faaliyetleri düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, 
söz konusu otel işletmelerinin inovasyon faaliyetlerinin inovasyon ile ilgili yönetici bulundurma 
durumlarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir (U= 128,000, p < 0,05). Hesaplanan sıralı ortalama 
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değerlerine göre, araştırma kapsamında yer alan otel işletmelerinden inovasyon ile ilgili yönetici 
bulunduranların inovasyon faaliyet düzeylerinin (113,23), inovasyon ile ilgili yönetici 
bulundurmayan (52,75) otel işletmelerinden anlamlı düzeyde daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 
Bu durumda araştırma kapsamında yer alan otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri 
düzeylerinin inovasyon ile ilgili yönetici bulundurup bulundurmama durumuna göre farklılık 
gösterdiği söylenebilir. Literatür ve konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar araştırma 
sonuçlarını desteklemektedir (Crossan ve Apaydin, 2010: 1179; Abdi vd., 2015: 153). İnovasyon 
faaliyetleri ile ilgili yönetici istihdamı, otel işletmelerinin inovasyon faaliyetlerini doğrudan 
etkilemektedir. Çünkü inovasyon ile ilgili inovasyon ile ilgili yöneticiler tarafından süreçlerin 
tasarımı, çalışanların inovasyon ile ilgili bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri gerekmektedir. 
Söz konusu faaliyetlerin başarısı için inovasyon ile ilgili yönetici bulunması önemli bir etkiye 
sahiptir (Crossan ve Apaydin, 2010: 1179). 

Tablo 7. Katılımcıların Sağlandığı Otellerin Faaliyet Süreleri, Çalışan Sayıları ve Otel Tarafında 
Son 5 Yıl İçerisinde Geliştirilen Ürün/Hizmet Sayılarına Göre İnovasyon Faaliyeti Düzeylerinin 
Farklılığını Gösterir Kruskal-Wallis ve Jonckheere-Terpstra Sıralı Alternatifler Testleri Tablosu 

 Grup N Sıralı 

Ortalama 

Kruskal-Wallis Jonckheere-
Terpstra 

X2 df p Medyan p 

Hizmet Süresi 

1 yıl ve altı 

2-4 yıl 

5-7 yıl 

8-10 yıl 

10 yıl ve üzeri 

4 

14 

28 

22 

64 

66,50 

42,50 

89,21 

68,68 

61,06 

18,213 4 ,001 

3,0000 

2,0000 

4,0000 

3,0000 

2,5000 

 

 

,324 

Çalışan Sayısı 

10 ve altı 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

50 ve üzeri 

22 

52 

32 

12 

4 

10 

26,23 

56,54 

79,63 

96,50 

125,50 

105,30 

64,011 5 ,000 

2,0000 

3,0000 

3,0000 

4,0000 

5,0000 

5,0000 

,000 

Geliştirilen 
Ürün/Hizmet 

Sayısı 

0 

1 

2 

3 

4 

5 ve üzeri 

88 

10 

8 

6 

14 

6 

51,23 

66,50 

102,50 

125,50 

97,93 

110,17 

57,261 5 ,000 

2,5000 

3,0000 

4,0000 

5,0000 

4,0000 

4,0000 

,000 
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Elde edilen bulgulara göre araştırma kapsamındaki otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri 
düzeylerinin hizmet sürelerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir (p <0,05). Ancak Jonckheere-
Terpstra testi analizi sonucunda en az bir ana kütle ortalamasının, diğer ana kütle 
ortalamalarından küçük olmadığı tespit edilmiştir (p=0,324). Ancak ikili gruplar seçilerek yapılan 
Mann-Whitney U testi sonucunda 2-4 yıl ve 5-7 yıl arasında hizmet veren otel işletmeleri arasında 
inovasyon faaliyetleri düzeyleri bakımından anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sıralı 
ortalamalara bakıldığında 2-4 yıl hizmet süresi olan otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri 
düzeylerinin (42,50), 5-7 yıl hizmet süresi olan işletmelerin inovasyon faaliyetleri düzeylerinden 
(89,21) daha az olduğu görülmektedir. Daha önce yapılmış çalışmaların sonuçları, araştırma 
sonucunda ulaşılan sonuçları desteklemektedir (Kılıç ve Keklik, 2012: 93). Otel işletmelerinin 
hizmet sürelerinin inovasyon faaliyetleri açısından iki yönlü role sahiptir denilebilir. İlk olarak 
otel işletmelerinin hizmet sürelerinin fazla olması, işletmelere tecrübe, bilgi birikimi, müşteriyi 
daha iyi tanıma ve çevreyi tanıma gibi önemli avantajlar sağlayabilir. Ancak diğer taraftan 
işletme bu avantajları iyi kullanamaz, çevreyi takip edip analizler yapamaz ve kendini güncel 
tutamaz ise hizmet süresi önemli bir dezavantaja dönüşebilir. Araştırmada görüldüğü üzere 
hizmet süresi 5-7 yıl olan işletmelerin inovasyon faaliyetlerinin daha yüksektir. Bunun nedeni 
olarak daha fazla hizmet süresine sahip işletmelerin çevre analizi konusunda yetersiz kalmaları 
gösterilebilir. 

Araştırma kapsamında yer alan otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri düzeylerinin söz 
konusu otel işletmelerinin çalışan sayılarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin analizler 
sonucunda, araştırma kapsamında yer alan otel işletmelerinin inovasyon faaliyetlerinin çalışan 
sayılarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir (p<0,05). Jonckheere-Terpstra testi sonucunda en az 
bir ana kütle ortalamasının, diğer ana kütle ortalamalarından küçük olduğu tespit edilmiştir 
(p=0,000). Analiz sonuçlarına göre çalışan sayısı çok olan işletmelerin inovasyon faaliyetleri 
düzeyleri yüksektir. Literatür ve daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde, işletmelerin 
çalışan sayısı ve büyüklüğü ile inovasyon faaliyetleri arasında ilişki olduğu ve işletmelerin 
çalışan sayılarının inovasyon faaliyetlerini pozitif yönlü etkilediği görülmüştür (Akın ve 
Reyhanoğlu, 2014: 23). Otel işletmelerinin çalışan sayısının fazla olması, inovasyon faaliyetleri 
için daha fazla çalışan görevlendirmeye imkân tanıyabilir. Ayrıca otel işletmesi bünyesinde daha 
fazla çalışanın bulunması farklı bakış açısına sahip çalışan sayısını artırabilir. Bu nedenle farklı 
fikirlerin ortaya çıkma olasılığı artabilir. Bu yüzden çalışan sayısının fazla olması inovasyon 
faaliyetleri için önemlidir.  

Sivas’ta faaliyet gösteren turizm işletme belgeli otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri 
düzeylerinin son 1 yıl içerisinde geliştirdikleri ürün veya hizmet sayısına göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek için yapılan analiz sonucunda, söz konusu otel işletmelerinin 
inovasyon faaliyetlerinin son 1 yıl içerisinde geliştirilen ürün veya hizmet sayısına göre 
farklılaştığı tespit edilmiştir (p<0,05). Jonckheere-Terpstra testi sonucunda en az bir ana kütle 
ortalamasının, diğer ana kütle ortalamalarından küçük olduğu tespit edilmiştir (p=0,000). Analiz 
sonuçlarına göre, son 1 yıl içerisinde 3 ürün veya hizmet geliştiren otel işletmelerinin en yüksek 
inovasyon faaliyeti düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir. Otel işletmeleri tarafından son bir yıl 
içerisinde geliştirilen yeni ürün veya hizmet sayısı, inovasyon faaliyetlerinin çıktısı olarak kabul 
edilebilir. Bu nedenle inovasyon faaliyetlerinin son bir yıl içerisinde geliştirilen ürün veya hizmet 
sayısına göre farklılaşması beklenen bir sonuçtur. 

Yapılan analizler sonucunda Sivas’ta faaliyet gösteren turizm işletme belgeli otellerin inovasyon 
faaliyetlerinin, teorik olarak farklılık göstermesine neden olabilecek işletme özelliklerine göre 
farklılaşma gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durumda, “Sivas’ta faaliyet gösteren yatırım ve 
işletme belgeli otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri düzeyleri işletmelerin özelliklerine göre 
farklılık göstermektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan analizler sonucunda Sivas’ta faaliyet gösteren turizm işletme belgeli otel işletmelerine 
ilişkin dikkat çekici sonuçlar elde edilmiştir. Söz konusu sonuçlar şu şekildedir. Söz konusu otel 
işletmelerinin %45,5’inin 10 yıl veya daha üzerinde hizmet süresine sahip olmalarıdır. Bu sonuç 
aslında Sivas’ta faaliyet gösteren turizm işletme belgeli otellerin deneyimli oteller olduklarını 
göstermektedir. Ancak diğer taraftan otel işletmelerinin yarısına yakınının tecrübeli olması 
inovasyon faaliyetlerinin düzeyini düşürmektedir şeklinde yorum yapılabilir. Çünkü hizmet 
süresi 10 yıl ver üzeri olan otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri düzeyleri hizmet yılı 5-7 yıl, 
8-10 yıl ve 1 yıl ve altı olan işletmelerden daha düşüktür. Bunun nedeni otel işletmelerinin 
kendilerini yenilikleri takip etme konusunda güncelleyememeleri olabilir. Ayrıca işletmelerin 
inovasyon için müşteri istek ve taleplerini takip etmelerinden öteye geçmeleri ve müşterilerin 
istek ve taleplerini yönlendirebilme kabiliyetini elde etmeleri gerekir. Bunun için işletmenin 
dinamik ve güncel yapıya sahip olması gerekir (Jones, 2017: 384). Daha önce konu ile ilgili yapılan 
çalışmalara bakıldığında, işletmenin hizmet süresi ile inovasyon faaliyetleri arasında anlamlı bir 
ilişki veya farklılık bulunamamıştır (Tekin ve Durna, 2012; Çetin ve Gedik, 2017). Daha önce 
yapılan çalışmaların sonuçları bu çalışmayı desteklemese de işletmelerin hizmet sürelerine göre 
inovasyon faaliyetlerinin farklılık göstermesi literatürde beklenen bir durumdur. 

Diğer taraftan araştırma kapsamında yer alan otel işletmelerinin çalışan sayılarına göre 
inovasyon faaliyetleri düzeylerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Hjalager (2002) 
çalışmasında küçük işletmelerin inovasyon faaliyetleri için çalışan görevlendiremediğini ve bu 
nedenle küçük otel işletmelerinin inovasyon faaliyetlerinin yetersiz olduğunu belirtmiştir. 
Araştırma bu görüşü desteklemektedir. Bu sonuç üzerine değerlendirme yapıldığında daha fazla 
çalışan olan otel işletmelerinde inovasyon ile ilgili birimlerin kurulması veya inovasyon ile ilgili 
çalışan görevlendirilmesi daha kolay olabilir. Az çalışanı olan otel işletmelerinin inovasyon 
faaliyetleri düzeylerinin düşük olması bu duruma bağlanabilir.  

Araştırma kapsamında ki otel işletmelerinin %51,23’ünün son 1 yıl içerisinde hiç ürün veya 
hizmet geliştirememiş olması dikkat çekicidir. Söz konusu otel işletmelerinde inovasyon 
faaliyetlerinin son 1 yıl içerisinde geliştirilen ürün veya hizmet sayısına göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı ile ilgili analizler sonucunda, yıl içerisinde 3 ürün veya hizmet geliştiren otel 
işletmelerinin inovasyon faaliyetleri düzeylerinin yüksek olması dikkat çekicidir. Burada yıl 
içerisinde 5 ve üzeri ürün veya hizmet geliştiren otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri 
düzeylerinin yüksek olması beklenirken 3 olan işletmelerin inovasyon faaliyetleri daha yüksek 
çıkmıştır. Bu durum inovasyon faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesine bağlı olabilir. Bazı 
işletmelerde inovasyon faaliyetleri kurum kültürünün parçası haline getirilmektedir. Bazı 
işletmeler ise belirli dönemlerde inovasyon faaliyetlerine ağırlık vermekte ve inovasyon 
faaliyetleri dönemsel olarak yürütülmektedir. Bu nedenle böyle bir sonuç ortaya çıkmış olabilir.  

Araştırma sonuçlarına bakıldığında, araştırma kapsamındaki grup otel işletmelerinin inovasyon 
faaliyetleri düzeylerinin şahıs otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri düzeyinden önemli 
derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç literatür ve daha önce yapılan çalışmalarca 
desteklenmektedir. Bunun nedeni olarak grup otel işletmelerinin daha kurumsal bir yapıda 
faaliyet göstermeleri ve grup otel işletmelerinin inovasyon ile ilgili merkezlerinde 
departmanlarının var olması gösterilebilir. Diğer taraftan araştırma kapsamındaki 4 yıldızlı otel 
işletmelerinin de inovasyon faaliyeti düzeylerinin 3 yıldızlı otellerden yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Bu durum beklenen bir sonuçtur ve daha önce yapılmış çalışmalarca 
desteklenmektedir. Çünkü 4 yıldızlı otel işletmeleri nispeten daha fazla çalışana sahiplerdir. 
Ayrıca 3 yıldızlı otel işletmelerine göre daha büyük olan 4 yıldızlı otel işletmelerinin daha fazla 
kaynağa sahip olduğu bu nedenle inovasyon faaliyetleri açısından daha avantajlı oldukları 
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söylenebilir.  Son olarak bünyesinde inovasyon ile ilgili yönetici bulunduran otel işletmelerinin 
inovasyon faaliyetleri düzeylerinin, inovasyon ile ilgili yöneticisi olmayan otel işletmelerine göre 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Daha önce yapılmış olan çalışmalar ve literatür bu sonucu 
desteklemektedir. İnovasyon ile ilgili yönetici bulunması otel işletmelerinin inovasyon 
faaliyetleri üzerinde olumlu etkiler yapacaktır. Çünkü inovasyon sürecine ilişkin 
bilgilendirilmelerin ve yönlendirmelerin yapılması işletmenin inovasyon potansiyelini olumlu 
etkileyebilir.  

Araştırma sonuçlarında görüldüğü üzere inovasyon faaliyetlerini etkileyen birçok değişken 
bulunmaktadır. Burada en önemli unsur otel işletmelerinin kendi ölçeklerine uygun olarak 
inovasyon faaliyetlerine yönelmeleridir. Otel işletmelerinin inovasyon performanslarının 
artırılabilmesine ilişkin, inovasyon faaliyetlerine bütçe ayrılması, çalışanlara inovasyon ile ilgili 
eğitimlerin verilmesi, mümkünse inovasyon ile ilgili departman kurulması veya yönetici 
istihdam edilmesi ve işletmenin öğrenen organizasyona dönüştürülerek inovasyonun örgüt 
kültürünün bir parçası haline getirilmesi önerilebilir. İnovasyonun örgüt kültürünün parçası 
haline getirilmesi sürecinde, örgüt içerisinde inovasyona odaklanılması, örgüt içerisinde 
inovasyon alanında işbirliğinin geliştirilmesi, inovasyon faaliyetleri gerçekleştirilecekse 
inovasyon faaliyetleri içerisinde yer alabilecek nitelikte çalışanların istihdam edilmesi, inovasyon 
faaliyetlerini teşvik edici uygulamalara yer verilmesi ve inovasyon faaliyetlerinin sonuçlarının 
ölçülmesi gerekir (Kirsner, 2020). Ayrıca otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri konusunda 
lider işletmeleri beklemeden hızlı hareket etmeleri, etkin veri sistemi kurmaları, veri odaklı karar 
vermeleri, üst yönetimin inovasyon faaliyetlerine destek vermesi ve işletmenin müşteri odaklı 
olması gereklidir (Çağlayan, 2020). Otel işletmelerinde bilgi yönetimi faaliyetlerinin inovasyon 
faaliyetleri üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır (Kutanis ve Mesci, 2013: 367; Abdi vd., 2015: 
153). Bu nedenle otel işletmelerinde bilgi yönetimi faaliyetlerine önem verilmelidir. Otel 
işletmelerinde çevre ve işletme analizleri sonucunda elde edilen bilginin sınıflandırılması, analiz 
edilmesi ve raporlanması için süreçlerin oluşturulması ve elde edilen bilginin işletme içerisinde 
dağıtımının gerçekleştirilmesi inovasyon faaliyetlerini olumlu yönde etkileyecektir. Diğer 
taraftan inovasyonu destekleyecek iş uygulamalarının işletme içerisinde hayat geçirilmesi 
inovasyon faaliyetleri üzerinde etkiye sahiptir (Crossan ve Apaydin, 2010: 1179). İnovasyon 
faaliyetlerini destekleyecek iş uygulamalarının geliştirilmesi ve bu kapsamda çalışanların 
inovasyon odaklı örgüt tasarımı içerisinde çalışmaları, çalışanların inovasyon faaliyetleri 
içerisinde yer almalarını kolaylaştıracaktır (Özşeker vd., 2018: 140-143). Böylelikle otel 
işletmelerinin inovasyon faaliyetleri performansları artacaktır. Bu nedenle inovasyon 
faaliyetlerini destekleyecek iş uygulamalarına önem verilmelidir. Ayrıca inovasyon 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve işletmelerin dolayısıyla ülkelerin daha fazla rekabet avantajı elde 
edebilmeleri için kamu sektörüne önemli görevler düşmektedir. Birçoğu aile işletmesi olan ve 
kobi olarak hizmet sunan otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri için yeterli insan ve finans 
kaynağı bulmaları çok zordur. Bu nedenle kamu kurumlarının inovasyon faaliyetleri konusunda 
otel işletmelerine liderlik yapması gerekir. Kamu kurumlarının öncülüğünde bölgesel veya 
ulusal inovasyon ajanslarının kurulması ve otel işletmelerine destek olmaları inovasyon 
faaliyetleri açısından önemlidir. İnovasyon faaliyetlerinin istenilen düzeye çıkması otel 
işletmelerinin gelirini artıracaktır. Dolayısıyla otel işletmelerinin gelirlerine bağlı olarak ülkenin 
turizm gelirleri artacaktır (Şimşek, 2019: 107; Divisekera ve Nguyen, 2018: 157; Hernandez-
Perlines vd. 2019: 220). Turizm geliri açısından istenilen düzeyde olmayan Türkiye için inovasyon 
faaliyetlerinde liderlik yapacak bir yapının oluşturulması önemli katkılar sağlayabilir. 

Çalışma Sivas’ta faaliyet gösteren turizm işletme belgeli otel işletmelerinin inovasyon 
faaliyetlerine ilişkin yapılan ilk çalışma olması nedeni ile özgündür. Ancak daha sonra yapılacak 
çalışmalarda bu çalışma sonucunda ortaya çıkan farklılıkların kaynağı olarak görülen 
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değişkenlerin, inovasyon faaliyetleri üzerindeki etkileri ölçülebilir. Böylelikle farklılıkların 
altında yatan sebeplere ilişkin değerlendirmelerin doğruluğu ve geçerliliği tespit edilmiş olur.   
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Öz 

Yerel gastronomik değerlerin bir turistik ürün olarak pazarlanmasında yerel halkın rolü 
azımsanmayacak niteliktedir. Yerel halk, gastronomik ürünlerin turistlere sunumunda kendi 
sağlık bilincini, gıdadaki güven algısını ve diğer gıdayla ilgili duygularını kolayca aktarabilen 
kişidir. Bu yüzden yerel halkın gıdada neyi; neden yediğinin bir göstergesi olan gıda yaşam 
tarzının, gıdada yenilik korkusunun, sağlık bilincinin, güvenli gıda algısının ve gıda satın alma 
niyetinin arasındaki etkileşimin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda bu 
etkileşim, çalışmanın amacını da şekillendirmektedir. Araştırmanın örneklemini, Balıkesir ili 
Erdek ilçesi yerel halkı oluşturmaktadır. Yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek anket tekniği ile 
385 adet veri seti elde edilmiştir.  Veriler, tanımlayıcı istatistiki analizler aracılığıyla irdelenmiş 
ve yukarıda bahsedilen etkileşim için oluşturulan hipotezler, Yapısal Eşitlik Modellemesi ile test 
edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, örnekleme dâhil olan katılımcıların sağlık bilinci ve bilgiye 
dayalı beslenme gerçekleştirdikleri, alışkanlıklarının güvenli gıda algılarını tekdüzeleştirdiği ve 
gıdada reklama dayalı tüketim yapmadıkları ortaya çıkmıştır.  
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Abstract 

The role of the local people in the marketing of local gastronomic values as a tourist product is 
considerable. Local people are the ones who can easily convey their health consciousness, 
perception of trust in food and other food related feelings in presenting gastronomic products to 
tourists. What the local people do in food; Determining the interaction between food lifestyle, 
food neophobia, health consciousness, perception of safe food and intent to buy food is an 
important indicator of why it eats, and this interaction also shapes the purpose of the study. The 
sample of the study is the local population of the town of Erdek in Balıkesir province. By 
conducting face-to-face interviews, 385 data sets were obtained with the survey technique. The 
data were examined through descriptive statistical analysis and the hypotheses created for the 
interaction mentioned above were tested by Structural Equation Modeling. As a result of the 
research, it was revealed that the participants included in the sample performed health 
consciousness and knowledge-based nutrition, their habits uniformized their perceptions of safe 
food and did not consume food-based consumption. 
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GİRİŞ 

Gıda satın alımında bireylerin yaşam tarzı diğer bir ifadeyle gıdaya dayalı yaşam tarzı, gıdada 
yenilik korkusu, sağlık endişeleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan güvenli gıda algısından 
oluşan psikografik değişkenler bulunmaktadır. Bu psikografik değişkenler, bireylerin neyi neden 
tercih edip satın aldığının belirleyicisi niteliğindeki unsurlar içerisinde yer alır. Gıda satın alımı; 
hoşlanma, tercih, seçimden oluşan bir süreçtir. Bu süreçte etkili olan ve bireyden kaynaklanan 
faktörlerin yanında hem gıdadan hem de çevreden kaynaklanan nedenler de bulunmaktadır. Söz 
konusu çevresel ve gıdaya dayalı unsurlar ayrı bir çalışma konusu oluşturacak niteliktedir. 

Sürdürülebilir bir turizm gelişimi için yerel gastronomik değerlerin önemi birçok çalışma ile 
ortaya konulmuştur.  Aynı zamanda yerel halkın turizm pazarlamasında kilit nokta olduğu yine 
daha önceki çalışmalarda dile getirilmiştir. Yemek ve turizm uygulamaları iç içe geçmiş bir 
yapıya sahiptir. Destinasyonların anahtar niteliğindeki çekim unsuru olan yerel yemekler, yaygın 
olarak öne çıkan tanıtım aracıdır ve destinasyonun imajına değer katmaktadır. Bu yüzden yerel 
gastronomik ürünlerin sahibi konumundaki yerel halkın yemeği sunarken kendi duygularını, 
bilgisini ve duyduğu hazzı aktarması; turizm pazarlamasında stratejik bir öneme olabilmektedir. 
Buna dayanarak çalışmada öncelikle yerel halkın gıda tüketim alışkanlıkları, sağlık bilinci vb. 
unsurların belirlenmesi üzerine odaklanılmıştır.  Çalışmada Erdek yerel haklının gıdaya dayalı 
yaşam tarzı, gıda yaşam tarzını şekillendiren gıdada yenilik korkusu, sağlık bilinci, buna 
dayanarak ortaya çıkabilecek olan güvenli gıda algısı ve gıda satın alma niyeti belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla Balıkesir ili Erdek ilçesinde yaşayan farklı kültürlere sahip 
katılımcılardan veri toplamaya çalışılmış ve elde edilen veriler ışığında yerel halkın araştırmaya 
konu olan gıda ile ilgili yaşam tarzları, yeni gıdalara karşı tutumları, sağlık bilinçleri, güvenli 
gıda algıları araştırılmıştır.  

 

Gıda Tüketimine Etki Eden Unsurlar 

Bireylerin hemen her konudaki tüketim davranışlarının neden sonuç ilişkisini belirlemek 
amacıyla irdelen konu, yaşam tarzıdır. Tüketicilerin neyi neden aldığının önemli bir göstergesi 
olan yaşam tarzı, ilk olarak Lazer tarafından 1963 yılında “gıdaya dayalı yaşam tarzı” olarak ele 
alınmıştır (Grunert vd., 1993). Bu kavram, daha sonra Gunter ve Furham (1992) tarafından gıda 
tüketiminde önemli bir psikografik değişken olarak ortaya konulmuştur. Gıdaya dayalı yaşam 
tarzı, beslenmek için satın alınan besin ürünlerinin özelliklerinin tüketiciler tarafından nasıl 
değerlendirildiğinin bir ifadesidir. Aynı zamanda gıdaya dayalı yaşam tarzı, tüketicilerin bilişsel 
yapısındaki farklılıklarla da şekillenen bir yapıdır. Gıda alış-veriş ve pişirme yöntemleri, gıdada 
kalite, gıda tüketim biçimi ve gıda satın alma dürtüsü bireylerin gıdaya dayalı yaşam tarzını 
oluşturmaktadır. Bireylerin gıda satın alımındaki karar sürecini betimleyen “alışveriş yöntemi”; 
satın alınan gıda ürünlerinin yemeğe dönüşüm sürecini niteleyen “pişirme yöntemleri”; tüketilen 
gıdanın sağlığa yararlı olup olmadığını ifade eden “kalite unsurları”; gıdanın hangi amaçla 
tüketildiğini belirten “gıda tüketim biçimi” ve yemekten beklenen özellikleri içine alan “gıda 
satın alma dürtüsü” gıdaya dayalı yaşam tarzının temel alt boyutlarıdır (Grunert, 1993; Ryan vd., 
2008). Bireylerin neyi neden satın aldığı ve yediği konusuna ışık tutan bu unsurlar, demografik 
özelliklerle de şekillenebilmektedir. Aynı zamanda gıdaya dayalı yaşam biçimi, bireylerin tercih 
ettiği yiyeceklerin bir gruptan diğerine farklılık göstermesine neden olabilmektedir. Gıdaya 
dayalı yaşam tarzı, aslında bireylerin gıdalara karşı oluşturdukları algılarla ifade edilebilir. Bu 
algılardan biri, yeni gıdalara duyulan endişe ya da korkudur. Diğer bir algı türü, gıdanın sağlıklı 
olup olmadığı veya tüketildiğinde herhangi bir hastalık meydana getirip getiremeyeceğidir. Son 
olarak gıdaya dayalı yaşam tarzının şekillenmesinde etken olarak görülen neden, güvenli gıda 
algısıdır.  
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Küreselleşen dünyada farklı kültürlere olan merakın giderilmesi gıda konusunda da kendini 
göstermektedir. Özellikle teknolojide yaşanan gelişmeler, başka kültürlere ait gıdalara ulaşmayı 
daha da kolaylaştırmaktadır. Hemen her ülkenin gıda pazarına kolaylıkla girebilen farklı 
kültürlere ait yeni gıdalar, toplumun bazı kesimleri tarafından kabul edilebilirken bazıları 
tarafından endişe ile karşılanmaktadır. Ceylan ve Şahingöz (2019) yeni ve farklı gıdalara temkinli 
yaklaşmanın temelinde yenilik korkusunun yattığını belirtmişlerdir. Yazarlar, gıdalara karşı 
bireylerde görülen yenilik korkusunu, gıda neofobisi olarak adlandırıldığını ifade etmişlerdir. 
Perry vd. (2015) gıda neofobisini yeni ve farklı gıdaları denemekten ve bu gıdaları tüketmekten 
çekinme olarak tanımlamışlardır. Alışılmamış bir yemeğin yenilik olarak sunulmasında 
Buckland (2007), bireylerin yeni lezzet deneyimlerine endişeli olduklarını veya sıcak 
bakmadıklarını belirtmektedir. Burada yatan neden, biyolojik ve kültürel algı olarak 
nitelendirilmekte ve bireylerde yeni yiyeceklere karşı korku uyandırmaktadır. Bu korku ile 
yiyecekten uzak durma, tüketimde isteksiz davranış meydana gelir ki bu da literatürde 
“Yiyecekte Yenilikten Korkma (Food Neophobia) olarak isimlendirilmiştir (Pliner ve Hobden, 
1992; Knaapila vd., 2007; Alley ve Potter, 2011). Birey, kendisine zarar verebileceğini düşündüğü 
yiyeceği reddeder (Tuorila vd., 2001) ve bu sayede olası kötü durumların olmasını engeller 
(Rızaoğlu vd., 2013). İnsanlar, alıştıkları yiyecekler karşısında yeni yiyeceklere farklı tutumlar 
sergileyebilmektedirler. Alışılmış yiyecekler, bireylerde bir beslenme döngüsü oluşturur ve bu 
tutum yeni yiyeceklere karşı isteksizlik doğurur. Yiyecekte yenilik korkusu, bilinmeyene karşı 
insanı koruyan ve aynı zamanda bireylere gıda tercihini dikte eden bir mekanizma olarak 
görülmektedir (Yiğit ve Doğdubay, 2017: 162). Bilinmeyeni yeme arzusu ya da alışılmış gıda 
tüketimi, gıdalardan kaynaklanan hastalıklardan korunma algısını da beraberinde geliştirir. 
Sağlık bilinci olarak adlandırılan bu durum, gıdaya dayalı yaşam tarzının belli bir form 
almasında önemli etkendir. 

Gıdaya dayalı olarak meydana gelebilecek hastalıklar; mikroorganizma veya kimyasal 
maddelerle kirlenmiş gıda maddelerinin tüketilmesi ile oluşabilen enfeksiyöz veya toksik 
karakterli hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. Gıda maddelerinin mikroorganizma veya çeşitli 
kimyasallar ile kontaminasyonu, gıda üretiminden tüketimine (“çiftlikten çatala”) kadarki 
süreçte herhangi bir aşamada meydana gelebilmekte ve su, toprak veya hava kirliliğinin neden 
olduğu herhangi bir çevre kirliliğinden kaynaklanabilmektedir (WHO, 2020). 
 
Sağlıklı beslenme, sağlıklı gıda düşüncesinde olan bireyler, gıdada alternatif ürünler ve çeşitlilik 
arayışında bulunmaktadırlar.  Bu arayış içerisinde sağlık açısından doğru yiyeceğin bulunması 
bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Sağlıklı beslenme ve güvenilir gıda tüketme algısı, artan 
eğitim, gelir vb. nedenlerle yaygınlaşmaktadır. Grunert’e (2002) göre bireylerin sağlık açısından 
zihinlerinde oluşan kaygılar, gıda tüketim tercihlerini farklılaştırmış ve sağlıklı ürün arayışına 
sokmuştur. Yüksek sağlık bilincine sahip olan bireylerin çevreye duyarlı ve yaşam kalitesini 
artırmada “sağlıklı yaşam” dürtüsüyle hareket ettiklerini ileri süren Suprapto ve Wijaya 
(2012:173), bu insanların yaşamları boyunca hastalık riskini azaltmayı hedeflediklerini 
belirtmiştir. Sağlık bilinciyle hareket eden insanlar, gıdalardaki fiziksel, biyolojik ve kimyasal 
kirlenmelere aşırı derecede dikkat ederler. Böylece, gıdalardan kaynaklanabilecek hastalıklara 
karşı kendilerini savunmaya alabileceklerini düşünmektedirler. 
 
Gürel ve Aslan (2019), gıdalardan kaynaklanan hastalıklara neden olarak yeterince 
sağlanamayan gıda güvenliğini göstermişlerdir. Güvenli gıda, besinlerin her türlü fiziksel, 
kimyasal, biyolojik ve her türlü zararlı maddelerden arındırılması anlamına gelmektedir. 
Teknolojik gelişmeler sayesinde gıda ürünlerinde riskler daha da çoğalmakta ve bu durumun 
önüne geçilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Sağlıklı gıda tüketiminde bilinçlenen bireyler, 
gıdalardan kaynaklı riskleri elimine etmek için çeşitli yollara başvurmuştur. Tohumun toprağa 
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düşmesiyle başlayan önlemler zinciri şu şekilde sıralanmaktadır.  İyi Tarım Uygulamaları, İyi 
Üretim Uygulamaları, İyi Hijyen Uygulamaları ve İyi Laboratuvar Uygulamaları; güvenli gıda 
elde edilmesindeki önemli çalışmalardır (Gökdemir 2005: 63).  
 
YÖNTEM  
Çalışmada nicel analiz yöntemi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılarak hipotez testleri 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, gıdaya dayalı yaşam tarzı, gıda korkusu ve sağlık 
bilincinin güvenli gıda algısı ve gıda satın alma niyeti üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun 
ortaya çıkarılması olarak belirlenmiştir. Bu amaçla oluşturulan ise hipotezler şu şekilde 
sıralanmıştır.  

H1. Bilgiye dayalı beslenme boyutunun, gıda güvenliği algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H2. Yenilikçi beslenme boyutunun, gıda güvenliği algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H3. Reklama dayalı beslenme boyutunun, güvenli gıda algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H4. Değişikliğe dayalı beslenme boyutunun, güvenli gıda algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H5. Alışkanlıklara dayalı beslenme boyutunun, güvenli gıda algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H6. Sağlık bilinci boyutunun, gıda güvenliği algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H7. Bilgiye dayalı beslenme boyutunun, satın alma niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H8. Yenilikçi beslenme boyutunun, satın alma niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H9. Reklama dayalı beslenme boyutunun, satın alma niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H10. Değişikliğe dayalı beslenme boyutunun, satın alma niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H11. Alışkanlıklara dayalı beslenme boyutunun, satın alma niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H12. Sağlık bilinci boyutunun, satın alma niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H13. Güvenli gıda algısı boyutunun, satın alma niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Araştırmanın konusu gereği oluşturulan model, aşağıdaki gibidir. 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Gıdaya Dayalı 
Yaşam Tarzı 

Gıda Korkusu 

Güvenli Gıda 
Algısı 

Gıda Satın Alma 
Niyeti 

Sağlık Bilinci 
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Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Balıkesir ili Erdek ilçesi yerel halkı çalışmanın evreni olarak seçilmiştir. Kolayda örnekleme 
yöntemi ile veri toplamak amacıyla 1000 adet anket ortaöğretim öğrencilerine verilerek aileleri 
ve kendileri tarafından doldurulması istenmiştir. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başında 
veri toplamaya başlanmış ve geri dönüşler istenilen oranda gerçekleşememiştir. Geri dönüşü 
sağlanan 478 veri setinin, eksik ve rastgele doldurulanları elenmiştir. Son olarak 385 adet veri ile 
çalışmanın analizleri yapılmış ve hipotezler sınanmıştır. Katılımcılara ait demografik özellikler 
Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Cinsiyet (n= 370 ; % 97,1) n % Medeni Durum (n= 375 ; 

%98,4) 
n % 

Kadın 211 54,81 Evli 155 41,3 
Erkek 174 45,19 Bekâr 220 58,7 

Yaş (n=370;  % 97,1) n % Aile Aylık Gelir (n=346 ; % 
90,8) 

n % 

15-24 207  54,3 2000 TL'den az 80 23,1 
25-34  60  15,7 2,000 - 3,500 TL 146 42,2 
35-44  70 18,4 3,501 - 5,000 TL 63 18,2 
45-54 27 7,1 5,001 - 7,500 TL 32 9,2 
55-64 4 1,1 7,500 TL'den fazla 25 7,2 
65 ve üstü  2 0,5    

Meslek (n= 375 ; % 97,4) n % Eğitim Durumu (n=365 ; % 
95,8) 

n % 

Öğrenci 198 52,8 İlkokul 96 26,3 
Ev Hanımı 69 18,4 Lise 242 66,32 
Hizmet Personeli 51 13,6 Önlisans - Lisans 23 6,3 
Serbest Meslek 30 8,0 Lisansüstü 4 1,1 
İşçi 27 7,2    

 

Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 

Alan araştırmasında beş farklı ölçek kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan birinci ölçek; “Gıdaya 
Dayalı Yaşam Tarzı Ölçeği (Food Related Lifestyle Scale)”, Grunerd ve Brunso tarafından 1988 
yılında geliştirilmiştir. Araştırmada kullanılan ikinci ölçek Gıda Korkusu Ölçeği (Food 
Neophobia Scale), 1992 yılında Pliner ve Hobden tarafından geliştirilmiştir.  Üçüncü sırada 1988 
yılında Gould tarafından geliştirilen “Sağlık Bilinci Ölçeği” bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan 
dördüncü ölçek, “Gıda Güvenliği Ölçeği”dir ve 1996 yılında Roddy, Cowan ve Hutchinson 
tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada son olarak Putrevu ve Lord tarafından 1994 yılında 
geliştirilen “Gıda Satın Alma Niyeti Ölçeği” kullanılmıştır.  Ölçeklere ait güvenilirlik değerleri 
(Cronbach Alfa), ortak varyans, ve faktör yüklerini içeren Açımlayıcı Faktör Analiz sonuçları Tablo 
2’de verilmiştir. 

Gıdaya dayalı yaşam tarzı açımlayıcı faktör analizine göre üç alt boyutta nitelendirilmektedir. Bu 
boyutlar sırasıyla; “bilgiye dayalı beslenme”, “yenilikçi beslenme” ve “reklama dayalı beslenme” 
olarak isimlendirilmiştir. Gıda korkusu açımlayıcı faktör analizine göre “değişikliğe dayalı 
beslenme” ve “alışkanlıklara dayalı beslenme” olarak iki alt boyuta ayrılmıştır. Sağlık bilinci, 
gıda güvenliği algısı ve satın alma niyeti ölçekleri tek boyutta ele alınabilmiştir. Çalışmada alt 
boyutlar ışığında gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre araştırma modeli için 8 
gizil değişken belirlenmiştir. Modelin 8 gizil değişkeninden ikisi bağımlı değişken (endojen-gizil 
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değişken), diğer beşi bağımsız değişkendir (egzojen-gizil değişken). Modeldeki endojen-gizil 
değişkenler (bağımlı değişken) “gıda güvenliği algısı” ve “satınalma niyeti” değişkenleridir. İki 
endojen-gizil değişkene etki eden egzojen-gizil değişkenler ise “bilgiye dayalı beslenme”, “yenilikçi 
beslenme”, “reklama dayalı beslenme”, “değişikliğe dayalı beslenme”, “alışkanlıklara dayalı beslenme” ve 
“sağlık bilinci” değişkenleridir. 

Tablo 2: Açımlayıcı Faktör Analizi 
  Faktör 

Yükü 
Ortak 
Varyans 

Güvenilirli
k 

Bilgiye Dayalı Beslenme  
GYT11: Beslemenin lezzetten daha önemli olduğuna inanıyorum. 0,749   
GYT1: Ürün bilgisi benim için önemlidir. 0,698   
GYT12: İşlenmiş yiyeceklerden daha çok taze yiyecekleri tercih ederim. 0,658 21,292 0,714 
GYT10: Organik yiyecekleri inorganik yiyeceklere tercih ederim. 0,622   
GYT21: Koruyucumadde olmadan yemek almayı severim. 0,626   
Yenilikçi Beslenme 
GYT13: Yeni tarifler denemeyi severim. 0,876 36,385 0,751 
GYT14: Yeni pişirme tekniklerini denerim. 0,864 
Reklama Dayalı Beslenme  
GYT2: Reklamlara karşı ilgiliyimdir. 0,819 48,913 0,501 
GYT4: Alışverişte özellikli dükkanları tercih ederim. 0,777 
Değişikliğe Dayalı Beslenme  
GK6: Sosyal etkinliklerde yeni yiyecekler denerim. 0,748   
GK10: Farklı kültürlerden yiyecek sunan restoranlara gitmeyi severim. 0,721 24,922 0,680 
GK4: Farklı kültürlerin yiyeceklerini beğenirim. 0,685 

  

GK1: Sürekli olarak yeni ve farklı yiyecekleri denerim. 0,640   
Alışkanlıklara Dayalı Beslenme  
GK7: Daha önce yemediğim yiyeceği yemekten korkarım. 0,747 

  

GK5: Etnik yiyecekler bana tuhaf gözüktüğü için yemem. 0,707 49,002  0,638  
GK3: Ne olduğunu bilmediğim yiyeceği denemem. 0,664   
GK2: Yeni yiyeceklere güvenmiyorum. 0,633   
Sağlık Bilinci  
SB4: Sağlığımın genellikle farkındayım. 0,840   
SB5: Sağlık durumum için sorumluluk alıyorum. 0,834   
SB2: Sağlığım hakkında çok bilinçliyim. 0,788 62,247 0,848 
SB3: Sağlığımdaki değişimlere dikkat ederim. 0,787   
SB6: Günler geçtikçe sağlığımın durumunun farkında oluyorum. 0,718     

Gıda Güvenliği Algısı  
GGA3: Gıdanın kalite ve güvenilirliği beni çok ilgilendiriyor. 0,828   
GGA1: Bu günlerde birçok gıda kimyasal zehir ve gübre kalıntıları içeriyor. 0,764 73,33  0,636  
Satın Alma Niyeti  

  SAT2: Büyük bir ihtimalle bir sonraki alışverişimde organik gıda satın alabilirim. 0,903   
SAT1: Muhtemelen organik gıda satın alabilirim. 0,864 71,548 0,799 

SAT3: Yakın gelecekte organik gıda satın kesinlikle deneyeceğim. 0,765   

 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Bilgiye dayalı beslenme, yenilikçi beslenme, reklama dayalı beslenme, değişikliğe dayalı 
beslenme, alışkanlıklara dayalı beslenme, sağlık bilinci, gıda güvenliği algısı ve satın alma niyeti 
olarak nitelendirilen boyutlara dair yapılan analizler sonucunda elde edilen istatistiki değerler, 
araştırma modelini doğru şekilde nitelendirmektedir (Tablo 3).  
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Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Model İyi Uyum Değerleri 

   SRK SH T 
Bilgiye Dayalı Beslenme (Birleşik Güvenilirlik- CR:0,810) (AVE:0,588)                                                   
GYT12: İşlenmiş yiyeceklerden daha çok taze yiyecekleri tercih ederim. 0,749   

GYT11: Beslemenin lezzetten daha önemli olduğuna inanıyorum 0,588 0,094 8,917 

GYT1: Ürün bilgisi benim için önemlidir. 0,779 0,100 10,524 
Yenilikçiliğe Dayalı Beslenme (Birleşik Güvenilirlik (CR:0,760) (AVE:0,613) 
GYT14: Yeni pişirme tekniklerini denerim. 0,632   
GYT13: Yeni tarifler denemeyi severim. 0,953 0,163  8,339  
Reklama Dayalı Beslenme (Birleşik Güvenilirlik- CR:0,782) (AVE:0,642)                                                   
GYT4: Alışverişte özellikli dükkânları tercih ederim. 0,569   
GYT2: Reklamlara karşı ilgiliyimdir. 0,589 0,191  5,718  
Değişikliğe Dayalı Beslenme (Birleşik Güvenilirlik- CR:0,792) (AVE:0,810)                                                   
GK10: Farklı kültürlerden yiyecek sunan restoranlara gitmeyi severim. 0,554   
GK6: Sosyal etkinliklerde yeni yiyecekler denerim. 0,647 0,130  8,098  
GK4: Farklı kültürlerin yiyeceklerini beğenirim. 0,578 0,134 7,118 
GK1: Sürekli olarak yeni ve farklı yiyecekleri denerim. 0,584 0,130 7,161 
Alışkanlıklara Dayalı Beslenme (Birleşik Güvenilirlik- (CR:0,816) (AVE:0,830)                                                   
GK7: Daha önce yemediğim yiyeceği yemekten korkarım. 0,675 

  

GK5: Etnik Yiyecekler Bana Tuhaf Gözüktüğü İçin Yemem. 0,580 0,160  4,802  

Sağlık Bilinci (Birleşik Güvenilirlik- (CR:0,964 ) (AVE:0,622)                                                   

SB6: Günler geçtikçe sağlığımın durumunun farkında oluyorum. 0,601     

SB5: Sağlık durumum için sorumluluk alıyorum. 0,752 0,103 16,066 
SB4: Sağlığımın genellikle farkındayım. 0,800 0,109 11,468 
SB3: Sağlığımdaki değişimlere dikkat ederim. 0,718 0,110 10,742 

 SB2: Sağlığım hakkında çok bilinçliyim. 0,755 0,104 11,012 
Gıda Güvenliği Algısı (Birleşik Güvenilirlik- (CR:0,801 ) (AVE:0,634)                                                   
GGA1: Bu günlerde bir çok gıda kimyasal zehir ve gübre kalıntıları içeriyor. 0,605     
GGA3: Gıdanın kalite ve güvenilirliği beni çok ilgilendiriyor. 0,771 0,114 10,963 
Satın Alma Niyeti Birleşik Güvenilirlik- (CR:0,882 ) (AVE:0,715)                                                   
SAT1: Muhtemelen organik gıda satın alabilirim. 0,607   

  SAT2: Büyük bir ihtimalle bir sonraki alışverişimde organik gıda satın alabilirim. 0,898 0,114 12,532 

SAT3: Yakın gelecekte organik gıda satın kesinlikle deneyeceğim. 0,788 0,105 11,837 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,864 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square: 2970,585 
                                                                                         df: 253 

                                                                                                        Sig. :000 
 

   *Regresyon katsayısı 1’E eşitlenmiştir. Katsayılar istatiksel düzeyde anlamlıdır p<0,01; SRK: Standardize 
edilmiş regresyon katsayısı, SH: Standart hata. 

Tablo 3’e göre, 0,864 oranında (KMO) değeri ve (X2: 2970,585, sd:253, p<0,01) Bartlett Sphericity 
Testi sonucunda değişkenler arasında ilişkilerin hem anlamlı hem de yüksek olduğu 
görülmüştür.   Bu oranlar ile faktör analizi gerçekleştirilebilmiştir. Kabul edilebilir yapısal model 
iyi uyum değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Uyum Değerleri 
 

 Değerler Kabul Edilebilir 
Uyum 

X2 224,589 - 
Serbestlik Derecesi 188 - 

P 0,035 - 
X2/df 1,195 <3 
TLI 0,982 >0,90 
CFI 0,987 >0,90 
NFI 0,926 >0,90 
IFI 0,987 >0,90 

RMSEA 0,023 <0,80 
SRMR 0,049 <10 

 

Güvenilir bir gizil yapı için bileşik güvenilirlik derecesinin 0,70 ve üzerinde olması gerekir. 
Bununla birlikte ortak varyans değerinin de 0,50 ve üzerinde seyretmesi yapının geçerliliği 
açısından önemlidir (Hair vd., 1998). Modele ait doğrulayıcı faktör analizinde yer alan bileşik 
güvenilirlik ve ortak varyans değerleri model gizil yapısını güvenilirliğini ortaya koymaktadır. 
Ölçüm modelinin güvenilirliği doğrultusunda boyutlar arasında kurulan ilişkiler Şekil 2’de 
gösterildiği gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Ölçüm Modeli 
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Ölçüm modelinde “Bilgiye Dayalı Beslenme” boyutunun alt boyutlar arasındaki ilişki değerleri 
şöyledir. “Yenilikçi Beslenme” ile 0,36; “Reklama Dayalı Beslenme” ile 0,27; “Değişikliğe Dayalı 
Beslenme” ile 0,25; “Alışkanlıklara Dayalı Beslenme” ile 0,19; “Sağlık Bilinci” ile 0,63; Gıda 
Güvenliği Algısı” ile 0,79 ve “Satınalma Niyeti” ile 0,3 oranında ilişki değerleri mevcuttur. 
“Yenilikçi Beslenme” boyutu, “Reklama Dayalı Beslenme” ile 0,19; “Değişikliğe Dayalı 
Beslenme” ile 0,40; “Alışkanlıklara Dayalı Beslenme” ile 0,19; “Sağlık Bilinci” ile 0,63; “Gıda 
Güvenliği Algısı” ile 0,33 ve “Satınalma Niyeti” ile 0,23 ilişkiye sahiptir. “Reklama Dayalı 
Beslenme” boyutunun “Değişikliğe Dayalı Beslenme” ile 0,43; “Alışkanlıklara Dayalı Beslenme” 
ile 0,46; “Sağlık Bilinci” ile 0,09; Gıda Güvenliği Algısı” ile 0,16 ve “Satınalma Niyeti” ile 0,6 
oranında ilişki değerlerine sahiptir. “Değişikliğe Dayalı Beslenme” boyutu, “Alışkanlıklara 
Dayalı Beslenme” ile 0,25; “Sağlık Bilinci” ile 0,16; Gıda Güvenliği Algısı” ile 0,09 ve “Satınalma 
Niyeti” ile 0,22 oranında ilişki değerleri bulunmaktadır. “Alışkanlıklara Dayalı Beslenme” 
boyutunun “Sağlık Bilinci” ile 0,97; Gıda Güvenliği Algısı” ile 0,10 ve “Satınalma Niyeti” ile 0,22 
oranında ilişki değerleri bulunmaktadır. “Sağlık Bilinci” boyutunun “Gıda Güvenliği Algısı” ile 
0,75 ve “Satınalma Niyeti” ile 0,60 oranında ilişki değerleri bulunmaktadır. “Gıda Güvenliği 
Algısı” boyutu ile “Satınalma Niyeti” boyutu arasında 0,80 gibi yüksek bir değer bulunmaktadır.  

Hipotezlerin Sınanması 

Doğrulanan ölçüm modelinin ardından “Bilgiye Dayalı Beslenme”, “Yenilikçi Beslenme”, 
“Reklama Dayalı Beslenme”, “Değişikliğe Dayalı Beslenme”, “Alışkanlıklara Dayalı Beslenme” 
ve “Sağlık Bilinci” boyutlarının “Gıda Güvenliği” değişkenini; “Gıda Güvenliği” değişkeninin 
“Satınalma Niyeti” değişkenini hangi oranlarda yordadığını belirlemek için Structural Equation 
Modeling (SEM) uygulanmıştır (Şekil 3).  

 

Şekil 3: Yapısal Eşitlik Modellemesi 
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Yapısal modele ait iyi uyum değerleri Tablo 6’da verilmiştir. 

 
Tablo 6: Model Uyum Değeri 

CMIN 
Χ2 

(DF) 
Sd 

CMIN/DF 
Χ2/sd 

SRMR AGFI NFI CFI RMSEA 

213,911 180 1,188 0,053 0,930 0,930 0,988 0,022 
 

Analizler sonucunda test edilen hipotez ve değerlendirme sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Yol Katsayıları ve Hipotez Sonuçları 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

Güvenli Gıda Algısı <--- Bilgiye Dayalı Beslenme ,350 ,054 7,299 *** H1: KABUL 
Güvenli Gıda Algısı <--- Yenilikçi Beslenme ,103 ,042 2,357 ,018 H2: KABUL 
Güvenli Gıda Algısı <--- Reklama Dayalı Beslenme -,079 ,045 -1,855 ,064 H3: RET 
Güvenli Gıda Algısı <--- Değişikliğe Dayalı Beslenme ,035 ,054 ,794 ,427 H4: RET 
Güvenli Gıda Algısı <--- Alışkanlıklara Dayalı Beslenme -,016 ,042 -,385 ,700 H5: RET 
Güvenli Gıda Algısı <--- Sağlık Bilinci ,340 ,060 7,226 *** H6: KABUL 
Satınalma Niyeti <--- Bilgiye Dayalı Beslenme ,241 ,050 5,132 *** H7: KABUL 
Satınalma Niyeti <--- Yenilikçi Beslenme -,071 ,037 -1,761 ,078 H8: RET 
Satınalma Niyeti <--- Reklama Dayalı Beslenme -,013 ,039 -,336 ,737 H9: RET 
Satınalma Niyeti <--- Değişikliğe Dayalı Beslenme ,033 ,047 ,829 ,407 H10: RET 
Satınalma Niyeti <--- Alışkanlıklara Dayalı Beslenme ,090 ,036 2,380 ,017 H11: KABUL 
Satınalma Niyeti <--- Sağlık Bilinci ,143 ,055 3,115 ,002 H12: KABUL 
Satınalma Niyeti <--- Güvenli Gıda Algısı ,450 ,044 9,555 *** H13: KABUL 

H1. Bilgiye Dayalı Beslenme boyutunun, Gıda Güvenliği Algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß = 0,350; p<0,05) bilgiye dayalı beslenme boyutunun, güvenli 
gıda algısı boyutu üzerinde anlamlı (t=7,299) etkisi vardır.  Kabul edilen H1 hipotezinde güvenli 
gıda algısının yaklaşık olarak %35’i bilgiye dayalı beslenme egzojen-gizil değişkeni tarafından 
açıklanmaktadır. Bu durum araştırmaya katılanların bilgiye dayalı beslenmelerinde meydana 
gelecek bir birimlik artış, güvenli gıda algısı üzerinde 0,350 birimlik bir artışa neden olacağının 
bir göstergesidir. 

H2. Yenilikçi Beslenme boyutunun, Gıda Güvenliği Algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß =- 0,79; p:0,018<0,05) yenilikçi beslenme boyutunun güvenli 
gıda algısı boyutu üzerinde anlamlı (t=2,357) etkisi vardır.  Kabul edilen H2 hipotezinde güvenli 
gıda algısının yaklaşık olarak %10’u yenilikçi beslenme egzojen-gizil değişkeni tarafından 
açıklanmaktadır. Bu durum araştırmaya katılanların yenilikçi beslenmelerinde meydana gelecek 
bir birimlik artış, güvenli gıda algısı üzerinde 0,103 birimlik bir artışa neden olacağının bir 
göstergesidir. 

H3. Reklama Dayalı Beslenme boyutunun, Güvenli Gıda Algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß = 0,025; p=0,64>0,05) reklama dayalı beslenme boyutunun, 
güvenli gıda algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi (t= - 1,855) yoktur. Buna dayanarak H3 hipotezi 
reddedilmiştir.  

H4. Değişikliğe Dayalı Beslenme boyutunun, güvenli gıda algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß = 0,035; p=0,427>0,05) değişikliğe dayalı beslenme boyutunun, 
güvenli gıda algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi (t= - 0,761) yoktur. Buna dayanarak H4 hipotezi 
reddedilmiştir.  



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2892-2906. 

 2903 

H5. Alışkanlıklara Dayalı Beslenme boyutunun, Güvenli Gıda Algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß = -0,016; p=0,700>0,05) alışkanlıklara dayalı beslenme 
boyutunun, güvenli gıda algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi (t= - 0,385) yoktur. Buna dayanarak 
H5 hipotezi reddedilmiştir.  

H6. Sağlık Bilinci boyutunun, Gıda Güvenliği Algısı boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß = 0,340; p<0,05) sağlık bilinci boyutunun, güvenli gıda algısı 
boyutu üzerinde anlamlı (t=7,226) etkisi vardır.  Kabul edilen H6 hipotezinde güvenli gıda 
algısının yaklaşık olarak % 35’i sağlık bilinci egzojen-gizil değişkeni tarafından açıklanmaktadır. 
Bu durum araştırmaya katılanların sağlık bilinçlerinde meydana gelecek bir birimlik artışın, 
güvenli gıda algısı üzerinde 0,340 birimlik bir artışa neden olacağının bir göstergesidir. 

H7. Bilgiye Dayalı Beslenme boyutunun, Satın Alma Niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß = 0,241; p<0,05) bilgiye dayalı beslenme boyutunun, satın alma 
niyeti boyutu üzerinde anlamlı (t=5,132) etkisi vardır.  Kabul edilen H7 hipotezinde satın alma 
niyetinin yaklaşık olarak % 24’ü bilgiye dayalı beslenme egzojen-gizil değişkeni tarafından 
açıklanmaktadır. Bu durum araştırmaya katılanların alışkanlıklara dayalı beslenmelerinde 
meydana gelecek bir birimlik artışın, satın alma niyeti üzerinde 0,241 birimlik bir artışa neden 
olacağının bir göstergesidir. 

H8. Yenilikçi Beslenme boyutunun Satın Alma Niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß = -0,071; p=0,78>0,05) yenilikçi beslenme boyutunun, satın alma 
niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi (t= -1,761) yoktur. Buna dayanarak H8 hipotezi 
reddedilmiştir.  

H9. Reklama Dayalı Beslenme boyutunun, Satın Alma Niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß = -0,013; p=0,73>0,05) reklama dayalı beslenme boyutunun, 
satın alma niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi (t= - 0,336) yoktur. Buna dayanarak H9 hipotezi 
reddedilmiştir.  

H10. Değişikliğe Dayalı Beslenme boyutunun, Satın Alma Niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß = 0,033; p=0,407>0,05) değişikliğe dayalı beslenme boyutunun, 
satın alma niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi (t= 0,829) yoktur. Buna dayanarak H10 hipotezi 
reddedilmiştir.  

H11. Alışkanlıklara Dayalı Beslenme boyutunun, Satın Alma Niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß = 0,090; p:0,017<0,05) alışkanlıklara dayalı beslenme 
boyutunun, satın alma niyeti boyutu üzerinde anlamlı (t=9,555) etkisi vardır.  Kabul edilen H11 

hipotezinde satın alma niyetinin yaklaşık olarak % 45’i alışkanlıklara dayalı beslenme egzojen-
gizil değişkeni tarafından açıklanmaktadır. Bu durum araştırmaya katılanların alışkanlıklara 
dayalı beslenmelerinde meydana gelecek bir birimlik artışın, satın alma niyeti üzerinde 0,450 
birimlik bir artışa neden olacağının bir göstergesidir. 

H12. Sağlık Bilinci boyutunun, Satın Alma Niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß = 0,143; p:0,002<0,05) sağlık bilinci boyutunun, satın alma 
niyeti boyutu üzerinde anlamlı (t=3,111) etkisi vardır. Kabul edilen H12 hipotezinde satın alma 
niyetinin yaklaşık olarak % 14’ü sağlık bilinci egzojen-gizil değişkeni tarafından açıklanmaktadır. 
Bu durum araştırmaya katılanların sağlık bilinçlerinde meydana gelecek bir birimlik artışın, satın 
alma niyeti üzerinde 0,143 birimlik bir artışa neden olacağının bir göstergesidir. 
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H13. Güvenli Gıda Algısı boyutunun, Satın Alma Niyeti boyutu üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

Standardize Beta Katsayısına göre (ß = 0,450; p<0,05) güvenli gıda algısı boyutunun, satın alma niyeti 
boyutu üzerinde anlamlı (t=9,555) etkisi vardır.  Kabul edilen H13 hipotezinde satın alma niye-
tinin yaklaşık olarak %45’i güvenli gıda algısı egzojen-gizil değişkeni tarafından açıklanmaktadır. 
Bu durum araştırmaya katılanların güvenli gıda algılarında meydana gelecek bir birimlik artışın, 
satın alma niyeti üzerinde 0,450 birimlik bir artışa neden olacağının bir göstergesidir. 

Analizler sonucunda katılımcıların bilgiye dayalı ve yenilikçi beslenmeyi içeren yaşam tarzına 
sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Gıda tüketiminde bilgiye dayalı beslenen katılımcılar, yüksek 
sağlık bilincine sahip ve aynı zamanda gıda tüketiminde değişikliğe açık olmayan ya da 
alışkanlıkları doğrultusunda hareket eden yaşam tarzı sergilemektedirler. Bunun yanında 
güvenli gıda algısı ile ilgili belirgin tavır sergiledikleri tam olarak söylenemez. Bunu nedeni 
olarak gıdada bilgiyi öne çıkarmaları gösterilebilir. Son olarak gıda satın alma faaliyetlerinin, 
sağlık bilinci ve güvenli gıda algısıyla doğru orantılı olarak gerçekleştiği araştırmadan elde edilen 
diğer bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışma, gıdaya dayalı yaşam tarzının, gıda korkusunun ve sağlık bilincinin güvenli gıda algısına 
ve satın alma niyetine etkisi üzerinde şekillenmiştir. Aynı zamanda çalışmada ele alınan diğer 
etki boyutu ise güvenli gıda algısının satın alma niyetini üzerindeki etkisidir. Balıkesir Erdek 
yerel halkından anket tekniği ve yüz yüze görüşmeler ile elde edilen veriler, Yapısal Eşitlik 
Modellemesi ile analize tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda Erdek yerel halkı, gıdaya dayalı 
yaşam tarzı ya da diğer bir ifadeyle yaşam tarzlarının şekillendirdiği beslenme alışkanlıklarına 
göre üç farklı gruba ayrılmaktadır. Bunlar; “bilgiye dayalı beslenme”, “yenilikçi beslenme” ve 
“reklama dayalı beslenme” olarak isimlendirilmiştir. Benzer şekilde Erdek yerel halkı gıda 
korkusunun şekillendirdiği “değişikliğe dayalı beslenme” ve “alışkanlıklara dayalı beslenme” 
olarak iki farklı grupta sınıflandırılmıştır.  

Araştırma bulguları, göstermektedir.  

Gıdaya dayalı yaşam tarzına ilişkin “bilgiye dayalı beslenme” ve “yenilikçi beslenme” 
boyutlarının güvenli gıda algısı üzerinde anlamlı etkisi varken “reklama dayalı beslenme” 
boyutunun güvenli gıda algısı üzerinde anlamlı etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durum, 
katılımcıların gıdaya dayalı yaşam tarzına göre ikiye ayrıldığının bir göstergesidir. Bilgiye dayalı 
beslenme ve yenilikçi beslenme algısıyla şekillenen yaşam tarzındaki katılımcılar, gıda 
tüketiminde yeniliklere açık, ama bir o kadar da bilgiye önem vermekte ve reklamların dayattığı 
besinlere güven duymamaktadırlar.  

Gıda korkusuna ilişkin “değişikliğe dayalı beslenme” ve “alışkanlıklara dayalı beslenme” 
boyutlarının güvenli gıda algısı üzerinde anlamlı etkisi olmadığı anlaşılmıştır. Katılımcıların 
hâlihazırdaki beslenme şekilleri ya da gıdalara karşı besledikleri içsel korkuların oluşturduğu 
değişiklik arayışı ve alışkanlıklar, güvenli gıda algısının oluşmadığını göstermektedir. 
Katılımcıların sağlık bilincinin gıdalara karşı güven algısını da şekillendirdiği analizler sonucun 
ortaya çıkmıştır. 

Gıda satın alma konusunda bireylerin etkilendiği farklı faktörler bulunmaktadır. Bu çalışmada, 
gıda satın almada etkili olan gıdaya dayalı yaşam tarzı, gıda korkusu ve sağlık bilinci faktörleri 
irdelenmiştir. Gıdaya dayalı yaşam tarzına ait “bilgiye dayalı beslenme” boyutunun satın alma 
niyeti üzerinde anlamlı etkisi bulunurken “yenilikçi beslenme” ve “reklama dayalı beslenme” 
boyutlarının gıda satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkisi olmadığı anlaşılmaktadır. Gıda 
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korkusu nedeniyle katılımcılar, değişikliğe dayalı beslenmeyi düşünmeden alışkanlıklarına 
dayalı olarak beslenmeyi tercih etmektedirler. Aynı zamanda katılımcıların sahip olduğu sağlık 
bilinci ve güvenli gıda algısının gıda satın alma niyetini şekillendirdiği ortaya çıkmıştır.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Erdek yerel halkının gıda konusunda yerel yiyeceklere 
dayalı bir yaşam tarzı sergilediği ortaya çıkmıştır. Gıda konusunda değişiklik taraftarı 
olmadıkları, genellikle alışkanlıkları doğrultusunda kuşaklar boyu beslendikleri çalışmadan 
çıkan diğer bir sonuçtur. Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve bu konuda bilgiye önem verme 
Erdek halkının önemli bir özelliğidir. Bu duruma etki eden en önemli faktör ise Erdek ve 
çevresinde endüstriyel gelişim yerine tarımsal gelişimin daha yaygın oluşudur.  

Kırsal turizm gelişiminde, yerel unsurların önemli olduğu bilinmektedir. Özellikle yerel 
gastronomik değerlerin turizm amaçlı kullanımının sağlanması, yaygınlaşan bir düşünce 
niteliğindedir. Yerel gastronomik unsurların turizm amaçlı olarak etkin bir şekilde kullanımında, 
yerel halkın kendi öz değerlerine sahip çıkması büyük önem arz etmektedir. Çünkü yerel halkın 
global nitelik taşıyan yiyecekler yerine yerel ürünleri turistik tüketicilere sunarken kendi 
duydukları hazzı da iletebilmekte ve turist üzerinde olumlu etki bırakabilmektedirler.  

Gıdaya dayalı yaşam tarzı, bireylerin bilinçlerindeki farklılıklarla şekillenen bir yapı olarak 
nitelendirilirken araştırmaya katılan katılımcılar, bilgiye dayalı beslenmeye ve yenilikçi beslenme 
türünde bir yaşam tarzı sürmektedirler. Tarıma dayalı bir yaşam süren Erdek yerel halkı, gıda 
tüketiminde sağlık bilinciyle hareket ederken beslenmede yeni gıdalara açık ama güvenli gıda 
tüketimine de önem veren bir yaşam tercih etmektedirler. 

Bu araştırma, aynı ölçekler kullanılarak hem daha kalabalık toplumlarda hem de yiyeceğini satın 
alarak tüketen toplumlarda yapılması kapsamlı sonuçların çıkmasına yardımcı olacaktır. Benzer 
şekilde bu tür bir çalışmanın turistik tüketicilere de uygulanarak farklı ülke turistlerinin gıdaya 
dayalı yaşam tarzlarına göre gruplandırılması, turistik pazarın bölümlendirilmesinde ve tüketici 
beklentilerinin karşılanmasında yol gösterici nitelik taşıyabilecektir.   
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Abstract 
Considering its strategic position, Turkey is under high risk of being exposed to various types 
of crises. The businesses tend to pursue downsizing policy, and this reduces the rate of country-
wide employment on a large-scale. Apart from government and business policies taken as 
measures against crises in tourism, positive attitudes of tour guides, one of the most significant 
actors of tourism industry, against their professions are also critical. In this sense, the 
educational institutions that train and educate prospective tour guides have some critical 
missions. From this viewpoint, this study aims to reveal the relation of crises in Turkey that also 
affect tourism industry on professional attitudes of tour guiding students. Mixed method was 
adopted in this study, and the data were obtained through face-to-face interviews conducted 
with 19 tour guiding students and through surveys sent to 424 tour guiding students in various 
higher education institutions that offer tour guiding program in Turkey. At the end of this 
study, it was observed that the crisis negatively related with the professional attitudes of tour 
guiding students. It has been determined that especially the tourist guiding students learn from 
the crises, they want to improve themselves, want become a preferred tourist guide and 
perform the profession, look to the future with hope and be successful in their future profession 
life. 
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GİRİŞ 

Ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında 
önemli bir paya sahip turizm sektörü, turistik ürün ve hizmetlerin kendilerine has özellikleri 
bakımından krize karşı oldukça duyarlı sektörlerden biridir. Tarihi, turistik, doğal ve kültürel 
birçok çekiciliğe sahip olan Türkiye’de turizm sektörü, önemli bir gelir kaynağıdır. Yaşanan 
krizler ülkenin ekonomik dengelerini olumsuz etkilemekte, bu krizlerden etkilenme düzeyleri 
ise sektörler arasında farklılıklar göstermektedir. Küreselleşen dünyada yaşanan krizler sadece 
meydana geldikleri bölgeleri değil, tüm dünyayı etkisi altına alabilmektedir. Yaşanan her türlü 
krizin olumsuz etkisi, hassas bir yapıya sahip olan turizm sektörü üzerinde de 
hissedilebilmektedir (Çiftci, 2017). Özellikle ekonomisi turizm sektörüne dayalı olan 
destinasyonlar, meydana gelen krizlerden çok hızlı bir şekilde etkilenmektedir. Doğal afetler, 
terör olayları, toplumsal ayaklanmalar (Lerhman, 1986), nükleer denemeler (Tanrısevdi, 2002), 
ülkelerarası anlaşmazlıklar ve istikrarsız politik uygulamalar gibi politik, ekonomik, çevresel ve 
güvenlik kaynaklı krizler (Atay ve Tanrısevdi, 2008), en popüler turizm destinasyonlarının dahi 
itibarını, çekiciliğini ve pazarlanabilirliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Beirman, 2003: 
3).  

Turizm sektörü, birçok farklı iş kolunu ve mesleği bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan biri 
de turist rehberliğidir. Konaklama, seyahat, yiyecek-içecek ve ulaştırma işletmelerinin yanı sıra 
bağımsız çalışan turist rehberleri de krizden etkilenen temel gruplar arasında yer almaktadır 
(Çakmak, 2019: 70). Turistlere seyahatleri sırasında bilgilendirme hizmeti veren ve bir 
destinasyonu her yönüyle temsil etme görevini üstlenen, aynı zamanda bir kültür elçisi olan 
turist rehberlerinin çok çeşitli bilgi ve becerilere sahip olması gerekmektedir (Toker Turan ve 
Akoğlan Kozak, 2012). Turist rehberliği eğlendirici olmasının yanı sıra insanların 
sosyalleşmesine katkı sağlayan, sürekli gelişime imkân veren özellikleri ile oldukça ilgi çekici 
bir meslektir (Tetik, 2006). Bununla beraber iş güvencesinin olmaması, yapılan işin fiziki güce 
dayalı olması, dışsal faktörlere bağımlı olması gibi dezavantajlar, turist rehberi adaylarının 
mesleğe karşı olumsuz tutum sergilemesine yol açabilmektedir (Ahipaşaoğlu, 2006). 

Gelen turistin güvenlik nedeniyle otel dışına çıkmak istememesi, kültür turlarına katılmaması, 
yurt dışındaki tur operatörlerinin Türkiye’deki kültür turlarını iptal etmesi, seyahat sigortası 
yapılmaması gibi durumlar, turist rehberlerinin hizmet alanını daha fazla etkilemektedir. Bu 
nedenle ülkeye deniz-kum-güneş için gelen turist sayısı ile karşılaştırıldığında, turist 
rehberlerinin hizmet verdiği hedef kitlenin daha düşük sayıda olduğu düşünülmektedir. Tüm 
bu durumlar turist rehberlerini olumsuz yönde etkilemekte ve onların işsiz kalarak ekonomik 
anlamda sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir. Bu şekilde mesleğini icra edemeyen turist 
rehberi, ekonomik kaygı duymaktadır (Yetgin ve Benligiray, 2019; Yetgin, 2017). Özellikle 
turizmde kariyer yapmak isteyen sektör adayı öğrenciler, bu durumdan olumsuz yönde 
etkilenmektedir.  

Türkiye’de turist rehberliği eğitimi, üniversitelerde hem lisans hem de önlisans düzeyinde 
verilmektedir. Sektörün çalışan adayı olan öğrencilerin sektöre yönelik tutumlarının önceden 
belirlenmesi insan kaynağının etkili kullanımı açısından olduğu kadar, sektörün verimliliği 
açısından da çok önemlidir (Kozak ve Kızılırmak, 2001: 9). Bu anlamda turist rehberi yetiştiren 
kurumlara önemli görevler düşmektedir. Türkay ve Yağcı (2007) turizm eğitimi alan öğrenciler 
üzerinde yaptıkları araştırmada, öğrencilerin işe ve sektöre karşı tutumunun olumlu bir tarzda 
şekillendirilmesinin eğitim kurumlarının sorumluluğunda olduğunu belirtmektedir.  
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Bu noktadan hareketle, çalışmada Türkiye’de yaşanan ve turizm sektörünü etkileyen krizlerin 
turist rehberi öğrencilerinin mesleki tutumları ile ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Araştırmada nitel ve nicel analiz tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem benimsenmiş 
olup veriler, Türkiye’de turist rehberi yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere 
anket uygulanarak ve yüz yüze görüşme yapılarak elde edilmiştir. Bu çalışma, ülkedeki 
turizmin sürdürülebilirliğinde önemli roller üstlenen turist rehberlerinin mesleki tutumlarının 
olumlu yönde geliştirilmesini sağlayacak olan eğitim kurumlarına yol göstermesi bakımından 
önem arz etmektedir.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Mesleki Tutum 

Profesyonellik, belli bir meslek için gerekli olduğuna inanılan birtakım tutumlar ve davranışlar 
olarak tanımlanmaktadır. Tutumlar, insanların farklı durumlarda nasıl davrandığını ya da 
davranma eğiliminde olduğunu açıklamaktadır (İnceoğlu, 2010). Mesleki tutum ise bir mesleğin 
ideallerini elinde tutan ve mesleki davranışa temel olarak hizmet eden eğilim, duygu, coşku ve 
düşünüş olarak tanımlanabilir (Hammer, 2000). Bir başka tanıma göre mesleki tutum, bireyin 
kendi kariyerine yönelik bireysel bir tutum olarak ifade edilmekte ve bireyin kariyer 
hedeflerinin gelişimi olarak kabul edilmektedir (Colarelli ve Bishop, 1990).  

Krech, Crutchfield ve Ballachey (1962) “tutum”u duyuşsal, bilişsel ve davranışsal boyutlar 
olmak üzere üç bileşen ile açıklamaktadır. Duyuşsal boyut bireyin tutumu ile ilgili duygularını, 
bilişsel boyut bireyin tutumu ile ilgili düşüncelerini, bilgilerini ve inançlarını, davranışsal boyut ise 
bireyin tutumuna olan yaklaşma veya uzaklaşma gibi davranışsal eğilimlerini ifade etmektedir. 
Tutumu oluşturan bu üç boyut, ayrı ayrı birer unsur olarak tanımlansa da bu boyutlar 
arasındaki etkileşim ve ilişkiler oldukça karmaşıktır. 

Bu boyutlar içerisinde sadece davranışsal boyutun doğrudan gözlenebilir olduğu 
düşünülmektedir. Kişinin bir konudaki tutumunu oluşturan düşüncelerini ve duygularını 
yakalamak zor olsa da davranışlarını algılamak ve yorumlamak daha kolaydır. Davranışlar 
aynı zamanda, düşünce ve duyguların bir aynası gibi de düşünülebilmektedir. Burada 
bahsedilen davranış kavramı, sözel veya yazılı olarak belirlenen olası davranışları da içerir. 
Tutum; bu üç ögenin birlikte bilinmesini gerektirmektedir. Bir başka deyişle, kişinin herhangi 
bir alanla ilgili geliştirdiği olumlu veya olumsuz tutumun temelinde, o konu ile ilgili 
düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının etkili olduğu söylenebilir (Kozak ve 
Kızılırmak, 2001). 

İlgili literatürde turizm eğitimi alan öğrencilerin mesleğe bakış açılarının (Yılmaz, 2011) ve 
mesleğe yönelik tutumlarının (Çavuş ve Kaya, 2015; Şahin ve Acun, 2016; Günay ve Akıncı, 
2017) olumlu yönde olduğunu tespit eden çalışmalar mevcuttur. Yetgin, Yılmaz ve Çiftci’nin 
(2018) krizlerin öğrencilerin kariyer planlarına etkilerini araştırdıkları çalışmada da benzer 
biçimde olumlu yönde sonuçlara ulaşılmıştır. Roney ve Öztin (2007) çalışmalarında, 
araştırmaya katılan turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin yarısının kariyer yapmayı 
hedeflediği, diğer yarısının bunu düşünmediği sonucuna ulaşmıştır. Pehlivan (2008) 
çalışmasında, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin büyük bir bölümünün, mezun 
olduktan sonra turizm sektöründe kariyer yapmak istemediklerini ortaya koymuştur. Bunun 
yanı sıra turizm öğrencilerinin mesleğe karşı olumsuz tutum sergilediklerini tespit eden 
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araştırmalar da bulunmaktadır. Çalışmaların sonuçlarına göre öğrenciler, mezun olduktan 
sonra turizm sektöründe çalışmak istememektedir (Koyuncu, 2000; Kozak ve Kızılırmak, 2001; 
Aksu ve Köksal, 2005; Üngüren ve Ehtiyar, 2009; Baltacı, Üngören, Aysallı ve Demirel, 2012; 
Özkan, Taş, Başkan ve Curkan, 2015; Türker, Uçar ve Ateş, 2016). Turizm eğitimi alan 
öğrencilerin sektöre yönelik olumsuz tutum sergilemelerine ilişkin bulgular, araştırmaların 
sonucunda öne sürülen çözüm önerilerinin uygulamaya dönüştürülmesinde başarıya 
ulaşılamadığını düşündürmektedir (Üngüren ve Ehtiyar, 2009). 

Kriz 

Kriz; beklenmeyen, istenmeyen, ani gelişmeler sonucu ortaya çıkan, sıra dışı bir olaydır ve 
kısıtlı bir zaman diliminde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, sonuçlarının olumsuz olmaması için 
kriz süresince kararların hızlı bir şekilde alınması gerekmektedir (Çiftci, Küçükaltan ve Menteş, 
2017:3). Kriz, bireylerin yaşamlarındaki tercihlerini ve çalışma durumlarını etkileyen ve tehdit 
eden bir durumdur. Bir kriz sırasında, istihdam koşulları ciddi şekilde etkilenmektedir. Bu da 
işletmelerdeki çalışma koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir. Kriz dönemlerinde istihdam 
her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. Çalışanlar mevcut istihdamı ve iş 
pozisyonlarını korumak için daha zayıf bir istihdam durumunu ve çalışma koşullarını kabul 
etmeye hazır olsalar da yaşanan hayal kırıklığının hem genel hem de iş tatminleri üzerinde 
olumsuz bir etkisi olmaktadır (Markovits, Boer ve van Dick, 2014). Kriz, bireysel amaçları da 
tehdit ederek çalışanlarda verimsizlik, korku ve çoğunlukla zihinsel yorgunluk oluşturmaktadır 
(Can, 1997). 

Krizden etkilenme düzeyleri, sektörler arasında farklılıklar göstermektedir. Özellikle sosyal, 
kültürel ve ekonomik boyutlarıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına güçlü 
katkılar sağlayan turizm sektörü, ürettiği ve sunduğu ürünlerin karakteristik özellikleri 
nedeniyle krize karşı en duyarlı sektör konumundadır. Turizm talebi tüm beklentiler ve 
gereksinimler karşılandıktan sonra istek, zaman ve ekonomik yeterlilik olduğu takdirde 
tüketiciler tarafından tercih edilen, bununla birlikte herhangi bir olumsuz gelişme karşısında 
öncelikli olarak vazgeçilebilen bir talep niteliğindedir (Akıncı, 2011). Yaşanan krizlerin turizm 
gelirleri üzerine etkileri, turizm sektörü çalışanlarına da olumsuz bir şekilde yansımaktadır. Tur 
operatörleri, seyahat acentaları, konaklama ve ulaştırma işletmeleri çalışanları gibi, sektörün en 
önemli aktörlerinden olan turist rehberlerinin de büyük bir bölümü kriz dönemlerinde işsiz 
kalmaktadır (Yetgin, Yılmaz ve Çiftci, 2018). Krizdeki örgütlerin yeniden yapılandırılması ve 
stratejilerinin değiştirilmesi, kariyer planlamasını hem çalışanlar hem de işverenler için çok 
önemli bir süreç haline getirmektedir. Kariyerler planlarındaki belirsizlik çalışanlarda hayal 
kırıklığına yol açabilmekte, işveren tarafından takdir edilmeme ve hak ettikleri pozisyonda 
olmamaları, onları iş değişikliğine yöneltmektedir (Antoniu, 2010).  

Krizler, turist rehberlerinin kariyer bağlılığına zarar vermekte ve geleceğe yönelik bir kariyer 
planı yapmasını zorlaştırmaktadır (Türkay ve Eryılmaz, 2010). Güçlü bir mesleki kimliğe sahip 
çalışanlar, belirsizlik ve zorluklara rağmen mesleklerini ve kariyerlerini sürdürmeye ve buna 
yönelik stratejilerini gerçekleştirmeye devam etmektedirler (Yetgin, Yılmaz ve Çiftci, 
2018). Özellikle turizm sektörünü olumsuz etkileyen kriz dönemlerinde turist rehberlerine 
finansal destek verilmemesi, rehberlerin kariyer bağlılığını negatif yönde etkilemektedir (Taştan 
ve Genç, 2017). Sebebi ne olursa olsun yaşanan herhangi bir kriz nedeniyle turist rehberleri iş 
bulma konusunda zorluk yaşamaktadır (Çakmak, 2018; Güzel ve Şahin, 2018).  
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Duruma yeni mezunlar açısından bakıldığında, okul yaşamından iş yaşamına geçişin, mezunlar 
için önemli bir aşama olduğu bilinmektedir. Öğrenciliği geride bırakmak ve tam zamanlı bir 
çalışan olarak yeni bir hayata başlamak, mezunların gelecekteki kariyer başarılarını 
belirleyebilecek önemli kararlar almalarını gerektirmektedir. Ne yazık ki, daha önceki iş 
tecrübesi veya profesyonel ağlarla, mezunlar işgücü piyasasına girerken uygun iş bulmakta 
zorlanmaktadır. Özellikle ekonomik krizlerde işe yeni başlayanlar ilk gözden çıkarılacaklar 
arasındadır. Ekonomik kriz dönemlerinde mezun olan bireylerin, ekonominin iyi durumda 
olduğu dönemde mezun olanlara göre işe uyum sağlayamama ve personel sayısını azaltma 
politikalarından etkilenme olasılıkları daha yüksektir (Koen, Klehe ve van Vianen, 2012). 
Kariyer geliştirme profesyonellerinin tanımladığı gibi, geç ergen/genç yetişkin gelişim 
döneminde mesleki kimlik krizinin önlenmesinde önemli bir husus, kişinin ilgi alanları ve 
yeteneklerine uygun, açık ve istikrarlı bir mesleki kimliğin oluşturulmasıdır. İstikrarlı kariyer 
hedefleri olmayan ve kariyer seçimleri konusunda kararsız olan ergenlerin ve genç yetişkinlerin 
düşük benlik saygısı ve yetersiz eğitim öz-yeterliliği göstermesi olasıdır ve bu bireylerin okulu 
yarıda bırakma riski vardır (Shearer ve Luzzo, 2009). Geleneksel olarak, ekonomik ve finansal 
krizlerden en çok gençler etkilenmekledir, çünkü henüz okuldan mezun olmamış ve iş 
dünyasına geçiş yapmamışlardır (Karamessini, Symeonaki, Stamatopoulou ve Papazachariou, 
2016). 

Krizin turizm sektörünü olumsuz etkilemesinin en önemli nedenlerinden biri hiçbir belirtisi 
olmadan bir anda ortaya çıkmasıdır (Çakmak, 2019: 107). Örneğin, Çin’in Wuhan kentinde 2019 
yılı Aralık ayında başlayan ve tüm dünyaya hızlıca yayıldıktan sonra yaşanan ‘Yeni 
Koronavirüs (COVID-19)’ salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 
tarihinde pandemi ilan edilmiştir. Pandemi, ekonomik krize neden olmuş, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de işsiz sayısının artmasına sebep olmuştur. İSTANPOL tarafından 2020 
yılı Nisan ayında 168 ülke için oluşturulan bir veri tabanı kullanılarak hazırlanan Politika 
Raporu’na göre pek çok ülkede üretim, büyük ölçüde ya durmuş ya da yavaşlamış 
durumdadır. Devletlerin hastalığın yayılımını ve ölümleri azaltmak için aldıkları tedbirler ve 
uyguladıkları yasaklar turizmin de içinde olduğu çoğu sektörde işleri durdurma noktasına 
getirmiştir. Olumsuz etkilenen işletmeler işten çıkarma yoluna gitmiş, dolayısıyla işsizlik ciddi 
bir artış göstermiştir (Elgin ve Başbuğ, 2020). 

Toparlamak gerekirse; yaşanan pandemide görüldüğü gibi kriz dönemlerinde şehir ve ülke 
bazlı seyahat kısıtlamaları, kongrelerin, uluslararası düzeydeki spor ve sanat faaliyetlerinin, 
turların ve her türlü turistik etkinliklerin iptal edilmesi, müzelerin, ören yerlerinin, temalı 
parkların girişlerinin yasaklanması gibi koruyucu tedbirler turizm sektörünü doğrudan 
etkilemiştir. Turizm talebinin düşmesi ile birlikte turizm sektöründe faaliyet gösteren çoğu 
seyahat işletmesi ve sektör çalışanı iş kaybına uğramıştır. Tüm seyahatlerin iptal edilmesi, 
sektörün tüm iş kollarını olumsuz yönde etkilemiştir. Tur operatörleri, seyahat acentaları, 
konaklama ve ulaştırma işletmeleri çalışanları gibi, sektörün en önemli aktörlerinden olan turist 
rehberlerinin de büyük çoğunluğu tamamen işsiz kalmıştır.  

YÖNTEM 

Çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşanan ve turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyen krizlerin, 
turist rehberi öğrencilerinin mesleki tutumları ile ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaç 
doğrultusunda detaylı ve güvenilir bilgilere ulaşabilmek için nitel ve nicel yöntemlerin birlikte 
yürütüldüğü karma yöntem kullanılmıştır. Genel olarak, karma yöntem araştırması, tek bir 
çalışmada veya aynı temel fenomeni araştıran bir dizi çalışmada nicel ve nitel verilerin 
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toplanmasını, analiz edilmesini ve yorumlanmasını içeren araştırmayı temsil etmektedir (Leech 
ve Onwuegbuzie, 2009).  

Araştırma verileri, görüşme ve anket tekniği ile elde edilmiştir. Görüşme ve anket öncesinde, 
görüşme soruları ve ölçek maddeleri için etik kurul raporu alınmıştır. Görüşme yarı 
yapılandırılmış açık uçlu soru formlarının e-posta yoluyla Anadolu Üniversitesi’nde dört yıllık 
turist rehberliği lisans eğitimi alan öğrencilerle yapılmıştır. Görüşmeler öncesinde Eskişehir’de 
ikamet eden öğrencilere ulaşılmış ve çalışmanın amacı ve konusu hakkında ön bilgi verilmiştir. 
Görüşmeyi kabul eden 19 gönüllü öğrenci, kendilerini daha iyi ifade edebileceklerini 
düşündükleri için e-posta yoluyla soruları yanıtlamayı tercih etmişlerdir. Böylece yarı 
yapılandırılmış açık uçlu görüşme soruları 10.07.-20.08.2017 tarihleri arasında e-posta yoluyla 
öğrencilere gönderilmiş ve mesleğe yönelik tutumlarını belirlemeye ilişkin sorulara yanıt 
aranmıştır.  

Anket; Gazi Üniversitesi (günümüzdeki adıyla Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Anadolu 
Üniversitesi, Ege Üniversitesi ağırlıklı olmak üzere dört yıllık turist rehberliği lisans eğitimi 
alan öğrencilere uygulanmıştır. Anket sorularının oluşturulması için literatür taraması yapılmış 
ve daha önce yapılan çalışmalarda geliştirilen ölçekler incelenmiştir. Bunun sonucunda Terzi ve 
Tezci (2007) tarafından geliştirilen Şahin ve Acun’un (2016) “Turizm Rehberliği Öğrencilerinin 
Mesleğe Yönelik Tutumları”nı ölçmede kullandığı “Mesleki Tutum” ölçeğinden, krize ilişkin 
tutumları ise Balaban ve Yıldırım Okutan (2009) ile Sütütemiz, Balaban ve Yıldırım Okutan’ın 
(2009) çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Ankette yer alan ifadeler beşli Likert 
derecelemesi ile değerlendirilmiştir. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci 
bölümünde “Mesleki Tutum” ölçeğindeki 27 ifade yer almaktadır. İkinci bölümde 
“Öğrencilerin Turizmde Yaşanan Krizi Değerlendirmeleri” ölçeğinde sekiz ifade 
bulunmaktadır. Üçüncü bölüm ise katılımcıların özelliklerini belirlemek üzere altı adet sorudan 
oluşmaktadır. Anketler 15.10.2017-20.03.2018 tarihleri arasında 470 öğrenciye uygulanmıştır. 
Anketlerden 46’sı eksik ve/veya yanlış veri nedeniyle çalışmaya dâhil edilmemiş, toplam 424 
anket verisi analiz edilmiştir. Analiz edilen anketlerin 90 tanesi çevrimiçi, 334 tanesi ise yüz 
yüze uygulanmıştır. 

Araştırmanın güvenirlik katsayılarının ortalamaları, standart sapmalar, çarpıklık ve basıklık 
değerleri ve korelasyon analizi SPSS 22.00 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yarı 
yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilere nitel araştırma yöntemlerinden olan “İçerik 
Analizi” uygulanmıştır. Bu aşamada veriler yazarlar tarafından ayrı ayrı kodlanmış, 
sınıflandırılmış ve temalara ayrılmıştır. Temaların oluşturulmasında uzman görüşü de 
alınmıştır. Analiz sonucunda elde edilen temalar; tutum değişkeninin üç bileşenli yapısı dikkate 
alınarak duyuşsal, bilişsel ve davranışsal olarak belirlenmiştir. 

BULGULAR 

Krizlerin turist rehberliği eğitimi alan öğrencilerin mesleki tutumlarına etkisini tespit etmek 
amacıyla yapılan analizlere ilişkin bulgular bu bölümde yer almaktadır.  

Nitel Verilere İlişkin Bulgular 

Görüşmeye katılan 19 öğrencinin dokuzu erkek, 10’u kız olup yaş aralığı 20-30’dur. 
Katılımcılardan 18’i, Turizm Rehberliği Bölümü’nü isteyerek seçtiğini belirtmiştir. Turist 
rehberliği öğrencilerinin mesleklerine yönelik tutumları, görüşmelerin analizinden elde edilen 
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kodlar ve bu kodlardan ortaya çıkan temalar şeklinde sunulmuştur. Bu temalar, tutum 
değişkeninin üç bileşenli yapısı dikkate alınarak duyuşsal, bilişsel ve davranışsal olmak üzere 
üç boyutta sınıflandırılmıştır.  

Duyuşsal Boyut 

Katılımcılar, görüşme esnasında çoğunlukla turist rehberliği mesleği ile ilgili duygularını ifade 
etmişlerse, bu ifadelerden elde edilen kodlar duyuşsal boyut teması altında değerlendirilmiştir. 
Tablo 1’de turist rehberliği öğrencilerinin mesleki tutumlarının duyuşsal boyutuna ilişkin 
bulguları yer almaktadır. Tablonun birinci bölümünde olumlu görüşler, ikinci bölümünde ise 
olumsuz görüşler bulunmaktadır. Olumlu görüşlere bakıldığında altı turist rehberi adayı 
geleceğe umutla baktığını belirtmiştir. Buna ek olarak beşer katılımcı motivasyonlarının yüksek 
olduğunu, mesleğini önemli ve değerli bulduğunu ifade etmiştir. Olumsuz görüşlerde ise on 
katılımcı gelecek kaygısı yaşadığını, beşer katılımcı ise motivasyonun düşük olduğunu ve 
mesleğini icra edememe endişesi yaşadığını belirtmiştir. Aşağıda olumlu ve olumsuz görüşlere 
ilişkin örnek ifadeler verilmektedir: 

Turizm Rehberliği Bölümü’nü isteyerek seçtim. Yaşanan her türlü olumsuzluğu unutturan ve iyi bir 
iletişim kuran yine rehberlerdir. O yüzden mesleğim benim için çok önemli ve değerli. Ülkemin 
temsilcisi konumundayım ve bu çok gurur verici. Aynı zamanda mesleğimi barış elçisi olarak da 
görüyorum. (K3) 

Bu meslekle ilgili gelecek kaygısı yaşıyorum, çünkü yaşanan kriz sebebiyle ülkemize gelen turist 
sayısında ciddi bir azalış söz konusu. Azalan bu sayı sebebiyle de ülkemde mevcut olan krizin devam 
etmesinden ve ileride mesleğimi yapamamaktan dolayı endişe duyuyorum. (K2) 

Tablo 1. Turist Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Duyuşsal Boyutu 

Kod Katılımcılar f 
Geleceğe umutla bakma K1, K6, K7, K16, K18, K19 6 
Motivasyon yüksek K1, K3, K10, K11, K19 5 
Mesleğim önemli ve değerli K1, K2, K3, K8,  K11 5 
Mesleğim gurur verici K3, K10, K11 3 
Mesleğini çekici bulma K4, K16 2 
   
Gelecek kaygısı K1, K2, K8, K4, K9, K12, K13, K14, 

K15, K18 
10 

Motivasyon düşüklüğü K3, K8, K6, K9, K13 5 
Mesleğini icra edememe endişesi K2, K3, K8, K11, K14 5 
Hayal kırıklığı K3, K16 2 
Mesleğe yönelik çekince K2, K15 2 

Bilişsel Boyut 

Katılımcılar, görüşmede meslekleri ile ilgili düşüncelerini, bilgilerini ve inançlarını 
açıklamışlarsa bu ifadelere ilişkin kodlar bilişsel boyut teması altında değerlendirilmiştir. Turist 
rehberliği öğrencilerinin mesleki tutumlarının bilişsel boyutuna ilişkin sonuçlar Tablo 2’de 
verilmektedir. Katılımcıların mesleki tutumlarının bilişsel boyutunda 13 kişi, kalifiye (nitelikli) 
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turist rehberi olmak istediğini belirtmiştir. Araştırmaya 19 katılımcı dâhil olmuştur ve katılan 13 
kişi tarafından verilen bu cevap sayıca yüksek bir bulgudur. Katılımcılardan yedi öğrenci, 
tercih edilen donanımlı bir turist rehberi olmak istediğini, altı katılımcı da bu meslekte kendini 
geliştirmek istediğini belirtmiştir. Katılımcılardan sadece ikisi kendini bu mesleğin 
geleceğinden endişe duyduğu için kendini farklı konularda geliştirmek durumunda hissettiğini 
ifade etmiştir. Aşağıda olumlu ve olumsuz görüşlere ilişkin örnek ifadeler yer almaktadır: 

Krizler güçlenmek ve yeniden ayağa kalmak için birer fırsattır benim için. Yani krizler beni daha 
iyisini yapabilmem için motive eder. Bu durum mesleğim üzerine daha da fazla eğilmeme ve kendimi 
daha fazla geliştirmeme de katkı sağladı. (K19) 

Mesleğim en ufak bir krizden etkilenen bir meslek o yüzden gelecekle ilgili büyük kaygılarım var. 
Bunu önlemek için farklı konularda kendimi geliştirmek zorunda hissediyorum. (K18) 

Tablo 2. Turist Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Bilişsel Boyutu 

Kod Katılımcılar f 
Kalifiye bir turist rehberi olmak K2, K5, K6, K7, K8, K10, K11, K12, K14, 

K15, K16, K18, K19       
13 

Tercih edilen donanımlı rehber olma  K2, K6, K9, K11, K12, K16, K19 7 
Turist rehberliği mesleğinde kendini 
geliştirme 

K1, K2, K3, K6, K8, K10 6 

Uzmanlık sahibi olmak   K4, K5, K7, K9, K15  5 
Değişim ve gelişimlere uyum   K2, K19 5 
   
Farklı konularda kendini geliştirmek K3, K18 5 

Davranışsal Boyut 

Katılımcıların sergiledikleri, karşılaştıkları ya da meyilli oldukları davranışlarına ilişkin 
ifadeler, davranışsal boyutun altında değerlendirilmiştir. Tablo 3’te öğrencilerin mesleki 
tutumlarının davranışsal boyutuna ilişkin bulgular yer almaktadır. Buna göre 11 katılımcının 
mesleğini icra etmek istediği görülmektedir. Bu da oldukça önemli bir bulgudur. Bunun yanı 
sıra yedi katılımcı mesleğini icra etmekten vazgeçeceklerini ve ek iş olarak akademik kariyer 
yapmak istediklerini belirtmiştir. Ayrıca diğer katılımcılar da ek iş yapmayı düşünmektedir. 
Aşağıda olumlu ve olumsuz görüşlere ilişkin örnek ifadeler verilmektedir: 

Turist rehberliği mesleğine en kötü döneminde başladığımı düşünüyorum. Mevcut durumda iyi 
olmak yetmiyor, en iyisi olmak gerekiyor. Bu rekabet ortamı beni sürekli daha iyisini yapmak için daha 
fazla çalışmaya itti ve mesleğime daha sıkı sarıldım. Ülkemizi turizm açısından çok daha güzel günler 
beklediğine inandığım için motivasyonum hiçbir zaman düşmedi. Öncelikli hedefim her acentanın ve 
turistin turlarında görmek isteyeceği türden, genel kültürü üst düzeyde ve iki yabancı dili akıcı 
şekilde konuşabilen bir rehber olmak. Kısa zamanda rehber camiasında saygınlık kazanıp TUREB 
Başkanı olmak istiyorum. (K10) 

Kariyer planım başta ana meslek olarak turist rehberliği yapmaktı, ancak bu krizden sonra planım 
değişti ve akademisyen olmaya karar verdim. (K17) 
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Tablo 3. Turist Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Davranışsal Boyutu 
Kod Katılımcılar f 
Mesleği icra etme isteği K1, K2, K3, K4, K7, K10, K11, K12, K15, 

K16, K19 
11 

   
Mesleği icra etmekten vazgeçme K5, K8, K11, K12, K13, K17, K18  7 
Ek olarak akademik kariyer K2, K3, K5, K6, K8, K17, K19 7 
Ek iş yapma K4, K8, K9, K19, K18, K19 6 
Ek iş olarak girişimcilik K14, K15, K17 3 

Nicel Verilere İlişkin Bulgular 

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek üzere sorulan cinsiyet, eğitim durumu, 
devam edilen okul ve sınıfa ilişkin sorulara verilen yanıtlar Tablo 4’te gösterilmektedir. 

Tablo 4. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet                                                                               n                                         % 

 Kadın 
Erkek 

207 48,8 
217 51,2 

Eğitim Durumu   
 
 
 

Anadolu Lisesi 211 49.8 
Lise 92 21.7 
Önlisans 8 1.9 
Lisans 27 6,4 
Diğer               11                                      2,6 

Devam edilen okul 
 
 

Gazi Üniversitesi 151 5,1 
Anadolu Üniversitesi 125 29,5 
Ege Üniversitesi 97 22,9 
Diğer 51 12,0 

Devam edilen sınıf  
  Birinci sınıf                90                         21,2 

İkinci sınıf    80              18,9 
Üçüncü sınıf 149              35,1         
Dördüncü sınıf    25              5,9 
Diğer    6               1,4 

 
Toplam                                                                            424                                       100 

Katılımcıların demografik özellikleri değerlendirildiğinde 207 öğrencinin (%48,8) kadın, 217 
öğrencinin ise (%51,2) erkek olduğu görülmektedir. Ankete katılan 211 öğrenci (%49,8) Anadolu 
Lisesi mezunudur, 151 öğrenci (%35,6) Gazi Üniversitesi’nde öğrencidir. Katılımcıların 149’u 
(%35,1) üçüncü sınıf öğrencisidir (Tablo 4). 
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Tablo 5. Mesleki Tutum Ölçeği’ne İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Öğrencilerin Mesleğe Yönelik Tutumlarına İlişkin İfadeleri 

 
Ç

ar
pı

kl
ık

 

 
Ba

sı
kl

ık
 

A
ri

tm
et

ik
 

or
ta

la
m

a 

St
an

da
rt

 s
ap

m
a  

1. Turist rehberi olma düşüncesi bana cazip geliyor. -,722 -,304 3,78 1,186 
2. Turist rehberliği mesleğini sıkıcı bulmuyorum. -1,546 1,824 4,23 1,071 
3. Turist rehberi olmayı kendime yakıştırıyorum. -,882 -,037 3,89 1,167 
4. Tekrar bir meslek tercihinde bulunmam gerekse yine bu 
mesleği tercih ederim.  

-,085 -,996 3,04 1,309 

5. Turist rehberliğinin bana göre bir meslek olduğunu 
düşünüyorum. 

-,861 -,220 3,81 1,247 

6. Turist rehberliğinin yaşam tarzıma uygun olduğunu 
düşünüyorum. 

-,816 -,465 3,74 1,308 

7. Turist rehberliğinin kişiliğime uygun olduğunu 
düşünüyorum. 

-,855 -,335 3,82 1,263 

8. Turist rehberliği mesleğini seçtiğime pişman olmuyorum. -,667 -,605 3,73 1,259 
9. Turist rehberliğinde başarılı olacağıma inanıyorum. -,769 -,008 3,80 1,100 
10. Turist rehberliği mesleği ile ilgili olan bu bölümü seçmiş 
olmaktan memnunum. 

-,657 -,357 3,68 1,188 

11. Turist rehberliği mesleğinde karşılaşacağım zorlukları 
aşabileceğime inanıyorum. 

-,755 ,274 3,74 1,047 

12. Zor şartlar altında dahi bu mesleği yapmak isterim. -,154 -,815 3,13 1,202 
13. Turist rehberliği mesleğinin gereklilikleri konusunda 
kendime güveniyorum. 

-,617 -,263 3,64 1,133 

14. Bu mesleğe karşı özel bir yeteneğim olduğu kanısındayım. -,236 -,782 3,26 1,209 
15. Turist rehberliğinin bir şeyler üretip yaratmam için bana 
fırsatlar sunacağını düşünüyorum. 

-,596 -,397 3,5 1,178 

16. Turist rehberliğini profesyonel bir şekilde yürütebileceğime 
inanıyorum. 

-,692 -,022 3,73 1,097 

17. İnsanlara gezdikleri bölgeyi tanıtacak olma düşüncesi beni 
mutlu ediyor. 

-1,138 ,787 4,05 1,069 

18. Turist rehberliği yapan insanlara sempati duyarım. -,986 ,321 3,92 1,131 
19. Turist rehberi olacağımı düşünmek beni mutlu ediyor. -,731 -,328 3,75 1,204 
20. Turist rehberliğini mesleğini tavsiye ederim. -,897 -,152 3,86 1,233 
21. Turist rehberliğinin çalışma koşulları bana çekici geliyor. -,289 -,680 3,34 1,200 
22. Turist rehberliğinin çalışma koşulları bana zor gelmiyor. -,143 -,801 3,14 1,197 
23. Bu mesleği yapan kişilerle sohbet etmekten hoşlanırım. -1,121 ,678 4,01 1,100 
24. Bilgili ve yeterli bir turist rehberi olacağımı düşünüyorum. -,880 ,380 3,87 1,045 
25. Turist rehberliğinin toplumda bana saygınlık 
kazandıracağına inanıyorum. 

-,767 -,296 3,68 1,215 

26. Turist rehberliği mesleğinin bana maddi/manevi sıkıntılar 
yaşatmasından endişe duymuyorum. 

-,004 -,844 2,93 1,248 

27. Turist rehberliği mesleğini sürekli yapabilecek olmak bana 
güven veriyor. 

-,169 -,713 3,18 1,186 
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Tablo 6. Krize İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
 
Öğrencilerin Krize İlişkin Değerlendirmeleri 

Ç
ar

pı
kl

ık
 

Ba
sı

kl
ık
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et

ik
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28. Turist rehberi adayı olarak turizmde yaşanan kriz 
beni endişelendiriyor. 

-1,121 ,363 4,07 1,154 

29. Krizin turist rehberlerinin işlerini olumsuz 
etkilediğini düşünüyorum.  

-1,183 ,638 4,12 1,100 

30. Krizin turist rehberlerinin işlerini uzun bir süre daha 
olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. 

-,687 -,524 3,77 1,220 

31. Krizin neden olacağı sıkıntılı günlerin yakın 
olduğunu düşünüyorum. 

-,355 -,923 3,48 1,262 

32. Krizden dolayı meslek değiştirmeyi düşünüyorum.  ,272 -,889 2,73 1,295 
33. Kriz ile birlikte aynı zamanda yeni fırsatların ortaya 
çıkacağını düşünüyorum. 

-,136 -,742 3,18 1,204 

34. Kriz yönetiminde hükümet politikalarını başarılı 
bulmuyorum. 

-,997 -,078 3,98 1,250 

35. Kriz yaşansa bile turist rehberliği mesleğini yapmak 
istiyorum.  

,099 -,0707 2,84 1,188 

 
Cronbach’s Alpha .875 

Mesleki Tutum Ölçeği’nin çarpıklık, basıklık, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
Tablo 5’te yer almaktadır. Turist rehberi öğrencilerine uygulanan Mesleki Tutum Ölçeği’nin 
genel ortalamasına bakıldığında, katılımcıların mesleki tutum düzeylerinin yüksek olduğu 
(3,69) görülmektedir. Ölçeğin güvenirliği için “Cronbach Alpha” katsayıları hesaplanmıştır. 
Toplam 27 maddeden oluşan ölçeğinin güvenirlik katsayısı α=.954 olarak bulunmuştur. 
Değişkenlerin çarpıklık (-1,546 ile -,004) ve basıklık (-,996 ile 1,825) katsayılarının George and 
Mallery’nin (2010) belirttiği ±2 normallik kriterleri içerisinde yer aldığı görülmektedir. En 
yüksek aritmetik ortalamaya (4,23) sahip ifadenin “Turist rehberliği mesleğini sıkıcı 
bulmuyorum.” olduğu, en düşük olanın ise (2,93) “Turist rehberliği mesleğinin bana 
maddi/manevi sıkıntılar yaşatmasından endişe duymuyorum.” ifadesi olduğu görülmüştür. 
Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması amacıyla korelasyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Korelasyon sonucuna göre kriz ile mesleki tutum ilişkisinin düşük düzeyde 
negatif yönlü (r=.282**; p<0.01) olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışma, Türkiye’de yaşanan ve turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyen krizlerin, turist 
rehberliği öğrencilerinin mesleki tutumları ile ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kriz 
dönemini yaşamış öğrencilerin mesleki tutumlarını araştırmaya yönelik olması ve nitel ve nicel 
analiz tekniklerinin bir arada yürütüldüğü karma yöntem kullanılması bakımından 
literatürdeki diğer çalışmalardan farklıdır. Görüşmeye katılan 19 öğrencinin 18’i, Turizm 
Rehberliği Bölümü’nü isteyerek seçtiğini belirtmiştir. Nitel analiz sonucu belirlenen temalar, 
tutum değişkeninin üç bileşenli yapısı dikkate alınarak duyuşsal, bilişsel ve davranışsal olmak 
üzere üç boyutta sınıflandırılmış ve her boyut olumlu ve olumsuz olmak üzere iki grupta 
incelenmiştir.  



Aysel KAYA, Duygu YETGİN AKGÜN ve Gülsel ÇİFTCİ 

 2919 

Turist rehberliği öğrencilerinin mesleki tutumlarının “duyuşsal boyutları”na ilişkin olumlu 
ifadelerinde, geleceğe umutla baktıkları, mesleğini önemli, değerli, gurur verici, çekici 
buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Olumlu ifadelere rağmen kriz döneminde gelecek kaygısı, 
hayal kırıklığı, mesleğini icra edememe endişesi yaşadıkları da belirlenmiştir. Görüşmeye 
katılan öğrenciler eşit sayıda, motivasyonlarının “yüksek olduğu” ve “düşük olduğu” şeklinde 
ters görüş bildirmişlerdir. Şahin ve Acun (2016) çalışmalarında, turist rehberliği eğitimi alan 
öğrencilerin rehberlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu olduğunu, öğrencilerin turist 
rehberi olmayı kendilerine yakıştırdıklarını ve bu mesleği seçmiş olmaktan mutlu olduklarını 
belirlemiştir. Mesleklerini sevdiklerini belirten öğrencilerin mezun olduktan sonra kendilerini 
bilgili ve yeterli bir rehber olarak gördükleri de çalışmanın diğer bir sonucudur. Öte yandan 
Köroğlu (2014) turist rehberliği öğrencilerinin meslek seçimleri ile kişilik özellikleri arasındaki 
ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, endişeye yatkın olduklarını tespit etmiştir. Turist rehberliği 
mesleğinin kendine has özelliklerinden olan sosyal güvencenin olmayışı, mesleğin sürekli 
seyahat etmeyi gerektirmesi, politik ve ekonomik krizlerden etkilenme gibi durumlar, endişeyi 
artırıcı nedenler arasındadır (Yetgin, 2017). 

Öğrencilerin “bilişsel boyutları”na ilişkin olumlu ifadelerinde; kişisel ve mesleki gelişimlerini 
tamamlayarak kalifiye, tercih edilen donanımlı bir turist rehberi olmak istemelerinin öne çıktığı 
görülmüştür. Ancak az da olsa farklı konularda kendini geliştirmek zorunda hissettiklerine 
ilişkin ifadeler yer almıştır. Bu ifade turist rehberlerinin çeşitli konularda kendini geliştirerek 
bilgi sahibi olmaları gerekliliği olarak anlaşılsa da burada öğrencinin tamamen farklı bir alana 
yönelmek zorunda kalması söz konusudur. Çınar ve Yenipınar, (2019) turist rehberliği eğitimi 
alan öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmada mesleği icra etme konusunda büyük oranda 
olumsuz tutum sergiledikleri ve işsizlik kaygılarının yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu 
durum farklı mesleklere yönelme ihtimallerini ortaya çıkarmıştır. 

Öğrencilerin “davranışsal boyutları”na ilişkin olumlu ifadelerinde, krize rağmen turist 
rehberliği mesleğini icra etmek istedikleri anlaşılmıştır. Ancak ek iş yapmak isteyenlerin de 
sayısı yüksektir. Ek iş yapmak isteyenlerin büyük bir kısmı akademisyen olmak istemektedir. 
Bunun sebebi Türkiye’de Turist Rehberliği Meslek Yasasına göre memurların turist rehberliği 
yapmalarının yasal olması ve Türkiye’de akademisyenlerin ortalama gelir düzeylerinin yüksek 
olmasıdır. Turist rehberliği öğrencilerinin meslekleri konusunda ümitli olmalarının ve bilinçli 
hareket etmelerinin, mesleki tutumlarına da olumlu etki edeceği düşünülmektedir. Tolga, 
Korkmaz ve Atay (2015) çalışmalarında, turist rehberliği eğitimi alan öğrencilerin kariyer 
yapma isteklerinin turizm işletmeciliği öğrencilerine göre daha fazla olduğunu, turist rehberliği 
mesleğini cazip bulduklarını ve turist rehberliği mesleğinin toplumdaki statüsünü daha yüksek 
olarak gördüklerini tespit etmiştir. Aynı şekilde Yılmaz (2011) çalışmasında turist rehberliği 
eğitimi alan öğrencilerin mesleği isteyerek seçtikleri, mesleklerine karşı olumlu tutum 
gösterdikleri ve sosyal statüsünü yüksek olarak gördükleri sonucuna ulaşmıştır. 

Nicel analiz sonuçlarına bakıldığında turist rehberliği öğrencilerinin mesleki tutumlarına 
yönelik anket sorularına verdikleri yanıtlarda; öğrencilerin mesleklerini sıkıcı bulmadıklarını, 
turist rehberliği yapan insanlara sempati duyduklarını, gezdikleri bölgeyi tanıtacak olma 
düşüncesinin onları mutlu ettiğini ve mesleği kendilerine yakıştırdıklarını belirttikleri 
ifadelerin, en yüksek değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin krize ilişkin 
değerlendirmelerinin sonuçları ise krizin turist rehberlerinin işlerini olumsuz etkilediğini 
düşündüklerini, krizin onları endişelendirdiğini, buna rağmen krizden dolayı meslek 
değiştirmeyi düşünmediklerini ortaya koymuştur. Öğrencilerin kriz yaşansa bile turist 
rehberliği mesleğini yapmak istemeleri konusunda kararsız oldukları da dikkat çekici bir 
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sonuçtur. Korelasyon analizi sonucuna göre kriz ile mesleki tutum ilişkisinin düşük düzeyde 
negatif yönlü olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeninin mesleği sıkıcı bulmamaları ve mesleği 
isteyerek seçmiş olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Mesleki tutumları güçlü 
olduğunda kriz gibi zorlukların fikirlerini değiştirmediği de saptanmıştır.  

Bu çalışmadaki her iki analiz sonucunda, nicel ve nitel verilere ilişkin sonuçların birbirlerini 
destekledikleri ve krizin, turist rehberliği öğrencilerinin mesleki tutumları ile düşük düzeyde 
negatif ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Özellikle turist rehberliği öğrencilerinin, yaşanan 
krizlerden ders çıkardıkları, kendilerini geliştirmek, donanımlı, tercih edilen bir turist rehberi 
olmak ve mesleği icra etmek istedikleri, geleceğe umutla baktıkları ve meslekte başarılı 
olacaklarına inançları, her iki analiz sonucunda da birbirini destekleyen ifadeler olmuştur. Bu 
çalışmanın sonuçlarının, ülkedeki turizmin sürdürülebilirliğinde önemli roller üstlenen turist 
rehberlerinin mesleki tutumlarının olumlu yönde geliştirilmesini sağlayacak olan eğitim 
kurumlarına, turist rehberliği öğrencilerine yol göstermesi ve literatüre katkısı bakımından 
önemli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın Türkiye’deki tüm “Turizm Rehberliği Bölümü” öğrencilerine uygulanamamış 
olması, çalışmanın sınırlılıklarından biridir. Bu bağlamda diğer üniversitelerde turist rehberliği 
öğrenimi gören hem lisans hem de önlisans öğrencilerine yönelik yapılacak araştırmalarla daha 
sağlıklı sonuçlara ulaşılabilir ve yapılacak karşılaştırmalı analizlerle daha geniş bir 
perspektiften bakılabilir.  

Üniversitelerde turist rehberliği öğretimi yapan bölümlerde öğrencilerin mesleki tutumlarını 
olumlu yönde geliştirebilmek için yaşanabilecek krizlerin etkilerini, bu durumlarla nasıl başa 
çıkılabileceğini, alternatif çözüm yollarını, kısacası kriz yönetimini ele alan derslerle, öğrenciler 
iş yaşamının olumsuzluklarına da hazırlanabilir. Öğrenciler mesleklerine yönelik gelişimlerini 
tamamlamaları durumunda, kriz durumlarında bile olumsuzluklardan daha az 
etkileneceklerdir. Bu nedenle öğrencilerin nitelikli ve donanımlı bir turist rehberi olmak için 
gerekli eğitimleri tamamlamaları, bu konuda eğitim kurumları ve sektörden destek istemeleri 
önerilmektedir. Türkiye, doğal, tarihsel ve kültürel miras bakımından oldukça zengin bir 
ülkedir. Öğrenciler kriz dönemlerinde kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde 
tüm bilgi kaynaklarını değerlendirmeli, kendini kriz sonrasındaki döneme hazırlamalıdır. 
Ayrıca sektörel değişimleri takip etmeleri ve krizi başarılı bir biçimde atlatan turist rehberlerini 
örnek almaları, onların deneyimlerinden faydalanmaları önerilmektedir.  
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, yerel halkın turizme bakış açısının incelenmesidir. Bunun için Şanlıurfa 
ilinde ikamet eden 395 kişiye anket uygulanmıştır. Anket; 9 demografik ve 42 tutum sorusundan 
oluşmaktadır. Yapılan faktör analizinde tutum soruları yedi farklı boyuta indirilmiştir. Yedi 
boyut, turizm ile ilgili kararlarda halkın tam katılımı, turizmin sosyal maliyeti, turizmde uzun 
dönemli planlama, ziyaretçi memnuniyeti, toplum merkezli ekonomi, çevresel sürdürülebilirlik, 
turizmin sosyal maliyet boyutlarından meydana gelmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, yerel 
kalkın kişisel özellikleri (cinsiyet, eğitim, yaş, meslek gelir, medeni durum) ile bazı boyutlara 
karşı gösterdikleri tutumlar farklılaşmaktadır. Ayrıca çevresel sürdürülebilirlik boyutu ile 
katılımcıların Şanlıurfa ilinde ikamet süreleri ile onların tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. Katılımcıların turizmden gelir elde etmesi ile sadece turizmin sosyal maliyet 
boyutu için istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcıların tatile gidiyor olması ile 
sadece turizmin ekonomik faydası boyutu için anlamlı bir fark elde edilmiştir.  
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Abstract 

The aim of this study is to examine the residents’ perspective on tourism. A questionnaire was 
applied to 395 people residing in Şanlıurfa province. Survey; It consists of 9 demographic and 42 
attitude questions. By applying factor analysis, attitude questions were reduced to seven different 
dimensions. It consists of seven dimensions, full participation of people in tourism-related 
decisions, social cost of tourism, long-term planning in tourism, visitor satisfaction, community 
centric economy, environmental sustainability, social cost of tourism. According to the results 
obtained, the personal characteristics (gender, education, age, income, marital status) and their 
attitudes towards certain dimensions differ. In addition, there was no significant relationship 
between the environmental sustainability dimension and the residence time of the participants 
in Şanlıurfa and their attitude scores. A statistically significant difference was found only for the 
social cost dimension of tourism with the income of the participants from tourism. With the 
participants going on vacation, a meaningful difference was obtained only for the economic 
benefit dimension of tourism.  
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GİRİŞ 
Son birkaç yüzyılda yaşanan gelişmeler hayatın her aşamasında değişikliklere sebep olmuştur. 
Özellikle 19. yüzyılın sonundan itibaren gelişen ulaşım teknolojisi ile seyahat kolaylaşmıştır. 
Günlerce ulaşılamayan yerler araba ve uçak aracılığıyla saatlere hatta dakikalara inmiştir.  Bunun 
yanı sıra, internet sayesinde farklı yerleri görme ve onlardan haberdar olma olanakları artmıştır. 
Sosyal medya hesaplarında gezilen yerler ile ilgili paylaşımlar insanlarda bu yerleri görme 
merakı uyandırmıştır. İnternet sitelerinde bu yerler ile ilgili reklamlar ve tanıtımlar, gezi yerlerini 
daha cazip göstermektedir. 

Turizm sadece bir seyahatten ibaret olmayıp birçok sektörü etkileyen bir olgudur. Seyahat eden 
insanların yaptığı harcamalar sonucu oluşan ekonomik hareketlilik toplum için vazgeçilmez 
olabilmektedir. Ayrıca turizm faaliyetleriyle bir bölgenin kalkınması sağlanabilir (Çeken, 2008). 
Bu bağlamda turizm olgusu bölgesel kalkınma ve toplum değişimi gibi birçok alana etki 
etmektedir. Buna ek olarak, kalkınmasını henüz tamamlamamış olan kimi ülkelerin 
ekonomilerinin ihtiyacı olan mali kaynağın turizmden sağlanabileceği görüşü literatürde 
dillendirilmiştir (İçöz ve Kozak, 1998). Ancak turizmin farklı yönde etkileri olabileceği 
bilinmektedir. Örneğin aşırı kalabalıklaşma, suç oranının artması, yüksek fiyat artışları ve ahlaki 
aşınma vb. negatif sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sebeple, bir bölgedeki bütün turizm 
paydaşlarının görüşleri turizmin yönünün belirlenmesi için önemli görülmektedir. Özellikle 
yerel halkın katılımı olmazsa olmaz bir gerekliliktir. 

Yerel halkın turizme bakış açısının belirlenmesi gereklidir. Çünkü, turizm gelişim planlarının 
başarıya ulaşması, yerel halkın desteği sayesinde olabileceği belirtilmektedir (Yoon vd., 2001). Bir 
başka deyişle, bir bölgede yaşayan yerel halkın desteği olmadan uygulanacak turizm 
politikalarının başarı şansı olmayabilir (Almeida-García, Peláez-Fernández, Balbuena-Vázquez, 
ve Cortés-Macias, 2016). Bununla birlikte turizme yönelik tutumların ölçümünün aralıklarla 
yenilenmesi önerilmektedir (Teye vd., 2002; Yılmaz, 2017). Nitekim, ilgili konuda son yılarda bir 
hayli araştırma yapılmıştır (Biçici, 2013; Şahbaz ve Karaçar, 2013; Ekici ve Çizel, 2015; Başarangil, 
2016; Birdir, Karakan ve Çolak, 2016; Yıldız ve Polat, 2016; Güney ve Göller, 2017). Köroğlu ve 
diğerleri tarafından belirtildiği gibi yerel halk turizmin etkileri hakkında olumlu bir algıya 
sahipse, bölgede turizmin gelişmesi için daha fazla destek sağlanacaktır. Bu yüzden, bir 
bölgedeki yerel halkın turizm hakkındaki düşüncelerinin araştırılması çok önemlidir (Köroğlu 
vd., 2018). Bu bağlamda önemli bir turizm destinasyonu olan Şanlıurfa ilinde halkın turizm 
algısının incelenmesi sürdürülebilir bir turizm için hayati bir öneme sahiptir. 

Şanlıurfa ili turizm alanında yüksek potansiyele sahiptir. Şanlıurfa’da sanayi ile 
gerçekleştirilemeyen kalkınma, turizm sayesinde hızlanabilir. Doğal olarak turizmin gelişmesi 
diğer sektörleri de olumlu etkileyecektir. Turizm ile birlikte şehir çevresel ve sosyal gelişim 
gösterebilir. Fakat turizm faaliyetlerinin yerel halk üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri 
olabilir. Bu çalışmanın amacı da yerel halkın turizme olan bakış açısını ve tutumunu 
belirlemektir. Çalışma ile yerel yönetimlere ve uygulanacak politikalara yol gösterici bir bilgi 
kaynağı olabilecektir.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Algı, duyuların yorumlanması ve anlamlı hale getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Tutumlar 
algılama sayesinde gerçekleşir. Sosyal bilimlerde algı ve dolayısıyla tutum ölçülebilir. Yerel 
halkın turizme ve turiste olan tutumunun ölçümü için birçok araştırma yapılmıştır. Diğer bir 
deyişle, son yıllarda yerel halk birçok açıdan turizm araştırmalarının öznesi konumunda 
olmuştur. Kimi çalışmalar kuramsal açıdan olaya yaklaşırken kimi çalışmalar ise alan araştırması 
niteliğindedir. En sık kullanılan kuram sosyal değişim modelidir. Ayrıca Tolerans Yaklaşımı 
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Modeli ve Destinasyon Yaşam Seyri Modeli kullanılarak yerel halkın tutumları açıklanmaya 
çalışılmıştır. 

Yerel halkın üniversiteye bakışı (Saatçı, Avcıkurt ve Demirbulat, 2015), yerleşiklerin turizm 
gelişimine yönelik algısı ve memnuniyet durumu (Alrwajfah, Almeida-García ve Cortés-Macías, 
2019), yerel halkın bakış açısı (Hançer ve Mancı, 2016), sosyal uzaklığın yerel halkın bakışına 
etkisi (Thyne, Watkins ve Yoshide, 2017), yerel halkın beklentileri ve algıları (Şahbudak, 2017), 
yerel halkın özel ilgi turizmi açısından inanç turizmine bakışı (Cizrelioğlu, Altun ve Altıntaş, 
2020), bölge imajı ve turizm desteği (Ayazlar, 2016), yerel halkın turizm gelişimine yönelik algı 
ve desteğinde yer kimliği ve yer imajının rolü (Yeşilyurt, 2019), kültürel mirasın korunması ve 
kullanımına yönelik yerel halk görüşleri (Güneş, Pekerşen, Nizamlıoğlu ve Ünüvar, 2019), yerel 
halkın bakış açısıyla kırsal kalkınmada tarım turizmi (Gümüş, 2015) vb. çalışmalar literatürde 
göze çarpmaktadır. 

Yerel halkın turizm desteği, üzerindeki etkisi, algısı veya tutumunu incelemek için farklı 
yöntemler uygulanagelmiştir. Niceliksel çalışmalara (Duran ve Özkul, 2012; Çolak ve Tayfun, 
2017; Akdu ve Ödemiş, 2018) rastlanıldığı gibi niteliksel (Çeken, Uçar ve Dalgın, 2012; Eser ve 
Çelik, 2018) olanlar da göze çarpmaktadır. Karma yöntemleri (Mesci ve Dönmez, 2016) kullanan 
araştırmalar da bulunmaktadır. 

Köroğlu ve diğerleri (2018), yerel halkın turizme yönelik tutumlarının o bölgede turizmin 
geleceği için oldukça önemli olduğunu ve turizmin gelişmesi sonucunda en çok etkilenen 
kesimin yerel halk olduğunu düşünmektedirler. Araştırmacılar bunun için Tahtakuşlar mahallesi 
sakinlerinin kültürel değerleri hakkındaki farkındalıklarını ve bu değerlerin turizme 
kazandırılmasına yönelik bakış açılarını belirlemek için nitel bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 
Yapılan çalışmada 25 kişiyle mülakat gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %64’ü mahallenin 
turizme açılmasını istediği, %36’sının ise açılmasını istemediği belirlenmiştir. Mahallenin 
turizme açılmasını isteyenlerin gerekçelerinin ise gelir, istihdam, ekonomik gelişme gibi 
sebeplerden olduğu; istemeyenlerin gerekçelerinin ise kültürel bozulma, halkın değerlerini 
kaybetmesi, alt yapının uygun olmaması gibi sebepler olduğu anlaşılmıştır.  

Benzer bir çalışma Kuşadası’na yakın ve benzer coğrafik ve sosyo-ekonomik özellikler taşıyan 
İzmir şehrinde uygulanmıştır. Halkın kişisel özellikleri ile turizmi algılamaları arasında cinsiyet, 
medeni hal, yaş ve eğitim seviyesine göre farklılık olduğu gösterilmiştir (Işık ve Turan, 2018).  

Tıpkı Kuşadası ve İzmir gibi yaz ve deniz turizminde önde olan başka bir şehrimiz Antalya’dır. 
Ersoy tarafından (2017) bu ilin Manavgat ilçesinde yerel halkın turizmin sosyo-kültürel etkileri 
incelenmiştir. Turistlerle iktisadi etkileşim içerisinde bulunan yerel halkın turizm konusunda 
oldukça deneyimli olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla turizme olumlu bakış açısına sahip 
oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Bunun için bu turistik bölgede yapılan başka bir çalışma, bölgesel kalkınmanın sadece ekonomik 
kalkınma olmadığını sosyal kalkınmanın da önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Alanya 
(turistik) ve Gazipaşa’da (turistik değil) turistik bölge ile turistik olmayan bölgede yaşayan yerli 
halkın turizme bakış açılarında bazı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir (Tayfun ve Kılıçlar, 
2004).  

Kırsal kalkınma ve turizmin birleşimi olarak kabul edilebilecek olan eko turizm kavramı 
Türkiye’de çevresel turizmin cazibesi olan Bolu şehrinde yapılan bir araştırma ile incelenmiştir. 
Kiniş ve Duyar (2017) tarafından yapılan araştırmada Bolu Aladağ ormanlarında yaylacılık 
yapan yöre halkının eko turizme yaklaşımı incelenmiş ve buradaki 12 yayla konumlarına bağlı 
olarak 3 grup altında (Avşar Yaylası, Aladağ Göleti ve Taşlıyayla Göleti) değerlendirilmiştir. 
Yapılan ankete 76 kişi katılmıştır ve bunlara kişisel bilgilerin yanı sıra, yöresel kültür, eko turizm 
kavramları ve eko turizme bakışlarını açıklayıcı sorular sorulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre 
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katılımcıların %87’si rehberlik, %84’ü kültür, %82’si kampçılık, %41’i eko turizm, %24’ü trekking 
ve %12’si rekreasyon kavramlarını bilmektedir. Ayrıca bu çalışmaya katılanların görüşüne göre 
%75’i gelen yabancılarla ilgilenilmesi gerektiğini, %34’ü turistlerin ücret karşılığı evlerde 
konaklatılabileceğini ve %68’i turizmin yöreye maddi katkı sağlayacağını düşünmektedir ve 
katılımcıların cinsiyeti ve ikamet ettiği yayla grubu ile birçok soruya verilen cevap için belirleyici 
faktör olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Datça ilçesinde gerçekleştirilen bir çalışmada yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimine ve 
turizm işletmelerine yönelik tutumları incelenmiştir. Bu çalışmada uygulanan anket ile elde 
edilen nicel bulgular şu sonuçları ortaya çıkarmıştır; turizmin sürdürülebilirliği boyutu halk 
tarafından büyük ölçüde benimsenmiştir. Halkta çevre koruma bilincinin gelişmiş olduğunun 
göstergesi olarak, yerel halkın en fazla katılım gösterdiği boyut çevresel sürdürülebilirliktir 
(Biçici, 2013). 

Yukarıda listelenen nicel çalışmaların yanında, yöre halkının görüşlerini anket yerine az sayıda 
kişi ile yapılan birebir görüşmeler veya örnek durum incelemeleri yardımıyla inceleyen nitel 
çalışmalar da yapılmıştır. Bu kapsamda, Yamaç ve Zengin tarafından yapılan bir çalışma ile 
alternatif turizm türlerinden kırsal turizmin sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkarılması ve 
örnek olay çalışması çerçevesinde, bu alanda hizmet veren ve Narköy bölgesinde bulunan bir 
işletmenin faaliyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için, işletme yöneticilerinin 
kırsal turizm faaliyetlerine yönelik görüşleri incelenmiştir. Çalışma sonunda, kırsal turizmin 
bölgede çevre duyarlılığını ön planda tutarak, yerel halkın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı 
sağladığı bulgusuna varılmıştır. Ayrıca yöneticiler, kırsal turizmi hem günümüzün hem 
geleceğin en ideal ve faydalı turizm türü olarak gördüklerini ifade etmişlerdir (Yamaç ve Zengin, 
2017).  

Çeken, Uçar ve Dalgın tarafından Muğla ilinin turistik beldelerinden biri olan Fethiye ilçesinde 
yarı yapılandırılmış mülakat yöntemiyle kırsal yerleşiklerin duyarlılıkları belirlenmeye çalışılmış 
olup, elde edilen bulgulara göre, turizm işlerinde faal olanlar veya duyarlılıkları yüksek olanlar 
kırsal turizme destek vermekte ancak onların hayat alanlarına girmesini istememektedirler. 
Ayrıca turizm sayesinde kente göçün azaltılabileceğini düşünmektedirler (Çeken, Uçar ve 
Dalgın, 2012).  

Kırsal kalkınma ve turizm ile ilgili başka bir çalışma Gümüşhane ilinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada Doxey Irritation Index’ine göre Gümüşhane halkının turizm ile ilişkisi yüz yüze 
görüşmeler ile incelenmiştir. Gümüşhane halkının cevaplarına göre bu ildeki turizm seviyesi 
Doxey Irritation Index’ine göre başlangıç düzeyindedir. Ayrıca yapılan görüşmelerde 
katılımcılar turizmin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel olarak bir olumsuz yanı olmadığı 
görüşündeler (Akdu ve Ödemiş, 2018).  

Gaziantep ilinde yapılan bir araştırmada, mevcut turizm ve sürdürülebilir turizm kapsamında 
neler yapılması gerektiğinin, yerel halk nezdinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır (Bulut, 2015). 
424 kişi ile anket düzenlenmiş ve sonuçlar gerekli istatistiksel analizlerden geçirildikten sonra 
yerel halkın Gaziantep turizmine bakış açısının genel olarak “olumlu” olduğu tespit edilirken, 
yemek kültürünün gelişmiş olması ile şehrin tarihi, kültürel yapı ve doğal güzelliklerinin 
korunmuş olması Gaziantep turizminin güçlü olduğu yönler şeklinde tespit edilmiştir.  

Karakaş ve Şengün (2017), Diyarbakırlıların turizm algısı ve desteğini araştırmışlardır. Sonuçta, 
halkın algılamasının pozitif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çünkü yerel halk turizmin kazancı, 
istihdamı arttıracağını ve yaşam koşullarını değiştireceğini belirtmişlerdir. Hançer ve Mancı’nın 
(2016) aynı bölgede gerçekleştirdikleri çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiştir.  

Başka bir çalışma Bitlis ilinde gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa gibi bölgesel kalkınmaya ihtiyaç 
duyan bu ildeki çalışmada Bitlis’in gelişmesinde turizmin rolünün yerel paydaşların demografik 
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özelliklerine göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Çalışmada anketlerden yararlanılarak nicel 
araştırma yapılmıştır. Çalışmanın veri analizine göre, turizmin etkilerinin yerel halkın kişisel 
durumlarına göre farklılaştığı belirlenmiştir (Şengel ve Zengin, 2017). 

Halkın turizme bakış açısıyla ilgili yurtdışında onlarca çalışma yapılmıştır. Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Colorado eyaletinde yapılan çalışmada yerel halkın turizme ve turizmin etkilerine 
bakış açılarını ölçmek amacıyla katılımcılara anket uygulanmıştır (Perdue vd., 1990). Bu 
çalışmada elde edilen sonuçlara göre yerel halkın turizmi ve turizmin etkilerini olumsuz 
algıladığı sonucu ortaya çıkmıştır. Massachusetts eyaletinde yapılan çalışmada ise yerel halkın 
gözüyle turizmin olumsuz etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 212 kişi ile yapılan anket 
çalışmasında, turizmin yerel halk üzerinde ekonomik ve olumlu etkileri olduğu saptanmıştır 
(Pizam, 1978). Ayrıca turizmden ekonomik anlamda fayda sağlayan kişilerin, turizmin etkilerine 
karşı daha olumlu yaklaştığı tespit edilmiştir. Kalabalık ziyaretçilerin halkta memnuniyetsizlik 
yarattığı da belirlenmiştir (Pizam, 1978). 

Göktaş ve Türkeri’nin (2016) araştırmasında şu sonuçlara ulaşılmıştır. Şanlıurfa halkı, turizm 
gelişiminin ahlaki ve kültürel yozlaşmaya sebep olacağı düşüncesini kabul etmemektedir. İlde 
turizmin hırsızlık, fuhuş ve kumar gibi suçların oranında artış sağlayacağı düşüncesi en yüksek 
ortalamaya sahip olmakla birlikte; yöre halkı bu konularda kararsız kaldığını beyan etmektedir. 

Oğuzbalaban (2017) tarafından yapılan bir meta analizinde, farklı çalışmalarda ortaya çıkan 
sonuçlar genel olarak derlenmiştir. Derlemeye göre, gelir kalemlerinde ve istihdamda artışa, 
yatırıma, gelişmeye sebep olacağından araştırmaların ekseriyetinde halkın turizme olumlu 
yaklaştığı buna karşın ahlaki bozulma, çevre kirliliği vb. olaylara neden olduğundan kimi 
bölgelerde yerel halk turizmi olumsuz bulabilmektedir. Bu meta analiz çalışması, Türkiye’de çok 
sayıda turistik merkez olmasına rağmen konuyla ilgili nispeten az sayıda çalışmanın yapılmış 
olduğunu belirlenmiştir. Çalışmada, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan yerel 
halka yönelik araştırmaların yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu tespit, mevcut çalışmanın önemini 
ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak, yerel halkın bakış açısı ve tutumlarını ölçmeye çalışan çalışmaların mevcut 
durumunu sunan bir araştırmada geçmiş dönemlerde bakış açısını etkileyen faktörlerin içsel ve 
dışsal faktörler olarak iki grup altında toplandığı görülmektedir. Yöntemsel olarak, niceliksel 
pozitivist yöneliş baskın durumdadır. Oysa, derinlemesine analiz için gelecekte daha fazla 
niteliksel yöntemlerin kullanılabileceği öngörülmektedir. Bunun yanı sıra, aşağıdan yukarıya 
doğru yayılma ve kurumsal teorilerin yeni bir çerçeve için uygulanabileceği belirtilmektedir 
(Hadinejad, Moyle, Scott, Kralj ve Nunkoo, 2019).  

 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Araştırma alanı peygamberler şehri diye de anılan ve birçok turizm çeşidini bünyesinde 
barındıran, son yılların gözde turizm merkezi Şanlıurfa’dır. Yüz yüze anket yöntemi ile birincil 
veriler toplanmıştır.  

Araştırmada belirlenen evren, Şanlıurfa ili merkez ilçelerinde yaşayan yerel halktır. Kolayda 
örnekleme yöntemiyle 395 kişi ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Önceki çalışmalar 
incelendiğinde, 100 bin ve üzeri bir evren için olması gereken minimum örneklem sayısı 384’tür 
(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004). Şanlıurfa ilinin nüfusu 2 milyona yaklaşmaktadır. Bu bağlamda, 
ankete katılan katılımcı sayısı asgari sayıyı sağlamaktadır. Ayrıca bu sayıdaki bir evren için 384 
anketin gerçekleştirilmesinin yeterli olduğu belirtilmektedir (Yolal, 2016). 

Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket, iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde, katılımcılara yönelik dokuz adet demografik ve sosyo-ekonomik soru yöneltilmiştir. 
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Bu sorular başlıca şu şekildedir; cinsiyet, eğitim durumu, meslek, TL olarak aylık gelir durumu, 
Şanlıurfa’da kaç yıldan beri ikamet ettiği, yaşı, medeni durumu, turizmden gelir sağlama 
durumu ve en son olarak tatile gitme durumu.  

Anketin ikinci bölümünde katılımcıların turizme karşı tutumlarının belirlenmesine yönelik 
olarak 42 adet ölçek sorusu bulunmaktadır.  Ölçek, Hwan-Suk Chris Choi ve Ercan Sırakaya’nın 
“Measurement of Resident’s Attitude Toward Sustainable Tourism: Development of Sustainable 
Tourism Attitude Scale” çalışmasından uyarlanmıştır (Choi ve Sırakaya, 2005). Ölçek şu yedi ana 
boyuttan oluşmaktadır; çevresel sürdürülebilirlik, sosyal maliyet, ekonomik fayda, halkın turizm gelişim 
kararlarına tam katılımı, uzun dönemli planlama, ziyaretçi memnuniyeti ve yerel halk merkezli ekonomi. 
Tüm sorularda beş maddeli Likert ölçeği tipi sorular (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-
Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4-Katılıyorum ve 5-Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır. 
Çalışmanın amacına uygun olarak aşağıdaki hipotezler sınanmak için oluşturulmuştur.  

H1: Yerel halkın turizme bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları, demografik (cinsiyet, yaş, 
medeni durum, eğitim düzeyi, meslek ve gelir) özelliklerine göre farklılık gösterir. 

H2: Yerel halkın turizme bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları, turizmle ilişkili işle uğraşma 
durumlarına göre farklılık gösterir.  

H3: Yerel halkın turizme bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları, tatile gitme durumlarına göre 
farklılık gösterir.  

H4: Yerel halkın turizme bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları, turizmin halkın üzerinde olumlu 
katkıları olma duruma göre farklılık gösterir. 

H5: Yerel halkın turizme bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları, Şanlıurfa’da ikamet süresine 
göre farklılık gösterir. 

Güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin tamamına yönelik Cronbach’s Alpha değeri 0,923 olarak 
tespit edilmiştir. Elde edilen bu değer 0,70’tan yüksek olduğu için ölçeğin güvenilir olduğu kabul 
edilmiştir. 

Anket sonuçları istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bu ankette birkaç farklı türde soru 
sorulduğu için bunların analizi de farklı şekilde yapılmıştır. Anket kapsamında dokuz adet 
demografik soru sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevaplar betimsel olarak analiz edilip bulgular 
kısmında listelenmiştir. Anketin geriye kalan 42 adet soruda ise farklı boyutlarda katılımcıların 
turizme bakış açıcısı irdelenmiştir. Bu bakış açılarının farklı demografik verilere göre nasıl 
farklılık gösterdiği incelenmiştir. Bunun için bağımsız t-test, faktör analizi, ANOVA testi ve 
korelasyon testleri SPSS 21 de uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar ayrı ayrı tablolar halinde 
sunulmuştur.  

 

BULGULAR 
Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa ili özelinde yerel halkın turizme bakış açısının incelenmesidir. Bu 
amaç doğrultusunda, katılımcılara uygulanan anket veri analizinden geçirilerek belli sonuçlar 
elde edilmiştir.  

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların erkek ve kadın oranı birbirine yakın olarak bulunmuştur. 
Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde lisans mezunlarını %36,5 seviyesinde lise 
mezunlarının ise %22,0 seviyelerinde olduğu görülmektedir. Lisansüstü ve ilköğretim mezunları 
bu diğer seviyelere göre daha düşük çıkmıştır. Mesleki olarak en büyük oranı %37,7 seviyesinde 
memurlar oluşturmaktadır. İşçi olup bu çalışmaya katılımcı olanların oranı %24,3 civarındadır. 
Katılımcıların aylık geliri turizm konusunda önemli bir göstergedir. Gelirinin az olması bu 
katılımcının tatile gitme veya turiste bakış açısını değiştirebilir. Bu bağlamda, farklı kategorilerde 
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sorulan gelir durumuna göre, katılımcılar yakın oranlarda temsil etmesine rağmen aylık gelirleri 
1000-2000 TL (%21,5) arasında geliri olduğunu belirtenlerin sayısını en fazla olarak bulunmuştur.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Dağılımı 
Demografik Özellikler  n % 
Cinsiyet 
 

Kadın 209 52.9 
Erkek 186 47.1 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 65 16.5 
Lise 87 22.0 
Ön lisans 39 9,9 
Lisans 144 36.5 
Lisansüstü 59 14.9 
Cevap vermedi 1 0.3 

Meslek 

Esnaf 34 8.6 
Emekli 20 5.1 
İşçi 96 24.3 
Memur 149 37.7 
İşsiz 26 6.6 
Ev Hanımı 68 17.2 
Cevap vermedi 2 0.5 

 Toplam 395 100,0 

Aylık Gelir TL 

1000 ve altı 58 14.7 
1000-2000 85 21.5 
2000-3000 78 19.7 
3000-4000 62 15.7 
4000-5000 46 11.6 
5000 üzeri 52 13.2 
Cevap vermedi 14 3.5 

 Toplam 395 100,0 

Şanlıurfa’da İkamet Süresi 

1-5 yıl arası 56 14.2 
6-10 yıl 45 11.4 
11-15 yıl 44 11,1 
16-20 yıl 53 13.4 
21-25 yıl 40 10.1 
25 üzeri yıl 156 39.5 
Cevap vermedi 1 0.3 

 Toplam 395 100,0 

Yaş 

18-25 yıl 61 15.4 
26-35 yıl 149 37.7 
36-44 yıl 97 24.6 
45-55 yıl 68 17.2 
55 üzeri yıl 19 4.8 
Cevap vermedi 1 0.3 

 Toplam 395 100,0 

Medeni Durum 

Bekar 108 27.3 
Evli 265 67.1 
Boşanmış 13 3.3 
Dul 9 2.3 
Cevap vermedi 0 0 

 Toplam 395 100,0 

Turizmden Gelir Sağlama Durumu 
Evet 25 6.3 
Hayır 351 88.9 
Cevap vermedi 17 4.3 

 Toplam 395 100,0 

Tatile Gider misiniz? 
Evet 231 58.5 
Hayır 162 41.0 
Cevap vermedi 2 0.5 

 Toplam 395 100,0 
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Bu oran asgari ücretten de düşüktür. Katılımcıların ne kadar yıl Şanlıurfa’da ikamet ettiği 
sorulmuştur. Bu soruda en fazla oran (%39,5) 25 yıl ve üzeri ikamet etme süresinin olduğu 
belirlenmiştir. Katılımcıların yaşları da hesaba katıldığında büyük oranda bir katılımcı kesiminin 
Şanlıurfalı olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların en fazla 26-35 yaş aralığında olduğu 
görülmektedir (%37). Bu yaş aralığında sonra gelen 36-44 yaş aralığı ise ikinci en çok katılım 
gösteren yaş aralığı olmuştur. Medeni duruma göre katılımcıların büyük çoğunluğunun evli 
olduğu görülmektedir (%67). Katılımcıların %88,9 gibi yüksek bir oranı turizmden gelir elde 
etmedikleri anlaşılmıştır. Bu soru ile katılımcıların turizmin ekonomik boyutu ile ilgileri kısmen 
de olsa anlaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların %58,5 tatile gitmektedir. 

Yapılan KMO ve Bartlett's Test of Sphericity analizinde ölçeğe ilişkin KMO değerinin 0.914 
olduğu görülmektedir. Bu KMO değeri örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu ve Bartlett’s 
testi sonuçları da (p<.05) (p=0.000) verilerin normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Bu 
sonuçlar verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğe ilişkin faktör öz 
değerleri incelenmiştir.  Elde edilen bulgulara göre 42 maddeden oluşan yerel halkın turizme 
bakış açısı ölçeğinin 7 faktörlü olduğu görülmektedir.  7 faktör toplam varyansın %66,37'sini 
açıklamaktadır. Birinci faktör toplam varyansın %29,65’ini, ikinci faktör toplam varyansın 
%10,73’ünü, üçüncü faktör toplam varyansın %10,24’ünü, dördüncü faktör %5,10’ünü, beşinci 
faktör %4,19’ünü, altıncı faktör %3,23’ünü ve yedinci faktör %3,21’ini açıklamaktadır. 

Geçerlilik test tablosu incelendiğinde (Tablo 2), 7 faktörlü bir boyutlandırmanın ideal olacağı 
görülmektedir. Ölçeği oluşturan bu yedi faktör kendi içerisinde güçlü ilişki oluşturmaktadır. 
Birinci faktör altında 9 adet madde toplanmaktadır. Bu maddelerin neler olduğu Tablo 2’ de 
ayrıntılı bir şekilde yazılmıştır. Bu maddelere ait faktör yükleri 0,72 ile 0,80 arasındadır. Bu 
faktöre ait maddeler literatürde yapıldığı gibi Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu altında 
toplanmıştır. İkinci faktörde toplanan ve faktör yükleri 0,64 ile 0,77 arasında olan 7 adet maddede 
literatürde gruplandırıldığı gibi Turizmin Ekonomik Faydası Boyutu olarak gruplandırılmıştır. 
Bu ölçeğin geliştirmesini yapan araştırmacılar tarafından Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu olarak 
ifade edilen faktör için 9 adet madde yer almıştır. Bu maddelerin faktör yüklerinin 0,37 ile 0,80 
arasında olduğu görülmektedir (Tablo 2). Ölçekte bulunan diğer maddeler ayrı ayrı faktör 
yükleri incelendiğinde sırasıyla; Turizm ilgili Kararlarda Halkın Tam Katılımı, Turizmde Uzun 
Dönemli Planlama Boyutu, Ziyaretçi Memnuniyeti Boyutu ve Toplum Merkezli Ekonomi Boyutu 
olarak sınıflandırılması gerekmektedir. Bu faktördeki bazı maddelerin faktör yükleri zayıf olarak 
çıksa da genel olarak orta seviye üstü ilişki olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 2).  

 
Tablo 2. Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı Geçerlilik Test Sonuçları ve Boyutları 
 Boyutlar 

1 2 3 4 5 6 7 
Yaşadığımız çevreyi şimdi ve gelecekte korumalıyız. 0.80       
Doğal çeşitliliğin (bitki ve hayvan çeşitliliği) değerini 
bilmeli ve korumalıyız.  

0.77       

Turizm gelişimi çevresel koruma çabalarını 
güçlendirmelidir. 

0.82       

Turizm yaşadığımız çevreyi korumalıdır. 0.84       
Turizm doğal ve kültürel çevreye uyum sağlayarak 
gelişmelidir. 

0.72       

 Doğru bir turizm gelişimi doğal yaşam alanlarını 
(hayvanlar, bitki örtüsü) her zaman korumalıdır. 

0.82       
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Turizm gelişimi, turizmden kazanç sağlayan her 
kesimin çevreyle ilgili duyarlılığını olumlu anlamda 
artırmalıdır. 

0.80       

Çevreyi düzenleyici kararlar, turizm gelişiminin 
olumsuz etkilerini azaltmalıdır. 

0.72       

Turizm, çevreyi gelecek nesiller için geliştirmelidir. 0.72       
Toplum içindeyken turistlerin davranışları nedeniyle 
yaşam kalitem kötüleşmektedir.   

   0.57    

Turizmden dolayı yaşam kalitem kötüleşmektedir.    0.71    
Turist davranışlarından dolayı toplum içindeyken 
çoğu kez sinirleniyorum. 

   0.80    

Turizmin gelişiminden dolayı Şanlıurfa’daki nüfus 
özellikle festival ve resmî tatillerde gelen turlar 
sebebiyle aşırı kalabalıklaşmaktadır. 

   0.70    

Turistlere yönelik hizmet veren yerel işletmelerde 
rahat olamıyorum. 

   0.74    

Turizm, Şanlıurfa’da gereğinden hızlı büyümektedir.       0.62 
Turizmden dolayı, halkın yaşadığı çevrenin gittikçe 
kötüleştiğine inanıyorum. 

      0.65 

Turistler, halkın eğlence-dinlence alanlarını aşırı 
kullanmaktadır. 

      0.69 

Turizm ahlaki bozulmaya yol açmaktadır.    0.76    
Bize, yeni gelir kaynakları sunduğu için turizme 
sempati duyuyorum. 

 0.65      

Turizmin bize güçlü bir ekonomik katkı sağladığını 
düşünüyorum. 

 0.65      

Turizm, yerel yönetimimize önemli oranda vergi ve 
diğer gelirler sağlamaktadır. 

 0.76      

Turizmin yerel ekonomimiz için iyi olduğunu 
düşünüyorum. 

 0.75      

Turizm, yerel ekonomimizi çeşitlendirmektedir.  0.77      
Turizm, yörede üretilen ürünler için (isot, fıstık, yağ, 
sebze ve meyve) yeni pazarlar yaratmaktır. 

 0.74      

Turizm, yerel ekonomimiz kapsamındaki diğer 
sektörlere(tarım, ulaşım, inşaat) fayda sağlamaktadır. 

 0.64      

Turizm gelişimi yönetiminin içinde olmalıyız ve 
içinde olmamız için bize fırsat sunulmalıdır. 

    0.71   

Turizmle ilgili kararları, bir veya birkaç kişi değil 
hepimiz oluşturmalıyız. 

    0.72   

Turizm gelişiminin başarılı olması için toplumu 
oluşturan bütün bireyler kararlara katılmalıdır. 

    0.69   

Her zaman olmasa da bazen Turizm gelişim kararları 
dışında bırakılabiliriz. 

    0.64   

Turizm gelişiminin, çok iyi koordine edilmiş planlara 
ihtiyacı vardır.  

  0.53     

Turizm gelişimiyle ilgili planlama yapılırken uzun 
dönemli bir bakış açısına sahip olmalıyız. 

  0.52     

Turizmle ilgili planlar yapılırken anlık 
düşünmemeliyiz. 

  0.48     
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Tablo 3 incelendiğinde Çevresel sürdürülebilirlik boyutuyla ilgili bulunan sorulara verilen 
cevapların 4 ile 5 değerleri arasında olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar katılımcıların genel 
oranda katılıyorum ile kesinlikle katılıyorum arasında bir tutumda oldukları anlaşılmaktadır. 
Verilen ortalamaların yanında katılımcılardan elde edilen yanıtların standart sapmaların 
dağılımı verilmiştir. Bu noktada, birçok soru için standart sapma değerlerin 1 değeri etrafında 
yoğunlaştığı görülmektedir. Bu değerler verilen yanıtlar arasında çok farklı değişim olmadığını 
göstermektedir. Tablonun en sonunda katılımcıların toplam tutum puanları hesaplanmıştır. 
Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu ile ilgili tutum ifadelerinin en düşük ortalamalara sahip olduğu 
görülecektir. Bu boyuttaki soruların tümüne verilen cevaplar katılmıyorum etrafında 
yoğunlaşmıştır. Turizmin Ekonomik Faydası Boyutu ile Turizm ile ilgili Kararlarda Halkın Tam 
Katılımına Yönelik Boyutu için verilen cevapların katılıyorum’a yakın değerler olduğu 
görülmektedir.  

Turizmde Uzun Dönemli Planlama, Ziyaretçi Memnuniyeti ve Toplum Merkezli Ekonomi 
Boyutlarının tutum ifadelerinin değerleri birbirine yakın ve katılıyorum etrafında yoğunlaşmıştır. 
Bu tabloda ayrıca tüm ölçek için elde edilen ortalama değer verilmiştir. Bu değer 42 adet soru için 
düşünüldüğünde, katılımcıların geneli için ortalama olarak katılıyorum ifadesine yakın 
değerlerde olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3. Alt boyutlardaki Tutum Değerlerine Ait İstatistiksel Veriler 
 N Ort. Standart 

Sapma 
Yaşadığımız çevreyi şimdi ve gelecekte korumalıyız. 395 4.33 1.24 
Doğal çeşitliliğin (bitki ve hayvan çeşitliliği) değerini bilmeli ve 
korumalıyız.  

395 4.15 1.31 

Turizm gelişimi, çevresel koruma çabalarını güçlendirmelidir. 395 4.30 1.08 
Turizm, yaşadığımız çevreyi korumalıdır. 395 4.36 1.04 

Turizm sektörü, gelecek içinde planlar yapmalıdır.   0.61     
Turizm gelişimiyle ilgili planlar sürekli yapılmalıdır.   0.54     
Turizm işletmelerinin, ziyaretçilerin kendi işletme 
faaliyetleri dışındaki ihtiyaçlarını karşılamaları 
noktasında sorumlulukları vardır. 

  0.55     

Ziyaretçiler açısından bizim ilgi çekiciliğimiz, 
Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel çekiciliğinin temel 
unsurlarındandır. 

  0.72     

Turizm işletmelerinin ziyaretçi memnuniyetini takip 
etmesi ve gözlemlemesi gerekmektedir. 

  0.72     

Turizm sektörü Şanlıurfa’ya gelen ziyaretçilere 
nitelikli turizm tecrübesi yaşatmalıdır. 

  0.68     

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 
kullandıkları mal ve hizmetlerin en az yarısını 
Şanlıurfa’dan temin etmelidir. 

     0.75  

İşletmelerde görev yapan çalışanların en az yarısı 
Şanlıurfa’dan temin edilmelidir. 

     0.80  

Turizm sektörü, bizim gelişimimizle ilgili faaliyetlere 
maddi olarak katkıda bulunmalıdır. 

     0.53  

Turizmden elde edilen faydadan adil bir pay 
almamız gerekmektedir. 

     0.52  
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Turizm, doğal ve kültürel çevreye uyum sağlayarak gelişmelidir. 395 4.12 1.23 
 Doğru bir turizm gelişimi, doğal yaşam alanlarını (hayvanlar, bitki 
örtüsü) her zaman korumalıdır. 

395 4.34 1.06 

Turizm gelişimi, turizmden kazanç sağlayan her kesimin çevreyle 
ilgili duyarlılığını olumlu anlamda artırmalıdır. 

395 4.29 1.08 

Çevreyi düzenleyici kararlar, turizm gelişiminin olumsuz etkilerini 
azaltmalıdır. 

395 4.16 1.11 

Turizm, çevreyi gelecek nesiller için geliştirmelidir. 395 4.06 1.24 
Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutuyla ilgili Tutum İfadeleri 395  38.1 8.44 
Toplum içindeyken turistlerin davranışları nedeniyle yaşam kalitem 
kötüleşmektedir.   

        395 2.51          1.36 

Turizmden dolayı yaşam kalitem kötüleşmektedir. 395 2.17 1.28 
Turist davranışlarından dolayı toplum içindeyken çoğu kez 
sinirleniyorum. 

394 2.33 1.30 

Turizmin gelişiminden dolayı Şanlıurfa’daki nüfus özellikle festival 
ve resmî tatillerde gelen turlar sebebiyle aşırı kalabalıklaşmaktadır. 

394 2.92 1.41 

Turistlere yönelik hizmet veren yerel işletmelerde rahat olamıyorum. 395 2.64 1.30 
Turizm, Şanlıurfa’da gereğinden hızlı büyümektedir. 394 2.93 1.38 
Turizmden dolayı, halkın yaşadığı çevrenin gittikçe kötüleştiğine 
inanıyorum. 

395 2.58 1.34 

Turistler, halkın eğlence-dinlence alanlarını aşırı kullanmaktadır. 395 2.82 1.41 
Turizm ahlaki bozulmaya yol açmaktadır. 395 2.60 1.34 
Turizmin Sosyal Maliyet Boyutlarıyla ilgili Tutum ifadeleri 394 23.5 8.44 
Bize, yeni gelir kaynakları sunduğu için turizme sempati duyuyorum. 394 3.71 1.23 
Turizmin bize güçlü bir ekonomik katkı sağladığını düşünüyorum. 394 3.64 1.25 
Turizm, yerel yönetimimize önemli oranda vergi ve diğer gelirler 
sağlamaktadır. 

394 3.75 1.15 

Turizmin yerel ekonomimiz için iyi olduğunu düşünüyorum. 394 3.89 1.11 
Turizm, yerel ekonomimizi çeşitlendirmektedir. 394 3.93 1.08 
Turizm, yörede üretilen ürünler için (isot, fıstık, yağ, sebze ve meyve) 
yeni pazarlar yaratmaktır. 

395 3.91 1.19 

Turizm, yerel ekonomimiz kapsamındaki diğer sektörlere (tarım, 
ulaşım, inşaat) fayda sağlamaktadır. 

394 3.78 1.20 

Turizmin Ekonomik Faydası Boyutuyla ilgili Tutum İfadeleri   390 26.5 6.52 
Turizm gelişimi yönetiminin içinde olmalıyız ve içinde olmamız için 
bize fırsat sunulmalıdır. 

395 3.75 1.12 

Turizmle ilgili kararları, bir veya birkaç kişi değil hepimiz 
oluşturmalıyız. 

395 3.80 1.10 

Turizm gelişiminin başarılı olması için toplumu oluşturan bütün 
bireyler kararlara katılmalıdır. 

395 3.84 1.09 

Her zaman olmasa da bazen Turizm gelişim kararları dışında 
bırakılabiliriz. 

394 3.54 1.17 

Turizm ilgili Kararlarda Halkın Tam Katılımına Yönelik Tutum 
İfadeleri 

394 14.9 3.60 

Turizm gelişiminin, çok iyi koordine edilmiş planlara ihtiyacı vardır.  395 3.98 1.12 
Turizm gelişimiyle ilgili planlama yapılırken uzun dönemli bir bakış 
açısına sahip olmalıyız. 

395 4.07 1.04 

Turizmle ilgili planlar yapılırken anlık düşünmemeliyiz. 395 4.01 1.06 
Turizm sektörü, gelecek içinde planlar yapmalıdır. 395 4.05 1.06 



Meltem TANBURACI ve Ali Rıza MANCI  

 2936 

Turizm gelişimiyle ilgili planlar sürekli yapılmalıdır. 395 4.09 1.11 
Turizmde Uzun Dönemli Planlama Boyutuyla İlgili Tutum İfadeleri 395 20.1 4.48 
Turizm işletmelerinin, ziyaretçilerin kendi işletme faaliyetleri 
dışındaki ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında sorumlulukları vardır. 

395 3.74 1.20 

Ziyaretçiler açısından bizim ilgi çekiciliğimiz, Şanlıurfa’nın tarihi ve 
kültürel çekiciliğinin temel unsurlarındandır. 

395 3.97 1.09 

Turizm işletmelerinin ziyaretçi memnuniyetini takip etmesi ve 
gözlemlemesi gerekmektedir. 

395 3.96 1.07 

Turizm sektörü Şanlıurfa’ya gelen ziyaretçilere nitelikli turizm 
tecrübesi yaşatmalıdır. 

395 4.07 1.06 

Ziyaretçi Memnuniyeti Boyutuyla İlgili Tutum İfadeleri 395 15.7 3.54 
Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler kullandıkları mal ve 
hizmetlerin en az yarısını Şanlıurfa’dan temin etmelidir. 

395 3.89 1.18 

İşletmelerde görev yapan çalışanların en az yarısı Şanlıurfa’dan temin 
edilmelidir. 

395 3.89 1.16 

Turizm sektörü, bizim gelişimimizle ilgili faaliyetlere maddi olarak 
katkıda bulunmalıdır. 

395 4.07 1.06 

Turizmden elde edilen faydadan adil bir pay almamız gerekmektedir. 395 3.88 1.15 
Toplum Merkezli Ekonomi Boyutuyla İlgili Tutum İfadeleri  395 15.7 3.76 
Toplam 389 154 24.55 

 

Bu çalışmanın amacına bağlı olarak katılımcıların farklı demografik yapılarına göre turizme ve 
bakış açılarına ilişkin alt boyut tutumları ölçülmüştür. Bu bağlamda, ilk olarak katılımcıların 
cinsiyetine bağlı olarak bu tutum değerleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı 
incelenmiştir. Bunun için bağımsız t-testi istatiksel analiz testi gerçekleştirilmiştir.  

Turizm ile ilgili Kararlarda Halkın Tam Katılım Boyutu için kadın ve erkeklerin değerleri 
arasında anlamlı fark bulunmuştur. Verilere göre; kadın (ort=14,55) ve erkekler (ort=15,37) 
arasında anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Aynı şekilde Toplum Merkezli Ekonomi Boyutu için 
kadın (ort=15,10) ve erkekler (ort=16,42) arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur; p= 0,000<0,05. 
Diğer alt boyutlarda ise kadın erkek ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
yoktur.  

Bu araştırma içerisinde, yerel halkın turizme bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları, yaş 
durumlarına göre farklılık gösterir olarak tanımlanan hipotezin testi Spearman's rho korelasyon 
testi yapılarak cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bu hipotez için korelasyon uygulanmasının sebebi 
bir değişkende artış veya azalış olması durumunda diğer değişkenlerde artış veya azalış olmasını 
test etmek için kullanmaktır. Bu hipotez için katılımcıların yaşlarının artması durumunda 
katılımcıların turizme bakış açısına ilişkin alt boyut tutumlarının azalması veya artmasının 
anlamlı olup olmadığı test edilmiştir. Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu için yapılan Spearman's 
rho korelasyon testi ise yaş ile bu boyutun değişkeni arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu 
görülmüştür [r(394)= 0,147, p<0,005]. Fakat elde edilen r değeri 0-0,25 aralığında olduğunda bu 
ilişki zayıf bir ilişki olarak kabul edilir. Spearman's rho korelasyon testi ile Turizmde Uzun 
Dönemli Planlama Boyutu için [r(395)= 0,028, p>0,005], Ziyaretçi Memnuniyeti Boyutu için 
[r(395)= 0,043, p>0,005] ve Toplum Merkezli Ekonomi Boyutu için [r(395)= 0,018, p>0,005] olarak 
bulunmuştur. Bu sonuçlar göstermektedir ki, her üç boyut ile katılımcıların yaşları arasında 
anlamı bir ilişki bulunamamıştır. Spearman's rho korelasyon testi katılımcıların yaşları ile yerel 
halkın turizme bakış açısına ilişkin toplam tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki olup 
olmadığı test edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizde alt boyutlardan farklı olarak toplam tutum 
puanları ile katılımcıların yaşları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur [r(389)= 0,124, p<0,005]. 
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Katılımcıların eğitim seviyeleri ile bakış açılarına ilişkin alt boyut tutumları arasında bir ilişkinin 
olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun için daha önce oluşturulan hipotez şu şekildedir; yerel 
halkın turizme bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları, eğitim durumlarına göre farklılık gösterir. 
Bu hipotezin test edilmesi için Spearman's rho korelasyon testi SPSS programında uygulanmıştır. 
Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu tutum puanları ile katılımcıların eğitim seviyeleri arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur [r(394)= 0,184, p<0,005]. Spearman's rho korelasyon testinin bu 
boyut için elde edilen r değeri incelendiğinde 0-0,25 aralığında olduğu gözükmektedir. Bu değer 
bu ilişkinin pozitif yönlü olduğunu fakat zayıf bir ilişki olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, 
Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu ile katılımcıların eğitim durumları arasındaki ilişki 
incelenmiştir.  Spearman's rho korelasyon testi sonucuna göre bu boyut ile eğitim durumları 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur [r(393)= -0,134, p<0,005]. Elde edilen bu değer aynı şekilde 
bu ilişkinin anlamlı olduğu fakat değerin negatif olmasından dolayı ilişkinin ters yönde 
olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle, negatif ilişki olması durumunda bir değer 
yükselirken diğeri azalmakta veya bir değer azalırken diğeri artmaktadır. Fakat elde edilen r 
değerinin aynı şekilde 0-0,25 aralığında olmasından dolayı zayıf bir ilişki olduğu görülmektedir. 
Ayrıca katılımcıların Turizmin Ekonomik Faydası Boyutu tutum puanları ile katılımcıların eğitim 
seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur [r(389)= 0,216, p<0,005]. Spearman's rho 
korelasyon testinin bu boyut için elde edilen r değeri 0-0,25 aralığında olduğundan dolayı ve 
pozitif işaretli olduğundan ilişkinin pozitif yönde olduğu fakat zayıf bir ilişki olduğu sonucu 
çıkmaktadır. Benzer şekilde, katılımcıların eğitim seviyeleri ile Turizm ile ilgili Kararlarda Halkın 
Tam Katılımı [r(393)= 0,145, p<0,005], Turizmde Uzun Dönemli Planlama Boyutu [r(394)= 0,218, 
p<0,005], Ziyaretçi Memnuniyeti Boyutu [r(394)= 0,166, p<0,005] ve Toplum Merkezli Ekonomi 
Boyutu [r(394)= 0,144, p<0,005] arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu anlamlı 
ilişkilerin tümü pozitif yönde fakat zayıf ilişkilerdir. Son olarak katılımcıların bu anket için elde 
edilen toplam tutum puanları ile eğitim seviyeleri arasındaki ilişki incelendiğinde, bu iki 
değişken arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur [r(388)= 0,149, p<0,005]. Spearman's rho 
korelasyon testinin bu boyut için elde edilen r değeri 0-0,25 aralığında ve pozitif işaretli 
olduğundan dolayı ilişkinin pozitif yönde olduğu fakat zayıf bir ilişki olduğu sonucu 
çıkmaktadır. Bir başka deyişle, katılımcıların eğitim seviyesi azalıp arttığı durumlarda toplam 
tutum puanları da azalmakta veya artmakta olduğu söylenebilir. 

Katılımcıların maddi durumları ile onların turizme ilişkin alt boyut tutumları arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Bunun için yerel halkın turizme bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları, gelir 
durumlarına göre farklılık gösterir şeklinde alternatif hipotez oluşturulmuş ve bu hipotez 
Spearman's rho korelasyon testi aracılığıyla sınanmıştır. Katılımcıların maddi durumları 
kendilerine sorulan aylık gelirleri sorusu ile elde edilmiştir. Katılımcıların maddi durumları ile 
onların turizme bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları arasındaki ilişki yedi boyut için farklı 
sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu tutum puanları ile 
katılımcıların maddi durumlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur [r(381)= 0,126, p<0,005]. 
Spearman's rho korelasyon testinin bu boyut için elde edilen r değeri 0-0,25 aralığında 
olduğundan dolayı ve pozitif işaretli olduğundan ilişkinin pozitif yönde olduğu fakat zayıf bir 
ilişki olduğu sonucu çıkmaktadır. Benzer sonuç, Turizmin Sosyal Maliyet Boyutunda da geçerli 
olmuştur. Spearman's rho korelasyon testine göre katılımcıların Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu 
tutum puanları ile onların maddi durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur [r(380)= 
0,107, p<0,005]. Aynı şekilde, Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu için elde edilen r değeri 0-0,25 
aralığında olduğundan dolayı fakat negatif işaretli olduğundan ilişkinin ters yönde olduğu fakat 
zayıf bir ilişki olduğu sonucu çıkmaktadır. Yukarıda açıklandığı gibi r değerinin negatif olması 
katılımcıların maddi durumlarının artması ile Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu tutum puanları 
azalmakta veya maddi durumları azalması durumunda Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu tutum 
puanları artmaktadır. Öte taraftan, diğer alt boyutlar için elde edilen ilişkiler aşağıda listelendiği 
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gibi anlamlı bulunmamıştır. Katılımcıların maddi durumları ile Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu 
arasında bir ilişki bulunmamıştır [r(376)=0,100, p>0,005]. Katılımcıların maddi durumları ile 
Turizm ile ilgili Kararlarda Halkın Tam Katılımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 
[r(380)=0,029, p>0,005]. Turizmde Uzun Dönemli Planlama Boyutu ile katılımcıların maddi 
durumları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir [r(381)=0,100, p>0,005]. Katılımcıların 
Ziyaretçi Memnuniyeti Boyutu ile ilgili tutum puanları ile onların maddi durumları arasındaki 
ilişki incelendiğinde bu ilişkinin de anlamlı olmadığı tespit edilmiştir [r(381)=0,043, p>0,005]. 
Toplum Merkezli Ekonomi Boyutu için katılımcıların tutum puanları ile maddi durumları 
arasındaki ilişki incelendiğinde bu ilişkinin de anlamlı bulunmadığı ortaya çıkmıştır 
[r(381)=0,060, p>0,005]. Son olarak, katılımcıların toplam tutum puanları ile aylık gelirleri 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen Spearman's rho korelasyon test sonuçlarına göre bu 
ilişki anlamlı bulunmamıştır r(375)=0,031, p>0,005.  

Araştırma kapsamında katılımcıların medeni durumlarına göre tutumları da incelenmiştir. Bu 
doğrultuda daha önce oluşturulan alternatif hipotez şu şekildedir; yerel halkın turizme bakış 
açısına ilişkin alt boyut tutumları, medeni durumlarına göre farklılık gösterir. Bu hipotezin test 
edilmesi için ANOVA testi uygulanmıştır. Alt boyut tutumları ile katılımcıların bekâr, evli, 
boşanmış ve dul olanların ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. 
Yapılan tek yönlü ANOVA testi sonuçlarına göre bazı alt boyutlar için anlamlı farklar tespit 
edilirken bazı alt boyutlar için elde edilen farklar anlamlı bulunmamıştır.  Katılımcıların Çevresel 
Sürdürülebilirlik Boyutu ile ilgili tutum puanları ile onların medeni durumları arasında p<0,05 
seviyesinde 4 kategori için anlamlı bir fark bulunmuştur [F(2, 395) = 3,451, p = 0.017]. Yapılan Post 
hoc analizinde evli olanların diğer medeni durumda olanlara göre farklı ortalamaya sahip olduğu 
anlaşılmıştır (ort=38,98, SS=7,653). Post hoc analizi, memur olanların diğer meslekte olan 
katılımcılara göre farklı ortalamaya sahip olduğu anlaşılmıştır seviyesinde 4 kategori için de 
ayrıca anlamlı bir fark bulunmuştur [F(2, 394) = 3,603, p = 0.014]. Yapılan Post hoc analizinde 
medeni durumu boşanmış olanların diğer medeni durumda olanlara göre farklı ortalamaya sahip 
olduğu anlaşılmıştır (ort=20,59, SS=4,041). Benzer şekilde Turizmde Uzun Dönemli Planlama 
Boyutu ile katılımcıların medeni durumları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı 
araştırılmıştır. Elde edilen istatistiksel sonuçlara göre bu boyut içinp<0,05 seviyesinde 4 kategori 
için de ayrıca anlamlı bir fark bulunmuştur [F(2, 395) = 2,697, p = 0.046]. Yapılan Post hoc 
analizinde medeni durumu boşanmış olanların diğer medeni durumda olanlara göre farklı 
ortalamaya sahip olduğu anlaşılmıştır fakat bu kategori için standart sapma yüksek çıkmıştır 
(ort=157,494, SS=9,940). 

İnsanların yaptıkları işler onların topluma ve kalkınmaya bakış açısını değiştirebilmektedir. Aynı 
şekilde, insanların yaptıkları işler onların turizme bakış açısını değiştirebilir. Bu anlamda, bu 
araştırmada belirlenen alternatif hipotezlerden bir diğeri şu şekilde belirlenmiştir; Yerel halkın 
turizme bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları, meslek durumlarına göre farklılık gösterir. 
Belirlenen bu hipotezin test edilmesi için tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Buna göre 
katılımcıların Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu tutum puanları ile onların meslek durumları 
arasındaki fark p<0,05 seviyesinde 6 kategori için de anlamlı bir fark bulunmuştur [F(2, 393) = 
2,566, p = 0.027]. Post hoc analizi, memur olanların diğer meslekte olan katılımcılara göre farklı 
ortalamaya sahip olduğu anlaşılmıştır (ort=39,62, SS=8,095). Katılımcıların meslek durumları ile 
Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu tutumları puanları arasındaki fark p<0,05 seviyesinde 6 kategori 
için de anlamlı bir fark bulunmuştur [F(2, 392) = 5,253, p = 0.000]. Post hoc analizi, ev hanımı 
olanların diğer meslekte olanlara göre farklı ortalamaya sahip olduğu anlaşılmıştır (ort=26,43, 
SS=8,360). Ankette uygulanan bir alt boyut olan Ziyaretçi Memnuniyeti Boyutu için katılımcıların 
tutum puanları ile onların meslek durumları arasındaki fark p<0,05 seviyesinde 6 kategori için de 
anlamlı bir fark bulunmuştur [F(2, 393) = 2,396, p = 0.037]. Post hoc analizi, memur olanların diğer 
meslekte olan katılımcılara göre farklı ortalamaya sahip olduğu anlaşılmıştır (ort=16,45, 
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SS=3,083). Ayrıca, araştırma kapsamında şu alternatif hipotez belirlenmiştir; yerel halkın turizme 
ve turiste bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları, Şanlıurfa’da ikamet süresi durumlarına göre 
farklılık gösterir. Bunun için Spearman's korelasyon testi uygulanmıştır. Hiçbir boyut için 
katılımcıların tutum puanları ile ikamet süreleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Aynı 
durum, toplam tutum puanları içinde geçerli olmuştur [r(388)= 0, 061, p>0,005]. Bu durumda, 
alternatif hipotez kabul edilmemiş ve ikamet süresi ile turizme ve turiste bakış açısı alt boyut 
tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Turizm Türkiye’de ve özellikle sanayinin olmayıp turizm potansiyeli olan Şanlıurfa gibi il ve 
bölgelerde önem kazanmaktadır. Bu kalkınma için önemli bir kaynak kabul edilebilir. Yerel 
halkın turizm alanında herhangi bir işten gelir kazanması turizm ve turiste karşı tutumlarında 
değişikliklere sebep olabilir. Bu bağlamda, oluşturulan alternatif hipotez şu şekilde 
belirlenmiştir; yerel halkın turizme ve turiste bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları, turizmle 
ilişkili işle uğraşma durumlarına göre farklılık gösterir. Ankete katılan katılımcılar turizm 
alanında çalışmaları ile ilgili ‘evet’ veya ‘hayır’ şeklinde yanıtlamaları istenmiştir. Elde edilen bu 
veriler ışığında ve uygun örnekleme sahip olunduğundan bağımsız t-testi SPSS üzerinde 
uygulanmıştır. Yapılan analizlerde bazı alt boyutlar için katılımcıların turizm alanından gelir 
elde etmeleri ve etmemeleri arasında anlamlı fark olmasına rağmen bazı alt boyutlarda bu fark 
anlamlı bulunmamıştır. Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu için anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
Aynı şekilde Turizmin Ekonomik Faydası Boyutu, Turizm ile ilgili Kararlarda Halkın Tam 
Katılımı, Ziyaretçi Memnuniyeti Boyutu, Turizmde Uzun Dönemli Planlama Boyutu ve Toplum 
Merkezli Ekonomi Boyutu için de katılımcıların turizmden gelir etmeleri ve etmemeleri arasında 
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Turizmin Sosyal Maliyet boyutu ise turizmden gelir elde etme 
ve etmeme durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Yerel halkın bölgesel kalkınma açısından turizme ve turiste bakış açısına ilişkin tutumlarını 
anlamak için onların tatil yapma durumlarının anlaşılması önemlidir. Bu bağlamda araştırma 
kapsamında belirlenen alternatif hipotez şu şekilde belirlenmiştir; yerel halkın bölgesel kalkınma 
açısından turizme ve turiste bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları, tatile gitme durumlarına 
göre farklılık gösterir. Belirlenen bu hipotezin test edilmesi için anket içerisinde katılımcılara 
tatile gidip gitmedikleri sorulmuş ve cevaplar ‘evet’ ve ‘hayır’ olarak belirlenmiştir. Elde edilen 
bağımsız t-test ile analiz edilmiştir. Turizmin Ekonomik Faydası Boyutu alt boyutu için 
katılımcıların tatile gidip gitmemesi arasındaki anlamlı farka bakılmıştır. Elde edilen verilere 
göre, tatile gidenler (ort=27,11) ve tatile gitmeyenler (ort=25,77) arasındaki fark anlamlı 
bulunmuştur; t(386)= 2,000, p= 0,046<0,05. Araştırma kapsamında katılımcıların tatile gidip 
gitmemesinin diğer alt boyutlarda da anlamlı fark olup olmadığına bakılmış fakat bu farklar 
p<0,05 değeri için anlamlı bulunmamıştır. Aynı durum toplam tutum puanı için de elde 
edilmiştir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 
Turizm faaliyetleri sonucu yerel halk ve ziyaretçiler karşılıklı etkileşim içerisinde bulunmaktadır. 
Bu etkileşimin yerel halk üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olabilmektedir. Dolayısıyla bir 
bölgede turizmin başarıya ulaşması yerel halkın desteğine bağlı olabilmektedir. Bunun için yerel 
halkın bakış açısını ve tutumunu belirlemek yerel yöneticilere yol gösterici bir nitelik 
taşımaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı Şanlıurfa özelinde yerel halkın turizme bakış 
açısını ve tutumunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, yüz yüze anket çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere SPSS programı üzerinden farklı istatistiksel analizler 
yapılmıştır. Ayrıca tutum ölçeğine faktör analizi uygulanarak, ölçek yedi alt gruba 
indirgenmiştir. Alt grupların katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip 
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göstermediği sınanmıştır. Bunun yanı sıra, turizmle ilişkili işle uğraşma, tatile gitme durumuna 
ve ikamet süresine göre farklılık testleri uygulanmıştır.  

Bu kapsamda birçok bulgular elde edilmiştir. Bulgular önceki çalışmalarla benzerlikler veya 
farklılıklar göstermektedir. Örneğin cinsiyet değişkenine göre tutumlar değişebilmektedir bu 
durum Hançer ve Mancı (2017) tarafından Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen çalışma ile paralellik 
göstermektedir. Işık ve Turan’ın (2018) çalışmasında da aynı bulguyla karşılaşılmaktadır. 
Katılımcıların aylık gelirleri ile alt boyutlar arasındaki fark Çalışkan ve Tütüncü (2008) tarafından 
Kuşadası’nda uygulanan çalışmaya yakın sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Tersine bir bulgu Işık ve 
Turan’ın (2018) araştırmalarında görülmektedir. Işık ve Turan (2018) gelir durumu ile yerel 
halkın turizm etkilerine yönelik algılamaları arasında bir fark olmadığı bulgusuna ulaşmışlardır. 

 Spearman's rho korelasyon testi sonucunda katılımcıların yaşları ile Turizmin Sosyal Maliyet 
Boyutu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Benzer şekilde Turizmde Uzun 
Dönemli Planlama Boyutu, Ziyaretçi Memnuniyeti Boyutu ve Toplum Merkezli Ekonomi 
Boyutları ile yaş arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların toplam tutum puanları 
ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer bir değişle, yaş arttıkça katılımcıların 
tutumları olumlu yönde değişmektedir. Bu durum, Çolak ve Tayfun’un (2017) çalışmasıyla 
paralellik göstermektedir.  

Katılımcıların eğitim seviyeleri onların alt boyutlar ve toplam tutum puanları arasında benzer bir 
ilişki olup olmadığı incelendiğinde farklı sonuçlar elde edilmiştir. Spearman's rho korelasyon 
testi sonucunda Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu, Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu tutum 
puanları ile katılımcıların eğitim seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Her iki boyut 
için ilişki zayıftır. Fakat bu çalışmada önemli olarak ortaya çıkan bir nokta, ilk boyut için bu ilişki 
pozitif iken ikinci boyut için negatif işaretli olmuştur. Bir diğer deyişle katılımcıların eğitim 
sevileri çerçevesinde düşünüldüğünde Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu ile Turizmin Sosyal 
Maliyet Boyutu arasında zıt yönde bir değişim olmaktadır. Katılımcıların eğitim durumları ile 
onların farklı boyutlardaki tutum puanları arasındaki anlamlı ilişki diğer boyutlar ve toplam 
tutum puanı için bulunmuştur. Fakat Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu gibi bu boyutlardaki 
ilişki zayıf ve pozitif yönlüdür. Bu sonuçlar bize katılımcıların eğitim durumu azalıp arttığı 
durumlarda katılımcıların toplam tutum puanlarının da azalmakta veya artmakta olduğunu 
göstermektedir. Benzer sonuçlara Şahbudak (2017) Sivas ile ilgili çalışmasında da ulaşmıştır. 
Paralel bir bulgu Işık ve Turan’ın (2018) çalışmasında görülmektedir. Yani yerel halkın turizm 
etkilerine yönelik algılamaları eğitim seviyesine göre değişmektedir. 

Aylık gelir bir toplumun kalkınması ve turizme bakış açısı için önemli bir gösterge olabilir. Bu 
bağlamda, oluşturulan hipotez test edildikten sonra katılımcıların aylık gelirleri ile onların 
turizme bakış açısına ilişkin alt boyut tutumları arasındaki ilişki farklı boyutlar için farklı 
sonuçlar ortaya çıkmıştır. Uygulanan Spearman's rho korelasyon testi ile Çevresel 
Sürdürülebilirlik Boyutu ve Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu tutum puanları ile katılımcıların 
gelirleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişki pozitif yönde ve zayıf bir ilişkidir. Aynı 
şekilde Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu ile katılımcıların aylık gelirleri arasında anlamlı ve zayıf 
bir ilişki bulunmuştur. Fakat diğer iki boyuttan farklı olarak bu boyuttaki ilişki negatif yöndedir. 
Bir diğer ifadeyle katılımcıların aylık gelirleri arttıkça ilk iki boyuttaki puanlar artmakta fakat 
Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu puanları azalmaktadır. Araştırmada, halkın çoğunluğunun 
düşük gelir grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Elde edilen aylık gelire göre, bazı alt boyutlarda 
anlamlı ilişki olması benzer sonucu doğurmaktadır. Aynı bulgular Şahbudak’ın (2017) 
çalışmasında görülmektedir.   

Farklı meslek grubuna dahil olmak farklı sosyal yaşam tarzı ve farklı bakış açısına sahip olmaya 
sebep olabilir. Bu anlamda farklı meslek grubundakilerin alt boyut tutum puanlarının farklılığına 
bakıldığı zaman Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu, Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu ve Ziyaretçi 
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Memnuniyeti Boyutu tutum puanları ile onların meslek durumları arasındaki fark p<0,05 
seviyesinde 6 kategori için de anlamlı bulunmuştur. Yapılan Post hoc analizleri ise ilk boyut ilk 
ve son boyut için memur, diğer boyutta ise ev hanımlarının başka meslekte olan katılımcılara 
göre farklı ortalamaya sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu anlamlı farklılık bu meslek gruplarındaki 
bakış açısının farklı olduğunu yansıtmaktadır. Oysa, Işık ve Turan’ın (2018) çalışmalarında aksi 
sonuçlar elde edilmiş olup, katılımcıların meslekleri ile turizmin etkilerine yönelik algıları 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Katılımcıların Şanlıurfa ilinde ikamet süreleri ile onların tutum puanları arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır. Bu sonuca göre, ikamet süreleri ile onların turizme bakış açısına ilişkin alt 
boyut tutumları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, Işık ve 
Turan’ın (2018) çalışmalarıyla paralellik göstermektedir.  

Katılımcıların turizmden gelir elde etmesi ile onların alt boyut tutum puanları arasında anlamlı 
farka bakıldığı zaman sadece Turizmin Sosyal Maliyet Boyutu için istatiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmuştur. Ölçeğin ekonomik boyutu ile ilgili anlamlı fark çıkmaması düşündürücüdür. 
Çünkü turizmden gelir elde edenlerin ekonomik boyutu olan tutumlarının kuramsal olarak daha 
yüksek olması beklenen bir durumdur. Keza birçok çalışmada, gelir düzeyi artıkça, yerel halkın 
turizmin ekonomik etkilerini daha olumlu algıladıkları bildirilmiştir (Altunel, 2009). Ancak bu 
çalışmada aynı sonuca ulaşılamamıştır. Çünkü gelir seviyesi yüksek kişilerin turizm 
faaliyetinden ekonomik anlamda herhangi bir beklentiye sahip olmayacağı ya da turizmin 
getirdiği maliyetlere katlanmak istememeleri doğal bir durumu yansıtmaktadır. Mevcut 
çalışmada, katılımcıların gelir düzeyinin artmasıyla çevresel faktörlerin etkilerini algılama 
düzeyini arttıracağı bulgusu elde edilmiştir. Bu sonuç, gelir seviyesi arttıkça çevre duyarlılığının 
da artacağı öngörüsü ile açıklanabilir. Buna ek olarak, katılımcıların meslekleri, medeni 
durumları ile turizmin ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlarını algılama düzeyleri arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Örneğin, turizmle ilgili işlerle uğraşanların yani 
turizmden gelir sağlayan katılımcıların turizmin ekonomik boyutuna ilişkin tutumlarının olumlu 
olması beklenen bir durumu yansıtmaktadır (Biçici, 2014; Işık ve Turan, 2018).  

Turizm bir yörenin kalkınmasında önemli roller oynayabilecek bir olgudur. Bu kalkınma 
modelinden en çok faydalanabilecek olan paydaş ise yerel halk olabilir. Dolayısıyla yerel halkın 
görüşlerinin önemsendiği, turizmle ilgili kararlarda katılımının sağlandığı zaman, turizm 
gelişme planlarının başarı şansı artacaktır. Bunun için, yerel halkın yapılacak planlara dahil 
edilmesi, yerel paydaşlar arası iş birliğinin arttırılması önerilebilir. Ayrıca, turizm yatırımlarının 
çevreye verebileceği olumsuz etkiler en aza indirilebilir. Yatırımlardan zarar gören halka 
tazminat ödenebilir. Turizm sayesinde halkın yaşam kalitesinin ve gelirlerinin artacağı beklentisi 
yaratılarak onların desteği alınabilir.  

Gelecekte yapılacak aynı konu üzerindeki çalışmalarda nitel bir yöntem kullanılması konuya 
katkı sağlayabilir. Böyle bir çalışma ile turizm doğrudan etkilenen yerel halkın görüşleri 
derinlemesine incelenerek alınmış olur. 
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Öz 

Müşteri şikayetleri diğer tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de büyük bir öneme 
sahiptir. Teknolojik gelişmelerle müşteri şikayetlerinin paylaşıldığı alanlar farklılık göstermeye 
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açısından en önemli kayak merkezlerinde biri olarak gösterilebilecek Uludağ kayak merkezi ile 
ilgili yapılan şikayetlerin incelenmesi amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda dünyanın en sık 
ziyaret edilen seyahat yorum sayfalarından biri olan www.tripadvisor.com üzerinden Uludağ 
kayak merkezi ile ilgili paylaşılan şikayetler analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında kış turizmi 
ve müşteri şikayetleri ile ilgili literatür taranmıştır. Araştırma aşamasında ise TripAdvisor 
üzerinden Uludağ kayak merkezi ile ilgili yapılan 47 şikayet içerik analizi yöntemiyle 
incelenmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda kış turizm destinasyonu bağlamında incelenen 
Uludağ kayak merkezi ile ilgili şikayetlerin fiyat, taşıma kapasitesi, alt ve üst yapı, çevre, hizmet 
kalitesi, turist profili ve diğer temalar altında toplandığı görülmekle birlikte şikayet konularının 
tamamı içerisinde insan yoğunluğu ile fiyat konularının öne çıktığı ortaya konulmuştur. 
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Abstract 

Customer complaints have great importance for tourism sector as well as all the others. 
Technological improvements differentiated the areas where customer complaints are shared and 
this situation has also shown itself in the tourism sector. In this study, it is aimed to examine the 
complaints about Uludağ ski center which can be shown as one of the most important ski centers 
in Turkey. For this purpose, shared complaints about Uludağ ski resort have been analyzed via 
www.tripadvisor.com which is one of the most frequently visited travel comment pages of the 
world. Within the scope of the study, literature related to winter tourism and customer 
complaints were reviewed. In the research process, 47 complaints about Uludağ ski center which 
obtained from TripAdvisor were analyzed by content analysis method. As a result of the content 
analysis, it is seen that the complaints about Uludağ ski center are classified as price, carrying 
capacity, infra structure and superstructure, environment, service quality, tourist profile and 
other categories. Also, it has been revealed that the human density and price issues are 
highlighted in the entire complaint cases. 
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GİRİŞ 

Küreselleşmenin etkileriyle artan rekabetin yansımaları turizm sektöründe de kendini net bir 
şekilde göstermektedir (Çeken ve Ateşoğlu 2008). Rekabetin artması dolayısıyla destinasyonlar 
ve turizm işletmeleri de bir taraftan diğer tüm sektörlerdeki işletmelere benzer şekilde var olan 
müşterilerini sadık müşteriler haline getirmeye çalışırken öte yandan yeni müşteriler elde etmeyi 
de amaçlamaktadır. Bu bağlamda turizm işletmeleri ve destinasyonlar toplam kalite yönetimi 
(TKY), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), dış kaynak kullanımı, benchmarking vb. çağdaş 
yönetim yaklaşımlarından faydalanarak rekabetçiliklerini artırmaya çalışırken memnun ve 
dolayısıyla sadık müşteriler de elde etmeye çalışmaktadır (Aksu ve Ehtiyar, 2007; Okumuş ve 
Avcı, 2008). Memnun ve sadık müşteriler aracılığıyla destinasyonlar ve turizm işletmeleri rekabet 
üstünlüğü elde etme ve bu üstünlüğü sürdürülebilir kılma yolunda temel çalışmalardan birini 
gerçekleştirebilmiş olacaklardır. 

Destinasyonlar ve turizm işletmelerinin rekabetçiliklerini artırma, tüketicilerin zihinlerinde farklı 
bir yere konumlanma ve sadık müşteriler yaratılabilmesinde müşteri memnuniyeti kritik bir rol 
oynamaktadır. Dolayısıyla müşterilerin şikayetlerinin artması, benzer şikayetlerin tekrarlaması 
işletmeye veya destinasyona görece düşük seviyeli uyarı sinyalleri gönderirken müşterileri 
tatmin edebilecek çözümlerin işletme veya destinasyon içerisinde üretilememesi söz edilen 
şikayetlerin ağızdan ağıza iletişim (WOM), basılı-görsel kaynaklar ve internet gibi alanlara 
taşınarak destinasyon ya da işletme için daha şiddetli etkiler yaratabilecek hale gelmesini 
sağlayacaktır (Kozak, 2007). Bu nedenle müşteri şikâyetlerinin işletme ya da destinasyonlar 
bazında dikkatli bir şekilde ele alınıp incelenmesinin hizmet kalitesi ve rekabetçiliğe önemli 
katkılar sağlayabileceği söylenebilir. Bu durum destinasyonlarda uygulanan tüm turizm türleri 
için geçerli olmakla birlikte alternatif turizm türlerinden biri olan kış turizmini de kapsadığı 
söylenebilir. Bununla birlikte alışılagelmiş turizm sezonu dışında gerçekleştirilen kış turizmi 
özellikle kırsal bölgelere sürdürülebilirlik açısından ekonomik ve sosyal olarak önemli katkılar 
sağlamaktadır (Koşan, 1994: 168-172; Çakmak ve Yılmaz, 2018: 272). Kış turizminin sahip olduğu 
bu önem farklı turizm türleri açısından incelenen müşteri şikayetleri konusunun kış turizmi 
açısından ele alınması gerekliliğini doğurmaktadır. Bu doğrultuda farklı turizm türleri açısından 
incelenen müşteri şikayetleri Uludağ kayak merkezi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda ise müşteri şikayetlerine ulaşabilmek için ziyaretçilerin %80’inin tatil kararı 
öncesinde yoğun bir şekilde inceledikleri (Kutluk ve Avcıkurt, 2014: 616 tüketici yorumlarının 
nitel araştırma yöntemleriyle incelenmiştir. Söz konusu yorumlara ulaşabilmek için ziyaretçi 
yorumlarının en yoğun şekilde paylaşıldığı ortam olan www.tripadvisor.com internet sitesinden 
faydalanılmıştır. 

KIŞ TURİZMİ 

Turizmin tüm yıla yayılması, mevsimsel dalgalanmaların etkilerinin en aza indirilebilmesi 
yanında var olan kaynaklar ile istihdam gücünün atıl kalmaması amacıyla turistik ürün 
çeşitlendirme ve alternatif turizm türleri üzerine yoğunlaşıldığı bilinmektedir (Ülker, 1992: 8). Bu 
bağlamda ele alınan turizm türlerinden bir tanesi de kış turizmidir.  

Kış turizmi; merkezinde kayak sporunun bulunduğu, kış sporlarını yapmaya uygun kar miktarı 
ve eğimli alanlara sahip bölgelere yapılan gezi, konaklama vb. turistik faaliyetlerin bütününden 
oluşan bir turizm çeşididir (İncekara, 1998: 3; Ülker, 1992: 12). Bir bölgede kış turizminden 
bahsedilebilmesi için bölgenin karlı gün sayısı, kar kalınlığı, kayağa uygun nitelikteki karın 
varlığı, bölgedeki mekanik tesislerin varlığı (İncekara, 1998: 3-4), alt ve üst yapı olanakları ile 
temel ve destekleyici turizm ürünlerinin yeterliliği gibi konular göz önünde 
bulundurulmaktadır.  
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2017 yılına ait kış turizmi potansiyeli incelendiğinde dünyada 67 ülkede en az 4 teleferiğin (ski 
lift) bulunduğu 2132 kayak merkezi bulunduğu (Vanat, 2017: 11-15) ve 2019 yılı itibariyle kayak 
merkezlerinin yaklaşık 400.000.000 ziyaretçi tarafından ziyaret edildiği tespit edilmiştir (Vanat, 
2020: 16). Ziyaretçi sayısı açısından 1.000.000 ve üzerinde ziyaretçi ağırlayan kayak merkezleri 
ise “Temel Kayak Merkezi” olarak adlandırılmakla birlikte temel kayak merkezi olarak gösterilen 
49 bölgenin % 84’ü Alpler’de yer almaktadır (Vanat, 2017: 13). Alpler ile Himalayalar arasında 
bir bağlantı noktası olarak görülebilecek ve kış turizmi açısından gerekli doğal kaynaklara sahip 
olan Türkiye’de kış turizmi bağlamında ele alınan 29 merkez Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Türkiye’de Bulunan Kış Turizmi Destinasyonları 
  YATAK 

KAPASİTESİ 
MEVCUT 

MEKANİK 
TESİSLER 

Mevcut Hedef Adet 
1 Erzurum Palandöken Kış Sporları TM 2466 8850 19 
2 Bursa Uludağ 2. Gelişim Bölgesi TM 2250 3500 22 
3 Bolu Köroğlu Dağı KTKGB 1713 4000 14 
4 Kayseri Erciyes Kış Sporları TM 1072 6000 13 
5 Kastamonu Çankırı Ilgaz Kış Sporları TM 1217 1300 6 
6 Kars Sarıkamış Kış Sporları TM 1013 12000 4 
7 Kocaeli Kartepe TM 800 1000 4 
8 Isparta Davraz Dağı Kış Sporları TM 467 1600 4 
9 Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları TM 110 1600 3 
10 Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe KTKGB 80 400 1 
11 Ardahan Yalnızçam Uğurludağ Kış Sporları TM 74 4250 3 
12 Bayburt Kop Dağı TM 60 810 1 
13 Gümüşhane Zigana TM 40 470 1 
14 Erzincan Ergan Dağı KTKGB - 8000 3 
15 Denizli Tavas Bozdağ KTKGB - 2250 3 
16 Samsun Ladik Akdağ Kış Sporları TM - 800 1 
17 Aksaray Hasan Dağı Kış Sporları TM 97 1235 - 
18 Mersin Tarsus Gülek Karboğazı KTKGB - 8000 - 
19 Gümüşhane Çakırgöl Kış Sporları TM - 5600 - 
20 Antalya Alanya Akdağ Kış Sporları TM - 3000 - 
21 Muğla Fethiye Seki Eren Dağı Kış Sporları TM - 1500 - 
22 Gümüşhane Süleymaniye Kış Sporları TM - 1180 - 
23 Artvin Kafkasör KTKGB - 2000 - 
24 Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası KTKGB - 380 - 
25 Malatya Hekimhan Yamadağı KTKGB - - - 
26 Rize İkizdere Ovit Dağı Kış TM - - - 
27 Antalya Akseki TM - 450 - 
28 Bitlis Sapgör Kış Sporları TM  - - - 
29 Konya Derbent Aladağ KTKGB - - - 
 TOPLAM 11.459 80.175 102 
 FAAL OLAN TURİZM MERKEZLERİ 
 KISMEN FAAL OLAN TURİZM MERKEZLERİ 
 FAAL OLMAYAN TURİZM MERKEZLERİ 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 *TM: Turizm Merkezi ** KTKGB: Kültür ve Turizm Koruma 
ve Gelişim Bölgeleri 
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Tablo 1 incelendiğinde bu merkezlerin 16’sı tam anlamıyla ya da kısmen aktifken diğer 13 
bölgenin planlama aşamasında olduğu görülmektedir. Kış turizmine katılan ziyaretçi sayıları ile 
ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan net 
istatistiklere ulaşılamamakla birlikte Vanat (2020: 217) tarafından hazırlanan “Uluslararası Kar ve 
Dağ Turizmi Raporu”na göre 2019 yılında Türkiye’de kış turizmine 1.200.000 yabancı ve 807.000 
yerli ziyaretçi katılmıştır. 

Dünya genelinde ve Türkiye özelinde kış turizmine katılan ziyaretçilerin sayıları ve bu turizm 
türüne katılan ziyaretçilerin harcama miktarındaki artış kış turizminin öneminin gün geçtikçe 
artmasına neden olmaktadır. Kış turizminin sahip olduğu önemin anlaşılmasıyla birlikte konu 
ile ilgili uluslararası ve ulusal literatürde yapılan çalışmaların sayısında da artış olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda kış turizmi ile ilgili literatür incelendiğinde yapılan 
çalışmalarda Zeydan ve Sevim (2008); Dar vd., (2013); Demiroğlu (2016) ve Demiroğlu (2017) 
küresel ısınmanın kış turizmi destinasyonları üzerindeki etkileri ve sürdürülebilirlik, Alexandris 
vd., (2009); Konu vd., (2011) ve Albayrak (2013) kış turizmine katılan ziyaretçilerin seyahat 
motivasyonları, Aydoğdu vd., (2018) kış turizmine katılan ziyaretçilerin tekrar ziyaret niyetleri, 
Doğaner (1991); Doğanay ve Zaman (2002); Altaş vd., (2015) ve Demir ve Alım (2016) kış turizmi 
destinasyonları ve kayak merkezlerinin coğrafi özellikleri, Akkuş (2019) kış turizmi 
destinasyonunun yaşam seyri, Hallmann vd., (2015) kış turizmi destinasyonlarının rekabetçiliği, 
Sainaghi (2001) ve Flagestad ve Hope (2001) kış turizmi destinasyonlarının rekabet üstünlükleri, 
Abegg vd., (2019) kış turizmi destinasyonlarındaki dış mekan aktiviteleri, Gül vd., (2016); Acar 
vd., (2017); Özbay (2018) ve Özçoban (2019) kış turizmi destinasyonlarının durum 
değerlendirmeleri ve karşılaştırılmaları, Akkuş ve Akkuş (2018) kış turizmi destinasyonlarındaki 
çevre yönetimi uygulamaları ve Akkuş (2018) kış turizmi destinasyonlarının pazarlama yönetimi 
gibi konular üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. 

 

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ 

Türk Dil Kurumu’na (TDK, 2017) göre şikayet, “yakınma”, “hoşnutsuzluk belirten söz” ve “sızlanma” 
gibi anlamlara gelmektedir. Müşteri şikayeti ise müşterilerin satın aldığı ve kullandığı ürün ve 
hizmetlerin tamamı ya da bir kısmının beklentilerini karşılamaması dolayısıyla üretici ya da 
satıcılara hoşnutsuzluklarını belirtmelerini ifade etmektedir. Ancak, şikayet yönetim 
organizasyon literatürü açısından arz ve talep boyutları açısından farklı anlamlar 
taşıyabilmektedir. Müşteriler açısından olumsuz bir durumu ifade eden şikayet, işletmeler 
açısından ürün ya da hizmetlerinin eksik, hatalı ya da iyileştirilebilir kısımlarını görebilmesi ve 
kendisini daha iyi tanıyabilmesi açısından bir fırsat olarak düşünülebilmektedir. Bu anlamda 
Barlow ve Moller’in (2009) de işaret ettiği gibi her şikayet işletme için bir armağan olarak 
görülebilir; çünkü bazı müşteriler ürün ya da hizmetlerin tamamı ya da bir kısmından memnun 
kalmamalarına rağmen bu durumu dile getirmeden işletmeyle olan ilişkilerini tamamen 
kopartabilmektedirler. Şikayet davranışı ile ilgili literatür daha detaylı olarak incelendiğinde Day 
ve London (1977) ile Hirschman (1970) müşterilerin memnun kalmadıkları ürün ve hizmetler ile 
ilgili bildirimde bulunma ya da işletmeden ayrılma şeklinde iki tür davranış sergileyeceklerini 
belirtmişlerdir (Akt. Kılıç ve Ok, 2012). 

Müşteri şikayetleri konusu turizm açısından incelendiğinde ulusal ve uluslararası bilimsel 
çalışmalarda müşteri şikayetleri konusunun farklı açılardan ele alındığı görülmektedir. Örneğin 
Kozak (2007); Del Chiappa ve Dall’Aglio (2012) destinasyonlar ve destinasyonlar açısından 
şikayet bildirme eğilimleri, Su ve Bowen, 2001; Özdemir vd., (2013); Dalgıç vd., (2016); Kitapçı 
(2006) restoranlar, Yavaş vd., (2004); Lee ve Hu (2004); Kılıç ve Ok (2012) oteller ve otel 
içerisindeki farklı hizmet alanları, Schoefer ve Ennew (2002) ile Unur vd., (2010) seyahat 
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acentalarının ürün ve hizmetleri gibi konuları kapsayan çok çeşitli boyutlarıyla ele alındığı 
görülmekle birlikte kış turizminin yapıldığı destinasyonlardaki ziyaretçilerin şikayet ya da 
memnuniyetleriyle ilgili Zemla (2008); Sağlık ve Kocaman (2014); Çalışkan (2015) ve Yanık (2016) 
gibi akademisyenlerin gerçekleştirdikleri kısıtlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır.  

Bu durum ülkemiz açısından büyük öneme sahip olan kış turizmi ile ilgili durum tespiti ve olası 
rakip destinasyonlarla kıyaslama yapılması, sunulan mal ve hizmetlerin müşterilerin 
ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabildiği, dolayısıyla güçlü ve zayıf yönlerimizin tespitine olanak 
sağlamaktadır. Söz konusu tespitlerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetişim 
bağlamında tüm paydaşların katılımı doğrultusunda ele alınıp çözüm önerilerinin sunulması ise 
destinasyonun rekabetçiliğine katkı sağlayabilecektir.  

 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin en eski kış turizm merkezi olan Uludağ kış turizmi merkezi ile 
ilgili elektronik ortamda yapılan şikayetlerin incelenmesi ve destinasyonun tüm paydaşlarına 
sunulacak çözüm önerilerinde fayda sağlamaktır. Bu bağlamda tarafsız kullanıcılar tarafından 
turizm işletmeleri ilgili 500.000.000’un üzerinde olumlu ya da olumsuz görüş paylaşıldığı 
www.tripadvisor.com sitesi üzerinden (www.tripadvisor.com.tr) Uludağ kayak merkezi ile ilgili 
yapılan olumsuz yorumlar nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi yöntemiyle 
incelenmiştir.  

Sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan içerik analizi “bir metnini 
içeriğini amaçlanan nitelikler doğrultusunda toplamak ve analiz etmek olarak tanımlanırken içerik: 
kelimeler, anlamlar, resimler, semboller, fikirler, temalar veya olumsuz mesajları da içeren bütün” olarak 
ifade edilmektedir (Neumann, 2003, Akt. Okumuş vd., 2007: 255-256). İçerik analizi aracılığıyla 
turizm alanında yapılan şikayet konusundaki çalışmaların farklı bölgelerde bulunan restoranlar, 
oteller ve seyahat acentaları bağlamında ele alındığı görülmektedir ancak kış turizmi ve 
destinasyonları açısından müşteri şikayetleri ile ilgili kısıtlı çalışmalara rastlanmıştır.  

Çalışma kapsamında Marmara bölgesinde Uludağ ve Kartepe olmak üzere iki tane kış turizm 
merkezi olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda 1933 yılından beri sürdürülen turizm faaliyetleri 
dolayısıyla Türkiye’de bulunan en eski kış turizm merkezi olan Uludağ kış turizmi merkezinin 
sahip olduğu tecrübe ile güncel turist beklenti ve ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabildiğinin 
anlaşılması hedeflenmiştir. Bu nedenle çalışma alanı olarak Uludağ kış turizm merkezi 
seçilmiştir.  Bu bağlamda Uludağ kış turizm merkezi çalışma alanını oluştururken 
www.tripadvisor.com üzerinden Uludağ kış turizmi merkezi ile ilgili yapılan yorumlar 
çalışmanın örneklemini meydana getirmektedir. Bu doğrultuda www.tripadvisor.com üzerinden 
Uludağ Kayak Merkezi ile ilgili 06.12.2011 – 01.05.2020 tarihleri arasında yapılan yorumlar 
incelenmiştir. Söz konusu yorumlar incelendiğinde Uludağ kış turizmi merkezi ile ilgili toplam 
356 yorum yapıldığı görülmüştür. Bu yorumların içerisinde 210 yorumun “Mükemmel”, 95 
yorumun “Çok İyi”, 36 yorumun “Ortalama”, 15 yorumun “Kötü” ve 5 yorumun ise “Berbat” olarak 
kategorize edildiği görülmüştür. Çalışma kapsamında, beş kategoriye ayrılan TripAdvisor 
yorumları “Mükemmel”, “Çok İyi”, “Ortalama”, “Kötü” ve “Berbat” içerisinden sadece olumsuz 
olarak nitelendirilebilecek “Ortalama”, “Kötü” ve “Berbat” şeklindeki yorumlar incelenmiştir.  

Yorumlar incelenirken içerik analizinin yapısı gereği öncelikli olarak www.tripadvisor.com 
üzerinden elde edilen veriler kodlanma, temaların bulunması, kodların/temaların düzenlenmesi 
ve bulgular/temaların yorumlanması (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 228-239) şeklinde bir süreç 
izlenmiştir. Araştırmanın inandırıcılığı ve güvenilirliliğini sağlayabilmek için de kodlanma, 
temaların bulunması, kodların/temaların düzenlenmesi ve bulgular/temaların yorumlanması 
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süreçleri iki araştırmacı tarafından objektif olarak yapılıp sonuçlar karşılaştırılarak ortak olarak 
elde edilen veriler üzerinden çalışma sürdürülmüştür. 

 

BULGULAR 

İçerik analizi yöntemiyle incelenen 51 şikayet içerisinden ortalama olarak işaretlenen 4 şikayet 
yorumu içerisinde olumsuz bir ifadeye rastlanmamıştır. Bu nedenle analize 47 şikayet üzerinden 
devam edilmiş ve bu şikayetlerin % 60,79’u ortalama, % 29,41’i kötü ve % 9,80’i berbat şeklinde 
puanlandırılmıştır. 

Yapılan içerik analizi sonucunda 39 kod oluşturulmuş ve oluşturulan 39 kod aralarındaki ilişkiler 
göz önünde bulundurularak 7 ana tema altında toplanmıştır. Oluşturulan kod ve temalar Tablo 
2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Kod ve Temalar 

Kod ve Tema n (151)  (%) Toplam 
Yüzdesi 

Fiyat 53 100 35,10 
- Fiyatlar (Genel) 20 37,74 13,25 
- Yiyecek-içecek fiyatları 8 15,09 5,30 
- Teleferik ve skipass fiyatları 7 13,21 4,64 
- Kayak takımı kiralama bedelleri 7 13,21 4,64 
- Teleski fiyatları 3 5,66 1,99 
- Eğitmen ücretleri 2 3,77 1,32 
- Milli park giriş ücreti 2 3,77 1,32 
- Konaklama fiyatları 2 3,77 1,32 
- Lift fiyatları 1 1,89 0,66 
- Yıllık fiyat artış oranları 1 1,89 0,66 

Taşıma Kapasitesi 31 100 20,53 
- İnsan yoğunluğu  24 77,42 15,89 
- Trafik yoğunluğu 7 22,58 4,64 

Alt ve Üst Yapı 25 100 16,56 
- Otopark yetersizliği 5 20,00 3,31 
- Olumsuz yol şartları 5 20,00 3,31 
- Mekanik tesislerin eski oluşu 4 16,00 2,65 
- Kayak yapmayanlar için farklı faaliyet imkânlarının olmayışı 3 12,00 1,99 
- Kayak için yetersiz kar miktarı 2 8,00 1,32 
- Pist bakım araçlarının kısıtlı sayıda olması ve sık arızalanması 1 4,00 0,66 
- Güzergâh belirleyici ve düzenleyici makinelerin çalışmaması 1 4,00 0,66 
- Telesiyejlerin belirli bölgelerde çalışmaması 1 4,00 0,66 
- Deneyim gerektiren zorlu pistler 1 4,00 0,66 
- Pistlerin kullanıcı sayısı için yetersiz olması 1 4,00 0,66 
- Dağınık pist yapısı 1 4,00 0,66 
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Tablo 2. Kod ve Temalar’ın devamı 

Kod ve Tema n (151)  (%) 
Toplam 
Yüzdesi 

Diğer 14 100 9,27 
- Destinasyon kendisini yenilememesi 5 35,71 3,31 
- Uzaklık 3 21,43 1,99 
- Ücret iadesinin yapılmaması 2 14,29 1,32 
- İlkbahar aylarında daha çekici olması 2 14,29 1,32 
- Paydaşların bölgenin gelişimine katkı sağlamaması 1 7,14 0,66 
- Yerelliğin (otantikliğin) olmayışı 1 7,14 0,66 

Çevre 12 100 7,95 
- Görüntü kirliliği (Çarpık yapılaşma) 6 50,00 3,97 
- Çevresel bozulma (Betonlaşma) 3 25,00 1,99 
- Çevre kirliliği 3 25,00 1,99 

Hizmet Kalitesi 12  7,95 
- Niteliksiz ve eğitimsiz personel 8 66,67 5,30 
- Turisti aldatıcı davranış 2 16,67 1,32 
- Yiyecek-içecek kalitesi 1 8,33 0,66 
- Pist ve ekipman kalitesi 1 8,33 0,66 

Turist Profili 5 100 3,31 
- Ortadoğulu ziyaretçilerin yoğunluğu  3 60,00 1,99 
- Yabancı turistlere sağlanan öncelikler 1 20,00 0,66 
- Günübirlik ziyaretçiler 1 20,00 0,66 

 

Fiyat 

Yapılan şikayetler doğrultusunda oluşturulan fiyat teması incelendiğinde Uludağ kayak 
merkezinin genel olarak pahalı (%37,74) bir destinasyon olarak algılandığı bunun yanında 
özellikle yiyecek-içecek içecek fiyatlarının (% 15,09) ziyaretçiler tarafından öncelikli şikayet 
konularından biri olduğu söylenebilir. Yiyecek-içecek fiyatları ve genel fiyatlar dışında fiyat ile 
ilgili öne çıkan diğer şikayet konuları ise kayak ile bağlantılı mekanik ve teknik ekipmanların 
kullanım ya da kiralama ücretleri, konaklama fiyatları, eğitmen ücretleri ile yapılan yüklü zam 
oranlarıdır. Fiyat konusu ile ilgili yapılan şikayet örnekleri şu şekildedir:  

“Kar görmek ve gezinmek için güzel bir yer ama oldukça pahalı bir seyahat olacaktır. Şimdiden 
uyarayım.” 

“Burası manzarası havası, doğası ve pahalılığı ile nam yapmış bir yerdir.” 

“Uludağ’a plansız gittik. Yolda giderken otel aramaya başladık ama konaklama fiyatlarını duyunca 
arabamı daha fazla sevmeye başladım fakat nafile çocuklarım için gidiyordum, çocuklarım vardı 
arabada. Bir otel 7.000 TL, bir otel 5.000 TL diyordu sonunda 2.100 TL’ye bir otel bulduk” 

“Kar görmeyi özlediyseniz ve hiç gelmediyseniz gidin ama çok fazla bir şey beklemeyin. Her şey şehir 
merkezinden 5 kat pahalı, çok pahalı.” 

“Gerek kayak merkezindeki dağınık pist yapısı gerekse fiyatları kesinlikle Uludağ’ın değerini düşürdü. 
Fiyatlara gelecek olursak en normal mekânda yarım ekmek sucuk 25 - 30 TL arası fiyatlarda. Pistlerde 
ise kayak takımı kiralamak 80 TL den başlayıp 200 TL ye kadar gidiyor.” 

“Ben açıkçası mecbur kalmadıkça burayı tercih etmiyorum neden mi? Aşırı şişirilmiş fiyatlar 
(yiyecek/içecek, teleski, kayak kiraları, eğitmen ücretleri),” 
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Taşıma Kapasitesi 

Uludağ kayak merkezi ile ilgili şikayetler incelendiğinde ziyaretçileri rahatsız eden temalardan 
bir diğerinin de insan (% 77,42) ve trafik (% 22,58) yoğunluğu olduğu görülmektedir. Taşıma 
kapasitesi ile ilgili şikayetler incelendiğinde alan ve yol açısından taşıma kapasitesi üzerindeki 
kullanımın ziyaretçileri olumsuz olarak etkilediği söylenebilir. Kalabalık ile ilgili dile getirilen 
bazı şikayetler: 

“Doğa harika ama çok kalabalık. Bursa’da 1 geceden fazla kalacaksanız gidilebilir. Kalabalıktan dolayı 
benim için kötü bir deneyim oldu.” 

“Çok kalabalık bunu kaldırabilecek mekaniklerin iyileştirilmesi lazım” 

“Teleferiğe binerken tam 1 saat kuyrukta bekledik.” 

“Festival günü gitmeye niyetlendik 2 buçuk saatte çıktık ve 1 buçuk saatte indik.”  

“20 Milyon insanın işgaline daha ne kadar dayanır bilinmez ama fiyatlar ne kadar artarsa artsın 
ziyaretçisi eksik olmaz” 

“Pazar günleri dönüş trafiğine dikkat. Erken çıkmakta fayda var.” 

“Şubat tatilinde okullar kapanınca iğne atsan yerde düşmez.” 

 

Alt ve Üst Yapı 

Alt ve üst yapı ile ilgili şikayetler incelendiğinde otopark alanlarının şahsi araçlarıyla gelen 
ziyaretçiler için yetersiz oluşu (%20,00), Uludağ kayak merkezine ulaşmak için kullanılan yolların 
bakımsız ve dar olması (%20,00) ile mekanik tesislerin eski oluşu (%16,00) konularının ziyaretçiler 
tarafından daha yoğun bir şekilde dile getirildiği görülmektedir. Alt ve üstyapı ile ilgili bazı 
şikayetler şu şekildedir: 

“Yol uzun ve pek çok alanda maalesef bozuk. Ara ara çok güzel olması yolun yapılabileceğini gösteriyor 
ama demek ki para yetmemiş.” 

“Bazı dönemlerde daracık yol trafiği taşıyamıyor.” 

“Pisti çok güzel ama o elle tutulup kayarak çıkılan teleferik tam bir kabus.” 

“Liftler çok eski, kayak yapılabilecek pistlerdeki liftler bile birbirine T-bar ile bağlı yani mecburen 
kullanıyorsunuz.” 

“Devamlı giden profesyonel düzeyde kayakçı arkadaşlarım dahi mutlu değiller. Pistleri ve kar genelde 
yetersiz.” 

 

Çevre 

Ziyaretçileri rahatsız eden diğer bir tema ise ziyaretçilerin çevreye bıraktıkları atıklar ve bunların 
toplanmamasının (%25,00) yanı sıra doğal yapıyla uyumlu olmayan beton yapıların (% 25,00) 
plansız bir şekilde (%50,00) artmasıdır. Betonlaşma çevre ve görüntü kirliliği ile ilgili örnek 
şikayetler ise şu şekildedir:   

“Bu arada piknik geleneğimiz pisliğini ortada bırakmak olarak burada en iyi şekilde sergileniyor.” 

“Mart ayı olmasına rağmen hala kar vardı. Çok eğlendik. Fakat daha temiz olmasını beklerdim. 
Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da çevreye önem verilmemiş. Hayal ettiğimiz Uludağ bu 
değildi.” 
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“Teleferik hızlanmış ve rahat ama ilave inşaat görüntüleri doğayı tehdit eder durumda. Bilhassa 
belediyeye ait kafe, tesis gibi yerler bir an evvel bitirilip, düzenlenip yeşillendirilmeli...” 

 

Hizmet Kalitesi 

Uludağ kayak merkezine giden ziyaretçileri rahatsız eden bir diğer önemli nokta ise 
hizmet kalitesi ile ilgili kısımlardır. Bu bağlamda ziyaretçiler, personelin niteliksiz ve 
eğitimsiz olması (%66,67), ziyaretçileri aldatmaya yönelik davranışların sergilenmesi (% 16,67) 
ve yiyecek-içecek kalitesi (% 8,33) ile pist ve ekipman kalitesinden (% 8,33) şikayet etmektedir. 
Hizmet kalitesi ile ilgili örnek şikayetler ise şu şekildedir: 

“Personelin neredeyse tamamı Suriyeli bir türlü anlaşamadık, Bir iki Türk personel bulduk çözümleri 
ürkütücü idi, Arapça öğrenmeliymişim.” 

“T-bar’daki görevliler aşırı saygısız, acele ettirip çok sayıda insanın düşmesine neden oldular.” 

“Bir pass bileti satıp bunu her alanda kullanabileceğinizi söylüyorlar ancak farklı bir skipass için 
sizden tekrar ücret istiyorlar.” 

“Güzel bir yer ama yüksek sezonda turistleri ücret açısından aldatıyorlar.” 

 

Turist Profili 

Farklı motivasyonlarla Uludağ’ı ziyaret eden turistlerin demografik özelliklerine göre 
beklentileri ve algıları farklılık gösterebilmektedir. Turist profili ile ilgili şikayetler incelendiğinde 
ziyaretçilerin bölgede Ortadoğulu turistlerin (% 60,00) sayısındaki artıştan rahatsız olduklarını 
belirtirken kayak yapmak amacıyla bölgeyi ziyaret eden turistler ise günübirlik ziyaretçilerden 
(% 20,00) ve yabancı uyruklu ziyaretçilere sağlanan çeşitli önceliklerden (%20,00) rahatsız 
olduklarını belirtmiştir. Turist profili bağlamında yapılan örnek şikayetler:  

“Burada da Arap turistler var, gelenlerin görünümü çok kötü...” 

“Günübirlikçilerin kayakçılardan ayrı, kapalı telesiyejlere ihtiyacı var her iki gurubu hafta sonu 
birbirine karıştırıyorlar tansiyon yükseliyor...” 

“Eğer Arap turistsen önceliğin var ve bu kendi ülkemizde acınası bir durum...” 

 

Diğer 

Uludağ kayak merkezini ziyaret eden turistlerin şikayetleri incelenirken yukarıda açıklanan altı 
ana tema dışında kalan bazı kodlar da tespit edilmiş ve birbiriyle yakın ilişkisi olmayan kodlar 
diğer teması altında toplanmıştır. Tema incelendiğinde destinasyonun kendini yenilememesi (% 
35,71), ulaşım mesafesinin uzun olması (% 21,43), tesisler tarafından ücret iadesinin yapılmaması 
(% 14,29), bölgenin ilkbaharda daha çekici olması (% 14,29), paydaşların bölgenin gelişimine 
katkıda bulunmaması (% 7,14) ve yerelliğin (otantikliğin) olmayışı (% 7,14) gibi konuların öne 
çıktığı görülmektedir. Diğer şikayet örnekleri ise şu şekildedir: 

“Bu bölgenin sahibi yok ve kendi doğal güzelliği ile bugünlere gelmiş gibi görünüyor.” 

“Skipass'ı iyi seçin. Ne olursa olsun iade kabul etmiyorlar.” 

“Yerel halk kültürü yansıtamıyor…” 

“Bölgenin ciddi bir potansiyeli var ancak Bulgaristan gibi diğer komşu ülkelerin kayak 
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merkezlerinden öğrenmeleri gereken çok fazla şey var.”  

Ziyaretçi yorumları doğrultusunda yapılan içerik analizi sonucunda Uludağ kış turizm merkezi 
ile ilgili “Fiyat”, “Taşıma Kapasitesi”, Alt ve Üst Yapı”, “Çevre”, “Hizmet Kalitesi”, “Turist 
Profili” ve “Diğer” ana temaları altında toplandığı görülürken şikayetlerin önemli bir kısmının 
(%72,19) destinasyonda uygulanan fiyat politikaları, yüksek sezon olarak adlandırılan 
dönemlerde taşıma kapasitesinin göz ardı edilmesi ve taşıma kapasitesinin göz ardı edilmesiyle 
bağlantılı olarak oluşan kalabalığı ya da araç trafiğini sağlıklı bir şekilde yürütebilecek alt-üst 
yapının olmayışı üzerinde toplandığı söylenebilir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Şikayetler işletmelerin mal ve hizmetlerini geliştirebilmeleri için önemli bir kaynak görevi 
görmektedir. Turizm sektörü de benzer bir yapıya sahipken fiziksel mallardan farklı olarak 
turistik ürün bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla müşteri şikayetleri 
değerlendirilirken sadece işletme bazlı şikayetleri değerlendirmenin ötesinde ziyaretçilerin otel 
dışında temas kurduğu destinasyonun bütününün değerlendirilmesi daha büyük bir önem arz 
etmektedir. Örneğin x otelinin ürün ve hizmetlerinden memnun olan bir kişi otel dışında yaşadığı 
sorunlardan dolayı kasıtlı ya da kasıtsız olarak destinasyon hakkındaki olumsuz görüşlerini 
paylaşabilir. Bu görüşler doğrultusunda destinasyon ve destinasyonda yer alan işletmelerin 
tüketiciler tarafından tercih edilme olasılığı azaltılmış olabilir. Bu bağlamda kış turizmi açısından 
Türkiye’deki en önemli destinasyonlardan biri olan Uludağ kayak merkezi ile ilgili yapılan 
yorumlar destinasyonda bulunan diğer işletmelerin tamamını etkileyebilmektedir. Yapısı gereği 
otel dışında, destinasyonda bulunan faaliyet alanlarını kullanma olasılığı (pist, teleferik, telesiyej 
vb.) fazla olan kış turizminde bu durum daha da önemli bir boyut kazanmaktadır.  

Uludağ kayak merkezi ile ilgili yapılan yorumlar doğrultusunda oluşturulan şikayet temalarının 
fiyat (% 35,10), taşıma kapasitesi (% 20,53), alt ve üst yapı (% 16,56) ile diğer (% 9,27) üzerinde 
yoğunlaştığı görülürken şikayet konularının tamamı içerisinde insan yoğunluğu (% 15,89) ve 
fiyatların genelinden (% 13,25) daha sık şikayet edildiği görülmüştür. Literatür incelendiğinde 
kış turizminin yapıldığı kayak merkezleri ile ilgili yapılan şikayetlerin Zemla (2008: 52-53) 
kalabalık, çevresel etkiler, çeşitli hizmet alımlarında uzun kuyrukların varlığı, yüksek fiyatlar, alt 
ve üst yapı tesisleri; Sağlık ve Kocaman (2014: 83) kar kalitesi, pist nitelikleri ve ekipmanlar; 
Çalışkan (2015: 109) mekanik tesisler, alt ve üstyapı eksiklikleri; Yanık (2016) ulaşım ve yiyecek-
içecek kalitesi gibi konuları kapsadığı görülmekle birlikte söz edilen şikayetlerin Uludağ kayak 
merkezi ile ilgili yapılan şikayetlerle benzerlik gösterdiği söylenebilir. Öte yandan çalışma 
sonucunda şikayet konusu olarak karşılaşılan hizmet kalitesi ve alternatif faaliyetlerin olmayışı 
konuları Hallmann vd., (2015) ve Abegg vd., (2019) tarafından ele alınarak kış turizmi 
destinasyonlarının rekabetçiliklerine katkı sağlayacağına işaret etmişlerdir. 

Konu kapsamında geliştirilen öneriler ise şu şekilde sıralanabilir; 

- Bölgede uygulanan fiyat tarifeleri tüm paydaşların katılımı doğrultusunda gözden 
geçirilmeli ve düzenlenmelidir. 

- Alt ve üst yapı ile kış turizmi kapsamında kullanılan mekanik ve teknik ekipmanlar 
kullanıcı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilecek şekilde düzenlenmelidir. 

- Sürdürülebilir çevre ve kalkınma çalışmaları bağlamında bölgenin taşıma kapasitesi 
tespit edilmelidir.  

- Bölgede inşa edilen otel vb. tesislerin çevreyle uyumlu olması sağlanmalı, girişimciler bu 
konularda (yeşil uygulamalar vb.) bilgilendirilmelidir. 

- Bölgeyi ziyaret eden turistler arasında çatışmaları önleyici çözümler üzerine 
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odaklanılmalıdır. 
- Hizmet kalitesini artırabilmek için tüm paydaşların katılımı doğrultusunda ihtiyaç 

analizi yapılmalı ve çözüme yönelik eğitimler verilmelidir.  
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GİRİŞ 

Günümüzde tüketiciler fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde, sosyal ihtiyaçların 
karşılanması (Hjalager ve Richards, 2002), keyifli bir yemek deneyimi yaşamak (Johns ve Kivela 
2001) ve yenilik arayışlarını karşılayacak alternatiflerin peşinde koştukları için (Ha ve Jang, 2013: 
155) restoranları ziyaret etmektedirler. Yemek yenecek restoran seçiminde yemek kalitesi, 
yemeğin fiyatı, yemek çeşitliliği, yemek yenen yerin atmosferi ve uygunluğu gibi kriterler 
tüketiciler tarafından dikkate alınmaktadır (Lewis, 1981). Tüm sektörlerde olduğu gibi yiyecek 
ve içecek sektöründe de müşteri memnuniyeti sağlamak, sadık müşteri yaratmak işletmelerin 
temel hedefleri arasındadır.  

İletişim teknolojilerinin gelişmesi yiyecek ve içecek sektöründe de birtakım yenilikleri ve 
gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Günümüz tüketicisi restoran tercihi yapmadan önce 
internette araştırma yaparak hizmet alma eğilimindedir. Özellikle sosyal medya ve Tripadvisor 
gibi web sayfaları tüketicilerin tercihlerinde önemli bir yere sahiptir. Tüketicilerin satın alma 
kararını olumlu ya da olumsuz etkilemesi açısından bu sayfalarda yapılan yorumlar oldukça 
önemlidir (Tiago, Amaral ve Tiago, 2015:164). İnternet ortamında yapılan tüketici yorumları 
ürünler veya hizmetlerle ilgili bilgiler sunması ve olası müşteriler için olumlu veya olumsuz 
referanslar sağlaması açısından önemlidir (Durmaz ve Yüksel, 2017: 231). İnternette yapılan 
tüketici yorumları, ürünler veya hizmetlerle ilgili değerlendirmeleri tüketici bakış açısıyla ortaya 
koyduğundan, yorumları okuyan diğer tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde oldukça 
etkilidir. Ayrıca tüketiciler, herhangi bir ürün, hizmet veya markayla ilgili yorum yapan 
tüketicilerin, ürünü, hizmeti veya markayı herhangi bir çıkar gözetmeksizin önerdiklerini 
düşündüğünden, bu yorumlara daha fazla itimat etmekte ve bu yorumları daha ikna edici olarak 
görmektedirler (Cengiz ve Başaran, 2016: 76). 

Tüketicinin almış olduğu hizmetten memnun kalmaması ve beklentilerinin karşılanmaması 
durumunda müşteri şikâyeti ortaya çıkmaktadır. Memnun olmayan tüketici yaşadığı sorunu 
işletme personeline aktarma, işletmeye tekrardan gitmeme veya çevresindekilere işletmeyi 
kötüleme ve onlara o işletmeye gitmeme tavsiyesinde bulunma gibi davranışlar sergilemektedir 
(Özaslan, Uygur, 2014:71). Müşteri şikayetlerinin çözümü; müşteri memnuniyetinin sağlanması 
ve müşteri bağlılığının oluşturulması açısından, ayrıca müşterilerin kulaktan kulağa yayacağı 
olumsuz haberleri azaltması açısından oldukça önemlidir (Unur vd., 2010). İşletmeler, 
müşterilerine kaliteli hizmet vermek için müşterilerini dinlemeli ve şikayetlerini dikkate 
almalıdır. Bu sayede rekabet avantajı da elde ederler (Kitapçı, 2008). 

Bu çalışmada Şirince’de faaliyet gösteren restoran işletmelerine yönelik TripAdvisor web 
sitesindeki şikayet konularıyla ilgili yapılan yorumlara içerik analizi uygulanmıştır. Ortaya çıkan 
sonuçlara göre de işletmelere yönelik öneriler getirilmiştir. 

 

Yiyecek ve İçecek İşletmeleriyle İlgili Literatür Taraması 

Yapılan literatür taraması sonucunda restoran deneyimleri ile ilgili yapılan çalışmalarda genel 
olarak restoran boyutunun yemek, hizmet kalitesi, atmosfer, hijyen, fiyat, lokasyon gibi 
faktörlerden oluştuğu görülmektedir. Bu çalışmada da yemek, personel, fiyat, servis, atmosfer, 
temizlik boyutları ele alınmıştır. Bu konuyla ilgili literatürde yapılan daha önceki çalışmalar 
aşağıda belirtilmiştir. 

Soriano (2002), İspanya’da müşterilerin tekrar yemek için bir restorana dönme kararlarını 
etkileyen özellikleri araştırmıştır. Araştırma sonucunda yemek kalitesi en önemli özellik olarak 
ortaya çıkarken, ikinci sırada servis kalitesi, üçüncü sırada yemeğin fiyatı ve değeri, son sırada 
ise restoranın ambians ve lokasyonu önemli özellikler olarak ortaya çıkmıştır.  
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Namkung, Jang (2008), Amerika’da orta ve üst seviyede yer alan dört restoranda oldukça 
memnun olan ve olmayan restoran müşterilerini ayıran restoran özelliklerini ortaya koymayı 
amaçlamıştır. Çalışmada yemeğin sunumu ve lezzeti, mekanın atmosferi, servis kalitesi, 
müşterilerin yüksek memnuniyetine katkıda bulunan önemli özellikler olarak belirtilmiştir. 

Liu ve Jang (2009), çalışmalarında ABD’de bulunan Çin restoranlarının değerlendirmiş, 
atmosferle ilgili özelliklerin en çok şikâyet edilen konu olduğu, sonra sırasıyla müzik, 
aydınlatma, iç mekân tasarımı ve dekor un şikayet konusu olduğu ortaya çıkmıştır. 

Pantelidis (2010), Londra’da faaliyet gösteren 300 restoranla ilgili 2.471 müşteri yorumunu 
değerlendirmiş, müşterilerin gıda, hizmet, ambiyans, fiyat, menü ve dekoru (bu sırayla) dikkate 
aldıkları vurgualnmıştır. 

Ha, Jang (2010), çalışmalarında etnik restoranlarda müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlayan 
unsurların yemek ve hizmet kalitesi olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Zhang, Law, Li (2010), kişisel deneyimlere dayalı tüketici tarafından üretilen incelemeler ve 
profesyonel editörler tarafından yazılan incelemelerin çevrimiçi kullanıcı davranışı üzerindeki 
etkileri araştırılmış, restoranların gıda, hizmet ve çevre kalitesinin tüketicilerin odaklandığı 
başlıklar olduğu ortaya çıkmıştır. 

Jeong, Chang (2011), çalışmalarında hangi restoran deneyimlerinin müşterileri olumlu elektronik 
ağızdan ağıza (E-Wom) yönlendirmeye teşvik ettiğini araştırmış, restoranların gıda kalitesinin, 
müşterilerin olumlu E-Wom yaymalarını olumlu yönde etkilediğini, servis çalışanlarıyla tatmin 
edici restoran deneyimlerinin olumlu E-Wom'u tetiklediği ortaya çıkmıştır. Restoranlarda fiyat 
adaletİ ise, restoran müşterilerini E-Wom’a yöneltmemiştir. 

Albayrak (2013), İstanbul ilinde birinci sınıf restoranlarda yaptığı çalışmada, müşterilerin en fazla 
çalışanlar ile ilgili sorunlar yaşadıkları ayrıca yiyecek-içeceklerin lezzeti, menü kartında olan 
yiyeceklerin sunulamaması, restoranın iklimlendirme sistemi ve çalışanların ilgisizliği olduğunu 
belirtmiştir. 

Petzer ve Mackay (2014), çalışmalarında Güney Afrika’da 250 restoranda müşteri 
memnuniyetinin belirleyicilerini araştırmış, müşteri memnuniyeti belirleyicilerinin yemek ve 
hizmet kalitesi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Özaslan ve Uygur (2014), çalışmalarında Yalova şehrinde faaliyet gösteren yiyecek içecek 
işletmelerinde araştırma yapmış, restoranlarla ilgili servisin yetersiz ve yavaş olması, fiyatın 
yüksek olması ve lavaboların yetersiz ve temiz olmaması konularında şikâyetler olduğu 
belirtilmiştir. 

Lei, Law (2015), Macau bölgesindeki restoranlarla ilgili Tripadvisor sitesindeki tüketici 
değerlendirmeleri hizmet, yemek, fiyat, atmosfer boyutlarıyla incelenmiştir. 

Doğan, Yücel, Tanrısevdi (2016), Kuşadası’nda faaliyet gösteren ve TripAdvisor Mükemmellik 
Sertifikası’na sahip yiyecek ve içecek işletmeleriyle ile ilgili yazılan olumsuz yorumları 
değerlendirmiş, yemek, çalışan personelin tutumu ve fiyat kriterlerin yiyecek ve içecek 
işletmelerinin değerlendirilmesinde önem taşıdığı görülmüştür. 

Kim, Li, Brymer (2016), TripAdvisor sitesinde mükemmellik sertifikasına sahip restoranlarla ilgili 
sosyal medyada yer alan yorumların, işletmelerin finansal performansını nasıl etkilediğini 
araştırmış, yemek, hizmet kalitesi, fiyat, atmosfer boyutları ele alınmıştır. 

Dalgıç, Güler, Birdir (2016), çalışmalarında Hatay ve Mersin şehirlerinde faaliyet gösteren yöresel 
lezzet sunan restoranlara ilişkin şikayetleri araştırmış, yiyecek boyutu içerisindeki lezzettin en 
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fazla şikâyet unsuru olduğu, atmosferle ilgili özelliklerin şikâyet olarak son sırada geldiği 
sonucuna varılmıştır.  

Erdem, Yay (2017), Antalya il merkezindeki birinci sınıf restoranlara ilişkin olumsuz yorumları 
incelemiş, restoran müşterilerinin sırasıyla personel, daha sonra yiyecek içecek, servis, fiyat, 
hizmet ortamı ve menüyle ilgili şikâyet ettiği bulunmuştur. 

Şahin vd. (2018), Alaçatı’da faaliyet gösteren restoranlara yönelik e-şikâyetleri incelemiş, 
Alaçatı’da faaliyet gösteren restoranları deneyimleyen müşterilerin en fazla fiyatlandırmadan 
kaynaklanan sorunlara yönelik şikâyetlerde bulunduğu saptamıştır. Ayrıca, sipariş edilen 
yemekten farklı yemek kokularının gelmesi ve restoran mobilyalarının ergonomik olmaması gibi 
şikâyetlerin sıkça tekrar edildiği görülmüştür. 

 Li, Meng, Jeong, Zhang (2020), çalışmalarında restoranlarda yapılan müşteri 
değerlendirmelerinin daha sonra yapılacak değerlendirmeleri etkileyip etkilemediğini araştırmış 
ve restoranlarda ki ortalama değerlendirme notunun aynı restoran için sonraki inceleme 
derecelendirmeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 

Özbay, Sarıca (2020), Sakarya Serdivan’da faaliyet gösteren zincir restoran ilişkin sikayetvar.com 
sitesinde paylaşılan müşteri şikayetlerinin nedenleri ortaya koymak amacıyla yaptıkları 
çalışmada, müşterilerin en çok hizmet kalitesi, ürün sunumu ve hijyen konusunda şikayet 
ettikleri ortaya çıkmıştır. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde müşteri memnuniyetinin sağlanmasının restoran 
işletmelerinde önemli olduğu, memnuniyeti sağlanmış müşterilerin olumlu elektronik ağızdan 
ağıza iletişime (E-Wom) yöneldiği, memnuniyeti sağlanmayan müşterilerin ise olumsuz 
elektronik ağızdan ağıza iletişime (E-Wom) yöneldiği ortaya çıkmıştır. Özellikle Türkiye’de 
yapılan çalışmalarda Tripadvisor web sayfasının deneyimlerini paylaşmak isteyen tüketiciler 
tarafından yoğun olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Restoran deneyimleri ile ilgili yapılan 
çalışmalarda yemeğin sunumu ve lezzeti, hizmet kalitesi, atmosfer, fiyat, personelin tutumu, 
hijyen gibi kriterlerin öne çıktığı belirlenmiştir. 

 

E-WOM ve Müşteri Şikayetleri  

Tüketiciler satın alma kararını verirken, diğer insanların (arkadaş, aile, tanıdık vb.) kararlarına 
güvenerek önerilerini, tekliflerini ve kişisel tavsiyelerini dinleyerek karar verirler (Kalpaklıoğlu 
ve Toros, 2011, s. 4113)  Yaşadıkları olumlu ve olumsuz deneyimleri de başkalarına aktarırlar. 
Yaşadıkları olumlu deneyimleri başkalarına tavsiye ederek, olumsuz deneyimleri ise kötüleme 
tarzında, şikayet niteliğinde aktarırlar (Anderson, 1998). Tüketiciler tatil kararı vermeden önce 
de konaklayacakları oteller, ulaşım imkanları, yemek yiyecekleri restoranlar hakkında bilgi 
toplarlar. Bu bilgi kaynaklarının içerisinde arkadaşlar, internet, seyahat acentaları çok büyük bir 
paya sahiptir (Doğan, Yücel ve Tanrısevdi, 2016). 

En eski yöntemlerden pazarlama yöntemlerinden biri olan ağızdan ağıza iletişim (word of 
mouth-Wom) günümüze dek önemini yitirmeden ulaşmıştır. Ağızdan ağıza iletişim ile ilgili 
çalışmalardan ilki 1967 yılında Arndt tarafından yapılmıştır. Arndt Wom’u; ticari bir amaç 
gütmeden bir ürün, marka ya da hizmet hakkında alıcı ve kaynak arasında gerçekleşen sözlü bir 
iletişim olarak tanımlamıştır (Arndt, 1967). Anderson’a göre ise, ağızdan ağıza iletişim, bireyler 
arasında ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesiyle ilgili resmi olmayan iletişim şeklidir 
(Anderson, 1998). Ağızdan ağıza iletişim işletmenin satışlarının artması ve marka imajının 
güçlenmesi için kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerini kullanan bir pazarlama yöntemidir. 
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İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bireyler arasında gerçekleşen iletişim de 
geleneksel iletişim yöntemlerinden farklılaşarak dijital platformlarda taşınmıştır 
(Moqadamsalimi, 2019). Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında internet, bilgi aktarmanın 
çok daha ucuz ve hızlı bir yoludur (Lee, Park ve Han, 2008). Bu da daha çok tercih edilmesini 
sağlamaktadır. Her geçen gün daha fazla sayıda tüketici bilgi edinmek için internet tabanlı 
tartışma forumlarını, blogları, tüketici yorum sitelerini ve sosyal ağları kullanmaktadır (Cheung 
ve Thadani, 2010:329). Elektronik ağızdan ağıza iletişim internet üzerinden tüketiciler arasında 
kişilerarası bir ilişkidir (Lee, Noh ve Kim, 2013). Elektronik ağızdan ağıza iletişim de (E- Wom), 
ağızdan ağıza iletişim (Wom) gibi tüketici tarafından veya üretici/ satıcı tarafından 
oluşturulmaktadır (Sijoria, Mukherjee ve Datta, 2018). Bu tür bir iletişim, müşterilerin mal ve 
hizmetlerin performansının her aşamasını izleyebilmesini sağlamıştır ve bu nedenle günümüzde 
E-Wom alışveriş dünyasında Wom dan daha popüler olmuştur (Moqadamsalimi, 2019). Ayrıca 
elektronik ağızdan ağıza iletişimin daha önce görülmemiş bir iletişim hızına sahip olması, daha 
etkili, daha ulaşılabilir olması ve daha ölçülebilir olması nedenleriyle geleneksel ağızdan ağıza 
iletişimden daha etkin olduğunu vurgulanmaktadır (Cheung ve Lee, 2012). 

Günümüzde tüketiciler satın aldıkları ürün veya hizmetten memnun kalmadıklarında, ürün ve 
hizmetle ilgili şikâyette bulunarak, negatif yönlü E-Wom yoluyla olumsuz düşüncelerini ve 
deneyimlerini arkadaş çevrelerine anlatarak işletmeleri cezalandırdıklarını düşünürler. (Özaslan 
ve Uygur, 2014: 74). Aslında şikayet eden müşteri işletmenin eksiklerini göstererek, işletmenin 
kendisini olumlu yönde geliştirmesine destek olmaktadır. İşletmelerin aldıkları şikayetleri doğru 
yönetebilmesi, müşteri memnuniyetini sağlaması kadar önemlidir (Lee vd., 2003, Buhalis vd., 
2008, Albayrak 2013). Şikayette bulunan müşteriler, şikayetlerine çözüm bulunduğu takdirde 
sorunu olan ama şikayette bulunmayıp sessiz kalan müşterilere oranla aynı işletmeye daha fazla 
gelme eğilimdedirler (Lewis 1983: 25). Bu noktada işletmelerin müşterilerini elde tutabilmeleri 
için müşteri şikayetlerine ve şikayetlerin çözümlerine gereken önemi vermesi gerekmektedir. 
Müşteriler şikayetlerinin sonrasında gerçekleştirilen çözümle ilgili tatmin olmamış ise, tatmin 
olmuş müşterilere oranla iki kat daha fazla negatif ağızdan ağıza iletişim yapmaktadırlar 
(Goodman ve Newman, 2003: 55). 

Anlaşılacağı üzere müşteri şikâyetleri işletmeler için aslında bir fırsattır. İşletmelerin şikayetlere 
olumsuz gözle bakmaması ve şikayetleri kendilerini geliştirecekleri, eksiklerini görecekleri bir 
ortam olarak değerlendirmeleri gerekmektedir. Müşteri şikayetleri çözümlendiğinde işletme ile 
ilgili olumlu bir imaj yaratılarak, memnu olan müşterinin sadık müşteri haline gelmesi de 
sağlanacaktır.  

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, Şirince’de faaliyette bulunan yiyecek ve içecek işletmeleri hakkındaki 
olumsuz görüşleri belirleyerek, bu doğrultuda işletmelere yönelik öneriler geliştirmektir. 

Şirince destinasyonunda yiyecek ve içecek işletmelerinin müşteri şikayetlerinin 
değerlendirilmesi ile ilgili literatürde daha önce çalışmaya rastlanmamış olması konunun 
önemini ortaya koymaktadır.  

 

Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

Çalışmanın kapsamını www.tripadvisor.com web sitesinde yer alan Şirince destinasyonunda 
faaliyette bulunan yiyecek işletmeleri için yazılan olumsuz yorumlar oluşturmaktadır. 
Araştırmanın sınırlılıkları ise, Tripadvisor’da yiyecek ve içecek işletmelerine ait yapılan 
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yorumlardan sadece 3 (ortalama), 2 (zayıf) ve 1 (berbat) puan alanların kullanılması ve 
TripAdvisor sitesinin dinamik bir yapıya sahip olması ve her an yeni bir yorumun eklenmesi 
durumunun olmasından dolayı 31.05.2020 tarihine kadar yapılan yorumların dikkate alınmış 
olmasıdır. 

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini www.tripadvisor.com web sitesinde Şirince’de faaliyet gösteren toplam 
351 yiyecek ve içecek işletmesi için yazılan yorumlar oluşturmuştur. Araştırma örneklemini ise, 
www.tripadvisor.com web sayfasında yer alan Şirince’de faaliyet gösteren toplam 34 işletmeden, 
olumsuz müşteri yorumları içeren toplam 23 yiyecek ve içecek işletmesi oluşturmaktadır. Her 
dilde olumsuz yorum yapan kullanıcılar araştırma kapsamına alınmıştır. Çeviri programları 
yardımıyla yorumlar Türkçe’ye çevrilmiş ve analiz edilmiştir. Yiyecek ve içecek işletmelerinden 
1=berbat, 2=kötü, 3= ortalama puan alan yorumlar araştırmada veri olarak kullanılmıştır. 

 

Veri Toplama Yöntemi 

Çalışmanın verileri Tripadvisor web sitesinde yer alan çevrimiçi tüketici yorumları kullanılarak 
toplanmıştır. Verilerin elde edildiği yorumlar 2010 yılı Ocak ayından 2020 yılı Haziran ayına 
kadar ki dönem arasından seçilmiştir. Veriler 1-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında toplanarak analiz 
edilmişlerdir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak doküman analizi yönteminden 
yararlanılmıştır. Tripadvisor, ziyaretçilerine restoranlar, oteller, destinasyonlar, havayolu 
işletmeleri, gemi seyahatleri gibi birçok konuda bilgi veren ve internet sitesindeki bilgilerin diğer 
kullanıcılarla paylaşılmasına olanak sağlayan bir seyahat sitesidir. Tripadvisor, 49 farklı ülkede 
ve 28 dilde hizmet vermektedir. (Tripadvisor, 2019). Tripadvisor dünyanın en büyük çevrimiçi 
seyahat topluluğu ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin incelendiği en popüler web 
sitelerinden biridir (O'Connor, 2008).  

 

Veri Analiz Yöntemi 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. TripAdvisor 
sitesindeki 351 yorum üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle, veriler 
derlenmiş ardından derlenen veriler sayısallaştırılmış ve benzer yorumlar gruplandırılarak 
değerlendirilmiştir. Yorumlar farklı dillerde gerçekleştirildiğinden verilerin derlenmesi 
sürecinde yabancı dilde yapılan yorumlar Türkçeye çevrilerek analiz edilmiştir. Çalışmada 
verilerin gruplandırılmasında Doğan, Yücel ve Tanrısevdi (2016) çalışmasında kullanılan 
restoran kriterlerinden yararlanılmıştır. Bu kriterler yemek, personel, fiyat, servis, atmosfer ve 
temizliktir. 

Şirince’de faaliyet gösteren TripAdvisor’daki yiyecek içecek işletmeleriyle ilgili ortalama (3), 
zayıf (2) ve berbat (1) değerlendirmesi yapan kullanıcıların yorumları 6 farklı kriter altında 
değerlendirilmiştir. Bu kriterler; yemek, personel, fiyat, servis, atmosfer ve temizliktir. 

Yapılan içerik analizi sonucunda toplam 351 yorum belirlenmiştir. Yorumların kriterlere göre 
dağılımına bakıldığında yemek kriteri birinci sırada yer alırken (f:183), ikinci sırada servis (f:113), 
üçüncü sırada fiyat (f:96) yer almaktadır. Söz konusu kriterleri personel (f:80), temizlik (f:29) ve 
atmosfer (f:11) takip etmektedir. 
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Tablo 2. Yorum Yapan Kullanıcıların Demografik Özellikleri 

Yorum Yapan Kullanıcıların 
Cinsiyetleri 

Yorum Yapan Kullanıcıların Milliyetleri 

Kadın: 105 Türk: Hindistan: 1 Almanya:7 Belçika: 2 İtalya:4 
Brezilya:3 İngiltere:13 Ukrayna:1 Cezayir:1 Hollanda:1 
Azerbaycan:1 Kanada:2 Avustralya: 6 Abd: 18 Kıbrıs:1 
Birleşik Arap Emirlikleri: 1 Norveç: 1 Kuveyt:1 
Yunanistan:2  

Singapur:1 Mexica:1 İsviçre:1 Fransa:1 Luxemburg: 1 
Katar:1 İspanya:1 Yeni Zelanda:1 Slovenya:2 İrlanda:1 
Polonya:1 

Erkek: 132 Yabancı Yorum Sayısı: 99 

Cinsiyeti Belirlenemeyen:  114 Yerli Yorum Sayısı:251 

Toplam: 351 Toplam:351 

 

Yapılan yorumlarla ilgili Tablo 3’de belirtilen kriterlere ait değerlendirmelerden dikkat çeken 
örnekler aşağıda verilmiştir. Yemek ile ilgili “çok kötü” olarak ifade edilen yorumlarda “yenecek 
gibi değil”, “hamur kızartmaları yanmış ve kurumuş halde masaya getirildi”, “bugüne kadar 
yediğimiz en kötü kabak çiçeği dolması idi, kurumuş ve kuruduğu anlaşılmasın diye ısıtılmış 
ama durum daha kötü olmuş”, “omlete kullandıkları yağ ile 2 akşam yemeği pişirirsiniz”, “kötü” 
olarak ifade edilen yorumlarda, “et yemekleri başarılı değildi, kötüydü”, “menemen kötü, pişi 
pişmemişti”, “yemekler kötü, çökertme istedik, eti tuza batırmışlar sanki”, “et yağlıydı, tadı da 
kötüydü”, “soğuk geldi” olarak nitelendirilen yorumlarda, “yemekler soğuk geldi, kavurma 
söyledik, kavurmanın bile soğuk gelmesi çok şaşırtıcıydı, masada tealightla ısındı”, “çay soğuk 
geldi”, “pide istedik buz gibi geldi”, “ana yemek soğuktu”, “mantı buz gibi geldi”, “çöp şiş 
söyledim kısa sürede geldi ama soğuktu ısıtılmamış ekmekle yemeğe çalıştım”, “lezzetsiz” olarak 
ifade edilen yorumlarda, “güveçte kuru fasulye hiç lezzetli değildi”, “şişler çok lezzetsizdi”, 
“yemekler yavan ve tatsız”, “verdiğiniz ücrete değmeyecek tadı lezzeti olmayan bir yemek”, et 
sotenin lezzeti beklediğimden çok daha kötüydü, “kabak çiçeği dolmasının içi kıtır kıtır ve 
lezzetsiz”, “yorumlara istinaden geldik eşim mantı yedi ben tavuk şiş, ikisi de lezzetsizdi”, 
“porsiyonlar çok küçük” olarak nitelendirilen yorumlarda, “mezelerin porsiyonları çok azdı”, “. 
köftenin boyutları gerçekten küçük, bu işletmede yemek yiyen aç kalır”, “Ege bölgesi ile ilgisi 
olmayan bir meze gelişi güzel çok minik porsiyonla sunuldu”, “mantı, sarma , şevketi bostan 
hepsi de lezzetliydi, ama sarmanın porsiyonu ufacığın ufacığı geldi, mantının porsiyonu fena 
değildi ama onun da yoğurdu çok çok azdı”, “berbat” olarak ifade edilen yorumlarda, “et 
yenecek gibi değildi, tadı berbattı”, “yemekler, mezeler çok berbat”, “ot kavurma berbat, çöp şiş 
rezalet”, “ailecek gittiğimiz mekanda sac kavurma istedik, eşim ve oğlum zehirlendi”, “tarhana 
çorbası diye getirdikleri domates çorbası, üstelik adeta salça çorbası, ot kavurma berbat” ifadeleri 
dikkat çekmiştir. 

Yiyecek içecek işletmelerinde yapılan servisi “çok yavaş” olarak nitelendiren ifadelerde 
“verdiğimiz sipariş için 25 dakika bekletildik ve siparişiniz neydi diye sordular işletme sahipleri 
o kadar amatör ki özür dileyip müşteriyi tutacakları yerde ağız dalaşına giriyorlar”, 
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“inanmıyorum resmen 20 dakika menü bekledim 30 dakika sipariş vermeyi bekledim, siparişimi 
almamışlar bile sipariş verseydim oda 90 dakikaya gelirdi herhalde kalktım gittim”, “yemek 
servisi 25 dakika sürdü, restoranın yarısı boştu”, “servis yavaş, sipariş verip, servis alıp, hesabı 
ödeyinceye kadar baya bekledik”, “kötü” olarak ifade edilen yorumlarda, “siparişimiz yanlış 
geldi”, “bir lokantada servis ne kadar kötü olabilir burada tecrübe edebilirsiniz, yemekler lezzetli 
ancak servisteki inanılmaz aksaklıklar bizi çileden çıkardı”, “bu kadar güzel bir bina, Şirince’yi 
yukardan gören çok güzel bir lokasyon ancak servis kötü” ifadeleri öne çıkmıştır. 

 

Tablo 3. Yorumlarda En Sık Kullanılan Kelimelerin Frekansları 

Yemek Servis Fiyat Personel  Temizlik Atmosfer 
Çok kötü 
n:22 

Yavaş  
n:52 

Çok 
pahalı  
n:11 

İlgisiz  
n:23 

Çok kötü  
n:25 

Gürültülü  
n:2 

Kötü 
n:35 

Kötü  
n:45 

Pahalı  
n:78 

Kaba 
n: 25 

Kötü 
n:1 

Çok Kalabalık 
n:3 

Sıradan 
n:12 

Çok 
yavaş 
n:11 

Değmez  
n:7 

Suratsız  
n:19 

Berbat  
n:3 

Arı çok  
n:2 

Soğuk geldi 
n:19 

Berbat 
n:5 

 Saygısız  
n:8 

 Kedi, köpek 
çok  
n:2 

Lezzetsiz 
n:28 

  Amatör  
n:5 

 Soğuk  
n:2 

Porsiyonlar çok 
küçük 
n:18 

     

İyi değil 
n:15  

     

Berbat 
n:20 

     

Vasat 
n:11 

     

Ortalama 
n:3 

     

 

Fiyat kriterinde “çok pahalı” ifadesi kullanılan yorumlarda “fiyatlar her ürün grubu için çok 
yüksek”, “fiyatlar oldukça faiş, ayıptır ya insanı enayi yerine koymayın”, “lezzete göre fiyat çok 
yüksekti, “şarap fiyatları çok yüksekti”, “fiyatları İzmir, Çeşme fiyatı”, “2 kişi 1 çorba bir de siniye 
110 tl hesap geldi bu paraya ve içinde et bile yok bence çok yüksek, bir de şarap alalım dedik, 3 
şişe aldık sonra gezince nasıl bir kazık yediğimizi fark ettik yazık”, “porsiyonlar küçük,fiyatlar 
çok büyük”, “fiyatlar çok fazla, steak house da bile daha ucuza yersin t bone steak yersin, 
Şirince’nin her yerinde satılan 70 cc lik meyve şarabı 25 TL her yerde, orada 70 TL, sonuçta köy 
burası Şirince ismini kullanıp bu derece fais fiyat yapmak bence buranın adını bir süre sonra 
lekeler”, “Şirince’de gördüğümüz en yüksek fiyatlar buradaydı”, “değmez” olarak nitelendirilen 
ifadelerde “asla bu hizmete ve fiyata gitmeye değmez”, “yöresel yiyecekler için bu fiyata 
değmez” ifadeleri dikkat çekmiştir. 
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Yiyecek ve içecek işletmelerinde çalışan personeli “kaba” olarak nitelendiren yorumlarda “sipariş 
almak için gelen amca kalkın gidin der gibi davrandı, biz de kalktık gittik”, “garsonları kaba , 
menüyü önünüze atan bir yer”, “suratsız” olarak nitelendirilen ifadelerde “ben bu kadar 
somurtkan, itici servis personeline çok az rastladım”, “kahvaltı yapmaya gittik suratlar bir karış 
nerden çıktınız der gibi hizmet veriyorlar”, “içeri girince niye geldin gibi bir suratla karşılaşınca 
yemek yiyeceğimi beyan etmek zorunda kaldım”, “ilgisiz” olarak ifade edilen yorumlarda “tek 
zorumuza giden ise mekandan ayrılırken hiç kimsenin sizi uğurlamaması (halbuki bahşişimizi 
de bırakmıştık ), ne bir ''teşekkürler'' ne de bir ''tekrar bekleriz”, öylece mekandan çıkıyorsunuz”, 
“manzaranın mükemmelliğine kapılmayınız çalışanları misafirlerle ilgilenmeye niyetleri yok”,  
“çalışanlar bu güzel köye yakışır şekilde değil, ilgi yok“, “müşteri olarak gelmiş olmamız 
çalışanları hiç memnun etmedi, çok soğuk davranışlar sergilediler, tavsiye etmiyoruz”,  
“saygısız” olarak nitelendirilen ifadelerde, “servis yapan arkadaş fonda çalan şarkıya sesli bir 
şekilde eşlik ediyor nedeni anlamadım, sigarasını içip geliyor elleri, nefesi, üstü başı leş gibi 
sigara kokuyor. Bir çay istiyorsun masa 36 ya çay yaz diye başımda bağırıyor. Bir uçtaki servis 
elemanı diğer uçtaki arkadaşına buraya sen mi bakıyorsun diye bağırıyor”, “garsonları ukala 
karşıma oturmak isteyen yeğenim için masayı çekmeyip yanınıza otursun dediler beyefendi 
oraya oturmak istiyor dediğimizde bu kelimeye takılıp sürekli beyefendi ne içer beyefendi ne yer 
beyefendi çok acıkmış deyip ukalalık ettiler, su istettik kola getirdiler, birde ben içerim tamam 
kolayı deyip ukalalık ettiler” ifadeleri dikkat çeken ifadelerdir. 

Temizlik ile ilgili yapılan değerlendirmelerde “çok kötü” ifadesini nitelendiren yorumlarda 
“servis edilen tabaklar, çatallar ve özellikle tuvalet hiç temiz değildi, “menüler çok kirliydi”, 
“mutfak kısmına göz gezdirdim, hijyen kurallarına dikkat edildiği pek söylenemez, peynirin 
üstünde minik sineklerden vardı”, “kahvaltı masasına gelen çay bardakları inanılmaz pisti, 
görerek getirmeleri beni şaşırttı”, “hijyen olarak çok iyi değil, masa örtüleri kirliydi”, “tuvaletler 
çok pisti”, “temizlik açısından oldukça problemli. Tabaklar, bardaklar vs leke içindeydi”, “eşime 
gelen su bardağı kirliymiş, su içmemiş bana da söylememiş çıktıktan sonra söyledi. Masayı biz 
söylemeden silmediler toz içindeydi” öne çıkan değerlendirmelerdir. 

Atmosfer kriterinde “gürültülü” olarak yapılan değerlendirmelerde “çok gürültülü bir yerde, 
tam Şirince’nin girişinde ve yol üstünde, gelen geçen arabaların kornası gürültüsü eşliğinde 
yemek yedik”, “ortam olarak maalesef gürültülü bir yer, köyün girişinde ve sıklıkla çalan 
kornalardan, sürücü tartışmalarından rahatsız olduk”, “arı çok” olarak yapılan değerlendirmede 
“arılardan rahat edemedik, çocuklar çok rahatsız oldu”, “kesinlikle tavsiye etmiyorum, arı 
istilasından yemek yiyebilirseniz ne ala”, “soğuk” olarak yapılan değerlendirmelerde “buz gibi 
elektrikle ısıtma yapılmaya çalışılmış ama izolasyon kötü olduğu için içerisi soğuk”, “kedi, köpek 
çok” ile ilgili değerlendirmede, “masaların üzerinde kediler dolaşıyor, hayvan sevmeme rağmen 
çok rahatsız oldum”, “kedi, köpek masa etrafında çok fazlaydı, çok rahatsız olduk” ifadeleri 
dikkat çekenler arasındadır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Günümüzde her sektörde olduğu gibi yiyecek ve içecek sektöründe de artan rekabetten dolayı 
müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlamak çok önemli hale gelmiştir. Müşteri 
memnuniyetini ve sadakatini sağlayan faktörler çok çeşitli olmakla birlikte restoran 
işletmelerinde restoranın atmosferi, müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesi, restoranda çalışan 
personelin müşterilere karşı tutum ve davranışları, restoranın hijyeni, ürünlerin fiyatlandırılması 
en önemli faktörler olarak ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmada Şirince’de faaliyet gösteren yiyecek ve içecek işletmeleriyle ilgili Tripadvisor web 
sitesinde yapılan yorumlardan 3 (ortalama), 2 (zayıf) ve 1 (berbat)  2 (zayıf) ve 1 (berbat) puan 
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alan değerlendirmeler incelenmiştir. Değerlendirme kriterleri yemek, servis, fiyat, personel, 
temizlik ve atmosferdir. Yorumların kriterlere göre dağılımına bakıldığında yemek kriteri (f:183) 
birinci sırada yer almaktadır. Ortaya çıkan bu sonuç daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarıyla 
benzerlik göstermektedir (Soriano, 2002; Namkung ve Jang, 2008; Pantelidis, 2010; Ha ve Jang, 
2010; Zhang vd., 2010; Petzer ve Mackay, 2014; Doğan vd., 2016; Dalgıç vd., 2016). Hizmet 
kalitesinin ilk öneminin ilk sırada yer aldığı (Özbay ve Sarıca ,2020) çalışma ile farklılık 
göstermektedir. İkinci sırada yer alan servis kriteri (f:113), daha önceki çalışmalarla yine tutarlılık 
göstermektedir (Soriano, 2002; Kim vd., 2016). Yiyecek içecek işletmelerinin 
değerlendirilmesinde fiyat kriterinin (f:96) ise, önem taşıdığı ortaya çıkmıştır (Soriano, 2002; 
Pantelidis, 2010; Özaslan ve Uğur, 2014; Lei ve Law, 2015; Doğan vd. 2016; Kim vd., 2016). Şahin 
vd., 2018 çalışmasında fiyat en önemli kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Personel, temizlik ve 
atmosfer kriterlerinin de önemi çalışmada ortaya çıkmış ve daha önce yapılan çalışmalarda da 
vurgulanmıştır (Soriano, 2002; Pantelidis, 2010; Özaslan ve Uğur, 2014; Doğan vd., 2016; Kim vd., 
2016; Dalgıç vd., 2016; Erdem ve Yay, 2017).  

Bu çalışmanın sonuçları Şirince’de ki restoran yöneticilerinin müşteri şikayetlerinin nedenlerini 
anlamasını sağlayarak, şikayet konularındaki eksiklerini gidermelerine yardımcı olabilir. 
Personel konusunda daha hassas davranmaları gerekmekte, özellikle personelin müşteri ile etkili 
iletişim kurması sağlanmalıdır. Restoranlarda şikayetlerin ve önerilerin kolaylıkla yapılması için 
uygun bir sistem geliştirilmelidir. Personele de şikayetleri dinleme, anlama ve çözüm önerme 
konusunda eğitim desteği sağlanmalıdır. Müşteriler şikayetlerinin anlaşıldığını ve 
çözümlendiğini anladıklarında memnuniyet düzeyleri de artacaktır.  Şirince’nin yabancı turist 
çeken bir destinasyon olmasından kaynaklı personelin yabancı dil bilgisinin de önemi üzerinde 
durulmalıdır. Özellikle haftasonu, bayram tatili gibi günlerde oluşacak kalabalık için destek 
personel temin etmeleri, böylelikle serviste oluşacak gecikmelerin de önünü geçmeleri 
sağlanacaktır. Çünkü en çok şikayet alınan konulardan biri servisin yavaş olmasıdır. Temizlik 
üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Özellikle masaların, çatal, bıçakların, 
bardakların temizliğine çok daha fazla önem verilmesi, tuvaletlerin gün içinde temizliğinin sık 
sık kontrol edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda sunulan yemeklerin lezzetli, hijyenik ve 
uygun sıcaklıklarda sunulması için gereken koşulları sağlamalıdır. Ayrıca fiyat da üzerinde de 
durulması gereken bir konudur. Fiyatın sunulan hizmetin üzerinde algılanması, verilen 
porsiyona göre çok yüksek olması şikayetlere yol açmaktadır. Fiyatlar farklı dillerde, mönü 
kartlarında belirtilmelidir ve tüm müşterilere aynı şekilde uygulanmalıdır. Restoran atmosferine 
yönelik olarak müşterileri yemek yerken rahatsız eden arı, kedi, köpek gibi hayvanlar için çözüm 
üretilerek, yemek yerken müşterilere rahatsızlık vermelerinin önüne geçilmelidir. Restoran 
içindeki gürültünün yemek yerken müşterileri rahatsız etmemesi sağlanmalı ve özellikle kış 
aylarında gelen müşteriler için restoran ısıtmasının müşterilerin üşümeyeceği şekilde 
ayarlanması gerekmektedir. Çalışmada Şirince’de faaliyette bulunan restoranlardan hizmet alan 
müşterilerin Tripadvisor yorumları değerlendirilmiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda 
müşterilerle görüşmeler yaparak ya da nicel yöntemlerin kullanıldığı değerlendirmeler 
yapılabilir. Restoran yöneticilerinin görüşlere alınarak, yapılan şikayetlere nasıl çözüm 
buldukları konusu ayrı bir çalışmada değerlendirilebilir. Şirince gibi kırsal turizmin geliştiği 
farklı destinasyonlarda çalışma yapılarak karşılaştırma olanağı sağlanabilir.     
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GİRİŞ 

Kaliteli sağlık hizmetleri için yurtdışı seyahatleri yeni bir oluşum değildir. 18. yüzyıldan 20. 
yüzyıla kadar gelişmekte olan ülkelerden çoğunlukla zengin olan hastalar tıbbi tedaviler için 
Avrupa ve Amerika’daki tıp merkezlerine gitmiştir. Bu eğilim 20. yüzyılın sonlarında tersine 
dönmeye başlamış ve 21. yüzyılda gelişmiş ülkelerdeki daha az zengin insanlar da tıbbi tedaviler 
için gelişmekte olan ülkelere gitmeye başlamıştır (Fetscherin ve Stephano, 2016: 539). 

Medikal turizm, insanların uzun mesafelerdeki ülkelere, bölgelere tıbbi tedavi alabilmek için 
seyahat etmesini ifade eden bir kavramdır. Uzmanlaşmış cerrahiye ve diğer tedavi şekillerine 
ihtiyaç duyan hastaların turizm faaliyetlerinin de bir kısmını kapsayacak şekilde düzenlenen özel 
tıbbi tedaviler olarak ifade edilen medikal turizm, hekimin ön planda olduğu sağlık turizmi 
çeşitlerinin başında yer almaktadır (Aydın vd., 2011: 5). 

Medikal turizm sağlık turizminin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Bu durumda diş, göz, 
estetik, kalp-damar ve eklem protezleri, kısırlık tedavisi, tüp bebek gibi cerrahi girişimler 
gündeme gelmektedir. Bu tür sağlık hizmeti arayan insanlar hem başarı hem de fiyat avantajları 
ile ön plana çıkan ülke ve merkezlere yönelmektedir. Bu ülke ve merkezler Güney Avrupa, 
Güney Asya ve Güney Amerika’da dikkat çekmektedir. Çünkü bu ülkelerde yapılan tedavi ve 
cerrahi girişimlerin fiyatları Kuzey Yarımküre ’deki ülkelerden çok daha düşük düzeylerde 
seyretmektedir. Bu yüzden de bu girişimlerin giderleri bazı kuzey ülkelerinde resmi veya özel 
sağlık sigorta kurumları tarafından karşılanmaktadır. Diğer yandan, bu ülkeler kolay ulaşılabilir 
coğrafi konumlardadır. Aynı zamanda modern tıbbi hizmetleri etkin, yararlı ve başarılı bir 
şekilde sunabilecek alt yapı, donanım, eğitimli insan kaynağı ve teknolojiye sahiptirler. Güney 
ülkelerinde ise benzeri hizmetleri üretme maliyetleri, gelişmiş kuzey ülkelerinden daha düşük 
kaldığından bu tıbbi hizmetler maliyet etkin hale dönüşmektedir. Bu nedenlerle kuzey ülke 
vatandaşları kendi ceplerinden de harcama yaparak bu tedavi ve cerrahi girişimleri güney 
ülkelerinde yaptırmayı tercih etmektedirler. Tercihlerine gidecekleri ülkenin turistik olarak 
çekiciliği değil hizmetlerin kalitesi ve maliyet etkin olma karakteristiği yön vermektedir 
(Karagülle, 2017). 

Ekonomik gelişmeler ve teknolojinin hızla gelişmesi neticesinde bir hizmeti yalnızca ülke sınırları 
içinde değil aynı zamanda başka ülkelerde de almak giderek kolaylaşmıştır. Bu doğrultuda 
medikal amaçlı seyahat edenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu sayının çokluğu ülkelerin 
medikal pazarlarını daha önemsenecek hale getirmiştir. Yeni yatırımlar, hizmet kalitesinin 
arttırılması, iyileştirilmesi gibi adımlarla medikal amaçlı seyahat edenlerin bu seyahatlerinden 
maksimum fayda ile ülkelerine dönmelerine yardımcı olmak adına devlet ve özel sektör 
çalışanlarının koordineli bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. Bu amaçla Dünyada ve 
Türkiye’de mevcut medikal turizm potansiyelinin tespiti ülke ekonomisine ve işletmelere katkı 
sağlayacaktır.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Medikal turizmle ilgili literatürde yapılmış çalışmalar incelenmiş ve aşağıda bu çalışmalara yer 
verilmiştir. Tham (2018) tarafından hazırlanan çalışmada araştırma yapılan bölgenin yatırımcılar 
tarafından sağlık turizmi için uygun bulunduğu ancak hastaların hastaneye giriş imkânları, 
uygulamanın işbirliği eksikliği ve uygulayıcılar arasındaki olumsuz tutumlar konularında 
engeller olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı doğrultuda sonuçlar elde edilmiş bir diğer çalışmada 
Heung, Küçükusta ve Song (2011) devlet politikaları ve düzenlemeleri, devlet desteği, maliyetler, 
kapasite sorunları ve yerel halkın sağlık ihtiyaçları gibi etkenlerin medikal turizmin gelişmesi 
önündeki engeller olarak görmektedirler. Uluslararası boyutta gerçekleşen medikal turizmin 
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ülke yöneticileri tarafından daha önemsenmesi gerek ekonomik gerekse yatırımların büyümesi 
ve güçlenmesi açısından katkısının dikkate alınması gerekmektedir. 

NaRanong ve NaRanong (2011) medikal turizmin Tayland’ın gayri safi yurtiçi hasılasının 
%0.4’ünü oluşturduğu ancak yabancılara hizmet veren hastanelerin kamu ve özel sektörlerden 
işçi çekerek sağlık personeli yetersizliğine neden olduğu ve bu durumun da maliyetleri büyük 
ölçüde artırdığı belirtilmiştir.  

Carrera ve Bridges (2006) çalışmada sağlık turizmi bireyin refahı ve bedeni için bakım, iyileştirme 
veya restorasyon için bir kişinin yerel çevresinin dışında organize bir yolculuk olarak 
tanımlanırken, tıbbi müdahaleyle kişinin sağlığını iyileştirilmesi ya da onarılması için bir kişinin 
tercihi ile organize olan bir yolculuk olarak tanımlanmaktadır. Connell (2006)’e göre ise hastalar 
medikal turizm için denizaşırı ülkelere seyahat etmektedir ve özellikle medikal turizm pazarı son 
on yılda kozmetik cerrahi açısından hızla büyümektedir. Yaşadıkları ülkelerdeki yüksek 
maliyetler ve uzun bekleme süreleri, varış ülkelerindeki yeni teknoloji ve beceriler, düşük 
maliyetler sayesinde medikal turizm hastalar tarafından tercih edilir bir hal almaktadır.  

Medikal turizm açısından hastaların yaşadıkları ülke ile tedavi amaçlı seyahat ettikleri ülke 
arasındaki kültürel uzaklıklarının analiz edildiği çalışmada; dinsel benzerlik, Türk diasporası, 
fiziki mesafe, kişi başına düşen GSYİH ve gelen turist sayısı gibi kontrol değişkenlerinin 
hesaplanması sonucunda kültürel mesafenin medikal turizm açısından tedavi olunacak ülke 
seçimi üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır (Eşiyok, Çakar ve Kurtulmuşoğlu, 2017). 

Dinçer, Aydoğan ve Karayılan (2016), ülkelerin medikal turizm faaliyetleri incelendiğinde 
Türkiye’nin güçlü potansiyeline karşılık yoğun bir rekabet ortamının var olduğu, bu rekabet 
ortamında Türkiye’nin sağlık kurumlarının imkanları, teknoloji takibi, kamunun desteği, 
medikal turizm dışında güçlü turizm potansiyeli, ulaşım ve prosedür kolaylıkları konularında 
olumlu değerlendirildiğini, kötü imaja sahip olma, küresel gelişmelere geç ayak uydurulması 
gibi konularda ise olumsuz değerlendirildiğini belirtmişlerdir. Yiğit (2016)’in hazırlamış olduğı 
çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmış, Türkiye’de kamu sektöründe medikal turizm 
gelişimine etki eden temel faktörler imaj problemi, tanıtım eksikliği, sağlık politika ve 
düzenlenmeleri, kapasite problemleri, uzman/işgücü eksikliği, dil ve iletişim problemleri, turistik 
tesis azlığı ve hastane alt yapı problemleri olarak tespit edilmiştir. 

Yirik ve Ekici (2014)’nin hazırlamış olduğu medikal turizm kapsamında yaşanan genel etik 
problemler ve bölge pazarında yaratmış olduğu olumsuzluklar (Akdeniz Bölgesi) başlıklı 
çalışmada, hastaların tedavi uygulamaları bilgilendirilmesinde, yerel halkın sağlık turizmi 
imkanlarına erişimlerinde, ticari amaçlar ile gereksiz ve yanlış tedavi uygulamalarında, 
fiyatlandırma politikalarında, inanç konusunda hassas olan hastalara karşı mahremiyet 
konusunda ve devletin yasal düzenlemelerinde etik sorunlar yaşadıkları sonucuna varılmıştır.  

Akbolat ve Deniz (2017) tarafından hazırlanan, Türkiye medikal turizminin gelişiminin 
incelendiği çalışmada SWOT analizi kullanarak medikal turizmle ilgili güçlü ve zayıf yönleri, 
tehditleri ve fırsatları belirlenmiştir. Güçlü yönler; üstün teknoloji ve nitelikli insan gücüne sahip 
olmak, özel ve üniversite hastanelerinin teknik ve nitelik bakımından batı ülkeleri standartlarına 
sahip olması, uluslararası akreditasyona önem verilmesi ve bu konudaki yüksek standardizasyon 
seviyesi, termal kaynakları bakımından Dünya sıralamasında yer alması, yüksek standartlı 
tesisleri ve yabancı dil bilen personel bulundurulması vb. şeklinde sıralanmıştır. Sağlık 
işletmelerinin Sağlık Bakanlığı ile yeterli ve özenli veri paylaşmaması ve işbirliği içinde 
olmaması, medikal turizm için hala aktif bir çaba içine girilmemiş olması, tutundurma 
çalışmalarının uluslararası pazarda yetersiz kalması, işletmelerde yabancı dil bilen personel 
sayısının azlığı, ülkelerarası sigorta işlemlerinin işleyişlerinden kaynaklanan kısıtlamalar, kamu 
hastanelerinin çok azının akredite olması,  ulusal piyasada medikal turizmle ilgili verilerin 
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sisstemli ve doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlayacak sistemlerin hala kurulamamış olması 
gibi başlıklar ise zayıf yönler olarak değerlendirilmiştir.  

Tüm literatür dikkate alındığında medikal turizmle ilgili yaşanan problemlerin merkezinde 
devletin medikal turizmle ilgili yetersiz hizmet sunması ve ulusal bazda medikal turizmin 
yeterince önemsenip sağlıklı bir şekilde yönetilememesinin olduğu görülmektedir. Devlet 
destekleri, politik ilişkiler, uluslararası boyutta yaşanan tutundurma politikaları vb. konularında 
yaptırım ve yatırımların iyileştirilmesi ve arttırılması ülkelerin medikal turizm pazarında daha 
iyi rekabet edebilmelerini sağlayabilir. 

 

TÜRKİYE’DE ve DÜNYA’DA MEDİKAL TURİZM 

Ülke ekonomisine çeşitli şekillerde katkı sağlayan medikal turizmin gelişmesi ve sağlık turizmine 
odaklanmak isteyen hastanelerin, termal sağlık tesislerinin, yaşlı sağlık bakım tesislerinin 
uluslararası turizm pazarından pay alabilmeleri için, hedef pazar analizlerinin ekonomik 
göstergeler ışığında doğru yapılması gereklidir. Ekonomik hedefler doğrultusunda Türkiye’nin 
güçlü yanlarını ön plana çıkartacak pazarlama stratejileri geliştirilmelidir. Pazarlama stratejisinin 
yalnızca rakiplerin pazarlama stratejilerini karşılama amaçlı kurgulanması doğru değildir. 
Pazarlama gücünün medikal hizmet kalitesi ile doğru hedeflere doğru şekilde anlatımı üzerine 
odaklanılmalıdır (Tontuş, 2017: 13).  

Son yıllarda dünyanın faklı ülkelerinden çok sayıda hasta tedavi için Türkiye’deki özel sağlık 
kuruluşlarını tercih etmektedir. Bunun en önemli nedeni, medikal turizm için merkez kabul 
edilen ülkelerde çağdaş yöntemlerle gerçekleştirilen tıbbi tedavilerin ülkemizde daha uygun 
fiyatlarla sunulmasıdır. Plastik ve estetik cerrahi, saç ektirme, göz ameliyatları, tüp bebek, açık 
kalp ameliyatları, deri hastalıkları, kanser tedavileri, kulak burun boğaz, diyaliz ve kalp damar 
cerrahisi, jinekoloji, beyin cerrahisi, ortopedi, diş, SPA, fizik tedavi, rehabilitasyon gibi hemen her 
dal için gelen yabancı hastalar düşük maliyet-yüksek kalite ve teknoloji standartları nedeniyle 
Türk sağlık kuruluşlarını tercih etmektedir. Ancak Türkiye’de sağlık turizmi için yapılmış 
milyarlarca dolarlık yatırımlar olmasına rağmen talep yeterli ve istenen düzeyde değildir. 
Nedeni ise yurtdışında tanıtımların az olması ve etkili bir satış pazarlama ağının kurulamamış 
olmasıdır (İçöz, 2014: 2271). 

Dünya genelinde giderek daha fazla insanın tıbbi tedaviler için ülkeler arası seyahat 
etmelerinden dolayı medikal turizmin önemi artmaya devam etmektedir. Ancak artan pazar 
büyüklüğüne ve medikal seyahat bölgeleri olarak tanınan ve markalaşan ulusların sayılarının 
artmasına rağmen, medikal turizm verilerini ölçmek ve değerlendirmek için güvenilir ve 
istatistiksel olarak sağlıklı ölçümü yapılabilecek çok az veri bulunmaktadır. Bir ülkenin medikal 
turizm destinasyon statüsünü derecelendirmek ve analiz etmek amacıyla kurulan medikal 
turizm indeksi (MTI), bir ülkenin medikal turizm destinasyonu olarak cazibesini değerlendirmek 
için ülkelere dayalı performans ölçütünün yeni bir türüdür (IHRC, 2017). 

Bir ülkenin medikal turizm potansiyelini imaj ve çevre, sağlık ve turizm çekiciliği, alt yapısı ve 
tıbbi olanakların ve hizmetlerin bulunabilirliği açısından ölçen medikal turizm indeksi ile ilgili 
veriler aşağıdaki şekilde özetlenebilir (MTI, 2016): 

Medikal turizm indeksi (MTI) itme ve çekme faktörlerini göz önüne almaktadır. İtme faktörleri 
turizm talebi ile ilgili faktörlerdir. Çekme faktörleri ise medikal turizm hizmetlerine 
odaklanmaktadır ve 3 gruba ayrılmaktadır: 
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Tablo 1: Medikal Turizm İndeksi Hizmet Sınıflandırması 

 
Ülke çevresi ekonomi, güvenlik, imaj ve kültür başlıklarından oluşurken; medikal turizm 
endüstrisi destinasyon çekiciliğini, medikal turizm maliyetlerini içermektedir. Tesis ve hizmetler 
ise kaliteli bakım, itibar, uluslararasılaşma ve akreditasyon ve hasta deneyimlerinden 
oluşmaktadır.  

MTI verileri için, kapsamlı bir literatür araştırması yapılarak, mevcut literatür doğrultusunda 
uygulamaya konulacak bir anket elde edilmiştir. Tutarlı veri toplama ve MTI yapısının 
geçerliliğini değerlendirmek için 800 katılımcıya anket uygulaması yapılmıştır. Örnek yeterliliği, 
doğrulayıcı faktör analizi ve çeşitli güvenilirlik ve geçerlilik testleri (Cronbach Alpha, ortalama 
varyans vb.) ve yapısal eşitlik modellemesi gibi istatiksel testler ve indeks oluşturma prosedürü 
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar 6 demografik boyuta ilişkin (cinsiyet, medeni durum, etnik köken, 
coğrafi konum, yaş ve eğitim düzeyi) 3000 kişiden elde edilen verilere dayanmaktadır. MTI 
tarafından her yıl güncellenen medikal turizm verileri olmasına rağmen son paylaşılmış rapor 
2016 yılına aittir. Güncel raporlara henüz ulaşım sağlanamamaktadır.  

Bütün bu açıklamalar ışığında MTI tarafından elde edilen verilere göre, Amerika 76.62’lik oranla 
medikal turizm için tercih edilen bölgeler listenin ilk sırasında yer almaktadır. Asya 73.56 ile 
ikinci, Avrupa 71.90 ile üçüncü, Orta Doğu 67.54 ile dördüncü ve Afrika 62.20 ile beşinci sırada 
bulunmaktadır. Bölgelerin ülkeler bazında sıralaması da aşağıdaki tabloda verilmiştir (MTI, 
2016).  

Tablo 2: Ülkelere Göre Medikal Turizm Potansiyeli Sıralaması 2016 

Kaynak: https://www.medicaltourismindex.com. 

MEDİKAL TURİZM 
İNDEKSİ

ÜLKE ÇEVRESİ MEDİKAL TURİZM 
ENDÜSTRİSİ

TESİS VE 
HİZMETLER

AMERİKA AVRUPA ORTA DOĞU ASYA AFRİKA 
76.62 71.90 67.54 73.56 62.20 

Ülke-Oran Ülke-Oran Ülke-Oran Ülke-Oran Ülke-Oran 
Kanada 76.62 İngiltere 74.87 İsrail 73.91 Singapur 73.56 G. Afrika 62.20 
Kolombiya 69.48 Almanya 71.90 Dubai 67.54 Hindistan 72.10 Fas 59.77 
Panama 67.93 Fransa 71.22 Abu Dhabi 63.55 Kore 70.16 Tunus 56.78 
Kosta Rica 67.67 İtalya 69.5 Mısır 60.92 Japonya 68.0  
Arjantin 67.67 İspanya 68.29 Katar 60.07 Tayland 66.6 
Dom. Cum. 67.58 Rusya 67.01 Fas 59.77 Filipinler 66.4 
Jamaika  67.17 Polonya 63.79 Ürdün 57.02 Tavan 66.28 
Brezilya 65.22 Malta 62.97 Umman 56.7 Çin 64.78 
Meksika 60.7 Türkiye 60.6 Tunus 56.78  
  Kuveyt 52.69 

Sudii Arb. 52.43 
Bahreyn 51.99 
Lübnan 49.22 
İran 36.0 
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Tablo 2’ye göre, medikal turizm pazarındaki ilk beş ülkenin sırası ile Kanada, İngiltere, İsrail, 
Singapur ve Hindistan şeklinde olduğu görülmektedir.  Bu ülkelerin sunmuş oldukları tıbbı 
tedavi ve hizmetlerle hasta memnuniyetini sağlayabildikleri söylenebilir. 30 ülkenin yer aldığı 
2015 yılı raporunda Türkiye yer almazken, 41 ülkenin yer aldığı 2016 yılı raporunda uluslararası 
akreditasyon, tesis ve hizmet kalitesi ve doktor ve sağlık personelinin saygınlığı ile Türkiye 32. 
sırada yer almıştır.  

Yaşanan bu gelişmenin önemli nedenleri arasında hastaların yaşadıkları ülkelere göre Türkiye’de 
daha uygun fiyatlar ile yüksek kalitede hizmet alabilmesi gösterilebilir. Diğer nedenler arasında 
modern, kaliteli hizmet veren, kalifiye personele sahip, ileri teknolojik donanıma sahip 
hastanelerin olması gösterilebilir. Özellikle ileri onkolojik tedavi merkezleri açısından bölgesinde 
lider konumda olması dolaylı olarak diğer uzmanlık alanlarına da katkı sağlamaktadır. Ek olarak 
hastaların uzun bekleme süresi olan ve özellikli hizmetler için talep yoğunluğu olan ülkelerde 
yaşamaları, altyapı ve hekim yetersizliği nedeniyle hizmet almakta sıkıntı çekmeleri gibi 
nedenlerle de taleplerinin Türkiye’ye doğru kaydığının ve ülkenin medikal turizm potansiyelinin 
arttığı söylenebilir (Tontuş, 2017: 6). 

Ülkeler bazında bir başka medikal turizm araştırması ise Uluslararası Sağlık Araştırma Merkezi-
International Healthcare Research Center (IHRC) tarafından yapılmıştır. Çeşitli ülkelerdeki 
medikal turizm hizmet sağlayıcıları/sigorta şirketlerine anket uygulaması yapılmıştır. 1110 
anketin değerlendirilmesi sonucu 2016-2017 yılı küresel alıcılar anketi (Global Buyers Survey) 
yayınlanmıştır. Anket sonuçlarına göre; 

• Ankete katılanların %27,7’si Amerika’da yaşamaktadır. Yaklaşık %16’si Birleşik Arap 
Emirliklerinden gelmektedir. İngiltere 3. sıradayken bu grubun yaklaşık %50’si de Orta 
Doğu’da yaşamaktadır. 

• Hastaların %40’ı tıbbi tedaviler için Amerika’ya gitmektedir. %16’lık oranla Almanya 2. 
sıra yer alırken, %12 ile Türkiye 3. sırada yer almaktadır. 

• Tıbbi tedaviler için başka ülkeleri tercih edenlerin %46’lık kısmı başka bir ülkede daha 
kaliteli sağlık hizmeti alabileceklerini düşünmektedir. %22’lik kısım ise ülkelerindeki 
sağlık bakım hizmet maliyetlerinin daha yüksek olmasından dolayı yurtdışına 
çıktıklarını belirtmişlerdir.  

• Hastaların %54’ü bir medikal turizm kolaylaştırıcısı/sigorta şirketi ya da hükümet 
tarafından bir sağlık kuruluşuna sevk edilmektedir. %16’sı doktor tarafından %22’si ise 
kendi kendine, internet ya da ağız yoluyla sağlayıcı bulmaktadırlar. 

• Tedavi amaçlarına göre veriler ise aşağıdaki gibidir. 

Tablo 2: Katılımcıların Yurtdışı Tedavi Amaçları 

TEDAVİ AMACI ORAN 
Ortopedi/ Omurga  %72 
Kanser/ Kanser Tedavisi  %72 
Kozmetik/ Plastik Cerrahi/ Estetik  %60 
Kardiyoloji/ Kardiyovasküler  %54 
Nöroloji/ Sinir Cerrahisi  %52 
Cerrahi  %46 
Kardiyoloji  %46 
Doğurganlık (Tüp Bebek) %40 

 

• Tedavi maliyetlerinin %51’lik oranı 10.000 USD ile 50.000 USD arasında değişmektedir. 
%6’lık kısım tedavi maliyetinin ise 100.000 USD ve üzeri olduğu görülmektedir. 
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• Tedavi için ülke seçerken %63’lük kısım güvenliğe önem verirken, %10,2’lik kısım 
turistik yerler ve dil/kültür seçeneklerini dikkate almaktadır. Seyahat edebilme kolaylığı 
da şıklar arasında mevcuttur.  

• Sigorta şirketlerinin hastalarını göndermedikleri ülkeler sıralamasında %26,7’lik oranla 
Türkiye ilk sırada yer almaktadır. %13,3 ile Hindistan, Lübnan, Libya ve Suudi Arabistan 
ikinci sırada gelmektedir. 

Anket sonuçları incelendiğinde, Medikal Turizm İndeksi (MTI) tarafından yayınlanan verilerle 
paralellik olduğu ve hastaların en çok medikal tedavi için Amerika’yı tercih ettikleri 
görülmektedir. Ancak MTI sıralaması İngiltere, İsrail, Singapur ve Hindistan şeklinde devam 
ederken, yapılan araştırma sonucunda Almanya’nın ikinci sırada Türkiye’nin ise üçüncü sırada 
yer aldığı görülmektedir. Ankete katılanların % 50 ‘sinin Orta Doğu’da yaşıyor olduğu verisine 
dayanarak gerek ulaşım kolaylığı gerekse zamandan tasarruf etmek amacıyla ülke sıralamasında 
değişiklik olduğu söylenebilir. 

Diğer bir dikkat çekici sonuç ise hasta gönderilmeyen ülkeler arasında Türkiye’nin ilk sırada 
oluşudur. Ülkemizde son yıllarda yaşanan terör saldırılarının yabancı ülkelerde yaşayan 
insanları ülke güvenliği ile ilgili endişeye düşürmesi sonucu Türkiye’nin bu durumdan 
doğrudan etkilendiği düşünülebilir. Yurtdışı tedaviler için ülke seçerken katılımcıların ilk sırada 
önem verdikleri şeyin güvenlik olduğu verilerle de desteklenmiştir.  

VISA (2017) tarafından yapılan bir diğer araştırma da ise 176’dan fazla ülkenin tıbbi tedaviler için 
yurtdışı harcamaları incelenmiş ve ABD medikal turizm için tek büyük merkez olduğu 
görülmüştür. Yine aynı raporda medikal turizm pazarının yılda % 25 büyüme oranına sahip 
olduğu, 45,5-72 milyar dolar tedavi masrafının yapıldığı ve yıllık ortalama 14 milyon medikal 
amaçlı seyahat eden turist (medikal turist) kişi bulunduğu belirtilmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucu ülkelerin medikal turizm potansiyelleri yukarıdaki şekilde 
özetlenmiştir. Ülkemize gelen turistlerin sağlık harcamalarının da dâhil olduğu 2009-2019 yılları 
arası turizm verilerine baktığımız zaman ise Türkiye’ye gelen turistlerin sağlık harcamalarının 
MTI verileri ile paralellik gösterdiği görülmektedir. 2014 yılında zirveye ulaşan sağlık 
harcamaları (837.796 Bin $) 2015 yılında (638.622 Bin $) düşüş yaşamıştır. Dünya’da ve Türkiye’de 
yaşanan ve hala devam eden siyasi, ekonomik ve güvenlik kaynaklı sorunlar turizm gelirlerinde 
yaşanan düşüşün nedeni olarak gösterilebilir. 

2016 yılında ise yeniden yükselişe geçmiş (715438 Bin $) ve MTI verileriyle de desteklenen 
medikal turizm potansiyeline ulaşmıştır. TUİK tarafından açıklanan 2019 yılı verilerine göre ise 
sağlık amaçlı ülkemize gelen turistlerin yapmış oldukları sağlık harcamalarının 1.065.105 Bin $ 
olduğu, turist sayısının ise 662087 olduğu belirtilmiştir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Dünyada ve Türkiye’de ekonomik önemi büyük olan turizm sektörü her geçen gün gelişmekte 
ve yeni türleri ortaya çıkmaktadır. Artan yatırımlar, gelişen teknoloji ve sağlık sektöründeki 
ilerlemeler medikal turizm çeşidinin ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır.  

İnsanlar turistik amaçlarla seyahat ederken artık medikal amaçlı seyahatlere de yönelmiştir. 
Medikal amaçlı seyahat eden insanlar bir yandan yeni ülkeler ziyaret ederken bir yandan da bu 
ülkelerdeki sağlık hizmetlerine ve tıbbi ihtiyaçlarını gidermeye odaklanmaktadır. Tedavi 
maliyetleri, zaman sınırı, kaliteli hizmeti ucuza alma talebiyle başka ülkelerde tedavi olma arayışı 
artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sunulan hizmetin maliyeti oldukça yüksekken, gelişmekte olan 
ülkelerde daha makul seviyelerde hizmet alma imkânı bulunmaktadır. 
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Tedavi amaçları farklı olsa da medikal amaçlı seyahat eden insanların çoğunlukla kanser tedavisi, 
estetik ve plastik cerrahi, kardiyoloji, nöroloji, cerrahi ve tüp bebek tedavisi amaçlı seyahat 
ettikleri belirlenmiştir. Özellikle Türkiye’de bu hizmetleri sağlayan hastanelerin ve doktorların 
başarısı ile Türkiye’nin medikal turizm potansiyeli oldukça yükselmiştir. Kamu hastanelerinde 
daha fazla ilerleme gerekirken, özel hastanelerin performansının oldukça iyi olduğu söylenebilir. 
Türkiye’deki özel hastanelerin akreditasyona önem vermeleri neticesinde hizmet kaliteleri ve 
yatak kapasiteleri bu doğrultuda artırılmış ve medikal turizm açısından bu durum ülkemize 
fayda olarak geri dönmüştür.   

Medikal turizm kapsamında Türkiye’nin tercih edilme nedenleri çeşitlilik göstermektedir. En 
önemli nedenlerden biri istedikleri tedaviyi ülkelerindeki fiyatlardan daha uygun fiyatlara ve 
daha kaliteli olarak satın alabilmeleridir. Türkiye’de modern, kalifiye personele sahip, teknolojik 
olarak donanımlı hastanelerin varlığı da Türkiye’nin tercih edilme nedenleri arasında 
gösterilebilir. Ayrıca Türkiye’nin turizm açısından da zengin kaynaklara sahip olması ve geniş 
imkânlar sunması tedavi amaçlı gelen insanlara tatil yapabilme olanağı da sağlamaktadır. 

Bütün bu güçlü yanların yanı sıra ülkemizde medikal turizm gelişimi açısından eksik kalınan 
kalemler de mevcuttur. Özellikle medikal turizm verileri ile ilgili yetersizlik söz konusudur. 
Ülkemize medikal amaçlı gelen insanların sayıları, geldikleri ülkeler, tedavi amaçlı harcamaları, 
ülkemizi tercih etme sebepleri gibi başlıklarla ilgili sistemli bir veri kayıt tabanı oluşturulmalıdır. 
Bir diğer konu ise ülkeler arası sağlık sigortaları ile ilgilidir. Medikal amaçlı seyahat eden insanlar 
sağlık sigortalarının ülkemizde geçerli olmadığı durumlarda ceplerinden harcama yoluna 
gitmektedir ve kendi açılarından maliyetleri artmaktadır. Ülkeler arası imzalanacak protokollerle 
bu masraflar azaltılabilir.  

Türkiye, teknolojik, donanımsal, altyapısal ve nitelikli doktorlarıyla medikal turizm pazarında 
rekabet edebilecek güce sahipken eksik uygulanan politikalar ve yetersiz kalan hizmet 
prosedürlerinden dolayı Dünya sıralamasında tam manasıyla hak ettiği yere ulaşamamıştır. 
Medikal turizmi kalkındıracak yatırımlar, düzenlemeler, turist sayılarının ve seyahat amaçlarının 
doğru tespiti ve yayınlanması konularında hala yetersizlikler mevcuttur. Medikal anlamda 
Dünyanın önde gelen ülkeleriyle yarışacak kaliteye sahip olan Türkiye’nin en güncel medikal 
turizm potansiyeline ve verilerine 2013 yılında yayınlanan “Türkiye Medikal Turizm 
Değerlendirme Raporu’nda ulaşılabilmektedir. Sonraki yıllarla ilgili güncel durumun paylaşılır 
olması literatür ve özel sektör adına da bağlayıcı olabilecek niteliktedir. 

Medikal turizmle ilgili tanıtım ve reklamların yetersiz oluşu bir diğer konudur. Medikal açıdan 
ülkemizin talep edilirliği bulunurken, resmi kurum ve kuruluşların da gerekli atılımları 
sağlaması gerekmektedir. Ülkemizde medikal turizmle ilgili resmi bir kamu kuruluşu 
bulunmamaktadır. Ülkemizin turizm tanıtımı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlıyken medikal 
turizm ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın da daha fazla sorumluluk alması gerekmektedir. 
Gerek reklam, tanıtım gerekse ülkeler arası bağlantılar konusunda daha fazla girişim de 
bulunması ülkemizin medikal turizm potansiyelinin artırılmasına yardımcı olacağı 
düşünülmektedir.  
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Öz 

Kitle turizminin itkisiyle beraber yasal olarak kamu malı olan “sahiller” gün geçtikçe neoliberal 
sermayenin iştahını kabartmakta ve sermaye baskısı altına alınmaktadır. Bu baskı neticesinde 
sermayenin sahilleri ele geçirme pratikleri, diğer bir değişle “çitleme pratikleri” gün geçtikçe gün 
yüzüne çıkmaktadır. Eleştirel turizm araştırmaları yazınına özgün bir katkı sunma peşinde olan 
bu çalışma; sermaye baskısı altındaki sahillerin nasıl çitlendiklerini ele almakla birlikte, 
çitlemelerin ikiz kavramı olan müşterek kavramı çerçevesinde sahillerin müşterekleştirilmesi 
adına verilen mücadeleleri ve olası müşterekleş(tir)me pratiklerini keşfetme amacı taşımaktadır. 
Türkiye’nin en uzun kıyı şeritli ili olan Muğla özelinde ele alınan çalışmada ikincil kaynaklara 
dayalı dokümanların eleştirel analizi yapılmıştır. Müşterek kavramının “kapitalist müşterekler”, 
“kapitalizm ve müşterekler” ve “anti-kapitalist müşterekler” kuramsal kavramsallaştırması 
çalışmanın özgün katkılarındandır. Muğla’da faaliyet gösteren MUÇEP (Muğla Çevre Platformu) 
gibi STK’ların faaliyetleri, yerel halkın çitlemelere karşı duruşu ve bu karşı duruştaki elbirliği, 
sahiller bağlamındaki çitlemelerin yerel ve ulusal basında gündem oluşturması gibi unsurlar 
sahillerin müşterekleştirilmesi adına umut veren mücadelelerdir.  
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Abstract 

With the impulsion of mass tourism, the "beaches", which legally belongs to the public, whets the 
neoliberal capital’s appetite and are being under capital pressure. As a result of this pressure, the 
practices of capital to take over the beaches, in other words, “enclosure practices”, come to light 
day by day. This study seeks to make an original contribution to the critical tourism research 
literature and deals with how the beaches under capital pressure are enclosed. It aims to explore 
the struggles and possible practices of commonization in the framework of the common concept, 
which is the twin concept of enclosure. Muğla province has the longest coastline in Turkey where 
study was conducted and, in the study, critical analysis of documents based on secondary sources 
was carried out. The theoretical conceptualization of the commons concept in terms of "capitalist 
commons", "capitalism and commons" and "anti-capitalist commons" is one of the original 
contributions of the study. The activities of NGOs such as MUÇEP (Muğla Environment 
Platform) operating in Muğla, the stance of the local people against the enclosure and their 
cooperation in this stance, the enclosure in the context of the beaches are the agenda in the local 
and national press are promising struggles for the commonization of the beaches. 
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GİRİŞ 

Marx (2003) İngiltere’de feodalizmden kapitalizme geçiş sürecini aktarırken müşterek 
toprakların çitlenmesi kavramını ele alır. Özellikle 16. yüzyılda gelişen yünlü manifaktürün 
etkisiyle, koyun ve koyun yününün büyük gelir getirmesi sonucunda, koyunların beslenmesi için 
gereken müşterek alanlar değerlenir. Bu değerlenmenin etkisiyle sermaye tarafından gerek zor 
kullanma ve gerekse de kanuni baskı yoluyla müşterek alanlar çevrilip özel mülk haline getirilir. 
Bu duruma Marx (2003) ortak alanların çitlenmesi (enclosure of the commons) kavramı adını 
verir. Çitleme yoluyla çok sayıdaki çiftçi ve üretici az sayıya düşmüş, işlenen topraklar otlak 
haline getirilmiştir. Üretici arazilerinin gasp edilmesi sonucu; üreticiler, aileleri ile birlikte 
çalıştırdıkları ve geçindikleri mülklerinden atılmışlardır. Bu durum büyük çiftlik sahiplerinin 
tekelini arttırmış, besin maddelerinin fiyatlarını yükseltmiş ve bölgedeki nüfus sayısını azaltarak 
üreticileri göçe zorlamış, emeği ile baş başa kalan üreticiler birer proleter (emek gücünü satmak 
zorunda kalan özgür işçi) haline gelmiştir (Marx, 2003). 

Marx’ın kapitalizmin ön koşulu olarak kabul ettiği ilkel birikim (çitleme pratikleri) tarihte olup 
bitmiş bir olay değil, devam etmekte olan bir süreçtir. Bu süreç özellikle 1970’lerdeki finansal 
krizlerin baş göstermesiyle yükselişe geçen ve insanların evrensel rekabet ilkesi uyarınca 
yönetilmesinin yeni bir tarzını belirleyen politik-ekonomik pratikler teorisi olan neoliberalizm ile 
başka bir boyutta devam etmektedir.  Değişik versiyonlarıyla devam eden bu sürece her türden 
kamu hizmetinin (su, telekomünikasyon, ulaşım), sosyal güvenlik hizmetlerinin (toplu konut, 
eğitim, sağlık, emekli aylıkları), kamu kurumlarının (üniversiteler, araştırma laboratuarları) 
çitlenerek piyasaya sürülmesi kanıt olarak gösterilebilir (Harvey, 2015: 169). Midnight Notes 
Kolektifi (1990) ve Harvey (2015)’in de belirttiği gibi IMF ve Dünya Bankası gibi aktörlerle çitleme 
politikalarının sınırları uluslararası bir noktaya varmıştır. 

“Sürekli ve akışkan” çitleme pratiklerinin yaygınlaşmasıyla beraber ortaya bir panzehir ya da 
alternatif sayılacak bir kavram çıkıyor: Müşterekler (Commons). Müşterek kavramının 
yaygınlaşması çitleme pratiklerinden ayrı düşünülemez çünkü ‘çitlemeler müştereklerle vardır 
ya da yoktur’. Çitleme ve müşterek kavramları bazı yazarlara göre “ikiz” (Haiven, 2016; 2018; 
Çoban, 2018) kavramlardır ya da Peter Linebaugh (2014: 1)’un da belirttiği gibi “çitleme tarihten 
bu yana müştereğin karşıtı ya da baş düşmanıdır”. 

Neoliberalizmin bir anahtarı haline gelen turizm sektörü ise, kapitalizmin tıkandığı anda, seksten 
tutun da kültürel varlıklara kadar birçok şeyi metalaştırabiliyor. Bir şehrin atmosferini, havasını, 
suyunu ve sahillerine varana kadar çitleyerek piyasaya sunup yeni bir kapı açabiliyor. Kitle 
turizminin en önemli unsurlarından biri olan sahiller de çitlemelerden payına düşeni almaktadır. 
Bu durum özellikle yaz aylarında çok sık duyulup ve görülebilir. Medyadan sürekli sesler 
yükseliyor: ‘Sahillerimiz her geçen gün çitleniyor’. Çalışmada, müşterekleştirme pratiklerinin 
daha iyi irdelenmesi adına sahiller, “kapitalist müşterekler”, “kapitalizm ve müşterekler” ve 
“anti-kapitalist müşterekler” bağlamında ele alınmaktadır. Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine 
sahip olan Muğla ili sahillerinde çitleme pratiklerinin nasıl ortaya çıkıp devam ettiği ve yeniden 
müşterek sahiller olmalarına adına verilen mücadeleler tartışılmaktadır.  

 

MÜŞTEREK VERSUS ÇİTLEME 

Kapitalizm sürekli krizlerle ilerleyen bir sistemdir. Bu krizlerini aşmak için de belirli yollar arar. 
Bu yollardan biri de özellikle 1970’lerde baş gösteren kapitalizm kriziyle ortaya çıkmaya başlayan 
neoliberalizm dönemidir (Dardot ve Laval, 2012; Harvey, 2015; Brown, 2018). Neoliberalizm 
özellikle 1970’lerdeki finansal krizlerin baş göstermesiyle yükselişe geçen ve insanların evrensel 
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rekabet ilkesi uyarınca yönetilmesinin yeni bir tarzını belirleyen politik-ekonomik pratikler 
teorisidir (Dardot ve Laval, 2012; Harvey, 2015; Brown, 2018).  

Bu bağlamda kapitalizmi anlamak ve günümüzdeki etkilerini de anlamlandırmak adına 
kapitalizmin doğuşunu anlamakta fayda vardır. Marx (2003), kapitalist gelişme süreçlerini 
açıklamak için feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinde ilkel birikim kavramını kullanır. Bu 
ilkel birikim sürecinde 16. yüzyıldan 18. yüzyıla olan kadar süreçte İngiltere’de ilk günahın nasıl 
başladığını; toprağıyla ilişkisi bulunan, eken biçen, geçimini sağlayan köylünün topraklarından 
çitleme yoluyla nasıl atıldığından bahseder. Feodal beylere karşı mücadele ederek elde ettiği 
topraklar köylünün elinden alınmaya başlanmıştır. Ekip biçerek, günlük geçimini sağlayan ve bu 
yönüyle doğayla ilişki kuran köylü “müşterek” topraklarından edilmiş, Marx’ın deyimiyle 
postuyla baş başa kalmış ve postunu yani emeğini satmak zorunda kalmıştır. Böylece kapitalist 
üretim sürecinin de bir parçası haline gelmiştir. Bu tür ilkel el koyma biçimi, diğer bir deyişle 
“çitleme” emek gücünü ve müşterekleri çitlediği, aynı zamanda piyasa süreçleri oluşturduğu için 
kapitalizmin başlangıcını simgeler. Sermayenin doğuşu insancıl olmamıştı ve Marx’ın deyimiyle 
tarihe ‘kan ve ateşten’ harflerle yazılmıştı (Marx, 2003: 613).  

İlkel birikim (çitleme pratikleri) (çalışmanın bundan sonraki kısmında ilkel birikim ve çitleme 
kavramları birbirleri yerine kullanılacaktır) kapitalist sınıfın kriz zamanlarında emek üzerindeki 
egemenliğini yeniden tesis etmeye ihtiyaç duyduğunda sürekli başvurduğu bir stratejidir. Bu 
bağlamda çitleme pratikleri sanıldığının aksine belli bir zamanda olmuş ve bitmiş bir süreç 
değildir. Bu sürecin devam ettiği David Harvey, Massimo De Angelis, Silvia Federici ve George 
Caffentzis gibi yazarların katkılarından bilinmektedir (Glassman, 2017; De Angelis ve Harvie, 
2017; Haiven, 2018). Silvia Federici, George Caffentzis ve Peter Linebaugh gibi Marksist 
yazarların içinde bulunduğu “Midnight Notes Kolektifi”, 1990 tarihli Yeni Çitlemeler (New 
Enclosures) eserinde müşterekler ve çitleme kavramlarını günümüzde de geçerliliğini sürdüren 
kategoriler olarak ele almaktadırlar. Diğer yandan David Harvey (2004) çalışmalarında, Marx’ın 
aslında hiç susmadığını ve Marx’tan bu yana çitlemelerin devam ettiğini vurgular. Harvey (2004) 
Yeni Emperyalizm kitabında Marx’ın ilkel birikim kavramını el koyarak birikim kavramıyla 
yeniden ele alır. Haiven (2018: 26) de müştereklerin çitlenmesinin tarihte olup bitmiş bir olay 
olmadığı aksine devam etmekte olan bir süreç olduğu üzerinde sıklıkla durmaktadır. Ona göre 
“çitleme genel anlamda sermayenin önce yakıp yok edeceği, sonra da kendi mantığına göre 
yeniden inşa edeceği müşterek bir değere sahip alanların peşinde koşup durmasına işaret 
etmektedir”.  

Neoliberalizmin ilerlemesiyle bu strateji aşırı boyutlara taşınmış, böylelikle çitleme pratikleri, 
varoluşumuzun her veçhesine sızmıştır (Caffentzis ve Federici, 2017: 131). Örneğin kamuya ait 
varlıkların şirketleştirilmesi, özelleştirilmesi ve bu yolla çitlenmesi neoliberal dönemin en önemli 
çitleme pratikleri arasında sayılmaktadır (Harvey, 2015). Bu çitleme pratikleriyle karlılık hesabı 
dışında görülen alanlar sermaye tarafından karlılık hesabına katılmaktadır. Bu çalışmada da 
üzerinde durulacağı üzere, kamu malı olan sahiller de özellikle bu bağlamdadır. Sahiller 
konusuna ilerleyen sayfalarda daha detaylı değinilecektir. Kapitalist dünyada her türden kamu 
hizmeti (su, telekomünikasyon, ulaşım), sosyal güzenlik hizmetleri (toplu konut, eğitim, sağlık, 
emekli aylıkları), kamu kurumları (üniversiteler, araştırma laboratuarları) çitlenerek piyasaya 
sürülür (Harvey, 2015: 169). Midnight Notes Kolektifi (1990) ve Harvey (2015)’in de belirttiği gibi 
IMF ve Dünya Bankası gibi aktörlerle çitleme politikalarının sınırları uluslararası bir noktaya 
varmıştır. Borçlu ülke durumuna düşen ülkeler, IMF ve Dünya Bankası tarafından yapısal uyum 
süreçlerine sokularak yeni çitleme harekatının birer parçası haline getirilmektedirler. Sözde 
uyum programlarıyla, kapitalist sistemin dilinden düşmeyen özelleştirme, piyasa serbestisi, 
devlet kontrolünün azaltılması yoluyla aslında borçlu ülkelerde bir bilinçli kriz yaratımı 
(özellikle Afrika ve Latin Amerika 1990’lı yıllarda bu durumdan etkilenmiştir) ve 
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manipülasyonuyla (çitlenerek) servet yine borçlu ülkelerden zengin kapitalist ülkere akmaktadır 
(Midnight Notes, 1990; Harvey, 2015).  

Suyun özelleştirilmesi, internetin ticarileştirilmesi, eğitimin özelleştirilmesi, fikri mülkiyet 
kanunlarının genişletilmesi (muhtemelen bir çoğumuz hala istediğimiz makelelere 
ulaşamamaktayız) ve hatta tarihin bile önemli noktalarının artık sermaye tarafından gizlenmesi 
modern çitleme örnekleridir (Harvey, 2015; Haiven, 2016; Adaman, Akbulut ve Kocagöz, 2017). 
Üniversiteler de sınırlandırıcı disiplinlerin artması, gittikçe piyasalaşan araştırma faaliyetlerinin 
çoğalması, ticari birer mekân olmaya yüz tutup, özgür düşünme ortamının yok olması ve 
piyasaya hizmet yoluna girmesiyle çitlenmiş durumdadırlar (Harvey, 2015; Haiven, 2016; 2018). 
Hatta Haiven bir başka noktaya değinerek, günümüz çitlemelerinden öte borçların artması ve 
borçlandırma sistemiyle hem bireysel hem de kolektif olarak gelecekte mümkün olabileceği 
şeyleri sınırlandırıp şekillendirdiği için borçların “geleceğimizi bile çitlediğini” vurgulamaktadır 
(Haiven, 2018).  

Günümüzde derin toplumsal ve ekonomik krizlerin etkisi, gün geçtikçe gün yüzüne çıkan çevre 
felaketleri ve “sürekli ve akışkan” çitleme pratiklerinin neoliberal politikalarla aşırı düzeye 
ulaşmasıyla, bir diğer kavram önem kazanmaya ve daha yaygın hale gelmeye başladı: 
“Müşterekler” (Haiven, 2016; 2018; De Angelis ve Harvie, 2017; Caffentzis ve Federici, 2017; 
Dardot ve Laval, 2018). Bu popülerliğin şaşırtıcı olmadığı düşünülmektedir zira “çitleme” ve 
“müşterek” kavramları bazı yazarlara göre “ikiz” (Haiven, 2016; 2018; Çoban, 2018) kavramlardır 
ya da Peter Linebaugh (2014: 1)’un da belirttiği gibi “çitleme tarihten bu yana müştereğin karşıtı 
ya da baş düşmanıdır”. Bu açıdan müşterek kavramı kapitalizme ve dolayısıyla çitlemelere karşı 
diriliş, bir başkaldırı, panzehir ya da en azından bir alternatif olarak görülmektedir (Haiven, 
2016).  

Bu panzehir ya da alternatif olma durumunun heyecanı akademisyen ve aktivistlerce yeni bir 
soluk olarak nitelendirildi ve artık müşterek kavramı bu bağlamda birçok çalışmada 
görülebilmektedir. Fakat bu heyecan durumu da Çoban (2018: 27)’ın da belirttiği gibi müşterek 
kavramını ‘körün fili tanımlamasına’ benzer bir hale büründürdü. Hal böyle olunca müşterekler 
üzerine konuşmak ve tartışma yürütmek de zor hale geliyor. Bundan dolayı ilk olarak 
müştereklerle ilgili kuramsal ayrımlara değinmek gerekiyor.  

Haiven (2016: 274-275) neoliberalizm ve müşterek kavramlarının ilişkisini el aldığı çalışmasında 
müşterekler kavramsallaştırmasını ikiye ayırmaktadır. Yazar, neoliberal bakış açısıyla ele 
alındığında ilkini anti-kapitalist (daha radikal), ikincisini ise yenilikçi ve reformist (daha liberal) 
müşterekler olarak sınıflandırır. Anti-kapitalist (daha radikal) müşterekler bağlamındaki 
yazarları George Caffentzis, Silvia Federici, Massimo de Angelis ve bu gibi yazarların 
oluşturduğu Midnight Notes topluluğunu örnek gösterirken, daha liberal müşterekler 
konusunda da Hardin ve Ostrom gibi yazarları örnek göstermektedir.  

Diğer bir kuramsallaştırmayı ise Çoban (2018: 30) yapmaktadır. Ona göre ise müşterek 
kavramsallaştırmasında kuramsal tartışmalar ikiye ayrılarak ele alınabilir. Birincisi kaynağa, 
ikincisi ise toplumsal ilişkiye odaklanan yaklaşımlardır. Kaynaktan yola çıkan yaklaşımlardan 
örnek olarak Hardin’i veren Çoban (2018: 30), toplumsal ilişkiden yola çıkanları ise iki kola ayırır. 
Birincisine topluluğun katılımını öne çıkardığı için Ostrom örneğini veren yazar, ikinci kolun da 
ortaklaştırma pratikleri üzerinde durduklarını belirtir.  

Buraya kadar anlatılanlara dayanılarak şu net olarak söylenebilir: Çitlenen şeyler (şeylerden 
kasıt; maddi ve gayri maddi her şeydir) müşterek şeyler olduğu için, bu iki kavram birbirine zıt 
kutupta yani ters şeylerdir. Kapitalizm ya da günümüzdeki haliyle neoliberal kapitalizm 
çitlemeyle vardır ya da müştereklerle yoktur. Bu açıdan bakılırsa eğer müşterek 
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kuramsallaştırmasını kapitalizm bağlamında yapmak gerekiyor. Bu çalışmada müşterekler 
kuramsallaştıması üç yaklaşımla ele alınmaktadır:  

1. Kapitalist Müşterekler 
2. Kapitalizm ve Müşterekler 
3. Anti-kapitalist Müşterekler.  

Kapitalist müştereklerden kasıt Hardin (1968)’in müşterekler trajedisine kapitalizm açısından 
verdiği net yanıttır. Hardin’in anlayışında müşterek alan, insanların erişimine açık kaynakları 
kendi çıkarları doğrultusunda özgürce kullanmasını belirtir. Kullanan insan sayısı sürekli 
artarken, kullanılan kaynak da sonludur-sınırılıdır. Hardin bunu açıklarken büyükbaş hayvan ve 
otlak metaforlarını kullanır. İnsanlar gün geçtikçe hayvan sayısını arttırmaya çalıştıkça müşterek 
otlağı kullanır ve bir süre sonra ise müşterek olan otlak tükenir. Bu durumdan dolayı da 
müştereğin trajedisi ortaya çıkar. Bu trajediye yol açmamak için en iyi yolun özel mülkiyet 
anlayışından geçtiğini savunur (Hardin, 1968).  

Burada hayvanlar da müşterek olsaydı eğer metaforun aslında geçerliliğini yitireceğini savunur 
Harvey (2015). Sorunun kaynağı meranın müşterek olması değil, hayvanların şahsa ait oluşu ve 
kazancı arttırmaya dönük davranış biçimindedir. “Hardin, müşterek kaynakları her zaman yok 
edeceğini söylediği evrensel insan doğası, aslında, şirketlerin kâr amaçlı ‘büyü ya da yok ol’ 
davranışıdır” (Adaman, Akbulut ve Kocagöz, 2017: 48). Diğer yandan Harvey’e göre bütün 
bunlar Hardin’in ilgilendiği konular değildi. Onu ilgilendiren temel konu aslında nüfus artışıydı 
ve nüfusun artmasıyla beraber müşterek kaynaklar yok olup gidecekti. Yok olmasındansa bir 
otorite hakimiyetinde kalması daha akılcıydı ve o da kapitalizmi seçmişti (Harvey, 2015: 118).  

Kapitalizm ve müştereklerden kasıt ise Elinor Ostrom’un “iyi yönetişim” yaklaşımıdır (Marksist 
yazarlar Ostrom’un yaklaşımını ‘piyasa ile beraber yürüyen yönetişim’ olarak 
değerlendirmektedirler, bkz. Caffentzis, 2004; Caffentzis ve Federici, 2017). Ostrom (1990) 
Hardin’in trajedi görüşünü reddeder. Ostrom’a göre kural koyan ve yükümlülük yükleyen 
niteliklere sahip müşterek örnekleri tarihsel olarak uzun ömürlü olmuştur. Bu bağlamda 
trajedinin çaresi olarak ya özelleştirme yapılması ya da devlet müdahalesi fikrini kabul etmez. 
Üçüncü yol olarak topluluğun birlikte, katılımcı kaynak yöntemidir (Ostrom, 1990). Bu bağlamda 
yazar, özel ve kamuya ait araçların zengin bir karışımına işaret ediyor. Fakat Harvey (2015: 
119)’in de belirttiği gibi Ostrom’un çalışmalarında seçtiği örneklerin çoğu yüz kadar kullanıcıyı 
içeriyor. En çok olanı ise 1500 kişiyi içermektedir. Bunun çok üzerinde rakamlar söz konusu 
olduğunda ise yazarın kademeli olarak bir karar mekanizmasının zorunlu olduğunu çünkü 
bütün bireylerin yüz yüze tartışma ve karar vermelerinin olanaksız olduğu sonucuna vardığını 
belirtmektedir (Harvey, 2015: 119).  

Ostrom’un ne piyasa ne devlet ama ikisine paralel üçüncü yol anlayışı, bazı yazarlarda bir 
müşterek toplumu ilhamına yol açtı (Çoban, 2018). Bu görüşteki yazarlara göre (örn., Walljasper, 
2015; Rowe, 2015) müştereğin ortaya çıktığı kapitalist toplumda emek sömürüsünün, özel 
mülkiyetin ve piyasa araçlarının terkedilmesi gibi talepler dile getirilmez. Bu müşterek 
yaklaşımında özetle kapitalizm varlığını korurken müşterekleştirme pratiklerini genişletmek için 
çaba gösterilir (Çoban, 2018: 31). Günümüzde her ne kadar devletten ve özel sektörden bağımsız 
işleyen müşterekler var olsa da bunların sayısı azalmaktadır. Zira neoliberal piyasa ancak yeni 
yerler açarak ve çitleyerek yaşamını idame ettirebilir. Bu açıdan neoliberal devleti de arkasına 
alan özel işletmeler gerek devletle iş birliğiyle gerek devletin güç yoluyla ve gerekse de yasalarla 
müşterek alanları çitlemektedirler. Bu açıdan Ostrom’un ne devlet ne de özel ancak topluluk 
yönetimi anlayışı ve Ostrom’dan etkilenen yazarların kapitalist sistem içindeki müşterek toplum 
ilhamı neoliberal çitlemelere yenik düşer.  
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Anti-kapitalist müşterekler olarak bahsettiğimiz kavramsallaştırmayı ise kapitalizm karşıtı duruş 
biçimlendirir (Örn. Caffentzis, 2004; Hardt ve Negri, 2011; Harvey, 2015; Haiven, 2016; 2018; 
Caffentzis ve Federici, 2017; Hardt, 2017; Dardot ve Laval, 2018; Stavrides, 2018). Kapitalizm 
karşıtı müşterek savunucularına göre neoliberalizm, kapitalizmin yok edici etkilerine karşı 
devletin toplumun can simidi olabileceği fikrine son vermiştir (Dardot ve Laval, 2018; Stavrides, 
2018). Kapitalizm karşıtı müşterek yaklaşımında müşterekler ve müşterekleştirme piyasa 
dışında, onlardan özerkleştirilmiş yeni bir üretim tarzıdır.  

Kapitalizm karşıtı müşterek kavramsallaştırmasında insanın yaşamda kalması için temel 
varlıkları korumanın ötesinde, doğrudan insanlığı ve doğayı tehdit eden güncel normlar 
sistemini altüst ederek ekonomiyi ve toplumu derinlemesine dönüştürmek amaçlanır (Hardt ve 
Negri, 2011; Dardot ve Laval, 2018; Haiven, 2018). Dardot ve Laval (2018:8)’a göre “müşterek 
terimi ebedi bir komünist idenin yeniden dirilişini değil, kapitalizme itiraz etmenin, hatta onun 
ötesine geçmeyi düşünmenin yeni bir biçiminin ortaya çıkışını belirtir. Bu aynı zamanda devlet 
komünizmini kesin olarak reddetmenin de bir yoludur”. Özetle müşterek kapitalist olmayan bir 
geleceğe açılan pratikler, mücadeleler, kurumlar ve araştırmalar rejiminin adı haline gelmiştir 
(Dardot ve Laval, 2018: 9). 

Özellikle üzerinde durulması gereken durum ise karşısına çıkan her durumu kendi lehine 
çevirme gücüne sahip olan çitlemeler karşısında müştereklerin varlığını nasıl koruyacağı ve 
sürdüreceğidir. Bu bağlamdan dolayı Haiven (2016) müşterek kavramının uygun şekilde 
kullanılmaması onu neoliberalizmden farklı kılmayacağını ve hatta bu yönüyle çitleneceğini 
belirtir. Çoban (2018) ise çitleme ve müşterek kavramlarıının ikiz kavramlar olduğunu dile 
getirir. Müştereğin nasıl kavramlaştırıldığı çitlenenin belirlenmesini sağlar (Çoban, 2018: 27). 
Caffentsiz ve Federici (2017: 129)’nin de belirttiği gibi:  

Müştereklere yönelen saldırılar arttıkça düzülen övgülerin bir o kadar artması neredeyse çağdaş 
toplumsal yaşamın bir yasası haline geldi. 

O halde, hareketli ve akışkan çitleme pratiklerini alt etmenin yolu, hantal ve durağan müşterek 
kavramından ziyade, her süreçte tekrar tekrar ortaya çıkan ‘müşterekleştirme pratikleri’ 
yaratmamızdan ve savunmamızdan geçer. Ve aynı zamanda sermayenin bizlere dayattığı değer 
paradigmasını ise ancak iş birlikleri kurarak geliştirdiğimiz yeni müşterek pratikleri vasıtasıyla 
engelleyebiliriz (De Angelis, 2007; Caffentzis ve Federici, 2017; Haiven, 2018). Naomi Klein 
müşterekleştirme pratiklerinin çitleme pratikleri karşısında önemli olduğunu ve dünyanın birçok 
yerinde artık müşterekleştirme pratiklerinin çitlemelere karşı potansiyel örgütlenmeler 
geliştirebileceğini vurguluyor. Ona göre ‘artık insanlar bir parça doğayı ve kültürü ele geçirip 
buranın kamusal mekân olacağını söylüyorlar, Avrupalı çevreciler ve ehlikeyfler gibi partiler 
vermekten ziyade golf sahalarına sebzeler dikip, su kaynaklarının özelleştirilmesini tersine 
çeviriyorlar ve en önemlisi de devrim için beklemiyorlar, yaşadıkları yerde hemen harekete 
geçiyorlar’ (Klein, 2001: 51). Bu bağlamda bir diğer yorumu da Max Haiven getirmektedir. 
Haiven (2018: 248)’e göre bir asır önceki çitleme pratiklerinin aksine artık sistem benlik algımızı, 
gelecek algımızı, umutlarımızı, hayallerimizi ve hayal etme kapasitemizi bile işgal edip çitlemek 
için her zamankinden daha çok yatırım yapıyor. Bu açıdan Haiven öncelikle çitlenmiş tarihimizi 
gerçek anlamda öğrenip bugünden işe başlayarak radikal bir hayalgücü tesis edebileceğimizi ve 
böylece müşterekleştirme pratikleri ortaya koyacağımızı savlamaktadır. O’na göre sistemin tüm 
dayatmaları ve çitleme pratiklerine rağmen: 

‘...insanların direnci, pratik zekâsı ve radikal hayal gücü çitlemeden sıyrılıp kurtulabilmektedir. 
İnsanlar sürekli olarak yeni müşterekler oluştururlar; bunlar bazen bir arkadaş çevresi kadar küçük 
çaplı, bazen de bir işgal ya da işçi kooperatifi kadar büyük çaplı olabilir. Bu çerçevede müşterekler 
kapitalizm dahilinde (hatta kapitalizm için gerekli) de olsa, hem somut olarak var olan ve hayatı 
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yaşanabilir kılan alternatif anti-kapitalist kuruluşları (topluluk bostanlarını, konut kooperatiflerini, 
toplumsal hareketleri) hem de hayatımız boyunca ortaklaştığımız birçok alana sızan nitelikleri ya da 
tınıları kapsar. Bu anlamda, müşterekleri bir isim değil bir eylem olarak düşünmeliyiz. Müşterekler 
sabit ve değişmez şeylerden ziyade, eylem ve işbirliğinin adıdır (Haiven, 2018: 28).  

Bu açıdan bakıldığında “çitleme pratiklerine” karşı “müşterekleştirme pratiklerini” alt 
başlıklarda ve daha minimalist çerçevede ele almanın konuyu anlamamız açısından daha 
belirleyici olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda bir sonraki başlıkta turizmde çitleme 
pratiklerinin nasıl geliştiği ele alınacaktır.  

 

TURİZMDE ÇİTLEME PRATİKLERİ  

Turizmle ilgili çalışmaların çoğunluğu turizm sektörünün büyüklüğü ve bu büyüklüğün 
getirdiği ekonomik, sosyal, kültürel vb. etkilerin oranları ve sayılarını vererek anlatmaya çalışır. 
Bu noktada turizm sektörünün büyüklüğü ya da etkileri göz ardı edilemeyecek bir durumdadır. 
Fakat turizm sektörü ülke ekonomilerini, özellikle doğal ve sosyal çevreyi, kültürü ve insan 
ilişkileri gibi birçok unsuru çok büyük oranda dönüştürmesine rağmen henüz yeteri kadarıyla 
ve eleştirel olarak kapitalist bir gelişme ya da kalkınma olarak teorileştirilmemiştir (Young ve 
Markham, 2019).  

Turizm sektörü neoliberalizmin bir yansıması değil aslında daha da ötede onu sürdürmenin bir 
anahtarıdır ve kapitalist sistemin tıkandığı süreçte doğal ve kültürel çevreyi kullanarak yeni 
çitlemeler meydana getirir (Duffy, 2013). Turizm sektörünün kapitalist gelişme ve kalkınmaya ön 
ayak olduğunu birçok çalışmasında dile getiren Duffy (2008, 2013, 2015), son dönemlerde popüler 
hale gelen alternatif turizm ve alternatif turizm türlerinin (ör. eko turizm ya da kırsal turizm) de 
kitle turizminden çok farklı olmadığını vurgular (Duffy, 2013: 609). Her ne kadar kitle turizmine 
alternatif olarak ortaya çıkan alternatif turizmde doğanın daha fazla korunduğu ve bu yolla 
sürdürülebilirliğin sağlanacağı gibi düşünceler meşrulaştırılmaya çalışılsa da her iki tür de çok 
büyük oranda aynı bütünün içerisindedir ve küresel kapitalizmin bir süreci olarak uluslararası 
pazara sunulur ve çitlenirler.  

Doğa, küresel turizm pazarı için dönüştürülür, yeniden dönüştürülür ve turistik bir çekicilik 
olarak, “turist bakışının” bir nesnesi olarak çitlenir. Sonraki süreçlerde ise turistik bakış altında, 
tüketilmesi ve kendinden kazanç elde edilmesi için bir ürün olarak turizm pazarına sunulur 
(Urry, 2009; Duffy, 2013).  

Müşterek alanların çitlenmesi açısından turizm sektörü, özellikle otantiklik vurgusuyla kültürleri 
(Shepherd, 2002), sürdürülebilirlik ve çevrecilik vurgusuyla da doğal alanları çitler ve meta 
haline getirir (Banerjee, 2003). Harvey (2013: 126)’e göre müşterek alanların sınırlandırılması ya 
da sınırlandırılmaması farketmeksizin her ne kadar bir meta olmasalar dahi ticarete (çitlemeye) 
her zaman zemin sağlayabileceklerini vurgular. Örneğin bir şehrin atmosferi ve cazibesi, şehrin 
sakinlerinin müşterek pratikleriyle ürettikleri bir şeydir, fakat turizm sektörü bu müşterek alanı 
kullanarak tekelci rant elde eder (o müşterek alanı çitler). Bu durumu Harvey Bourdieu’dan 
referansla kolektif sembolik sermaye olarak adlandırır. Kolektif sembolik sermaye gücü 
açısından Barselona örneğini verir Harvey (2013) ve turizm bağlamında da önemli bir örnektir.  

Barselona'nın kazandığı şöhrette, kentin Katalanların kendine özgü kültürel ve tarihi mirasının 
harekete geçirilmesi, otantikliğinin ve farklılığının vurgulaması önemli rol oynamıştır. Bölgenin 
güçlü sanatsal başarıları ve mimari mirasının (başta Gaudi olmak üzere), yaşam tarzı ve edebi 
geleneklere ait belirgin ibarelerin pazarlanması da başarı getirmiştir. Yanı sıra liman ve sahilin 
açılması da önemli bir etkendir. Aynı zamanda Olimpiyat Oyunları da bütün bu gelişmelere 
eklenmiş bir diğer büyük adımdır (Harvey, 2013: 159). Fakat Barselona'nın başlangıçtaki bu 
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başarısı ve müşterek zenginliği (Harvey’in deyimiyle kolektif sembolik sermayesi) çitlemeyi 
(tekel rantını) elde etmek için sınırsız fırsatlar sundukça, bu fırsatları kaçırmayan çokuluslu 
şirketler eliyle çitlemenin ve metalaşmanın neden olduğu bir süreci de beraberinde getirmiştir. 
Harvey (2013: 160) Barselona’nın durumunu şöyle özetlemektedir:  

“Kıyı gelişiminin son evreleri batı dünyasındaki benzerlerinden farksızdır: insanı şaşkına çeviren trafik 
yoğunluğu eski şehir dokusunun içinden bulvarlar açılmasını mecbur kılar, çokuluslu mağazalar yerel 
dükkanların yerini alır, mutenalaştırma eski sakinleri yerinden eder ve eski kent dokusunu tahrip eder; 
sonuçta Barselona ayrıcalık ibarelerini bir bir kaybetıneye başlar. Hatta Disneyleşme yönündeki işaretler 
de gözardı edilemeyecek denli belirginleşmiştir.” 

Turizmde çitleme pratikleri böylece özetlendikten sonra, diğer bir çalışmadan turizmde 
müştereklerin durumunu öğrenmeye girişiyoruz. Luke Stobart (2018), Barselona’da Müşterek 
Deneyi, isimli makalesinde Barselona’nın müşterekler bağlamında geçirdiği durumu anlatır. 
Barselona’da Müşterek Barselona (Barcelona en Comu- BeC) isimli bir platform kurulur ve 
kurulduktan bir kaç ay sonra sürpriz bir şekilde belediye başkanlığı yönetiminde söz sahibi olur. 
Platform başkanlığı kazandıktan sonra çok sayıda pratik değişiklik yapar (Bu çalışmada daha 
ziyade turizm odaklı değişimler irdelenecektir). Barselona’da kontrolden çıkan turizmin 
etkisiyle, kiraları çok sayıda kent sakininin ödeyemeyeceği kadar artması, platformun bu güçlü 
sektörü denetim altına alma kararına iter. Çünkü 2014 ve 2016 yılları arasında kiralar radikal 
oranlarda artış göstermiş ve % 17’ye ulaşmış ve bazı mahallelerde kiracılar gelirlerinin %60’ını 
kiraya harcar duruma gelmişlerdir. Bu durum normal olarak tepkilere yol açar çünkü şehir 
sakinleri için bu şehirde yaşamanın maliyeti kendi bütçelerini aşan bir duruma gelmektedir. Aynı 
zamanda kiralık ev bulabilmek zorlaşır, zira o dönemde yerel halktan ziyade Airbnb aracılığıyla 
evler turistlere kiralanır ve artık mahalleler yerel halka göre değil, turistlerin zevkine ve gelirine 
göre dönüştürülür (Nitekim dünyanın çok önemli turistik destinasyonlarından olan Barselona, 
Berlin, Floransa, Lizbon, Hong Kong ve New Orleans gibi şehirlerde artık anti-turizm akımıyla 
beraber protesto ve gösteriler yapılmakta, hatta Barselona ve Madrid gibi şehirlerde turistlere 
terörist gözüyle bakılmaktadır (Colomb ve Novy, 2016). Müşterek Barselona platformu turizm 
ve kiradan oluşan bu sorunu çözmeye girişir. Airbnb platformunda olan ve yüzde kırka tekabül 
eden lisanssız dairelerin reklamı durdurulur ve şirket 600 bin avro para cezasına çarptırılır. 
Ayrıca turistik konaklama için büyüme karşıtı bazı uygulamalar yoluna giderler. Bu 
uygulamalar, kent lobileri, medya ve büyük muhalefet partileri tarafından desteklenen yüzlerce 
başvuru ve direnişle karşılanır. Fakat buna rağmen Müşterekler Platformu Barselonada merkezi 
hükümet, büyük çok uluslu şirketler ve belediye bürokrasilerine rağmen, dışarıdaki hareketlerin 
(yerel halk) yardımıyla bu direnci kırmış ve başarı sağlamıştır (Stobart, 2018). Bu durum da bize 
turizmde baş döndürücü çitlemeler olmasına rağmen, müştereklere sahip çıkılabileceğini ve 
çitlemelere karşı müştereklerle dur denilebileceğinin sinyallerini vermektedir. 

 

Sahillerin Çitlenmesi 
 
“Kıyıların işgali”, “sahillerin yağmalanması”, “sahillerimi sattırmam arkadaş”, “betona ve ranta 
teslim edilen koylar”, “otellerin plaj gaspı”, “plaj için kesilen ağaçlar” gibi gün geçtikçe çoğalan 
sahiller ilgili olumsuz haber başlıkları görmek mümkündür. Bu yönlü haberlerin ortak tepkisi ise 
sahiller gibi “müşterek” alanların çitlenmesidir.  

Sahiller ve sahil kentleri kitle turizmi açısından çok önemlidir. Yaz aylarında nüfusu kat be kat 
artan ve turist akınına uğrayan kıyı destinasyonları, sermayenin iştahını kabartır ve böylece 
sahiller üzerinde sermaye baskısı her geçen gün artmaktadır (Naycı, 2009; Alpaslan, 2009). Bu 
durum da sahillerin her geçen gün çitlenmesine neden olmaktadır. Caffentzis ve Federici (2017: 
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131-132)’nin de vurguladıkları gibi; ‘şirketler dünya üzerindeki son açık alanları çitleyebilsinler 
de bizler bu alanlara erişebilmek için bir bedel ödeyelim diye her türlü çaba sarfediliyor ... sokak 
satıcılığı, kaldırımlarda oturmak veya bir plajda para ödemeden uzanmak yasaklanıyor’. 

Sahillerin günümüzdeki durumunu ve sahiller ile müşterekleştirme pratikleri ilişkisini daha 
detaylı açımlamak adına, birinci bölümde dile getirilen kuramsallaştırma kullanılacaktır: 
Kapitalist Müşterekler, Kapitalizm ve Müşterekler ve son olarak Anti- kapitalist Müşterekler. 

Kapitalist müşterekler, günümüzde sahillerde en çok karşılaştığımız durumlardandır. Sahiller 
kapitalist müştereklerde çitlenmiştir. Bir otel sahili olarak düşünürsek eğer, buranın kullanım 
hakkı otel ücretini ödeyen müşteriye aittir. Diğer yandan otele ait olmayan sahillerde otopark ve 
giriş ücreti uygulanır. Sahiller genelde şezlonglarla doludur ve her şezlong başına ücret ödenir. 
Ayrıca günlük tüketimi karşılamak adına, restoran ve barlar da bulunmaktadır. Bu kıyılarda 
talebe göre fiyat değişiklikleri baş döndürücü düzeylere ulaşabilmektedir. Bu bakımdan bir 
sahilin ya da koyun popülaritesi de fiyatı etkiler. Kapitalist müşterek sahillerin kullanıcıları da 
müşteridir. Otopark, giriş ve tüketim ihtiyaçlarının ücreti konusunda olumlu düşünceleri vardır. 
Parası karşılığında hizmet almak ister. Hardin’in trajedisi burada da geçerlidir, zira sahillerin 
ancak özelleştirilmesiyle korunacağını düşünür. Aynı zamanda sahillere herkesin ulaşımını 
istemezler çünkü maganda olarak tabir edebileceğimiz kişilerle aynı ortamda bulunmaktan 
hoşlanmazlar. Gösteriş ve keyif düşkünlüğü ileri safhadadır. Bu tür sahilleri ve kullanan kişileri 
her daim gözetleyenler ve genelde (özellikle beach kulüplerde) gözetleme ekipmanları 
mevcuttur. Müşteriler de bu durumu istemektedirler. Bu tür sahillein denetimi ve yönetimi özel 
işletmeler ve kişiler özelindedir.  

Kapitalizm ve müşterekler bağlamında ise bazı yerel yönetimlerin sahil uygulamaları bu başlığa 
uygun düşmektedir. Her türlü kullanıcı bu tür sahillerden yararlanabilir. Genelde otopark 
ücretlidir. Sahillerle birebir ve içiçe mekanlar bulunmaz ve genelde mekanlar sahilin 
kullanılabilecek alanının arkasında yer alır. Belediyeler kendi çalışanlarını bu tüketim 
mekanlarında istihdam ederler. Günlük tüketim ihtiyacı için ürünler bulabilmek mümkündür ve 
aşırı lükse kaçan uygulamalar görülmez. Hem otopark hem de tüketim ürünlerinin fiyatları 
ortalama standarttadır. Kullanma, kullandırma ve yönetme yetkisi bu sahillerde yerel 
yönetimlerdedir. Yönetişim bu sahillerde ön plandadır.  

Anti-kapitalist müşterekler en az görülen sahiller kısmında yer alırlar ve otopark ve giriş ücreti 
yoktur. Sahil herkesin kullanımına açık ve müşterektir. Sahiller ve yönetimi kullacıları tarafından 
sağlanmaktadır. Bu sahillerde müşterekleştirme pratikleri görülür. Sahillerin kullanımı, 
güvenliği ve temizliği yine kullanıcıların ortak edimleriyle sağlanır. Günümüzde bu tür sahillerin 
olmaması, hali hazırdaki sistemin (daha çok kapitalist müşterekler) daha çok benimsenmesine 
yol açmaktadır. Bu bağlamda bu türden sahillerin yaygınlaştırılması, mevcuttaki sahillerin 
yönetilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlama boyutunu da değiştirecektir.  

 

Muğla Örneği 
 
Türkiye’nin müşterekler bağlamında hukuki zeminine bakacak olursak mevzuatta “devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olan yerler” ifadesi bulunur. Bunlar müşterek alanları ve sahipsiz 
yerleri kapsar (Medeni Kanun, m.715; Kadastro Kanunu, m.16, vb.). Kıyılar ise Anayasada 
devletin hüküm ve tasarrufu altındadır (Anayasa, m.43 ve 168). Anayasaya göre, devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olan göl, deniz ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen 
sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir (bkz. Çoban, 2018).  
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Fakat Türkiye’de kıyılar için uygulamadaki durum anayasal kurallarda belirtilen durumdan çok 
farklıdır. Kıyıların işletmecilere kiralanması yaygın olduğu gibi, yasalara aykırı olarak otel ve 
motellerin müşterisi olmayanları kıyıdan yararlandırmama uygulamalarına da çok sık 
rastlanıyor (Çoban, 2018: 42). Muğla ili açısından MUÇEV (Muğla Çevre Vakfı) örneği hem 
Türkiye hem de sahiller bağlamında önemli bir kurumsal düzenleme ve yeni tür örgütlenme ve 
çitleme aracıdır. Özetle söylemek gerekirse MUÇEV; sahillerin özelleştirilmesi için devletin kamu 
malı sayılan sahillerini kapitalist piyasaya sürmek adına kullandığı bir aygıt işletmedir.  4 Nisan 
2014 tarihinde, Muğla’ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı  ortaklığı ile 
kurulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Muğla Valiliği ile protokoller yapan şirket, sözde 
Vakıf adı altında MUÇEV Turizm Ltd. Şti olarak varlığını sürdürmektedir. (Sitesinde detaylar 
görülebilir. http://www.mucev.org/). Muğla’da ki kıyılar böylelikle hiçbir yasal dayanağı 
olmayan ihale ve protokollerle çitlenmekte, fahiş fiyatlarla vatandaşların kıyılardan ve 
sahillerden yararlanması engellenmektedir. Nitekim Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile 
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki Yerlerin 
İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 42. maddesine göre MUÇEV’in kamu yararına faaliyet gösteren 
bir vakıf olmadığı gerekçesiyle Akyaka’daki Kadın Azmağı ve İztuzu sahilindeki üç kıyı alanını 
işletme protokolleri Muğla 1.ve 2. Muğla İdare Mahkemelerince iptal edilmiş ve Danıştay 
tarafından onaylanmıştır. Danıştay ayrıca mezkûr yönetmeliğin 65.maddesini iptal ederek 
kıyılarda bu işletmelerin rekreasyon ve diğer düzenlemeler yapmasını engellemiştir.  

Aşağıdaki resimler Bodrum’un Google Earth uygulamasından alınmıştır 
(www.google.com/earth/). Soldaki resim 1984 ve sağdaki resim ise 2018 yılına aittir. 
Karşılaştırmalı fotoğraflardan çitlemelerin hangi boyutlara ulaştığı görülebilir.  

 

  
 

Aşağıdaki fotoğraflar ise yine Türkiye’nin en önemli turistik destinasyonlarından biri olan 
Marmaris’e aittir. Yine google earth uygulamasından 1984 ve 2018 yılları karşılaştırmalı olarak 
alınmıştır. Böylece, Marmaris ve çevresinin de çitlenme boyutları görülebiliyor. 
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Çitlemelere rağmen sahillerle ilgili müşterek pratikler gün geçtikçe ortaya çıkmaktadır. İztuzu 
Kumsalı örnegi bu çerçevede ele alınabilir. Kumsaldan yararlananların kıyı ekosistemine yönelik 
yükümlülükleri çerçevesinde müşterek kararlar ve eylemlerle gerçekleştirdikleri bir 
müşterekleştirme pratiği olarak tartışılabilir (Çoban, 2018: 42). 

Özel Çevre Koruma Bölgesi alanı içinde bulunan İztuzu Kumsalı’nın, işletme ve işlettirme hakları 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından önce bir vakfa (MUÇEV Vakfı-Çoban eserinde bir vakıf 
diye bahseder biz ise ismini kullanıyoruz) verilir. O vakıf da kumsalı bir şirkete kiralar. Bu 
gelişmeleri tepkiyle karşılayanların oluşturduğu İztuzu Kumsalı’nı Kurtarma Platformu, kâr 
amacı güden bir işletme zihniyetiyle ne kumsalı yumurtlama alanı olarak kullanan caretta 
carettaların ne doğal ve kültürel varlıkların ne de bir bütün olarak kumsalın korunabileceğini 
vurgular. Uygulamadan vazgeçilmesini talep eder. İmza kampanyası düzenlenir. Bakanlık 
işlemleri idare mahkemelerinde dava edilir. Altı ay kadar süren bu gelişmelerden sonra şirketin 
bir gece traktörlerle kumsalı ele geçirmek istemesi üzerine, platform üyeleri kumsalda geceli 
gündüzlü süren çadır nöbeti başlatırlar. Mahkemeden lehte gelen bir ihtiyati tedbir kararı üzerine 
11 gün süren nöbete son verirler. (bkz. Çoban, Özlüer, Erensü, 2015: 404-405). Bakanlık geri adım 
atar, kumsalda deniz kaplumbağaları, biyolojik çeşitlilik, kirliliğin önlenmesi konularında 
araştırma yapılması için kumsalı üç yıllığına Muğla Üniversitesi’ne tahsis eder (Milliyet, 8 
Haziran 2015). 31 Mart 2019 seçimlerinin hemen ardından ise İztuzu Kumsalı 12 Nisan 2019 
tarihinde tekrardan MUÇEV’in eline geçti.  

Sahillerin müşterekleştirilmesi açısından diğer bir örnek ise Muğla Akbük Koyu örneğidir. 2019 
Nisan ayında Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçları, kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Jandarma, ağaç kesimiyle ilgili soruşturma başlattı ve 30 
menengiç ağacının kesildiğini belirledi. Bu olay çok büyük tepkilere yol açtı (www.cnnturk.com). 
Olayın duyulmasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile jandarma 
tarafından tahkikat başlatılmıştı. Tahkikat sonucunda ağaçların kesilmesi olayına karışan üç kişi, 
jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. 
(www.haberturk.com). Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akbük Sahili'ndeki ağaç 
katliamının izleri silinmesi için harekete geçti. Kesilen 30 ağacın hemen yanlarına 80 sığla ve 40 
menengiç olmak üzere 120 fidan dikildi (www.haberturk.com). Akbük’ün bu şekilde gündeme 
gelmesiyle beraber koyda bulunan kaçak yapılar da (daha önceden imar affı ile ilgili kısımda 
değinilmişti-özellikle imar affıyla yapıldıkları belirtiliyor) yıkılmaya başlandı ve bu bağlamda 15 
adet kaçak yapı yıkıldı (www.birgun.net).  

Müşterekleştirme pratikleri bağlamında Bodrum da ele alınabilir. Kamuoyunda uzun süre 
gündem konusu haline Gündoğan'daki 365 villa ve 80 odalı oteli içeren 'The Bo Viera' projesi ile 
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Gümbet'teki 'Le Chic' projesi sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bizzat bahsi 
geçen projeleri ve Bodrum’ın kıyılarını incelemek için 20.09.2019 tarihinde Bodrum’a gelmiştir. 
Murat Kurum aynı gün açıklama yaparak yapılan denetimlerde 8 projede 1611 konutun, 4 otel 
inşaatının; imara ve ruhsata aykırılıklar sebebiyle durdurulduğunu ve aykırılıklar giderilmesi 
için ilgili firmalara 1 aylık süre tanındığını belirtir (www.haberturk.com).  

Datça örneği sahillerin müşterekleştirilmesi bağlamında önemli örneklerden biridir. Muğla'nın 
Datça ilçesindeki halka açık Kurubük Koyu'nun, MUÇEV tarafından kiralanması için ihaleye 
çıkılması düşünülür ve bu durum tepkilere neden olur. MUÇEV (önceki bölümlerde MUÇEV’i 
detaylı anlatmıştık) tarafından kiralanması düşünülen 1700 metrekarelik koy için 26 Ocak 2019 
yapılması planlanan ihale öncesinde şartname hazırlanır. Şartnamede 6 metrekarelik 1 büfe, 16 
metrekarelik 2 pergole grubu, her biri 7 metrekare genişliğinde kadın ve erkek için 4 adet duş ve 
soyunma kabinleri yapılması yer alır. Yıllık kira bedeli olarak 40 bin liradan açılması planlanan 
ihaleyi alan firmanın şartnamade yapılması gerekenleri yerine getirirek 2 yıllığına koyu 
işletebileceği açıklanır. Ancak, ihale çevrecilerin tepkisine neden olur. Muğla Çevre Platformu 
(MUÇEP), Datça Üyesi Mimar Faruk Şahin konu ile ilgili açıklama yapar ve Datça'nın Çevre 
Düzeni Planı'nda, günübirlik kullanıma açılacak yerler arasında Kurubük Koyu'nun yer 
almadığını ve ihalenin iptal edilmesi gerektiğini söyler. Kurubük Koyu'nun birinci derece SİT 
alanı olduğuna dikkat çeken Şahin, "Burada herhangi bir yapılaşma yok. Yazın halk tarafından 
yoğun olarak kullanılıyor. İnsanlar, otomobilleriyle gelip denize giriyorlar. Şimdi burada 
yapılaşmanın önü açılıyor" der (www.cnnturk.com). Hem yerel halk hem de çevreci gruplar bu 
duruma tepki göstererk eylem yaparlar. Bu tepkiler dolayısıyla Kurubük Koyu’nun imara 
açılması ve duş, tuvalet ile kabin yapılarak kiralanması için çıkılan ihaleden vazgeçilir. Vali 
Yardımcısı ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEV) Yönetim Kurulu üyesi Kamil Köten'in ihaleden 
vazgeçildiğine yönelik açıklama yapar. MUÇEV açıklamasında, koyun kiralanmasından 
vazgeçildiğini duyururken, temizliğinin de vakıf tarafından yapılacağını bildirir. Vatandaşlar bu 
açıklamanın ardından hep birlikte Kurubük Koyu'na giderek, burada el ele verip 'Sevgi Zinciri' 
oluşturur. 'Kıyılar halkındır kiralanamaz' sloganı atan vatandaşlar, sadece Kurubük Koyu'nun 
değil, diğer tüm kıyı ve koyların da halkın elinden alınmaması için güç birliği yapacaklarını 
belirterek dağılırlar (www.ntv.com.tr). Aşağıdaki resimde halkın oluşturduğu sevgi zinciri 
görüntülenmektedir.  
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SONUÇ ve TARTIŞMA 

Günümüzde neoliberal politikaların yaygınlığı ile beraber piyasa gölgesi altında kalan her türden 
varlık neoliberalizmin bir anahtarı sayılan turizm sektörü vasıtasıyla piyasaya sürülmekte, meta 
haline getirilmekte ve çitlemeler yoluyla özel mülke geçirilmektedir. Bu çalışmada neoliberal 
turizm politikalarının da artan yaygınlığı neticesinde “çitlemelerin” hangi boyutlara ulaştığı 
gösterildi. Aynı zamanda çitlemelere karşı çitlemelerin alternatifi sayılan ve literatürde 
çitlemelerin ikiz kardeşi olarak görülen (çitlemeler müştereklerle vardır ya da yoktur) müşterek 
kavramı dolayımıyla kamu malı olan ve pratik dünyada müştereken kullanılamayan sahillerin 
müşterekleştirilmesi adına verilen mücadeleler ve olası müşterek(leş)tirme pratikleri 
değerlendirildi.  

Young ve Markham’ın (2019) da belirttiği üzere turizm sektörü ülke ekonomilerini, özellikle 
doğal ve sosyal çevreyi, kültürü ve insan ilişkileri gibi birçok unsuru çok büyük oranda 
çitlemesine rağmen henüz yeteri kadarıyla ve eleştirel olarak kapitalist bir gelişme ya da 
kalkınma olarak teorileştirilmemiştir (Young ve Markham, 2019). Çalışma aynı zamanda 
literatürdeki bu boşluğa bir katkı sunmaktadır.  

Müşterek kavramı literatüründe genel kuramsallaştırmalar genellikle iki sınıflamalı şekilde 
(kaynağa ve toplumsal ilişkilere göre-bkz. Çoban, 2018) ya da (anti-kapitalist (daha radikal) ve 
yenilikçi ve reformist (daha liberal)- (bkz. Haiven, 2016) ele alınmıştır. Bu çalışmada ise müşterek 
kavramı “kapitalizm” bağlamında ele alınmıştır. Yazarlar müşterekleri; 1-Kapitalist müşterekler, 
2- Kapitalizm ve müşterekler, 3- Anti-kapitalist müşterekler olarak kuramsallaştırmaktadır. 
Kuramsallaştırmanın bu şekilde yapılmasının amacı Marx (2003)’ın da ortaya koyduğu üzere 
ilkel birikim süreci ve müştereklerin çitlenmesi boyutu kapitalizmin doğuşunu simgeler. 
Müşterekleri anlamanın ve anlamlandırmanın da bu doğuşla birlikte (kapitalizm) ele alınması 
zorunluluğunu doğurur. Çalışmada yapılan kavramsallaştırma, müşterek kavramına da bu 
yönüyle bir özgün katkıdır. Çalışmanın sahiller bağlamında olması, Türkiye’nin en uzun kıyı 
şeritli ve en önemli turistik destinasyonlarından biri olan Muğla ili özelinde yapılması da 
çalışmayı önemli hale getirmektedir.  

Kitle turizmi ile sahiller üzerinde artan sermaye baskısı sahilleri gün geçtikçe önemli alanlar 
haline getirmektedir. Sermayenin çitleme hareketi ile birlikte halkın kullanımına ayrılan sahil 
kesimleri her geçen gün azalmakta, bu durum da direniş ve örgütlenmeleri meydana 
getirmektedir. Ayrıca neoliberal devletin sermaye ile omuz omuza verdiği mücadele, sahillerin 
çitlenmesi ve piyasaya sürülmeleri adına kolaylıklar sağlamaktadır. Muğla ili özelinde MUÇEV 
vakfı bu ele ele olma durumunun en önemli araçlarından biri haline gelmiştir. MUÇEV Muğla’da 
özellikle turizm sektörü ve sahiller bağlamında sermayeyi niteliksel yüceltmenin ve niceliksel 
yükseltmenin ana aktörlerinden biridir. Muğla bağlamında, çalışmada örnek bir olay olarak 
gösterilen Barselona örneğindeki gibi kısmen büyük çaplı örgütlenmeler ve çalışmalar söz 
konusu olmamakla beraber, yerel halkın gerek gösteri ve protestoları ve gerekse de MUÇEP gibi 
STK’ların varlığı sahillerin çitlenmesini önleme adına önemli adımları temsil etmektedirler. Bu 
durum ilerleyen yıllarda turizm bağlamındaki direniş ve örgütlenmeleri arttırma adına olumlu 
atılımlardır. Çalışmanın literatür bağlamındaki katkılarının yanı sıra sınırlılıkları da mevcuttur. 
Sahiller bağlamında sahadan elde edilecek verilerle yapılacak olan araştırmalarda müşterek 
kavramı ve müşterekleştirme pratiklerine önemli katkılar sunulabilir. Bu katkılar da turizm 
sektörü başta olmak üzere, yaşam alanlarımızda daha fazla müşterek alanlar oluşturmak adına 
verilecek mücadelelerin yol haritasını oluşturabilir.  
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Öz 

Geçmişten günümüze kadar köklü bir kültürel değere sahip olan Türk mutfağı, kullanılan 
malzemelerin çeşitliliği açısından zengin bir mutfak olup geleneksel ve yöresel yemekleri ile 
dikkat çekmektedir. Damla sakızı, Akdeniz ve Ege adalarında 2-3 metre boyunda olup 
kendiliğinden yetişen Anacardiaceae familyasına ait olan sakız ağacının (Pistacia lentiscus L.) gövde 
ve dallarının çizilmesi ile elde edilen doğal reçinedir. Saydam ve hoş kokulu bir ürün olan damla 
sakızı Türk mutfağında yemeklerde, içeceklerde ve özellikle sütlü tatlılarda koku, tat ve aroma 
özelliklerinden dolayı sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada damla sakızının genel özellikleri, 
tarihçesi, insan sağlığına etkisi ve Türk mutfağında kullanım alanları hakkında 1984-2020 yılları 
arasında yayınlanan çalışmalar (araştırma makaleleri, derlemeler, lisansüstü tezler, kongre 
bildirileri, kitaplar) taranmış ve elde edilen veriler başlıklar halinde bir derleme çalışması haline 
getirilmiştir. Damla sakızının üretim arttırma çalışmalarının yapıldığı, konu ile ilgili etkinlik ve 
festivallerin var olduğu görülmüştür. Ayrıca Osmanlı döneminden günümüze aktarılan ve 
damla sakızı ihtiva eden bazı reçetelerin günümüzde geleneksel olarak kullanılıyor olduğu 
belirlenmiştir.  
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Abstract 

Turkish cuisine, which has a rooted cultural value from the past to the present, has rich in the 
variety of materials used and attracts attention with its traditional and regional dishes. Gum 
mastic is a natural resin obtained by drawing the stems and branches of the Mastic tree (Pistacia 
lentiscus L.), which belongs to the Anacardiaceae family, which is 2-3 meters tall in the 
Mediterranean and Aegean islands. Mastic gum which is a clear and aromatic product, is also 
included in dishes and drinks in Turkish cuisine as a spice and main ingredient due to its 
fragrance, taste and aroma characteristics. In this study, the studies (research articles, reviews, 
postgraduate thesis, congress proceedings, books) which published between 1984-2020 on the 
general characteristics, history, effect of human health and usage areas in Turkish cuisine of gum 
mastic were scanned and the data obtained were compiled into titles. It is observed that 
production enhancement studies of gum mastic are carried out and there are activities and 
festivals related to the subject. Additionally, it has been determined that some recipes which 
contain gum mastic and have been transferred from the Ottoman period to the present, are 
traditionally used today. 
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Damla sakızı, Anacardiaceae familyasına ait olan sakız ağacından (Pistacia lentiscus L.) elde edilen 
ve hemen hemen bütün Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde ve özellikle Ege Denizi adalarında doğal 
olarak yetişen ağacın reçinesi olup anavatanı, adını da bu bitkiden alan Sakız Adası’dır (Çalışkan, 
2018). Yunanca “Mastika” ve Osmanlı kayıtlarında da “Mastaki” olarak geçen damla sakızının 
diğer bir adı da “Gözyaşı”dır. Damla sakızının gözyaşı olarak anılmasındaki rivayete göre; 
3.yüzyılda yaşamış olan ve sakız ağaçlarının konumlandığı bölgede katledilen Hristiyan 
azizlerinden Agios Isidoros’un ölümüne şahit olan sakız ağaçlarının ağlamaya başladığı, gözyaşı 
olarak nitelendirilen ise ağacın reçinesi olduğu ve ağaçların hâlâ ağladığı söylenmektedir (Yaşar 
Keskin, 2013). Ayrıca damla sakızı, “sakız reçinesi”, “gum mastic (doğal sakız reçinesi)” veya 
“Chios mastic” olarak da adlandırılmaktadır (Erdönmez, 2018).  

Günümüzde sadece ticari olarak Yunanistan’ın Sakız Adası’nda üretilmekte olup ham şekliyle 
veya işlenerek farklı sektörlerde ve farklı ürünlerde kullanılmaktadır (Çalar, 2013). Diğer 
Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde de yetiştirilebilen sakız ağacından, Sakız Adası’ndakinden alınan 
verimlilik ve ürün kalitesinin düşük olmasında adanın çevresindeki su altı volkanların etkili 
olduğu düşünülmektedir (Yaşar Keskin, 2013). Damla sakızı, gıda korumada, hazmı 
kolaylaştırmada, birçok sağlık ürünlerinin yanı sıra Türk mutfağında lokum, dondurma, sütlaç 
gibi sütlü tatlılar ile birçok yemekte temel aroma maddesi olarak kullanılmaktadır (Akdemir vd., 
2013; Erdönmez, 2018; Kılıç, 2019). Bunun yanı sıra yalnızca damla sakızı değil sakız ağacının da 
Türk mutfağında kullanımı bulunmaktadır. Muğla’da yapılan Sakızdırık köftesinde sakız 
ağacından yapılan çöp şişlerin kullanılması dolayısıyla bu ismi aldığı söylenmektedir (Çelik vd., 
2020). 

Bu çalışmada damla sakızının genel özellikleri, tarihçesi, insan sağlığına etkisi ve Türk 
mutfağında kullanım alanları hakkında 1984-2020 yılları arasında yayınlanan çalışmalar 
(araştırma makaleleri, derlemeler, lisansüstü tezler, kongre bildirileri, kitaplar) taranmış ve elde 
edilen veriler başlıklar halinde bir derleme çalışması haline getirilmiştir. 

 

Damla Sakızının Tarihi ve Üretimi 

Sakız Adası’nda yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda, 6 bin yıllık sakız ağacının (Pistacia 
lentiscus L.) yaprak fosillerinin bulunması anavatanının Sakız Adası olduğunu göstermektedir. 
Sakız ağacı, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerden özellikle Yunanistan, Türkiye, İtalya ve İspanya’nın 
kıyı bölgelerinde doğal olarak yetişen Pistacia cinsinin 14 türünden birisidir (Onay vd., 2016). 2-3 
metreye kadar uzayabilen, kendiliğinden yetişen ve dalları sık olan bir bitkidir. Temmuz ve 
ağustos aylarında gövde ve dallarına yatay olacak şekilde çentikler açılmakta ve gözyaşı şeklinde 
“Schinos” olarak bilinen sarımtırak ve saydam damlalar halinde reçine akmaktadır (Emecen, 
2011; Çalışkan, 2018). Sıvı olan reçine kuruduktan sonra oda sıcaklığında oldukça sert ve kırılgan 
bir yapı haline gelmekte ve reçinenin, Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış olan Yunanlı 
hekim ve farmakoloji alanında uzman olarak bilinen Dioscorides Pedenius zamanından beri 
toplanıp sağlık, kozmetik ve yemek yapımında kullanıldığı bildirilmektedir (Hakgüder Taze vd., 
2014). Damla sakızı, narenciye ve hoş odunsu bir kokuda, ekşimsi tatta, canlı ve taze görünümde 
karakterize edilmekte, bununla birlikte içerisinde uçucu yağ, masticin, reçine, reçine asidi, alkol 
de bulunan bir ürün olarak tanımlanmaktadır (Yaşar Keskin, 2013; Rigling vd., 2019). Ayrıca 
fenolik bileşikler de dâhil olmak üzere çok sayıda biyoaktif bileşen içerdiği, monoterpen ve 
triterpen gibi terpenlerin kaynağı olduğu bildirilmiştir (Papada ve Kaliora, 2019). Bunların 
haricinde damla sakızında renk önemli bir kalite kriteri olup, okside olmuş sarı renklilerin tercih 
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edilmediği, daha temiz ve şeffaf renkli olanların daha kaliteli olduğu, şeffaf ve cam boncuk gibi 
görünenlerin ise en kaliteli olduğu belirtilmektedir (Akdemir vd., 2013).  

Sakız Adası’nda ilk üretim ve tarımının başlangıcı Orta Çağ olarak gösterilmekte, daha 
sonrasında adaya sırasıyla Bizans İmparatorluğu ve Cenovalıların hüküm sürdüğü ve 1566 
yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından Osmanlı 
İmparatorluğunun egemenliğine geçen adada sakızın oldukça önemsendiği bilinmektedir 
(Berbercan, 2016). Osmanlı’da damla sakızı padişaha ait has gelir olarak kabul edilip en iyi kalite 
damla sakızı olan beyaz ve iri taneliler saraya gönderildikten sonra geri kalan damla sakızının 
ise ticareti yapıldığı bilinmektedir (Emecen, 2011; Yaşar Keskin, 2013). 

Ülkemizde sakız ağacı öncelikle İzmir’in Çeşme ve Karaburun ilçeleri başta olmak üzere Muğla 
ve Antalya’da da doğal olarak yetişmekte ve bu bölgelerde yetiştiriciliğinin yapılabileceği alanlar 
bulunmakta ve ayrıca Çeşme ilçesinin sakız ağacı potansiyeli, Sakız Adası’ndan daha iyi olduğu 
ancak ağaçların ya üretim yapılamayan ya da terbiye edilmeyen çalı formundaki ağaçlar olduğu 
belirtilmektedir (Kılınç, 2013; Onay vd., 2016). Bu amaçla Falım sakızları (Cadbury) ve TEMA 
Vakfı İzmir Gülbahçe’de, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü araştırma sahasında “Bozuk Sakız 
Ağacı Rehabilitasyonu Projesi” ile sakız ağaçlarının aşılanması yoluyla, damla sakızı üretiminin 
gerçekleştirilmesi ve ülkemize ekonomik girdi sağlanması hedeflenmiş bu proje sonrasında Urla-
Kadıovacık 95 Numaralı bölmede “Sakız Ağacı Klon Parkı” projesi 2012-2015 yılları arasında 
tamamlanarak 108 adedi erkek, 16 adedi dişi olmak üzere toplam 124 klon, 935 bireyi koruma 
altına alınıp, 2015 yılında tamamen Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir (Kılınç, 2013; 
Kılıç, 2019). Morkan (2009) sakız ağacının İstanbul Burgaz Ada’da, İzmir, Ankara İncesu’da, 
Kayseri, Muğla Marmaris ve Datça’da ve Aydın Kuşadası’nda, Antalya Kemer’de, Mersin 
Tarsus’ta, Sivas Ulaş’ta Seyhan ve Hatay kesimlerinde rastlandığını belirtmektedir. Sakız 
ağaçlarının kesilerek kereste olarak kullanılması, kırsal nüfusun azalması, sakız yetiştiriciliği 
kültürünün göç eden yerel halk ile birlikte kaybolması ve başka sektörlere verilen öncelikler 
sebebiyle tarım alanlarının yok edilmesiyle birlikte, ülkemizde sakız ağacı yetiştiriciliği olumsuz 
olarak etkilenmiş ve 2014-2019 yılları arasında uygulanmak üzere Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından “Sakız Eylem Planı” oluşturulması gerekliliği doğmuştur. Türkiye’nin kültürel, 
ekonomik ve sosyal bir parçası olan bu ürüne, hak ettiği değeri ve emeği yeniden vermek ve 
Türkiye’ye tekrardan kazandırılıp, gereksinimi dâhilinde iç kaynaklardan temin etmesi 
amaçlanmıştır (Orman Genel Müdürlüğü, 2014). Şubat 2020 tarihli Orman Genel Müdürlüğü 
2019 yılı İdare Faaliyet Raporu incelendiğinde belirledikleri alanlarda hedefledikleri oranda sakız 
ormanlarını kurarak hem çevre kirliliği ve ormansızlaşma gibi küresel problemlerin azaltılmasını 
hem de ekosistem bütünlüğünün korunmasına yardımcı olarak önemli başarı sağlamışlardır.  

Kılıç (2019), Sakız Adası Damla Sakızı Üreticileri Birliği’nin çatısı altında Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu 22 farklı kooperatif barındırdığı, mastihashop olarak kurulan mağazaları aracılığıyla 
damla sakızlı ürünleri pazara sunduğunu ve bu ürünler 1997 yılında Avrupa Birliği’nden AET 
2081/92 yönetmeliği uyarınca coğrafi işaret aldığını ve 2016 yılında agroturizm faaliyetlerini 
arttırmak amacıyla Sakız adasının güneyinde sakız ağacı temalı bir müzenin açıldığını 
bildirmektedir. 

 

Damla Sakızının Sağlık Üzerine Etkileri 

Damla sakızı, tıp ve ilaç sektöründe önemli bir yere sahiptir. İlk çağdan itibaren kayıtlara geçen 
bilgilere göre, “tıbbın babası” olarak bilinen Hipokrat, sakız ağacından elde edilen reçinenin 
kadın hastalıkları üzerinde etkili bir ilaç olduğunu belirtmiştir. İbn Sînâ’nın “El-Kânûn Fî’t-Tıbb” 
adlı eserinde “Geriatri” bölümünde damla sakızının sindirim sistemini düzenleyici olarak 
kullanılabileceği, mide ve karaciğerin düzenli bir şekilde çalışmasını sağladığını ve beyin 
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gelişiminde de etkisi olduğunu söylemiştir (Acıduman ve İlgili, 2010; Tatlı, 2017). Eski Mısır 
uygarlığında damla sakızı ve reçinesinin soğuk algınlığı rahatsızlıklarında kullanıldığı (Dönmez, 
2019), eski Yunanlıların ise damla sakızını, yatıştırıcı ve antibakteriyel özellikleriyle, mide ve 
karın ağrısı gibi rahatsızlıklar için kullanıldığı söylenmektedir (Marone vd., 2001). Ayrıca damla 
sakızının diş temizlemek ve ağız sağlığının korunması amacıyla da çiğnendiği, pastil olarak ve 
diş tedavilerinde kullanıldığı ve 15. yüzyılda yaşamış olan ünlü hekim Şerefeddîn Sabuncuoğlu 
“Mücerreb-nâme” adlı eserinde de aynı etkilerden söz ederken üst ve alt solunum yollarını 
iyileştirici etkisi olduğundan da bahsetmektedir (Uzel, 1984; Şar ve Süveren, 2006; Sargın vd., 
2013; Özdoğan, 2018). Hekim Yakup Paşa’nın, Fatih Sultan Mehmet için yaptığı iki ayrı macunda 
damla sakızını kullandığı ve bel ağrısı, mide ve bağırsak sindirimini kolaylaştırması gibi yararları 
olduğunu söylemektedir (Davulcu ve Tugay, 2018). Yapılan çalışmalar derlendiğinde damla 
sakızının; antienflamatuar, antioksidan ve antimikrobiyal özellikler gibi farklı biyolojik 
aktiviteler gösterdiği ifade edilmektedir (Koutsoudaki vd., 2005; Mahmoudi vd., 2010; Furkan, 
2016; Özçelik, 2018). Bu gibi yararların sonucunda damla sakızı, Avrupa Tıp Ajansı Bitkisel Tıbbi 
Ürünler Komitesi tarafından geleneksel bitkisel tıbbi ürün sınıfında değerlendirilmiştir (Kılıç ve 
Uysal, 2019).  

 

Damla Sakızının Türk Mutfağında Kullanımı 

Damla sakızı, Türk Mutfağında uzun zamandan beri özellikle et yemekleri ve tatlılarda aromatik 
koku ve lezzet vermesinin yanı sıra koruyucu özelliği ve raf ömrünü uzatması amacıyla da tercih 
edilen bir gıda ürünüdür (Orman Genel Müdürlüğü, 2014; Kılıç, 2019). Türk mutfağının yanı sıra 
Yunan ve Arap mutfağında damla sakızı tozunun tatlandırıcı ve aroma vermek amacıyla gıda 
katkı maddesi olarak, şeker içeren jel formumun tatlandırıcı olarak, yağının ise içeceklerde tatlılık 
vermesi amacıyla kullanıldığı bilinmektedir (Triantafyllou vd., 2011). Şekerleme, unlu mamuller 
ve içeceklere aroma katmak amacıyla kullanımının dışında soslarda kıvam arttırıcı olarak 
kullanımı bulunmaktadır (Yaşar Keskin, 2013; Özçelik, 2018). En yaygın kullanıldığı ürünler; fırın 
ürünlerinden ekmek, bisküvi, kek ve krakerlerde, sütlü tatlılardan muhallebi, sütlaç gibi 
ürünlerde ve bunun yanı sıra helva, lokum, dondurma olduğu bildirilmektedir (Fıtlamak, 2014; 
Onay vd., 2016). Puding ve dondurmalarda kullanımında ana malzeme olarak yerini almakta 
açık beyaz renk almasını da sağlamaktadır (Kılınç, 2013). Türk kahvesi, salep ve soda gibi 
alkolsüz içecekler, sakız likörü gibi alkollü içeceklerde, pilavlarda da tat ve koku verici madde 
olarak da kullanıldığı ayrıca, yağ ile karıştırılarak balığa sürüldüğünde koku alma özelliğinin 
olduğu da belirtilmektedir (Orman Genel Müdürlüğü, 2014; Kılıç, 2019).  

Osmanlı mutfağında kullanımı incelendiğinde; 13.yüzyılda yaşamış olan Muhammed b. El-
Kerim tarafından derlenen Kitâbü't-Tabih adlı eserde damla sakızının baharat olarak kullanıldığı 
ve damla sakızının büyük, beyaz, şeffaf damlalar şeklinde, dövülmemiş ve temiz olması gerektiği 
yazmaktadır (Pişkin, 2009). Damla sakızı 15.yüzyıldan 19.yüzyıla kadar baharat olarak 
kullanılmasının yanı sıra özellikle pilav, şerbet, macun ve tatlılarda kullanılan malzemelerden 
biri olma özelliğini taşımıştır (Yerasimos, 2014b). Muhammed bin Mahmûd Şirvanî tarafından 
15.yüzyılda yazılan Mustafa Argunşah ve Müjgân Çakır tarafından derlenen “15.Yüzyıl Osmanlı 
Mutfağı” adlı eserde damla sakızının kullanıldığı yemekler farklı bölümler içinde tarifleri ve 
faydaları ile anlatılmış olup şu şekildedir: Ekşi yemekler kısmında “İbrahimiye, Zibac aşı, Nirbac, 
Tuffahiye, Hısrimiye, Hulviye (Ferhane aşı), Rummaniye (Nar aşı), Ribasiye, Sumakiye, Limoniye, 
Memkuriye aşı, Hubeyşiye, Zerdali aşı, Narenciye aşı, Narlı sirke aşı, Maseviusiye”; Süt ve un ile yapılan 
yemekler kısmında “Maziyre, Lebeniye aşı, Mücezzea, Ukeyke aşı, Masliye aşı”; Çorba, pilav ve un ile 
yapılan yemekler kısmında “Ispanak aşı, Pirinç pilavı, Müceddere aşı, Maşiye aşı, Mukliye aşı, Itriye 
aşı, Mühellebiye aşı (Bıhtıla aşı)”; Kalye ve naşife ile benzer yemekler kısmında “Anberiye, Ayva 
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kalyesi, Turunç kalyesi, Fahitiye kalyesi, Dövülmüş ekşi köfte, Boranı kalyesi, Altın kalyesi, Nergis kalyesi, 
Soğan kalyesi”; Ekşi ve tatlı konulmayan kalye, boranı ve kavurma türü yemekler kısmında 
“Reyhaniye kalyesi, Menbuşe kalyesi, Kabak boranısı, Taze bakla kalyesi, Muhfiye kalyesi, Sade köfte, 
Gürdiye kalyesi”; İçerisinde tatlı malzemeler konulan kalye ve kavurma yemekleri kısmında 
“Hurma kalyesi”; Herise ve tandırda pişen yemekler kısmında “Kebise, Bumbar, Paça aşı, Tandırda 
pişen sikbac aşı”; Mutaccan, bevarid, maklube, senbuse ve bu tür de yapılan yemekler kısmında 
“Masus, Yumurta kavurması”; Balık yemekleri kısmında “Balık biryan”; Huşknan, kadayıf ve 
içerisine un katılıp bunlara benzer olan yemekler kısmında “Zerbudil” yemekleridir (Argunşah 
ve Çakır, 2018). 

16.yüzyılda Osmanlı döneminde bulunan bazı vakfiyelerde temel gıdaların yanında yemek ve 
tatlıları lezzetlendirmek için damla sakızı kullanıldığı söylenmekte olup, buğday çorbasında 
kullanımı bunun örneklerinden biri olarak verilebilir (Kazancıoğlu, 2017). Bununla birlikte 
Osmanlı Saray mutfağında ekmek ve unlu mamullere de damla sakızının ilave edildiği, Ramazan 
ayında padişah sofrası için hazırlanan tatlıların içinde damla sakızının kullanıldığı ifade 
edilmektedir (Özlü, 2011; Akkoyunlu, 2012). Osmanlı zamanında yalnızca Osmanlı saray 
mutfağında değil İstanbul’da şeker imalatı yapılan imalathanelerde de çeşitli malzemelerle 
birlikte damla sakızının da konulduğu söylenmektedir (Haydaroğlu, 2003). 

Hüdâyî Tekkesi Vakfı’na ve Sultan II. Mahmud dönemine ait olan 1825 ve 1835 yılları arasında 
kayıt altına alınan “Mecmuâ-i Fevâid” adlı eserde “Koyun külbastı, Müluki sakız helvası, 
Patlıcan pilavı” isimli yemeklerin içerisinde damla sakızının bulunduğu yazmaktadır 
(Gündüzöz, 2016). Mehmet Kâmil tarafından 1844 yılında basılan ve ilk Türk yemek kitabı olarak 
geçen “Melceü't –Tabbâhin (Aşçıların Sığınağı)” isimli eserde de börekler kısmında Sakız 
böreğinden, Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde ise damla sakızının yiyecek ve içeceklere tat ile 
koku veren ve hastalığı iyileştirici olarak kullanılan baharat çeşitlerinden biri olduğu 
söylenmektedir (Acar Tek ve Sürücüoğlu, 2014; Yerasimos, 2014a). Osmanlı mutfağının yabancı 
dildeki ilk yayın olma özelliğini taşıyan ve 1864 yılında Türâbi Efendi tarafından yazılan ve “A 
Manual of Turkish Cookery” adı ile İngilizceye çevrilen eserde damla sakızının kitabın yahni ve 
pilaki kısmında “Yağsız uskumru pilakisi”; pilavlar kısmında “Patlıcan pilavı, yağsız pilav, tavuk 
pilavı, baş pilavı, susuz pilav”; soğuk tatlılar kısmında ise “badem kurabiyesi”nden 
bahsetmektedir (Aktürk, 2005; Yerasimos, 2014a; Ayyıldız ve Sarper, 2019). 

Yukarıda kısaca bahsedilen ve Osmanlı mutfağında kullanımı açıklanan damla sakızı 
günümüzde Türkiye’nin Cittaslow Başkenti unvanını alan Seferihisar’da “tatlı tarhana” olarak 
isimlendirilen ve damla sakızı eklenerek tarhana yapıldığı ve 2009 yılında gerçekleştirilen Terra 
Madre (Toprak Ana) gününde yöresel yemekleri tanıtmak amacıyla misafirlere ikram edildiği 
bildirilmektedir (Hocaoğlu, 2010). Eskiden zengin tarhanası olarak da bilinen ama halkın 
günümüzde sakızlı tarhana (Kızsarlı) olarak isimlendirdiği, içerisinde un, süt, damla sakızı, 
karanfil ve tuz bulunmakta olan bu ürünün Kooperatif tarafından patenti alınmış ve “Anadolu 
Lezzetleri” adı altında satılan 71 tane üründen biri olma özelliğindedir. Aynı zamanda her yıl 
Toprak Ana günü dolayısıyla Seferihisar Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Belediye, Teos 
Slow Food Birliği tarafından Seferihisar meydanında pişirilerek dağıtılmakta ve ayrıca sakızlı 
tarhananın hamurundan pişi yapılarak halka ikram edilmektedir (Coşar, 2017). İzmir’in yemek 
kültürünün tanıtılmasında kullanılan, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından hazırlanan 
broşürlerde de yöresel yiyecekler içinde sakız reçelinin olduğu bilinmektedir (Saatcı, 2019). 
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde keçi sütü ve nişasta ile beraber damla sakızı da eklenerek 
“sakızlı muhallebi” adı ile yapılan bir muhallebi ve “damla sakızlı lor kurabiyesi”nin yöresel 
olarak yapıldığı görülmektedir (Bayrak, 2014; Çavuşoğlu ve Çavuşoğlu, 2018). Damla sakızının, 
eskiden Ayvalık’ta genellikle yemeklerde ya da tatlılarda kullanıldığı, lohusa ziyaretlerinde ve 
düğünlerde yapıldığı ancak günümüzde bu geleneklerin kalmadığı ve sadece damla sakızlı 
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kurabiye olarak yapılıp turistlik ürün olarak pastanelerde satıldığı söylenmektedir (Coşar, 2017; 
Yılmaz ve Akman, 2018). Damla sakızı reçeli ve şerbetinin Ege Bölgesi’nde hâlâ tüketildiği (Tatlı, 
2017) yeni lezzetler elde etmek için Türk kahvesine de damla sakızının eklenebildiği 
söylenmektedir (Özdamla Akkaya, 2019). Mardin ilinde yaşayan Süryanilerin Türk kahvesini 
genellikle damla sakızı, kakule gibi ürünlerle aromalandırıp tükettikleri bilinmektedir (Toprak 
vd., 2018).  

 

Damla Sakızının Kullanıldığı Bazı Tarifler 

Türk Mutfağında damla sakızı ile yapılan yemek ve içeceklere ait örnekler tarifleriyle birlikte 
aşağıda verilmiştir.  

 

Yalancı Tarhana (Taze Tarhana) 

Bilecik ilinde yapılan bir çorba çeşididir. Un, yağ ve salça 2-3 dakika kavrulup, kıvamına uygun 
olarak sıcak su ilave edildikten sonra karıştırılarak tuz eklenir. Daha sonra havanda dövülmüş 
damla sakızı ve yoğurt eklenip sürekli karıştırılarak çorbaya eklenir. Piştikten sonra üzerine nane 
serpilir (Gürsoy, 2016).   

 

Patlıcanlı Pilav 

16.yüzyıldan günümüze aktarılan bir pilav çeşididir. Günümüzde bol domatesli pişirilen 
patlıcanlı pilav 18.yüzyılda ballı, tarçınlı, safranlı ve sakızlı pişerdi. Yerasimos (2014b) tarafından 
tarifi 1764 tarihli Risaleden alınan reçeteye göre; safran, sirkeli suya konularak 1-2 saat 
demlendirilir, pirinç yarım saat tuzlu ılık suda bekletilir ve sonra yıkanıp süzülür. Patlıcanın 
kabukları alacalı olacak şekilde soyulup, ceviz büyüklüğünde doğranarak tuzlu kaynar suda 2-3 
dakika haşlanıp süzülür. Yemeklik doğranan ve pembeleşinceye kadar kavrulan soğana ilave 
edilir ve ezmemeye dikkat edilerek kavrulur. Diğer taraftan tencereye 3 bardak sıcak su eklenir, 
tuz, safran, havanda dövülmüş damla sakızı ve bal eklenir ve bir taşım kaynadıktan sonra pirinç 
konulur. Tencerenin kapağı kapatılır ve pirinç suyunu çekene kadar 10-15 dakika kısık ateşte 
pişirilip karabiber ve tarçın ilave edildikten sonra tencerenin ağzı bezle örtülerek demlendirilir.  

 

Rummâniyye (Nar Ekşili Kalye) 

Küçük doğanmış kuşbaşı eti yağda çevrildikten sonra tuz eklenerek sıcak suda pişirilir. Patlıcan 
ve balkabağı istenilen büyüklükte doğranıp, doğranmış soğanla birlikte tencereye eklenir. 
Kimyon, kişniş, tarçın, havanda dövülmüş damla sakızı, karabiber ve kuru nane ilave edilerek 
pişirilmeye bırakılır. Piştikten sonra nar ekşisi, dövülmüş sarımsak ve nane ilave edilip 
dinlenmeye bırakılır (Güldemir ve Işık, 2012). 

 

Sakız Yahnisi 

Ege Bölgesi’nde yapılan kuşbaşı et ve arpacık soğandan oluşan ve damla sakızıyla 
lezzetlendirilen bir yahni çeşididir (Onay vd., 2016). Et yıkandıktan sonra süzülür, suyu çekene 
kadar kavrulduktan sonra sıcak su ilave edilir. Tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde yaklaşık 
bir saat pişirilir. Arpacık soğan, küp doğranmış domates, sarımsak, sirke, kimyon, tuz ve 
karabiber eklenip domates suyunu çekene kadar yaklaşık yarım saat pişirilir. Damla sakızı 
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havanda tuz ile birlikte dövülüp ilave edilerek ocaktan alınır (Bayrak, 2014). Aynı yemeğin 
İzmir’de yapılış şekli biraz farklı olup et, arpacık soğan ve damla sakızı dışında domates, portakal 
kabuğu, defne yaprağı, taze karabiber, kimyon, sarımsak ve çok az da sirke ilave edilmektedir 
(Gürsoy, 2016).  

 

Bayram Ekmeği 

Balıkesir ilinde yapılan bir ekmek çeşididir. Ekşi maya, un, damla sakızı, tuz, karanfil suyu (3-4 
adet karanfil 1 bardak sıcak suyun içerisinde 5 dakika kadar ıslatılarak süzülür) ve ılık su ile 
ekmeklik hamur hazırlanır. Mayalanması için ekmek hamuru dinlendirilir. Hamurdan yarım 
ekmeklik parça alınır, uç kısımlara doğru hafif daraltarak elips şekli verilir. Yan yana iki tanesi 
veya daha küçük hazırlanmış beş tanesi yapışık olarak şekillendirilir. Buna “parmak ekmek” 
denilir ve iki tanesinin arasına gelecek şekilde burma şerit de konularak süslenir. Özellikle 
bayramlarda hazırlandığında içine karanfil tozu konulur ve bayramlarda yapıldığı için “bayram 
ekmeği”, şekli nedeniyle “parmak ekmek” adları verilmiştir (Taşlı ve Kahraman, 2015; Demirel 
ve Karakuş, 2019). 

 

Gebze Bayram Çöreği 

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yapılan, anason, tarçın, karanfil, 
damla sakızı, yağ, şeker, ceviz, susam, çörek otu, çavdar unu, beyaz un, su ve tuz ile yapılan 
dışarıda 5 gün buzdolabında ise 15 gün taze olarak kalabilen “bayram çöreği” olarak adlandırılan 
bir çörektir (Üzümcü vd., 2017).   

 

Mahlepli Çörek 

Bursa ilinin Mudanya ilçesinin bir kasabası olan Tirilye’de nişan günü damat ailesinin kız evine 
cevizli baklava ile ikramlık olarak götürdüğü bir hamur işidir. Kızdırılmış zeytinyağı unun 
üzerine dökülerek hamur haline gelene kadar yoğrulduktan sonra ortası havuz gibi açılır. Az 
şekerli süt ile ezilmiş maya, yumurta beyazı, tuz, damla sakızı, şeker, mahlep ve anason eklenip 
yoğrulur. Hamur dinlenmeye bırakılır. Mayalanan hamurdan koç, saç örgüsü, yumurtalı gödek 
(içinde yumurta olan sepet şeklinde çörek) şekilleri hazırlanır, üzerine sırasıyla yumurta sarısı, 
tarçın ve susam sürülerek parmaklarla çöreklerin üzerine parmak izi şekli verilir. Diğer bir 
süslemede çatal yumurtaya batırıldıktan sonra çöreklerin üzerine çeşitli şekiller yapılır. En son 
olarak daha önceden kabukları ayıklanmış olan iç badem çöreklerin üzerine yerleştirilir ve taş 
fırında pişirilir (Tunçdöken, 2009).  

 

Sakızlı Kebap 

Bursa ilinde yapılan bir kebap çeşididir. Et kuşbaşı doğranarak rendelenmiş soğanla kavrulur ve 
biraz sıcak su eklenir. Et yumuşayıp iyice pişinceye kadar kaynatılır. Et pişerken içine 
gülsuyunun içinde dövülmüş 3 parça damla sakızı konur. Bir tutam un, dövülmüş sarımsak, 
tarçın, karabiber, karanfil eklenerek biraz daha kaynatılıp ateşten alınır. Başka bir kapta 
patatesler haşlanıp sütün içinde ezilerek püre haline getirilir, püre tabaklara konup üzerine etler 
dizilir (Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Birliği, 2012). 
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Badem Kurabiyesi 

Osmanlı mutfağının yabancı dildeki ilk yayın olma özelliği taşıyan ve 1864 yılında Türâbi Efendi 
tarafından yazılan “A Manual of Turkish Cookery” adıyla çevrilen kitapta geçen bir tariftir. 
Badem, şeker ile birlikte havanda dövüldükten sonra yumurta beyazı, damla sakızı ve tarçın 
eklenerek havanda iyice dövülür. Karışım hamur kıvamına gelince istenilen şekil verilerek yağlı 
kâğıt serilen tepsiye dizilir ve üzerine tekrardan yağlı kâğıt konulup yağlı kâğıtların kenarları 
açılmayacak şekilde kıvrılır ve yaklaşık bir saat pişirilir (Aktürk, 2005).  

 

Gerdan Tatlısı (Gerdaniye) 

İzmir’de yapılan bir tatlı çeşidi olup koyun gerdanından yapılmaktadır. Gerdanın yağları 
ayıklandıktan sonra üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su eklenir. Önce orta sonra kısık ateşte 
uzun süre kaynatılır ve kaynarken üzerindeki köpüğü alınır.  Etler kemiğinden ayrılacak kadar 
iyi piştikten sonra soğumaya bırakılır. Haşlanmış gerdan etleri kemikten ayrılır. Ayıklanan 
etlerin üzerine gerdan suyu ilave edilerek orta ateşte kaynamaya bırakılır. Bir gün önceden suda 
bekletilen kayısı ve erikler ilave edilip tahta kaşık yardımıyla karıştırılarak yumuşatıldıktan 
sonra çubuk tarçın, karanfil, kavrulmuş iç badem, kavrulmuş fıstık, şeker eklenerek 
karıştırılmaya devam edilir. Son olarak şekerle ezilen damla sakızı ilave edilip biraz daha pişirilir 
(Gürsoy, 2016).  

 

Sütlü Bulgur 

İzmir’in Karaburun ilçesinde yapılan ve börek harcı veya çorba yapımında kullanılan bir 
malzemedir. Göce ayıklanıp kepeğinden ayrılır, havanda karanfil ve damla sakızı toz haline 
getirilir. Süt ocağa konularak kaynatılıp sonrasında göce, irmik ve tuz ilave edilerek pişirilir. Göce 
yumuşayana kadar devamlı karıştırılır ve üzerine karanfil ve damla sakızı ilave edilip ocaktan 
alınır ve elde edilen ılık hamur yoğurulup bezlere serilerek güneşte kurutulduktan sonra 
ufalanır. Sonrasında kevgirden geçirilerek 1-2 gün daha güneşte kurutulup temiz bir bez torba 
içerisinde muhafaza edilir (Bayrak, 2014).  

 

Sakız (Mastika) Şerbeti 

Havanda dövülerek toz haline getirilen damla sakızı kaynayan suya konulup üzerine şeker ve 
limon eklenerek karıştırılır ve soğuduktan sonra servis edilir. Hazır olan sakız reçelinin ılık suda 
eritilip biraz limon suyu eklenerek yapılması da bir diğer yapılış şeklidir (Tatlı, 2017). 

 

TARTIŞMA, SONUÇ veÖNERİLER 

Bu çalışmada damla sakızının tarihi, genel özellikleri, insan sağlığına etkileri ve Türk Mutfağında 
kullanım yeri ile ilgili literatür bilgilerinin derlenmesi amaçlanmıştır. Damla sakızı, dünyada 
sadece Sakız Adası’nda ticareti yapılan ve önemli bir geçim kaynağını oluşturan doğal bir gıda 
ürünüdür. Antimikrobiyal ve antioksidan gibi biyolojik aktivite gösteren ve fenolik bileşikler 
içeren sağlığa olumlu etkileri olan bir gıda ürünü olup bu amaçla farklı sektörlerde kullanım alanı 
bulan Sakız Adası’nın en önemli tarım ürünü olarak kabul edilmektedir. Damla sakızının çeşitli 
yararlı etkilerinden dolayı geçmişte olduğu gibi günümüzde de sağlık sektöründe 
kullanılmaktadır. Çalışmamızın konusunu oluşturan Türk mutfağında kullanım alanları 
incelendiğinde kıvam arttırıcı, aroma verici ve koruyucu özelliklerinden dolayı bazı hamur işi 
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çeşitleri, sütlü tatlılar, helva, lokum, dondurma, Türk kahvesi ve yaşamın geçiş dönemlerinden 
biri olan evlilik törenlerinde yapılan ikramlıklarda var olduğu görülmektedir. Hatta aynı 
coğrafyada yaşayan farklı etnik kökenli toplumların da benzer ürünleri tüketmesini 
toplumlararası mutfak etkileşimin yaşandığının bir göstergesi olarak kabul etmek mümkündür. 
Osmanlı döneminde kullanımında ise kalyeler, boraniler, ekşili yemekler, çorbalar, pilavlar ve 
tatlılar kategorisinde birçok yemeğin bazen tamamlayıcısı, bazen de baharatı olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Ülkemizde özellikle Çeşme Yarımadası’nda yapılan sakız yetiştiriciliğinin nitelik 
ve nicelik olarak arttırılmasına ilişkin Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından devam eden çalışmalar 
var olup, sakız yetiştiriciliği için elverişli olan bu tarım alanlarının envanterinin çıkarılması, yok 
olmakta olan üretimin yeniden canlandırılması, girişimcilere fidan temini konusunda destek 
olunması gibi konularda öngörülen faaliyetler kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
2014-2019 yılları için Sakız Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu şekilde, sağlık, kimya ve gıda 
sektörlerinde çeşitli şekillerde kullanılan damla sakızının, ithal edilmesinin azaltılması hatta ülke 
gereksinimin iç kaynaklardan sağlanacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte ülkemizin sahip 
olduğu tarımsal zenginlik coğrafi işaret potansiyelini akıllara getirmektedir. Damla sakızı ile 
yapılan yöresel ve geleneksel yemeklerimiz ile içeceklerimizin coğrafi işaretli ürünler olarak 
başvurunun yapılıp tescillenmesi önemlilik arz etmektedir. Böylelikle bölgeye olan talep ve 
ilginin artması ve destinasyon pazarlamasında bir unsur olarak kullanılması sağlanırken 
geleneksel ve yöresel ürünlerimiz korunmaya devam edecektir. Yöresel yemeklerimizden biri 
olan Gebze çöreğinin Gebze Ticaret Odası tarafından Ankara’da 19-21 Eylül 2019 tarihlerinde 
düzenlenen II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde tanıtımı yapılmış olup, coğrafi 
işaret alınması için çalışmaların başlatıldığı bildirilmektedir (www.gazategebze.com.tr). Aynı 
şekilde damla sakızının kullanıldığı diğer yemeklerimizin de bu anlamda başvuru çalışmalarının 
başlatılması gerektiği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra toplumu temsil etme yeteneği, bir 
kültüre ait olması, ait olduğu gelenek ve değerlerin kaybolma riski taşıması anlamında UNESCO 
Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) temsili listesinde yer alması için de çalışmaların 
başlatılması kültürel mirasımızın bir parçasını oluşturan yemek geleneklerimizin korunması 
bağlamında önem arz etmektedir. Özellikle şerbet içme kültürümüzün çok eskilere dayanması 
ve günümüzde eskiye nazaran daha az olması nedeniyle “şerbet içme geleneği ve sakız şerbeti” 
adı ile SOKÜM listesine alınması için envanter çalışmaları yapılması önerilmektedir. Bunun yanı 
sıra Sakız Adası Damla Sakızı Üreticileri Birliği’nin çatısı altında Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu 22 farklı kooperatif ve ilgili çalışmaları ve bazı ilçelerimizde Terra Madre kapsamında 
ya da yöresel yemek etkinlikleri sayesinde eski gelenekler ve tatlar yaşatılarak genç kuşaklara 
aktarılmasına katkı sağlama çabaları az da olsa bulunmaktadır. Bu etkinlikler ve festivallerde 
damla sakızının yöresel olarak kullanıldığı yiyecek ve içeceklerin var olması ile birçok kişi 
geleneksel olan bu malzemeyi öğrenme ve tatma olanağına sahip olabilecektir. Bu nedenle hem 
mutfak kültürümüzde devamlılığını sağlamak hem de gelecek nesillerin faydalanabilmesi için 
bu tarz etkinlik, festival ve projelerin il ve ilçelerimizde sayıları arttırılabilir. Damla sakızının 
sağlık üzerine etkileri açısından tüm bilimsel bulguları göz önüne alındığında hem tarihi hem de 
özellikle gastronomi alanındaki folklorik kullanımları bu ürünün en kuvvetli referansı olup 
yöresel uygulamalarla geleneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılması gerekliliği önem arz 
etmektedir. Yapılan bu derleme çalışmasında yararlanılan kaynaklar Türkçe, İngilizce ve 
Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevrilen kitaplar olup Osmanlı Türkçesi ile yazılan 
kaynakların kullanılamaması çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. İlerleyen çalışmalarda 
Osmanlı Türkçesi ile yazılan ilgili kaynak kitapların da incelenmesi konuya daha derin bir anlam 
kazandıracaktır. 
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Öz 

Dünyadaki turizm hareketine katılan insan sayısının artmasıyla birlikte, turistler dünyanın çeşitli 
yerlerine seyahat etmekte, kültürel ve sosyal etkileşime girmektedir. Bu açıdan turizm, ülkeler 
arasındaki ekonomik dengesizliklerin azaltılmasında ve gelişmekte olan bölgelerin 
kalkınmasında da önemli bir role sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Dünya’da en fazla uluslararası 
turizm harcaması yapan ülkelerin ve Türkiye’nin bazı ekonomik, sosyal ve kültürel göstergeleri 
ile turizm harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada, nitel araştırma yönteminden 
yararlanılmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Dünya Seyahat 
ve Turizm Konseyi (WTTC), Dünya Ekonomik Forumu gibi resmi ve küresel kuruluşların 
istatistikleri kullanılarak ikincil veri analizi yapılmıştır. Araştırma, ülkelerin son on bir yıllık 
(2009-2019) verileri kullanılarak yapılmıştır. Araştırma bulguları, en fazla uluslararası turizm 
harcaması yapan ülkeler ve Türkiye arasında seyahat ve turizm rekabet göstergeleri, eğitim 
kazanımları, çalışma süreleri, işsizlik oranları, enflasyon gibi sosyal ve ekonomik göstergeler 
açısından farklılıkları ortaya koymaktadır. 
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Abstract 

With the increasing number of people participating in the tourism movement in the world, 
tourists travel to various parts of the world and engage in cultural and social interaction. From 
this point, tourism has also an important role in reducing economic imbalances among countries 
and in the development of emerging regions. The aim of the study is to examine whether there is 
a relationship between international tourism expenditure and the economic, social and cultural 
figures of the World’s top tourism spenders and Turkey. Qualitative research method was used 
in the research. Secondary data analysis was carried out by using the statistics of official and 
global organizations such as Rep. of Turkey Ministry of Culture and Tourism, The World Bank, 
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Tourism 
Organization (UNWTO), World Travel and Tourism Council (WTTC), World Economic Forum. 
The research was carried out using the data of the last eleven years (2009-2019) of the countries. 
According to the findings, there are differences between Turkey and top tourism spenders 
regarding some travel and tourism competitiveness pillars and social and economic indicators 
such as educational attainment, working times, unemployment rates, inflation. 
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GİRİŞ 

Turizm, sosyal, kültürel ve ekonomik katkıları ile birlikte ülkeler için önemli bir sektördür. 
Uluslararası seyahat eden turist sayısı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, 2019 yılında % 3,8 
büyüme göstererek 1,5 milyar kişiye ulaşmıştır. Bununla birlikte, dünya genelindeki turizmden 
elde edilen ihracat kazancı da (uluslararası turizm gelirleri ve yolcu taşımacılığı ile birlikte) %4 
artış göstererek 1,7 trilyon (toplam ihracatın %7’si, küresel hizmet ihracatının da % 29’u) dolara 
yükselmiştir. Aynı zamanda 2019 yılı, Thomas Cook’un ve Avrupa’daki birkaç düşük maliyetli 
havayolunun çöküşüyle sektörde büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl olmasına rağmen, Dünya 
Turizm Örgütü’nün verilerine göre, sürdürülebilir büyümenin art arda gerçekleştiği onuncu yıl 
olarak değerlendirilmektedir (UNWTO, 2020).  

Turizm sektörü, ekonomisine güçlü bir şekilde katkıda bulunan birçok ülke için ana gelir kaynağı 
haline gelmiştir (Bernini ve Cracolici, 2015). Turist akışlarının ekonomiler üzerindeki etkisi 
genellikle kayda değerdir ve küçük topluluklardan büyük ülkelere kadar ekonomik büyüme için 
önemli bir anahtar teşkil etmektedir (Brida ve Scuderi, 2013). Turizme olan ekonomik talep mikro 
veya makro düzeyde incelenebilir. Her iki düzeyde de talep, çok sayıda ekonomik, sosyal, politik 
ve psikolojik faktörden etkilenmektedir. Makroekonomik düzeydeki turizm talebi çalışmaları, 
genellikle toplam varış ve harcama gibi toplu talep verilerinin analizi ile ilgilidir (Wang ve 
Davidson, 2010). 

Yapılan çalışmalar, harcamaların, seyahat edenlerin ırk/etnik köken (Cannon ve Ford, 2002; 
Chhabra vd., 2002), ikamet yeri/milliyet (Asgary vd., 1997; Perez ve Juaneda, 2000), tam zamanlı 
çalışma (Thrane, 2002) gibi karmaşık sosyal demografik özelliklerinden etkilendiğini 
göstermektedir. Wang ve diğerleri (2006) sosyo demografik, seyahate bağlı ve psikografik 
değişkenlerin, seyahat harcamaları üzerindeki etkilerini incelemiş, gelir ve gezi ile ilgili 
özelliklerin turizm harcamalarını etkileyen en etkili değişkenler olduğunu belirtmiştir. Hane 
halkı gelirinin, harcama kategorilerinin çoğu için harcama modellerini etkileyen en önemli faktör 
olduğu bulunmuştur. Turizm harcamaları tipik olarak, turizmin yerel ekonomi üzerindeki 
etkisini izlemek ve değerlendirmek için politika yapıcılar, planlama yetkilileri, pazarlamacılar ve 
araştırmacılar tarafından incelenmektedir (Wang vd., 2006). Turizme uygulanan tüketici talep 
teorisi, turizm talebinin miktarının nüfus, gelir, fiyatlar, tüketicilerin zevki, pazarlama ve diğer 
sosyal, kültürel, coğrafi ve politik faktörlerle yakından ilgili olduğunu göstermektedir (Witt ve 
Witt, 1995). 

Dünya Turizm Örgütü tarafından 2011 yılında hazırlanan turizmin geleceğine yönelik raporda, 
2020 yılına kadar 1,4 milyar kişinin, 2023 yılına kadar 1,5 milyar kişinin ve 2030 yılına kadar da 
1,8 milyar kişinin uluslararası turizm faaliyetlerine katılacağına yönelik beklentiler belirlenmiştir. 
Yapılan değerlendirme sonucunda, 2023 yılına kadar ulaşılması hedeflenen 1,5 milyar 
uluslararası seyahat eden kişi sayısına 2019 yılı sonu itibariyle ulaşıldığı görülmektedir. Bu 
sonuçlar, uluslararası seyahate katılım oranının hızlı bir büyüme gösterdiğini ve hedeflere daha 
erken ulaşıldığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, turizm sektöründen ciddi gelir elde eden 
ülkelerin, mevcut pastadan daha fazla pay alabilmek için proaktif yaklaşımlar sergilemesi 
gerekliliği ön plana çıkmaktadır.  

Turizm sektörüne yapılan yatırımlarda, başta ekonomik olmak üzere, sosyal, kültürel ve çevresel 
etkiler de bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmada, ülkelerin uluslararası turizm harcamaları ile 
sosyal, kültürel ve ekonomik göstergeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca çalışmada, makro 
düzeyde, sosyal, kültürel ve ekonomik yaklaşımla uluslararası turizm harcamalarının kapsamlı 
ve dikkat çekici bir görünümü sunularak, ülkeler arasında karşılaştırma yapılmış ve literatüre 
katkı sağlanması amaçlanmıştır. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Turizm Harcamalarının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri 

Turizm harcamalarına yönelik yapılan önceki çalışmalar (Hong vd., 1996; Kim ve Prideaux, 2005; 
Wang ve Davidson, 2010; Eugenio-Martin ve Campos-Soria, 2011, 2014; Hung vd., 2012; 
Abbruzzo vd., 2014; Gholipour ve Tajaddini, 2014; Gholipour vd., 2014; Wang, 2014; Nunes 
Valença vd., 2015; Bernini ve Cracolici, 2015; Lin vd., 2015; Marrocu vd., 2015; Konstantakis vd., 
2017); sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel, demografik, seyahat temelli ve psikolojik özellikler 
bakımından incelenmiştir (Olya ve Mehran, 2017: 148). Bununla birlikte turizm harcamalarına 
yönelik son dönemlerde yapılan çalışmalarda; spor turizminin turizm harcamalarındaki yeri 
(Rudkin ve Sharma, 2019), ekonomik ve sosyal kaygı ile turizm harcamaları arasındaki ilişki 
(Mehran ve Olya, 2018), turizm harcamaları kapsamında yerli-yabancı ziyaretçi karşılaştırması 
yapılarak yeniden ziyaret ve ağızdan ağza pazarlama ilişkisi (Larsen ve Wolff, 2019), turizm 
talebi ile turizm harcamaları arasındaki ilişki (Rossello-Nadal ve He, 2019), turizm harcamalarına 
yönelik dağılım modellemesi (Gomez-Deniz ve Perez-Rodriguez, 2018), turizm harcama 
davranışı ve memnuniyet ilişkisi (D’Urso vd., 2020), turizm harcamalarının pazar segmentlerine 
göre ilişkisi (Perez-Rodriguez ve Ledesma-Rodriguez, 2019) incelenmiştir.  

Yapılan literatür taraması sonucunda ilk olarak; turizm harcamalarını etkileyen en önemli 
faktörlerden birisinin gelir olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, hane halkı gelirinin 
turizm harcamaları ile doğrudan ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Downward ve Lumsdon, 
2003, 2004). Abbruzzo vd., (2014) tarafından yapılan çalışmada, bütçe kısıtlamalarının, İspanyol 
hane halkının turizm faaliyetlerine katılmalarında önemli bir engel oluşturduğu sonucuna 
varılmıştır. Diğer taraftan Wang (2014), altı farklı coğrafi bölgede, kişi başına düşen Gayri Safi 
Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ile uluslararası turizm harcamaları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 
Araştırma sonuçları, ihtiyati tasarruf seviyesinin yüksek olduğu bölgelerdeki hane halkının, tatil 
seyahatlerini lüks bir tüketim malı olarak algılamasından dolayı, turizm harcamalarına yer 
ayırmadıklarını göstermektedir. İkinci olarak; yaş, eğitim durumu, cinsiyet, medeni hal, uyruk, 
ikamet yeri, dil, meslek, ırk ve etnik köken gibi sosyo-demografik özelliklerin de turizm 
harcamaları üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Bu özellikler arasında yaş faktörünün, en önemli 
etki düzeyine sahip faktörlerden birisi olduğu ifade edilmektedir. Bernini ve Cracolici (2015) 
tarafından yapılan çalışmada, toplumdaki demografik değişikliklerin turizm karar alma 
süreçlerine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonuçları, yaşlanma ve kuşak etkisinin, bireylerin tatil 
etkinliklerine katılma kararı ve harcama istekliliği üzerindeki etkisini belirtmektedir. Üçüncü 
olarak; konaklama, etkinlikler, destinasyon, seyahat bilgi kaynakları, kalış süresi, ulaşım araçları, 
rezervasyon ve planlama süreci, geçmiş seyahat deneyimleri, amaç, seyahat mesafesi, 
ziyaretçilerin tipolojisi gibi seyahat temelli özelliklerin de turizm harcamaları üzerinde etkili 
olduğunu yapılan çalışmalar (Jang vd., 2004; Aguilo vd., 2017) ortaya koymaktadır. Son olarak; 
Kim ve Prideaux (2005) tarafından yapılan çalışmada, genel görüş ve tutumlar, seyahat 
hakkındaki görüşler ve seyahat motivasyonları gibi psikolojik özelliklerin turizm 
harcamalarındaki farklılıkları açıklayabileceği ifade edilmektedir (Wei vd., 2018:783). 

Turizm harcamalarını etkileyen faktörler arasında kalış süresi ve seyahat grubunun büyüklüğü 
de yer almaktadır. Literatürde yer alan bazı çalışmalar (Agarwal ve Yochum, 1999; Mok ve 
Iverson, 2000; Wang vd., 2006; Fredman, 2008; Kim vd., 2008; Kozak vd., 2008; Thrane ve Farstad, 
2011; Aguilo vd., 2017; Aguilar ve Diaz, 2019; Qiang vd., 2019; Rahman vd., 2019) ziyaretçilerin 
kalış süreleri ile turizm harcamaları arasında pozitif bir etki olduğunu açıklamaktadır. Seyahat 
grubu büyüklüğü ile turizm harcamaları arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, yapılan çalışmalar 
(Mak vd., 1977; Taylor vd., 1993; Mok ve Iverson, 2000) iki değişken arasında negatif bir ilişki 
olduğunu göstermektedir (Thrane ve Farstad, 2011:49). 
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Literatür İncelemesi  

Literatür incelemesi kapsamında, uluslararası turizm harcamaları konu başlığında yapılmış 
önemli araştırmalara değinebilmek ve ulaşılabilirlik açısından “Web of Science” indeksi 
kapsamındaki dergiler taranmıştır. Bu kapsamda incelenen çalışmalar, kısaca amaç ve 
bulgularından bahsedilmek koşulu ile aşağıda sunulmuştur.  

İsveç’te bulunan dağlık bölgeye gelen ziyaretçilerin (kayakçılar, sırt çantalılar, kar aracı 
kullanıcıları ve genel ziyaretçiler) turizm harcamalarını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik 
Fredman (2008) tarafından yapılan çalışmada, destinasyon bölgesinde ve destinasyon bölgesi 
dışındaki turizm harcamalarında etkili olan faktörler belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; 
konaklama süresi, hane halkı geliri, aktivite seçimi, meslek, organize bir tura katılma ve 
konaklama seçimi destinasyon bölgesindeki turizm harcamalarını etkileyen faktörler olarak 
belirlenmiştir. Bununla birlikte; cinsiyet, seyahat şekli, uzaklık ve aktivitenin önemi de 
destinasyon bölgesi dışındaki turizm harcamalarında etkili olan faktörler olarak tespit edilmiştir.  

2007-2009 yılları arasındaki yaz döneminde Norveç’e gelen yabancı turistlerin milliyetleri ile 
harcama seviyelerindeki değişiklikler Thrane ve Farstad (2012) tarafından incelenmiştir. Turizm 
harcamalarındaki bir değişken olarak milliyetin incelendiği çalışmada, milliyetin hem brüt hem 
de net harcamalar üzerindeki etkileri, sadece turizm harcamalarında açıklanan toplam varyansın 
% 35’inden fazlasını oluşturmaktadır. Ayrıca Thrane ve Farstad (2011) tarafından Norveç’te 
yapılan başka bir çalışmada ise, ziyaretçilerin destinasyondaki kalış süreleri ve seyahat grubunun 
büyüklüğü ile turizm harcamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonuçları, kalış süreleri 
ile turizm harcamaları arasında pozitif bir ilişki olduğunu, seyahat grubunun büyüklüğü ile 
turizm harcamaları arasında da dışbükey (negatif-anlamlı olmayan) bir ilişki tespit edilmiştir. 
Özetle, kalış sürelerindeki % 10’luk bir artışın, turizm harcamalarında % 6,4’lük bir artış; seyahat 
grubu büyüklüğündeki % 10’luk bir artışın ise, turizm harcamalarında % 1,6’lık bir azalma 
oluşturduğu saptanmıştır. Seyahat grubu büyüklüğü ile turizm harcamaları arasındaki negatif 
ilişki farklı çalışmalar (Mak vd., 1977; Taylor vd., 1993; Mok ve Iverson, 2000) ile de 
desteklenmiştir (Thrane ve Farstad, 2011:49). 

Turizm harcamalarında etkili olan sosyo-ekonomik faktörlerin incelendiği çalışmada Vietze 
(2011), turizm harcamalarının, kişi başına düşen turizm gelirleri ile doğru orantılı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Çalışma sonuçları, demokratik ülkelerdeki insanların yurtdışına seyahat 
etmek için daha fazla harcama yaptıklarını ortaya koymaktadır. Bu sonuçlardan hareketle, 
gelişmekte olan ülkelerin turizm sektörüne yatırım yapmaları önerilmektedir.  

Marcussen (2011) tarafından yapılan çalışmada, 1995-2009 yılları arasında akademik dergilerde 
yayınlanan 50’den fazla makaleye kesitsel çalışma yapılmış ve turist harcamalarındaki faktörler 
meta-analiz yoluyla incelenmiştir. Çalışma sonucunda, “kişi başı gecelik harcama modeli” 
kapsamında 18 faktörün tamamı anlamlı bulunmuştur. Alegre vd., (2013) tarafından, 2006-2010 
yılları arasında, İspanya’da hane halkının turizme katılım kararları ve turizm harcamaları 
incelenmiştir. 2008 yılını (krizin başlangıcı) referans alarak, turizm harcamaları modelindeki 
istikrar test edilmiş ve kriz zamanlarında etkileri değişen faktörler belirlenmiştir. Çalışma 
sonucunda, işsizlik faktörünün turizm harcamaları üzerinde önemli bir açıklayıcı güce sahip 
olduğu belirlenmiştir.   

Wang (2014) tarafından yapılan çalışmada, gelirlerin farklı tasarruf rejimleri altında turizm 
harcamaları üzerindeki etkisi değişiklik göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, düşük tasarruf 
rejiminde, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYİH) artışın, uluslararası turizm 
harcamaları üzerindeki etkisinin daha belirgin olduğunu göstermektedir. Yüksek tasarruf 
rejiminde ise, ihtiyati tasarruflar için güçlü bir motivasyon bulunduğundan dolayı turizmin lüks 
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bir ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, bu tür harcamalar, kişi başına düşen Gayri Safi 
Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) arttıkça artış göstermektedir.  

Turizm sektörünün harcama odaklı bir faaliyet olduğu düşünüldüğünde, turizm harcamalarının 
hayati bir öneme sahip olduğu söylenebilir (Mihalic, 2002:88). Turizm harcamalarının iyi bir 
şekilde ortaya konulması, uygun pazar bölümlerinin belirlenmesinde ve turizm sektörü için 
pazar bölümlendirme stratejilerinin oluşturulmasında etkilidir. Turizm harcamalarının önemi, 
sadece turizmle ilgili işletmeler tarafından değil, aynı zamanda yerel yönetimler ve destinasyon 
pazarlama örgütleri tarafından da kabul edilmelidir (Lin vd., 2015:101). Turizm, harcamalar ve 
karakteristik özellikler arasındaki ilişkilere yönelik önemli ekonometrik teknikler bulunmaktadır 
(Brida ve Scuderi, 2013). Bununla birlikte, turizm harcamalarına yönelik yapılan deneysel 
araştırmalar sınırlı sayıdadır (Lin vd., 2015:101). Lin vd., (2015) tarafından Çin Ulusal Hanehalkı 
verileri kullanılarak yapılan çalışmada, turizm sektöründeki hane halkı harcama modellerinin 
farklı yaşam evrelerinde analiz edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, orta yaşlıların, 
toplam turizm harcamalarının ve özellikle de grup dışı tur harcamalarının diğer yaş gruplarına 
göre yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.  

Thrane (2015) tarafından Norveçli üniversite öğrencilerine yönelik yapılan çalışmada, seyahat 
özelliklerinin, öğrencilerin turizm harcamaları üzerindeki en önemli belirleyici olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca seyahat edilen destinasyon ve kalış süreleri ile turizm harcamaları arasında 
pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; iç turizmin dış turizme, kısa 
süreli konaklamaların uzun süreli konaklamalara kıyasla daha az maliyetli olmasından dolayı, 
turizm harcamaları da azalmaktadır. Bernini ve Cracolici (2015) tarafından yapılan çalışmada ise, 
yaş faktörü, seyahat etme niyeti üzerinde olumsuz etkiye sahip iken, turizm harcamaları 
üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Çalışma sonuçları, yaşlı kesimin seyahat eğiliminde 
olduğunu fakat düşük turizm harcamalarına da sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Nunes Valença ve diğerleri (2015) tarafından yapılan çalışmada, Brezilya’daki döviz kuru ile 
turizm harcamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan çalışmada, Ocak 1994-Aralık 2014 
arasındaki aylık veriler incelenerek analiz yapılmıştır. Analiz sonuçları, döviz kuru ile turizm 
harcamaları arasında nedensel bir ilişki olduğunu ifade etmektedir. Bulgular, Brezilyalıların 
yurtdışındaki turizm harcamalarının, döviz kurundaki dalgalanmalar açısından, Brezilya’yı 
ziyaret eden yabancıların ürettiği turizm gelirlerinden daha fazla etkilendiğini ortaya 
koymaktadır (Wanke vd., 2019:5).  

Eugenio-Martin ve Inchausti-Sintes (2016) tarafından yapılan çalışmada, turistlerin çıkış 
destinasyonlarındaki seyahat maliyetlerine yönelik tasarruflarının, varış destinasyonlarındaki 
yüksek turizm harcamalarına aktarıldığı belirlenmiştir. Kanarya Adaları örneğinde elde edilen 
sonuçlar, seyahat maliyetlerindeki % 10,3 ile % 46,1 arasındaki değişen tasarruf oranının turizm 
harcamalarına aktarıldığını göstermektedir. Konstantakis vd., (2017) tarafından turizm 
harcamaları ve krizler üzerine yapılan çalışmada, turizm harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 
(GSYİH) üzerindeki etkileri, geliştirilen bir model aracılığı ile test edilmiştir. Araştırma sonuçları, 
daha az gelişmiş ekonomilerin, baskın ekonomilerin turizm harcamalarındaki değişikliklere karşı 
oldukça savunmasız olduğunu göstermektedir. 

Aguilo vd., (2017) tarafından yapılan çalışmada, literatürdeki çalışmalara benzer bir şekilde, 
yüksek hane halkı geliri ile yüksek harcama davranışı ve destinasyonda daha fazla kalma süresi 
arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, Mallorca’daki yerli ziyaretçilerin yabancı 
ziyaretçilere oranla daha az kalış süresine sahip oldukları belirlenmiştir. Yapılan harcamalar 
karşılaştırıldığında ise, İngiliz ziyaretçilerin, eğlence ve ulaşım noktasında diğer milliyetlerden 
gelen ziyaretçilere kıyasla daha az harcama yaptıkları; bununla birlikte, restoran ve yiyecek-
içecek noktasında ise daha fazla harcama yaptıkları tespit edilmiştir.  
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İlgili çalışmalar incelendiğinde, turizm harcamalarına yönelik nicel ve nitel farklı çalışmalar ile 
literatüre katkı sağlandığı görülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen en önemli 
faktörlerden birisi, daha az gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin, baskın (gelişmiş) ekonomiye 
sahip ülkelerin turizm harcamalarındaki değişmelerden oldukça sert etkilenmesidir. Yani 
gelişmiş ekonomilerin (Çin, ABD, Almanya vb.) turizm harcamalarında yıllar itibariyle meydana 
gelen artış, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeleri savunmasız bırakmaktadır.   

Ülkelerin yıllar itibariyle (2009-2019) turizm harcamaları detaylı bir şekilde Tablo 1’de yer 
almaktadır. Güçlü ekonomiye sahip olan Çin, ABD ve Almanya’nın özellikle 2013 yılından sonra 
turizm harcamalarına ciddi miktarlarda pay ayırması, diğer ülkelerin bu alanda rekabet 
edebilirliğini azaltmaktadır. Ülkelerin turizm sektörü için yapmış oldukları harcamalar, döviz 
kurları, gayri safi yurt içi hâsıla, turizm gelirleri gibi değişkenler ile de doğru orantılıdır. Tablo 
3’de ülkelerin GSYH ve kişi başına düşen GSYH miktarları ayrıntılı bir biçimde verilmiştir. 
Ortaya çıkan durum, kişi başına düşen GSYH miktarı fazla ülkelerin, turizm harcamalarına 
ayırdıkları miktarların da fazla olduğunu göstermektedir.  

Bu değişkenlerin dışında, turistler açısından turizm harcamalarını etkileyen faktörlere 
bakıldığında, kalış süresinin en önemli faktörlerden birisi olduğu anlaşılmaktadır. Bununla 
birlikte sonuçlar, demokratik ülkelerde yaşayan vatandaşların, demokratik olmayan ülkelerde 
yaşayan vatandaşlara göre uluslararası turizme daha fazla pay ayırdığını göstermektedir. 
Literatürden elde edilen sonuçlar açık bir şekilde, turizm harcamalarının sadece ekonomik değil 
aynı zamanda sosyal ve kültürel değişkenlerden de etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle 
çalışmada, turizm harcamalarının ekonomik ilişkisinin yanında sosyal, kültürel ve çevresel 
ilişkisi de incelenmiştir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, en fazla uluslararası turizm harcaması yapan ülkelerin 
turizm harcamaları, sosyal, kültürel ve ekonomik göstergeleri başta olmak üzere bazı değişkenler 
incelenmiştir. Bu kapsamda ülkelerin, uluslararası turizm harcaması, uluslararası turizme 
katılım, kişi başına düşen GSYH miktarı, seyahat ve rekabet edebilirlik endeksi sıralaması, 
enflasyon oranı, işsizlik oranı, harcanabilir gelir, eğitim durumu, yaşam memnuniyeti gibi sosyal, 
kültürel ve ekonomik göstergeleri incelenmiştir.  

Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Değişkenlere yönelik bilgi (veri) toplamak için 
ikincil verilerden yararlanılmıştır. İkincil veriler, araştırmacının üzerinde durduğu konuyla 
alakalı çeşitli organizasyonların yaptıkları araştırmalar sonucunda oluşturdukları veri setleri 
olarak ifade edilmektedir. İkincil veri türleri, nitel, nicel, betimleyici veya açıklayıcı çalışmalarda 
kullanılabilmektedir (Altunışık vd., 2010:73). 

İkincil verileri elde edebilmek için, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Bankası, Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Dünya Ekonomik Forumu ve Uluslararası Para Fonu 
(IMF) gibi resmi ve küresel kuruluşların istatistiklerinden faydalanılmıştır. Bu çerçevede, ilgili 
ülkelere ait son on bir yıllık (2009-2019) veriler incelenerek değerlendirme yapılmıştır. Her bir 
değişkene yönelik veriler, ilgili kurumların raporlarından derlenerek hazırlanmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırma bulguları ülkelerin, uluslararası turizm harcamalarını, uluslararası turizme 
katılımlarını, nüfuslarını, GSYH ve kişi başı GSYH miktarlarını, seyahat ve turizm rekabet 
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edebilirlik endeksi puan, gösterge ve sıralamalarını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda Tablo 
1’de, en fazla uluslararası turizm harcaması yapan ülkeler ile Türkiye’nin son on bir yıldaki (2009-
2019) uluslararası turizm harcama miktarları yer almaktadır.   

Tablo 1. Uluslararası Turizm Harcamaları (2009-2019) 

Sr Ülkeler Uluslararası Turizm Harcamaları (Milyar $) 2009-2019 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Çin 43,7 54,9▲ 72,6▲ 102,0▲ 128,6▲ 234,7▲ 249,8▲ 261,1▲ 257,7▼ 277,3▲ 262,1▼ 
2 ABD 74,1 75,5▲ 78,2▲ 83,5▲ 86,2▲ 105,5▲ 114,7▲ 123,6▲ 135▲ 186,5▲ 184,2▼ 
3 Almanya 81,2 78,1▼ 85,9▲ 81,3▼ 85,9▲ 93,3▲ 77,5▼ 79,8▲ 89,1▲ 104,2▲ 104,8▲ 
4 Birleşik K. 50,1 50,0▼ 51,0▲ 51,3▲ 52,6▲ 62,6▲ 63,3▲ 63,6▲ 71,4▲ 68,8▼ 90,2▲ 
5 Fransa 38,5 38,5 - 44,1▲ 39,1▼ 42,4▲ 48,7▲ 39,3▼ 40,5▲ 41,4▲ 57,9▲ 56,2▼ 
6 Avusturalya 17,6 22,2▲ 26,7▲ 28,0▲ 28,4▲ 26,4▼ 23,8▼ 24,9▲ 34,2▲ 42,3▲ 43,8▲ 
7 Kanada 24,2 29,6▲ 33,3▲ 35,0▲ 35,2▲ 33,8▼ 30,1▼ 29,1▼ 31,8▲ 33,5▲ 42,2▲ 
8 Rusya 20,9 26,6▲ 32,9▲ 42,8▲ 53,5▲ 50,4▼ 34,9▼ 27,6▼ 31,1▲ 38,7▲ 35,2*▼ 
9 Kore C. 16,3 20,7▲ 22,1▲ 22,9▲ 24,4▲ 23,2▼ 25,3▲ 26,6▲ 30,6▲ 34,7▲ 33,5▼ 

10 İtalya 27,9 27,1▼ 28,7▲ 26,4▼ 27,0▲ 28,8▲ 24,4▼ 25,0▲ 27,7▲ 37,6▲ 36,4▼ 
… Türkiye  5,0 5,8▲ 5,3▼ 4,5▼ 5,2▲ 5,4▲ 5,6▲ 5,0▼ 5,1▲ 4,9▼ 4,4▼ 

 Hong Kong 
(Çin) 

15,5 17,3▲ 19,0▲ 20,0▲ 21,2▲ 22,0▲ 23,1▲ 24,2▲ 25,3▲ 26,4▲ 26,5*▲ 

Kaynak: www.unwto.org, www.data.worldbank.org, www.statisca.com 
* İlk üç çeyrek verilerini kapsamaktadır. 
▲: Bir önceki yıl ile kıyaslandığında artış,   ▼: Bir önceki yıl ile kıyaslandığında azalış 

 

Tablo 1 incelendiğinde, son on bir yıldaki (2009-2019) uluslararası turizm harcamalarının genel 
bir artış halinde olduğu görülmektedir. Özellikle 2013 yılında, tabloda yer alan tüm ülkelerin 
uluslararası turizm harcama miktarlarında bir önceki yıla göre artış yaşanmıştır. Fakat ardından 
gelen 2014 ve 2015 yıllarında Avustralya, Kanada ve Rusya’da art arda azalmalar meydana 
gelmiştir. Sınırlılık kapsamında tabloda yer almayan fakat incelenmesi gereken başka bir durum 
da 2009 yılında yaşanmıştır. 2009 yılı verileri bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, ülkelerin 
uluslararası turizm harcamaları (Çin ve Türkiye hariç) genel bir azalma göstermiştir. 2009 
yılındaki ülkelerin turizm harcamalarında yaşanan genel azalışta, 2008 yılındaki küresel 
ekonomik krizin etkileri olduğu söylenebilir.  

Uluslararası turizm harcamaları bakımından 2019 yılı verileri ele alındığında ise, ilk sırada 262,1 
milyar dolar ile Çin bulunmaktadır. Ardından sırasıyla ABD (184,2 milyar dolar), Almanya (104,8 
milyar dolar) ve Birleşik Krallık (90,2 milyar dolar) gelmektedir. 2019 yılı itibari ile ilk sırada yer 
alan Çin, özellikle 2014 yılı ile birlikte ciddi bir yükseliş ortaya koymaktadır. Fakat 2019 yılına 
gelindiğinde, ülkelerin turizm harcamaları bir önceki yıla göre genel bir düşüş seyri izlemiştir. 
2019 yılı verilerinde, Hong Kong (Çin) ve Rusya’ya ait veriler, ilk üç çeyreğe (Ocak-Eylül) ait 
verilerdir. Küresel boyutta yaşanan ekonomik krizlerin, özellikle 2019 yılından itibaren ülkeler 
açısından daha derinden hissedilmesi, düşüş eğiliminin nedeni olarak değerlendirilebilir.  

Küresel boyutta son on bir yılın (2009-2019) verileri dikkate alındığında, özellikle Çin başta olmak 
üzere, Çin ve ABD’nin turizm harcamaları noktasında lider ülkeler konumunda oldukları 
görülmektedir. Bu iki ülkenin ardından ise, Almanya ve Birleşik Krallık gelmektedir. Tabloda yer 
alan ülkeler incelendiğinde, Çin’e ayrı bir vurgu yapılması gerekmektedir. Çünkü Çin, 2009 
yılında 43,7 milyar dolar olan turizm harcamasını, 2019 yılında yaklaşık 262,1 milyar dolara 
yükseltmiştir. Diğer ülkeler ile mukayese edildiğinde Çin, son on bir yılın en fazla yükseliş 
gösteren ülkesi konumundadır.  

Türkiye’ye ait veriler incelendiğinde ise, 2009 yılında 5 milyar dolar olan turizm harcamasının, 
2019 yılında 4,4 milyar dolara gerilediği görülmektedir. Tabloda yer alan tüm ülkeler ile 
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kıyaslama yapıldığında, 2019 yılındaki uluslararası turizm harcaması, 2009 yılındaki turizm 
harcamasından düşük olan tek ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. Türkiye özelinde, 2009-
2017 yılları arasındaki uluslararası turizm harcamalarında kısmi yükselişler yaşansa da ciddi bir 
artış yaşanmamıştır. Özellikle 2017 yılından itibaren ise, Türkiye’nin uluslararası turizm 
harcamaları azalma göstermektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde, Türkiye’de yaşanan düşüş 
eğiliminin altında yatan nedenlerin araştırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Orta Doğu’da 
(özellikle Suriye’de) yaşanan krizler ve bunun yansıması olarak da ekonomik krizler ülkelerin 
bütçelerinden ayırdıkları payları etkilemektedir. Orta Doğu’da yaşanan kriz süreci tüm 
Avrupa’yı etkilese de en fazla etkilenen ülkelerden birisi Türkiye olmuştur. Coğrafi konumu 
itibari ile Türkiye bu kriz sürecini daha yakından hissetmektedir. Ortaya çıkan bu tablonun, 
Türkiye’nin uluslararası turizm harcamalarına ayırdığı miktarları olumsuz etkilediği 
söylenebilir. Hatta özellikle 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, 2020 
yılından itibaren tüm ülkelerin uluslararası turizm harcamalarına olumsuz etki yapacağı da 
öngörülmektedir. Tablo 2’de ise araştırmada ele alınan ülkelerin, 2009-2019 yılları arasındaki 
uluslararası turizme katılım sayıları yer almaktadır.  

 

Tablo 2. Uluslararası Turizme Katılım (2009-2019) 

Sr Ülkeler Uluslararası Turizme Katılım (Milyon kişi) 2009-2019 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Çin 47,6 57,3▲ 70,2▲ 83,1▲ 98,1▲ 116,5▲ 127,8▲ 135,1▲ 143▲ 149,7▲ 169,2▲ 
2 ABD 62,1 61,0▼ 59,2▼ 60,6▲ 61,3▲ 68,1▲ 75,1▲ 80,2 ▲ 87,7▲ 92,5▲ 83,4▼ 
3 Almanya 85,5 85,8▲ 84,6▼ 82,7▼ 87,4▲ 83,0▼ 83,7▲ 90,9▲ 92,4▲ 108,5▲ 110,6*▲ 
4 Birleşik K. 58,6 55,5▼ 56,8▲ 56,5▼ 57,7▲ 60,0▲ 65,7▲ 70,8▲ 74,1▲ 70,3▼ 72,6▲ 
5 Fransa 25,1 25,0▼ 26,1▲ 25,3▼ 26,0▲ 27,9▲ 26,6▼ 26,4▼ 29,0▲ 26,9▼ 26,7▼ 
6 Avusturalya 6,2 7,1▲ 7,7▲ 8,2▲ 9,0▲ 9,4▲ 9,8▲ 10,3▲ 10,9▲ 11,4▲ 11,7*▲ 
7 Kanada 26,2 28,6▲ 30,4▲ 32,2▲ 32,9▲ 33,5▲ 32,2▼ 31,2▼ 33,0▲ 26,0▼ 26,5▲ 
8 Rusya 34,2 39,3▲ 43,7▲ 47,8▲ 54,0▲ 45,8▼ 34,5▼ 31,6▼ 39,6▲ 41,9▲ 48,0▲ 
9 Kore C. 9,4 12,4▲ 12,6▲ 13,7▲ 14,8▲ 16,0▲ 19,3▲ 22,3▲ 26,4▲ 28,6▲ 28,7▲ 

10 İtalya 27,4 28,1▲ 27,8▼ 27,3▼ 26,3▼ 26,8▲ 27,4▲ 29,0▲ 31,8▲ 33,3▲ 34,8*▲ 
 Hong Kong 

(Çin) 
81,9  84,4▲ 84,8▲ 85,2▲ 84,4▼ 84,5▲ 89,0▲ 91,7▲ 91,3▼ 92,2▲ 93,1*▲ 

… Türkiye  5,5 6,5▲ 6,2▼ 5,8▼ 7,5▲ 7,9▲ 8,7▲ 7,8▼ 8,8▲ 8,3▼ 9,6▲ 
Kaynak: www.unwto.org, www.data.worldbank.org, www.store.globaldata.com, www.ceicdata.com, www.export.gov, 
www.prnewswire.com, www.destinationnsw.com.au, www.russtd.com, www.ustravel.org, www.kto.visitkorea.or.kr, 
www150.statcan.gc.ca    * 2019 yılı beklentileridir. 
▲: Bir önceki yıl ile kıyaslandığında artış,     ▼: Bir önceki yıl ile kıyaslandığında azalış 

Tablo 2 incelendiğinde, son on bir yıldaki (2009-2019) uluslararası turizme katılımın genel bir 
artış halinde olduğu görülmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün verileri de 
elde edilen bu artışı doğrulamaktadır. Diğer bir ifadeyle, 2019 yılında uluslararası seyahat eden 
turist sayısının 1,5 milyara ulaştığı belirtilmektedir. Uluslararası turizm harcamalarına paralel 
olarak, özellikle 2013 ve 2017 yıllarında tüm ülkeler düzeyinde (Hong Kong (Çin) ve İtalya hariç) 
bir artış görülmektedir. Kısmi azalmalar yaşansa da genel anlamda uluslararası turizme 
katılanların sayısında 2009-2019 yılları arasında bir artış yaşanmıştır. Sınırlılık kapsamında 
tabloda yer almayan fakat incelenmesi gereken başka bir durum da uluslararası turizm 
harcamalarına paralel olarak 2009 yılında yaşanmıştır. 2009 yılı verileri bir önceki yıl ile 
karşılaştırıldığında, 2009 yılındaki uluslararası turizme katılanların sayısında Çin, Avusturalya, 
Türkiye ve İtalya hariç azalma görülmektedir. Benzer bir biçimde, 2008 yılındaki küresel 
ekonomik krizin, uluslararası turizme katılanların sayısını azalttığı ifade edilebilir.  

Son on bir yılın (2009-2019) verileri dikkate alındığında, sadece Çin ve Avusturalya’daki 
uluslararası turizme katılanların sayısında herhangi bir düşüş yaşanmadığı tespit edilmiştir. 
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Diğer ülkelerde ise belli dönemlerde azalmalar yaşanmıştır. Uluslararası turizme katılım 
bakımından 2019 yılı verilerine göre Çin, 169,2 milyon kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Çin’i, 
110,6 milyon kişi ile Almanya, 93,1 milyon kişi ile Hong Kong (Çin), 83,4 milyon kişi ile ABD 
takip etmektedir. Bununla birlikte, Almanya, Avustralya, İtalya ve Hong Kong (Çin)’a ait 
tablodaki 2019 yılı verileri, 2019 yılı beklenti rakamlarını ifade etmektedir. Uluslararası turizm 
harcamalarına paralel olarak, uluslararası turizme katılım noktasında da Çin, lider ülke 
konumundadır. Ortaya çıkan tablo Çin’in, turizm sektöründeki en önemli pazarlardan birisini 
oluşturduğunu göstermektedir.  

Türkiye’ye bakıldığında ise, uluslararası turizme katılma noktasında, son on bir yılda istikrarlı 
bir artış yakalayamasa da genel olarak bir artış yaşandığı belirlenmiştir. Türkiye’de 2009 yılında 
uluslararası turizme katılım 5,5 milyon iken, 2019 yılında 9,6 milyona yükselmiştir. Sonuçlar, 
Türkiye’nin uluslararası turizme katılan kişi sayısında kademeli bir artış yaşadığını ortaya 
koymaktadır. Turizm harcamalarında yaşanan olumsuz tablonun, turizme katılanların sayısında 
yaşanmadığı görülmektedir. Ortaya çıkan sonuçlar, yurtdışına tatile giden Türk vatandaşlarının 
sayısının arttığını ortaya koymaktadır. Fakat 2011-2012 yıllarında, yurtdışına çıkan Türk 
vatandaşlarının sayısında önemli bir azalma meydana gelmiştir. Bu azalmanın temelinde ise, 
2008-2012 yılları arasında genel olarak dünyada kendisini hissettiren ekonomik bunalım yer 
almaktadır. Bunun dışında birtakım sosyal ve politik krizlerde ziyaretçi sayılarını etkilemiştir. 
Bununla birlikte Tablo 1 ve Tablo 2 karşılaştırıldığında dünyadaki krizlerin, uluslararası turizme 
katılanların sayısından ziyade uluslararası turizm harcamaları noktasında kendisini daha fazla 
hissettirmiştir. Uluslararası turizme katılanların oranında kısmen düşüşler yaşansa da son on bir 
yılda genel bir artış eğiliminden bahsetmek mümkündür. Ayrıca, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 salgınının, uluslararası turizm harcamalarına paralel olarak 2020 yılından 
itibaren tüm ülkelerin uluslararası turizme katılan sayısını da olumsuz etkileyeceği 
öngörülmektedir. 2020 yılından itibaren uluslararası turizme katılan sayıları takip edilerek, 
salgının etki boyutu incelenmelidir. Özellikle dünya genelinde seyahat kısıtlarının yaşanması, 
ekonomilerin sağlık alanına kayması göstergeleri olumsuz etkileyecektir. En fazla uluslararası 
turizm harcaması yapan ülkeler ve Türkiye’nin 2019 yılına ait nüfus, GSYH ve kişi başına düşen 
GSYH bilgileri ise Tablo 3’te yer almaktadır.  

 

Tablo 3. Nüfus, GSYH ve Kişi Başına Düşen GSYH Bilgileri (2019) 

Sı
ra

  
Ülkeler 

Nüfus 
(Milyon) 

GSYH 
(Milyar $) 

Kişi Başına Düşen 
GSYH ($) 

1 Çin 1,400,2 14,140 10,099 
2 ABD 329,3 21,439 65,112 
3 Almanya 83,0 3,863 46,564 
4 Birleşik Krallık 66,9 2,744 41,030 
5 Fransa 64,8 2,707 41,761 
6 Kanada 37,5 1,731 46,213 
7 Kore Cumhuriyeti 51,8 1,630 31,431 
8 Avustralya 25,2 1,450 55,305 
9 İtalya 60,4 1,989 32,947 
10 Hong Kong (Çin) 7,4 365,1 48,760 
11 Türkiye 83,0 744 8,958 

Kaynak: www.data.worldbank.org, www.ceicdata.com, www.worldometers.info, www.trandingeconomics.com 
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Tablo 3’te yer alan ülkelerin 2019 yılına ait verileri incelendiğinde, Çin ve ABD’nin nüfusunun 
diğer ülkelerin kat kat fazlasını oluşturduğu açıktır. İlgili ülkelerin GSYH miktarlarına 
bakıldığında da ABD ve Çin’in en yüksek miktarlara sahip olduğu görülmektedir. Fakat kişi 
başına düşen GSYH verileri, ABD (65,112 $) ile Avustralya’nın (55,305 $) en yüksek değerlere 
sahip ülkeler olduğunu göstermektedir. Çin, GSYH miktarı olarak, ABD’den sonra ikinci sırada 
yer almasına rağmen, kişi başına düşen GSYH miktarı Türkiye’den sonra en az olan ülke 
konumundadır. Kişi başına düşen GSYH miktarı bakımından öne çıkan ülkeler sırasıyla, ABD, 
Avustralya, Hong Kong (Çin), Almanya ve Kanada’dır. Türkiye’nin sahip olduğu kişi başına 
düşen GSYH miktarı (8,958 $) en fazla uluslararası turizm harcaması yapan ülkeler ile 
kıyaslandığında, en düşük miktara sahiptir. Türkiye’de, son on bir yılda (2009-2019) küçük 
hareketlenmeler yaşanmakla birlikte, durağan bir durum olduğu söylenebilir. Sonuçlar, özellikle 
ABD ve Çin’in son on bir yılda kademeli bir artış yaşadığını ortaya koymaktadır. 

Tablo 3’te yer alan ülkeler ile kıyaslama yapıldığında Türkiye’nin, en düşük GSYH’ye (Hong 
Kong (Çin) hariç) ve kişi başına düşen GSYH’ye sahip olduğu görülmektedir. Türkiye, 2019 yılı 
içerisinde özellikle Ağustos 2018’den itibaren etkisini güçlü bir şekilde hissettiren döviz kuru 
krizi ile mücadele etmektedir. Bu kriz özellikle enflasyon ve faizleri yükselterek, ekonominin 
küçülmesine neden olmuştur. Ayrıca Orta Doğu’da yaşanan krizler, küresel ölçekte güven 
ortamının azalması beraberinde işsizlik oranlarını da arttırmıştır. İlk etapta kendisini ekonomik 
olarak hissettiren kriz devamında sosyal krizi de tetiklemiştir. Türkiye’de 2013 yılında 12,480 
dolara kadar çıkan kişi başı gelir 2019 yılı sonunda 8,958’e kadar gerilemiştir.  

Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Raporu, sektörlerdeki eğilimlerin analizi ile küresel bir 
yaklaşım izlemektedir. Uzun vadeli seyahat ve turizm rekabetçiliğini sağlamak için uluslararası 
kuruluşlar ve hükümetten küresel liderlerin kritik konulara karşı yaklaşımlarını sunmaktadır. 
Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Endeksi, “bir ülkenin kalkınmasına ve rekabetçiliğine katkıda 
bulunan seyahat ve turizm sektörünün sürdürülebilir kalkınmasını sağlayan faktörler ve politikalar setini” 
ölçmektedir. Endeks, 140 ekonominin 90 bireysel göstergesi, 14 sütun ve 4 alt endeksten meydana 
gelmektedir. Tablo 4’te ülkelerin Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Endeksi (2019)’ne ait 
göstergeleri ve sıralamaları yer almaktadır.  

Tablo 4’te yer alan, ülkelerin Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Endeksi (2019)’ne ait genel 
puanları incelendiğinde sırasıyla, İspanya (5,4 puan), Fransa (5,4 puan), Almanya (5,4) ve 
Japonya’nın (5,4) ilk dört sırada yer aldıkları görülmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü’nün 2018 yılı verilerine göre, dünyada en fazla ziyaretçi çeken ilk iki ülke sırasıyla Fransa 
(89,4 milyon kişi) ve İspanya (82,8 milyon kişi) olmuştur (UNWTO, 2020). Tablo 4’te yer alan 
endeks sonuçları ile ziyaretçi sayıları karşılaştırıldığında paralellik bulunmaktadır. İspanya’nın 
endekste en iyi olduğu alanlar, turist hizmet altyapısı (3. sıra) ve kültürel kaynaklar ve iş 
seyahatidir (3. sıra). Bununla birlikte, seyahat ve turizm önceliği alanında da 8. sırada yer 
almaktadır. Fransa ise, kültürel kaynaklar ve iş seyahati (2. sıra) ile yer ve liman altyapısı (7. sıra) 
alanları ile ön plana çıkmaktadır. Endeks verilerine göre Türkiye, genel sıralamada 43. sıradadır 
(4,2 puan). Türkiye’nin en iyi olduğu alanlar ise, hava taşımacılığı altyapısı (20. sıra) ile kültürel 
kaynaklar ve iş seyahati (17. sıra) alanlarıdır. Turist hizmet altyapısı gibi önemli bir alanda ise 37. 
sıradadır. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin turist hizmet altyapısı, sağlık ve hijyen gibi alanlarda 
çalışmalar yapmasını gerekli kılmaktadır. Rapor sonuçlarına göre; sağlık ve hijyen alanında 
Avusturya, hava taşımacılığı altyapısında Kanada, çevresel sürdürülebilirlik alanında İsviçre, iş 
çevresi, bilgi iletişim teknolojilerine hazırlık ile yer ve liman altyapısı alanlarında Hong Kong 
(Çin), kültürel kaynaklar ve iş seyahati alanında da Çin ilk sırada yer almaktadır. Endeksteki 
sütunlara yönelik, Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla detaylı puan ve sıralaması Tablo 5’te yer 
almaktadır.  
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Tablo 4: Ülkelerin Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Endeksi Göstergeleri ve Sıralamaları 
(2019) 

Sı
ra

  
Ülkeler 

 
Sıralama/ 

Endeks 

 
Ülkelerin En İyi Sütun Dereceleri 

Genel 
Puan 
(1-7) 

1 İspanya Sıralama 3rd 3rd 8th 5,4 
Endeks Turist Hizmet 

Altyapısı 
Kültürel Kaynaklar ve 

İş Seyahati 
Seyahat ve Turizm 

Önceliği 
2 Fransa Sıralama 2nd 7th 17th 5,4 

Endeks Kültürel Kaynaklar 
ve İş Seyahati 

Yer ve Liman 
Altyapısı 

Doğal Kaynaklar & 
Hava Taşımacılığı 

Altyapısı 
3 Almanya Sıralama 2nd 6th 6th 5,4 

Endeks Sağlık ve Hijyen Yer ve Liman 
Altyapısı 

Kültürel Kaynaklar 
ve İş Seyahati 

4 Japonya Sıralama 5th 6th 10th 5,4 
Endeks Kültürel Kaynaklar 

ve İş Seyahati 
Uluslararası Açıklık BİT Hazırlık  

6 Birleşik 
Krallık 

Sıralama 6th 9th 7th 5,2 
Endeks İş Çevresi Hava Taşımacılığı 

Altyapısı 
Turist Hizmet 

Altyapısı 
5 ABD Sıralama 1st 3rd 4th 5,3 

Endeks İnsan Kaynakları ve 
İş Piyasası 

Hava Taşımacılığı 
Altyapısı 

Turist Hizmet 
Altyapısı 

7 Avustralya Sıralama 2nd 2nd 3rd 5,1 
Endeks Uluslararası Açıklık Hava Taşımacılığı 

Altyapısı 
Doğal Kaynaklar 

8 İtalya Sıralama 4th 10th 7th 5,1 
Endeks Kültürel Kaynaklar 

ve İş Seyahati 
Turist Hizmet 

Altyapısı 
Doğal Kaynaklar 

9 Kanada Sıralama 1st 8th 11th 5,1 
Endeks Hava Taşımacılığı 

Altyapısı 
Turist Hizmet 

Altyapısı 
Doğal Kaynaklar 

10 İsviçre Sıralama 1st 2nd 3rd 5,0 
Endeks Çevresel 

Sürdürülebilirlik 
İnsan Kaynakları ve İş 

Piyasası 
İş Çevresi 

14 Hong Kong 
(Çin) 

Sıralama 1st 1st 1st 4,8 
Endeks İş Çevresi BİT Hazırlık Yer ve Liman 

Altyapısı 
13 Çin Sıralama 1st 4th 24th 4,9 

Endeks Kültürel Kaynaklar 
ve İş Seyahati 

Doğal Kaynaklar İnsan Kaynakları ve 
İş Piyasası 

16 Kore 
Cumhuriyeti 

Sıralama 7th 11th 17th 4,8 
Endeks BİT Hazırlık Kültürel Kaynaklar ve 

İş Seyahati 
Uluslararası Açıklık 

43 Türkiye Sıralama 20th 17th 37nd 4,2 
Endeks Hava Taşımacılığı 

Altyapısı 
Kültürel Kaynaklar ve 

İş Seyahati 
Turist Hizmet 

Altyapısı 
Kaynak: www.weforum.org  

 

Endeks sonuçları Avrupa bölgesini, sahip olduğu kültürel kaynaklar ve neredeyse tüm 
sütunlardaki liderlik konumundan dolayı en rekabetçi seyahat ve turizm bölgesi olarak kabul 
etmektedir. Türkiye’nin de Avrupa bölgesinde ve Akdeniz çanağında bir ülke olması, diğer 
Avrupa ülkeleri ile rekabet etmesini gerekli kılmaktadır. Burada tüm ülkelerin ortak gayesi, 
turizm gelirlerinden en fazla payı alabilmektir. Bu nedenle Türkiye, dünyada ve diğer Avrupa 
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bölgelerinde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek durumundadır. Örneğin endekse göre 
Avrupa bölgesindeki en önemli gelişmeler, bilgi ve iletişim teknolojilerine hazırlık, fiyat rekabet 
gücü ve hava taşımacılığı altyapısında gerçekleşmektedir. Sonuçlar, Türkiye’nin ivedilikle bilgi 
ve iletişim teknolojilerine yönelmesini gerekli kılmaktadır. Diğer Avrupa ülkeleri ile 
kıyaslandığında, özellikle düşük puana sahip olduğu güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik ve iş 
gücü noktalarında adımlar atmalıdır. Özellikle güvenlik, turistler için destinasyon tercih nedeni 
olabilmektedir. Örneğin Silik ve Ünlüönen (2018) tarafından Türkiye’deki kayak merkezlerine 
yönelik yapılan çalışmada, ziyaretçilerin kayak merkezlerindeki güvenlik önlemlerini yetersiz 
bulduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, güvenlik noktasında her işletmenin kendi tedbirlerini 
azami düzeyde almasını gerekli kılmaktadır. Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Endeksi’nin 
2019 yılı raporunda, Türkiye’nin toplam 14 sütuna ait puanları ve ülkeler arasındaki sıralaması 
Tablo 5’te yer almaktadır. Tablo 5’te, Türkiye’nin endekste yer alan toplam 140 ülke arasındaki 
sıralaması alanlar bazında belirtilmiştir. 

 

Tablo 5: Türkiye’nin Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Endeksi Puan ve Sıralaması (2019) 

Sıralama 
(140 ülke arasından) 

Sütunlar (14 tane) Puan 
(1-7) 

20 Hava Taşımacılığı Altyapısı 4,7 
17 Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati 3,8 
37 Turist Hizmet Altyapısı 5,0 
52 Uluslararası Açıklık 3,8 
56 Yer ve Liman Altyapısı 3,6 
71 İş Çevresi 4,4 
65 Sağlık ve Hijyen 5,5 
77 Doğal Kaynaklar 2,8 
48 Fiyat Rekabeti 5,6 
71 BİT Hazırlık 4,6 
39 Seyahat ve Turizm Önceliği 5,1 
97 İnsan Kaynakları ve İş Piyasası 4,2 
126 Çevresel Sürdürülebilirlik 3,7 
125 Emniyet ve Güvenlik 4,3 

Kaynak: www.weforum.org  

 

Tablo 5’te yer alan veriler incelendiğinde, Türkiye’nin seyahat ve rekabet edebilirlik 
endeksindeki alanlar arasında sahip olduğu en iyi sıralama “hava taşımacılığı alt yapısına” (20. sıra) 
ait iken, en kötü sıralaması da “çevresel sürdürülebilirlik” (126) ve “emniyet ve güvenlik” (125) 
alanlarına aittir. Buradan hareketle, Türkiye’ye gelecek ziyaretçilerde, emniyet ve güvenlik ile 
ilgili kaygıların yaşandığı ve çevreye gerekli hassasiyetin verilmediği söylenebilir. Turistlerin 
destinasyon tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden birisi emniyet ve güvenlik konusudur. 
Böyle bir durumda Türkiye’nin, sıralamasının gerilerde olması ziyaretçi sayısını da olumsuz 
etkileyebilecektir. Elde edilen sonuçlar Türkiye’nin, ivedilikle emniyet ve güvenlik ile çevresel 
sürdürülebilirlik sorunlarına ağırlık vermesini gerekli kılmaktadır.  

Son olarak, en fazla uluslararası turizm harcaması yapan ülkelerin (Tablo 1); enflasyon oranı, 
işsizlik oranı, çalışma saatleri, harcanabilir gelir, eğitim durumu ve yaşam memnuniyetleri 
incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen veriler, aşağıda belirtilen başlıklar altında kısaca 
ifade edilmiştir.  
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Enflasyon Oranı: En fazla uluslararası turizm harcaması yapan ülkelerin enflasyon oranları ile 
Türkiye mukayese edildiğinde arada önemli farkların olduğu görülmektedir. Uluslararası Para 
Fonu’na (IMF) göre, Türkiye’deki 2019 yıllık enflasyon rakamı % 15,7’dir. Bununla birlikte diğer 
ülkelerin 2019 yılı enflasyon rakamlarına bakıldığında (yüzdelik oranlar), ABD 1,8, Çin 2,3, 
Almanya 1,5, Birleşik Krallık 1,8, Fransa 1,2, Kanada 2,0, İtalya 0,7, Güney Kore 0,5 ve Rusya 
4,7’dir (EBSO, 2020).  

Gelişmiş ülkelerdeki % 2-3 oranlarındaki enflasyon ile Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin 
enflasyon oranlarını bir arada değerlendirmek çok sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Bu nedenle 
enflasyon olgusunu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ayrı ayrı ele almak daha doğru 
olacaktır. Enflasyon oranları bakımından en başarısız ülkenin % 54,4 enflasyon oranı ile Arjantin 
olduğunu belirtmek gerekmektedir. Arjantin’in kriz ortamında olduğu düşünüldüğünde, 
Türkiye’nin diğer ülkelere göre enflasyon durumunun oldukça kötü bir durumda olduğu 
görülebilmektedir.  

Uluslararası turizm alanında rekabet edebilmek için ekonomik güç sahibi olmak gerekmektedir. 
Sadece ekonomik güce sahip olmak başlı başına bir etken olmamakla birlikte önemli bir 
değişkendir. Çünkü enflasyonun düşük olması vatandaşların satın alma gücünü arttırmaktadır. 
Satın alma gücü artan vatandaşların da seyahat ve turizm gibi harcamalar için ayıracakları 
miktarlar artacaktır. Domino etkisi oluşturacak olan bu ekonomik güç, uluslararası turizme 
katılan kişi sayılarını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle ekonominin temel göstergelerinden 
birisi olan enflasyon, ülkeleri gerek uluslararası turizm harcamaları gerekse de uluslararası 
turizme katılım noktasında etkilemektedir.  

İşsizlik Oranı: Bu oran, Fransa ve İtalya hariç, en fazla uluslararası turizm harcaması yapan 
ülkeler arasında % 3,5 ile % 6 arasında değişmektedir. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahmini 
verilerine göre, Türkiye’deki 2019 yılı tahmini işsizlik oranı % 13,8’dir. Bununla birlikte diğer 
ülkelerin 2019 yılı tahmini işsizlik oranlarına bakıldığında (yüzdelik oranlar), ABD 3,7, Çin 3,8, 
Almanya 3,2, Birleşik Krallık 3,8, Fransa 8,6, Kanada 5,8, İtalya 10,3, Güney Kore 4,0 ve Rusya 
4,6’dır (EBSO, 2020). İlgili ülkelerin işsizlik oranları incelendiğinde, Türkiye ve İtalya’nın en fazla 
işsizlik oranına sahip olduğu görülmektedir.  

İşsizlik, küresel krizler ile birlikte dünya genelinde artmaya devam eden bir sorundur. Özellikle 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin istihdamı arttıracak yatırımlara yönelmesi gerekmektedir. 
Çünkü 2019 yılı verileri, Türkiye’nin işsizlik oranı en fazla artan ülkelerden birisi olduğunu 
göstermektedir. Turizm sektörünün istihdama olan katkısı, ülkeler için göz ardı edilemez 
boyuttadır.  Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin verilerine göre, turizm 2019 yılında 330 
milyon istihdam sağlamıştır. Veriler, dünyadaki her 10 kişiden birinin turizm sektöründe 
çalıştığını göstermektedir. Ayrıca Covid-19 salgını nedeniyle, 2020 yılında işsizlik oranlarının 
daha da artacağı öngörülmektedir. Salgın nedeniyle, turizm işletmelerinde çalışan birçok kişinin 
iş akdine son verilmiştir. Böylesi bir durumda, istihdama katkısı bakımından da turizmin 
korunması gereken sektörlerden birisi olduğu söylenebilir.   

Çalışma Saatleri: En fazla uluslararası turizm harcaması yapan ülkeler arasında en fazla çalışma 
saatlerine sahip ülkeler Kore (haftalık 52 saat) ve Türkiye (haftalık 48,9 saat)’dir. Diğer ülkeler, 
Kore ve Türkiye’den daha az çalışma saatlerine sahiptir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
verilerine göre, Türkiye en fazla çalışma süresine sahip 14. ülkedir. Turizm sektörü gibi hizmet 
sektöründe çalışma saatlerinin gereğinden fazla olması hizmet kalitesi açısından da önem arz 
etmektedir. Çalışma sürelerinin özellikle hizmet sektöründe makul tutulması hizmet kalitesini 
doğrudan etkileyecektir. Türkiye’de haftalık çalışma saatleri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. 
Maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre, haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olarak 
belirlenmiştir.  
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Çalışma saatleri konusunda önemli olan bir başka nokta da verimliliktir. Çalışma saatinden 
ziyade verimli çalışmak da önemlidir. Thomas More’nin ütopyasında (Ütopya adlı eserinde), 
günlük çalışma saatlerinin düşürülmesinin çalışanlar için en iyisi olacağı belirtilmiştir. Kitapta 
çalışma süresi olarak günlük 6 saatin yeterli olacağı savunulmaktadır. Bununla birlikte çalışma 
sürelerinin yapılan işe göre de farklılık gösterebileceği de başka bir tartışma konusudur. Turizm 
sektörü özelinde değerlendirme yapılacak olursa, günlük çalışma sürelerinin 8 saatten fazla 
olması verimliliği ve etkinliği azaltacaktır.  

Turizm sektöründe müşteri memnuniyeti sağlamanın ön koşullarından birisi de hizmet 
kalitesinin yüksek olmasıdır. Müşteri memnuniyeti yüksek olan kişilerde sadakatin de oluşması 
kolaylaşmaktadır. Turizm sektöründe sadakatin oluşması ise turizm işletmelerine olan talebi 
arttırmaktadır. Görüleceği üzerine hizmet sektöründe atılan her adım bir diğerini etkilemektedir. 
Bu nedenle çalışma sürelerinin yüksek olması çalışanların verimini azaltacak, beraberinde de 
hizmet kalitesini düşürecektir. Özellikle turizm sektöründe müşterilere iyi bir hizmet 
sağlayabilmek için uygun çalışma saatlerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Eğitim Durumu: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 2019 verilerine göre, yüksek lisans 
eğitim düzeyine sahip yetişkin oranı OECD ülkelerinde ortalama % 14,3 iken, Türkiye’de bu oran 
2,6’dır. Ortaya çıkan göstergeler, Türkiye’deki eğitim durumunun diğer ülkelere kıyasla geride 
kaldığını göstermektedir. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan “Eğitim Kalitesi 2018” 
isimli rapora göre Türkiye, 137 ülke arasından 99. sırada yer almaktadır. Listenin 1. sırasında 
İsviçre, ardından Singapur, Finlandiya ve Hollanda gelmektedir. Singapur, toplam bütçesinin % 
30’unu eğitime harcamaktadır. Türkiye’de ise bu oran daha düşük düzeydedir. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında % 11,84’tür. Eğitim alanında diğer ülkeleri 
yakalayabilmek için ayrılan bütçenin arttırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

OECD verilerine göre, Türkiye’deki yükseköğretim öğrencilerinin büyük bir kısmı ortalamanın 
altında istihdam olanağına sahip olmasına rağmen işletme ve hukuk okumaktadır. Bununla 
birlikte, Türkiye’de çok az sayıda genç erken çocukluk eğitimi okumaktadır. Verilere göre 
Türkiye, kamu ve özel kurumlardaki öğrenme ortamları arasında en büyük farka sahip 
ülkelerden birisidir. Türkiye’nin küresel ölçekte bilinen teknolojik bir ürününün, markasının 
olmaması eğitim sisteminde yaşanan tartışmaları ortaya çıkarmaktadır. Diğer ülkeler ile 
karşılaştırma yapıldığında, ezbere dayalı bir yapının hâkim olması, sorgulayan, eleştiren bir 
yapının oluşmaması eğitimde mevcut olan temel sorunlar olarak görülmektedir. Ayrıca 
Türkiye’deki okuma alışkanlıklarının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olması ülkenin eğitim 
durumunu olumsuz etkilemektedir. Turizm eğitimi kapsamında değerlendirme yapıldığında ise, 
Türkiye’deki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki iletişim (erişim) problemi başlıca 
sorunlardan birisidir. Türkiye’de turizm eğitimi alan öğrencilerin sektörden uzak kaldıkları 
görülmektedir. Türkiye’de önceki dönemlerde mevcut olan turizm meslek liselerinin kapatılması 
da sektöre kalifiye personel yetiştirilmesini olumsuz yönde etkilemiştir.  

Sosyal, kültürel ve ekonomik göstergeler kapsamında, en fazla turizm harcamasına sahip ülkeler 
ile Türkiye arasında karşılaştırma yapıldığında, Türkiye’deki işsizlik oranının çok yüksek 
olduğu, eğitim durumunun çok geride olduğu ve çalışma saatlerinin yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’deki seyahat ve turizm harcamalarına yönelik ayrılan bütçenin de 
yüzdelik olarak diğer ülkelerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Elde edilen sonuçlar, 
Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda yatırımlar yapması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır.  

 

 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 3016-3037. 

 3031 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizm harcamaları, turizmin yerel ekonomi üzerindeki etkisini izlemek ve değerlendirmek için 
politika yapıcılar, planlama yetkilileri, pazarlamacılar ve araştırmacılar tarafından 
incelenmektedir (Wang vd., 2006). Turizme uygulanan tüketici talep teorisi, turizm talebinin 
miktarının nüfus, gelir, fiyatlar, tüketicilerin zevki, pazarlama ve diğer sosyal, kültürel, coğrafi 
ve politik faktörlerle yakından ilgili olduğunu göstermektedir (Witt ve Witt, 1995). Bu çalışmada, 
makro düzeyde, sosyal, kültürel ve ekonomik yaklaşımla uluslararası turizm harcamalarının 
kapsamlı ve dikkat çekici bir görünümü ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Çalışma sonuçları, uluslararası turizm harcamaları ve uluslararası turizme katılım oranları ile 
ilgili Çin’in yükselen değerini ortaya koymaktadır. Gerek uluslararası turizm harcamaları 
gerekse de uluslararası turizme katılım noktasında Çin, diğer ülkelere kıyasla ciddi oranda 
öndedir. Veriler, ilerleyen dönemlerde ülkelerin Çin pazarına ağırlık verebileceğini 
göstermektedir. Bu nedenle, turizm sektörüne yönelik atılacak adımlarda Çin’in yükselen trendi 
göz önüne alınmalıdır.  

Türkiye’ye ait veriler incelendiğinde, 2008 yılında 4,5 milyar dolar olan turizm harcaması, 2018 
yılında 4,9’a yükselmiştir. Elde edilen artış oranı diğer ülkeler ile kıyaslandığında, Birleşik Krallık 
hariç en düşük artış oranını ortaya koymaktadır. Uluslararası turizme katılım kapsamında ise 
Türkiye, son on bir yılda istikrarlı bir artış yakalayamasa da genel olarak bir artış yaşamıştır. 
Buna göre Türkiye’de, 2008 yılında uluslararası turizme katılım 4,8 milyon iken, 2018 yılında 8,3 
milyona yükselmiştir. Sonuçlar, Türkiye’nin uluslararası turizme katılan kişi sayısında kademeli 
bir artış yaşadığını ortaya koymaktadır.  

En fazla uluslararası turizm harcaması yapan ülkeler ile Türkiye’nin GSYH miktarlarına 
bakıldığında, ABD ve Çin’in en yüksek miktarlara sahip olduğu görülmektedir. Fakat kişi başına 
düşen GSYH verileri, ABD (62,794 $) ile Avustralya’nın (57,373 $) en yüksek değerlere sahip 
ülkeler olduğunu göstermektedir. Çin, GSYH miktarı olarak, ABD’den sonra ikinci sırada yer 
almasına rağmen, kişi başına düşen GSYH miktarı Türkiye’den sonra en az olan ülke 
konumundadır. Türkiye’nin sahip olduğu kişi başına düşen GSYH miktarı ise, en fazla 
uluslararası turizm harcaması yapan ülkeler ile kıyaslandığında en düşük miktara sahiptir.  

Seyahat ve rekabet edebilirlik endeksi sonuçlarına bakıldığında ise, Türkiye’nin sahip olduğu en 
iyi sıralama kültürel kaynaklar ve iş seyahati (17. sıra) iken, en kötü sıralama da çevresel 
sürdürülebilirlik alanına (126. sıra) aittir. Buradan hareketle, çevresel sürdürülebilirlik 
konusunda ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir. Çünkü turistlerin destinasyon seçiminde 
çevre ve sürdürülebilirlik gibi konular da göz önünde bulundurulmaktadır.   

Son olarak, diğer ülkelere kıyasla, Türkiye’deki işsizlik oranının yüksek olması, eğitim 
durumunun çok düşük olması, çalışma saatlerinin fazla olması, seyahat ve turizm harcamalarına 
ayrılan miktarın düşük olması gibi nedenlerden dolayı turizm sektörüne yönelik oluşturulacak 
politikalarda söz konusu sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlere ağırlık verilmesi gereklilik arz 
etmektedir. Çalışma kapsamında, Türkiye’nin Akdeniz çanağındaki diğer ülkeler ile rekabet 
edebilmesi için aşağıda belirtilen hususlar başta olmak üzere çeşitli politikaların geliştirilmesi 
önerilmektedir. 

ü Seyahat ve turizm rekabet edebilirlik endeksi kapsamında ön plana çıkan ve Avrupa 
ülkelerinde hızlı bir biçimde yayılan bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Türkiye’nin de 
yatırım yapması önerilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, akıllı teknolojiler turizm 
sektöründe sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Sektörde özellikle robotlar, büyük veri, 
nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik ve beacons gibi teknolojiler ön plana çıkmaktadır. 
Restoranlarda akıllı menüler, online siparişler ve robotik hizmetler kullanılmaya 
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başlamıştır. Ayrıca otellerde, müzelerde, seyahat acentelerinde, taşımacılık alanında vb. 
birçok alanda akıllı uygulamalar sayesinde ziyaretçilerin kolaylıkla hizmet alması 
sağlanmıştır. Dünyadaki gelişmelerin teknoloji tabanlı yaşanması ülkelerin bu noktada da 
entegre olmasını gerekli kılmaktadır. Veriler, Türkiye’nin diğer Avrupa ülkelerine göre 
teknolojik altyapı olarak geride kaldığını göstermektedir. Bu nedenle, sektörde uygulanacak 
yeni politikaların bilgi ve iletişim teknolojileri çerçevesinde ele alınması gerek kamu kurum 
ve kuruluşlarına gerekse de turizm işletmelerine önerilmektedir.  

ü Rekabet edebilirlik açısından Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla geride kaldığı başka bir 
nokta ise çevresel ve sürdürülebilir politikaların turizm sektöründe uygulanmasıdır. Bu 
çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’deki otellere çevreye duyarlı tesis belgesi 
vermektedir. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye’de çevreye duyarlı 291 adet beş yıldızlı 
tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin sayılarının artması beklenmektedir. Çünkü gelişen ve 
değişen dünyada turistlerin, daha bilinçli ve çevresel hassasiyetlerinin daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Son dönemlerde, turistlerin otel tercihlerinde yer alan kriterler arasında 
sürdürülebilir işletme olması da yer almaktadır. Türkiye’nin bu noktada da gerekli 
önlemleri alması önerilmektedir.  

ü Seyahat ve rekabet edebilirlik endeksi kapsamında Türkiye’nin diğer Avrupa ülkelerine 
kıyasla dezavantajlı olduğu konuların başında güvenlik konusu gelmektedir. Türkiye’nin 
turizmden daha fazla pay alabilmesi ve rekabet edebilmesi açısından turistlere güvenli bir 
ortam sağlaması gerekmektedir. Türkiye özelinde inceleme yapıldığında, Orta Doğu’da 
yaşanan krizlerin de ülke güvenliğini olumsuz etkilediği söylenebilir. Turistler, kendilerini 
güvende hissettikleri bölgelere seyahat etme eğilimindedir. Türkiye’nin coğrafi durumu ve 
içinde bulunulan küresel kriz güvenlik kaygısını da beraberinde getirmektedir. Bu tablodan 
olumsuz etkilenmemek için Avrupa ülkelerine Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğu 
anlatılmalıdır. Turistlerin gittikleri destinasyonlarda güvenliklerinin sağlanması başlı 
başına kolluk kuvvetlerine bağlı bir durum olarak görülmemelidir. Bu noktada, yerel halkın 
sahip olduğu turizm bilinci ve eğitimi aktif rol oynamaktadır. Eğitime ayrılan bütçenin 
arttırılması, yerel halkta turizm bilincinin oluşturulması için gerekli eğitimlerin ve 
seminerlerin düzenlenmesi gibi birtakım önlemler alınması önerilmektedir.  

ü Turizm sektörü, dünya genelinde en önemli istihdam oluşturan sektörlerden birisi olmuştur. 
Seyahat ve Turizm Konseyi’nin raporu, dünyadaki her 10 kişiden 1’inin turizm sektöründe 
çalıştığını ortaya koymaktadır. İstihdam için böylesine önemli bir sektöre yatırım yapılması 
işsizlik oranlarını düşürecektir. Türkiye’nin işsizlik oranları ile rekabet halinde olduğu 
ülkelerdeki işsizlik oranları karşılaştırıldığında olumsuz bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Bu 
tablonun olumluya dönüşmesi için turizm yatırımlarının teşvik edilmesi gerekmektedir. 
Turizm sektörüne yapılacak olan yatırım çarpan etkisiyle birlikte beraberinde birçok 
yardımcı sektörü de etkileyecektir. Özellikle küresel ölçekte yaşanan ekonomik krizler, bu 
yatırımların önünü kesebilmektedir. Fakat krizlerden kurtulabilmenin en önemli 
faktörlerinden birisi de üretim yapabilmektir. Üretim hacmi geniş ve güçlü sanayiye sahip 
ülkeler bu krizlerden daha az hasarla kurtulabilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde ise bu kriz ortamı daha derinden hissedilebilmektedir. Bu sonuçlar beraberinde 
uluslararası turizm harcamalarını ve uluslararası turizme katılanların sayısını olumsuz 
etkilemektedir. Bu nedenle, ülkede yapılacak yatırımların öncelikle üretim alanlarına 
aktarılması önerilmektedir.  

ü Çalışma süreleri bakımından inceleme yapıldığında ise, Türkiye ve Kore’nin en fazla çalışma 
sürelerine sahip ülkeler olduğu belirlenmiştir. Oysaki turizm gibi hizmet sektöründe çalışan 
personelin verimliliğini arttırmak için çalışma saatleri düşürülmelidir. Personellerin izinleri 
zamanında kullandırılmalıdır. Turizm sektöründe, ideal çalışma sürelerine uyulmaması 
verimliliği düşürmekte ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. Doğal olarak bu süreç, 
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turistlerin tekrar satın alma veya tavsiye etme süreçlerine de etki etmektedir. Bu nedenle 
turizm işletmelerine, çalışma süreleri noktasında hassas olmaları ve işçilerin verimliliklerini 
arttırmaları önerilmektedir.  

En fazla uluslararası turizm harcaması yapan ülkeler ile Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik 
göstergelerinin karşılaştırmalı olarak incelendiği bu çalışma, söz konusu ülkeler ile sınırlı 
kalmaktadır. Araştırmacılara, ülkelerin bölgelere ayrılarak değerlendirilmesi, barış ve terör 
endeksleri gibi farklı endeksler kapsamında, ülkeler arasında inceleme ve karşılaştırma yapılması 
önerilmektedir. Ayrıca 2019 yılı sonunda Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi 
bilinmeyen pnömoni vakaların bildirilmesiyle başlayan virüs salgını, 2020 yılı ile birlikte hızla 
diğer kıtalara da yayılarak pandemi haline gelmiştir. COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) 
olarak ifade edilen pandemi, diğer tüm sektörleri etkilediği gibi turizm sektörünü de olumsuz 
etkilemiştir. Çok kısa bir sürede küresel bir kriz haline gelen bu salgının ülkeler üzerinde özellikle 
sosyal ve ekonomik açıdan yıkıcı etkiler bırakacağı şimdiden öngörülmektedir. Bu nedenle, son 
dönemlerde gelişen bu salgının uluslararası turizm harcamalarına ve turist sayılarına olan 
etkilerinin ülkeler bazında incelenmesi literatüre katkı sağlayacaktır. 
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Öz 

Demokratik devletler hem güvenliği yerine getirip aynı zamanda özgürlüklerin en az düzeyde 
kısıtlanması noktasında denge arayışında iken turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 
denetlenmesinde de önemli bir rol üstlenmektedir. Küresel turizm, devletlerin istihbarat 
faaliyetleri, terörle mücadele, ekonomik güvenlik, doğal ve kültürel varlıkların güvenliğinin 
sağlanması ve asayiş olaylarının denetimi gibi konularda tehdit unsurları oluştururken aynı 
zamanda bu alanlar için de belirli fırsatlar içermektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, dünya 
ekonomisinde en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olan turizm sektörünün, devletler açısından 
güvenlik-özgürlük dengesinde meydana getirdiği risk ve fırsatların analizidir. Çalışmada, nitel 
araştırma yöntemi kullanılmış ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalardan faydalanılarak, 
alanyazın taranmıştır. Bu kapsamda, turizm ve güvenlik gibi iki farklı bilim dalının teorik kesişim 
noktaları güvenlik yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmada, turizmin, özgürlük 
ve güvenlikle olan ilişkisinde, tek yönlü bakış açısının yeterli olmayacağı, yerel halkın turizm 
destinasyonlarındaki fırsat ve risk dengesinin korunmasında önemli bir güç olduğu ve turizm 
endüstrisinin geliştirilmesi için devletlerin güvenlik-özgürlük dengesini kuran temel politika 
ekseninin, müdahaleci değil önleyici güvenlik yaklaşımları ile desteklenmesi gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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Abstract 

The subject of this article is an analysis of the risks and opportunities created by tourism which 
is one of the fastest growing sectors in the world economy, in the frame of security-liberty balance 
for states. Democratic states play an important role in the development and supervision of 
tourism activities, while seeking balance both in fulfilling security and limiting their freedom to 
a minimum. The main argument put forward by the article is that while global tourism poses 
threatening issues such as the intelligence activities of the states, the fight against terrorism, 
economic security, security of natural and cultural assets and control of public order events, it 
also includes certain opportunities for these areas. In order to prove this argument, the 
researchers conducted in different disciplines were brought together and analyzed within the 
framework of the security approach. 

Keywords: Tourism, Security, Liberty, Counter-terrorism, Intelligence. 
Received: 23.03.2020 
Accepted: 04.07.2020 

Suggested Citation:  
Özçoban, E. and Gölpınar, H. (2020). Risks and Opportunities of Global Tourism in the Frame of 
Security-Liberty Dilemma, Journal of Turkish Tourism Research, 4(3): 3038-3050. 
© 2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 



Ertan ÖZÇOBAN ve Hulusi GÖLPINAR  

 3040 

GİRİŞ 

Küreselleşmeye paralel biçimde ulaşım endüstrisinin gelişimi ile birlikte 20. yüzyıldan itibaren belirgin 
bir yükselişe geçen turizm sektörü, 21. yüzyılda da dünya ekonomisinin önde gelen bileşenlerinden biri 
olmuştur. Küresel ekonominin en büyük paydaşlarından olmakla birlikte beraberinde trafik, tarım, 
ticaret, kentsel planlama, enerji endüstrisi ve bilgi teknolojileri gibi ekonominin diğer pek çok 
sektörleriyle de yakından ilgilidir (Mirovic vd., 2014:21). Diğer taraftan turizm, ülke ekonomileri 
açısından sağladığı fırsatlarla birlikte devletlere doğal ve kültürel mirasların korunması, ulaşım 
güvenliğinin ve konaklama güvenliğinin sağlanması gibi önemli sorumluluklar yüklemektedir.   

Turizm, boş zaman kavramının nasıl kullanılacağına ilişkin ekonomik kararlara dayalı sosyal ve 
ekonomik bir olgudur (Kozak vd., 2014:7). Turizmin istihdam olanakları sağlaması, ülkelere döviz 
girdisi oluşturması, gerçekleşen turizm hareketiyle ülkelere vergi sağlaması, turizm hareketiyle ilişkili 
yapılan yatırımlar gibi ekonomiye birçok açıdan katkısı bulunmaktadır (Bahar vd.,2013:12). Diğer 
sektörlerin gelişmesinde de önemli rol oynayan turizm sektörü, ülkelerin alt ve üst yapılardaki 
eksikliklerin tamamlanmasını sağlayan bir konumdadır (Tutar vd., 2013:25). Turizm ülke ve bölgeler 
üzerindeki geliştirici katkısı, bu bölgelerde yaşayan yerel halkın için büyük bir istihdam fırsatı 
yaratmaktadır (Ünlüönen ve Şahin, 2011:22). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 
2019 yılı itibariyle dünyada istihdamın yaklaşık %10’u turizm sektöründe gerçekleşmekte olup 
turizmden elde edilen gelir ülkelerin ortalama ihracat gelirlerinin yaklaşık %7’sini oluşturmaktadır. 
Yine aynı verilere göre 1950 yılında 25 milyon kişi olan küresel turist sayısı 2019 itibariyle 1,5 milyar 
kişiye ulaşmış olup bu rakamın 2030 yılı itibariyle 1,8 milyar kişi olması beklenmektedir (UNWTO, 
2020). 
 
İçerdiği ekonomik değerler ve sıcak para hareketliliği açısından bu kadar önemli olan turizm sektörü 
küreselleşmenin en önemli unsurunu oluştururken aynı zamanda devletler açısından da pek çok 
güvenlik risk ve tehditlerini de beraberinde getirdiği değerlendirilmektedir. Çünkü, demokratik 
rejimlerin başa çıkması gereken önemli sorunlar arasında şüphesiz güvenlik-özgürlük dengesinin 
sağlanması gelmektedir. Bir diğer deyişle, demokratik ülkelerin sınırları içerisinde güvenliği en geniş 
biçimde sağlarken aynı zamanda en dar biçimde özgürlüklere müdahale etmeleri beklenmektedir. Söz 
konusu durum, kendi içinde oldukça hassas bir denge içermektedir; keza güvenlikçi politikalarla 
özgürlükçü uygulamaların denge içinde bir arada sürdürülebilmesi her zaman mümkün 
görülmemektedir.  
 
Özellikle turizm sektörü, devletler açısından güvenlik-özgürlük dengesinin en fazla gözetilmesi 
gereken alanlardan birini oluşturmaktadır. Bir ülkenin turizminin gelişmesi seyahat özgürlüğü başta 
olmak üzere bireysel hak ve özgürlüklerin teminat altında olma garantisiyle yakından ilişkilidir. Diğer 
taraftan yurt içi ve yurt dışı insan hareketliliğinin varlığı aynı zamanda bizatihi kendi içerisinde 
güvenlik risk ve tehditleri de oluşturmaktadır. Durum böyle olduğunda hem devlet güvenliği hem de 
bireylerin güvenliği adına gözetimci yaklaşımlar ve denetimler önem kazanırken bu gözetleme ve 
denetleme faaliyetlerinin yerli-yabancı turistlerin de temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamaması 
beklenmektedir. Bu hassas dengenin gözetilmesinin ana prensibi ise müdahaleci güvenlik yerine 
önleyici güvenlik yaklaşımlarıdır ki bu konuda ülkeler arası ve ülke içi istihbarat faaliyetleri ve bilgi 
paylaşımı önem arz etmektedir.  
 
Bu doğrultuda, çalışmada, dünya ekonomisinde en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olan turizm 
sektörünün, devletler açısından güvenlik-özgürlük dengesinde meydana getirdiği risk ve fırsatların 
analiz edilmesi amaçlanmıştır. Güvenlik ve özgürlük kavramları, turizmin özgürlükle ilgili temel 
unsurları ve turizmin devletler açısından içerdiği güvelik riski ve tehditleri olmak üzere üç bölümden 
oluşan çalışma sonucunda bir durum değerlendirmesi yapılmış, öneriler getirilmiş ve bundan sonraki 
bilimsel çalışmalar için katkı sağlaması hedeflenmiştir.  
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GÜVENLİK ve ÖZGÜRLÜĞE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ  

Toplumların güvenlik ihtiyaçlarının ve kamu düzeninin sağlanabilmesinin sonucu olarak ortaya çıkan 
devlet mekanizmasının, toplumsal dinamikleri, siyasal oluşumları, uygarlıkları ve uluslararası ilişkileri 
de dönüştürdüğünü ileri sürmek mümkündür. Önce mağara kapıları, ardından kaleler, ardından 
sınırlar inşa eden insanlık güvenlik ihtiyacı ile kabile hayatından uluslararası topluma seyreden bir 
medeniyet ilerlemesini de eş zamanlı gerçekleştirmiştir. Devletli yaşama geçişin insan hayatında neden 
olduğu kapsamlı değişim, güvenlik ihtiyacı açısından da yaşanmış ve böylece güvenliğin içeriği ve 
temin yöntemi devlet tarafından belirlenir olmuştur (Haspolat, 2010: 24). Güvenlik gereksinimi, devlet 
aygıtına ihtiyacın temel nedenlerinden biridir. Özellikle askeri açıdan tanımlanan ulusal güvenlik, 
tarihsel kronolojide alanyazına hâkim olmuştur. Temel ilgi alanı ise devletlerin, tehditlere karşı 
koyabilecek askeri imkân ve yetenekler üzerine yoğunlaşmış olan eğilimleridir (Baylis, 2008: 73). Bu 
noktadan hareketle; devletin var olma sebeplerinden birinin güvenliğin sağlanması kapsamında 
devlete olan ihtiyacın perçinlenmesi ve meşruiyet zeminin vatandaşların korunmaya olan ihtiyacı 
olduğu görülmektedir (Öz Yıldız, 2017). 
 
Güvenlik kavramı, devlet, birey ve toplum ilişkisi ekseninde, toplumların can ve mallarının olası 
tehlikelere karşı korunması ile sınırlandırıldığında, bu sürecin başarılı koordinasyonu, bireylerdeki 
kamu düzeni hissiyatına inanış ve bu olguya ilişkin meşruiyetin olgunlaşması ile mümkün olabilecektir. 
(Öz Yıldız, 2017; Erdoğan, 2013). Devletin bizatihi kendisi, bireylerin güvenlik algısı üzerindeki 
gücünden ve bireylerin bunu “hissetmesinden” beslenmektedir (Öz Yıldız, 2019:136). Bu noktada öne 
çıkan temel yüklem, “hissetme” durumudur. Bunun en temel sebebi, günümüzde güvenlik anlayışının, 
objektif ve fiziki durumlar kadar hissetme gibi kaygan bir zeminde kendini göstermesidir. Bir 
toplumdaki güvenlik inşasının, yalnızca, kişilerin güvenlik algı durumlarına dayanarak tesis 
edilemeyeceği ve güvenliğin, profesyonelce planlanmış bir stratejiler bütünü olduğu görülmektedir. 
Güvenliğin algısal durumunun oluşması ise beraberinde özgürlük durumunun varlığını esas 
kılmaktadır.  
 

Özgürlük kavramının, düşün ve eylem kararlarının herhangi bir kısıtlamadan muaf olması hali olduğu 
düşünüldüğünde, bu kavramın, insanlığın felsefe başta olmak üzere pek çok beşeri bilimin konusu 
olduğu görülmektedir. Özgürlük, bireyin, herhangi bir kısıtlama ve zorlamanın olmaksızın; düşünme, 
davranma, kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu olarak tanımlanabilir 
(Öz Yıldız, 2017:52). Asıl sorun ise özgürlük ve güvenlik arasında kurulan ilişki biçiminde 
sezilmektedir. Özgürlük kavramı, liberalizmin temel doktrinlerinden olmasına rağmen bununla sınırlı 
olmadığı bir gerçektir. Demokrasilerde yaşamsal önemde bir ilke olarak benimsenen özgürlük aynı 
zamanda güvenlik ile anlam kazanmaktadır. Çünkü bireylerin ancak güvenli ortamda özgürce hareket 
edebilecekleri ve özgürlüklerini teminat altına alabilecekleri kabul edilmektedir. Erdoğan (2013:23) bu 
durumu şu şekilde ifade etmektedir: 

“Özgürlük ile güvenlik çoğu durumda birbirini tamamlarlar, bunlar birbirinin rakibi 
olmaktan ziyade birbirinin ön şartları durumundadırlar. Özgürlüğün yokluğu güvenliğin 
yokluğunu getirebilir, güvenliğin yokluğu da özgürlüğün. Bu bağlamda, güvenliğin bazı 
temel şartları olmadan kişinin özgürlüğe sahip olmasından söz etmek anlamlı değildir. 
Güvenlik ile özgürlük karşılıklı olarak birbirine bağlıdırlar ama belli şartlar altında karşılıklı 
olarak birbirlerini tehdit de ederler. Yine bu görüşe göre, bir bireyin özgürlük ve güvenlik 
çıkarları hemen hemen her zaman birlikte gider; nispeten az tedbir bir kişiyi daha güvende 
kılarken onu daha az özgür yapar. Bir kişinin güvenliğini artıran çoğu tedbir aynı zamanda 
onun özgürlüğünü de artıracaktır. Çünkü, kişi eğer fiziksel olarak daha güvende olursa 
istediklerini yapmakta da daha özgür olacaktır.” 
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Devletlerin, özgürlük ve güvenlik arasındaki tercih yönelimlerinin yoğunluğunu belirleyen asıl 
unsurun zemininde güvenlik-özgürlük ikilemine dayalı düşünsel tartışmaların yer aldığı söylenebilir. 
Devlet merkezli güvenlik anlayışıyla birey merkezli özgürlük anlayışının karşı karşıya gelmesi 
durumunda devletin önceliği kaçınılmaz bir biçimde güvenlikten yana olacaktır. II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra otokratik rejimlerin ülke yönetimlerindeki etkisinin, 1990’lı yıllarla birlikte demokratik bir 
dönüşüme doğru evrildiği dönüşüm yaşadığı ve bu kapsamda da güvenlik anlayışına, daha derin, 
karmaşık ve geniş bir anlam yüklendiğini söylemek mümkündür (Hayes, 2005). Bu süreçte, iç güvenlik 
meselelerinin askeri bir mesele olmaktan çıkarak, çok daha fazla sivil bir mesele haline büründüğü 
görülmektedir. Birbirinden farklı bileşenlerin oluşturduğu bir yapı kazanan iç güvenlik meselelerinin 
çözümü, özellikle “özgürlük ve güvenliği” aynı ölçüde talep eden, toplumlarda, devletler açısından 
önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. (Hayes, 2005).  
 
1990’lara kadar, toplumlarda mevcut olmayan ya da ileriye dönük etkileri hissedilmeyen iç isyanlar, 
terörizm, yasadışı göç, salgın hastalıklar, doğal afetler, insan hakları ihlalleri, sosyal eşitsizlik ve fakirlik, 
yasadışı uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı gibi pek çok tehdit, artık günümüzün rutin tehditleri 
arasındadır.(Koçak ve Memiş, 2017) Turizm açısından bakıldığında ise kişilerin bireysel inisiyatifleri 
noktasında hareketliliği yeni güvenlik tehditlerinin hem sebebi hem sonucu olabilmektedir. 
Gözetlenmesi ve denetlenmesi mümkün olmayan insan hareketliliği ve kısa süreli turistik yerleşimler 
beraberinde çeşitli yasadışı faaliyetlere de zemin hazırlayabilmektedir. Diğer taraftan da turistik 
faaliyetler kapsamında insan hareketliliğinin güzergâh seçimi, güvenli ülke ve seyahat noktalarına 
yönelik olmaktadır. Bu yeni güvenlik tehditleriyle mücadelede devletler geleneksel mücadele 
yöntemlerini sürdürdüklerinde ise hem etkisiz kalmakta hem de demokratik sistem içinde bireyler 
üzerindeki meşruiyetlerini kaybetme tehlikesine girmektedirler. Bu nedenle devletler bir yandan 
güvenliği sağlamak adına kurumsal anlamda uluslararası işbirliği ve dayanışma içine girmekte, diğer 
yandan da yönetişim, hukukun üstünlüğü, ekonomik reformlar, yeniden yapılanma, çatışma önleme 
ve güvenlik reformları gibi uluslararası inisiyatiflerin ya katılımcısı ya da öznesi olmayı seçmişlerdir.  
 
Neticede demokrasinin insanı ve bireyi merkeze alan, insanların güven içinde olabilmeleri için 
özgürlük ve eşitlik gibi gerekli ön koşulların varlığını şart koşan bir yönetim biçimi olduğu göz önüne 
alındığında, devletçi geleneksel güvenlik anlayışıyla çelişebildiği gözden kaçmamaktadır. Ancak 
zaman içerisinde değişen güvenlik paradigması da artık devlet merkezli güvenlik anlayışının çözüm 
mekanizmalarının günümüz güvenlik ihtiyaçlarına yanıt vermediğini göstermektedir.  
 
Turizm faaliyeti kapsamında dünyada milyonlarca insanın yer değiştirmesi, geçici sürelerle de olsa 
kendi ülkeleri dışında yaşaması aynı zamanda hem iç güvenliği hem de uluslararası siyasal ilişkileri 
yakından ilgilendiren bir olgu halini almaktadır. Bu noktada turizmle birlikte ortaya çıkan insan 
hareketliliğinin daha özgür biçimde devamının ve artırılmasının ekonomik faydası ile bu hareketliliğin 
getirdiği güvenlik tehditleri karşısında denetim ve gözetim faaliyetlerinin artırılmasını da beraberinde 
getirmektedir. Bu gözetim ve denetim mekanizmalarının demokratikliği ise devletlere güvenlik-
özgürlük ikileminde herhangi bir tercihte bulunmadan bir denge göz etme fırsatı sunmaktadır.  
 
Turizmin Özgürlükle İlgili Genel Unsurları 
 
Turizm, insanların gittikçe artan yer değişimi, dinlenme gereksinimleri, doğa ve sanatla beslenen göz 
alıcı güzellikleri tanıma isteği, doğanın insanlara mutluluk verdiği inancına dayanan ve özellikle ticaret 
ve sanayinin gelişmesi ile ulaşım araçlarının kusursuz hâle gelmelerinin bir sonucu olarak ulusların ve 
toplulukların birbirlerine daha çok yaklaşmasına olanak veren modern çağa özgü bir olgu olarak 
tanımlanmaktadır (Kozak ve Kozak, 2015:1). Tanımının içerdiği kavram ve olgular gereği turizm, 
kaçınılmaz olarak özgürlük kavramıyla da yakından ilişkilidir. Keza vaadi bireyin bulunduğu yerden 
gönüllü olarak uzaklaşma ihtiyacına dayanan turizm faaliyeti aynı zamanda özgür olma arzusuyla da 
eşgüdümlüdür. Turistlerin motivasyonları, faaliyetleri ve deneyimleri aynı zamanda özgürlüklerini 
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kullanarak bu özgürlüklerin kısıtlanmayacağına inandıkları varış yerlerine doğru şekillenmekte ve 
beraberinde özgürlüğe yönelik talepkârlığı da içermektedir.  
 
Turizm faaliyetinin kapsamı açısından bakıldığında öncelikle seyahat özgürlüğü, temel bir insan hakkı 
olarak kabul edilmektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‘nin 13. maddesinde “Herkesin bir devletin 
toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır. Herkes, kendi ülkesi de dâhil olmak 
üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir” (UNICEF, 2020). 
İfadesiyle bir anlamda turizm faaliyeti de temel haklar kapsamında ele alınmıştır. Egemen devletlerin 
bazı durumlarda temel hak ve özgürlükleri kısıtlayabileceği de bilinmektedir ki bu durumların en önde 
gelen örneği güvenlik meselesi olmaktadır. Dolayısıyla seyahat özgürlüğünün korunması turizm 
faaliyetlerini geliştirip artırırken güvenlikçi yaklaşımların turistik faaliyetlere ket vurabileceği aşikârdır. 
Bu noktada turizmin özgürlük sorunsalını farklı kuramlar perspektifinde yeniden ele almakta fayda 
görülmektedir. Bu kuramlar arasında ise özellikle sosyal inşacılık çerçevesinde turizmin içerdiği ve 
meydana getirdiği özgürlük kavramını öne sürmek mümkündür (Williams ve Balaz, 2015).  
 
Sosyal inşacı kuramın temel kabulü değerlerin toplum ve bireyler üzerinden tarihi ve kültürel olarak 
kurgulanan ve değişken olduğu varsayımıdır. Sosyal inşacı kuram çerçevesinde turizmin bireylerin 
özgürlükleri ve bu özgürlüklerin riski konusunda yapılmış pek çok araştırma mevcuttur (Löfgrden, 
1999; Lyng 2008; Williams ve Balaz, 2015). Örneğin, Williams ve Balaz’a göre (2015: 33) turistler ile diğer 
insanlar arasındaki ilişkilerde özgürlük gergin alanlar yaratır, öyle ki bulundukları yerde geldikleri 
yerden daha özgür hareket etme eğiliminde bulunan turistler çoğu zaman yerel halk tarafından 
kısıtlanma ve yönetilme tavrıyla karşılaşmaktadır. Diğer taraftan yeni kültür ve coğrafyaları keşfetme 
faaliyetlerini sürdürürken turistler kendi kültürel değerlerini de yerel halka taşırlar ki böyle 
durumlarda ülkelerin turistik beldeleri olarak tanınan mecralardaki sosyal ilişkiler ve yapıların ülkenin 
geri kalanından farklılaşması mümkündür. Turizmin özgürlükçü etkisine karşı bazen yerel halk 
geleneksel değerlerinden kopmak ya da bazen tamamen geleneksel değerlerine daha sıkı sıkıya 
bağlanmak şeklinde tepkiler gösterebilir. Hughes (1998:18) özellikle küçük turistik beldelerdeki sosyal 
yapı değişiminin daha çok, turistlerin özgürlüğe bağlı bazı faaliyet ve davranışlarının yerel halk 
tarafından yadsınarak onları “diğerleri” gibi görme eğiliminde gerçekleştiğini ve yerel halkın daha 
muhafazakâr bir eğilime sahip olduğunu iddia etmektedir. Bir diğer deyişle özellikle yurtdışı turizm 
faaliyetleri bir anlamda turistlerin özgürlüğü ile ülkelerin kendi vatandaşlarının özgürlüğü arasında da 
bir gerilim alanı oluşturabilmektedir.  
 
Turistlerin doğa üzerindeki etkileri de pek çok araştırmaya konu olmuştur. Örneğin, Williams ve Balaz 
(2015: 282), tekne sahiplerinin "bozulmamış" doğayı keşfetme yeteneği açısından özgürlüğü ifade 
edebileceklerini belirtirken, bu tür serbest dolaşımların neden olduğu atık ve çevresel bozulmanın 
gerçekliğini ortaya çıkarmaktadır. Yine yaptıkları araştırmada Jogaratnam ve Tse (2004) turistlerin 
kendi ülkelerinde gerçekleştiremediği doğayla ilişkisinin çeşitli Asya pasifik ve Afrika ülkelerindeki 
turistik tesislerde gerçekleştirildiğini bu durumun sahil kirlenmesi, ormanların yok edilmesi başta 
olmak üzere yerli halkın mülkiyet hakları üzerinde de bir gerginlik alanı oluşturduğunu ortaya 
koymaktadır. Benzer şekilde, daha fazla turist çekebilmek adına seyahat rehberlerinde oluşturulan 
özgürleştirici söylemin, gezginleri sürekli olarak yerli halkın tabi olduğu ahlaki sözleşmelerden muaf 
tutarak turistin 'özgürlük' arayışını üstün kıldığını ileri sürmektedir (Williams ve Balaz, 2015). Bu 
duruma örnek olarak halkının önemli bir kısmı Müslüman olan Maldivler, Birleşik Arap Emirlikleri 
gibi ülkelerde sadece turistlere içki içme özgürlüğü tanınması örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla, 
turizm uygulamaları büyük ölçüde, yerli aktörler, kültürler ve çevreler üzerindeki kısıtlamaların bir 
parçası olarak yer alabilmektedir.  
 
Turizmin özgürlüklerle ilgili bir başka versiyonu ise ülkeler kendilerine daha fazla turist çekebilmek 
adına yaptıkları tanıtımlarda turizm ürününü özgürce bir kaçış şekli olarak pazarlamak istemekte ve 
turistik alanlarını problem bulunmayan alanlar inşa etmeleridir. Böyle durumlarda ise ülkelerin 



Ertan ÖZÇOBAN ve Hulusi GÖLPINAR  

 3044 

ekonomik zorlukları, tarihsel sömürü ve diğer gömülü güç ilişkileri görünmez olmaktadır. Turistlerin 
ziyaret ettikleri kültürler hakkında gördükleri, deneyimledikleri ve öğrendikleri, çoğu zaman kültürel 
başkalarının mevcut görüntü temsil ve yorumlama yapıları tarafından koşullandırılmaktadır. 
Günümüzde Fransız ve İtalyan sömürgeleri altında yıllarca ezilmiş olan kuzey Afrika ülkeleri, tarihi 
eserleri İngilizler tarafından yağmalanmış Mısır gibi ülkeler turizm faaliyetlerinde daha fazla yabancı 
turist çekebilmek adına kendi özgürleştirici doğalarındaki sorunları görmezden gelebilmektedir.  
Gonzalez (2015: 28), Filipinler’in ünlü turizm merkezlerinden ve tropik sahilin modern turist 
hareketliliğinin bir sembolü olan Boracay Adası’nın turizm güvenliği üzerine yaptığı bir çalışmada 
neoliberal ekonominin söz konusu ada gibi önemli turistik yerlerin hem güzelleştirilmesini sağlayan 
hem de tehdit eden geniş sosyal ve politik asimetrilerine değinmiştir. Gonzales’in (2015) çalışmasında 
Boracak Adası plajlarının yabancı turistlerin arzusu ve güvenliği için değişime uğrarken aynı zamanda 
bu değişimlerin yerli sakinlerin tehdidi ve haklarının ihlaline de evrildiğini göstermektedir (Gonzales, 
2015: 232-33). Kısacası özgürlük kavramı turizm pratiğinde yer alan gerginlik veya çelişkilere önemli 
ölçüde ev sahipliği yapabilmektedir. Bununla birlikte, literatürün bu kısa incelemesi göstermektedir ki 
az sayıda çalışma açıkça özgürlük kavramını veya turistlerin özgürlüğü ile başkalarının özgürlüğü 
arasındaki etkileşimi ele almaktadır. Bu, bir özgürlük söylemi içinde turizmin yerleşikliği ışığında 
literatürde önemli bir boşluğa işaret etmektedir. 

Modern turizm endüstrisi esasında liberal bir piyasa diliyle karakterize edilmektedir. Bireylerin 
özgürlük haklarını kullandığı bir arena olarak turizm hakkında genel bir farkındalık geliştirilmesi 
önemlidir. Özgürlüğü doğrudan ele alan turizm çalışmaları, oldukça geçerli nedenlerden ötürü, ya bir 
turizm türünü (örneğin, sırt çantası ya da macera turizmi) ya da 'özgünlük' gibi bir temayı dikkate 
almıştır. Bununla birlikte, özgürlük turizm pazarının birçok alanını iç içe geçiren akışkan bir kavramdır. 
Dahası, var olan turizm endüstrisi ülkelerde belirli bir turizm kategorisine (örneğin, bağımsız, kültürel, 
savaş, tarihi, macera, lüks, vb.) büyük ölçüde metalaştırılmış bir bakış açısından dayanmaktadır. Bu 
nedenle, turizmde daha kapsamlı bir özgürlük anlayışı geliştirecek ve turizm araştırmalarında 
özgürlüğü daha dürüst bir şekilde ön plana çıkaracaksak, özgürlük söyleminin varlığını ve sonuçlarını 
daha sistematik bir şekilde araştırmaya açık bir ihtiyaç bulunmaktadır. Zira özgürlüğün güvenlikle 
kurduğu ilişki sadece askeri ya da geleneksel güvenlik tehditleri kapsamında değil, ekonomik sömürü, 
kültürel deformasyon gibi yerel halk üzerinde somut olmayan güvenlik risklerini de barındırmaktadır.   
 
Turizmin Devletler Açısından İçerdiği Güvenlik Risk ve Tehditleri 
 

Turizm ve güvenlik birbiriyle ilişkilidir ve ayrılmaz. Turistlerin güvenliği, ev sahibi ülkede tekrar 
harcama yapabilmeleri, ülkeyi yeniden ziyaret etmeleri ve bu esnada kendilerini güvende hissettikleri 
yerler olmaları için turizm ekonomisine önem veren her ülkenin öncelikli kaygısı olduğunu ileri sürmek 
mümkündür. Çoğu ülke mevcut ekonomik krizleri bertaraf etmek ve sıcak para girişini temin etmek 
maksadıyla dış kazanç elde etmek için turizm sektörünün gelişimini hedef almaktadır. Daha fazla 
yabancı turist çekme gayesiyle ise devlet politikalarının ülkeye giriş çıkışları kolaylaştıran değişimlerini 
gözlemlemek mümkündür. Serbest dolaşıma ve turist hareketliliğine ilişkin söz konusu kolaylaştırıcı 
politikalar turizm hacmini artırmada kısa vadede başarılı olmakla birlikte, çoğu ülkede bu kolaylıkların 
aynı zamanda ulusal güvenliği olumsuz etkileyen yönleri de gündeme gelmektedir.   

 
Turizm içerdiği her zaman somut olmayan doğası nedeniyle farklı risk ve güvenlik tehditlerine sahiptir 
(Sirakaya ve Woodside 2005: 816). Turizmin soyut doğasından kastedilen öncelikli olarak bireylerin 
hakkında bilgi sahibi olduğu tanıdık yerlerden hakkında bilgi sahibi olmadıkları “yabancı” yerlere 
seyahati içermektedir (Williams ve Baláž, 2012). Diğer tarafta turistik faaliyetler çerçevesinde – özellikle 
de dış turizm noktasında- devletler açısından kendi vatandaşları olmayan kişilerin sınırlarından girişi 
ve hareketliliği de söz konusu olup bu da farklı belirsizlikleri içermektedir.  Kültürler ve kurumlar 
hakkında bilgi edinme turizm vasıtasıyla yabancı yerleri ziyaret eden turistler için talep edilmektedir 
ki bu bilginin nasıl ve ne tür bir amaçla elde edileceği devletler açısından belirsizdir. Örneğin Björk ve 
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Kauppinen-Räisänen (2012), gezginlerin çeşitli ülke seyahatlerinde kaydettikleri görüntülerin sosyal 
medyada genellikle en olumlu ya da en olumsuz olayların paylaşımı eğiliminde olduğunu bunun 
özellikle ülkeler hakkındaki genel algı yönetimini kontrol edilemeyen mecraya sürükleyebildiğini öne 
sürmektedir. Bunlar, turistin neyi görmesi gerektiği, aynı zamanda nelerden kaçınmaları gerektiği 
konusunda normatif rehberler sağlamakta olup bunun ev sahibi ülke dışında denetlenemeyen bir 
mecrada olması şüphesiz çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirebilmektedir. Nedenle bunlar 
'turistik sosyal konunun bir aracıdır. Benzer şekilde ülkelerin askeri tesisler, kamu binaları, mekan içi, 
kültürel ve tarihi binaları ve özellik arz eden unsurlarına dair görüntülerin sosyal medya yoluyla 
paylaşılması bu konuda görüntü istihbaratı için de önemli bir malzeme oluşturmaktadır.  
 
Her ne kadar birbiriyle ilk bakışta ilgili görünmediği düşünülen iki farklı olgu halinde gerçekleşse de 
terörizm ile turizm arasında birbirini yakından etkileyen ve ilişkili alanlar bulunmaktadır. Öncelikle 
gerek turizm gerekse terörizm günümüzde küreselleşme ile hız kazanan ulusal ve uluslararası düzeyde 
etki alanları bulunan teknolojik gelişmeler ve iletişim araçlarındaki yeniliklerden doğrudan etkilenen 
ve devletlerin denetim ve gözetim altında tutmak istedikleri faaliyetlerdir.  
 
Turizm ve terörizm faaliyetleri aynı zamanda birbirinin hem sebebi ve sonucu olabilmektedir. Öyle ki 
turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgeler terör örgütleri açısından eylemlerinin sesini ve etkilerini 
uluslararası ortamda daha fazla duyurmak için seçilen alanlar olarak risk bölgelerini oluşturmaktadır. 
Terör olaylarının gerçekleştiği yerler ise içerdiği her türlü doğal, kültürel ve tarihi zenginliğe rağmen 
turizm faaliyetleri açısından tercih edilmeyen yerler haline gelmektedir. Terörizmle turizm arasındaki 
ilişkiyi Kaya (2018: 2235) şu şekilde ifade etmektedir: 
 

“Dünya Turizm Örgütü’ne (2016) göre 2015 yılında turistik hareketlikleri etkileyen üç temel unsur 
bulunmaktadır. Bunlar; döviz kurlarında yaşanan olağan dışı dalgalanmalar, petrol fiyatları ve 
emtia fiyatlarında yaşanan düşüş ve güvenliktir. Nitekim 2015 yılı turizm verilerini ülkelere göre 
incelediğimizde güvenlik endişesi nedeniyle terör saldırılarının hedefi olan Fransa (%3) ve Belçika 
(%2) dünya ortalamasının altında bir yükseliş göstermiştir. Benzer şekilde terör saldırılarının 
hedefindeki Batı Avrupa ülkelerinin geneli %3’lük büyümeyle dünya ortalamasının altında 
kalmıştır. Önemli terör saldırılarına maruz kalan Türkiye’de ise gelen turist sayısı 2014 yılına göre 
%0,8 azalmıştır. Kuzey Afrika’da %12’lik düşüş ve Orta Doğu bölgesinde ise %2’lik artışla 53 
milyon kişiye yükselmiştir. Bu yönüyle terör saldırılarının küresel turizm hareketlerini 
engelleyemediği ancak destinasyon tercihine etkisi olduğu ifade edilebilir.” 

 
Lisle (2013) Ekim 2002'de Bali'de ve bir ay sonra Mombasa'da otel, pub ve gece kulüplerinin terörist 
bombalamalarının turizm endüstrisinin 11 Eylül sonrası güvenlikleştirilmesinde başlangıç olduğunu 
ileri sürmektedir. Turizm ve terörizm uygulamaları, biri seyahat ve eğlenceye adanmış, diğeri politik 
şiddete adanmış gibi görünse de turistlerin ve turizm çalışanlarının günlük yaşamlarını devletlerin 
terörle mücadele müdahalelerinde etkisinin en belirgin hissedildiği alanlar olarak ortaya çıkmaktadır. 
Terörle mücadele yürüten küresel bir güvenlik aygıtının yörüngesinde turizm endüstrisinin maddi 
altyapısı önemli bir kırılma noktasıdır. Uluslararası ilişkiler ve coğrafyadaki kritik çalışmalardan yola 
çıkarak aslında liberal düzenin istisnai bir terörist tehdit üreterek zararlı yönetim biçimlerini içerdiği 
çok daha geniş bir mantığın bir parçası olarak turizmin giderek daha fazla güvenlikleştirildiği 
söylenebilir (Lisle, 2013: 130). Bu mantığın küresel gezginler tarafından sembolize edilen kozmopolit 
bir topluluk aracılığıyla yeniden üretildiği göz önüne alındığında turizm endüstrisi tarafından alınan 
otel altyapısının fiziksel dönüşümleri ve çalışanların terörle mücadele eğitiminin sağlanması önlemler 
de artmaktadır.  
 
Günümüzde terör eylemlerinin, özellikle turistik bölgelere ve tüketicilere yönelmesinin sebepleri olarak 
belirli etmenlerden bahsetmek mümkündür. Öncelikle bir ülkenin turistik bölge veya destinasyonuna 
yapılan saldırılar, tüm ülke ekonomisini olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Örneğin 2015 yılında 
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Fransa’da yaşanan Bataclan saldırılarından sonra insanların eğlence merkezlerine (sinema, konser, 
tiyatro, spor karşılaşmaları) gitmemesi sonucunda ülkedeki taşımacılık, konaklama, gıda hizmeti veren 
sektörler oldukça olumsuz etkilenmiş ve bir süre ülkede ekonomik durgunluk baş göstermiştir (Tarlow, 
2002: 49). 
  
Turizm sektörünün gelişmesi için devletler oldukça ciddi tedbirler almaktadır ve bu alana önemli 
kaynak aktarımı yapılmaktadır. Aynı zamanda turizm ülkelerin bir nevi itibar noktası olduğu için, bu 
noktalara yapılan saldırılar direk devlete yapılmış olarak kabul görmektedir. Ayrıca turizme yapılan 
terör saldırıları basında çabuk yer almakta bu nedenle turistik alanlara veya turizm sektöründe yapılan 
bir eylem küresel çapta ses getirecek olup, eylemciler tarafında verilmek istenen mesaj yerine ulaşmış 
olacağı için turistik alanlar teröristler tarafından daha fazla hedef halini almaktadır. Bunun yanı sıra bir 
ülkede veya destinasyonda bulunan kültürel mirasa, müzeye, turistik veya benzeri alana yapılacak 
terörist saldırıları ile buraların zarara uğratılması, terör eylemini gerçekleştirenler için ilgi toplamanın 
en kolay yolu olarak görülmektedir.   
 

Tablo 1. Küresel Terör Eylemleri (2001-2015) 

Yıl Terör olayı 

2001 Amerikan havayollarının bombalanması 

2002 Pakistan/Karachi'de otobüse bombalı saldırı, Bali'de ilk bombalı saldırı, 
Kenya/Mombasa'ya füze saldırıları ve intihar saldırısı 

2003 Filipinler/Davao havalimanının bombalanması, Casablanca bombalanması, 
Endonezya/Marriott Otel bombalanması, Irak/Canal Otel bombalanması, 
Türkiye’de Bethİsrael Sinagogu, 2. Neve Şalom Sinagogu, İngiltere İstanbul 
Başkonsolosluğu ve HSBC Bankası Genel Müdürlüğüne yapılan bombalı 
saldırılar 

2004 Filipinler’de gemi bombalanması, Rusya’da iki havalimanının bombalanması, 
İsrail/ Sinai bombalanması 

2005 Mısır/Sharm El-Sheikh bombalanması, Bali'nin ikinci kez bombalanması, 
Ürdün/Amman'ın bombalanması, Türkiye’de Kuşadası'nda otobüsün 
patlatılması 

2006 Mısır/Dahap'ın bombalanması, Transatlantik havayollarına yapılan saldırı, 
Ürdün/Amman'da silahlı saldırı, Türkiye’de Marmaris' otel saldırısı ve 
Antalya Dönerciler Çarşısı saldırısı 

2009 Mısır/Kahire/Han Halili bombalı saldırısı 

2015 Tunus/Müze Saldırısı, Tunus/Susa Hoteli Plajı silahlı saldırısı, 
Tayland/Bangkok Erawan Tapınağı bombalı saldırısı, Sina Yarımadası/ Rus 
Metrojet Havayolları uçak saldırısı 

Kaynak: Acar ve Çetin, 2017; Bağçı, 2017 ve www.bbc.com dan derlenmiştir. 
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Turizm destinasyonlarında, özgürlük alanlarındaki güvenlik açıklarını kullanma ve tedbirlerin çok 
daha seyrek olacağı düşüncesi, terör eylemcilerini bu alanlara sevk etmektedir. Eylemcilerin, kamufle 
teknik ve yöntemleri, turizm sektörünü terörist saldırılar için açık hedef haline getirmektedir. Özellikle 
radikal dinci terörist grupların, uluslararası turizmin, Batı’yı ve yozlaşmayı temsil ettiği düşüncesi, terör 
eylemlerinde öncelikli olarak turist gruplarının hedef alınmasına neden olmaktadır. 
 

Turizmin, ekonomilerine önemli katkıda bulunan ülkelere yapılan terör saldırıları son yıllarda artış 
göstermektedir. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra, terör eylemlerinin gerçekleştirilme şekli ve 
yeri, ülkeleri ve devletleri önlem alma konusunda zorlamaktadır (Koçak ve Memiş, 2017; Hayes, 2005). 
Günümüzde terör saldırılarının en büyük hedefi kalabalık kitleler ve alanlardır. Terör eylemcileri artık 
eskisi gibi sadece güvenlik güçlerini veya devlet görevlilerini hedef almamaktadırlar. Kendi amaçları 
doğrultusunda, yerel veya enternasyonal düzeyde maksimum etkiyi yapabilecek eylemler 
yapmaktadırlar. Bundan dolayı terör eylemlerinde hedef giderek daha fazla turistik faaliyetlerin yoğun 
yaşandığı yerler olmaktadır. 11 Eylül sonrası özellikle turizmi doğrudan etkilen terör olaylarına şu 
örnekleri vermek mümkündür: 

Söz konusu terör olaylarında çoğu ülkelerdeki turistler olmak üzere toplamda iki bine yakın kişi 
hayatını kaybetmiş, beş bin kişinin üzerinde kişi yaralanmıştır (Bağçı, 2017; Acar ve Çetin, 2017). 
Turistik bölgelerde, turistlerin rahatlığı açısından, güvenlik tedbirlerinin çok sıkı olmayacağı düşüncesi, 
terör eylemcilerini bu alanlara sevk etmektedir. Eylemcilerin, turistlerin arasında dikkat çekmeden 
gizlenebilmesi, turizm sektörünü terörist saldırılar için açık bir hedef haline getirdiği düşünülmektedir. 
Özellikle radikal dinci terörist gruplar için, uluslararası turizmin Batı’yı ve yozlaşmayı temsil ettiğini 
düşündüklerinden, terör eylemlerinde öncelikli olarak bu kitlenin hedef alınmasına neden 
olabilmektedir. 

Neocleous (2008:8), güvenliğe toplumun biçimlenmesine ve siyasal yönden düzenin yeniden kendini 
üretmesine imkân sağlayan bir olgu olarak bakmakta ve devleti güvenlik risklerini ve tedbirlerini 
belirleyen ardından da güvenlik güçlerini yayan bir düzen aracı olarak tanımlamaktadır. Devletin kamu 
düzenini sağlama adına kullandığı araçsal kurumlar ise güvenlik teşkilatları olmaktadır. Bu çerçevede 
turizm bölgelerinin içerdiği güvenlik tehditleri ekseninde devletlerin özellikle 2001 yılı sonrası aldığı iç 
güvenlik önlemlerinin uygulanmasında kolluk faaliyetleri oldukça önem kazanmıştır.    
 
Turizm alanlarının özgürlüğünün korunması ve güvenliğinin sağlanması konusunda halkın 
emniyetinin sağlanması ve kaostan yararlanarak işlenecek olası suçlarla mücadele kolluğun bu 
süreçteki temel görevleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla başta havalimanlarındaki giriş ve 
çıkışlarda kontrollerin artırılması, denetim ve gözetim faaliyetlerine verilen önem ile turizmin içerdiği 
güvenlik tehditlerinin devletleri “koruma” ve “önleme” faaliyetleri üzerine odaklandırdığını söylemek 
olanaklıdır. 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizm doğası gereği bireysel özgürlük, zevk ve boş zaman etkinlikleri ile ilişkili görülüp içerdiği 
güvenlik risk ve tehditleri çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Tehdit ve riskler esasen hazzın karşıtı 
olarak kabul edildiği için özellikle kitlesel memnuniyet verici turizm görünürde riskin yokluğu üzerine 
kurgulanmaktadır. Devletler turizm güvenliği politikalarını her ne kadar turistin güvenliği üzerine 
odaklasalar da bu çalışma göstermektedir ki turizmin ekonomik faydaları ancak devletin ve yerel halkın 
güvenliğinin sağlanmasından bağımsız değildir. Zira turizmin hem özgürlük hem de güvenlik ilişkisi 
çerçevesinde sürekli mevcut ama görünenin altında yer alan potansiyel tehditleri mevcuttur.  
 
Öncelikle turistik faaliyetlerle ilgili risk ve belirsizliğin var olduğu kabulü, turizmin doğası ve 
derinlemesine anlaşılması için önemli bir bakış açısı sağlamaktadır. Turizm sektörünün özel doğası, 
turizmde risk ve belirsizlik için ilave önlemlerin de alınmasını gerektirmektedir. Turizmin karmaşık 
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doğası, seyahat özgürlüğü çerçevesinde sınırları aşmanın ve zımni bilgi alanlarından kaynaklanan 
deneyimlerin denetim ve kontrol mekanizmalarını da bazen devre dışı bırakabilmektedir. Doğası 
gereği turizm dünya çapında ve rekabet gücü yüksek bir sektördür. Her ne kadar doğal olarak 
ekonomik krize, doğal felaketlere ve savaş ve salgın hastalık salgınlarına maruz kalsa da uluslararası 
turizm bu tür zararlı ancak kısa vadeli faktörlerin olumsuz etkilerinden kurtulmada önemli bir esneklik 
göstermiştir. Bununla birlikte turizm tehlike algılarına, güvenlik ve emniyet eksikliğine karşı oldukça 
duyarlıdır. Bu çerçevede, güvenlik ve emniyet eksikliğinin ve suç oluşumlarının, seyahat ve turizm için 
diğer olumsuz faktörlerden daha ciddi bir tehdit oluşturduğu görülmektedir. Günümüzde turizm 
ülkelerin önemli gelir kaynaklarından biri olarak desteklenen ve yükselen bir ivme taşımakla birlikte 
güvenlik risk ve tehditlerinden yüksek derecede etkilenen –ve aynı zamanda da bu etkileri kendi 
taşıyan- kırılgan bir gelir kaynağı olarak özellikle devletlerin her konuda geniş bakış açısıyla 
yönetmeleri gereken bir sektördür.  
 
Bu çalışmada varılan temel sonuç turizmin özgürlük ve güvenlikle olan ilişkisinde tek yönlü bakış 
açısının yeterli olmayacağıdır. Diğer bir deyişle ülkelerin turizmi geliştirmek için sağladıkları özgürlük 
ve güvenlik ortamının öneminin yanı sıra turizmin gelişiminden kaynaklanan yerel halkın özgürlüğü 
ve devletin güvenliğine yönelik risk ve tehditlerin de görmezden gelinmemesi gerekmektedir. Zira 
günümüzde temel güvenlik tehditleri arasında yer alan salgın hastalıklar, terör faaliyetleri, kamu 
düzeninin bozulması ve çevre güvenliği gibi unsurlar hem turizmin gelişimi engelleyen aynı zamanda 
da turizmin gelişimi ile de artan tehdit ve riskler içermektedir.  
 
Özgürlük ve güvenlik kavramlarının turizm sektörü içindeki konumlanması bu çalışmanın sınırlılığını 
oluşturmaktadır. Bundan sonraki araştırmalarda, belirli bir ya da birkaç destinasyon özelinde, güvenlik 
ve özgürlük ikileminin bölge halkı ya da turizm bileşenleri açısından getirdiği sonuçların faydalı olacağı 
düşünülmektedir.  

Günümüzde turizm ülkelerin önemli gelir kaynaklarından biri olarak desteklenen ve yükselen bir ivme 
taşımakla birlikte güvenlik risk ve tehditlerinden yüksek derecede etkilenen –ve aynı zamanda da bu 
etkileri kendi taşıyan- kırılgan bir gelir kaynağı olarak özellikle devletlerin her konuda geniş bakış 
açısıyla yönetmeleri gereken bir sektördür. Özellikle Türkiye başta olmak üzere Akdeniz, Ortadoğu ve 
Avrupa ülkeleri gibi pek çok turizm ekonomisinin güçlü olduğu ülkelerde turizmin gelişiminin ancak 
güvenli ortamlarda ivme kazandığı göz önüne alındığında geliştirilecek güvenlik önlem ve 
tedbirlerinin aynı zamanda özgürlüğü mümkün mertebe kısıtlamayacak bir algı çerçevesinde 
sürdürülmesi önem kazanmaktadır.  

Bu çalışmada varılan temel sonuç turizmin özgürlük ve güvenlikle olan ilişkisinde tek yönlü bakış 
açısının yeterli olmayacağıdır. Diğer bir deyişle ülkelerin turizmi geliştirmek için sağladıkları özgürlük 
ve güvenlik ortamının öneminin yanı sıra turizmin gelişiminden kaynaklanan yerel halkın özgürlüğü 
ve devletin güvenliğine yönelik risk ve tehditlerin de görmezden gelinmemesi gerekmektedir. Zira 
günümüzde temel güvenlik tehditleri arasında yer alan salgın hastalıklar, terör faaliyetleri, kamu 
düzeninin bozulması ve çevre güvenliği gibi unsurlar hem turizmin gelişimi engelleyen aynı zamanda 
da turizmin gelişimi ile de artan tehdit ve riskler içermektedir.  

Ayrıca turizm endüstrisiyle güvenlik endüstrisinin günümüzde birbirinden ayrı düşünülemeyeceği göz 
önünde bulunulduğunda turizm sektörüne yapılan yatırımlarda güvenlikçi yaklaşımlara da önemli bir 
bütçe ayrılması gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda ülkelerin öncelikle yaptıkları tanıtım 
faaliyetlerinde mevcut özgür ortam reklamlarının yanı sıra güvenli alan algısını da destekleyecek 
mesajların oluşturulması, devletlerarasında turist hareketliliğini bürokratik engellerden arındırarak 
aynı zamanda da kontrollü ve denetimli bir işbirliği gerçekleştirmeleri ile turist davranışlarına yönelik 
pek çok araştırmayla desteklenecek akademik çalışmalardan faydalanılması önem taşımaktadır. Diğer 
taraftan turizm sektörünün içerdiği fırsatlar ekseninde de güvenlik özgürlük dengesinin sağlanmasında 
devletlerin güvenlik güçlerinin turizm faaliyetleri ve turistle iletişim noktasında farkındalıklarının 
artırılması gerektiği düşünülmektedir. Küresel turizmle küresel terörizmin kesiştiği noktalarda ise öne 
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çıkan güvenlikçi yaklaşımların siyasi ve ekonomik istikrar eşliğinde müdahaleci değil önleyici 
faaliyetler üzerine yoğunlaşmalarının da turizm endüstrisinin güvenlik-özgürlük dengesi içerisinde 
payının artırılmasında bir katma değer sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

 
KAYNAKÇA 

Acar, A. ve Çetin, G. (2017). Terör ve Turizm Arasındaki Ekonomik İlişki. Journal of Recreation and 
Tourism Research. 4 (1): 255-274. 

Bahar, O. ve Kozak, M. (2013). Turizm Ekonomisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 

Bağçı, E. (2017). Terör Olaylarının Türkiye Turizm Sektörüne Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi. Özel sayı 3. http://www.yyusbedergisi.com/eng/dergiayrinti/the-effects-of-terrorism-
to-tourism-activities_192. Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2020). 

Björk, P. and Kauppinen-Räisänen, H. (2012). A Netnographic Examination of Travelers' Online 
Discussions of Risks. Tourism Management Perspectives, 2(3): 65–71. 

Erdoğan, M. (2013). Anayasal Demokratik Bir Rejimde Özgürlük ve Güvenlik. İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12(24): 21-29. 

Gonzalez V.V. (2015). Tourism Mobilities, Indigenous Claims and The Securitization of The Beach. 
In: Montegary L., White M.A. (Eds) Mobile Desires: The Politics and Erotics of Mobility Justice. Mobility 
& Politics. Palgrave Pivot, London. 

Gölpınar. H. (2019). Yeni Nesil Psikolojik Harekât ve Algı Operasyonları, (iç) Propaganda ve Algı 
Yönetimi, (Ed. Muhittin Imıl), Ankara: Orion Kitabevi. 

Hughes, G. (1998). Tourism and the Semiological Realization of Space. In Destinations: Cultural 
Landscapes of Tourism, edited by G. Ringer. London: Routledge. 

32.  

Haspolat, E. (2010). Türkiye’de Neoliberal Devlet Anlayışı Bağlamında, Devlet –Güvenlik İlişkisinin 
Değişen İçeriği ve Özel Güvenlik Olgusu. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Hayes, N. (2005), Liberty v. Security-UK Anti-Terrorism Legislation, The ECHR and The House of 
Lords. Trinity College Law Review. 8(5):106-129. 

Jogaratnam, G. and Tse, E. C. (2004). The Entrepreneurial Approach to Hotel Operation: Evidence 
from the Asia-Pacific Hotel Industry. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 45(3): 
248-59. 

Kaya, O (2018). Turistlerin Terörist Saldırılara İlk Tepkileri: Atatürk Havalimanı Saldırısı Örneği. 
Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 9 (16): 2232-2257. 

Kozak, M., ve Kozak N. (2015). Genel Turizm: İlkeler ve Kavramlar. İstanbul: Detay Yayıncılık. 

Kozak, N., Kozak, M.A. ve Kozak, M. (2014). Genel Turizm İlkeler Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık. 

INSEE, (2020). http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/tourisme.htm, (Erişim 
tarihi: 17.04.2020) 

Löfgren, O. (1999). On Holiday: A History of Vacationing. Berkeley, CA: University of California Press. 

Lyng, S. (2008). Edgework, Risk and Uncertainty. İç. Social Theories of Risk and Uncertainty: An 
Introduction, Ed. J. O. Zinn. Oxford: Blackwell, pp. 106-37. 

Mirovic V., Pavlovic N and Puskaric A. (2014). Asset Securitization as A Means of Tourism Financing. 
Economic Insights – Trends and Challenges, 3 (2):  21-32.  



Ertan ÖZÇOBAN ve Hulusi GÖLPINAR  

 3050 

Öz Yıldız. S. (2019). Yeni Güvenlik Paradigması Ekseninde İstihbarat ve Propaganda Savaşları, (iç) 
Propaganda ve Algı Yönetimi, (Ed. Muhittin Imıl), Ankara: Orion Kitabevi. 

Öz Yıldız, S., (2017). Demokratik Polislik: Teori ve Uygulamalar, Ankara: Polis Akademisi Yayınları.   

Lisle, D. (2013). Frontline Leisure: Securitizing Tourism in The War on Terror. Security Dialogue. 44 (2): 
127-146. 

Sirakaya, E. and Woodside, A. G. (2005). Building a Testing Theories of Decision-Making by Travelers. 
Tourism Management, 26(6): 815-32. 

Tutar, F., Alpaslan, C., Tutar, E. ve Erkan, Ç. (2013). Turizm Sektörünün İstihdam Üzerindeki Etkileri. 
Global Journal of Economics and Business Studies. 2(4): 14-27. 

Tarlow, P. (2002). Event Risk Management and Safety. UK: The Wiley Event Management Series. 

UNICEF,(2020).http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/insan%20haklari%20evrensel%20beya
nnemesi.pdf, (Erişim tarihi: 07.05.2020). 

Ünlüönen, K. ve Şahin, S.K. (2011). Turizmde İstihdam. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 10(37): 1-25. 

Williams, A. M. and Baláž (2015). Tourism, Risk and Uncertainty: Theoretical Reflections, Journal of 
Travel Research, 54(3): 271-287. 

Williams, A. M. and Baláž, V. (2012). Migration, Risk and Uncertainty: Theoretical Perspectives. 
Population Space and Place. 18(2): 67-80. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 
2020, 4(3): 3051-3063. 

DOI: 10.26677/TR1010.2020.525 
ISSN: 2587–0890 Dergi web sayfası: https://www.tutad.org 

KAVRAMSAL MAKALE 

Mavi Büyüme Stratejisi: Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Turizmine Yönelik Bir İnceleme 

Dr. Öğr. Üyesi Bayram AKAY, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu, Burdur, e-posta: bakay@mehmetakif.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4658-6994 

Öz 
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ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri yapılırken, mavi enerji, mavi bioteknoloji ve deniz tabanı 
madenciliği alanında sınırlı faaliyetler söz konusudur. Yarımada şeklindeki Türkiye, mavi 
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Abstract 

The Blue Growth Strategy is based on the philosophy that more value can be obtained from 
managing various maritime activities such as fisheries, marine tourism, blue energy, seabed 
mining and blue biotechnology rather than managing them separately. The purpose of this study 
is to evaluate the blue growth strategy in terms of Turkey's coastal and maritime tourism. The 
research is based on archive/document scanning technique, which is one of the qualitative 
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GİRİŞ 

Doğal kaynak olarak okyanus ve denizler enerji ve gıda tedariki açısından büyük bir potansiyele 
sahiptir. Son yıllarda artan gıda ve enerji ihtiyacının etkisiyle bu potansiyelin kullanımına yönelik 
“Mavi Büyüme” ve “Mavi Ekonomi” kavramları iş dünyası ve siyasi gündemin öne çıkan 
konuları olmuştur (Burg vd., 2019; Mulazzani ve Malorgio, 2017). Avrupa Birliği (2012), su 
ürünleri yetiştiriciliği, deniz turizmi, deniz biyoteknolojisi, mavi enerji üretimi ve deniz 
madenciliği sektörlerini birleştirmek amacıyla “Mavi Büyüme Stratejisi” belgesini yayınlamıştır 
(Katila vd., 2019: 215). Aslında mavi büyüme kavramının kökleri, sürdürülebilir kalkınmanın 
(SK) kavramsallaştırılmasına kadar uzanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma veya doğal 
kaynakların sürdürülebilir kullanımının zorluğu, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hedefleri 
güvence altına almak 1960’lardan bu yana uluslararası toplumun odak noktası olmuştur (Eikeset 
vd., 2018: 177). SK kavramının geliştirilmesinde 1972 Stockholm’de çevre / kaynak boyutu, 1992 
Rio’da ekonomik boyutu, 2002 Johannesburg’da sosyal boyutu ve 2012 Rio’da uluslararası 
finansal krizin zemininde ortaya çıkan “yeşil büyüme” kavramı etkili olmuştur (Mulazzani ve 
Malorgio, 2016).  

Mavi büyüme stratejisi, deniz kaynaklarının sömürülmeden en iyi şekilde yönetimi ve deniz 
ekolojilerini koruyarak deniz sektöründe ekonomik büyümeyi ifade eder (Boonstra vd., 2018). 
Deniz ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi destekleyen uzun vadeli bir 
stratejidir. AB’de “mavi ekonomi” 5,4 milyon istihdam sağlamaktadır ve yılda yaklaşık 500 
milyar € brüt katma değer üretmektedir. Bununla birlikte, strateji içinde vurgulanan bazı 
alanlarda daha fazla büyüme mümkündür (https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue). 

Literatürde mavi büyüme stratejisine yönelik akademik araştırmaların çoğu yenilenebilir enerji, 
balıkçılık, denizcilik, mavi büyüme ve yatırımları, sürdürülebilir kalkınma, deniz tabanı 
madenciliği ve deniz ekosistemi hizmetleri ile ilgilidir (Rodriguez vd., 2016; Mulazzani vd., 2016; 
Boonstra vd., 2018; Burg vd., 2019; Charles, 2017; Hadjimichael, 2018; Burgess vd., 2018; Howard, 
2018; Dalton vd., 2019; Eikeset vd., 2018; Rickels vd., 2019; Frazao vd., 2014; Pinto vd., 2015; 
Mulazzani ve Malorgio, 2017; Lillebo vd., 2017). Canavate vd. (2019), turizmde mavi büyüme 
stratejisine yönelik model önermiştir. Bu çalışmanın amacı, mavi büyüme stratejisini Türkiye’nin 
deniz, kıyı ve marina turizmi açısından incelemektir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Mavi Büyüme Stratejisi 

Avrupa Birliği (2012), iklim değişikliği, ekosistemin hassaslığı, doğal kaynakların kıtlığı, 
kentleşmenin artması ve kıyılardaki nüfus yoğunluğu gibi nedenlerden dolayı denizlerde 
ekonomik büyüme stratejisi olarak “Mavi Büyüme” kavramını ortaya atmıştır (Soma vd., 2018). 
Bu süreçte denizlerinin sürdürülebilir kullanımını düzenlemek için balıkçılık, enerji üretimi ve 
deniz biyoçeşitliliğinin korunması gibi bir dizi faaliyeti kapsayan politika ve önlemler yer 
almaktadır (www.eea.europa.eu/tr). Avrupa Komisyonu tarafından 2012 yılında yayınlanan 
“Mavi Büyüme” gündemi, deniz, denizcilik ve kıyı sürdürülebilirliği büyüme fırsatlarını 
belirlemektedir (European Commission, 2012). Bu yeni deniz stratejisi, deniz ortamlarının 
sürdürülebilir kalkınmasından sağlanan faydaları optimize etmeyi amaçlamaktadır (Lillebo vd., 
2017). Sürdürülebilir büyümeyi öngören mavi büyüme kavramı aşağıdaki deniz ve denizcilik 
sektörlerini kapsamaktadır (European Commission, 2012; Lillebo vd., 2017; Canavate vd., 2019):  

a) Mavi enerji, 
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b) Su ürünleri yetiştiriciliği,  
c) Marina, kıyı ve deniz turizmi 
d) Deniz mineral kaynakları (Deniz tabanı madenciliği), 
e) Mavi biyoteknoloji. 

 

Mavi Enerji 

Denizde rüzgâr enerjisi, gelgit-dalga-akıntı enerjisi ve okyanus termal enerjisi üretimidir. Karada 
arazi ve kira fiyatlarının enerji fiyatlarını arttırması sonucu devletler enerji ihtiyacını daha 
ekonomik olan denizlerden sağlamaya başlamıştır (Mulazzani ve Malorgio, 2017). Örneğin AB, 
2020’ye kadar açık deniz rüzgar enerjisinden elektrik talebinin %4’ünü ve 2030’a kadar %14’ünü 
karşılamayı hedeflemektedir (European Commission, 2012). 

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Balıkçılık) 

Küresel nüfus artışı ile birlikte gıda talebinin karşılanması önemli bir sorun haline gelmiştir. Bilim 
adamları, avcılıktan elde edilen balık miktarının maksimum seviyeye ulaştığını ve balıkçılık 
talebinin su ürünleri yetiştiriciliği yoluyla karşılanabileceğini belirtmektedir (Ministry of 
Environment ve Urbanisation, 2016). Türkiye’de balıkçılık deniz ve iç sularda avcılık ve su 
ürünleri yetiştiriciliği olarak yapılmaktadır. Türkiye’de deniz ve iç sularda avlanan 354.318 ton 
balıktan 1.535.689.774 gelir ve deniz ve iç sularda yetiştirilen 276.502 ton balıktan 4.049.886.200 
gelir elde edilmektedir (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019).  

 

Marina, Kıyı ve Deniz Turizmi 

Türkiye’nin kıyı alanlarının olağanüstü güzelliği, kültürel zenginliği, 8.333 km’yi bulan kıyı 
şeridi, Asya ve Avrupa’yı bağlaması, uluslararası ulaşım yolları üzerinde bulunması sebebiyle 
önemli marina-kıyı ve deniz turizminin önemli bir turizm sektörü haline getirmiştir (Yenal, 2014: 
4). Deniz turizmi, deniz araçları (kurvaziyer gemi, yat, dalabilir deniz aracı, günübirlik gezi 
teknesi vb) ile deniz turizmi tesislerinde (yat limanı, marina) yapılan ticari faaliyetlerdir (Sarıışık 
vd., 2015). Türkiye’de 2019 yılında 12’si kurvaziyer, 83’ü yat limanı olmak üzere 95 deniz turizmi 
tesisi, 1.819’u Türk bayraklı yat ve 160’ı yabancı bayraklı yat, 39’u yüzer deniz turizmi aracı, 2’si 
dalabilir deniz aracı ve 2.278’i günübirlik gezi teknesi bulunmaktadır (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 2020b). Ülkemizde kıyı turizmi güneşlenme süresi ve deniz suyu sıcaklığın dolayı 
özellikle Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında (Çeşme-Alanya arası) gelişme göstermiştir (Ceylan, 
2011: 352). Ayrıca, Ege ve Akdeniz koyları, İstanbul Boğazı ve Adalar yat gezilerinin yapıldığı 
önemli destinasyonlardır (Arıkan vd., 2007: 298). 

 

Deniz Mineral Kaynakları (Deniz Tabanı Madenciliği) 

2000-2010 yılları arasında, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde tüketici talebinin bir sonucu 
olarak, birçok enerji dışı hammadde fiyatında yıllık %15 artış olmuştur. Dünya ekonomisi için 
kritik öneme sahip deniz madenlerinde arz sıkıntısı riski vardır. Bu riske çözüm olarak denizden 
kum ve çakıl dışındaki minerallerin çıkarılması ve madenciliği başlamıştır. 2020 yılına kadar 
kobalt, bakır ve çinko dâhil olmak üzere dünyadaki minerallerin %5’i okyanus ve deniz 
tabanlarından sağlanacaktır. Ayrıca, bor veya lityum gibi çözünmüş mineralleri denizden 
çıkarmak mümkündür (European Commission, 2012). 
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Mavi Biyoteknoloji 

Mavi biyoteknoloji gıda (su ürünleri yetiştiriciliği), insan sağlığı ve refahı (anti kanser ilaçları, 
ağrı kesiciler, antibiyotikler, kozmetikler, nutrasötikler), deniz ekosistemlerini koruma (habitat 
restorasyonu veya deniz ekosistemlerinin iyileştirilmesi) ve yeni endüstriyel ürünlerin üretimini 
(enzimler, biyopolimerler, biyomalzemeler veya yosun biyorafineri) kapsamaktadır (European 
Commission, 2017: 15). Mavi biyoteknoloji eczacılık, kozmetik, tıp ve ilaç sektöründe düşük 
maliyetli üretimdir (Çoban ve Ölmez, 2016: 162). Mavi biyoteknoloji araştırmaları sonucu tıp 
bilimi, kanser ve alzheimer gibi hastalıkların tedavilerinde kullanılmak üzere denizden birçok 
yeni bileşim elde edilmiştir (www.virahaber.com).   

 

Mavi Büyüme Stratejisi ile İlgili Ulusal Çalışmalar 

Yapılan literatür taraması sonucunda Türkiye’de ilk olarak Çoban ve Ölmez (2016), yeni bir 
kavram olan mavi büyüme ve mavi ekonomiyi kavramsal boyutlarıyla açıklamış, deniz ve 
okyanusların sürdürülebilir hale getirilmesinin önemini vurgulamıştır. ODTÜ-Deniz Bilimleri 
Enstitüsü (2018), sürdürülebilir deniz ekonomisini geliştirmek için ekonomik potansiyeli yüksek 
denizel biyoteknoloji, okyanus gıdası, yenilenebilir enerji ve derin deniz kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımı araştırmak üzere “Mavi Büyüme Merkezi’ni kurmuştur. 

İzmir’in Çeşme ilçesi, Çeşme Denizciler Derneği, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Çeşme 
Belediyesi işbirliği ile Avrupa Birliği’nin ekonomik büyümede önemli bir kaynak oluşturacağını 
düşündüğü “mavi büyüme” konusunda rol model olmuştur. Su ürünleri yetiştiriciliği, kıyı ve 
deniz turizmi (mavi turizm) deniz biyoteknolojisi (mavi biyoteknoloji), denizel yenilenebilir 
enerjiler (mavi enerji) ve deniz yatakları madenciliği olmak üzere 5 sektörde belirlenen büyüme 
modeline yönelik “Mavi Büyüme Strateji Çalıştayı” düzenlemiştir (Çoşkuntürk, 2018). TUBİTAK 
(2019), Mavi Büyüme “Deniz ve Denizcilik Araştırmaları” başlıklı proje çağrısı yapmıştır. Proje 
kapsamında yer alan araştırma başlıkları şunlardır (https://ufuk2020.org.tr ): 

• Sucul yaşamın sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi, balıkçılık faaliyetleri, 

• Mevcut ve yeni gelişen denizcilik çalışmalarının test edilmesi, 

• Deniz ve okyanus gözlemleme teknolojileri ve deniz platformlarının kullanımı, 

• Deniz biyoteknolojisi ve sucul ekosistemlerin korunması. 

Coşkunışık (2019), araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak denizel alanlarla bağlantılı 
olan farklı kurum ve kuruluşlardan kişilerle görüşmüştür. Araştırmanın amacı denizcilik 
sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak, Avrupa’nın mavi büyümeyle ilgili yaklaşımlarını 
Türkiye’ye entegre etmek, denizcilik faaliyetlerinin kara ve kıyı ile birlikte planlanması 
gerektiğini vurgulamaktır. Araştırmada, deniz alanlarının kullanımı, ilgili yasa ve yönetmelikler, 
denizcilik ile ilgili sektörler, paydaşlar ortaya konmuş. Daha sonra deniz turizmi ve su ürünleri 
yetiştiriciliği gibi denizcilik faaliyetleri İzmir yarımadası ölçeğinde incelenmiştir.  

 

YÖNTEM 

Deniz ve okyanuslara kıyısı olan ülkeler ve dört tarafı denizlerle çevrili olan ada ülkeler için mavi 
büyüme stratejisi önem arz etmektedir (Çoban ve Ölmez, 2016: 160). Üç tarafı denizlerle çevrili 
Türkiye, denizlerle ilgili sektörlerin (deniz turizmi, balıkçılık, mavi bioteknoloji, yenilenebilir 
enerji ve deniz tabanı madenciliği) birlikte yönetilmesinden daha fazla değer elde edebilir. Bu 
çalışmanın amacı, mavi büyüme stratejisine göre Türkiye’nin kıyı ve deniz turizmi açısından 
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incelemektir.  Bu araştırma politikacılara, denizcilik sektörlerine yol göstermesi ve yerli literatüre 
katkı sağlaması açısından önemlidir. 

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden arşiv/doküman taraması tekniğine dayanmaktadır. 
Arşiv/doküman taraması, kitap, gazete, dergi, rapor, ansiklopedi, mektup, şirket bilançoları, 
sosyal medya yorumları gibi geçmişe dönük tutulan her türlü yazılı ve sözlü kayıtların taranarak 
veri elde edilmesidir (Kozak, 2015: 31; Yıldırım ve Şimşek, 2008: 8; Altunışık vd., 2005: 65). 
Araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı istatistikleri, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı çevre durumu raporu, Deniz Ticareti Dergisi, makale, kitapçık, broşür ve raporlar 
araştırmanın amacına uygun olarak doküman analizi yapılmıştır (Bkz, Ek1). 

 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Türkiye sahip olduğu uzun kıyıları (8.333 km), temiz denizi ve kumsalları, doğal ve tarihi 
çekicilikleri ve uygun iklim koşulları sayesinde kıyı turizmi konusunda elverişli bir konumdadır 
(Kozan vd., 2014: 117). Türkiye’de yıllık güneşli gün sayısı ve deniz suyu sıcaklığın dolayı 
özellikle Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında (Çeşme-Alanya arası) gelişme göstermiştir (Ceylan, 
2011: 352). Türkiye’nin en önemli kıyı turizmi kenti olan Antalya ilini 2019 yılında 15.280.172 
turist, Muğla ilini 3.418.481 turist, İzmir ilini 1.974.117 turist (Çeşme, Seferihisar, Dikili, Foça, 
Karaburun, Menderes Kıyıları) ziyaret etmiştir (TÜİK, 2020). 

Harita 1. Türkiye’nin Kıyı ve Marinaları 

 
Kaynak: https://www.mgm.gov.tr/ 

 

Türkiye’nin en donanımlı marinaları güney Ege ve Akdeniz kıyılarında İzmir, Kuşadası, 
Bodrum, Datça, Bozburun, Marmaris, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Kemer ve Antalya'da 
yer almaktadır (Bkz, Harita 1). Bu limanlarda, yatçılar gereksinim duydukları konaklama, satış, 
rehberlik, bakım, ikmal, güvenlik, spor, eğlence hizmetleri mevcuttur (Türkiye Bilgi Bankası, 
2020). 

Türkiye 2017 yılında yaklaşık 38 milyon turist ve 26 milyar $ turizm geliri, 2018 yılında yaklaşık 
46 milyon turist ve 30 milyar $ turizm geliri, 2019 yılında yaklaşık 52 milyon turist ve 35 milyar 
$ turizm geliri elde etmiştir. Deniz turizmi geliri de turizm gelirlerinin yaklaşık %20’sini 
oluşturmaktadır. 2002’de 1,9 milyar $ olan deniz turizmi geliri, 2014 yılında 6,8 milyar $’a kadar 
ulaşmıştır. Ancak 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan global kriz sebebiyle 2017 yılında 3,2 
milyar $’a gerilemiştir. 2018 yılında gelir kriz öncesi döneme yaklaşarak 5,9 milyar $’a ulaşmıştır 
(Deniz Ticareti Dergisi, 2019: 3). 
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Tablo 1. Türkiye Turizmi ve Deniz Turizmi İstatistikleri 

Yıllar  2017 2018 2019 
Turist Sayısı* 37.969.824 46.112.592 51.747.199 
Turizm Geliri* 26.287.000$ 29.513.000$ 34.520.000$ 
Kruvaziyer Gemi** 307 248 344 
Kruvaziyer Turist Sayısı** 306.887 213.771 300.896 
Türk Bayraklı Turizm İşletme Belgeli Yat*** 1.537 1.571 1.819 
Yabancı Bayraklı Turizm İşletme Belgeli Yat*** 607 251 160 

Kaynak: (*Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020a; **Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
2020; *** Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020b). 

Türkiye marinaları 2011 yılında 1.615 kurvaziyer gemi ve 2.190.098 kurvaziyer turist, 2012 yılında 
1.541 kurvaziyer gemi ve 2.098.381 kurvaziyer turist, 2013 yılında 1.530 kurvaziyer gemi ve 
2.259.053 kurvaziyer turist, 2014 yılında 1.401 kurvaziyer gemi ve 1.792.298 kurvaziyer turist, 
2015 yılında 1.440 kurvaziyer gemi ve 1.888.522 kurvaziyer turist, 2016 yılında 578 kurvaziyer 
gemi ve 626.840 kurvaziyer turist, 2017 yılında 306 kurvaziyer gemi ve 306.485 kurvaziyer turist, 
2018 yılında 248 kurvaziyer gemi ve 213.771 kurvaziyer turist,  2019 yılında 344 kurvaziyer gemi 
ve 300.896 kurvaziyer turist ziyaret etmiştir (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
2020). 2015-2018 yıllarında dünyada yaşanan siyasi, ekonomik kriz ve Ortadoğu’daki savaş 
tehdidi Türkiye’nin kurvaziyer turizmini etkilemiştir. Kurvaziyer turistin %30’u İstanbul, 
%25,7’si Kuşadası ve %21,7’si İzmir’deki limanları tercih etmektedir (Deniz Ticareti Dergisi, 2019: 
19).  

Türkiye’de 2017-2018-2019 yıllarında sırasıyla 1.537, 1.571 ve 1.819 Türk bayraklı ve 607, 251 ve 
160 yabancı bayraklı turizm işletme belgeli yat mevcuttur (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020b). 
Türk bayraklı turizm işletme belgeli yatlar yıllar bazında artarken, yabancı bayraklı turizm 
işletme belgeli yatlarda azalma söz konusudur. Bu durum, 2009 yılında 22/08/2009 RG 27327 
yabancı bayraklı yatların Türk Bayrağına geçişine imkan sağlayan tebliğinden 
kaynaklanmaktadır. 

Tablo 2. Deniz Turizmi Envanteri (2018) 

Deniz Turizmi Tesisleri Sayı 
Kurvaziyer/Yolcu Limanları  
Yat Limanları (Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli)  
Diğer Yat Limanı, İskele, Rıhtım vb.  
Dalış İşletmeleri  
Su üstü İşletmeleri 

12 
41 
42 
263 
697 

Deniz Turizmi Araçları  
Yatlar (Guletler vb.)  
Bare-Boat (KTB İzinli Yabancı Bayraklı)  
Günübirlik Gezi Tekneleri  
Yüzer Restoran  
Dalabilir Deniz Turizmi Aracı  
İçsular Gezi Teknesi (yaklaşık)  

1.571 
220 

2.155 
46 
2 

1.000 

Kaynak: (Deniz Ticareti Dergisi, 2019:8).  

 

Türkiye’de deniz turizmi tesisi olarak 12 Kurvaziyer/Yolcu Limanı, 41 Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan belgeli Yat Limanı, 42 Turizm işletme belgesi bulunmayan yatların yanaşabileceği 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 3051-3063. 

 3058 

yat limanı, iskele, rıhtım tesis mevcuttur. Deniz turizmi aracı olarak ise, 1.571 yat, 220, Bare-Boat, 
2.155 günübirlik gezi teknesi, 46 yüzer restoran, 2 dalabilir deniz aracı ve 1.000 içsular gezi teknesi 
bulunmaktadır (Bkz, Tablo 2).  

Ülkemiz kıyı uzunluğu, deniz turizmi tesisleri ve araçları bakımından önemli deniz turizmi 
potansiyeline sahiptir. Ekonomik veya siyasi kriz, terör, salgın gibi durgun dönemlerin dışında 
deniz turizminden önemli gelir elde etmektedir. Deniz turizmi, dağıtım, ulaşım, konaklama ve 
dinlenme faaliyetleri ile birlikte görünenden daha fazla ekonomik katma değer oluşturmaktadır.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Mavi büyüme stratejisi, deniz ve kıyı alanları ile ilgili turizm (deniz-kıyı-kurvaziyer turizm), 
mavi enerji, su ürünleri yetiştiriciliği, dip deniz madenciliği ve mavi biyoteknoloji sektörlerinin 
büyük ve yaygın potansiyeline dikkat çekmektedir. Denize kıyısı olan ülkeleri çalışmalar 
yürütmeye teşvik ederek bu sektörleri geliştirmeye yönelik adımlar atmaya yönlendirmektedir. 
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde bu sektörlerin ayrı ayrı faaliyet gösterdiği görülmektedir. 
Bu sektörlerin ortak planlanması hem ilave istihdam ve katma değer hem de sürdürülebilirlik 
sağlayacaktır. 

Mavi büyüme stratejisi ile ilgili ulusal düzeyde ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü (2018) “Mavi 
Büyüme Merkezi”ni kurmuştur. TUBİTAK (2019), Mavi Büyüme “Deniz ve Denizcilik 
Araştırmaları” başlıklı proje çağrısı yapmıştır, İzmir’in Çeşme ilçesi, Çeşme Denizciler Derneği, 
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Çeşme Belediyesi işbirliği ile “Mavi Büyüme Strateji 
Çalıştayı” düzenlemiştir. Akademik anlamda Çoban ve Ölmez (2016), mavi büyüme ve mavi 
ekonomiyi kavramını, Çoşkunışık (2019) İzmir yarımadası örneğinde mavi büyüme yaklaşımını 
ele almıştır. AB, 2012’den beri mavi büyüme stratejisinden somut sonuçlar (denizden en az 15 
yeni bileşim, mavi enerji, turizm vb.) elde etmiştir. Türkiye’de bu alanda denizlerden 
yararlanabilir. 

Türkiye’de enerji üretiminde fosil kaynakların payı %90,2, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 
%9,8 seviyesindedir (Yılmaz, 2012: 36). Denizden dalga enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz akıntı 
enerjisi gibi yenilenebilir enerjiler üretilebilir. Türkiye kıyılarının dalga enerjisi teknik potansiyeli 
yaklaşık 18,5 milyar kWh (Örer vd., 2003), rüzgar enerjisi potansiyeli 10.463 MW’tır (Yılmaz, 
2012: 36). Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi kıyılarında 350 tesiste yaklaşık 110.840 
ton su ürünleri yetiştirilmektedir (Demir, 2011: 43). Türkiye’de deniz tabanı madenciliği olarak 
altın, elmas veya diğer değerli madenler ile denizaşırı ruhsatlı alanlardan kum ve çakıl tarama 
faaliyetleri yapılmaktadır (Kaya, 2018: 7). Mavi biyoteknoloji, deniz ve okyanuslardaki çeşitli 
canlı veya ekosistemlerden eczacılık, sağlık, kozmetik, nutrasötikler maddeleri/ürünleri 
geliştirme teknolojileri (Islam ve Shamsuddoha, 2018: 47) ile ilgili faaliyetler ülkemizde henüz 
yenidir. 

Akdeniz ve Ege kıyılarındaki turizm işletmeleri çoğunlukla yabancı turistleri ağırlarken, 
Karadeniz ve Marmara kıyılarındakiler yerli turistlere hitap etmektedir. Ülkemizde kıyı 
turizminin gelişme gösterdiği Antalya’yı 2019 yılında 15.280.172 turist, Muğla’yı 3.418.481 turist, 
İzmir’i 1.974.117 turist (Çeşme, Seferihisar, Dikili, Foça, Karaburun, Menderes) ziyaret etmiştir 
(TÜİK, 2020). Mavi büyüme stratejisi tüm kıyılarda turistik faaliyetlerin zenginleşmesini, diğer 
sektörlerle ortak çalışmayı teşvik etmektedir. Örneğin, su altı dalışlar-deniz madenciliği ile su 
ürünleri yetiştiriciliği-çiftlik turizmi entegre edilebilir. Bu kapsamda çiftliklere organize turlar, 
tarımsal eğitim programları, su ürünleri yetiştiriciliği, balık besleme ve tutma gibi faaliyetler 
yapılabilir.  
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Türkiye deniz turizmi araçları ve tesisleri bakımından potansiyeli yüksek olan bir ülkedir. Deniz 
turizmi araçlarından 1.571 yat ve 15,644 yat kapasitesi, 2.155 günübirlik gezi teknesi, 46 yüzer 
restoran, 2 dalabilir deniz aracı bulunmaktadır. Deniz turizmi tesisi olarak 12 kurvaziyer yolcu 
limanı, 83 yat limanı mevcuttur. Türkiye kurvaziyer turizminde 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 
yaşanan global krizden etkilenmiştir. 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 2 milyon olan 
kurvaziyer turist sayısı 215,000 turist seviyelerine kadar düşmüştür (Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, 2020). Tersane ve kıyı yapıları mavi büyüme esas alınarak tüm deniz 
sektörleri için ortak planlanabilir. Böylece kurvaziyer, yat ve turistik gezi tekneleri için yeterli 
alan ve teknik hizmetler sağlanabilir. 

Deniz turizmi, su ürünleri yetiştiriciliği, gemi inşa ve gemi onarımı, mavi bioteknoloji, mavi 
enerji, ulaştırma, deniz madenciliği ve denizaşırı faaliyetler için “Denizcilik Alan Planlaması” 
(DAP) yapılabilir. DAP, her ekonomik deniz sektörü için en uygun deniz alanlarını tahsis ederek 
gelir ve istihdamı artırmaya yardımcı olabilir ve böylece deniz alanlarının operasyonel kullanımı 
sırasındaki çatışmalar azaltılabilir. Bazı denizcilik faaliyetleri sadece gerekli kaynakların 
bulunduğu yerlerde (madencilik, balıkçılık, rüzgar enerjisi, kurvaziyer-yat limanları) 
gerçekleştirilebilir. 

Sonuç olarak; Türkiye mavi büyüme (deniz turizmi, balıkçılık, mavi bioteknoloji, yenilenebilir 
enerji ve deniz tabanı madenciliği) potansiyelinden yararlanabilir. Bunun için ilgili sektörler, 
politikacılar ve bilim adamları arasında işbirliği yapılmalıdır. Türkiye’de mavi büyüme 
sektörlerinden deniz turizmi ve su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri yapılırken, mavi enerji, mavi 
bioteknoloji ve deniz tabanı madenciliği alanında sınırlı faaliyetler söz konusudur. 

Bu araştırmada dikkate alınması gereken bir dizi sınırlama bulunmaktadır. Araştırma bulguları 
ve yorumları ikincil verilere dayanmaktadır. Denizcilik ile ilgili sektör paydaşlarının görüşleri 
alınarak araştırma sonuçlarına eklenebilir. Mavi büyüme stratejisi makro ölçekte dikkate almayıp 
İstanbul, Antalya, Muğla, Aydın gibi destinasyon bazında mikro ölçekte ele alınabilir. 
Çalışmanın turizm ve mavi büyüme ilişkisine yönelik yapılan sınırlı araştırmalardan birisi olarak 
ilgili alan yazına katkı sağlaması düşünülmektedir. 
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Öz 

Kelebek gözlemciliği, son yıllarda önemli bir yaban hayatı gözlemciliği ve özel ilgi turizm 
faaliyetidir. Türkiye, kelebek türleri bakımından zengin bir faunaya sahiptir ve birçok endemik 
türe ev sahipliği yapmaktadır ancak Türkiye’deki kelebek gözlemciliği ile turizm arasındaki bağ 
ile ilgili araştırma literatürünün kapsamlı bir incelemesi henüz tamamlanmamıştır. Bu çalışmanın 
amacı, Türkiye’de kelebek gözlemciliğinin turizm potansiyelini ele alarak, Türkiye’nin alternatif 
turizm faaliyetleri açısından bir turizm türünün daha olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaçla, 
literatür taraması ile kelebek gözlemciliği alanındaki gelişmeler ve Türkiye’nin kelebek çeşitliliği 
araştırılmıştır. Bu çalışmada, kelebeklerin de diğer yaban hayatı turizm değerleri gibi 
destinasyon gelişiminde ve çeşitlendirilmesinde önemli bir potansiyele sahip olduğu 
belirlenmiştir. Bununla birlikte, önemli kelebek alanlarının belirlenmesi ve rehber eşliğinde turlar 
düzenlenmesi ile kırsal kalkınmaya da katkıda bulunulabilir. Ayrıca, doğal alanlarda kalabalık 
kitlelerden uzak, küçük gruplarla yapılan kelebek gözlemciliği ve fotoğrafçılığı gibi doğa temelli 
alternatif turizm çeşitlerinin daha popüler hale geleceği düşünülmektedir. 
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Abstract 

Butterfly watching is an important wildlife watching and special interest tourism activity in 
recent years. Turkey has a rich fauna in butterfly species and host to the many endemic species 
but a comprehensive review of the literature research about the ties between the butterfly 
watching and tourism interests in Turkey is not yet complete. The purpose of this study is to 
reveal that there is another tourism type in point of alternative tourism activities of Turkey by 
considering the tourism potential of butterfly watching in Turkey. For this purpose, 
developments in butterfly watching and Turkey's butterfly diversity are investigated by literature 
review. In this research, it has been determined that butterflies also have an important potential 
in destination development and diversification such as other wildlife tourism values. However, 
it can also be contributed to rural development by determining important butterfly areas and 
organizing guided tours. Also, it is thought that nature-based alternative tourism types, away 
from crowded masses and made with small groups in natural areas such as butterfly watching 
and photography, will become more popular. 
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GİRİŞ 
Postmodern dünyada turistik deneyim, sadece dönüşümü ve tüketimi amaçlamamaktadır. 
Bunun yanı sıra bu dönemdeki turistik faaliyetlerde, üretimle uyumlu bir düzeye ve değere 
yükseltilmesi amaçlanmıştır. Tüketime giderek öznel imaj, fiziksel ve zihinsel varlık üreten bir 
değer yaratma aktivitesi olarak bakılmaya başlanmıştır (Urry, 2009: 32). Doğa, bu aktiviteyi 
sağlayan en temel unsurlardan ve değerlerden biri olarak görülmektedir (Fennell, 2015: 3-4). 
Değer; sosyal ilişkiler, duygusal deneyimler ve özellikle materyalliğin karşıtlığı olarak estetik, 
sembolik ve deneyimsel temalardan oluşan yaşamın tüm yönlerini içermektedir (Uygun, 2015: 
15-17). Mutluluk ve heyecan getiren deneyimler de günümüzde tüketim değerleri sayılmaya 
başlanmıştır. Araştırmalarda turistik deneyim, boş zaman aktiviteleri, estetik, sembolik anlamlar, 
değişiklik arama, hedonik tepki, hayal etme, yaratıcılık, duyumsamalar gibi deneyimsel bakış 
açısı unsurları ele alınmıştır (Odabaşı, 2004: 87). Bu deneyim unsurları, turist paradigmasında 
farklı turistik ihtiyaçlar doğurmuş ve bunlar özel ilgi olarak adlandırılmıştır (Trauer, 2006). Özel 
ilgi turizmi kapsamında ortaya çıkan turistik deneyimlerin biri yaban hayatı gözlemciliğidir.   

Yaban hayatı gözlemciliği, önemli bir küresel faaliyettir ve dünyanın geniş doğa temelli turizm 
endüstrisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dahası birçok durumda, yaban hayat gözlemciliği, yaban 
hayatı tüketmeden ve metalaştırmadan, çevresel olarak olumlu bir kullanım şeklinde 
nitelendirilen sürdürülebilir bir kalkınma aracı olarak görülmektedir (Belicia ve Islam, 2018). 
Yaban hayatı turizminin küresel ekonomik etkisine ait somut veriler olmasa da yüksek düzeyde 
katılımlı ve kazançlı bir endüstri olduğu değerlendirilmektedir. Dünya Turizm Örgütü 
(UNWTO) 2014 yılı verilerine göre, 14 Afrika ülkesinin korunan alanları ziyaret eden turistlerden 
en az 168 milyon dolar gelir elde ettiği tespit edilmiştir. Aynı verilere göre yaban hayatı 
gözlemciliğine yönelik yılda yaklaşık 12 milyon seyahat gerçekleşmiştir ve her yıl bu veri %10 
oranında artmaktadır (UNWTO, 2015). Yaban hayatı turizmi gelişmekte olan ülkelerde de önemli 
bir rol oynamaktadır. 2030 yılında, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası turist varışlarının 
toplam pazar payının %57’sini oluşturması beklenmektedir (Belicia ve Islam, 2018). Gelişmekte 
olan ülkeler dünyanın biyolojik çeşitliliğinin çoğunu barındırmaktadır ve doğaya dayalı turizm, 
bu ülkelerde daha da artmaya başlamıştır (Belicia ve Islam, 2018). Kelebek gözlemciliği de 
dünyada hızla yükselen ve önemli bir vahşi yaşam ve özel ilgi turizmi aktivitesidir.  

Dünyada gözlemlenen bazı hayvan türlerinin daha çok insan gibi algılanan veya insan benzeri 
özelliklere sahip olduğu düşünülen hayvanlar olduğu konusunda genel bir fikir birliği olmasına 
rağmen (Arluke ve Sanders, 1996: 10; Woods, 2000), özellikle kuşların (örneğin ötücü kuşlar, 
yırtıcı kuşlar), sürüngenlerin (örneğin kaplumbağalar) ve balık türlerinin (örneğin köpek balığı) 
(Kellert 1996) daha çok gözlemlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca arı, uğur böceği ve kelebek gibi 
bazı böceklerin de estetik değeri olmasından dolayı gözlemlendiği bilinmektedir (Lemelin, 2007). 
Özellikle kelebekler, parlak ve görkemli renkleri, yaşam sürelerinin kısa olması, gündüz aktif 
olmaları, uçabilme kabiliyetleri, zararsız olmaları ve genellikle huzur ve uyumu temsil etmeleri 
bakımından insanlar tarafından sevilen nadir böcekler arasındadır (Lemelin, 2013). Dolayısıyla 
yaban hayatı gözlemciliğinde, estetik önemli bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Kelebeklerin 
de dünyada estetik açıdan en güzel olarak nitelendirilen hayvanlardan biri olduğu 
düşünülmektedir. 

Kelebek toplama ve görüntüleme, en eski ve en köklü rekreasyon faaliyetlerinden biri 
olduğundan, kelebeklerin rekreasyon ve turizmdeki rolü de tartışılmaktadır (Kaufman, 2003; 
Quinn ve Klym, 2009: 4). Kelebekler en iyi bilinen böcek gruplarından birini oluşturur ve 
türleşme, topluluk ekolojisi, biyocoğrafya, iklim değişikliği ve böcek-bitki etkileşimlerini 
incelemek için önemli modeller haline gelmiştir. Dünyada yaklaşık 19.000’e yakın kelebek türü 
tanımlanmıştır (Van Nieukerken, Kaila, Kitching, Kristensen, Lees, Minet, Mitter, Mutanen, 
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Regier ve Simonsen, 2011). İngiltere ve İrlanda’da 60, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 
Kanada’nın tamamında 850 ve Avrupa’nın tamamında ise 500 civarında kelebek türü 
bulunmaktadır (Karsholt ve Razowski, 1996; Tolman ve Lewington, 2008; Tshikolovets, 2011; 
Newland, Still, Swash ve Tomlinson, 2015; Wiemers, Balletto, Dincă, Fric, Lamas, Lukhtanov, 
Munguira, van Swaay, Vila, Vliegenthart, Wahlberg ve Verovnik 2018; Pelham, 2020). Dünyanın 
biyolojik çeşitliliğinin değerli noktalarından biri olan Türkiye, önemli biyocoğrafik bölgelerin 
arasında bulunması, iklimsel çeşitliliği ve bitki örtüsü ile birçok endemik türle birlikte son derece 
zengin habitatlar ve türler barındırmaktadır. Türkiye’de 413 kelebek türü bilinmektedir 
(Hesselbarth, von Oorschot ve Wagener, 1995; Koçak ve Kemal, 2018; John, Başbay ve Seven, 
2018; John, Başbay, Seven ve Kaymaz, 2020). Türkiye 45’i endemik, 21’i ise çoğunluğu Türkiye 
sınırları içinde olan endemiğe yakın kelebek türüne ev sahipliği yapmaktadır (Koçak ve Seven, 
1998; Karaçetin ve Welch, 2011). Bununla birlikte Türkiye’de, bu önemli ekolojik çoğunluğun 
yaban hayatı yöneticileri, politika yapıcılar ve turizm planlayıcıları tarafından göz ardı edildiği 
görülmektedir.  

Türkiye’de kelebek ile ilgili önceki çalışmalar (Karaçetin, Welch, Turak, Balkız ve Welch, 2011; 
Çelik ve Topsakal, 2017; Çelik, 2018) bir farkındalık yaratsa da bu alanın daha da geliştirilmesi 
gerektiğine dikkat çekmektedir. Çelik ve Topsakal (2017) Türkiye’de kelebek gözlemciliği ile ilgili 
çalışmalarında Karaçetin vd. (2011)’nin hazırlamış oldukları öncelikli kelebek alan indeksini 
kullanmışlardır. Ayrıca “kelebek gözlemciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?” 
sorusunun da araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye yaban hayatı kaynakları 
bakımından zengindir ancak Türkiye’deki yaban hayatı ve turizm arasındaki bağ ile ilgili 
araştırma literatürünün kapsamlı bir incelemesi tamamlanmamıştır. Bu çalışma, Türkiye’de 
kelebek turizm potansiyelini ele alarak Türkiye’nin alternatif turizm faaliyetleri açısından bir 
türü olduğunu ortaya koymaktadır.  

KELEBEK GÖZLEMCİLİĞİ  

Kelebek gözlemciliği, bir orman veya doğa yürüyüşünde profesyonel ve amatör kişiler 
tarafından kelebeklerin güzel renklerinin fotoğraflanması olarak tanımlanmaktadır ve 
kelebekleri yaşam alanlarında izleme ve tanımlama faaliyetlerini kapsamaktadır. Kelebek 
gözlemciliği, dünyada hızla yükselen önemli bir yaban hayatı gözlemleme turizmi aktivitesidir. 
İngilizcede kelebek gözlemciliği farklı isimler (butterfly watching; butterfly viewing; 
butterflying; butterfly tourism) ile adlandırılmaktadır (Lemelin, 2007; Gonzalez, Pinto, Sousa, 
Oliveira ve Oliveira, 2017; Çelik ve Topsakal, 2017). Bazı hayvan türleri bir tehditle 
karşılaştıklarında hızlıdırlar ve hemen kaçmaya programlanmışlardır (örneğin serçe, kumru). 
Bazıları ise daha yavaştır ve tehdit karşısında gerekli oluncaya kadar kaçmazlar (Diamond, 2018: 
201). Kelebekler pek çok hayvan ile kıyaslandığında gözlemlenmesi ve fotoğraflanması daha 
kolay, diğerlerine göre daha güzel, renkli ve çekici böceklerdir. Kelebekler, kanatlarındaki 
pulların renk yelpazesinin çok geniş olması ve doğanın birçok rengini barındırması nedeniyle 
her zaman dikkat çeken canlılar olmuşlardır (Şekil 1). Bunlar aynı zamanda tozlaşmada önemli 
görev almaktadırlar (Choudhury, Kakati, Ghosh, Singha ve Kalitas, 2019) ve doğanın kalitesini 
de sergilemektedirler. 
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Şekil 1. Türkiye’deki Bazı Kelebek Türleri, a. Cengaver (Argynnis paphia), b. Çokgözlü Mavi 
(Polyommatus icarus), c. Turuncusüslü (Anthocharis cardamines), d. Erik Kırlangıçkuyruğu 
(Iphiclides podalirius), Fotoğraflar: E. Seven 

Omurgasız hayvanlar, dünya faunasının yaklaşık %90’ını temsil etmektedir (New, 1997). 
Omurgasızlar içerisinde de birey ve tür sayısı açısından en büyük grubu böcekler 
oluşturmaktadır. Kelebekler, böcekler (insecta) sınıfının pulkanatlılar (Lepidoptera) takımına ait 
hayvanlardır. Yaygın türlerle birlikte sadece belirli bölge veya alanları tercih eden (endemik) 
türleri de bulunmaktadır. Kelebekler bitki açısından seçici olduklarından yumurtalar uygun 
besin bitkisinin üzerine veya yakın bir alana bırakılmaktadır. Ergin kelebekler ise tipik olarak 
çiçeklerin nektarı ile beslenmektedir. Kelebekler tam başkalaşım geçiren canlılardır ve bunu 
yumurta, tırtıl (larva), pupa (koza) ve kelebek olmak üzere dört safhada gerçekleştirirler (Gullan 
ve Cranston, 2012) (Şekil 2). Bu gizemli ve büyüleyici yaşam döngüleri de dikkat çeken özellikleri 
arasındadır.  
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Şekil 2. Alıçbeyazı (Aporia crataegi) kelebeğinin yaşam döngüsüne ait aşamalar, a. Tırtıl (Larva), 
b. Pupa, c. Ergin birey, Fotoğraflar: E. Seven 

 

Kuş gözlemciliği 1930’lardan beri aktif olarak artmasına rağmen, kelebek gözlemciliği 
günümüzde neredeyse kuş gözlemciliği kadar dikkat çekmektedir (Gonzalez vd., 2017). Kelebek 
gözlemciliği gittikçe popülerleşen bir turizm aktivitesi olmaktadır. Biyologlar doğanın 
güzelliğine, zarafetine ve değerine her zaman hayran kalmışlardır. Günümüzde kelebek 
gözlemciliğinin artışında bazı faktörler etkili olmuştur. Bunlardan biri kelebek gözlemciliğinin 
hali hazırdaki kuş gözlemciliği endüstrisinin deneyimlerinden faydalanmasıdır (Lemelin, 2007). 
Diğeri yakın odaklı dürbünlerin geliştirilmesidir. Yakın odaklı dürbünler, doğal ortamlarındaki 
canlıları yakından gözlemleme yeteneği kazandırarak kelebekleri yakından ve uzaktan 
görüntüleme fırsatı sunmuştur (Quinn ve Klym, 2009: 8). Kelebek gözlemciliği ile ilgili ‘teşhis 
katalogları’ ile birlikte bu deneyime olan ilginin yanında kelebekler hakkında bilgi de 
artmaktadır (Glassberg, 1993). Kelebeklerin çok faklı türleri bulunmakla birlikte bazı türleri 
birbirine çok benzemektedir (örneğin Lycaenidae türleri) ve ayırt edilmelerinde teşhis 
kataloglarının önemli olduğu görülmektedir. Bunun dışında, amatör fotoğrafçılık ile ilgilenen 
kişiler kelebek fotoğrafçılığı üzerine de internet siteleri kurarak deneyimlerini paylaştıkları 
sosyal gruplar oluşturmaya başlamışlardır. Bu gruplar kelebek gözlemciliği ile ilgili bilgilerini, 
deneyimlerini, kelebek türlerini, gittikleri güzergahları, haberleri ve etkinlikleri paylaştıkları 
dernek, sosyal medya sayfaları, bloglar ve kulüpler kurmuşlardır ve günümüzde bunların sayısı 
daha da artmaktadır (Miller ve Washington, 2009; Çelik ve Topsakal, 2017).  

Yaban hayatı gözlemciliğinde temel unsur, yaban hayatının korunmasıdır. Habitatların tahrip 
edilmesi, yaban hayatı gözlemcilerinin ve koruyucularının başlıca endişesidir ve kelebek 
gözlemciliği için de bu durum bir istisna değildir. Yaban hayatını korumadan/koruyamadan 
yürütülen turizm faaliyetleri, kaynağın kısa süreli tüketim ve metalaşması olacaktır ve bu 
durumun modern sürdürülebilir bir toplumda hiçbir rolü bulunmamaktadır. Ancak böyle bir 
korumanın pek çok boyutu bulunmaktadır ve tüm ülkeler için bu durum bir zorluktur. Tüm 
ülkelerde yaban hayatını izlemek ve bu turizmin gelişmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için 
birçok paydaş vardır. Hükümetler, uygun koruma ve kaynaklarının sağlanmasında özel, 
genellikle merkezi rollere sahipken, diğer paydaşlar da çok önemlidir. Habitat yöneticileri 
(korunan alan yöneticileri, özel toprak sahipleri, koruma STK’ları, geleneksel sahipler) sonuçlar 
konusunda yüksek sorumluluğa sahiptirler. Topluluklar, yaban hayatı izleme girişimleri için 
politik, finansal ve entelektüel destek sunabilir. Turistler finansal ve politik başarı için kritik 
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öneme sahiptir ve uygun şekilde yönetilip beslenebilmesi (özellikle yorum yoluyla) için tur 
operatörleri planlama ve yönetimin bir parçası olmalıdır (Gonzalez vd., 2017). Eagles, McCool ve 
Haynes, (2002), korumalı alanlarda turizmin planlanması ve yönetimi yönergelerinde, 
hükümetlerin bir dizi kritik alanda iyileştirmeler yapmaları gerektiği sonucuna varmıştır. Bunlar, 
uygulama için yeterli kaynaklara sahip etkili mevzuatın desteklenmesi, korunan alanlarda ulusal 
politikaların oluşturulması, turizmin yönetimi ve her korunan alan için bir yönetim planının 
geliştirilmesini içermektedir.  

 

KELEBEK GÖZLEMCİLİĞİ TURİZMİ 

Flora-fauna zenginliği, estetik ve doğal güzellik, su kaynakları, aktif ve pasif rekreasyon fırsatları 
ile doğanın turizm açısından pek çok potansiyeli bulunmaktadır. Bunlar literatürde, doğa temelli 
turizm veya ekoturizm olarak adlandırılmaktadır (Fennell, 2015: 17). Botanik turizmi, dağ 
turizmi, foto safari, vahşi yaşam gözlemi, mağara turizmi, macera turizmi, tekne gezisi ve doğa 
yürüyüşü ekoturizme örnek olarak verilebilir. Bunlar aynı zamanda, turistler için özel ilgi turizm 
faaliyetleri ve destinasyonlar için de önemli alternatif turizm unsurlarıdır. Kelebek gözlemciliği 
doğa içerisinde yapılması gereken bir turizm türü olmasından ötürü (Çelik ve Topsakal, 2017), 
hayvanların doğal yaşamına etki etmemek maksadıyla özellikle küçük gruplar ve bağımsız 
gezginler için uygun bir turizm aktivitesidir. 

İnsanlar genellikle yaban hayatını gözlemleyerek son derece yoğun ve derin kişisel deneyimler 
yaşamaktadır ve bunlar, insanların yaşamları üzerinde etkiler yaratmaktadır (Valentine ve 
Birtles, 2004). Günümüz postmodern dünyasında, yaban hayatın gözlemlenmesinde turistik 
deneyim, rekreasyon ve eğlence faaliyetlerinde böceklerin rolleri olduğu görülmektedir. Bu 
böcek türleri içerisindeki kelebekler Avrupa, ABD ve Asya’da turizm faaliyetleri içerisinde yer 
almaktadır (Laurent, 2000); pek çok insan da milli parklar ve vahşi doğada kelebekleri 
gözlemlemek için seyahat etmektedir (Gonzalez vd., 2017). Dünyada değişen tatil anlayışı (kitle 
turizminden özel ilgi turizme eksen kayması) ve yaşanan bazı gelişmeler (Korona virüsü, yoğun 
kentleşme vb.) doğa temelli turizm faaliyetlerine olan ilgiyi artırmaktadır. Özellikle, doğa temelli 
turizm ve özel ilgi turizmindeki artış ve son zamanlarda yaygın “kuş gözlemciliği” ve “diğer 
yaban hayatı” tatillerinin (safari vb.) yanı sıra kelebek gözlemciliğinde de artış yaşanmıştır 
(Lemelin, 2007). 

Kelebek gözlemciliği turizmi, türlerin doğal ortamlarında veya uygun koşullarının 
oluşturulduğu yapay bahçelerde yapılır. Dünyada birçok ülkede kelebek bahçeleri bulunmakla 
birlikte özellikle ABD ve Avrupa da bilinmektedir. Türkiye de ise Konya ilinde “Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi” bulunmaktadır. Özellikle çekici renkteki türlerin yetiştirildiği bu bahçeler, 
turizm açısından alternatif seçenekler oluşturmaktadır. Kelebek bahçeleri, barındırdıkları 
türlerin yaşam döngülerinin izlenilmesi ve keşfedilmesine de ortam oluşturur. Doğal 
ortamlardaki kelebek gözlemciliği ise belirli alanlardaki kelebek türlerinin uzun bir zaman 
periyodunda, türlerin uçuş dönemleri ve güzergâhlarının iyi çalışılmasıyla ortaya konulabilir. 
Kelebeklerin doğal ortamdaki gözlemciliğiyle ilgili çok az sayıda araştırma bulunmaktadır 
(Kurnianto, Wafa, Alifianto ve Kurniawan, 2016). Bununla birlikte kelebek göçlerini izlemek için 
birçok kelebek meraklısı, seyahat etmeye başlamıştır (Miller ve Washington, 2009). Özellikle ABD 
ve Kanada’dan Meksika’ya yaklaşık 4 bin kilometre yol kat ederek ulaşmaya çalışan Kral 
Kelebekleri (Danaus plexippus) en dikkat çeken kelebek türlerinden biridir. Türkiye’de de 
Mezopotamya Kolotisi (Colotis fausta) ve Siirt Beneklimeleği (Pontia glauconome) (Şekil 3) gibi 
bazı göç eden türler tespit edilmiştir (Kemal, Koçak ve Seven, 2010; John vd., 2018; 2020). Göç 
eden kelebek türlerinin, göç yollarının belirlenmesi zaman ve emek isteyen bir iş olmasına karşın, 
bu türlerin merak uyandırdığı ve ilgi çektikleri bilinmektedir.  
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Şekil 3. Türkiye’deki Bazı Göçmen Kelebek Türleri, sol. Mezopotamya Kolotisi (Colotis fausta); 
sağ. Siirt Beneklimeleği (Pontia glauconome); Batman, Batı Raman, 570 m, 03.09.2018, Fotoğraflar: 
E. Seven 

Kelebek gözlemciliği Avrupa ve ABD başta olmak üzere yurt dışında oldukça yaygın bir 
aktivitedir (Surat, Yılmaz ve Surat, 2015). Örneğin, Avrupa’daki tüm kelebek türlerinin %33’üne 
ev sahipliği yapan Portekiz’in, özellikle kuzey kesimi çok sayıda endemik türü barındırır. 
Portekiz’in kuzeydoğu bölgesindeki beş turizm parkurunda kelebek türlerinin envanteri ve buna 
yönelik turizm rotaları oluşturulmuştur (Gonzalez vd., 2017).  Yine, ABD’nin Arizona Eyaleti’nde 
325, New Mexico’da 300, Kaliforniya’da 250 ve Florida da 200 tür gözlemlenmiştir. Her yıl Teksas 
Eyaleti’nde kelebek festivali düzenlenmektedir. Teksas’ta 442’den fazla kelebek türü belirlenen 
bir rota içerisinde gözlemlenebilmektedir. Ayrıca kişi başı 375 dolar alınan bu gezilerde farklı 
etkinlikler de yapılabilmektedir (www.texasbutterflyfestival.com).  

Kelebek gözlemciliği ile ilgili literatür incelendiğinde, çalışmaların son beş yılda yoğunluk 
kazandığı görülmektedir. Lemelin ve Lopez (2019), Meksika’daki Kral Kelebekleri’nin (Danaus 
plexippus) gözlemlenmesinde ziyaretçi yönetim unsurları ile ilgili etnografik bir araştırma 
gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda, destinasyonda var olan kelebekler hakkında turistlere yeterli 
bilgi verilmediği tespit edilmiştir. Kelebeklerin korunması ve yerel istihdamın geliştirilmesine 
yönelik bölgede yeterli önlem alınmadığı da araştırmacılar tarafından gözlemlenmiştir. Bu 
araştırma sonucunda, turistlerin bölgede hangi davranışlarının doğru olup olmadığına yönelik 
bilgi levhalarının da eksik olduğu; ayrıca ormanlık alan stratejilerinin geliştirilmesi, yürüyüş-at 
parkurları ve erozyonu önlemek için birtakım önlemlerin alınması gerektiği ortaya konulmuştur. 
Kelebek gözlemciliği ile ilgili başka bir çalışmada, Choudhury vd. (2019), Kuzey-Doğu 
Hindistan’da 962 kelebek türünü tespit etmiştir ve bu kelebeklerin varlığının, doğa turizmini 
artıracağı ve orman kenarındaki köylülere alternatif bir geçim kaynağı sağlayacağı belirtilmiştir. 
Gonzalez vd. (2017), ise Kuzeydoğu Portekiz’de beş turist parkurunda kelebek türlerini 
belirlemek üzere bir çalışma yürütmüş ve toplamda 522 kelebek tespit etmiştir. Kurnianto vd. 
(2016), ‘’Endonezya’da Turizm Çeşitlendirilmesinde Kelebeklerin Potansiyeli’’ adlı 
çalışmalarında; Endonezya’nın Çoban Rais Şelalesi’nde 107 kelebek türü tespit etmiştir. Bu 
araştırmadan elde edilen sonuçlara göre kelebek gözlemciliğinde, kelebek tür sayısı, parkur ve 
ziyaretçi deneyim unsurlarının önemli olduğu söylenebilir.  

Günümüzde belirli peyzaj değişiklikleri ile kelebeklerin yaşadığı ve fotoğraflandığı bahçeler de 
oluşturulmaktadır (Mitchell ve Lasswell, 2005). Örneğin, Kuzey Amerika Kelebekler Birliği 
(NABA), muhteşem kelebek çeşitliliği içeren ve dünyanın önde gelen kelebek bahçesi olarak 
bilinen ‘’NABA Uluslararası Kelebek Parkı’’nı kurmuştur (www.naba.org). Ayrıca, nadir 
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bulunan, endemik kelebek türlerini görmek isteyen ve gelir düzeyi yüksek olan koleksiyoncular 
için düzenlenen keşif gezileri de yaygındır (New, 1997). Güney Afrika’da nadir ve tehdit 
altındaki Karkloof Mavisi (Orachrysops Ariadne) kelebeği, turizm stratejileri için önemli bir 
türdür. Özellikle, bu kelebek türü önemli bir turizm çekim unsuru olmasının yanında koruma 
altındadır (Samways, 2005). Bu bağlamda, kelebekler turizm için çok önemli bir turist çekim alanı 
oluşturmaktadır. 

 

KELEBEK GÖZLEMCİLİĞİNİN ÖNEMİ 

Kelebekler diğer yaban hayatı turizm değerleri gibi önemli çekim potansiyeline sahiptir. Kelebek 
gözlemciliği destinasyondaki turistik ürünlerin çeşitlendirilmesinde ve turistlerin 
deneyimlerinin arttırılmasında önemli bir aktör olarak görülebilir. Kelebek gözlem noktalarında 
fazla altyapı ve üstyapı gereksinimi yoktur (Çelik ve Topsakal, 2017). Bu bölgelerde bir 
yapılanma olması, ortamdaki değişikliklere karşı (özellikle larva besin bitkileri konusunda) çok 
hassas ve çevresel kalitenin iyi göstergeleri olan (Sparrow, Sisk, Ehrlich ve Muray, 1994) kelebek 
türlerinin doğal dengelerini bozacaktır. 

Kelebek türleri ekosistem bozulmasına duyarlıdır ve bu bağlamda, habitat kalitesinin göstergesi 
olarak kullanılmaya uygundur. Dünyada kelebek türleri sayısında ciddi bir azalma söz 
konusudur. Hindistan’da yapılan bir araştırmada tespit edilen 32 tür arasındaki 3 tür, 
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından Kırmızı Veri Kitabı’nda kritik tehlikede 
listelenmektedir (Choudhury vd., 2019). Avrupa’daki toplam kelebek türü sayısının yaklaşık üçte 
biri azalmakta ve %10’u yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır (Van Swaay, Collins, 
Dusej, Maes, Munguira, Rakosy, Ryrholm, Sasic, Settele, Sasic, Settele, Thomas, Verovnik, 
Verstrael, Warren, Wiemers ve Wynhoff, 2012). Dünyada bu azalışta; habitat tahribatı, iklim 
değişikliği, yangın, böcek ve yabani ot ilaçlarının kullanımı, yanlış tarımsal uygulamalar ve 
ticaret için yasa dışı toplamalar gibi antropojenik (insan kökenli) faktörler bulunmaktadır. Bu 
etmenler birçok kelebek türünü etkilemiş ve bazı türlerin nadir görülen veya nesli tükenmek 
üzere olan türler kategorisine geçmesine neden olmuştur (Koh, 2007; Pang, Sayok ve Jenang, 
2016). Bununla birlikte, bu düşüş sadece biyoçeşitlilik konusunda değil, ekosistem dengesi 
üzerinde de ciddi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. IUCN’e göre 2019 yılı itibari ile 
dünyada 30 bin hayvan türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu tespit edilmiştir 
(IUCN 2020). Kelebek türleri, habitat ve iklim değişikliklerine daha hassas ve duyarlı oldukları 
için çevre sağlığının göstergeleri olarak kullanılır ve bu nedenle, türlerin zenginliğinin ve belirli 
alanlardaki türlerin bolluğunun, habitat kalitesinde ve ekosisteme katkıları konusunda doğrudan 
etkileri olmaktadır (Pang vd., 2016; Gonzalez vd., 2017).  

Kelebekler, böcek kontrolü, embriyoloji, taklit, evrim, genetik, nüfus dinamikleri ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması gibi çeşitli araştırma alanlarında uygulanmış bir grup “model” organizma 
olarak kabul edilmektedir (Pang vd., 2016). Aslında, kelebekler çok değerli (ekolojik, ekonomik, 
eğitimsel ve bilimsel) organizmalar grubudur. Örneğin, arılar tarafından polenleri taşınamayan 
birkaç çiçek türünün (örneğin Kahkaha çiçeği ve Petunya bitkisinin) tozlayıcılarıdır ve 
kelebeklerin kaybolması, bu çiçek türlerinin üreme başarısını tehlikeye atabilir. Ayrıca, diğer 
birçok böcek grubu gibi kelebekler de avcı türler için önemli bir besin kaynağıdır. Kelebekler, 
diğer canlılarla kıyaslandığında çekici görünümleri ve ilginç yaşam döngüleri nedeniyle 
ekoturizm için popüler bir grubu oluşturur (Gross, 2014). Bu bağlamda, kelebek gözlemciliği 
doğanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilir ve sürdürülebilir turizm açısından önemli bir 
unsur olarak değerlendirilebilir. 

Kelebek gözlemcilerinin turist tipolojisi incelendiğinde, özellikle eğitim ve gelir seviyesi yüksek 
turistlerin ilgisini çektiği görülmektedir (Lemelin, 2007). Kosta Rika ve Tayvan’da sunulan 
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kelebek turizmi fırsatları sezonluk yılda yaklaşık 500 bin kelebek gözlemciliği turistini 
çekmektedir (Samways, 2005). ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (USFWS), 2001 yılında ABD’de 
15 bin turist üzerinde doğal yaban hayatını gözlemleme üzerine yapmış oldukları çalışmada, 
turistlerin harcama seviyelerinin diğer turizm faaliyetleri ile kıyaslandığında çok yüksek 
olduğunu tespit etmiştir (Caudill, 2003). Turistlerin genel olarak yüksek teknik ekipman 
kullandıklarını ve bu turistlerin tek başına kameralara ve diğer fotoğraf ekipmanlarına yaklaşık 
olarak 2,6 milyar dolar; dürbün ve hayvanları tespit ekipmanına 507 milyon dolar harcadıkları 
belirlenmiştir. 2001’de 66 milyondan fazla yetişkin; vahşi yaşamı beslemeye, gözlemlemeye ve 
fotoğraflamaya katılmış ve önceki bir çalışmaya göre 38,4 milyar dolar fazla harcamışlardır 
(Caudhill ve Laughland, 1998). Caudill (2003), kırsal alanların her yıl binlerce yaban hayatı 
gözlemcisini çekerek milyonlarca dolarlık bir değer oluşturduklarını belirlemiştir. ABD’de yaban 
hayatı izleme harcamaları, 2001 yılında toplam 95,8 milyar dolardır (Caudill, 2003; Valentine ve 
Birtles, 2004). Veriler incelendiğinde yaban hayatı gözlemciliğinin turizm gelirleri açısından çok 
önemli bir payı olduğu görülmektedir.  

Günümüzde doğal kelebek alanlarının dışında kelebek gözlemciliği için “kelebek bahçeleri” ve 
“kelebek çiftlikleri” kurulmuştur (Çelik ve Topsakal, 2017). Bu bahçelerde kelebeklerin yaşaması 
için belirli çiçekler ve besin bitkileri de yetiştirilmektedir (Miller ve Washington, 2009). Özellikle 
kelebek türü açısından yatırım yapan destinasyonlarda kurulan kelebek seraları, pek çok turistin 
ilgisini çekmektedir. Bu seralar, birer müze rolü üstlenerek turistlerden giriş ücreti alınarak 
onların gezip öğrenmesi ve fotoğraf çekebilmesine imkân tanımaktadır (Çelik ve Topsakal, 2017). 
Örneğin, Türkiye’nin ilk “kelebek bahçesi” Konya’da 2015 yılında hizmete açılmıştır. Ancak 
Türkiye’nin iklimsel avantajı ve bitki çeşitliliği değerlendirildiğinde kelebek turizminden 
yeterince pay almadığı görülmektedir.  

 

TÜRKİYE’NİN KELEBEK GÖZLEMCİLİĞİ POTANSİYELİ 

Türkiye’nin Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan biyocoğrafik bölgeleri arasında olması; 
topoğrafik, jeolojik ve iklimsel çeşitliliğinin olması, zengin flora ve fauna elementlerini 
barındırmasını sağlamıştır. Kelebek türleri açısından da bölgedeki en zengin ülkelerden biridir 
ve neredeyse Avrupa Kıtası’ndaki tür sayısı kadar çeşitlilik içerir. Avrupa’da 500 civarında 
kelebek türü yayılış gösterir (Karsholt ve Razowski, 1996; Tshikolovets, 2011; Wiemers vd., 2018). 
Türkiye’de ise şimdiye kadar 9 familya (aile) içerisinde 413 kelebek türü bulunmuştur 
(Hesselbarth vd., 1995; Koçak ve Kemal, 2018; John vd., 2018; 2020) (Şekil 4). 

Türkiye’de Libytheidae, Danaidae ve Riodinidae familyaları 1 türle temsil edilirken Lycaenidae 
ve Nymphalidae gibi familyalardaki tür sayısı oldukça fazladır (Şekil 4) ve bu familyalardaki bazı 
türlerin ayrımı özellikle belirli cinslerde (örneğin Melitaea ve Pieris gibi) morfolojik yapıları çok 
benzer olduğundan oldukça zordur. Bu nedenle, kelebek turizmi gözlemcileri için türlerin ayırt 
edilmesinde kullanılacak arazi rehber kataloglarının olması büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 
Kelebeklerin sınıflandırılmasında özellikle morfolojik (şekilsel) ve genetik (kalıtsal) yapılar 
kullanılır. Örneğin Pieridae familyasının üyeleri çoğunlukla beyaz ve sarı tonlarındaki renkleri 
içerirken, Satyridae ve Nymphalidae familyaları çoğunlukla kahverengi-turuncu tonlarındaki 
türleri kapsamaktadır (Şekil 5).  

Türkiye’nin kelebeklerinin tespiti ile ilgili ilk çalışmalar, yabancı araştırmacılar tarafından, 
ulaşımın daha kolay olmasından dolayı sahil şeridinde başlamış, sonrasında iç kısımlara 
uzanmıştır. Türkiye’nin kelebekleri konusunda Cramer (1779-1782) tarafından yapılan 
“Uitlandsche Kapellen” adlı ilk çalışmada, İstanbul ve İzmir illerinden Ağaç Esmeri (Kirinia 
roxelana), Anadolu Yırtıkpırtığı (Poligonia egea), Küçükateşgüzeli (Lycaena hyllus), 
Beneklibakırgüzeli (Lycaena phlaeas) türleri verilmiştir. Daha sonra sırasıyla Zeller, Lederer ve 
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Staudinger gibi yabancı araştırmacılar ülkemizde önemli çalışmalar yürütmüşlerdir (Seven, 
2010). Hesselbarth vd. (1995), Türkiye kelebeklerinin tespiti konusunda çalışmalar 
yayınlamışlardır. Sonrasında, yerli araştırmacıların da (bknz. Koçak ve Kemal, 2018) katkılarıyla 
birçok lokasyonla ilgili kayıtlar ve veriler sunulmuştur. Türkiye kelebekleri için son güncel 
kontrol listesi ise Koçak ve Kemal (2018) tarafından yayımlanmıştır.  

 

 
Şekil 4. Türkiye’deki Kelebek Tür Sayılarının Familyalara Göre Dağılım Grafiği 

 

 
Şekil 5. Bazı kelebek familyalardaki renklenmelere örnekler, a. Büyük Beyazmelek (Pieridae: 
Pieris brassicae), b. Sarı Ayaklı Nimfalis (Nymphalidae: Nymphalis xanthomelas), Fotoğraflar: E. 
Seven 

Avrupa’daki önemli kelebek alanlarının belirlenmesinde, Van Swaay ve Warren (1999) kapsamlı 
bir temel oluşturacak bir araştırma yapmışlardır ve 21 milyon hektardan fazla bir alanı kaplayan 
(Avrupa’nın yüzölçümünün %1,8’i), 37 ülke ve üç takımadada toplam 431 “Önemli Kelebek 
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43

Libytheidae
1

Lycaenidae
179

Papilionidae
13

Pieridae
39

Riodinidae
1

Satyridae
81
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Alanı” belirlemişlerdir. Türkiye’de de önemli bitki alanları ve doğa alanlarının belirlenmesine 
yönelik çalışmalar yapılmıştır (Özhatay, Byfield ve Atay, 2005; Eken, Bozdoğan, İsfendiyaroğlu, 
Kılıç ve Lise, 2006). Bu alanların, bitki türleriyle beslenen kelebekler için tür çeşitliliği bakımından 
önemli oldukları düşünülmektedir.  

Türkiye, diğer fauna ve flora elementlerinde olduğu gibi kelebek türleri bakımından da çok 
zengin bir konumdadır. Birçok alan ve güzergâh, kelebek gözlemciliği için uygun potansiyel 
oluşturur. Kelebek gözlemciliği ile ekoturizmin geliştirilmesi, gelir düzeyinin artırılması ve 
biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik kazançlar sağlamak mümkündür. Örneğin, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, “Kendi Kelebeğini Keşfet” adıyla başlatılan bir projede; 
Adana’nın Saimbeyli ilçesinin, 160 kelebek türünü barındırdığı tespit edilmiş, bölgeye endemik 
bir tür olan Çokgözlü Teresamavisi’ne (Polyommatus theresiae) dikkat çekilerek, alan önemli niş 
turizm merkezi haline getirilmiştir (https://www.gelecekturizmde.com). 

Avrupa’da farklı canlı gruplarına yönelik gözlemcilik, turizm faaliyetleri kapsamında yaygın 
olarak yapılmaktadır. Teşhis kataloglarının bulunması, bu konuda ilgi sahibi kişilerin işini ciddi 
anlamda kolaylaştırmakta ve artmasını sağlamaktadır. Bu katalogların ülkeye özgü türleri 
barındırması ve türlerin hangi aylarda nerede gözlemlenebileceğini konusunda yol göstermeleri, 
gözlemciliğin en elzem konularından biridir. Ancak Türkiye’ye özgü farklı canlı gruplarına ait 
teşhis kitabı sayısı çok az (çoğu kuş türleriyle ilgili) ve genellikle yabancı dillerdeki katalogların 
Türkçeye çevrilmiş halleridir. Bu açığı kapatmak için doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir 
sivil toplum kuruluşu olan ve 2004 yılından beri faaliyet gösteren Doğa Koruma Merkezi, 2018-
2019 yılları arasında, ‘’Türkiye’nin Kelebekleri Arazi Rehberi Projesi’’ni hayata geçirmiştir. 
Kelebek gözlemciliği konusunda, Türkiye’deki kelebeklerle ilgili arazide kullanılabilecek ve 
tanımlama için önemli bilgileri içeren ayrıntılı bir katalog (Baytaş, 2019) hazırlanmıştır. Ayrıca, 
‘’Türkiye Kelebekçi Ağının Oluşturulması’’, ‘’Selçuklu’nun Kelebekleri’’ ve ‘’Türkiye’nin 
Kelebekleri Arazi Rehberi’’ gibi projeler yürütülmesine olanak sağlamıştır. Bununla birlikte, 
Karaçetin vd. (2011), Türkiye’deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı adlı çalışmalarında, IUCN kırmızı 
liste sınıflarını, ölçütlerini ve kullanma rehberlerini dikkate alarak hem koruma öncelliklerinin 
belirlenmesinde kullanılacak hem de doğaseverlerin ülkemizdeki biyolojik çeşitliğin durumunu 
anlamalarına yardımcı olacakları, Türkiye’deki kelebeklerin kırmızı listesini oluşturmuşlardır. 
Ayrıca, nadir, endemik veya tehlike altındaki türleri barındıran ve koruma önceliği olan 
‘’Türkiye’nin Öncelikli Kelebek Alanları’’ ile ilgili derleme bilgiler vermişlerdir. Bu çalışma 
türlerin korunması konusunda bazı veriler oluştursa da Avrupa kelebekleriyle ilgili öne sürülen 
koruma yöntemleri ve kapsamının aynen Türkiye kelebekleri için uygulanmaya çalışılması, 
kendine özgü coğrafik, topoğrafik, iklim ve bitki örtüsüne sahip Türkiye için bazı uyuşmazlıklar 
ortaya çıkarabilir. 

Türkiye’de kelebek gözlemciliği son zamanlarda ciddi anlamda popüler hale gelen, değişen yaş 
aralıklarının ve farklı meslek gruplarının ilgi duymaya başladığı bir alan olmaya başlamıştır. Bu 
bağlamda çoğunlukla amatör kelebek gözlemcileri tarafından, internet sayfaları da 
oluşturulmuştur: Türkiye’nin Kelebekleri (Kelebek-Türk, 2020), Türkiye’nin Anonim Kelebekleri 
(Trakel, 2020), Türkiye Kelebek Gözlemcileri ve Fotoğrafçıları Topluluğu (AdaMerOs-Kelebek 
Türkiye, 2020) bunlara örnek gösterilebilir. Bu internet sayfalarında amatör gözlemciler 
tarafından fotoğraflanan kelebek resimleriyle birlikte, türlerin yayılış alanları, uçuş tarihleri ve 
bazı biyolojik, ekolojik bilgileri dışında kelebek tanım kartlarına (Trakel, 2020) da ulaşmak 
mümkündür. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Özel ilgi turizmi kapsamında ele alınan kelebek gözlemciliği turizmine ilgi son yıllarda artış 
göstermektedir. Kelebek çeşitliliği, turizm ürün çeşitliliği ve gelişimi için potansiyel 
kaynaklardan biridir. Kelebek potansiyelinin büyüklüğünün sürdürülebilir bir turizm 
endüstrisinde, turizm ürünlerini çeşitlendirilmesine ve gelişimine katkılar sunacağı 
düşünülmektedir. Kelebekler de tıpkı diğer yaban hayatı turizm değerleri gibi destinasyon 
gelişiminde önemli bir potansiyele sahiptir ve destinasyonlardaki turistik aktivitelerin 
çeşitlendirilmesinde kullanılabilir. 

Avrupa’da önemli kelebek alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar son yüzyılda başlamış 
olsa da önemli gelişmeler sağlanmıştır (Van Swaay ve Warren, 1999). Türkiye’de bazı derleme ve 
dolaylı çalışmalar dışında (Özhatay vd., 2005; Eken vd., 2006; Karaçetin vd., 2011), önemli kelebek 
alanlarının belirlenmesi konusunda henüz kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Kelebek türleri 
için önemli alanların ve destinasyonların en kısa zamanda belirlenmesi ile bu alanlarda hem 
türlerin korunması konusunda hem de alternatif turizm kollarının gelişmesine katkılar 
sunulacaktır. 

Kelebek gözlemciliğinde arazi rehber kitaplarının önemi büyüktür. Bu kitaplar, her ne kadar 
yaygın ve ortak türleri barındırsa da ülkelere özgü endemik türleri içeren, türün hangi zaman 
dilimde nerede bulunacağıyla ilgili kaynaklar, gözlemcilere yol gösterecek en önemli 
materyallerdir. Bu nedenle, Türkiye’ye özgü arazi rehber kaynaklarının sayısının artması ve bu 
konudaki çalışmaların hız kazanması ve desteklenmesi gerekmektedir. Arazi rehber kitaplarıyla 
ilgili Türkiye’de son yıllarda çalışmalar yürütülse de (Baytaş, 2019) maalesef henüz istenilen 
seviyede değildir.  Bu konudaki kaynakların artması, kelebek gözlemciliğine meraklı kişilerin de 
artmasını sağlayacaktır. 

Biyolojik zenginliklerin belirlenmesi ve korunması üzerinde hassasiyet gösterilmesi elzemdir. 
Her ülkenin iklimi ve bitki örtüsü kendine özgüdür. Türkiye’de tehlike altında olan ve korunması 
gereken kelebek türlerinin kırmızı kitaplarının güncellenmesi (Koçak ve Seven, 1998; Karaçetin 
vd., 2011), ülkeye özgü kriterlerin değerlendirilerek ve bu konuda daha kapsamlı çalışmalar 
yürütülerek hazırlanması gerekir. Böylece, kelebek gözlemciliğinde ve fotoğrafçılığında daha 
değerli görülen nadir, endemik ve tehlike altındaki türlerin korunmasıyla, kelebek 
gözlemciliğinin sürekliliğini sağlanacaktır. 

Her ne kadar türlerin doğal ortamlarında gözlemlenmesi daha çok yapılsa da kelebek 
bahçelerinin de turizm açısından alternatif seçenekler oluşturduğu anlaşılmaktadır. Kelebeklerin 
yaşam döngüleri konusunda daha kolay eğitim ve gözlemlerin yapıldığı bu bahçeler, aynı 
zamanda türlerin fotoğraflanmasında da kolaylık sağlamaktadır. Bu açılardan Türkiye’de 
belirlenecek uygun lokasyonlara yapılacak kelebek bahçelerinin, kelebek gözlem turizmine ilgiyi 
arttıracağı düşünülmektedir. 

Kelebek gözlemciliği sürecinde türlerin korunması ve korumalı alanlarda turizmin planlanması 
ve yönetimi oldukça önemlidir. Bunlar, uygulama için yeterli kaynaklara sahip etkili mevzuatın 
desteklenmesi, korunan alanlarda ulusal politikaların oluşturulması ve turizmin yönetimi ve her 
korunan alan için bir yönetim planının geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için turizm 
planlayıcıları, kamu yöneticileri, kelebek alanında çalışan biyologlardan destek alınabilir. 

Kelebek gözlemciliği sırasında çok fazla donanımsal materyale ihtiyaç olmadığından alternatif 
turizmin diğer türevlerine göre (örneğin kuş gözlemciliği) daha kolay yürütülebilir. Kuş 
gözlemciliğindeki gibi kapsamlı, uzaktan çekim yapabilecek, pahalı fotoğraf makinelerine, yakın 
odaklı dürbünlere ve tür tespiti için kullanılacak ses kayıt cihazları gibi materyallere gerek 
duyulmamaktadır.  Kelebekler, kuşlara göre daha yavaş hareket eden canlılar olduklarından 
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fotoğraflanmaları çok daha kolaydır ve bu sayede gelecekte çok daha fazla meraklının dahil 
olacağı bir potansiyel oluşturmaktadır. Ayrıca kelebek türlerin nesillerini sürdürmelerinde 
(üreme dönemlerinde), kuşlara göre çok daha az hassas olmaları da avantaj sağlamaktadır. 

Türkiye’de alternatif eko-turizm rekreasyon faaliyetlerinden olan kelebek gözlemciliği, dikkat 
çeken bir alan olmaya başlamıştır. Bu konuda, fotoğraflanan kelebeklerin sunulduğu internet 
sayfaları bünyesinde topluluklar ve forumlar oluşturulmuştur (AdaMerOs-Kelebek Türkiye, 
2020; Kelebek-Türk, 2020; Trakel, 2020). Kelebek fotoğrafı çekme teknikleri gibi bilgilere de yer 
veren ve özel ilgi turizmi kapsamındaki kelebek gözlemcilerine yol gösterecek açıklamalar yapan 
bu tür sayfalar teşvik edici unsurlar olacaktır. 

Türkiye’de daha çok özel ilgi turizmi ile bireysel yapılan bu tür faaliyetler için genel kapsamda 
çalışmalar yürüten doğa dernekleri dışında, kelebek gözlemcilerine özgü işletmeler/dernekler 
kurulabilir. Bu sayede programlı bir şekilde, rehber eşliğinde, kişiye özgü turlar düzenlenerek 
gözlemcilerin fotoğraf çekmesi ve kelebek türlerinin uçuş periyotları, popülasyon yoğunlukları, 
yaşam alanları ve yaşam döngüleri gibi konuların yanı sıra kelebeklerin fotoğraflamasında 
kullanılacak yöntemler ile ilgili de detaylı bilgi edinmeleri sağlanabilir. 

Turist davranışlarının ve profillerinin doğaya zarar vermeyen çevre bilinci ile yeniden 
şekillendiği günümüzde, kelebek gözlemciliği turizminin ön plana çıkarılarak, kırsal kalkınmaya 
da katkıda bulunulabilir. Kelebek gözlemciliği ile eko-turizmin geliştirilmesi ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması ile zengin doğal alanlar içeren kırsal kesimlerin turizm gelir düzeyinin 
artması sağlanabilir. 

Günümüzde etkisini sürdüren Covid-19 salgının turist davranışlarında değişikliğe yol açacağı ve 
yeni alışkanlıklar kazandıracağı öngörülmektedir. Kitle turizmin yapısı düşünüldüğünde, riskin 
devam ediyor olması ve kalabalık gruplardan uzak durma hassasiyetinin daha bireysel ve butik 
turlara diğer bir deyişle alternatif turizm türlerine yönelimi arttıracağı düşünülmektedir. 
Kalabalıktan kaçış ve fiziksel mesafe duyarlılığı, daha az nüfusun olduğu kırsal alanlara da talebi 
arttıracaktır (Aydın ve Doğan, 2020). Bu açıdan da doğal alanlarda, kalabalık kitlelerden uzak, 
küçük gruplarla yapılan kelebek gözlemciliği ve fotoğrafçılığı gibi alternatif turizm çeşitlerinin 
de gelecekte çok daha popüler hale geleceği öngörülmektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de kelebek gözlemciliği turizmine yönelik araştırmalar çok sınırlı kalmıştır. 
Özellikle Avrupa ve Asya’da kelebek gözlemciliği turları düzenlense de kelebek gözlemcilerinin 
profili, tipolojisi ve tercih nedenleri gibi konularda çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bu 
bakımdan daha çok kuş gözlemciliği endüstrisinin deneyiminden faydalanılmaktadır (Lemelin, 
2007). Bunula birlikte, kuş gözlemciliği turizmi ile ilgili daha ayrıntılı çalışmalar yapılmış olsa da 
kelebek gözlemciliği yeni ve önemli potansiyeli olan bir konudur. 
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Öz 

Doğal kaynakların verimli kullanımının öneminin artmasıyla birlikte, yenilenebilir ve etkin 
kaynak kullanımı elzem hale gelmiştir. Küresel tehdit unsuru haline gelen sera gazı emisyonu, 
yeşil alanların tahribi, bilinçsiz ve aşırı tüketim gibi faktörler yakın gelecek için endişe verici bir 
hal almıştır. Bu tarz olumsuzluklar karşısında çözüm olanakları üzerinde yoğunlaşan bu derleme 
çalışmasında yiyecek içecek sektöründeki alternatif ve yenilikçi sürdürülebilir uygulamaların 
öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, konuyla ilgili ulusal ve 
uluslararası literatür taraması yapılmıştır. Yapılan detaylı literatür taraması ile yiyecek-içecek 
sektöründeki kullanılabilecek internet destekli yenilikçi ekipman ve akıllı telefon uygulamaları 
tanıtılmıştır. Yeşil restorancılık faaliyetleri, atıkların biyoyakıt olarak değerlendirilme olanakları, 
gıda bankaları, dijital mutfak aletleri ve üç boyutlu gıda yazıcılar bu bağlamda incelenmiştir.  Bu 
çalışmada derlenen bilgiler ışığında yiyecek içecek sektöründe atıkların azaltılması ve 
kaynakların bilinçli kullanımı yoluyla uzun vadede önemli kazanımlar sağlanabileceği 
öngörülmektedir.  
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Abstract 

In today’s world the importance of efficient use of natural resources has increased and the use of 
renewable resources in an effective way has become essential. Factors such as greenhouse gas 
emissions, destruction of green areas, over-consumption and unconscious use of resources have 
become a global threat for the near future. In the present review, which focuses on the solution 
possibilities for such negativities, it is aimed to emphasize the importance of alternative and 
innovative sustainable practices in the food and beverage industry. For this purpose, national 
and international literature review was conducted regarding sustainability. With the detailed 
literature review, innovative internet-supported equipment and smartphone applications that 
can be used in the food and beverage industry were introduced. Green restaurant activities, the 
possibility of use of food wastes as biofuels, food banks, digital kitchen appliances and 3D food 
printers were examined in this context. In the light of the information reviewed in the present 
study, it is seen that significant gains can be achieved in the long-term period through the 
reduction of wastes and the conscious use of resources in food and beverage industry. 
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GİRİŞ 

Dünya genelinde gıdaların adil olmayan dağılımı ve kaynakların aşırı kullanımı, gelecek nesiller 
için endişe verici bir hal almaktadır. Bugün tüm insanlara yetecek kadar gıda üretilmesine 
rağmen milyonlarca insan açlık ve kronik olarak yetersiz beslenme (malnütrasyon) 
yaşamaktadır. Yeterli ve güvenilir içme suyu sıkıntısı da önemli sağlık problemlerini beraberinde 
getirmektedir (Coff, Korthals ve Barling, 2008). Her yıl 12 milyon çocuk açlıkla ilgili 
hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmektedir (Sarıkoca ve Daşlı, 2016). Her yıl milyarlarca kilo 
gıda israf olurken yetersiz beslenme sonucu ölen ve ciddi rahatsızlıklar yaşayan insanların sayısı 
önemli bir çelişkiyi ortaya koymaktadır (Özdilek-Dölekoğlu, Gün ve Giray, 2014). 

Mevcut durumun gelecek nesiller için daha da endişe verici bir hal alacağı öngörüldüğünden 
eldeki kaynakları adil bir şekilde kullanmak ve sürdürülebilir yaşam modeline geçmek zorunlu 
hale gelmektedir. Modern dünyada aşırı nüfus artışı, sanayileşme, doğal alan tahribatları, hava 
su, toprak kirliliği gibi nedenlerden ötürü biyoçeşitliliğin zarar görmüş olması sürdürülebilir 
uygulamalara olan ihtiyacı gözler önüne sermektedir (Gowdy ve McDaniel, 1995; Ponting, 2008; 
Keleş, Hamamcı ve Çoban, 2009). 

Sürdürülebilirlik kavramı, uzmanlık alanlarına göre farklı tanımlar barındırmaktadır. Ekonomi 
bilimi için yaşam standartlarının belirli bir düzeyde tutulması gerekliliği iken, çevrebiliminde 
ekolojik hayatın korunmasıyla ilgili tanımlamalar söz konusudur (Yeni, 2014). Sürdürülebilirliğin 
ekosistemin devamlı olarak etkin bir şekilde işleyebilme yeteneği olarak ifade edildiği (Chapin, 
Torn ve Tateno, 1996) süresi belli olmayan bir döngüyü sürdürebilme kapasitesi (Yavuz, 2010) 
olduğu ve insanoğlunun yükünü taşıyabilmek adına yeryüzünün kapasitesini muhafaza etmeyi 
(Salomone, 2014) amaçladığı belirtilmiştir. Yiyecek-içecek sektörü söz konusu olduğunda 
sürdürülebilirlik, gıda atıklarının azaltılmasından etkili enerji kullanımına kadar geniş bir 
yelpazede değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik yalnızca mevcut kaynakları korumak değil, 
aynı zamanda akılcı ve sorumlu bir şekilde üretmek anlamına gelmektedir. Gıda sektöründeki 
üretim, işleme, depolama gibi aşamalarda meydana gelen gıda atıklarının her geçen yıl artması 
nedeniyle sürdürülebilirlik gıda sektöründe üzerinde durulması gereken önemli bir kavram 
haline gelmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse sürdürülebilirliği gıdaların hazırlanması, işlenmesi, 
depolanması ve tüketimi esnasında ortaya çıkan ekolojik ve ekonomik zararı en az düzeye 
indirme girişimi olarak tanımlayabiliriz. 

Tüketicilerin gıda tüketim eğilimlerini belirleyen en önemli etmenler fiyat, kolay ulaşım ve 
kalitedir. Ancak artık tüketicilerin önemli bir kısmı sürdürülebilir ve doğa dostu üretim 
şekillerini ve ürünleri tercih etme eğilimi göstermektedir (Atrek ve Madran, 2017). Sektörde yer 
alan baskı ve rekabet ortamı, işletmeleri tüketicilerin neye önem verdiğini daha iyi anlamaya ve 
bu yönde stratejiler uygulamaya yönlendirmektedir (Yücenurşen, 2019). Bu bağlamda rekabet 
ortamındaki mücadelenin bir diğer ayağı da sürdürülebilirlik olmaktadır.  

Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun üretim yapan gıda firmaları dikkat çekici bulunmaktadır. 
Sürdürülebilirlik, aynı zamanda işletmenin de sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Yani 
sürdürülebilir hedefleri olan işletmeler değişen sosyal, fiziksel ve ekonomik koşullara daha iyi 
adapte olmaktadır (Freeman, 2011). Bunun yanında işletmeye uzun vadede ekonomik anlamda 
getirisi olabilecek bir takım tasarruf faaliyetlerini de içine almaktadır. 

Bu çalışmada sürdürülebilir strateji ve hedefler doğrultusunda konu, yiyecek içecek sektörü 
açısından ele alınmaya çalışılmıştır. Hem evlerde hem de endüstriyel mutfaklarda uygulanan ve 
uygulanabilecek sürdürülebilir strateji ve yöntemlere dikkat çekilmiştir. Diğer yandan yeşil 
restorancılık faaliyetleri ve mutfaklarda tasarruf mekanizmasıyla çalışan yenilikçi ekipmanların 
tanıtılması ve fonksiyonlarının açıklanması amaçlanmıştır. 
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GIDA SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

İklim değişikliği, göç, artan dünya nüfusu, adil olmayan gıda dağılımı, yetersiz beslenme, obezite 
gibi birbiriyle ilişkili sorunların çözüm yollarından biri de sürdürülebilir yaşam ve üretim 
modelleridir. Nüfus artışı beraberinde enerji, gıda ve su talebinin arttırmasını getirmektedir 
(Bazilian, Rogner, Howells, Hermann, Arent, Gielen, Steduto, Mueller, Komor, Tol ve Yumkella, 
2011). Gıda ihtiyacının artması ile küresel ölçekte büyüyen gıda sektörü, çevre kirliliği, 
toprakların verimsizleşmesi, uzak bölgelere yapılan nakliye şartlarının getirdiği ekolojik 
olumsuzluklar ve aşırı su tüketimi gibi çevresel tahribatlara sebep olan uygulamalardan 
sorumludur. Bu nedenle özellikle yiyecek-içecek sektöründe doğal kaynakların sürdürülebilir ve 
verimli bir şekilde kullanılması, sektörün olumsuz çevresel etkilerinin sınırlandırılması açısından 
önemlidir (Axelos, Basinskiene, Darcy-Vrillon, Ruyck, Pou, Salaseviciene ve Huttunen, 2018).  

Birleşmiş Milletler’in Ekim 2018’de düzenlediği Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nde 
yayınladığı özel raporunda dünyanın küresel ısınmanın etkilerini düşünüldüğünden çok daha 
erken hissedeceği görülmektedir. Dolayısıyla panelin vurgu noktası, toplumun bir an önce tüm 
alanlarda hızlı ve kapsamlı değişikliklere gitmesi gerektiği olmuştur. Durum gıda endüstrisi 
açısından irdelendiğinde tarımsal faaliyetlerin küresel sera gazı emisyonlarının %30’una tekabül 
ettiği tahmin edildiğinden, iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlar arasında gıda endüstrisi ilk 
sıralarda yer almaktadır (United Nations, 2018).  

Yiyecek-içecek sektöründeki girdi-çıktı dengesinin sağlanması, etkin üretim, depolama ve 
dağıtım kanalları için sürdürülebilir uygulamaların üzerinde durulması gerekmektedir. Özellikle 
restoranlar ya da hazır yemek şirketleri gibi organik atıkların fazla miktarda oluştuğu 
işletmelerde atıkların enerji olarak geri dönüşümünün sağlanması etkili bir yöntemdir. Ayrıca, 
son kullanma tarihi yakın ürünlerin çeşitli dijital kanallar aracılığıyla ya da doğrudan bazı kurum 
ve ihtiyaç sahibi kişilere iletilmesi ile gıda israfının önüne geçilmektedir.  

 

Dijital Teknolojiler ve Nesnelerin İnterneti 

Sürdürülebilir gıda üretiminde sektörün karbon ayak izini azaltmaya yönelik yenilikçi 
teknolojilerin geliştirilmesi söz konusudur. Teknolojinin günlük hayatımıza hâkim olduğu son 
yıllarda, özellikle mutfak aletlerinin teknolojiyle uyumu sonucunda yemek pişirme, saklama ve 
dağıtım şekillerine yenilikçi yöntemler eklenmiştir.  

İnternet özellikle son yirmi yılda iyi bir noktaya ulaşarak ekonomik ve sosyal hayatı değiştirme 
ve güçlendirme özelliğine sahip olmuştur (Guo, Zhang, Wang, Yu ve Zhou, 2013). Bilgi-işlem 
teknolojisindeki yenilikler internet kullanıcılarının her geçen gün artmasıyla beraber günlük 
hayatı inanılmaz kolay hale getirmiştir (Kiritsis, 2011). Dijitalleşen dünyadaki en son 
yeniliklerden biri de nesnelerin interneti kavramıdır. Nesnelerin interneti, insan hayatına büyük 
yenilikler getiren, bilgiyi kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde aktarmayı sağlayan bir 
platformdur (Chatterjee, Kumar, Khari, Hung ve Le, 2018). Nesnelerin interneti, nesneler 
arasında ya da nesneler ve kişiler arasındaki iletişim ortamını sağlamaktadır (Haller, 2010). 
Nesnelerin interneti sayesinde, internete bağlı mekanizmalar dışardan fiziksel bir talimata gerek 
duymadan gerekli fonksiyonları yerine getirmektedir. Nesnelerin internetinin hedefi, çevredeki 
nesnelerin neyin sevildiğini, neyin istenildiğini ve neye ihtiyaç duyulduğunun anlaşılmasını 
sağlayarak, açık talimatlara gerek duyulmadan direk etkileşim ortamını sağlamaktır (Hong, Kim, 
Ha, Bae, Park, Jung ve Kim, 2010). Nesnelerin interneti teknolojisinden faydalanarak birçok dijital 
mutfak ürünü geliştirilmiştir. Bu teknoloji ile ekipmanlar internetin bağlı olduğu birer yapay zekâ 
gibi hareket etmektedir.  

Nesnelerin interneti sayesinde, internet ile etkileşime geçen nesnelerin daha hızlı, üretken ve 
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tasarruf mekanizmasıyla çalışması öngörülmektedir. Örneğin özellikle son zamanlarda artan 
ekmek israfının önüne geçilmesi için tasarlanan mekanizma sayesinde fırınlarda satılmayan fakat 
yenilebilir durumda olan ekmekler atılmaktan kurtarılmaktadır. Satılmamış ekmeğin durumunu 
tespit etmek için foto akustik etki kullanarak ekmeğin son kullanma tarihini tahmin eden akıllı 
bir mekanizma geliştirilmiştir. Bu akıllı mekanizma, 2 ayrı bölmeli ahşap bir kutudan 
oluşmaktadır. Her bölmede ekmek tutmak için birer tepsi yer almaktadır. Lazer ışını ekmeğe 
gönderilir ve yayılan ses dalgaları nesnelerin interneti sensörlerine bağlı bir mikrofon tarafından 
algılanır. Son kullanma tarihi, yeri, miktarı ve türünü içeren ekmek bilgileri android bir bulut 
sisteminde saklanır. Böylece oluşan arz (fırınlar) ve talep (STK, toplum merkezi vb.) arasında 
etkileşim sağlanmaktadır (www.instructables.com). Bu teknoloji ile benzer birçok akıllı sistem 
geliştirilerek işletmelerdeki ve evlerdeki israfın önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

 

Akıllı Öğütücü 

Whirlpool Corporation tarafından gıda atığı üzerine yapılan bir araştırmaya göre, Amerika 
Birleşik Devletleri'ndeki ortalama bir aile, her yıl 181 kg gıda atığına sebep olmaktadır. Gıda 
atığını minimum düzeye indirmeyi sağlayan yeni bir teknoloji olan akıllı öğütücü (Zera Food 
Recycler), 24 saat içinde gıda atıklarını gübre haline getiren dijital bir mutfak cihazıdır (Resim 1). 
Oksijen, nem ve ısının doğru kombinasyonu ile yiyecek atıklarını 24 saat içinde parçalayıp doğal 
gübreye dönüştürmektedir (Belisle, Macro, Tepper, Trimble ve Woznicki, 2017).  

 

Akıllı Tava 

Tabanına bir sıcaklık sensörü monte edilmiş olan akıllı tava (Resim 2), bluetooth üzerinden 
kullanıcının akıllı telefonuyla bağlantı kurmaktadır (Mogali, 2015). Uygulama, ürünleri 
karıştırma, çevirme, içerik ekleme veya ısı ayarını değiştirme gibi durumlar için kullanıcıya 
talimat vermektedir. Akıllı tava, içindeki sensöre zarar vermeden herhangi bir gaz veya elektrikli 
ocakla da çalışabilmektedir. Akıllı tava sayesinde istenilen ürünün hangi sıcaklıkta ne kadar süre 
pişmesi gerektiği öngörülebildiği için ürün istenilen zaman ve ayarda pişmesi sağlanır. Kullanıcı 
kolaylığı yanında fazla pişirmeye bağlı enerji kaybının da önüne geçilmektedir (Mogali, 2015). 

 

Akıllı Sürahi 

Akıllı sürahi, son kullanma tarihini aşan sütler için, üzerindeki yanıp sönen mavi sensörlerle 
tüketiciyi uyaracak şekilde tasarlanmış bir sistemle çalışmaktadır (Resim 3). Bozulan sütü, yanıp 
sönen mavi sensörlerle anlayan tüketiciler olası bir gıda zehirlenmesinden kendilerini korumuş 
olmaktadır. Bunun yanı sıra, henüz bozulmayan sütün de anlaşılacağından dolayı, süt israfı 
önlenmiş olmaktadır (Mogali, 2015). 

 

Akıllı Çatal 

Çin’de, çiğnemenin kilo alma hızına etkisini ölçmek amacıyla Jie Li ve arkadaşları tarafından 
yapılan deneyde 14 obez ve 16 normal kilodaki gencin yemek yeme hızları ölçülmüştür. Yapılan 
deneyde daha çok çiğnemenin deneklerin daha az yemelerine yol açıp açmadığına, kan şekeri 
seviyelerini ve hormonlarını etkileyip etkilemediğine bakılmıştır. Sonuç olarak daha çok 
çiğneyenlerin iştah hormonu ‘‘ghrelin‘‘in kandaki seviyesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda lokmaları 40 kez çiğneyenlere göre, %12 oranında daha az kalori alındığı 
belirlenmiştir ve daha çok çiğnemenin sonucunda daha az kalori alındığı tespit edilmiştir (Li, 
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Zhang, Hu ve Wang, 2011). Kişinin, çatalı ağzına götürme hızına bakarak tüketiciye uyarı 
gönderen akıllı çatal (Resim 4), bir lokmanın ideal sayıda çiğnenmesine olanak sağlamaktadır. 
Yemeği çiğneyen birey çatalı normal hızından daha hızlı bir şekilde ağzına götürürse, çatal 
titreyerek kişiyi uyarmaktadır. Böylelikle lokmanın, ideal sayıda ve hızda çiğnenip tüketilmesi 
sağlanmaktadır (Kadomura, Chu, Cheng, Yen, Chen ve Siio, 2013). Akıllı çatal, aşırı yemenin 
önüne geçerek aşırı gıda tüketiminden kaynaklı israfın da önüne geçebilecek bir dijital 
teknolojidir. 

 

Akıllı Buzdolabı 

Akıllı buzdolaplarını diğer buzdolaplarından ayıran en temel özellik sahip oldukları ağ 
bağlantıları ve içermiş oldukları kamera sistemleridir (Resim 5). Bu özellik sayesinde kullanıcı 
dışarıdayken bile dolabının içinde hangi malzemelerin olduğunu kontrol ederek alışverişini buna 
göre yapabilmektedir. Hızlı ve tempolu hayat tarzının artmasına bağlı olarak bu tarz teknolojilere 
olan talebin de arttığı görülmektedir. Böylece kişiler daha eve gelmeden buzdolaplarındaki 
gıdaların miktarını ve durumunu takip etme imkânına sahip olmaktadır. Akıllı buzdolaplarının 
sahip olduğu dijital hafızaya, satın alınan yiyeceklerin tarihleri ve miktarları kaydedilip, stok 
kontrolü de yapılabilmekte (Likitha, Nagashree ve Shruthi, 2016) böylece aşırı gıda tüketimine 
bağlı israf da önlenebilmektedir. 

 

Akıllı Yumurta Saklayıcısı  

Yumurtanın %12’sini kabuğu, %30’unu sarısı, %58’ini beyazı oluşturmaktadır. Sarı kısmındaki 
bölüm ‘chalaza’ olarak adlandırılan bir zar tarafından çevrelenmektedir. Chalaza zarı aynı 
zamanda yumurtanın altındaki hava boşluğunu oluşturmaktadır. Yumurta tazeliğini yitirmeye 
başladığında yumurtanın içindeki bu hava boşluğu büyüyüp, yumurtanın yapısında bozulmalar 
meydana gelmektedir (Tayar ve Yıbar, 2013). Yumurtanın yapısındaki bozulmalar gözle 
görülemediği probleminden yola çıkılarak akıllı yumurta saklayıcısı geliştirilmiştir. Akıllı 
yumurta saklayıcısı içerisine yerleştirilen yumurtalardan en önce tüketilmesi gereken yani en 
bayat olan yumurtanın yanında mavi bir sensör yanıp sönmektedir (Resim 6). En eski yumurta 
her çıkarıldığında, bir sonraki en eski yumurtanın yanındaki ışık yanıp sönmeye devam 
etmektedir (Spivey, 2015).  

 

Akıllı Telefon Uygulamaları 

Bir gıdayı israf etmek demek, aynı zamanda tarladan sofraya gelene kadar bir ürünü yetiştirmek 
için gerekli enerji ve iş gücünü de israf etmek anlamına gelmektedir. Bu bakımdan gıda israfını 
tüketici temelli engellemek en az endüstriyel atıkların azaltılması kadar önemlidir. Gıda 
atıklarının oluşumunu engellemeye yönelik bazı platformlar oluşturulmuş ve dijitalleşen 
dünyada akıllı telefon uygulamaları sayesinde bu platformlara ulaşım oldukça kolay hale 
gelmiştir. Gıda israfını engellemeye yönelik oluşturulan platformlar ve akıllı telefon 
uygulamalarından bazıları bu bölümde incelenmiştir. 

 

Blue Apron 

Blue Apron haftalık olarak, tarifi ile birlikte bir yemeği pişirmek için gerekli tüm malzemeleri 
tartılmış ve hazırlanmış bir şekilde kullanıcıya gönderen Amerikan menşeili bir yemek hizmet 
sitesidir. Aynı zamanda, malzeme israfı yapmadan, pişirmek istenilen yemeğin nasıl 
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hazırlanacağını tarif eden sanal bir şeftir. Blue Apron sitesinden istenilen tarif seçilip adres 
bilgileri girildikten sonra, gerekli tüm malzemeler tartılmış ve hazırlanmış bir şekilde kullanıcıya 
gönderilmektedir. Ayrıca yemeklerin kişi sayısına göre seçilen tarifler sayesinde ne kadar sürede 
hazırlanacağı öngörülerek zamandan kazanç sağlanması yanı sıra yeteri kadar malzeme 
kullanımı sağlanarak gıda israfının da önüne geçilmektedir (McCarthy ve Schwartz, 2018). 

 

Gram Evde 

Blue apron ile aynı mantıkla çalışan bir diğer firma ise Türkiye menşeili Gram evdedir. Gram 
evde müşterilerine malzemelerin en yerelini, tazesini ve mevsimine en uygununu seçip, tartıp 
ambalajlayarak hizmet vermektedir. İsraf ve alışverişe harcanan zamanı ortadan kaldırdığı için 
de mutfakta sürdürülebilirliği sağlayan bir diğer platformdur (www.gramevde.com). 

 

Too Good To Go  

Too Good To Go akıllı telefon uygulaması ile restoran, market, fırın gibi perakende işletmelerinin 
ellerinde kalan, yenilebilir durumda olan fakat o gün satılması muhtemel olmayan gıdaların 
ihtiyaç sahiplerine ve daha ucuz gıda tüketmek isteyen insanlara ulaştırılması amaçlanmıştır. Şu 
ana kadar milyonlarca kullanıcıya sahip olan To Good To Go uygulaması tonlarca gıdanın çöpe 
gitmek yerine değerlendirilmesi suretiyle CO2 gazı emisyonu azaltılmasını sağlamıştır (Haar ve 
Zeinstra, 2019). 

 

No Food Waste 

Son kullanım tarihi yaklaşan ürünlerin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bir platformdur. Too 
Good To Go ile aynı mantıkla çalışan No Food Waste uygulaması sayesinde arz fazlası gıda 
ürünleri gönüllü çalışanlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Tüketiciler bu 
uygulamayı kullanarak en yakın birimle iletişime geçip ellerindeki kullanılabilir durumda olan 
fazla gıdayı yetkililere ulaştırabilmektedir. Güncel rakamlarla şu ana kadar 974.219 kişiye ulaşılıp 
tam 321 ton gıdanın çöpe gitmesinin önüne geçilmiştir (www.nofoodwaste.org). 

 

Food Cloud  

Food Cloud uygulaması, arz fazlası ürünler ile bu ürünleri talep edenler arasındaki bağı kuran 
bir yardımlaşma platformudur. Bir mağaza, market ya da işletme, satamayacağını anladığı 
yiyeceklerin miktarını ve bilgilerini akıllı telefonlar vasıtasıyla android uygulamaya 
yükleyebilmektedir. Bu uygulama yardım kuruluşları ve aracılar arasında iletişim kurmaktadır. 
Restoran ya da gıda işletmeleri ellerinde paylaşmaya hazır yemeklerin olduğuna dair aracı 
kişilere uygulama sayesinde bildirim göndermektedir. Bildirimi alan aracı kişiler yiyecekleri 
teslim alıp, ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmaktadırlar. Şu ana kadar milyonlarca öğün ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmış olup, bu uygulama sayesinde tonlarca CO2 gazı salınımının önüne 
geçilmiştir (Weymes ve Davies, 2018).  

 

Yo No Desperdicio 

Atıkların başka evlerde kullanılabileceği ve diğer insanlar için faydalı olabileceği fikri ile yola 
çıkan Yo No Desperdicio uygulaması, bugüne kadar pek çok insana ulaşmıştır. Tüketilmeyen 
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gıdalarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayarak gıda atıklarını azaltıp, sosyal 
dayanışmayı desteklemektedir. Benzer diğer uygulamalar gibi Yo No Desperdicio 
uygulamasının da temel amacı, yiyecekleri çöp kutusuna gitmekten kurtarmak ve en makul 
şekilde kullanılmasını yaygınlaştırmaktır (www.yonodesperdicio.org). 

 

GIDA BANKALARI 

Dijital mutfak aletleri ve uygulamalarının yanı sıra, adil gıda dağılımı yoluyla sürdürülebilir bir 
sistem oluşturulmasının en bilinen yolu yardımlaşma ve dayanışmadan geçmektedir. Bu noktada 
gıda bankası sistemleri oluşturularak gıda dağılımındaki adaletin sağlanması ve atıkların 
azaltılmasına yönelik bazı tedbirler alınmıştır. Gıda bankacılığı sisteminin temelini The Global 
FoodBanking Network (GFN) ağı oluşturmuştur. Küresel gıda bankacılığı ağı açlık ve israfa yer 
vermeyen bir gelecek kurmayı amaçlayan ve hâlihazırda 30’dan fazla ülkede üyesi bulunan bir 
sivil toplum kuruluşudur (Riches, 2018). Gıda bankacılığı ilk kez 1967 yılında Arizona eyaletinde 
John Van Hengel tarafından oluşturulmuştur. Hengel, bir tarafta son kullanım tarihi yaklaşmış 
ya da ambalajı hasar gördüğü için atılan gıdalar ve diğer tarafta yoksulluktan çöp karıştıran 
insanlar arasındaki çelişkiye dikkat çekmek istemiştir. Bu çelişkiden yola çıkarak yakın çevredeki 
üretici ve marketlerle iletişime geçip ihtiyaç fazlası, hasar görmüş ya da son tüketim tarihi 
yaklaşmış ürünleri, kendi çabalarıyla oluşturduğu gıda bankasına yatırmalarını teklif etmiştir. 
Böylece etkisi bugüne ulaşan bir yardım dalgası başlatılmıştır. Gıda bankalarının bugünkü 
durumuna bakıldığında, dünya genelinde 30.000’e yakın gıda bankasının, 6,5 milyon kişiye 540 
bin ton gıda dağıtımı sağladığı görülmektedir (Riches, 2018). Böylece açlık ve adaletsiz gıda 
dağılımının önüne geçmenin yanında gıda israfının önlenmesi suretiyle sürdürülebilirliğe de 
katkı sağlanmaktadır. 
 

YEŞİL RESTORANCILIK 

Gıda sürdürülebilirliği konusunda en çok vurgu yapılan konu yerel tüketimdir. Yerel 
yiyeceklerin tüketiminin hem yerel ekonomiyi canlandırdığı hem de yiyeceklerin sofralara gelene 
kadar çeşitli işlemlerden geçmesi sonucu doğada oluşturduğu karbon ayak izi tahribatını 
azaltabileceği ifade edilmektedir. Nitekim yerel yiyeceklere olan farkındalığın artması sonucu, 
tüketicilerin çevreye dost gıdalara yönelmesi ile organik beslenme bir trend haline gelmiştir 
(Sims, 2009; Jang, Kim ve Bonn, 2011).  

Dünya genelinde, ticari ve endüstriyel işletmelerin sebep olduğu sera gazı emisyonu ve 
atıklardaki artışta, gün geçtikçe büyüyen restoran işletmelerinin payı büyüktür (Kozak, Keser, 
Büken ve Zaimoğlu, 2019). Gıda sektörü içerisinde oldukça yüksek bir ekonomik potansiyeli 
bulunan restoranlarda kullanılan gıdaların miktarı, nereden temin edildiği, hangi şartlarda 
üretildiği, nasıl servis edildiği gibi konular sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır. 
Restoran ve catering işletmelerinde kullanılan temizlik ve dezenfektan maddelerin çevreye olan 
etkileri, üretim sırasında kullanılan ve ortamın idame ettirilmesi için harcanan enerji ve su, uzak 
mesafelerden yapılan tedarik, ambalaj atıkları gibi etkenler yiyecek-içecek sektörünün doğa 
üzerindeki etkilerinin boyutunu gün geçtikçe arttırmaktadır (Erdoğan, 2017). 

Restoranların karbon ayak izini azaltma ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine geçişlerini 
sağlamak amacıyla Türkiye dahil birçok ülkede yeşil restorancılık oluşumu ortaya çıkmıştır. 
İşletmelerin yeşil restoran sınıfına dahil olabilmesi belirli şartlara tabi tutulmuştur. Bu şartlar 
ülkeden ülkeye değişmekle birlikte temelde sürdürülebilir ve doğa dostu üretim modellerinin 
uygulanmasına yönelik tedbirleri içermektedir (Çetinoğlu, Mesci ve Mesci, 2017). Belirlenen 
şartları sağlayan işletmelere “yeşil restoran” sertifikası verilmektedir. Türkiye’de restoran 
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endüstrisindeki üretimin tüm aşamalarını daha sürdürülebilir hale getirmek ve bu dönüşüme 
öncülük etmek adına Boğaziçi Üniversitesi ve WWF-Türkiye (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) 
ortaklığıyla “Yeşil Nesil Restorancılık” sertifikasyon sistemi oluşturulmuştur (Pekküçükşen ve 
Yiğit, 2019). Yeşil Nesil Restoran sertifikasına sahip olan restoran işletmeleri doğa üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmanın yanında tüketilen yakıt, su, ekipman, malzeme, tedarik ve atık 
masraflarından da tasarruf ederek maliyet çıktılarını uzun vadede azaltmaktadır. Tüm yeşil nesil 
restoran sertifikasyon programlarının ortak prensibi kar amacı gütmeden sürdürülebilirlik için 
kamuoyunun dikkatini çekmek ve sektöre öncülük etmektir. Yeşil restorancılık hareketi ile 
sürdürülebilir ve doğa dostu ürünler ile işletme yöntemleri tercih edilmektedir. Bu restoranlar 
aynı zamanda doğal ve yeşil olanı tercih etme eğiliminde olan müşteri kitlelerinin ihtiyaçlarına 
da cevap vermiş olur (Erdoğan, 2017). 

İngiltere’de 2010 yılında hiçbir kâr amacı gütmeden iki restoran sahibi, iki sürdürülebilirlik 
uzmanı ve elli kurucu üyeyle kurulan Sustainable Restourant Association (SRA) bünyesindeki 
yeşil restorancılık standartlarını uygulayan 800’ü aşkın üyesi arasında iş yeri kantinlerinden 
Michelin yıldızlı restoranlara kadar pek çok kuruluş bulunmaktadır (Doğan, Nebioğlu ve 
Demirağ, 2015). 

Amerika’da bulunan diğer bir yeşil restoran sertifikasyon sistemi ise Green Restaurant 
Association (GRA) kuruluşu bünyesinde oluşturulmuştur. GRA öncülüğündeki Amerika’daki 
yeşil restorancılık hareketi birçok restoranın bilim temelli sertifika standartlarına dayanarak 
işletilmesini teşvik etmektedir (Şimşek ve Akdağ, 2017).  GRA standartlarının amacı, her bir 
restoranın çevresel başarısını ölçmek ve çevresel sürdürülebilirliklerini arttırmaya yönelik 
adımlar atmaktır. ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) verilerine göre ABD’deki ticari/kurumsal 
su kullanımının yaklaşık yüzde 15’i konaklama işletmeleri ve yiyecek servisi işletmelerinden 
kaynaklanmaktadır. Su verimliliğini arttırmak, atıkları azaltmak, etkili bir geri dönüşüm sistemi 
oluşturmak bu kuruluşun temel amaçlarındandır. 

Türkiye’de çok yaygın olmayan yeşil restoran sayısının artmasının ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Masa örtüsü kullanımının terk edilmesi, bez peçeteler 
yerine geri dönüşüm kâğıtlardan elde edilen peçetelerin kullanımı, son durulama suyunun ilk 
yıkama suyu olarak tekrar değerlendirilmesi gibi basit tedbirler restoranlarda önemli tasarruf 
etmenleri olabilmektedir. Restoran endüstrisi önemli bir elektrik tüketicisi konumundadır. Enerji 
maliyetleri, tipik bir ticari binanın yıllık bütçesinin yüzde 30'unu temsil etmekte, restoranlarda 
ise bu miktar ortalama iki katına çıkmaktadır. Mutfaklarda kullanılan aletlerin enerji tasarruflu 
olması, fırınların ve ocakların akıllı sistemlerle donatılması, aydınlatmada tasarruflu ampullerin 
kullanımı, restoranların doğaya vermiş olduğu hasarı azaltabilecek önlemlerdir (Freeman, 2011). 
Enerji tasarrufu dışında restoranlar için tedarik edilen gıdaların ambalajlarında depozitolu veya 
geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin kullanımı restoran işletmelerinde sürdürülebilirlik 
için elzem önlemlerdendir (Özdoğan, 2016). Bu bakımdan Avrupa’da özellikle birçok restoran 
işletmesi devlet politikalarından kaynaklı olarak geri dönüştürülmüş ambalaj malzemeleri ile 
tedarik yapmakta ve gün sonunda işletmelerinde oluşan her tür atığı takip etmektedir.  

Restoran mutfaklarında sürdürülebilirliği sağlamanın en önemli adımlarından biri de yerel olanı 
kullanmaktır (Freeman, 2011). Bir gıdanın yemek olarak tabakta yer alabilmesi için ortalama 2414 
km yolculuk yaptığı bilinmektedir (Özdoğan, 2016). Bu bakımdan yöresel olarak satın alınıp 
kullanılan bir üründe ulaşım maliyeti büyük oranda ortadan kalkmaktadır. Gıda üretiminin 
sağladığı istihdam ve desteklediği tarımsal faaliyetler ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır 
(Gustavsson, Cederbeg, Sonesson, Otterdijk ve Meybeck, 2011; Axelos vd., 2018). Kullanılan 
gıdaların yerel olması iç ekonomiyi desteklediği gibi, gıda tedarik süresini de azaltmaktadır. 
Ürün sevkiyatına ayrılan maliyetin azalmasının yanında yöresel ürünlerin bir diğer tercih nedeni 
ise, suları ve toprağı kirletmeyen geleneksel üretim modellerinin bu yolla desteklenmesidir.  
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SLOW FOOD AKIMI (YAVAŞ YEMEK AKIMI) 

Slow food akımı özellikle son 30 yıldır dünya genelinde popülerleşen fast food restoranlarına ve 
hızlı yaşam tarzına doğrudan bir tepki olarak 1986 yılında Carlo Petrini'nin girişimiyle 
kurulmuştur (Lackova ve Rogovska, 2015). Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yöresel 
gıdaların üretiminin desteklenmesi amacıyla oluşturulan Slow Food Presidia Projesi sayesinde 
(Nistoreanu, 2020) geleneksel üretim sistemleri desteklenip, üretimi azalan gıdaların hayatta 
kalmasına yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Slow food akımının temel amaçlarından biri de 
gıda sistemindeki yozlaşma ve bozukluklar sebebiyle zarar gören bioçeşitliliğe dikkat çekmektir 
(Pezzana, Bersani, Baldereschi, Ponzio, Frighi, Durelli, Vassallo ve Petrini, 2014). Gıdaların 
mevsimine uygun olarak ve doğal yollarla üretilmesi, bioçeşitliliğin korunması yanı sıra ithal 
ürünler yerine yerel malzeme kullanımının desteklenip teşvik edilmesi, slow food akımının ana 
hedefleri arasında yer almaktadır (Şahin ve Kutlu, 2014). Slow Food Presidia Projesi yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalan ürünü, ürünün üretildiği bölgeyi, ekosistemi ve geleneksel üretim 
yöntemlerini korumayı hedeflemektedir (Pezzana vd., 2014; Yiğit ve Doğdubay, 2017). 

Slow food felsefesi yemeğin kalitesini iyileştirmenin ve yenilen yemekten zevk duyulmasının, 
yemeğe ayrılan zamanla ilişkili olduğunu savunmaktadır (Malatesta, Weiner ve Yang, 2005). 
Buna rağmen dünya genelinde hızlı yeme içme alışkanlığı olan fast food kültürü bu felsefenin 
tam tersi bir akım olarak yüksek bir popülariteye sahiptir. Geleneksel mutfakların kendilerine 
has özellikleri, üretim yöntemleri ve tüketim alışkanlıkları küreselleşen dünyada kaybolmaya 
yüz tutmuş kültürel değerler haline gelmiştir. Sayılarının azlığına rağmen varlığını sürdürmeye  
çalışan geleneksel restoranların korunmasını hedefleyen bu akım, yöreye özgü yemeklerin yine 
yöreye özgü bir atmosferde tüketilmesini teşvik etmektedir. Slow food akımı, yiyecek-içecek 
sektöründe yerel çiftçiler ve üreticiler ile iş birliği yapılarak yerel ve geleneksel olanı desteklemek 
suretiyle hizmet verilmesini amaçlamaktadır. Böylelikle hem iç pazarda hareketlenme 
sağlanacak hem de yerel malzemenin korunması ve sürekliği desteklenecektir. Yüksek üretim 
hacmine sahip fast food zincirlerinden kaynaklı ekolojik zararlar önlenerek sürdürülebilir üretim 
yöntemleri desteklenecektir (Kadıoğlu, 2019). 

 

BİYOGAZ ve KOMPOST ÜRETİMİ 

Yiyecek-içecek sektöründeki gıda atıklarını değerlendirmenin pek çok yolu vardır. En bilinen 
yolu da artan yemeklerin ihtiyaç sahipleriyle ya da hayvan barınaklarıyla iletişime geçilerek 
değerlendirilmesidir. Bunun dışında biyoyakıt üretimi gibi gıda atıklarının değerlendirilmesi için 
geliştirilmiş alternatif uygulamalar da mevcuttur (Çelen, 2018). Biyoyakıtlar, bitkilerden, ticari, 
evsel ve/veya endüstriyel biyolojik kökenli atıklardan üretilebilen yenilenebilir enerji 
kaynaklarıdır (Hatunoğlu, 2010). Restoran mutfaklarından çıkan organik atıkları biyoyakıt 
çeşitlerinden biyogaz olarak değerlendirmek mümkündür. Biyogaz organik kökenli maddelerin 
anaerobik ortamda çeşitli mikrobiyel faaliyetler ile kullanılmasıyla elde edilmektedir (Denizsel, 
2007).  Biyogazın içeriğindeki metan gazının seviyesine bağlı olarak biyogazı mutfaklarda, 
aydınlatmada, doğal gaz, su ısıtma gibi amaçlarla kullanmak mümkündür (Minnesota 
Department of Commerce State Energy Office, 2003). Buzdolabı, döküm çelik veya emayeden 
üretilen ocaklar gibi birçok mutfak ekipmanında biyogaz kullanılabilmektedir (Painuly, Rao ve 
Parikh, 1995). Restoran ve catering mutfaklarında oluşan gıda atıklarının tekrar geri 
dönüştürülerek anaerobik ortamda çeşitli mikrobiyel faaliyetler sonucu biyogaz olarak 
değerlendirilmesi, işletmelerin kendi enerji ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması, gıda 
üretiminde sürdürülebilirlik adına önemli gelişmelerdir.  
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Restoran atıklarını değerlendirmenin bir diğer yolu da kompost üretimidir. Kompost üretimi, 
mikroorganizmaların gıda atıklarındaki organik maddeleri, ortamdaki oksijeni kullanarak 
biyokimyasal yollarla ayrıştırması ve toprak için verimli olan humus benzeri bir maddeye 
dönüştürmesi işlemidir (Eskicioğlu, 2013). Otel veya restoran mutfaklarında büyük oranda 
organik kökenli atık meydana gelmektedir. Bu atıkların komposta dönüştürülerek tarımda gübre 
olarak kullanılması, gübrede dışa bağımlılığı azaltması yanında toprağın tarımsal ilaçlar 
sebebiyle kirlenmesine bağlı olarak uzun vadede verimsizleşmesi gibi olumsuz çevresel etkilerin 
de önüne geçilmesi yönünden önemlidir. Biyogaz ve kompost üretimi sürdürülebilir gıda 
sisteminin amacına hizmet eden iki önemli alternatif yol oluşturmaktadır. 

 

ÜÇ BOYUTLU (3D) GIDA YAZICILARI 

Tıptan, mekaniğe hemen hemen her alanda kullanılan üç boyutlu yazıcılar gıda sektörünün de 
faydalandığı yenilikçi teknolojiler arasındadır. Sürdürülebilir beslenmeye yönelik gıda tüketim 
alışkanlıklarının değişimi küresel anlamda son yıllarda önemli bir gündem maddesi olmuşken 
üç boyutlu gıda yazıcıları bu gündemin ana teması haline gelmiştir (Pitayachaval, Sanklongand 
ve Thongrak, 2018). Yemek hazırlamayı dijital çağa taşıyan 3D gıda baskısı, gıdayı 
kişiselleştirilmiş veya standart bir şekilde üretmek için geliştirilmiştir. 3D gıda baskısı ile çok 
çeşitli şekiller, dokular ve dekorasyonlar oluşturulabilmektedir. Modellerin yardımıyla karmaşık 
tasarımlara veya dekorasyona sahip yiyecekler elle hazırlanmasından daha kolay ve standart 
şekilde hazırlanabilmektedir (Singh ve Raghav, 2018). 3D gıda baskısı çeşitli lezzetlerde artizan 
ürünler sunabilen ve tamamen veri odaklı çalışan otomatik bir yiyecek hazırlama yöntemidir. 
Zamanla teknolojik ve sosyolojik gelişmelere bağlı olarak bu teknoloji sağlıklı ürünlerin seri 
halde üretimine imkân sağlayacaktır (Singh ve Raghav, 2018).  3D gıda yazıcılarıyla aynı 
zamanda kişiye özel üretim söz konusu olabildiği için özel beslenme programına ihtiyaç duyan 
bireyler için de faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Chicago’da yer alan ‘Moto’ adında bir suşi restoranında şef Cantu 3D gıda yazıcısından 
faydalanarak insanlardaki yiyecek algısını değiştirmeyi amaçlamıştır. Restoranında balık 
içermeyen suşiler, mısır nişastası ya da soya fasulyesinden hazırlanan yenilebilir kâğıda basılarak 
misafirlerin beğenisine sunulmaktadır. Üç boyutlu yazıcının gelecekte, çeşitli tatlar ile 
aromalandırılmış hap boyutunda hazırlanan yemek ve yenilebilir özellikteki çeşitli kalıplar 
üreten bir pişirme cihazı olarak kullanılabileceği ifade edilmektedir (Spence, 2018). 3D gıda 
yazıcıları bilgisayar destekli bir teknoloji olduğu için işçilik maliyetlerini büyük oranda 
azaltmaktadır (Hod ve Kurman, 2012). Aynı zamanda tüketici isteği doğrultusunda üretim söz 
konusu olduğu için, özelleştirilmiş gıda üretimine olanak tanımaktadır. Zamanla teknolojik ve 
sosyolojik gelişmelere bağlı olarak bu teknoloji sağlıklı ürünlerin seri halde üretimine imkân 
sağlayacaktır (Singh ve Raghav, 2018).  

Kişiye özel menü taleplerinin gündemde olduğu günümüzde, üç boyutlu gıda yazıcılarının 
kullanımına ilişkin potansiyelin de bu bağlamda arttığı görülmektedir. Özellikle hammadde 
kayıplarının azalması ve standart üretim için önemli bir adım olan üç boyutlu gıda yazıcılarının 
yakın gelecekte daha geniş bir pazar payına sahip olacağı düşünülmektedir.  

 

TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sağlıklı bir yaşam döngüsü ancak doğal kaynakların verimli ve doğru kullanımı ile 
gerçekleşebilir. Orman arazilerinin yok edilmesi, sera gazlarının atmosferde oluşturduğu hasar 
ve buna bağlı olarak meydana gelen iklim değişikliği, insanoğlunun sürdürülebilir bir döngü 
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içerisinde yaşamasını tehdit etmektedir. Gerek ekonomik gerekse ekolojik yönden pek çok 
faydası olduğu bilinen sürdürülebilirlik birçok ülkenin önemle üzerinde durduğu bir konu haline 
gelmiştir. Sürdürülebilir uygulamalar, yiyecek- içecek sektörü başta olmak üzere diğer pek çok 
işletmeye uzun vadede hayatta kalma imkânı sağlamaktadır.  

Dijitalleşen dünyada yiyecek-içecek sektörü için etkili enerji kullanımına dayalı pek çok yenilikçi 
ürün geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra geliştirilen akıllı telefon uygulamaları ile ihtiyaç fazlası olan 
veya satılamayan gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sürdürülebilirlik için etkili bir rol 
oynamaktadır. Toplumsal dayanışmayı arttıran akıllı telefon uygulamaların yanı sıra gıda 
sektöründe çığır açan 3D yazıcılar müşteriye özel yemek hazırlanması ve etkili malzeme 
kullanımına imkân sağlamaktadır. Ayrıca 3D yazıcılar, hazırlanması karmaşık gibi görünen 
yiyeceklerin el değmeden standarda uygun şekilde gereksiz malzeme kullanımını da önleyerek 
üretim yapılmasını sağladığından zamandan, iş gücünden ve malzemeden tasarruf 
sağlamaktadır.  Yenilikçi teknolojiler sayesinde gıda tasarruf mekanizmalarının evlerin 
mutfaklarına kadar gelmesi sürdürülebilirlik konusunda önemli bir noktaya gelindiğini 
göstermektedir. Gıda atıklarından evde saatler içerisinde gübre yapabilmeye imkân tanıyan 
cihazların üretilmesi sürdürülebilirlik için çığır niteliğinde bir gelişmedir. Tüm önlemler ve 
teknolojik gelişmelere rağmen özellikle de Türkiye’de yiyecek-içecek sektörü için kat edilmesi 
gereken çok uzun bir yol vardır. Devlet yaptırımları yanında kamuoyu desteği ve baskısı ile e-
gıda, restoran ve catering işletmeleri için ambalaj kaynaklı atıkların sıfırlanmasına yönelik basit 
ama etkili tedbirler ile yüksek hacimdeki ambalaj kaynaklı atık oluşumunu önlemek 
mümkündür. 

Gıda sürdürülebilirliğine ilişkin yürütülen pek çok çalışma, teknolojik gelişme ve uygulamaların 
öneminin vurgulandığı bu çalışmada irdelenen tüm bu bilgiler ışığında yiyecek içecek 
sektöründe sürdürülebilir sistemler ve uygulamaların yaygınlaştırılması ile mevcut durumun 
iyileştirilebileceği ve gelecek için daha umut verici bir hal alabileceği düşünülmektedir. Bu 
çalışma ile vurgulan bilgiler gelecekte gerçekleşebilecek sürdürülebilir teknolojilerin kullanımı 
ve yaygınlaştırılması çalışmalarına ışık tutma potansiyelindedir.  
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Öz 

Bu araştırmada günümüz Gastronomi trendlerinden terapötik beslenmenin Anadolu ve Osmanlı 
Mutfağı’ndaki karşılığı Hıltlar Teorisi’ne göre beslenmenin unsurlarını, yoğun olarak 15. ve 17. 
yy. arası olmak üzere yüzyıllardır uygulanış biçimini, Müslüman tabiplerce oluşturulan 
reçetelerin prensiplerini akademi ile sektöre arz edebilmek amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi kullanılmıştır. 
Doküman analizi aracılığı ile Hıltlar teorisini geliştiren ve üzerine çok fazla çalışmalar yapan İbn 
Sina’nın (980 – 1037) kendisi, öğrencileri ve ekolünden gelen hekimler, düşünürler tarafından 
fikirlerinin ve uygulamalarının kaydedildiği, günümüzde ulaşılabilen el yazması eserler ve diğer 
basılı kaynaklar incelenmiş ve analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin önemli kısmı Arapça, 
İbranice ve Osmanlıca yazılmış olduğundan araştırmacılar tarafından günümüz Türkçesine 
çevrilerek incelenmiştir. Analiz sonuçları; mizacı dengede tutup akli, zihni, bedeni dengeyi 
sağlayarak, her açıdan sağlıklı bir yaşam yaşanmasının mümkün olduğunu savunan Hıltlar 
teorisinin, günümüzde birçok besini aynı anda, karıştırarak tüketen insanın bozulan dengesini 
ve sağlığını yeniden düzeltmede, reçete düzenleme ve oluşturmada önemli bir kaynak olduğunu 
göstermektedir.  
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Abstract 

In this research, it is aimed to present the elements of the therapeutic nutrition according to the 
Hilts Theory which is one of the current Gastronomy trends in Anatolia and Ottoman Cuisine, 
the way of application for centuries intensely in 15th and 17th centuries, and the principles of 
prescriptions created by Muslim physicians to the academy and the sector. For this purpose, 
document analysis, one of the qualitative research techniques, was used in the research. Ibn Sina 
(980 - 1037), who developed the Hilts Theory and made a lot of work on it, was examined and 
analyzed through document analysis, where manuscripts and other printed sources, whose ideas 
and practices were recorded, can be reached today. Since most of the data obtained was written 
in Arabic, Hebrew and Ottoman Turkish, it was translated by researchers into Turkish today. The 
results of the analysis suggest that the Hilts Theory, which proposes that it is possible to live a 
healthy life in all respects by keeping the temperament in balance and providing balance of mind, 
mind and body, is an important source in correcting the deteriorated balance and health of the 
people who consume many foods at the same time and editing and creating prescriptions. 
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GİRİŞ 

Terapötik kelimesi; terapiye ait olan, terapi de tedavi edici anlamına gelen Fransızca kökenli 
sözcüklerdir (TDK, 2020). Terapötik gıda; tıbbi beslenme başlığı altında incelenen ve gıdaların 
tedavi edici biçimde, ilaç olarak kullanılmasına verilen isimdir. 

Sağlığa yahut şifaya yönelik beslenme yaklaşımı günümüzde popüler bir yaklaşım olsa da 
bilhassa 15. ve 17. yy. arasında, Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdarlığında Matbah – ı 
Amire’nin (mutfağın) Helvahane bölümüne dahledilen hekimlerle, Osmanlı Mutfağı beslenme 
anlayışının ve reçete uygulamalarının temel amacını oluşturmuştur. Helvahane; ismi Matbah – ı 
Amire olan Osmanlı saray mutfağının son bölümüdür. Bu bölüm tatlıların, şerbetlerin, turşuların, 
pestillerin, macunların, helvaların ve de mutfağın eczanesi takdiriyle anılma sebebi olan, 
hapların, şurupların, ilaçların hazırlandığı bölümdür (Oğuz, 2015).  

Ortaçağ tıbbının bilgeliğiyle dertlerine şifa arayan Osmanlı, hastalıklarına devayı baharatlarda, 
hayvan yağlarında, bitkilerde, meyvelerde, ıtırlı nebatatta ve bu hammaddelerden üretilen 
dalıklarda (hapın Osmanlı’daki ve hatta Orta Asya Türkçesi’ndeki ismi, Çelebioğlu, 1963) 
aramıştır (Binbaşı Hüseyin Bey, 1874; Demirhan, 1975, 2001). Osmanlı’nın devayı yemekte arama 
davranışı, Helvahane’den, Matbah – ı Amire’den ve hatta Osmanlıdan da evvele dayanmaktadır. 
Ardında yüzyıllar öncesinin tabiplerinin ve feylesoflarının bilgeliğini taşıyan bu davranış, İslam 
tababetinin ve İslami diyetin temeli olan şifa için, şifa niyetine beslenme mirasından 
kaynaklanmaktadır. (Rahman, 1997; İbn Sina, 2004, 2006; Nidai, 1507). Bu mirasın kaynağının 
temsilcileri Müslüman feylesoflardan Farabi, Müslüman tabipler için Kındi, İbn Sina’dır ve 
elbette bu iki hekimin incelediği hekimlerden Hipokrat, Galen, hekimlerin de diktelerini 
geliştirmelerini sağlayan feylesoflardan; Aristo, Empidokles, Pisagor gibi Klasik Dönem 
Feylesoflarıdır (Arıkan, 2010; Hamarneh, 1973; Kuşkonmaz, 2016; Levey, 1966; Metler, 1947). İbn 
Sina’nın bütünsel şifa maksadıyla geliştirdiği Hılt – mizaç temelli beslenme teorisinde en mühim 
vurgu hastalık ile şifanın diyetler ve yeme – içme reçetelerinde gizli olduğu bilgisine yapılmıştır.  

Araştırmanın konusu tıp - felsefe tarihi ve tıbbi bilgilerle yüklü olmasına rağmen yemek 
reçetelerinin tasnifi, besin sınıflaması, pişirim teknikleri tamamı ile gastronomi araştırmalarının 
alanına girmektedir. Osmanlı Mutfağı reçetelerinde sıklıkla karşılaşılan damla sakızı ilaveli 
pilavlar, her pilavın farklı bir hoşabla (hoş su) ikramı, meyvelerle etlerin bir arada pişirilmesi, 
kimi ekmeklere maya eklenirken kimine eklenmemesi, aynı reçetelerin yaz ve kış mevsimlerinde 
farklı uygulanmaları, her padişahın mizaç incelemelerine göre reçete tatbikleri ve daha birçok 
örnek bu teorinin eseridir. Dolayısıyla İbn Sina’nın beslenmeye dayalı şifa vurgusunda 
gastronomlar ve gastronomiyle ilgilenenlerin önemsemesi gereken kısım; gıdaların özelliklerinin 
açıklanarak tasnif edildiği, 15. yy. ünlü hekimi, Osmanlı’dan günümüze ulaşan birçok yemek 
reçetesinin mimarı, İbn Sina ekolünün takipçisi Muhammed Bin Mahmud Şirvani’nin, İbn 
Sina’nın tasnifine dayanarak besinlerin sınıflandırıldığı ve reçete oluşturduğu kısımdır. 
Sınıflandırma detaylı incelendiğinde, yemek reçetelerinde besinlerin bir araya getirilme ve 
uygulanan pişirilme tekniklerinin nedenleri, bilvasıta da reçetelerin oluşturulma prensipleri 
anlaşılmaktadır. Araştırmada günümüz gastronomi eğilimlerinden terapötik beslenmenin 
Anadolu ve Osmanlı Mutfağı’ndaki karşılığı Hıltlar Teorisi’ne göre beslenme unsurlarını, yoğun 
olarak 15. ve 17. yy. arası olmak üzere yüzyıllardır uygulanış biçimini, Müslüman tabiplerce 
oluşturulan reçeteleri nedensel perspektifle akademi ile sektöre arz edebilmek ve bu bilgilerin 
günümüze aktarılmasıyla geçmişin bilgeliğinden fayda sağlayabilmek amaçlanmaktadır.  
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Araştırma İbn Sina gibi birçok alanda kitaplar, risaleler, eserler vermiş bir ilim insanına 
dayandığından, İbn Sina ile merbut yüzyıllarca yazılmış, aktarılmış birçok kaynak mevcuttur. Bu 
çalışma İbn Sina’yı Gastronomi alanına sağladığı faydalar ve reçeteler yönüyle incelediği için 
hassaten besin tasniflerine mensup kaynaklar ele alınmıştır. 

Ortaçağ Tıbbi ile beraber Meşşai geleneğin en güçlü temsilcilerinden olan İbn Sina, Hıltlar 
teorisinin ortaya çıkış sürecinde başta Klasik Dönem Yunan Filozofları olmak üzere hekim Kindi, 
feylesof Farabi gibi mühim isimleri analiz ederek, yıllar boyu süren tahliller, okumalar 
gerçekleştirmiş, edindiği bilgileri kendi yaklaşımıyla, meşşai gelenek içerisinde sentezleyerek 
diktelerini oluşturmuştur. Meşşai gelenek; Aristo’nun öğrencilerine ders verirken zihin ve bedeni 
aynı anda çalıştırmak amacıyla açık havada yürüyerek ders anlatmasından ortaya çıkan ve zihin 
– beden bütünlüğünü vurgulayan bir öğretim tekniğidir. Bu geleneğe dahil olan öğreticiler Aristo 
mantığını temel edinerek zihnin açıklığının, doğru çalışmasının aktif bedenle mümkün 
olabileceğini ikrar etmiştir (Kindi, 1999; Macit, 2006).  

Farabi’nin Aristo çevirilerini ve analizlerini inceleyene değin beslenme ile ilgili çalışması 
bulunmayan Sina, Farabi tahliliyle beraber zihnin aktifliğinin bedenle, bedenin aktif 
kalabilmesinin de beslenmekle yakın ilişkisi olduğunu idrak etmiştir (Özturan, 2014). Bu bilgiler 
ışığında İbn Sina Hıltlar teorisi başta olmak üzere tüm alan (tıp, matematik, felsefe gibi) 
çalışmalarında dikkatini beşerin açık zihinle, verimli bir yaşam sürmesine yoğunlaştırmıştır. 
Sina’ya göre verimli beşer; Kuran’da bahsi geçen apaçık zihinli, ilimle, adaletle, fayda sağlayarak, 
üreterek var olan beşerdir ve verimli yaşam da bu insan formunun var olduğu yaşamdır (İbn 
Sina, 2004, 2006).  

İnsanın değişken bir varlık olduğunun farkında olan İbn Sina değişimin sebeplerini araştırarak 
beşeri dengeden uzaklaştıran unsurların özellikle beslenme reçetelerinde gizlendiğini belirlemiş 
ve dengesizliğe mahal vermemek amacıyla mizaçlar çalışmasını geliştirmiştir. (Durusoy, 1997). 
Beşerin temiz zihin, temiz beden, temiz akıl ve temiz bilinçle var olmasını amaçlayan Sina, evreni, 
var oluşu, nisyan (unutmuş) olan insanı anlamayı hedeflediğinden uzun yıllar Aristo, Pisagor, 
Empidokles, Hipokrat, Kindi, Farabi gibi filozofları tahlil ederek Farabi mantık ekolüyle 
Hümoral Patolojiyi veya İslam tababetindeki adıyla Ahlat-ı Erbaayı; (dört ahlat, dört latif sıvı, 
dört sıvı, dört usare) filvaki tıp ilmiyle beraber yemek reçetelerinin mihenk taşını oluşturmuştur 
(Rahman, 1997).  

Besinlerin özellikleri ile beraber insan vücuduna farklı mevsimlerde farklı tesirleri olduğunu 
savunan Sina ve mukaddem tabipler insanın tabiatını “hılt” adı verdikleri dört ana gruba 
ayırmıştır (İbn Sina, 2017a). Dört hıltın her insanda bir diğerinden farklı içerikte bir araya gelerek 
kişiye özel oluşturduğu hususi dengeye, hılt dengesinden kaynaklanan ruhsal, bedensel, zihinsel 
tüm özelliklerinin fevki toplamına mizaç denmiştir (Rahman, 1997). Ateş, hava, toprak ve su, dört 
ana unsur anlamına gelen anasır-ı erbaa şeklinde adlandırılmış, dört elementin insan 
bedenindeki karşılığı kabul edilen dört sıvıya da ahlat-ı erbaa, dört hıtl adı verilmiştir (Anawati, 
1950; İbn-i Sina, 2009, 2017c,). Bu sıvılar; ateş (sarı safra) – sıcak ve kuru, toprak (sevda) - soğuk 
ve kuru, su (balgam) – soğuk ve nemli, hava (kan) – sıcak ve nemli besinler şeklinde kategorize 
edilmiştir. Teoriye göre her insanda baskın olan bir sıvı dört mizaçtan üst - ana mizacı 
oluşturmuştur, Ahlat-ı erbaa prensibine göre dört temel mizaç; demevi (kan), safravi (ateş), 
balgami (su) ve sevdavi (toprak) mizaçtır.  

Dört hılt teorisinin temelinde Aristo’nun “Evrene dörtlü ritim hakimdir, canlı ve cansız her şeyin yapısı 
hava, ateş, toprak, su olan dört ana elementten oluşmaktadır” diktesi yer almaktadır (Aristo, 1935; 
Bedevi, 1977; İbn Sina, 1978).  
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Aristo’nun bu fikri temellendirirken dayanak noktası, fikirlerinden etkilendiği, element gerçeğini 
ilk defa ortaya koyan ve günümüze de ulaşmış olan şiirlerinin yer aldığı Tabiat Üzerine adlı 
eseriyle Empidokles’tir (M.Ö. 492 – 432), (Aristo, 2017). Empidokles, Pisagor’un (M.Ö. 570 – 495) 
mükemmel, Tanrısal güç olarak nitelendirdiği dört sayısına atfen dört elementi tabiatın 
mükemmel gerçekliği olarak kuramlaştırmıştır (Arslan, 2008). Tıbbın kurucusu kabul edilen 
Hipokrat (M.Ö. 460 – 377), Aristo’nun (M.Ö. 384 – 322) “dörtlü ritim” fikrinin üzerine inşa ettiği 
teorisinde dört elementi tıbba uyarlayarak tıbbi beslenmenin, beslenmenin şifayla neticelenmesi 
düşüncesinin temelini atmıştır (Hipokrat, 2018; Daremberg ve Martiniere, 1962). Sonrasında 
Galen başta olmak üzere başka tabiplerce de geliştirilen teori İbn-i Sina’nın El Kanun-i Fi’t Tıp 
(İbn Sina, 2017 a, b, c, d) eseriyle zirveye taşınarak 16.yy sonuna kadar Avrupa’da da en önemli 
tıp eseri olarak okutulmuştur (Corbin, 1980, 1986; Goichon, 2004).  

Teorinin üç güçlü ismi Hipokrat, Galen ve İbn Sina’nın teoriye katkılarını ve teorinin gelişim 
sürecini inceleyecek olursak; Hipokrat öncesinde hastalıkların ilahiler tarafından cezalandırma 
şekli olduğunu inananlara Hipokrat hastalıkların bir ceza olmadığını, besinlerin şifa veya 
hastalık getirdiğini, hastalıkların tedavi edilebileceğini, ilaçları öğretmiş, dört sıvı kuramıyla 
bilimsel tıbbın temelini atmıştır. 500 sene sonra gelen Galen Hıltlar teorisini geliştirmiş, kötü 
beslenme ile bedendeki sıvıların soğuyarak dengeyi bozduğunu, baharat desteği ile hastanın 
ısıtılarak iyileştirilmesi gerektiğini salık vermiştir. 1000 sene sonra doğan İbn Sina ise teoriyi 
evvela hastalıkları inceleyerek uygulamış sonrasında ise hastaları inceleyerek geliştirmiştir. 
Besinleri, organları mizaçlarına yönelik sınıflamış ve bu sınıflamaya yönelik beslenme önerileri 
getirmiştir. (Daremberg ve Martiniere, 1962; Hamarneh, 1963; Kuşkonmaz, 2016). Teorinin yemek 
reçetelerine mefkuresi, literatüre “Büyük Osmanlı hekimi” olarak geçen Muhammed Bin 
Mahmud Şirvani’nin çabasıdır. İbn Sina’nın önerilerini yüzlerce yıl sonra takip etmeye devam 
eden, Osmanlı’da yaşamış, 15. yy. hekimlerinden Muhammed Bin Mahmud Şirvani Hıltlar 
Teorisi’ne mutabık yemek reçetelerini koruyucu hekimlik maksadıyla geliştirmiştir (Akpınar ve 
Harmancı, 2009).  

Tıp ile şifa başta olmak üzere felsefe, varlık, matematik alanlarında da mühim çalışmalar 
barındıran İbn Sina’nın eserlerinden Gastronomiyi ilgilendiren ve gıda tasnifiyle ilgili bilgiler 
içerenleri şunlardır:  

El Kanun –i Fi’t Tıb: İbn Sînâ’nın tıp ve şifa konusundaki en önemli eseri olan El Kanun – i Fi’t 
Tıp muhteviyatında basit ve mürekkep ilâçları, hastalıkları, hastalıkların şifalarını barındıran, beş 
bölümde kaydedilmiş bir iyileşme eseridir. 1593’te Roma’da ilk defa basılan eser, daha sonra 
Kahire (1290), Bulak (1294), Leknev (1298) ve Lahor (1905) gibi farklı coğrafyalarda 
yayımlanmıştır. Gerard de Cremone tarafından Latince’ye çevrilen nüshası 1473’te Milano’da, 
1279’da Roma’da gerçekleştirilen İbrânîce tercümesi ise 1491’de Napoli’de basılmıştır. Ayrıca 
Tokatlı Mustafa Efendi tarafından yirmi bir cilt halinde Türkçe’ye çevrilmiştir (Tokatlı Hekim 
Mustafa, 2009). 

El - Mebdeʾ ve’l - MeʿAd: Ahlak ve metafiziğin açıklandığı, üç bölümden oluşan eserin ilk 
bölümünde varlık, varlığın doğrulaması, ikinci bölümde varlıkların vahdet ile sentezi, alem – 
Tanrı ekseni, üçüncü bölümde nefs, mutluluk, lezzet, hakikat kavramları yer almaktadır. Nefs – 
lezzet bölümünde şifaya dolayısıyla beslenmeye atıflarda bulunulmuştur. Eser Abdullah Nûrânî 
tarafından 1984’te, Tahran’da yayımlanmıştır (İbn Sina, 1984). 

En-Necât: İbn Sina, eserlerinde genellikle bir öncekine atıf ve doğrulamalarda bulunduğundan 
En Necat eseri de Eş - Şifâʾın mantık, doğa ve ilahiyat kısımlarının telhisi gibidir. İlk defa 1593’te 
Roma’da İbn Sînâ’nın yazdığı haliyle basılan kitap, 1952’ de yayımlanan Fazlur Rahman’ın 
doktora tezinin konusu olmuştur (Rahman, 1952).  
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Günümüzde el yazması bölümlerin mevcut olduğu kitap Süryânîce, İbrânîce, Latince, Farsça, 
İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Fransızca’ya çevrilmiştir. 

El - Urcûze Fi’ṭ Tıb: El Kanun – i Fi’t Tıbbın telhisi olan eser, Sina’nın öğrencilerine bilgilerini 
kolaylıkla anlayabilmeleri için urcuze tekniğiyle yazılmuştır. Bilgilerin kolaylıkla zihinde 
tutulması amacıyla “urcûze” geleneğine uygun olarak nazmedilmiş, nazım halinde 
düzenlenmiştir. Ayasofya Müzesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde eserin el yazması nüshaları mevcuttur. 

Eş – Şifa: İlk olarak 1952 – 1983 yılları arasında, Kahire’de İbrâhim Medkûr tarafından yirmi iki 
cilt halinde yayımlanan eser Türkçe, Süryanice, Latince, Farsça, İngilizce, Rusça, Fransızca, 
Almanca, İspanyolca gibi birçok dile çevrilmiş ve eserin çeşitli bölümleri için özet, açıklama ve 
yorumlar yazılmıştır (Anawati, 1950; Altıntaş, 1985; Janssens, 1991). İsminden de anlaşıldığı 
üzere eser; şifa, besinlerin özellikleri, hıltlar ve mizaçlar üzerine kaleme alınmıştır. 

İşarat ve Tenbihat: Eser İbn Sina tarafından felsefenin mütearifelerinin açıklanması amacıyla 
kaleme alınmıştır. Mantık, fizik ve metafizik bölümleri şeklinde üç bölümle seyreden eserin ilk 
bölümünde mantık, kıyas, kıyas çeşitleri aktarılmıştır. İkinci bölümde nesne, cisim, cismanilik, 
nefs, bilgi ve nefsin ilişkisi, irade, nefsin irade üzerindeki etkisi anlatılmıştır. Üçüncü bölümde 
ise metafizik; insan – Tanrı, alem – Tanrı, hayr – şer, metafiziki bilginin imkanlılığı, nefsin 
cevheriyeti, nefsin öğrettikleri, tat – keder, mutluluk – hüzün, inayet, bilgelik (Ariflik), alimliğin 
ötesi, ahlak eksenlerinde açıklanmıştır. Eserde zikredildiği üzere tembih bilme usulü, mantıkla 
karar verilen bilgidir, işaret ise mananın, metafiziğin, fiziki evrenin ötesindeki öz bilgiyi anlama 
yöntemidir. İşarat ve’t Tenbihat, nefsin doğasını, bilincini ve işleyiş prensiplerini açıkladığı Eş 
Şifa eserinin bir özeti mahiyetindedir ki Eş Şifa incelenmeden İşaretler ve Tembihler’in 
anlaşılması mümkün değildir.  

İbn Sina’nın eserleri farklı yüzyıllarda yaşamış birçok tasnifdar tarafından üç ana başlıkla 
sınıflandırılmıştır. İlk tasnif, İbn Sina’nın Mantıku’l Meşrikıyyin eseri için gerçekleştirilmiştir 
(Macit, 2006). Yazmaların izan faslı 1910 senesinde yine Mantıku’l-Meşrikıyyîn ismiyle 
yayımlanmıştır. Sina’nın, bu başlıkta derlenen diktelerinde felsefe, varlık, doğa, beşer ve şifa 
üzerine çalışmaları tasnif edilmiştir. 

İkinci tasnif, İbn Sina’nın hikayeleştirerek yazmış olduğu felsefi eserleri Meşrikıyye ve 
Hikmetü’l-Meşrikıyye (Doğu’nun Hikmetleri) üzerine gerçekleştirilmiştir. Bedevi’nin Aristu 
İnde’l-Arab içerisinde bildirdiği, Kitâbü’l-İnsâf’ın günümüze ulaşan nüshaları, Şerhu Kitâbî 
Harfi’l Lâm, Et Ta’likât Alâ Havâşî Kitâbi’n Nefs, Şerhi Kitabi Esûlûcyâ ve El Mübahasat ismini 
verdiği eserleridir. Abdurrahman Bedevi, Cüzcani, Beyhaki gibi isimler aracılığıyla haberdar 
olunan, aktarımlardan incelenen kaynaklardan biri olan Kitâbü’l-İnsâf’ı, Abdurrahman Bedevi, 
Aristu İnde’l Arab adlı kitabında bildirmiştir.  

İbn Sînâ, Ebu Cafer el-Kiya ile mektup yazışmalarından birinde eserin tamamının Aristo’nun tüm 
kitaplarındaki notlardan ve yirmi ciltten oluştuğunu, İsfihan’ın ele geçirilmesi amacıyla Sultan 
Mesud’un tasallutunda büyükçe bir kısmının kaybedildiğini ifade etmiştir. (Bedevi, 1977). 
Kitabın bu baskında kaybolduğunu Bedevi haricinde İbn Sina’nın öğrencisi olan Cüzcani de 
aktarmış, Beyhaki bu beyanı Tetimmetu Sıvani’l Hikme adlı eserinde tekrarlamıştır (Çetinkaya, 
2015). Eserin muhteviyatıyla alakalı bilgiyi ise İbn Ebi Useybia şu şekilde aktarmıştır: “Yirmi cilt 
olan kitapta, Aristoteles’in kitaplarının tümünün şerhi bulunmaktaydı ve Meşrıkiler ile Mağribiler 
arasındaki İnsâfa dairdi! Bu Kitap Sultan Mesud’un işgali sırasında kaybolmuştur” (İbn Ebi Usaybia, 
1882). 
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Üçüncü tasnif yukarıda açıklaması gerçekleştirilen İşârât ve’t-Tenbihât eserinin muhteviyatına 
yöneliktir. İlk defa Jacques Forget tarafından yayımlanan eserin (Forget, 1892) son ilmî neşri, 
Nasîrüddîn-i Tûsî şerhiyle birlikte Süleyman Dünyâ tarafından gerçekleştirilmiştir (Türkiye 
Diyanet Vakfı, 1999). Daha sonra da bu neşre dayanılarak birçok baskısı yapılmıştır. Eserin 
muhteviyatını aktaran en geniş çalışma da 1925 senesinde Nallino tarafından, Filosofia Orientale 
od Illuminativa d’Avicenna ismiyle yayımlanan çalışmadır (Nallino, 1980). Bu tasniflerin 
haricinde Dimitri Gutas’ın İbn Sina’nın Mirası ismiyle yayımladığı sentezler, karşılaştırmalar ve 
analizler İbn Sina felsefesini anlamak açısından oldukça değerlidir.  

 

Reçetelerin Temelini Oluşturan Besinlerin Sınıflandırılması 

Reçete tasnifleri; İbn Sina şifa diktesinin 15. yy. uygulayıcısı, 15. yy. Osmanlı Mutfağı reçete 
çalışmalarını yürüten hekim Muhammed Bin Mahmud Şirvani’den elde edilen verilerin analiz 
edilmesi ve araştırmacılar tarafından günümüzde tüketilen besinlere uyarlanmasıyla 
gerçekleştirilmiştir. Şirvani, “Mürşid” adlı eserinde İbn Sina’dan “Şeyh”, El Kanuni Fi’t Tıp 
eserinden de “Şeyh Kanunu” olarak bahsetmiş, yine “Mürşid” eserinde İbn Sina’dan alıntılarla, 
atıflarla şifa ve tıp yaklaşımda Sina’yı otorite olarak gördüğünü beyan etmiştir (Muhammed Bin 
Mahmud Şirvani, 2004). Reçetelerinin altına sağlıkla ilgili eklediği bölümleri İbn Sina’nın “Şifa” 
yaklaşımdan genişlettiğini beyan eden Şirvani’nin, Yemek Kitabı adlı eseri besin 
sınıflandırılmasında araştırmacılarla çevirisi yapılıp, kaynak olarak kullanılan ana eserdir. Eserin 
giriş ve son kısmı kayıp olmasına rağmen, elimizde olan giriş bölümünde Şirvani’nin şu ifadeleri 
yer almaktadır: 

“(... Allah onların hepsine rıza göstersin) ve ben fakir (zengin Allah'a düşkün) Muhammed Bin Mahmud 
Şirvani ademoğlunun yaşamda sekiz tada ihtiyaç hissettiğini gözledim. Sekiz tat; yemek, içmek, giyinmek, 
yuva kurmak, koklamak, temas etmek, duymak ve söylemektir. Sekiz tattan insanevladı için en önemlileri; 
yemek ve içmektir. Bedenin tazeliği ve diriliği insanevladının yeme – içmesine bağlıdır, ikisi olmadan 
bedenin tazeliği gider ölü hale gelir. Nitekim bazı iliminsanları "Dört şey güzelliği ve nimetleri tamamlar: 
Kuvvetli din, faydalı ve bereketli çalışma, kuvvetli yiyecek ve temiz içecek" derler.  

Allah’ da şöyle buyurmuştur: "Artık, Allah'ın size rızk verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyin" 
(Nahl, 114) Ve bir yerde de "Temiz ve helal olan şeylerden yiyin" (Mu'minun, 51) İslam’ın peygamberi 
olan Hz. Muhammed'in "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır" buyurduğunu gördüm. Ben 
de yemekle, içmeği anlattığım kitabı bir giriş ve on bir kısım halinde yazdım. 

İş bu kitapta ilk kısım mayhoş, ikinci kısım yoğurttan, kurutulmuş yoğurttan (keşten), sütten üretilen 
besinlerin, üçüncü kısım çorbaların, dördüncü kısım kalye, kavurmaların, beşinci kısım tandırda, pişirilen 
besinlerin, altıncı kısım mutancana vb. yemeklerin, yedinci kısım taze ve kuru balıkların, sekizinci kısım 
turşuların, dokuzuncu kısım acı besinlerin, onuncu kısım helvaların, on birinci kısım ise kadayıf ve benzeri 
tatlıların reçete ve yararlarının anlatıldığı kısımlardır.” 

Teorinin ana kaynağı İbn Sina’dır, Sina’nın besin özelliklerini açıkladığı bölümle, diğer fikirlerini 
sentezleyerek tasnifi gerçekleştirmiştir olan 15. yy. hekimlerinden Muhammed Bin Mahmud 
Şirvani’dir. Şirvani’den sonra Fazlur Rahman gibi teori üzerine çalışmalar yapan araştırmacılar 
olmuş olsa da bu çalışmalar teoriyi geliştirmekten ziyade çeviri-aktarım şeklinde yürütülmüştür. 

Şirvani’nin, İbn Sina’nın Hıltlar teorisinde (İbn Sina, 2004, 2006, 2017d) yer alan gıdaların 
özelliklerine göre açıkladığı, besinlerin bir araya getirilme nedenleri ve beslenme iki temel 
başlıkta sınıflandırılmaktadır (Muhammed Bin Mahmud Şirvani, 2005): 

Birincisi, hafif-ağır, sıcak-soğuk, kuru-nemli gıdalar şeklindedir. İbn-i Sina halk tarafından 
sıklıkla tüketilen, tercih edilen besinleri nemli-kuru, soğuk-sıcak, ağır-hafif olarak altı başlık 
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altında toplamıştır (Besinlerin yapısına göre İbn-i Sina döneminde bilinmeyen fakat günümüzde 
tüketilen gıdalar da çalışmanın daha yararlı olabilmesi adına gruplara dahil edilmiştir);  

 

Hafif Gıdalar 

Buğday: Buğday, buğdaydan üretilen un ve ekmek Anadolu, Mezopotamya beslenme diyetinde 
en sık tercih edilen gıdalardandır. Ekmek, mayasız, az tuzla yoğurulup tandır veya sacda 
pişirildiğinde de vücudu nemlendiren, hafif besinlerin başında gelmektedir.  

Et: Horoz, tavuk (yüklü östrojen hormonu nedeniyle erkeklere ve erkek çocuklara tavsiye 
edilmez), kaz, balık, piliç, oğlak, keçi, kuzu, keklik, bıldırcın, çulluk, güvercin yavrusunun ve 
yenilen diğer kuşların etleri. Bu başlıkta yer alabilmesi için haşlama, az tuzlu olarak ve 
gençlerinden tercih edilmesi gerekilen etler içinde günümüzde tüketilmeyen güvercinin bedene 
zararı olmaması için reçetelerde özellikle yavrusu tercih edilmiştir. 

Zerzevat ve Yemişler (Sebze ve Meyveler): Sebze ve meyveler temelde nem oranı yüksek 
olduğundan bu grupta yer almaktadır. Kabak, salatalık, incir, kuru incir, üzüm, kuru üzüm, 
marul, maydanoz vb. yeşillikler, kuşkonmaz, fasulye ve bu gıdalara benzer, tüketildiğinde 
serinletici etki sağlayan, bedeni nemlendiren, ferahlık hissi veren meyve ve sebzeler hafif – nemli 
gıdalar başlığı altında toplanır. Çağlalar ve çekirdekler yiyeceklerin tohumu olduğundan bedene 
en fayda sağlayan bitkilerdir. 

Süt ve Süt Ürünleri: Yoğurt, keçi sütü, keçi sütünden üretilen peynirler, hafif süt ürünlerindendir, 
süt de sağılan hayvanın özelliklerini taşıdığından hayvanın hangi grupta yer aldığına dikkat 
edilerek tüketilmelidir. 

Yumurta: Bütün yumurtalar ait olduğu familyanın özelliklerini sergilediğinden yumurta 
tüketiminde yumurtası yenilecek hayvanın grubuna bakılmalıdır, içeriği açısından ağır gıda 
sınıfına girebilecek olsa da haşlanarak tüketildiğinde örnek protein olduğundan hafif gıdalarda 
yer alır. 

Hafif ve nemli gıdaların içinde su kesiciler (balgam uzaklaştırıcılar), mayhoşlar ve sindirimi 
düzenleyen, hazmı kolaylaştıran gıdalar oldukça önemlidir. 

Mayhoş Gıdalar: Mayhoş gıdalar; öncesinde tüketilen besinlerin midede yumuşatılıp kolayca 
parçalanmasına, hazmedilmesine yardımcı olurlar; sirke, genç üzüm suyu (koruk suyu) ve nar 
ekşisi gibi. 

Su Atıcılar (Balgam Uzaklaştırıcılar): Bu başlık altında kümelenen çoğu gıda kanı soğutan ve ateşi 
yükselten özellikte gıdalar olduğundan tüketimdeki miktara dikkat edilmesi gerekir. Sarımsak, 
kekik, nane, rezene, kimyon, dereotu, maydanoz, su teresi gibi.  

Hazım Rahatlatıcılar: Kategoride yer alan gıdaların genel özelliği gaz yapıcı nitelikte gıdalar 
olmasıdır. İçerdikleri ateşin, midede hazmedilemeyen gıdaya ulaşarak sindirimi rahatlatacağı 
savunulmuştur. Turp, pırasa, soğan, siyah üzüm, siyah incir, karpuz, kavun, bal gibi. 

 

Bedeni Yoran (Ağır) Gıdalar 

Tahıllardan (Özellikle Buğdaydan) Üretilen Ekmekler: Pişirim tekniği olarak içine yağ ilave edilmiş 
ve yağda pişirilmiş ekmekler yer alır. Ekmeğin uzun süre yoğurulması glüteni daha aktif hale 
getirdiğinden fazla yoğurulmuş, mayalı ekmekler, özellikle odun ateşinde büyük hacimlerle 
(somun gibi) pişirilenler ağır ekmekler sınıfında yer almaktadır. 
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Etler: İç yağı kullanılarak hazırlanmış kebaplar, dana, sığır, inek eti, sakatatlar, kokoreç, mumbar, 
şırdan gibi bağırsaktan yapılmış yemekler ve büyük baş ciğeri. 

Süt ve Süt Ürünleri: İnek, deve, eşek sütü gibi fazla miktarda yağ içeren sütler, bu sütlerden elde 
edilen yoğurt, peynir ve diğer süt ürünleri. 

Çerezler: Genellikle çerezlerin çoğu bu grupta yer almaktadır ancak ısıtılma, kavrulma, tuz, bal, 
pekmez veya şeker ilavesi çerezleri daha da ağırlaştırır. Kestane, günümüzde çok tüketilmeyen 
fakat eski reçetelerde sıklıkla yer alan meşe palamudu en ağır yemişlerdendir. 

 

Sıcak ve Nemli Gıdalar 

Etler: Bütün etler muhteviyatları bakımından nemli olmakla beraber bedeni ısıtan etki 
gösterdiğinden, beden dengesinin korunabilmesi, kuruluğa neden olunmaması için hoş bir ab ile 
(hoşaf-et tüketiminin nedeni) tüketilmesi salık verilmiştir. 

Tahıllar: Buğday ve çavdar. 

Zerzevat ve Meyveler: Taze nohut, karabiber, kişniş, kimyon, nane, reyhan, fesleğen, tere, roka, 
zerdeçal, zencefil, sahlep, muz, bük üzümü, ahududu, üzüm, böğürtlen, incir, dut, kızılcık, 
kuşburnu, tatlı elma, greyfurt, portakal, mandalina, turunç, şalgam, siyah çay, taze buğday, 
hububatların tazeleri gibi tüketildiğinde bedeni ısıtan sebze ve meyvelerdir. 

Çerezler: Badem içi, fındık, ceviz, çam fıstığı. 

 

Sıcak ve Kuru Gıdalar 

Etler: İç yağı, yenilebilecek tüm hayvanların yaşlı olanları, evcilleştirilmemiş, etçil, vahşi 
hayvanlar ve akreşe (dişi tavşan). 

Tahıllar: Acı bakla ve bakla kurusu bilinen en sıcak ve bedeni kurutan tahıldır. 

Sebzeler ve Meyveler: Sarımsak, kereviz, yer elması, patates, havuç, turp, lahana kökü, soğan, 
pırasa, hardal, kırmızı acı biber, isot, yeşil acı biber, patlıcan, meyvelerden ise kahve ve kakao en 
bilinenidir. 

Çerezler: Kestane, fıstık, yer fıstığı, ay çekirdeği, çedene, susam, yağlı tohumlar. 

 

Soğuk ve Nemli Gıdalar 

Tahıllar: Pirinç, yulaf, mısır, mısırdan üretileni başta olmak üzere nişasta. 

Etler: Etlerin içinde soğukluk oluşturan bir et yoktur ancak hayvanların özellikle boyun bölümleri 
yenilen diğer yerlerine göre daha soğuktur. 

Sebzeler ve Meyveler: Salatalık, limon, enginar, marul, beyaz lahana yaprakları, tatlı yeşil biber, 
domates, tatlı kırmızı biber (kapya), taze fasulye, bamya, semizotu, maydanoz, dereotu, ıspanak, 
karalahana, acur, kabak, erik, kayısı, vişne, kiraz, kavun, nektar, karpuz ve şeftali. 

 

Soğuk ve Kuru Gıdalar 

Baklagiller ve Tahıllar: Yeşil mercimek, kırmızı mercimek, sarı mercimek, sarı ve siyah haşhaş, darı 
ve arpa. 
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Etler: Genellikle hayvanların derileri diğer bölgelerine göre daha soğuk ve kuru özelliktedir. 

Sebze ve Meyveler: Sonbahar ve sonrasında yetişen ekşi meyveler ve sebzeler bu kategoride daha 
sık yer alır, zeytin, ayva, nar, tongel (döngel), ekşi kış elması, demirhindi, börülce en 
bilinenleridir. 

İkincisi ise mevsimlere ve mizaçlara göre tercih edilecek beslenme diyeti, bedenin, aklın, mizacın 
dengede kalabilmesi için nasıl beslenilmesi gerektiğidir. 

 

Beslenme Metodu 

Beslenmenin bedene şifa vermesi, hıltların dengede kalabilmesi için besinlerin hangi mevsimde, 
ne şekilde tüketileceği en az besin özellikleri kadar önemlidir. Beslenme metodu temelli beslenme 
reçeteleri; mizaçlar ve mevsimlere göre düzenlenmelidir (Muhammed Bin Mahmud Şirvani, 
2005). 

 

Mizaçlara Göre Beslenme 

Giriş kısmında da belirtildiği gibi İbn-i Sina çalışmalarına göre dört hılt (sarı safra, balgam, kan, 
kara safra-sevda) her insanda bir diğerinden farklı içerikte bir araya gelerek kişiye özel, hususi 
bir denge oluşturur. Bu dengeden kaynaklanan (ruhsal, bedensel, zihinsel) tüm özelliklerinin 
toplamı da mizaç olarak adlandırılır (Rahman, 1997). Ahlat-ı erbaa prensibinde dört temel mizaç; 
demevi (kan), safravi (sarı safra sıvısı - ateş), balgami (su) ve sevdavi (sevda veya kara safra sıvısı 
- toprak) mizaçtır. Teoriye göre her insanda baskın olan sıvı dört mizaçtan bir üst ana mizaç 
oluşturmaktadır. 

Demevi (Hava, Sıcak-Nemli) Mizaç: İbn-i Sina’ya göre yüksek kilolu, bedenden ziyade akılla 
çalışmaya müsait, daha uzun yaşama eğilimli, haz ve lezzete önem veren, soğuk seven ve duygu 
geçişleri hızlı olan insanlardır. Demevi mizaca sahip olanlar dengelerini korumak için tercihlerini 
hafif, ısıyı yükseltmeyecek, harareti azaltacak, soğuk-kuru besinlerden yana kullanmalıdır. Bu 
mizaç vücut ısısının hızlı artmasına eğilimli olduğundan etler ekşilerle birlikte pişirilmeli, 
tüketilen her katı besinin yanına muhakkak ekşi hoşab (hoşaf; hoş, güzel su), ekşi koruk suyu, 
sirkencubin (bal ve sirke ile yapılan bir hazmettirici) gibi bir hazmettirici eklenmeli, tatlıdan 
kaçınmalı ve ekseri sıvı beslenme tercih edilmelidir.  

Safravi (Ateş, Sıcak – Kuru) Mizaç: Demevi mizaçla benzer özellikler göstermekle beraber tez canlı, 
aktif, haleti ruhiyesine göre öfke yatkınlığı veya aşırı mutluluk eğilimli, kilo düşüklüğü olan 
mizaçtır. Mide ve baş ağrıları yoğun görüldüğünden hazmettirici, soğuk ve nemli, meyve – sebze 
gibi hafif gıdalar tüketmeleri, tatlıdan, etten, baklagil ve tahıldan mümkün olduğunca uzak 
durmaları gerekir. Pişirme tekniği olarak da yalnızca ateş kullanılarak pişirim (tandır, fırın, köz, 
kızartma gibi) beden dengelerini bozacağından su ilave edilmiş buğulama, haşlama gibi 
teknikleri tercih etmeleri gerekir. 

Balgami (Su, Soğuk – Nemli) Mizaç: Balgami mizaca sahip olanlar sakin, dingin, melankoli 
yatkınlığı gösteren, zayıf, narin yapıda insanlardır. Denge sorunlarında en yoğun görülen 
problem romatizmadır. Bu mizaç sıcak-kuru besinler, karbonhidrat, protein tüketmeli ve etleri 
tatlı besinlerle beraber pişirmeleri, tatlı şerbetler, bal, pekmez gibi hararetlerini yükseltecek, 
enerjilerini artıracak gıdaları tercih etmeleridir. 

Sevdavi (Toprak, Soğuk – Kuru) Mizaç: Sevdavi mizaç, verimli, sakin, ılımlı, hüzünlü yapıdadır. 
Bedenleri soğuk ve kuru olduğundan sıcak-nemli besinleri, ateş ve suyun dengeli biçimde 
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kullanıldığı pişirme teknikleriyle pişirilmiş yiyecekleri tercih etmeleri hılt dengeleri açısından 
önemlidir. 

 

Mevsimlere Göre Beslenme 

Bu bölüm İbn Sina’nın dört mevsimde sağlığın ve dengenin korunma yollarını açıkladığı 
Tedbirü's - Sıhha Fi Fusuli'l – Erbaa ve Muhammed Bin Mahmud Şirvani’nin koruyucu hekimlik 
üzerine yazdığı Sultaniyye adlı eserlerden elde edilen verilerle çalışılmıştır. 

Yaz: Yazın hava sıcaklığı bedende kuruluğa ve hararetin yükselmesine neden olduğundan 
soğutucu, nemli yiyecek ve içecekler tercih edilmelidir. Yemek yemeyi azaltmak, ekşi, serin, 
hazmı rahatlatacak, bedendeki su miktarını artıracak yiyecekler tüketmek, baharatlardan ferahlık 
verenleri, ekseriyetle de ıtırlı bitkileri tercih etmek gereklidir. Ekmekler mayasız ve ince, etler, 
dolmalar, sarmalar soğukluk veren, ekşi – mayhoş meyvelerle pişirilmelidir. Güneşin yoğun 
olduğu yaz aylarında pişirim tekniklerinden ateş ile suyun birlikte kullanıldığı haşlama, 
buğulama gibi teknikler seçilmelidir. Yaz mevsiminde safranın çoğalması baş ağrısına, rehavete 
sebep olduğundan bu sorunun yaşanmaması için tuzdan ve yağdan kaçınmak gerekir. 

Kış: Yazın tam tersi bir beslenme diyeti uygulanması gereken kış mevsiminde mizaç 
doğrultusunda sıcak, kuru, harareti yükseltecek, ısıtıcı besinler; etler, yumurtalar, peynirler, 
yağlı, tatlı, tahıllı, proteinli, baklagilli gıdalar, kurular, yemişler ve çerezler tüketilmelidir. Pişirme 
tekniklerinden ateşin daha yoğun kullanıldığı köz, kızartma, fırın gibi teknikler seçilmelidir. 
Etler, dolmalar, börekler, hamurlar, sarmalar, pilavlar tatlı baharat ve tatlı meyvelerle beraber 
pişirilmelidir.  

Bahar: Bahar mevsimleri kış ve yazın arasında geçiş mevsimleri olduğundan ilkbaharda serin-
nemli-hafif, sonbaharda sıcak-nemli-ağır gıdalarla beden, dengesini yitirmeyecek biçimde 
desteklenmelidir. Her iki baharda da kuruyemiş, çerez yenmesi bedene zarar vereceğinden, ara 
dönemler az yemekle, mide dinlendirmekle ve hazmı kolaylaştıracak sıvı beslenmekle 
geçirilmelidir. 

Yukarıda yer alan bilgilerin ışığında Hıltlara göre beslenme diyeti; ezcümle mizaci özelliklerin 
temel alındığı bir beslenme, sağlık, evveli başta koruyucu hekimlik diyetidir. Beşerin haleti 
ruhiyesine yönelik mizacının tayiniyle, içinde bulunulan mevsimin mizaçta bir dengesizliğe 
sebep olmaması adına mevsime uygun besinler değerlendirilir. Sonrasında besinlerin dahil 
olduğu sınıf bulunarak uygun besin, uygun teknikle, uygun mevsimde, uygun mizaca reçete 
edilir. Günümüzde de bu beslenme tekniğinin kullanılabilmesi için aynı sıra takibi ile; mizaç 
tayini, mevsim ve besin sınıflaması tüketilecek gıdaların reçetelendirilmesinde izlenmesi gereken 
yöntem olarak değerlendirilebilir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman 
analizi, araştırılması hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 
kapsamaktadır (Karasar, 2007). Dolayısı ile araştırmada Hıltlar teorisini geliştiren ve 
çalışmalarını beşerin doğal, mükemmel dengesinde, en verimli haliyle var olması üzerine 
derinleştiren İbn Sina’nın kendisi, öğrencileri ve ekolünden gelen hekimler, düşünürler 
tarafından fikirlerinin ve uygulamalarının kaydedildiği, günümüzde ulaşılabilen el yazması 
eserler ve diğer basılı kaynaklar incelenmiş ve analiz edilmiştir.  
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Kaynakların belirli kısımları, birçok farklı ülkenin kütüphanelerinde ve el yazması eser 
müzelerinde korunmakta olup, Türkiye’de de Ayasofya Müzesi, Konya Yazma Eserler Müzesi, 
Millet Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Sultan Ahmet Kütüphanesi ve Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde muhafaza edilmektedir. Bu incelemede veriler zikredilen kütüphane ve 
müzelerin arşivlerinden ve konu ile ilgili yayımlardan elde edilmiştir. Elde edilen verilerin 
önemli kısmı Arapça, İbranice ve Osmanlıca yazılmış olduğundan araştırmacılar tarafından 
bizatihi yerinde, günümüz Türkçesine çevrilerek incelenmiştir. Eserler hakkındaki bilgilere ve 
muhafaza edildikleri yerlere ilişkin detaylar ve analiz edilen eserler şu şekildedir; 

Ayasofya Müzesi: Ayasofya Müzesi’nde İbn Sina’nın 33 numaralı kayıtta El Urcüze Fi’l Mantık 
eseri, 2403 numaralı kayıtta El Hidaye, En Necat ve Şifa eserlerinden nüshalar saklanmaktadır. 
Bu nüshalarda İlahiyyat (İlahiyat), Riyaziyyat (Matematik) ve Tabiyyat (Doğa Bilimleri) olmak 
üzere tasnif edilmiş üç temel bölüm mevcuttur.  

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi: Muhammed Abdullah Eş Şucai El Farisi’nin 1487’de 
düzenlediği Kitabu’l Hikmeti’l Meşriki Et Tabii Tasnifu’ş Şehi’r- Reis Ebi Ali İbn Sina 
Rahimehullah yazma eseri 2125 numara ile ayrıca En Necat eseri 3408 kayıtla İstanbul Sultan 
Ahmet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Yazma Eserler bölümünde 4755 numara ile kayıtlı olan 
El Kanun –i Fi’t Tıp eserinin bir özeti sayılan El Urcuze Fi’l Mantık Risalesi Sina’nın şifa 
yaklaşımını açıkladığı mühim eserlerindendir. 

Süleymaniye Kütüphanesi: Carullah Efendi tarafından nakledilen El işaret ve Tenbihat eseri, 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde 1272 nolu belge kaydıyla yer almaktadır. El Urcuze Fi’l Mantık 
Risalesi’nden bir bölüm 4829 numara ile kaydedilmiştir. 

Konya Yazma Eserler Müzesi: İbn-i Sinâ’nın El-Kanun Fit-Tıbb eserinin 2. cildi, Abdurrahman 
b. Yesevi tarafından Hicri 529’daki (miladi takvimde 1135) aktarımı Konya Yazma Eserler 
Müzesi, Soğuk Oda bölümünde muhafaza edilmektedir. 

Millet Kütüphanesi: Muhammed Bin Mahmud Şirvani’nin Yemek Kitabı adlı eseri, Millet 
Kütüphanesi’nde Ali Emirî Yazmaları Bölümü’nde müteferrik (dağınık) vaziyette, 143 belge 
numarasıyla korunmaktadır.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hıltlar teorisi, mikrop kaynaklı hastalıklar bulunana değin tıbbın izlemiş olduğu tedavi 
yöntemidir. Bu yöntemin uygulamasında cerrahi işlem gerektirmeyen tüm hastalıklar için 
besinler birer ilaç olarak kullanılmıştır. Besinlerin ilaç olabilmesi reçete edilebilmelerine bağlı 
olduğundan hekimler reçete tasnif darlığının yanı sıra aşçılık dahi yapmışlardır. Hıltlar teorisi 
çerçevesinde reçeteler dikkatli incelendiğinde besinlerin bir denge içerisinde, elde olan 
malzemeyle yemek yapmaktan çok öte bir bilinçle hazırlandığı ve tüketildiği görülmektedir. 

Teorinin en görünür destekleyicilerinden cacık reçetesi yoğurt, nane, sarımsak, zeytinyağı ve 
salatalığın neden bir arada tüketildiğini, reçete kombine nedenlerini merak eden, araştıran yemek 
severler için en açıklayıcı reçetelerdendir. Reçetede beden dengesine zararlı bir tesiri olmaması 
adına soğuk - nemli gıdalardan salatalık ve yoğurt, sıcak - kuru, sıcak - nemli gıdalardan 
sarımsak, zeytinyağı ve nane ile dengelenmiş, sıcak, soğuk, kuru, nemli dengesinin 
sağlanmasıyla cacık reçetelendirilmiştir. Yine bu prensibe bağlı olarak bahar ve yaz aylarında 
kayısı, vişne, erik, damla sakızı, kavunla pişirilen etlerin, dolmaların, pilavların, tatlıların, 
sonbahar ve kış aylarında ayva, nar, kuru üzüm, kuru yemiş, tarçın, yenibahar, karabiberle 
tüketildiği görülmektedir. Pilavlar, mevsimine göre kış aylarında ısıtıcı kök ve baharat, kuru 
meyve - yemiş şerbetleri, yaz aylarında ise çiçek ve ıtırlı bitki şerbetleri ile sunulmuş, her et 
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özelliğine göre muhakkak yanında demirhindi, sirkencubin gibi hafifletici, hazmettirici 
içeceklerle ikram edilmiştir. Kış aylarında baklava, lokma gibi tatlılar bal ve bal şerbetiyle 
tatlandırılırken, unlu, kızartmalı tatlılar, helvalar tercih edilmiş, yaz aylarında ise yine helva, 
baklava gibi tatlılar şerbetsiz olarak, kavun, zerdali gibi meyvelerle lezzetlendirilmiş, 
muhteviyatında tereyağı yerine peynir, lor gibi daha hafif süt yağı içeren besinler tercih 
edilmiştir. Tüm yemekler ilkbahar ve yaz aylarında tereyağı - zeytinyağı ile haşlama, kısık ateşte 
suyunda pişirme, bastı, silkme, buğulama gibi su ilave edilerek hazırlanmış, son bahar ve kış 
aylarında tereyağı - iç yağı ile kızartma, közleme, fırınlama gibi susuz, direkt ateş kullanılan 
tekniklerle pişirilmiştir. Ekmekler ilkbahar ve yaz mevsimlerinde mayasız, ince pişirilirken, 
sohbahar ve kış mevsimlerinde somun başta olmak üzere tok, mayalı, ağır ve uzun pişirme 
yöntemleriyle hazırlanmıştır. Bu bağlamda Hıltlar teorisi, birçok reçetenin farklı minvalde 
çeşitlendirilmesini sağlayarak Türk Mutfağına şifanın yanı sıra zenginlik katmıştır. 

Teorinin kullanılmasıyla lezzetli yemekler oluşmuş olsa da temel amaç elbette lezzet değil 
mizacın dengede kalmasıdır. İbn Sina’nın sık sık vurguladığı üzere kişinin verimli bir hayat 
yaşayabilmesi, açık bir zihne sahip olabilmesi, idrak gücünün kuvvetli kalabilmesi, var oluşu 
algılayarak yaşamına üretken bir insan halinde devam edebilmesi tükettiklerinin farkında 
olmasına ve kontrol etmesine bağlıdır. Mizacı dengede tutarak akli, zihni, bedeni dengenin 
sağlanabildiği, her açıdan sağlıklı, insani bir yaşamın mümkün olduğunu savunan teori, bugün 
birçok besini aynı anda, karıştırıp tüketen insanın bozulan dengesini ve sağlığını yeniden 
düzeltmede kullanılabilecek, değerli, unutulmuş, önemli bir kaynaktır. Günümüzde her yaş 
grubunda çoğalan hastalıklar, çocuklarda sıkça görülen hiperaktivite, odaklanamama gibi 
psikolojik - zihinsel sorunlar, kanser, astım, obezite ve daha birçok rahatsızlık yeme - içme diyeti 
ile tedavi edilebilecek durumdayken, yanlış beslenmeden kaynaklanan sorunlar ayyuka 
çıkmışken Hıltlar teorisine yönelik reçete tasniflerini gündeme taşımak gereklidir (Çiftçi ve 
diğerleri 2008; Dinler, 2009; Tahiroğlu, 2003; Özenoğlu ve Ünal, 2016). Reçete düzenlenmesi ve 
doğru şekillendirilmiş beslenme diyeti ile sağlığına kolaylıkla kavuşabilecek, gereksiz ilaç ve 
kimyasal istilasından kurtulabilecek bireyler için bu teori hayati önem mahiyetindedir. Zira her 
kimyasal bedende bir onarımı gerçekleştirirken aynı anda başka bir yıkıma da neden olmakta, 
şifa zehirde aranmaktadır.  

Teorinin fayda sağlayabilecek bir diğer boyutu; günümüzde farklı deneyimler arayan, 
gastronomi turizmine dahil olan yerli-yabancı turistler için Ahlat-ı Erbaa yaklaşımına dayalı 
işletmelerin doygunluk hissi sağlamış, aynı kalıplarla hizmet sunan işletmelere göre tercih 
edilecek olmaları öngörüsüdür. İşletme, mekan, dizayn, mönü, bir birlik içerisinde (minyatürler, 
yazmaların yer aldığı panolar, hikayeler vb.) sunulduğu vakit, yemekle birlikte aktarılacak bir 
şifa, sağlık, beslenme kültürü olacaktır. Bu kültürde İbn–i Sina, Şirvani, saray, İstanbul, Hipokrat, 
Galen, dolayısıyla Bergama, Anadolu’nun sahip olduğu tarihi–kültürel değerler aktarılırken 
hikayenin öncesi ve sonrasını merak ettirmek turizm eğilimini artıracak bir merak yönlendirmesi, 
nihayetinde turizm hareketi oluşturabilecektir.  

İşletmeler açısından teorinin uygulanma koşulları düşünüldüğünde üç temel problem göze 
çarpmaktadır; mizacı bilinemeyen misafire yemek sunumu, mevsime yönelik beslenme ve bir 
arada tüketilecek gıdaların misafire açıklanması. Reçetelerin profesyonel mutfaklarda, ikram 
edilecek, mizacı bilinmeyen misafirlere uygulanabilmesi sorunu için reçetelerin denge 
bozukluğu oluşturmayacak biçimde (cacıkta olduğu gibi) düzenlenmesi çözümdür ancak 
teorinin uygulanabilmesi için yeterli değildir. Hıltlar Teorisi veya Terapötik Gıda’yı temel alarak 
hizmet veren bir yiyecek - içecek işletmesinin mönü kartında yemeğin hangi mizaca uygun 
olduğu, hangi mevsimde tüketilebileceği açıklama şeklinde yazılırken, o gıdayla yenilebilecek 
besinler de birlikte tüketilmesi tavsiye edilenler şeklinde eklenebilir ve set mönü de 
uygulanabilir. Mevsime yönelik teori uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için, hali hazırda çoğu 
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işletme malzeme ulaşılabilirliği sağlamak nedeniyle genellikle kış ve yaz mönüsü olmak üzere 
iki farklı içerikle tasarlanmaktadır. Teorinin mevsime uygunluk ilkesi de bu yöntemle 
çözüleceğinden profesyonel mutfaklarda kolaylıkla uygulanabilecek bir beslenme prensibidir.  

Ezcümle bu çalışma, geçmişin bilgeliğinin günümüze, günümüz mutfağına uyarlanmasıyla, 
beşerin yitirdiği dengesine kavuşarak verimli bir hayat sürmesine katkı sağlayabilmesi ve 
Osmanlı’dan günümüze ulaşan reçetelerin anlaşılabilmesi adına yapılmıştır. Baharatların, 
meyvelerin, yemişlerin, tatlıların, çorbaların, macunların, turşuların, şerbetlerin, pilavların, 
etlerin, böreklerin, sebzelerin, yemeğin dili olan Hıltlar teorisi, yemek tutkusu taşıyan her bireye 
bir bilgi fısıldamaktadır, bilgi odur ki; yemek bir şifa yahut hastalık, mutluluk yahut elem, nefs 
yahut nefestir.  

Sina’nın Şifa kitabından hastalık halinde beslenme önerilerinden örnekler; 

“Ateşli hastalık kandan olduğundan kişi kanının fazlasını aldırmalı ve yumurtanın sarısı, sirke, hindiba 
yemelidir.” 

“Kara sevda çekenin mizacının dengeye gelebilmesi için bol sıvı tüketmesi, çorba gibi sıvı – hafif gıdarla 
beslenmesi, güzel kokular koklayarak mutluluğunu artırması ve hamama gidip terinden arınması gerekir.” 

“Kişide astım – nefes darlığı mevcutsa bal, sarı incir, badem, nohut suyu, ceviz yağı, dereotu yedirilip 
üzerine sıcak su içirilir.” 

“Böbreği hasta olana süt ve ağır yemekler yasak edilmeli, karpuz çekirdeği, anason, üzüm çekirdeği yahut 
kereviz yedirilmelidir. Diken, gül çekirdeği, hatmi, molehiya tohumu ve gül bir dirhem ağırlığında 
karıştırılıp ezilir ve mayhoş, ferah bir içecekle içirilir.” 

“Uçuk veya mantarda tüketilen gıdalar hafifletilmeli, beden rahatlatılmalıdır.” 

“Okuma, anlama güçlüğü olan sesini yükselterek okuyup bol sıvı tükettiğinde zihni açılıp tazelenir, 
okudukları zihnine kaydedilir.” 

“Yemek yağlı ise acıyla, acıysa yağlıyla; tatlıysa ekşiyle, ekşiyse tatlıyla yenilip dengelenmelidir.” 

“Kızartma ile haşlama, et ile balık, kurutma ile taze, et ile süt, yumurta ile et, baklagille balık tüketilmesi 
bedene zarar verir.” (İbn Sina, 2014). 

 

KAYNAKÇA 

Akpınar, A. ve Harmancı, E. (2009). 15. yy. Anadolusundan Bir Beslenme Kuramı: Hekim Şirvani’nin 
Sultaniyye Adlı Eseri, Türkiye Klinikleri Endokrinoloji: 2 (3), sy. 67 – 74. 

Altıntaş, H. (1985). İbn Sina Metafiziği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 
No: 177. 

Anawati, G. C. (1950). Mü'ellefâtü İbn Sînâ, Dârü'l-Maârif, Kahire, s. 26. 

Arıkan, A. (2010). Tolga Eczanesi: Ecz. Murat Özdoğan’ın Türk Eczacılık Tarihi Koleksiyonu, Osmanlı 
Bilimi Araştırmaları: 12 (1), sy. 75 – 103. 

Aristoteles. (1935). Metafizik. (Çeviren: Ülken, H. Z.), Vakit Yayınları, İstanbul. 

Aristoteles. (2017). Nikomakhos’a Etik. (Çeviren: S. Babür), BilgeSu Yayıncılık, Ankara. 

Arslan, A. (2008). İlkçağ Felsefe Tarihi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Cilt 1: 261 – 284. 

Bedevi, A. (1977). Aristu İnde-l Arab, İnşirat – ı Beydar Yayınevi, Kum, sy. 33 – 122. 

Binbaşı Hüseyin Bey. (1874). Düstur’ül Edviye, Mektebi Tıbbiye Matbaası, İstanbul. 



Duran CANKÜL ve Hilal AYVALI 

3113 
 

Corbin, H. (1980). Avicenna and the Visionary Recital, trc. W.R. Trak Irving, Texas: Spring 
Publications, sy. 35 – 275. 

Corbin, H. (1986). İslam Felsefesi Tarihi, (Çeviren: Hatemi, H.), İletişim Yayınları, İstanbul. 

Çelebioğlu, S. (1963). Farmakognozi Repetitorium, Çelikcilt Matbaası, İstanbul, sy. 23 – 89. 

Çetinkaya, B. A. (2015). Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Felsefe, Ahlak ve Kelamın Sentezi, İnsan 
Yayınları, İstanbul. 

Çiftçi H., Akbulut G., Mercanlıgil S. (2008). Solunum Sistemi Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi, sy. 
17 - 22, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel 
Aktiviteler Daire Başkanlığı, Ankara. 

Daremberg, Ch. and De La Martinière Br. (1962). Hippocrate’ın ve Salerno Tıp Okulu’nun 
Aphorismaları, (Çeviren: Uzluk, F. N.), Ankara: Ankara Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü: 53. 

Dağ, M. (2014). İbn Sînâ'nın Psikolojisi. İbn Sînâ Doğumunun Bininci Yıl Armağanı, Türk Tarih 
Kurumu, 2. Baskı, Ankara, sy. 405 - 506. 

Demirhan, E. A. (1975). Mısır Çarşısı Drogları, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, sy. 35 – 55. 

Demirhan, E. A. (2001). Doğal İlaçlarla Geleneksel Tedaviler, Alfa Yayınları, İstanbul, sy. 23 – 456. 

Dinler, G. (2009). Çocuk Kanser Hastalarında Beslenme, Güncel Pediatri, 7(1), sy. 31 – 36. 

Durusoy, A. (1997). İbn Sina’nın El-Mücezü’s - Sağîr Fi’l- Mantık Adlı Risalesi, Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, sy. 13—15. 

Forget, J. (1892). Le Livre des Théorèmes et Avertissements, E.J. Brill, Leiden. 

Goichon, A. M. (2004). İbn Sina Felsefesi ve Ortaçağ Avrupa’sındaki Etkileri, (Çeviren: Yakıt, İ.), 
Ötüken Yayınları, İstanbul.  

Gutas, D. (1988). Avicenna and the Aristotle Tradition, E.J.Brill, Köln, s. 287 vd. 

Gutas, D. (2010). İbn Sînâ’nın Mirası, (Çeviren: Kara, M. C.), Klasik Yayınları, İstanbul. 

Hamarneh, S. (1973). Pharmacy in Medieval Islam and the History of Drug Addiction, Med History: 
16 (3), sy. 226 – 237. 

Hipokrat. (2018). Hava, Su, Toprak, (Çeviren: Tanrıverdi, L.H.), İnönü Ünv Yayınevi, Malatya. 

İbn Rüşd. (2017). Aristotales Metafizik Büyük Şerhi, (Çeviren: Macit, M.), Litera Yayıncılık, İstanbul. 

İbn Sina. (2009). Edviye-i Kalbiye, (Çeviren: Kilisli Rıfat Bilge), Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
Ankara. 

İbn Sina. (1984). El Mebde Ve’l Me’ Ad, (Çeviren: Nurani, A.), Müessese – i Motalat – ı İslami 
Danişgah – ı Mcgilli, Tahran. 

İbn Sînâ. (1978). El Mübâhasât, (Çeviren: Bedevî A., içinde Aristu İnde’l-Arab), Vekâletü’l-
Matbûât, Kuveyt. 

İbn Sina. (2014). İbn Sina’nın Şifa Kitabı, (Çeviren: Saatçioğlu, F. ve Ukray, M.) E – Kitap, İstanbul. 

İbn Sînâ. (2004). Kitabu’ş-Şifâ Metafizik I, (Çeviren: Demirli, E. ve Türker, Ö.), Litera Yayıncılık, 
İstanbul. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 3099-3115. 

 

İbn Sînâ. (2006). Kitabu’ş-Şifâ Mantığa Giriş, (Çeviren: Türker, Ö.) Litera Yayıncılık, İstanbul. 

İbn Sînâ. (2017a) El-Kânûn Fi’t-Tıbb Birinci Kitap, (Çeviren: Kahya, E.), Atatürk Kültür Merkezi 
Yayınları, Ankara.  

İbn Sînâ. (2017b). El-Kânûn Fi’t-Tıbb İkinci Kitap, (Çeviren: Kahya, E.), Atatürk Kültür Merkezi 
Yayınları, Ankara.  

İbn Sînâ. (2017c). El-Kânûn Fi’t-Tıbb Üçüncü Kitap-1, (Çeviren: Kahya, E.), Atatürk Kültür 
Merkezi Yayınları, Ankara.  

İbn Sînâ. (2017d). El-Kânûn Fi’t-Tıbb Üçüncü Kitap-2, (Çeviren: Kahya, E.), Atatürk Kültür 
Merkezi Yayınları, Ankara. 

İbn Sina. (2004). Kitâbü’ş-Şifâ, Fizik I, (Çeviren: Macit, M. ve Özpilavcı, F.) Litera Yayıncılık, 
İstanbul. 

İbn Ebi Usaybia. (1882). Uyûnu’l-Enbâ fî Tabakâti’l-Etibbâ, Matbaatu’l Vehbiyye, Kahire, Cilt 2, s.18. 

Janssens, J.L. (1991). An Annotated Bibliography on Ibn Sīnā (1970-1989), Leuven University Press, 
Leuven. 

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel yayınları. 

Kındi. (1999). Risaletü’l-Kindi fi’l-Akl, (Çeviren: Ebu Ride), Merkez - u Dirasati'l - Vahdeti'l-
Arabiyye, Beyrut. 

Kuşkonmaz, Ş. (2016). Bergama’da İki Bin Yıllık Bir Hastane ve Bir Hekim: Asklepion ve Galen. 
Konuralp Medical Journal: 8 (2). 

Levey, M. (1966). Medical Formulary or Aqrabadhin of Al – Kındi, The University of Wisconsin Press, 
USA, sy. 89. 

Macit, M. (2002). İbn Rüşd ve Metafizik Şerhleri, MÜSBE (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul. 

Macit, M. (2006). İbn Sînâ’da Doğa Felsefesi ve Meşşâî Gelenekteki Yeri, Litera Yayıncılık, İstanbul.  

Metlerr, C.C. (1947). History of Medicine, The Blakiston Company, Toronto, sy.71 – 72. 

Muhammed Bin Mahmud Şirvânî. (2005). 15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı, (Çeviren: Argunşah, M. ve 
Çakır, M.) Gökkubbe Yayınları, İstanbul. 

Muhammed Bin Mahmud Şirvani. (2004). Mürşid, (Çeviren: Bayat, A. H.), Atatürk Yüksek 
Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 302, Ankara.  

Nasr Seyyid Hüseyin. (2009). Üç Müslüman Bilge: İbn Sînâ, Suhreverdî,  İbn-i Arabî, (Çeviren: Ünal, 
A.), İnsan Yayınları, İstanbul, sy. 57 - 73. 

Nallino. (1980). Muhâveletü’l-Müslimîn İcad Felsefeti’ş-Şarkiyye, (Çeviren: Bedevi, A.) Et Türâsü’l 
Yunânî Fî Hadârati’l İslâmiyye, Daru’l Kalem, Beyrut, sy. 173-217.  

Nidai. (1507). Menafiün Nas (El Yazması Eser), İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dalı, Belge No: 3338, İstanbul. 

Oğuz, G. (2015). Zengin Bir Mutfak: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın Bir Aylık Erzak Listesi ve 
Düşünürdükleri, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi: 37, Ankara, sy. 233. 

Özenoğlu, A. ve Ünal, G. (2016). Nörogelişimsel Bozukluklarda Beslenme, Clinical and Experimental 
Health Sciences 6 (2), sy. 80 -85. 



Duran CANKÜL ve Hilal AYVALI 

3115 
 

Özturan, H. (2014). Akıl ve Ahlak: Aristotales ve Farabi’de Ahlakın Kaynağı, Klasik Yayınları, İstanbul. 

Rahman, F. (1952). Avicenna’s Psychology, Doctoral Thesis, Oxford University Press, London. 

Rahman, F. (1997). İbn Sînâ, Klasik İslam Filozofları ve Düşünceleri, (Çeviren: Bilen, O.) İnsan 
Yayınları, İstanbul.  

Sayılı, A. (1984). İbn-i Sina Doğumunun Bininci Yıl Armağanı. T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Dizi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 
sy. 80. 

Tahiroğlu, Y. A. (2003). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocukların 
Sosyodemografik Özellikleri, Eşlik Eden Bozukluklar ve Tedavi Yaklaşımları (Yayınlanmamış Uzmanlık 
Tezi), Adana. 

Tokatlı Hekim Mustafa. (2009). Büyük Filozof ve Tıb Üstadı İbni Sina, Şahsiyeti ve Eserleri Hakkında 
Tetkikler, (Çeviren: Ünal, A.), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara, sy. 367 - 376. 

Türkiye Diyanet Vakfı. (1999). İslâm Ansiklopedisi: İbn Haldûn - İbnü'l-Cezerî, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, Ankara, sy. 338. 

Ünver, S. (2014). İbn Sînâ Aforizması Hakkında. İbn Sînâ Doğumunun Bininci Yıl Armağanı, 
(Derleyen: Sayılı, A.), Türk Tarih Kurumu, Ankara, sy. 303 - 310. 


