ISSN: 2587 - 0890

TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF TURKISH TOURISM RESEARCH

Yıl/Year: 2021
Cilt/Volume: 5
Sayı/Issue: 2

TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF TURKISH TOURISM RESEARCH
Cilt:5

Sayı:2

2021

Vol.:5

No:2

Türk Turizm Araştırmaları alanındaki profesyonellere akademik ve sektörel
uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Türk Turizm
Araştırmaları Dergisi alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen
eserler yer almaktadır. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamında;
Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak
Sanatları, Rekreasyon Yönetimi, çalışmaları yer almaktadır.
EDİTÖR
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
editor@tutad.org
https://www.tutad.org
YAYIN KURULU

Prof. Dr. Cevat TOSUN, Macau University of Science and Technology, Macau, Çin.
Prof. Dr. Doğan GÜRSOY, Washington State University, Pullman, Washington, ABD.
Prof. Dr. Elbeyi PELİT, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ayfon, Türkiye.
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ, University of Central Florida, Orlando, ABD.
Prof. Dr. Şeyhmus BALOĞLU, University of Nevada, Las Vegas, ABD.
Prof. Dr. Yüksel EKİNCİ, University of Portsmouth, Portsmouth, İngiltere.
Doç. Dr. Erdogan H. EKIZ, Mohammed VI Polytechnic University, Benguerir, Fas.
Doç. Dr. Gonca KILIÇ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ayfon, Türkiye.
Doç. Dr. Mehmet KÖSEOĞLU, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, Çin.
Doç. Dr. Nurettin AYAZ, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye.
Doç. Dr. Onur GÖRKEM, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
Doç. Dr. Özlem SÜRÜCÜ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Doç. Dr. Sedat YUKSEL, Al Sohar, Al Batinah Region, Oman, Umman.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UŞAKLI, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALKIŞ, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye.
Dr. Öğr. Üyesi Nazan COLMEKCIOGLU, Nottingham Trent University, Nottingham, İngiltere.
Dr. Öğr. Üyesi Serap SERİN KARACAER, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye.
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇÖP, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
Dr. Öğr. Üyesi Tarik DOGRU, Florida State University, Orlando, ABD.

TASARIM ve İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
Orhan SAĞÇOLAK
editor@tutad.org
editor.tutad@gmail.com
İNDEKS – ABSTRACTING & INDEXING
ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (TR Dizin)
DOAJ | Directory of Open Access Journals
CEEOL | Central and Eastern European Online Library
DRJI | Directory of Research Journals Indexing
SOBIAD
ASOS INDEX | Academia Social Science Index
CiteFactor
SIS | Scientific Indexing Services
iCi | Indian Citation Index
Google Scholar
Electronic Journal Library
ROAD | ROAD, The Directory of Open Access Scholarly Resources
ReseachBib – Academic Resource Index
ISI | International Scientific Indexing
RI-Rootindexing
Scilit-Scientific Literature
Türk Turizm Dizini
ZDB | ZEITSCHRIFTEN DATENBANK
WorldCat
ICI Index Copernicus International
General Impact Factor
EuroPub Database
Bilgindex

HAKEM KURULU
Prof. Dr. Ahmet KÖROĞLU, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye.
Prof. Dr. Ahmet TAYFUN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Prof. Dr. Akın AKSU, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
Prof. Dr. Ali YAYLI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Prof. Dr. Arzu KILIÇLAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Prof. Dr. Atilla AKBABA, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
Prof. Dr. Atilla YÜKSEL, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye.
Prof. Dr. Bilgehan GÜLCAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Prof. Dr. Burhanettin ZENGİN, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
Prof. Dr. Cafer TOPALOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
Prof. Dr. Celil ÇAKICI, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye.
Prof. Dr. Cevat TOSUN, Macau University of Science and Technology, Macau, China.

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye.
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
Prof. Dr. Doğan GÜRSOY, Washington State University, Pullman, USA.
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ, University of Central Florida, Orlando, USA.
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
Prof. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye.
Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
Prof. Dr. Kemal KANTARCI, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye.
Prof. Dr. Murat DOĞDUBAY, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye.
Prof. Dr. Murat HANCER, University of Central Florida, Orlando, USA.
Prof. Dr. Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
Prof. Dr. Orhan BATMAN, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye.
Prof. Dr. Ozan BAHAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
Prof. Dr. Rüya EHTİYAR, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
Prof. Dr. Şeyhmus BALOĞLU, University of Nevada, Las Vegas, USA.
Prof. Dr. Yasin BOYLU, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan
Prof. Dr. Yaşar SARI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
Prof. Dr. Yusuf AYMANKUY, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye.
Prof. Dr. Yüksel EKİNCİ, University of Portsmouth, Portsmouth, U.K.
Prof. Dr. Zeliha ESER, Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Doç. Dr. Ahmet BAYTOK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye.
Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK, University of Central Florida, Orlando, USA.
Doç. Dr. Atınç OLCAY, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye.
Doç. Dr. Ayşe Nevin SERT, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.
Doç. Dr. Burhan KILIÇ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
Doç. Dr. Cenk Murat KOÇOĞLU, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye.
Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
Doç. Dr. Ece KONAKLIOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Doç. Dr. Emrah ÖZKUL, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, Türkiye.
Doç. Dr. Erdogan H. EKIZ, Mohammed VI Polytechnic University, Benguerir, Fas.
Doç. Dr. Evren GÜÇER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Doç. Dr. M. Murat KIZANLIKLI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Doç. Dr. Mehmet KÖSEOĞLU, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China.
Doç. Dr. Muammer MESCİ, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye.
Doç. Dr. Murat AKSU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye.
Doç. Dr. Murat ÇUHADAR, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.
Doç. Dr. Sedat YUKSEL, Al Sohar, Al Batinah Region, Oman, Sultanate of Oman.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTIN, University of Central Florida, Orlando, USA.
Dr. Öğr. Üyesi Nazan COLMEKCIOGLU, Nottingham Trent University, Nottingham, U.K.
Dr. Öğr. Üyesi Tarik DOGRU, Florida State University, Orlando, USA.
Dr. Öğr. Üyesi, Muhittin ÇAVUŞOĞLU, Northern Arizona University, USA

TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF TURKISH TOURISM RESEARCH
Cilt:5

Sayı:2

2021

Vol.:5

No:2

İÇİNDEKİLER/CONTENTS
Araştırma Makalesi
Turistik Doğu Ekspres Tren Yolculuğunun Değerlendirilmesi
(Evaluation of Touristic East Express Train Travel)
Gülşen BAYAT
ss. 783-798.
Araştırma Makalesi
Nomadlıst’de Dijital Göçebeler Tarafından 2020’de En Fazla Tercih Edilen
Destinasyonların Destinasyon Seçim Kriterlerine Göre Kümelendirilmesi
(Classification of the Most Preferred Destinations in 2020 By Digital Nomads in Nomad List
According to Destination Selection Criteria)
Serpil KOCAMAN
ss. 799-815.
Araştırma Makalesi
Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi
(Determination of Tangible and Intangible Images in Branding of Burdur City)
Tülay ÖZKAN, Burcu ALAN
ss. 816-828.
Araştırma Makalesi
Termal Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmetin, Müşteri Memnuniyeti
Açısından Değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Örneği
(Evaluation of the Service Provided in Thermal Accommodation Businesses in terms of
Customer Satisfaction: The Case of Kahramanmaraş)
Ahmet CUMA, Atınç OLCAY, Ercan İNCE
ss. 829-850.

Araştırma Makalesi
Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları ve Önleme
Davranışlarının Belirlenmesi
(Travel Health Risk Perceptions of Foreign Tourists by Their Typologies and Determination of
Prevention Behavior)
Ayşen ACUN KÖKSALANLAR, Ahmet KÖROĞLU
ss. 851-876.
Araştırma Makalesi
En İyiler Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor: Instagram Örneği
(How Do the Best Ones Use Social Media: Example of Instagram)
Nazlı KARDEŞ ÇOLAKOĞLU, Şevki ULEMA
ss. 877-891.
Araştırma Makalesi
İstanbul-Beyoğlu Çevresinde Yabancı Turistlerin İlgisini Çeken Özelliklerin
Gençler Tarafından Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri
(Determination of Features Attracting Foreign Tourists in Istanbul-Beyoğlu Area by Youth
and Solution Proposals)
İrem KARATAŞ, Nüzhet KAHRAMAN
ss. 892-908.
Araştırma Makalesi
Tüketici Pişmanlığının Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi:
Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Consumer Regret on Customer Satisfaction and Behavioral Intention: A Research
on Restaurant Customers)
Sinan ÇAVUŞOĞLU, Bülent DEMİRAĞ
ss. 909-924.
Araştırma Makalesi
Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı Üzerinde Sosyal Medyanın
Etkisi: Lavanta Turizmi Örneği
(The Effect of Social Media on Destination Image Perception of University Students: The Case
of Lavender Tourism)
Büşra AŞIROĞLU, Murat ÇUHADAR
ss. 925-945.
Araştırma Makalesi
Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi
(Examination of Yenice Cuisine in the Scope of Vegan Cuisine)
Nuray TÜRKER, Sibel AYYILDIZ
ss. 946-968.

Araştırma Makalesi
İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Kontrol Odağının Düzenleyici
Rolü: Yiyecek-İçecek Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama
(The Moderating Role of Locus of Control on the Effect of Work Engagement to Innovative
Work Behavior: An Application for Food and Beverage Department Employees)
Mehmet TEKELİ, Aziz Gökhan ÖZKOÇ
ss. 969-984.
Araştırma Makalesi
Kent Sanal Turlarında Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi
(Evaluation of Cultural Heritage in City Virtual Tours)
Hicran Hanım HALAÇ, Büşra SAATCİ İZCİ
ss. 985-1004.
Araştırma Makalesi
Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses on Slow City)
Mehmet Mert PASLI
ss. 1005-1017.
Araştırma Makalesi
Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi
(Five Star Hotel Employees' Evaluation of Covid-19 Process)
Serap ÖZDEMİR GÜZEL
ss. 1018-1033.
Araştırma Makalesi
Mali Tabloların Dikey Yüzdeler Yöntemi ile Analizi: Bist Turizm Sektöründe Bir
Uygulama (2019)
(Analysis of Financial Statements by Vertical Analysis Method: An Application in BIST
Tourism Sector (2019))
Ülkü MAZMAN İTİK
ss. 1034-1050.
Araştırma Makalesi
‘Kadın ve Turizm’ Konulu Çalışmaların Görsel Haritalama Tekniğine Göre
Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of ‘Women and Tourism’ Studies with Visual Mapping Technique)
Çilem ELMAS, Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU
ss. 1051-1069.

Araştırma Makalesi
Kahve Dükkanında Türk Kahvesi: Tüketici Tutumları Üzerine Bir Araştırma
(Turkish Coffee in the Coffee Shop: A Study on Consumer Attitudes)
İlknur AYAR, Havva TARAKCI
ss. 1070-1087.
Araştırma Makalesi
Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri ve Müşteri Memnuniyeti: Bolu
Örneği
(Health Expectations and Customer Satisfaction Bolu Example in Thermal Tourism Enterprises)
Hakkı ÇILGINOĞLU, Sercan AYTUĞAR
ss. 1088-1102.
Araştırma Makalesi
AHP Yöntemi ile Seyahat Acentalarının Ekoturizm Kriterleri Algılarının Tespiti:
Giresun Örneği
(Determination of the Travel Agencies' Perceptions of Ecotourism Criteria with AHP Method:
The Case of Giresun)
Hatun İŞLER, Hakan AKYURT
ss. 1103-1121.
Araştırma Makalesi
Aşçılık Bölümü Tercih Nedenleri ile Kişilik İlişkisi
(Personality Relationship with The Reasons for Choosing the Cookery Department)
Çağla ÜST CAN
ss. 1122-1137.
Araştırma Makalesi
Eğitim Seviyesinin Endüstri 4. 0 Farkındalığına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde
Bir Uygulama
(The Effect of Education Level on Industry 4.0 Awareness: An Application in Hospitality
Businesses)
Ebru KEMER
ss. 1138-1149.
Araştırma Makalesi
Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini
Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği
(The Effect of Talent Management Applications on Job Satisfaction in Five Star Hotels: Belek
Case Study)
Eda ÖZGÜL KATLAV, Emre AYKAÇ
ss. 1150-1166.

Araştırma Makalesi
Ege Bölgesi’ndeki Sakin Şehirler Üzerine Çevrimiçi Bir Araştırma: TripAdvisor
Örneği
(An Online Research on Cittaslow in the Aegean Region: The Case of TripAdvisor)
Çağla ALİMANOĞLU, Ahu YAZICI AYYILDIZ
ss. 1167-1183.
Araştırma Makalesi
Türkiye’deki Gastronomi Müzelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi
(Content Analysis of Gastronomy Museums' Website in Turkey)
Barış DEMİRCİ
ss. 1184-1199.
Araştırma Makalesi
Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi ve Davranışsal Niyet İlişkisi:
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği
(The Relationship Between Perceived Value, Flow Experience and Behavioral Intention in
Guided Tours: The Case of Gallipoli Historic Site)
Onur AKGÜL, Özlem KÖROĞLU
ss. 1200-1219.
Araştırma Makalesi
Turizm Araştırmalarında Sosyal Değişim Teorisi’nin Çeyrek Yüzyılı
(Quarter Century of Social Exchange Theory in Tourism Researches)
Merve DOĞAN, Seda SÖKMEN
ss. 1220-1237.
Araştırma Makalesi
Türk Mutfağında Füzyon Uygulamalarına Yaklaşım Ölçeğinin Geçerlenmesi
(Validation of the Scale of Approach to Fusion Applications in Turkish Cuisine)
Leyla ÖZGEN, Mehmet GÜLLÜ, Aygün KALIN, Ebubekir YILMAZ
ss. 1238-1257.
Araştırma Makalesi
Mutfak Şeflerinin Beslenme ve Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
(Determination of Nutritional and Food Safety Knowledge of Chefs)
Veli CEYLAN, Aybuke CEYHUN SEZGİN
ss. 1258-1279.

Araştırma Makalesi
Gastronomi Turist Taksonomisi
(Taxonomy of Gastronomy Tourist)
Gülden KURT, Reyhan ARSLAN AYAZLAR
ss. 1280-1298.
Araştırma Makalesi
Kültürel Miras Farkındalığı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri
Üzerine Bir Araştırma
(Cultural Heritage Awareness: A Research on Kastamonu University Faculty of Tourism
Students)
Emrah YAŞARSOY, Dilara Eylül KOÇ, Şevki ULEMA
ss. 1299-1318.
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi
(A Meta-Analysis on The Researches for Winter Tourism in Turkey)
Nurettin AYAZ, Ömer Ceyhun APAK
ss. 1319-1331.
Araştırma Makalesi
Z Kuşağının Tatil Tercihini Etkileyen Faktörler
(Factors Affecting the Vacation Preferences of Generation Z)
Levent KARADAĞ, Betül YEŞİLTEPE ERKAYIRAN
ss. 1332-1348.
Araştırma Makalesi
Osmaniye Mutfak Kültüründe Yer Alan Yemek Ritüelleri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Food Rituals in Osmaniye Culinary Culture)
Meral ÜZÜLMEZ, Merve ONUR
ss. 1349-1368.
Araştırma Makalesi
Turizm ve Festival İlişkisine Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik
Haritalandırılması (1975-2020)
(Bibliometric Mapping of Research on the Relationship between Tourism and Festival (19752020))
Yasemin AKGÖL, Gökhan AYAZLAR
ss. 1369-1387.

Araştırma Makalesi
Bisiklet Turizmi Bağlamında Bisiklet Dostu Şehir Uygulamalarına Yönelik Bir
Araştırma: Twitter Örneği
(A Research on Bicycle Friendly City Practices in The Context of Bicycle Tourism: Case of
Twitter)
F. Kübra AYLAN
ss. 1388-1403.
Araştırma Makalesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Önlisans Öğrencilerinin “Tatil” Kavramına
İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi
(Analysis of the Perception of Tourism and Hotel Management Associate Degree Students
about the Concept of “Vacation” with the Metaphors)
Melike GÜL, Kudret GÜL
ss. 1404-1423.
Araştırma Makalesi
Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi
Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
(A Research on The Effect of Social Responsibility Practices on Employees’ Organizational
Commitment: An Application in Hotel Enterprises)
Hümeyra TÖRE BAŞAT, Dilek PEKMEZCİ
ss. 1424-1450.
Araştırma Makalesi
Paydaşların Bakış Açısıyla Muğla İli Sağlık Turizmi
(Health Tourism in Muğla through Stakeholders’ Perspective)
Cesim DALAN, Işıl ARIKAN SALTIK
ss. 1451-1473.
Araştırma Makalesi
Fast Food Restoranlarını Tercih Eden Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma
(A Study on Consumers Who Prefer Fast Food Restaurants)
Muzaffer ÇAKMAK, Serdar ÇÖP
ss. 1474-1486.
Araştırma Makalesi
11 Eylül Saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi Örnekleri Üzerinden Terör ve
Ekonomik Kriz Olgularının Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizme Etkileri
(Effects of Terrorism and Economical Crisis as A Matter of Soft Power on Tourism: An analysis
Over The 11th September Attact and 2008 Crisis)
Çiğdem MUTLU, Zafer AKBAŞ
ss. 1487-1508.

Araştırma Makalesi
Küçük ve Orta Ölçekli Otel İşletmelerinin Banka Kredi Limitlerinin Revizesinde
Kredi Tahsis Ön Değerlendirme Kriterlerinin Önemi: AHP Analizi
(Importance of Credit Allocation Pre-Evaluation Criteria in The Revision of Bank Credit Limits
of Small and Medium-Sized Hotel Enterprises: AHP Analysis)
Filiz YETİZ, Burcu ILGAZ
ss. 1509-1524.
Araştırma Makalesi
TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği
(Content Analysis on TripAdvisor Visitors’ Reviews: The Case of Göbeklitepe)
Ali Rıza MANCI, Engin TENGİLİMOĞLU
ss. 1525-1545.
Araştırma Makalesi
Gönüllü Turizm Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi: Scopus
Örneği
(Bibliometric Analysis of Research on Voluntary Tourism: Scopus Example)
Hatice SARI GÖK
ss. 1546-1567.
Araştırma Makalesi
Trakya Bağ Rotasında Bulunan İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik
Bir Araştırma
(A Research on the Measurement of the Service Quality of the Enterprises Located on the
Thrace Vineyard Route)
Nilüfer VATANSEVER TOYLAN, Kubilay Can ERTÜRK
ss. 1568-1588.
Araştırma Makalesi
İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Hakem Denetimli Makalelerin
Bibliyometrik Profili
(Bibliometric Profile of Peer-Reviewed Articles on Climate Change and Food Safety)
Aykut Göktuğ SOYLU, Fügen DURLU ÖZKAYA
ss. 1589-1602.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi

2021, 5(2): 783-798.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.738
ISSN: 2587–0890 Dergi web sayfası: https://www.tutad.org
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Turistik Doğu Ekspres Tren Yolculuğunun Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen BAYAT, Iğdır Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Iğdır, e-posta:
gulsen.bayat@igdir.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9955-3075

Öz
Bu çalışmanın amacı, turistik amaçlı tren seyahatine katılan kişilerin seyahat deneyimlerini ve bu
seyahati daha hoş ve talep gören bir deneyim haline getirebilmek için Doğu Ekspres turistik tren
seyahati boyunca sunulan hizmetlerin kalitesini değerlendirmektir. Nitel araştırma yöntemi
kullanılan araştırmada, görüşmeler 25-28 Ocak 2019 yılında yapılmıştır. Turistik Doğu Ekspres
ile Ankara- Kars seferine katılan, Kars’a iniş yapan ve görüşmeyi kabul eden 56 yolcu ile 25-35
dakika arası kalıcı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler neticesinde elde edilen bulgulara
göre, katılımcıların hepsi bu yolculuğu başkalarına tavsiye etmektedir. Bu seyahati tercih etme
nedenlerinden en çok tekrar edilenler doğal güzellik, turistik gezi, reklam, nostalji ve ucuzluktur.
Hizmetlerdeki yetersizliklerden en çok tekrar edilen tuvalet temizliği ve lavaboların dar olması,
vagonlardaki elektrik prizlerindeki yetersizlik, duraklarda durma sürelerinin az olması ve
havalandırma ve ışıklandırma sistemlerindeki eksiklikler şeklindedir. Kars’ta yapılabilecek
aktiviteler ise Sarıkamış Kayak merkezine gitmek, yöresel yemekleri tatma ve Çıldır Gölünde
kızağa binmek şeklindedir.
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Abstract
The aim of this study is evaluating the travel experiences of a group of people participating in
touristic train travel. In addition, it is evaluating the quality of the services offered during the
Eastern Express tourist train journey in order to make this travel a more pleasant and demanding
experience. In the research, in which qualitative research method was used, interviews were
conducted on 25-28 January 2019. With 56 passengers participating in the Ankara-Kars
expedition, landing in Kars and accepting the meeting with the Touristic East Express, permanent
meetings of 25-35 minutes were made. According to the findings obtained as a result of the
interviews, all of the Participants recommend this journey to others. The most frequently repeated
reasons for choosing this travel are natural beauty, touristic trips, advertising, nostalgia and
cheapness. The most frequent insufficiencies in services include toilet cleaning and narrow
washbasins, insufficiency of electrical outlets in wagons, shorter stopping times at stops, and
deficiencies in ventilation and lighting systems. Activities to participate in Kars include going to
Sarıkamış Ski Center, tasting local dishes and riding a sled in Çıldır Lake.
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GİRİŞ
Turizm insanların alışık oldukları çevrelerin dışına tatil, iş ve çeşitli amaçlarla yaptıkları geçici
seyahatler ve konaklamalardır (Holloway ve Taylor, 2006). Sosyal ve ekonomik yaşam üzerinde
önemli etkisi olan turizm, dünyanın önde gelen sektörleri arasında yer alır. Altyapı gelişimi ile
beraber yarattığı iş fırsatları sayesinde bu sektörden elde edilen gelir, toplumun pek çok kesimini
etkilemektedir (https://wttc.org/).
Turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve az gelişmiş kırsal bölgelerin kalkınması için çok
önemli bir sektördür. Kırsal bölgelere özgü turizm türleri ile kırsal bölgelerin ekonomileri canlılık
kazanabilir. Çünkü günümüzde boş zaman ve gelir artışına bağlı seyahatler her geçen gün
artmaktadır. Turistler farklı seyahat deneyimi yaşama arayışı ile farklı turizm türlerine
yönelmektedirler. Bu turizm türlerinden biri de tüm duyularımıza hitap eden (Larsen, 2011) tren
ile yapılan turistik seyahatlerdir. Tren ile yapılan seyahatler insanlara farklı seyahat deneyimi
yaşama fırsatı yarattığı için dünyanın pek çok noktasında önemli bir seyahat alternatifidir. Ayrıca
önemli bir deneyim ve kültürel miras kaynağıdır (Henderson, 2011).
Doğu Ekspres turistik tren seyahati boyunca sunulan hizmetlerin kalitesini ve bu seyahati daha
hoş ve talep gören bir deneyim haline getirebilmek için, demiryolu turizmi ve dünyadaki önemli
demiryolu rotaları ile ilgili kuramsal inceleme yapılmıştır. İkinci olarak Doğu Ekspres tren
seyahatine katılan yolcuların demografik ve seyahat bulguları ile beraber tren seyahati boyunca
sunulan hizmetin kalitesi ile ilgili araştırma sorularının cevaplarına yönelik araştırma
bulgularına yer verilmiştir.

DEMİRYOLU TURİZMİ
Ulaşım, turistlerin yaşadıkları yerlerdeki kökenleri ile gidecek yer arasındaki bağlantıyı sağlayan,
seyahat deneyiminin en önemli parçasıdır (Su ve Wall, 2009:651). Bu seyahatin demiryolunu
kullanarak, turizm ve eğlence amaçlı yapılmasına demiryolu turizmi denir (Jessen, 1999).
Turistlerin ulaşım aracı olarak treni kullanarak gerçekleştirdiği turizm ve diğer boş zaman
seyahatleri demiryolu turizmi olarak adlandırılır.
Başlangıçta trenler kısa mesafeli turist ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş,
ancak zamanla İsviçre gibi ülkelerde geniş bir yelpazede kullanılmaya başlanmıştır. Fransa ve
İtalya gibi ülkelerde özel girişimler sayesinde, özellikle tatillerde ve belirli etkinliklerde
kullanılmak için küçük hatlar boyunca tarihi eski trenler (şarap treni, dağ treni, denize giden tren)
gibi farklı alternatiflerle özel hizmetler sunulmuştur (Gattuso vd., 2019:2011-2013). Fransa’da
yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi olan tren turizmi uygulamalarının ilk şekli eğlence ve keşif
amaçlıydı. 1870’lere gelindiğinde tren ile seyahatlerin amacı dağları veya kıyı manzaralarını
görmek içindi. 1950’lerin başında ise eski trenler kullanılarak yapılan tren turizmi, daha çok
geçmişi anımsama, yani nostalji amaçlı yapılan seyahatler şekline dönüştü. 1980’lerde ise hibrit
bir seyahat şekli gelişti. Yerel ve lüks trenlerin kullanımı ile tarihsel ve keşif amaçlı seyahatler
ortaya çıkmış (Blancheton ve Marchi, 2013:31) ve tren ile yapılan turist gezileri iki kategoride
sınıflandırılmıştır. Bunlardan ilki kültürel değeri olan yüksek alanlara yapılan kısa seyahatlerdir.
İkincisi ise önemli mesafeleri kapsayan gemi yolculuğu gibi yapılan otel trenlerdir (Gattuso vd.,
2019: 2011-2013). Tren-oteller hem vagonların hem de hizmetin kalitesi açısından demiryolu ile
gemi yolculuğu sunmak üzere önerilen trenlerdir. Bu tür teklifler, Güney Afrika'dan Kuzey
Amerika'ya, Kuzey Avrupa'dan Sibirya'ya kadar dünyanın çeşitli yerlerinde mevcuttur
(Thirumaran ve Raghav, 2017).
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Demiryolu turizmi heterojen olduğu için turistlerin demiryolu ile seyahat etme tercih nedenleri
kişiden kişiye değişebilmekte ve bu seyahatten aldıkları tatmin düzeyi de aynı şekilde farklılık
göstermektedir. Demiryolu turizmi tercih etme motivasyon unsurları da değişebilmektedir.
Demiryolu turizmi, manzaraların keşfi, yaşayan mirasla temas, yeni yerler görme arayışı gibi
nedenlerle yapılan rekreasyon faaliyetleridir (Blancheton ve Marchi, 2013:32). Eski buharlı
trenlerle yapılan nostaljik seyahatler geçmişe duyulan özlemi gidermek amaçlı yapılan
seyahatlerdir (Halsall, 2001). Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle oldukça popüler hale
gelen tren yolculukları insanların renkli ve farklı bir deneyim yaşamalarına neden olur. Ortalama
bir ya da iki gün süren tren yolculukları ile kentsel yaşamın yoğunluğundan ve stresinden
kurtulmak isteyen turistler, kültürel, nostaljik ve doğal ortam deneyimlerini fotoğraf veya video
çekerek sosyal mecralarda paylaşarak hayatlarına renk katarlar. Bu paylaşımlar tren
seyahatlerine katılma isteğini artırmaktadır (Çakmak ve Altaş, 2018:391-392).
Türkiye’de demiryolu seyahatleri ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında sayının yetersiz
olduğu anlaşılmaktadır. Eser ve Asmadili (2019), Doğu Ekspres ile ilgili çalışmasında Kars
kentinin ve Ani Harabelerinin kültürel öneminin ortaya çıkarılması ile daha da
geliştirilebileceğini ifade etmişlerdir. Sünnetçioğlu vd., (2020) ve Doğan vd., (2018) tarafından
yapılan çalışmalarda Doğu Ekspres tren seyahatlerinin son dönemdeki popülerliğinin nedenini
sosyal medyada yapılan paylaşımlara bağlamış ve çalışmalarında sosyal medya üzerinden
yapılan deneyim paylaşımlarının seyahat kararlarında etkili olduğunu belirlemişlerdir. Bingöl ve
Kozak (2020) ise Doğu, Van Gölü ve Güney Kurtalan Ekspresleri konulu çalışmasında, tren
seyahati tercih nedenlerinin yolda olmak, kültür, nostalji, manzara, ucuzluk gibi nedenlerle tercih
edildiğini, hizmet kalitesinde bazı sorunların olduğunu ve aktivelerin yetersiz olduğunu tespit
etmişlerdir.

Dünyadaki Demiryolu Turizm Seyahatlerinin Değerlendirilmesi
Dünyada çekici rotaları ile tren seyahat hizmeti sunan ülkelerin başında Fransa, Rusya,
Avusturya ve İsviçre gelmektedir (Bingöl ve Kozak, 2020). Dünya’da nostaljik tren seyahati
sunan pek çok kültürel rota vardır. Bunlara örnek verecek olursak, Avustralya’daki The Ghan,
Rusyada’ki Trans Sibirya ve İsviçre’deki Glacier Ekspres önemli tren turizmi rotalarıdır. The
Ghan tren seyahati rotası; Güney Avusturalya’dan başlar, kuzeyde yer alan Darwin’e kadar
ulaşır. İsviçre Alplerini görme fırsatı sunan Glacier Ekspresi dünyanın en yavaş tren
seyahatlerinden bir olarak kabul edilir. Seyahati boyunca 91 tünel ve 291 köprüden geçen bu
seyahat treninin geniş pencereleri sayesinde Matterhon Dağı ve İsviçre Büyük Kanyonu gibi
doğal manzaraların rahatça izlenmesi sağlanmıştır. Rusya’da bulunan Trans Sibirya Ekspresi ise
dünyanın en çok ilgi gören tren seyahat rotalarından biridir. Moskova’dan başlayan tren seyahati
tüm Rusya’yı dolaşmakta ve doğuda yer alan liman kasabası Vladivostok’a kadar devam
etmektedir (www.momondo.com.tr). Uzak Doğu’yu Batı Avrupa’ya bağlayan bu tren rotası
tarihte çeşitli isimler ile anılmıştır. Bunlar, Trans Sibirya Kara Köprüsü, Trans Sibirya Rotası ve
Trans Sibirya Hattıdır (Liliopoulou vd., 2005). Bazı demiryolu hatları UNESCO tarafından
Kültürel Dünya Miras Listesine alınan bazı demiryolu hatlarından biri Hindistan’ın Batı Bengal
eyaletinde 1879-1881 yılları arasında inşa edilmiş, Darjeeling Himalayan Demiryolu’dur
(https://en.wikipedia.org). Dünyanın önde gelen 12 demiryolu, güzergâhları ve mesafeleri ile
ilgili bilgi Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Dünyanın Önemli Demiryolu Hatları
Demiryolu Adı
The Ghan
Glacier Express
Trans Siberian Ekspres
Flam Railway
TranzAlpine
The Jacobite
Rocky Mountainer
Grand Canyon Railway
Bergen Railway
Palace on Wheels
Alishan Forest Railway
Doğu Ekspresi

Mesafe
(Km)
2979
290
9289
30
223
135
1398
105
371
3000
86
1310

Ülke
Avustralya
İsviçre
Rusya
Norveç
Yeni Zelanda
İskoçya
Kanada
ABD
Norveç
Hindistan
Tayvan
Türkiye

Güzergâh
Adelaide-Darvin
Zermatt-St.Moritz
Moskova-Vladivostok
Flam-Myrdal
Christchurch-Greymouth
Fort William-Mallaig
Vancouver-Banff
Williams-Grand Canyon National
Park
Bergen-Oslo
Yeni Delhi-Agra Chiayi
Ankara- Kars

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.
Dünyada demiryolu turizm hizmeti sunan ve önemli tren yolculuklarından biri olan The Ghan
Avusturalya’nın geniş alanlarından geçer. Her şey dâhil sistemi ile gold ve platinum şeklinde iki
çeşit hizmet seviyesinde yiyecek ve içecek sunulur. Tren seyahati boyunca turistik çekiciliği olan
yerlerde ekstra molalar verilir. Gidilen noktalardaki özel restoranlarda yemekler yenilir.
Yolcuların
tatil
tadında
bir
seyahat
geçirmesi
için
hizmetler
planlanır
(https://www.australia.com). Tek bir yolculukta dört mevsim yaşama imkânı sunan Glacier
Ekspres tren yolculuğu esnasında beş yıldızlı otellerde sunulan bir hizmet anlayışı
benimsenmiştir. Çok çeşitli ve zengin bir yeme- içme hizmeti sunulmaktadır. Tren
vagonlarındaki tavana kadar varan pencere genişliği yolcuların seyahat esnasında geçtikleri
noktalardaki manzaların keyfine varmalarını sağlayan önemli bir özelliktir. Çalışanların özenli
seçilmesi hizmete verdikleri önemi ortaya koymaktadır (https://www.youtube.com/). Kanada
Rocky Mountainer 2 gün süren lüks bir tren yolculuğudur. Tren vagonları çok iyi döşenmiş ve
tavana kadar varan geniş camlarla kaplıdır. Yolculuk boyunca istenildiği zaman alınabilecek
oldukça çeşidi bol bir yeme içme menüsü vardır. Geçilen güzergâhlarda tren personelleri
tarafından bilgilendirme yapılmakta ve yolcuların eğlenceli zaman geçirebilmeleri için çeşitli
etkinlikler düzenlenmektedir. Yolculuğu daha keyifli hale getirilebilmesi için çok iyi sunulan bir
hizmet anlayışı benimsenmiştir (https://www.youtube.com/). Palace on Wheels 7 gün süren tren
yolculuğu beş yıldız bir otel gibi hizmet sunan iyi döşenmiş vagonlara sahiptir. Hindistan’ının
ve geleneklerinin iyi tanıtıldığı tren yolculuğu dünyada pek çok insan tarafından tercih edilen bir
tren seyahatidir (https://www.youtube.com).

Doğu Ekspres Tren Seyahati
TCDD tarafından, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türkiye’de yapılan tren hatlarından biri
olan Doğu Ekspres hattının inşasının tamamlanması aşamalı gerçekleşmiştir. İlk olarak 1927’de
Ankara- Kayseri, ardından 1930’da Sivas, 1938’de Erzincan, 1939 ise Erzurum hattı
tamamlanmıştır. Tamamlanan bu hat Ruslar tarafından daha önce inşa edilen Erzurum- Kars
demiryoluna bağlanarak, Doğu Ekspres hattı oluşturulmuştur (Temizgüney, 2015). Doğu
Ekspres rotası; Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars illerini kapsamaktadır. Doğu
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Ekspres TCDD’ye ait kompartımanlı bir seferdir. Ankara- Kars arası 1310 km olan yol yaklaşık
24 saatte tamamlanır (Kırtıloğlu, 2016).
Şekil.1 Doğu Ekspres Güzergâhı

Kaynak: http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/tren/dogu-ekspresi/
Covid-19 pandemisinden dolayı belli bir süre hizmet veremeyen bu hat yaklaşık 1910 km dir.
Doğu Ekspres treni pulman, kompartımanlı örtülü kuşet, yemek ve yataklı olmak üzere çeşitli
vagon tiplerinde hizmet vermektedir.
Pulman Vagon: Yolcuları rahat ettirebilmek için ergonomik tasarımlarla hazırlanmış bu vagon tipi,
diğer vagon tiplerine göre daha ekonomiktir. Pulman vagon koltuk sistemi 2+1 olarak döşenmiş
ve koltuklar geriye yatırılabilir özellikte tasarlanmıştır. Koltuk aralarında açılıp katlanabilir
masalar ile koltuk üstlerinde yolcuların bagajlarını koyabilecekleri alanlar mevcuttur. Seyahat
esnasında koltuk kenarlarında yer alan prizlerle yolcular çeşitli elektronik eşyalarını şarj
edebilmektedirler. Pulman vagonların her iki tarafında sadece pulman vagonlarla seyahat
edenlerin kullanabilecekleri tuvaletler vardır. Evcil hayvanların taşınmasına izin verilen tek
vagon tipidir.
Örtülü Kuşetli Vagon: Karşılıklı ikişer kişilik koltuğun yer aldığı, toplamda ise dört kişilik
koltuğun (istenirse 4 kişilik yatak haline dönüştürülebilen) olduğu vagon tipidir. Vagon
içerisinde bagaj bölümü, wc., lavabo ve prizler vardır. Örtülü kuşetli vagon, pulman vagonlara
göre daha rahat ve kullanışlıdır, fakat evcil hayvan taşıma izni bu vagon tipinde yoktur.
Kompartıman Vagon: Ayrı bölümlerden oluşan bu vagon tipi içerisinde var olan ses ve ısı yalıtımı
sayesinde mevsime uygun bir ortam oluşturulur. Vagon, yolcuları nasıl rahat ettirebiliriz
düşüncesiyle dekore edilmiştir. Bu nedenle yolculara güvenli, emniyetli ve eğlenceli bir seyahat
imkânı sunar.
Yemekli Vagon: Tüm hijyen koşulları oluşturularak, tren ile seyahat eden tüm yolculara yeme-içme
hizmeti sunmak için dizayn edilmiş vagondur. Yolcular tren seyahati boyunca istedikleri
zamanda bu vagona gidip yeme-içme siparişi verebilir (http://www.tcddtasimacilik.gov.tr /).
Kış turizmi ve kültür turizmi gibi alternatif turizm faaliyetleri dâhilinde olan Doğu Ekspres tren
seferleri, diğer ulaşım türlerine göre daha ucuz olmasından dolayı sosyal turizm faaliyetleri
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kapsamında değerlendirilebilir (Arslan, 2018). Özellikle son yıllarda sosyal medya üzerinde sıkça
gündeme gelen Doğu Ekspres yolculuğu sıradan bir seyahat değil, farklı deneyimlerin yaşandığı
bir yolculuk haline gelmiştir (Ceylan vd., 2018).
Dünyanın en güzel turistik rotalarından biri olan Doğu Ekspres, eski Ankara Garı’ndan hareket
etmekte ve seyahat güzergâhı boyunca belli noktalarda yerel tur amaçlı uzun süreli duruşlar
yapmaktadır. Ankara- Kars’a yolculuğu boyunca duruşlar, İliç (3 saat), Erzincan (2 saat 40
dakika), Erzurum (2 saat 40 dakika) şeklindedir. Kars’tan Ankara’ya gidişteki duruşlar ise Divriği
(2 saat 36 dakika), Bostankaya- Sivas (3 saat 09 dakika) dır. Ankara’dan Kars’a varış yaklaşık 31
saat, Kars Ankara arası ise yaklaşık 30 saat sürmektedir (Turistik Doğu Ekspresi - TCDD
Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
Şekil 2. Doğu Ekspres Treni

Kaynak: http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/tren/dogu-ekspresi/
Doğu Ekspres sadece bir turistik tren seyahati değil, doğu illerini birbirine bağlayan bir
demiryolu hattıdır (IHA, 2019). Doğu Ekspres Tren yolculuğu son yıllarda oldukça popüler bir
kış aktivitesi haline gelmiştir (Kırtıloğlu, 2016). Bu durum tur şirketlerinin dikkatini çekmiş ve
tur şirketi tarafından vagon kiralama ile pazarlanması mümkün hale gelmiştir. Tur şirketleri
tarafından kiralanan vagonlar Doğu Ekspres trenine sonradan ilave edilebilmektedir. Bu
vagonlar için seyahat fiyatına konaklama, yemek ve gezi hizmetleri de isteğe göre ilave edilmekte
ve tur paket fiyatı belirlenmektedir (Bulut ve Eşitli, 2019).

YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı, Turistik Doğu Ekspres treni ile Ankara’dan Kars’a yolculuk yapan
kişilerin seyahat deneyimlerini ve yolculukları boyunca sunulan hizmetlerin kalitesini
değerlendirmek ve Turistik Doğu Ekspres tren seyahatinin eşsiz bir deneyim haline
getirilmesidir. Ayrıca; varsa eksikliklerin tespit edilip, daha iyi hizmet sunulması için önerilerde
bulunmaktadır. Çalışmada verilerin derinlemesine ve farklı boyutlarda yorumlanabilmesi için
nitel araştırma yönteminin daha uygun olacağı düşünülmüş, bu amaç doğrultusunda çalışma
kurgulanmıştır. Nitel araştırma yöntemi sosyal bilimlerde gittikçe daha çok kullanılmaktadır
(Karataş, 2015). İnsanların bakış açılarını, duygularını, öznel deneyimlerini ve algılarını ortaya
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koymak için ilgili kişilerle görüşme en etkili yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırmada
nitel araştırma tekniğinin kullanılmasının bir diğer nedeni ise, katılımcıya sınırlama getirmeden
rahat bir şekilde soruları yanıtlamasını sağlamaktır. Bu sebeple ilgili kişilerle görüşme yapmak
için açık uçlu soruların da olduğu bir görüşme formu hazırlanmıştır Görüşmeler 25-28 Ocak 2019
yılında Turistik Doğu Ekspres ile Ankara- Kars seferine katılan, Kars’a iniş yapan ve görüşmeyi
kabul eden 56 yolcu ile 25-35 dakika arası kalıcı görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada, ilk etapta kavramsal yapı ve görüşmelerin veri analizi için bir çerçeve
oluşturulmuş, sonrasında ise veriler düzenlenmiştir. Son aşamada ise veriler tanımlanarak,
bulguların
açıklanması,
ilişkilendirilerek
anlamlandırılması
ve
yorumlanması
gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR
Görüşmeler neticesinde elde edilen katılımcıların demografik ve seyahat bilgilerine yönelik
değerlendirme sonuçları aşağıdaki gibidir.

Katılımcıların Demografik ve Seyahat Bilgileri
Demografik özellikler seyahat bilgileri cinsiyet, yaş, eğitim ve meslek, tren seyahatini çevreye
tavsiye etme durumu, duraklarda kalış süresi yeterlilik ve yeme-içme hizmeti alma durumu
Tablo 2’de mevcuttur. Bu tabloya göre, katılımcıların çoğunluğu 32’si (%57) erkek; 24’ü (%43) ise
kadındır. Katılımcıların yaş aralığı (%71) oranında 17- 40 arasında değişmektedir. Eğitim durumu
bakımından üniversite mezun ve okuyor durumda olanların sayısı yarıdan fazladır (%64).
Katılımcıların 20’si (%35) kamu çalışanı, 16’sı (%29) öğrenci geri kalanlar ise özel sektör çalışanı
ve çalışmayanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların hepsi tren seyahatini şiddetle tavsiye
etmektedir. Katılımcıların çoğunluğu trenin duraklarda bekleme süresini yeterli bulmamaktadır
(%66). Katılımcıların yarıdan fazlası durulan duraklarda yeme hizmeti almamaktadır (%54).
Tablo 2. Katılımcıların Demografik ve Seyahat Bilgileri
Demografik ve Seyahat Bulguları

(n)

(%)

Erkek
Kadın
Yaş
17-25
26-40 arası
41 -50 arası
51 ve üstü
Eğitim
İlköğretim
Lise
Önlisans ve Lisans (mezun veya okuyor)
Lisansüstü
Meslek
Kamu çalışanı
Özel sektör
Öğrenci
Çalışmıyor
Tren seyahatini çevreye Tavsiye Etme Durumu
Evet, tavsiye ediyorum
Hayır, tavsiye etmiyorum
Durulan İstasyonlarda Kalış Süresi Yeterlilik Durumu
Evet, yeterli
Hayır, yetersiz
Durulan İstasyonlarda Yeme Hizmeti Alma Durumu
Evet, aldım
Hayır, almadım
TOPLAM

32
24

57
43

18
22
7
9

32
39
13
16

4
9
36
7

7
16
64
13

20
14
16
6

35
25
29
11

56
0

100
0

19
37

34
66

26
30
56

46
54
100
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Doğu Ekspres Tren Seyahati Tercih Edilme Nedenleri
Tren seyahatine katılma tercih nedeniniz nedir sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde
katılımcıların en çok sıraladıkları nedenler doğal güzellik (30/56), turistik gezi (27/56), reklam
(21/56), ucuzluk (15/56), nostalji (12/56), güvenli (11/56), merak (9/56), konforlu (6/56) olarak
belirlenmiştir. Verilen cevaplar kelime bulutu şeklinde aşağıdaki Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3: Tren Seyahati Tercih Nedenleri
Doğal güzellik, tren yolculuklarının temel motivasyon unsuru olarak görülen bir kavramdır.
Yolculuk anında geçilen noktaların doğal güzelliklerini, manzaraları izlemek tren yolculuklarının
en önemli katılma nedeni olarak belirlenmiştir.
K: “Trenin geçtiği yerlerdeki doğal güzelliklere hayran kaldım. Manzaralardan çok etkilendim. Yanıma
aldığım fotoğraf makinemle doğal manzaraları fotoğrafladım. Zaten tren seyahatini tercih etme nedenimde
bu doğal ortamı yaşamak ve fotoğraflamakdı”.
K: Gerçekten yaşanması gereken bir yolculuk geçirdim. Geçtiğimiz noktalardaki doğal güzellikler ve
manzaralar beni büyüledi. Tren seyahatine katılma nedenim doğal güzellikleri görmek içindi. Dağ
manzaraları, geniş düzlükler, kırsal köy yaşamları, geçtiğimiz her nokta tam kartpostallık manzaralardı.
Yolculuk boyunca değişen manzaraları izlemek, yolculuktan alınan keyfi artırmaktadır (Halsall,
2001; Alkan, 2018; Bingöl ve Kozak, 2020). Tren yolculuğu esnasında geçilen yerdeki doğal
güzellikler, manzaralar, kırsal köy, dağ manzaraları ve doğal yaşam manzaraları bu
yolculukların tercih edilmesinde en önemli neden olarak görülmektedir.
Turistik gezi; tren yolculuğunun ikinci sırada tercih nedeni olarak belirlenmiştir. Farklı turistik
deneyim yaşamak isteyen insanlar için tren yolculuğu da önemli bir alternatiftir.
K: Daha önce böyle bir geziye katılmamıştım. Ben çok sık turisttik gezi yaparım. Farklı deneyimler yaşamak
benim hobilerim arasındadır. Tren seyahati deneyimi de yaşamak istedim ve bu nedenle bu turistik geziye
katıldım.
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İnsanlardaki faklı deneyim yaşama isteği, bu tip gezilere insanların katılmasını sağlayan önemli
bir neden olarak görülmekte ve insanların seyahat tercihlerini etkilemektedir.
Araştırmada tren yolculuklarının tercih nedenleri arasında reklamın da etkisinin olduğu kabul
görmüştür. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar bu yolculuğa katılma nedenleri
arasında yer almıştır.
K: Doğu Ekspres tren seyahatini sosyal medya reklamlarında gördüm. Yapılan reklam paylaşımlarından
çok etkilendiğim için bu seyahate katılmaya karar verdim.
Doğu Ekspres Tren seyahatlerinin son dönemdeki popülerliğinin nedenini sosyal medyada
yapılan deneyim paylaşımlarının seyahat kararlarında etkilidir (Sünnetçioğlu vd., 2020; Doğan
vd., 2018).
Nostalji, ucuzluk, konfor, merak ve güvenli olması da katılma nedenleri olarak belirlenmiştir.
K: Trenin tasarımı bana geçmişi hatırlattığı için bu seyahate katılmak istedim. Benim çocukluğum köyde
geçti. Köyümüzün içinden kara tren geçerdi ve bizim köy kara trenin durduğu bir duraktı. Çocukluğumda
tren ile çok yolculuk yaptım. Ama uzun süredir trene binmemiştim. Bu özlemi bu seyahat ile gidermek için
katıldım.
K: Diğer ulaşım araçlarına göre tren ile seyahat etmek çok ucuz. Bilet fiyatları uygun olduğu için treni
tercih ettim. Dönüş için de bilet aldım. Hem geziyorum hem de istediğim yere uygun fiyat ile gidiyorum.
K: Ulaşım araçları içerisinde en güvenlisi trenler ile yapılan seyahatlerdir. Kaza oranlarına bakıldığında
bunu görmek mümkün.

Doğu Ekspres Tren Seyahati Hizmetlerindeki Yetersizlikler
Katılımcılara seyahatleri boyunca aldıkları hizmetlerle ilgili yetersizlikler sorulduğunda, en çok
tekrar edilen cevaplar tuvaletlerin temizliği (18/56), Lavobolar dar (12/56), vagonlardaki prizler,
duraklarda durma süresi yetersiz (8/56), Hizmette herhangi bir eksiklik yok (8/56), havalandırma
eksik, sigara içme alanı yok (7/56), vagonlarda ışıklandırma eksik (6/56), Yüksek ses (5/56), yemeiçme yetersiz, odalar çok dar, camlar çok küçük (4/56), Koridorlar dar ve soğuk (2/56) şeklinde
sıralanmıştır.
Tablo 3. Tren Seyahati Hizmet Yetersizliği
Hizmet Yetersizliği
Tuvalet Temizliği Yetersiz
Sigara İçme alanı yok
Lavabolar dar
Duraklarda durma süresi az
Vagonlardaki prizler eksik
Vagonlarda ışıklandırma eksik
Camlar çok küçük

Frekans
18
7
12
8
8
6
4

Hizmet Yetersizliği
Çalışanlar kaba ve sinirli
Hizmet yeterli
Havalandırma yetersiz
Koridorlar dar ve soğuk
Yüksek ses
Yeme- içme yetersiz
Odalar çok dar

Frekans
7
8
7
2
5
4
4

Doğu Ekspres tren seyahati hizmetleri ile ilgili yetersizlikler sorusuna en çok verilen cevap lavabo
temizliği ve lavaboların küçük olmasıdır. Seyahatin uzun olması lavaboların daha çok
kullanılmasına gerektirmektedir. Bu durum sürekli bir temizlik ihtiyacı doğurmaktadır. Yetersiz
temizlik müşteri memnuniyetsizliğine neden olmuştur.
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K: Seyahat çok güzeldi. Bizim en çok sorun yaşadığımız durum tuvaletlerin temizliği ve bakımıydı.
Tuvaletler hiç temiz değildi. Lavabolar çok dardı. Tuvaletler ile ilgi önlem alınması gerekir.
Hizmet alanlarında temizlik yolcuların en çok önemsediği konudur. Araştırmaya katılan
yolcuların büyük bir çoğunluğu tuvalet temizliği ve tuvaletlerin yetersizliği ile ilgili görüşlerini
dile getirmişlerdir. Yolcuların rahat edebileceği hijyenik koşulların sağlanması yapılan hizmetin
en önemli parçasıdır.
Tren teçhizatları ile ilgili bazı yetersizliklerin olduğu yolcular tarafından belirtilmiştir.
Vagonlarda prizlerin eksik olduğu, ışıklandırma ve havalandırma sistemlerinde eksikler olduğu,
camların küçük, koridorlar ve odaların dar olduğu ile ilgili bazı eksiklikler yolcular tarafından
belirtilmiştir.
K: Vagonlarda prizler yolcular için yetersizdi. İlaveten çoğu priz çalışmıyordu. Seyahatin uzun olması
prizlere olan ihtiyacı artırmaktadır.
K: Işıklandırma ve havalandırma sistemleri böyle uzun bir yolculuk için yetersiz kalmıştır.
K: Geçtiğimiz yerlerdeki doğal güzellikleri ve doğa manzaralarını daha geniş bir camdan izlemek isterdim.
Camlar bence küçük. Dünyadaki turistik trenleri biraz araştırdım. Trenlerde dış manzarayı izlemek için
çok geniş camlar kullanılmış.
K: Böyle uzun bir tren seyahati için odalarda dar tasarlanmış, daha geniş vagonlar kullanılmalıdır.
Tren seyahati esnasında yaşanan küçük gibi görünen bir olumsuzluk bile seyahatin tamamını
etkileyecek bir sonuç doğurabilir. Prizlerin çalışmıyor olması, ışıklandırma ve havalandırma
sistemlerinin yetersizliği ve odalar ve vagonların çok dar dizayn edilmesi yolcuları olumsuz
etkilemiştir.
Bir gündüz, bir gece süren tren seyahati ile ilgili hizmet yetersizliklerinden bazıları ise
istasyonlarda durma süresinin yetersiz olması, yeme-içme hizmetinin yetersizliği ve çalışanların
kaba davranışları ile ilgilidir.
K: Çalışanlar yolculara davranışları ile ilgili eğitilmelidir. Çünkü sorduğumuz sorulara çok kabaca
cevaplar aldık.
K: Durulan duraklar yeme içme hizmeti almak için yetersiz. Bence molalar uzun olmalıdır.
K: Tren içinde verilen yeme-içme hizmeti bence çok yetersiz. İyi ki evden yemek için bir şeyler getirmişiz.
Yaklaşık 30 saat süren bir seyahat boyunca yemek, mola sürelerinin azlığı ve çalışanların
davranışlarındaki nezaketsizlik bazı yolcuların yetersiz gördüğü hizmetlerdir.

Kars’ta Katılmak İstenen Turistik Aktiviteler
Katılımcılara Kars’ta ne tür aktivitelere katılacaksınız sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde
Sarıkamış kayak merkezine gitmek 36/56, Yöresel Mutfağı deneyimlemek 12/56, Çıldır gölünde
kızağa binmek 8/56 olduğu belirlenmiştir.
K: Kars’ın doğası çok güzel, Kars’a indiğimizde çok farklı duygular yaşadım. Ortamdan çok etkilendim.
Özellikle Kars Sarıkamış Kayak Tesislerine gidip, orada kaymak istiyorum. Tesislerin kar kalitesi ve
manzarası çok güzelmiş.
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K: Son durağı Kars olan Doğu Ekspres turistik tren seyahatleri önemli turistik değere sahiptir. Kars’a tren
ile turist akışı sağlayacak bu tren rotası daha cazip hale getirilmelidir. Kars pek çok medeniyetin izlerini
taşıyan arkeolojik bir şehirdir. Doğası, doğal manzaları, tarihi mekânları ve gastronomisi ile cazip bir
şehirdir.
K: Sosyal medyada gördüğüm atlı kızaklara binmek istiyorum. Gölün buzunu kırarak tutulan balıklardan
yemek istiyorum.
K: Doğu Ekspres treni bence özellikle Kars için çok önemli bir turizm potansiyeli taşıyor. Tren seyahatinin
hizmet ile ilgili bazı eksiklikleri var. Bunlar giderilir ve daha profesyonel hizmet sunulursa bu turistik rota
gelecekte çok popüler olacaktır. Ben seyahat boyunca çok güzel deneyimler yaşadım, çok eğlenceli anlar
geçirdim. Yaşanan bazı sıkıntılara rağmen seyahat çok güzeldi.
Kafkas Coğrafyasının bir parçası olan (Bingöl, 2011) Kars İlinin jeopolitik konumu, günümüze
kadar pek çok kültür ve medeniyetin etkisi altında kalmasına neden olmuştur (Demir, 2017). Pek
çok medeniyetin izini taşıyan Kars ili görülmesi gereken bir şehirdir. Özellikle Sarıkamış Kayak
merkezi, Çıldır Gölü ve yöresel yemekleri katılımcıların deneyimleme istekleri arasındadır.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmanın amacı, Turistik Doğu Ekspres treni ile Ankara’dan Kars’a yolculuk yapan kişilerin
seyahat deneyimlerini ve yolculukları boyunca sunulan hizmetlerin kalitesini değerlendirmek ve
Turistik Doğu Ekspres tren seyahatinin eşsiz bir deneyim haline getirilmesidir. Ayrıca; varsa
eksikliklerin tespit edilip, daha iyi hizmet sunulması için önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda
Doğu Ekspres tren seyahati tavsiye etme durumu, istasyonlardaki kalış süresinin yeterlilik
durumu, istasyonlardaki yeme hizmeti alma durumu, Doğu Ekspres tren seyahati tercih edilme
nedenleri, Doğu Ekspresi tren seyahati hizmetlerindeki yetersizlikler ve Kars ilinde katılmak
istenen turistik aktiviteler nelerdir belirlenmiştir. Araştırma kapsamında 56 kişinin görüşüne
başvurulmuştur.
Tren yolculuklarına katılanlar çoğunlukla gençlerdir. Yolcuların çoğunluğu erkek olsa da kadın
yolcular da (%43) önemli bir oranda bu yolculuğa katılmıştır. Başka bir ifade ile tren yolculuğuna
katılanların büyük bir çoğunluğu gençtir ama cinsiyet konusunda büyük bir farklılık yoktur.
Benzer şekilde Bingöl ve Kozak (2020) de gençlerin tren yolculuklarını daha çok tercih ettiği; fakat
cinsiyet konusunda büyük bir farklılık olmadığını belirlemişlerdir. Eğitim durumu bakımından
üniversite mezun ve okuyor durumda olanların sayısı yarıdan fazladır. Katılımcıların hepsi tren
seyahatini şiddetle tavsiye etmektedirler. Katılımcıların çoğunluğu trenin duraklarda bekleme
süresini yeterli bulmamakta ve kalış sürelerinin artırılması gerektiğini düşünmektedirler.
Katılımcıların yarıdan fazlası durulan duraklarda yeme hizmeti almamaktadır. Tren de sunulan
yemek hizmetinin de yetersiz olduğunu ifade ettikleri için, buradan yolcuların yanlarında yemek
ve içecek getirdiklerini söylenebilinir.
Yolculuk boyunca değişen manzaraları izlemek, yolculuktan alınan keyfi artırmaktadır (Halsall,
2001; Alkan, 2018; Bingöl ve Kozak, 2020). Tren yolculuğu esnasında geçilen yerdeki doğal
güzellikler, manzaralar, kırsal köy, dağ manzaraları ve doğal yaşam manzaraları bu
yolculukların tercih edilmesinde en önemli neden olarak görülmektedir. Tren yolculuğunun
ikinci sırada tercih nedeni olarak belirlenen turistik gezi, farklı turistik deneyim yaşamak isteyen
insanlar için önemli bir alternatiftir. İnsanlardaki faklı deneyim yaşama isteği, bu tip gezilere
katılımı etkileyen önemli bir neden olarak görülmektedir.
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Araştırmada tren yolculuklarının tercih nedenleri arasında reklamın da etkisinin olduğu kabul
görmüştür. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar bu yolculuğa katılma nedenleri
arasında yer almıştır. Sünnetçioğlu vd., 2020 ve Doğan vd., 2018 Doğu Ekspres tren
seyahatlerinin son dönemdeki popülerliğinin nedenini sosyal medyada yapılan deneyim
paylaşımlarının seyahat kararlarında etkilediği sonucu ile örtüşmektedir.
Tren yolculuklarının seçimini etkileyen diğer nedenler ise nostalji, ucuzluk, konfor, merak ve
güvenli olma olarak belirlenmiştir. Nostalji yaşamak için de tercih edilen tren yolculukları
esnasında duraklar ve varış noktalarındaki yaşayışlar tren yolculuklarının seçimini etkilemiştir.
Allis vd., (2016) göre eski yaşam tarzlarını hatırlatan nostaljik trenler, kültür unsurlarını yansıtır.
Doğu Ekspres yolculuğunu başkalarına şiddetle tavsiye eden yolcular, seyahat esnasındaki
hizmetlerde bazı yetersizlikler olduğunu ifade etmişlerdir. Doğu Ekspres tren seyahati hizmetleri
ile ilgili yetersizlikler nelerdir sorusuna en çok verilen cevap lavabo temizliği ve lavaboların
küçük olmasıdır. Seyahatin uzun olması lavaboların daha çok kullanılmasına gerektirmektedir.
Bu durum sürekli bir temizlik ihtiyacı doğurmaktadır. Yetersiz temizlik müşteri
memnuniyetsizliğine neden olmuştur. Hizmet alanlarında temizlik yolcuların en çok önemsediği
konudur. Araştırmaya katılan yolcuların büyük bir çoğunluğu tuvalet temizliği ve tuvaletlerin
yetersizliği ile ilgili görüşlerini dile getirmişlerdir. Yolcuların rahat edebileceği hijyenik
koşulların sağlanması yapılan hizmetin en önemli parçasıdır. Ortalama 30 saat süren tren
seyahati ile ilgili hizmet yetersizliklerinden bazıları ise istasyonlarda durma süresinin yetersiz
olması, yeme-içme hizmetinin yetersizliği ve çalışanların kaba davranışları ile ilgilidir. Bingöl ve
Kozak (2020) Doğu, Kurtalan ve Van Gölü Ekspresleri ile ilgili yapmış olduğu çalışmada hizmet
kalitesi ile ilgili eksiklerin olduğu yönünde tespitleri vardır. Kars’ın turistik çekiciliği yüksek olan
özellikle Sarıkamış Kayak merkezi, Çıldır Gölü ve yöresel yemekleri katılımcıların deneyimleme
istekleri arasındadır.
Tren teçhizatları ile ilgili bazı yetersizliklerin olduğu yolcular tarafından belirtilmiştir.
Vagonlarda prizlerin eksik olduğu, ışıklandırma ve havalandırma sistemlerinde eksikler olduğu,
camların küçük, koridorlar ve odaların dar olduğu ile ilgili bazı eksiklikler yolcular tarafından
belirtilmiştir.
Dünyadaki önemli tren yolculuklarına baktığımız zaman müşteri memnuniyeti yönlü
uygulamaların olduğu görülmektedir. Örneğin The Ghan Avusturalya’nın geniş alanlarından
geçen tren seyahati boyunca turistik çekiciliği olan yerlerde ekstra molalar verilir. Gidilen
noktalardaki özel restoranlarda yemekler yenilir. Yolcuların tatil tadında bir seyahat geçirmesi
için hizmetler planlanlanır. Glacier Ekspres tren yolculuğu esnasında beş yıldızlı otellerde
sunulan bir hizmet anlayışı benimsenmiştir. Çok çeşitli ve zengin bir yeme- içme hizmeti
sunulmaktadır. Tren vagonlarındaki tavana kadar varan pencere genişliği yolcuların seyahat
esnasında geçtikleri noktalardaki manzaların keyfine varmalarını sağlayan önemli bir özelliktir.
Çalışanların özenli seçilmesi hizmete verdikleri önemi ortaya koymaktadır. Kanada Rocky
Mountainer tren vagonları çok iyi döşenmiş ve tavana kadar varan geniş camlarla kaplıdır.
Yolculuk boyunca istenildiği zaman alınabilecek oldukça çeşidi bol bir yeme içme menüsü vardır.
Geçilen güzergâhlarda tren personelleri tarafından bilgilendirme yapılmakta ve yolcuların
eğlenceli zaman geçirebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Yolculuğu daha keyifli
hale getirilebilmesi için çok iyi sunulan bir hizmet anlayışı benimsenmiştir. Palace on Wheels tren
yolculuğu beş yıldız bir otel gibi hizmet sunan iyi döşenmiş vagonlara sahiptir. Hindistan’ının
ve geleneklerinin iyi tanıtıldığı tren yolculuğu dünyada pek çok insan tarafından tercih edilen bir
tren seyahatidir.
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Dünyada faaliyet gösteren yukarıda özelliklerini sıraladığım tren yolculukları ile yarışabilecek
düzeyde olan Doğu Ekspres treninde de dünyadaki örneklerinde olduğu gibi hizmetler
sunulabilir. Bu amaçla, Türkiye’den ve dünyadan pek çok yolcu çekebilecek bir kapasiteye sahip
bu rotayı daha cazip hale getirebilmek için bazı öneriler sunulmuştur.
Ø Duraklarda ve varış noktalarındaki kalış süreleri artırılarak, durulan noktaların kültürel
özelliklerini yansıtacak farklı alternatifler sunulabilir.
Ø Seyahat esnasında yolcuların eğlenceli zaman geçirebilmesi için çeşitli aktiviteler
düzenlenebilir.
Ø Geçilen yerler ile ilgili sanki bir tura katılmış gibi yolcular bilgilendirilebilir.
Ø Tren yemek vagonu menüsü çeşitlendirilebilir. Yolcuların yanlarında erzak
getirmelerine ihtiyaç duymayacakları şekilde yeniden eklemeler yapılabilir.
Ø Farklı gelir gruplarına hitap edilecek şekilde vagonlar düzenlenebilir.
Ø Tren rotasında yer alan turistik çekiciliği fazla olan yerlerde ekstra molalar verilip,
yolculuk renklendirilebilir.
Ø Tren çalışanlarının seçiminde özenli davranılmalı, müşteri davranışı ile ilgili sürekli
eğitim verilmelidir. Unutulmamalıdır ki hizmetin kalitesini etkileyen önemli etkenlerden
biri çalışanların tavır ve tutumlarıdır.
Ø Dünyadaki örneklerine bakılarak, iyi döşenmiş tren vagonları eklenebilir.
Ø Tren yolculuklarının en çok tercih nedeni manzaraların keşfidir. Geçilen yerlerdeki doğal
manzaların keyfine daha çok varılabilmesi için camları daha büyük vagonlar Doğu
Ekspres trenine eklenebilir.
Bu öncü çalışma ile Doğu Ekspres tren yolculuğundaki hizmetlerin kalitesi değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Görüşmeyi kabul eden kişilerin eşsiz bir deneyim olarak nitelendirdikleri bu
yolculuğun daha çok tercih edilebilir hale getirilmesi için başka çalışmalara da ihtiyaç vardır.
Turistik Doğu Ekspres tren seyahatleri kırsal doğu illerinde önemli bir ekonomik canlılık
yaratmıştır. Ekonomik olarak dezavantajlı bu bölgenin kalkındırılması için yapılacak Turistik
Doğu Ekspres tren rotası Nahcivan özerk cumhuriyetine uzatıla bilinirse daha çekici hale
gelebilir. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında 2020 yılının son
aylarında Karabağ’da ki savaşın ardından yapılan anlaşma gereği, Azerbaycan Cumhuriyetine
bağlı, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan’ın diğer bölgelerine geçişi sağlayacak
“Zengezur“ koridorunun açılacak olması, bu hattın geliştirilmesi ve daha cazip hale
getirilmesinde önemli bir avantaj sağlayabilir. Zira bahsi geçen o coğrafyada, turizm açısından
çok önemli yerlerin varlığı bilinmektedir. Bu durum Türk dünyası ile bağlantıyı sağlayabilmek
açısından, stratejik bir önemi de beraberinde getirmektedir.
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Öz
COVID-19 sürecinde dünyada uzaktan çalışma oranlarında ciddi artışlar yaşanmakta ve bu
durum dünyada her geçen yıl daha popüler hale gelen dijital göçebelerin sayısını artırmaktadır.
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gelmektedir. Bu çalışmanın amacı Nomad List’de uluslararası veri tabalarından alınan güncel
veriler ve 10 binden fazla üyenin değerlendirmeleri ile oluşan verileri analiz edip 2020 yılı içinde
en çok tercih edilen ilk 20 destinasyona ait skorları kullanarak, destinasyonların nasıl
kümelendiklerini tespit etmek ve küme ortalamalarına göre küme profillerini tanımlamaktır.
İkincil veriler konunun pek çok kaynaktan alınmış özetini içerdiği için araştırmada NomadList
üzerinden elde edilen ikincil veriler kullanılarak SPSS paket programı ile k-ortalamalar
kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme analizi sonucunda oluşan kümeler isimlendirilmiş ve
ortalamalar açısından karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda yüksek toleranslı-lüks dijital göçebe
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Abstract
In the COVID-19 process, there is a serious increase in the rate of remote working in the world,
and this increases the number of digital nomads that are becoming more popular every year in
the world. Used by more than 1 million people in 2020, nomadlist.com has become the most
preferred platform for digital nomads for both destination selection and communication
networks. The purpose of this study is to analyze the data in the Nomad List to determine how
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GİRİŞ
Dünya Turizm Barometresi'nin yeni sayısına göre, uluslararası turist girişlerinde yılın ilk
yarısında %65 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Dünyadaki ülkeler sınırlarını kapattıkça ve
pandemiye yanıt olarak seyahat kısıtlamaları getirdikçe, benzeri görülmemiş bir düşüş ile
COVID 19’un turizm üzerindeki ciddi etkisini ortaya koymaktadır. UNWTO'ya göre, OcakHaziran 2020 döneminde uluslararası seyahat talebindeki büyük düşüş, 440 milyon uluslararası
varış kaybına ve uluslararası turizmden elde edilen ihracat gelirlerinde yaklaşık 460 milyar ABD
Doları tutarında bir kayıp anlamına gelmektedir. Şu an ki kayıp, 2009 yılında küresel ekonomik
ve mali kriz sırasında uluslararası turizm gelirlerinde kaydedilen kaybın yaklaşık beş katını
oluşturmaktadır (UNWTO, 2021).
Günümüz ekonomisinde, teknolojik gelişmeler sürekli ve neredeyse kaçınılmaz olarak
kuruluşların iş modellerini, ürünleri ve hizmetleri veya pazarlama önlemlerini nasıl
tasarladıklarını yeniden şekillendirir. Bununla birlikte, dijitalleşme yalnızca ekonomik aktiviteyi
iş süreçleri açısından yenilemekle yetinmez, aynı zamanda bireysel olarak işin
organizasyonundaki değişiklikleri de teşvik eder (Richter vd., 2018). Diğer bir ifade ile iş
dünyasının dijitalleşmesi hem bireyleri hem de kuruluşları etkilemektedir. Sektörler genelinde
teknolojik ve yapısal ilerleme, bireylere çalışmalarını zamandan ve mekândan bağımsız olarak
yeniden düzenlemeleri için yeni bir potansiyel sunar (Nicholas ve Julian, 2021: 2111). Pandemi
süreci bu değişimi hızlandırmış ve uzaktan çalışma sayılarındaki artış hızını kısa sürede
beklenenin üstünde bir seviyeye taşımıştır.
Turizm için bilgi ve iletişim teknolojilerinin rolü, uzun zamandır popüler bir akademik araştırma
konusudur. Ancak medya kaynakları, Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) etkilerinin turizm tedarik
perspektifinin ötesine geçtiğini ve belki de seyahatin yaşamdaki potansiyel rolünü değiştirdiğini
öne sürmektedir. Özellikle bu kapsamda, kendini "dijital göçebe" olarak tanımlayan bireylere
atıfta bulunmaktadır (Reichenberger, 2017: 1). Dijital göçebe kavramı her ne kadar ilk olarak 1997
yılında kullanılsa da (Makimoto ve Manners, 1997), dijital göçebelerin turizm alanı açısından ele
alınması çok yenidir (Putra ve Agirachman, 2016; Pecsek, 2018; Hall vd., 2019; Orel, 2019; Cook,
2020; Wiranatha vd., 2020; von Zumbusch ve Lalicic, 2020; Prabawa ve Pertiwi, 2020; Hermann
ve Paris, 2020; Chevtaeva, 2021).
Dijital göçebeler, uzaktan çalışmalarına ve seyahat etmelerine imkân tanıyan, konumdan
bağımsız, teknolojinin etkin olduğu bir yaşam tarzını benimseyen kişilerdir. Dünya çapında çok
sayıda ortak çalışma alanı yaratan destinasyonlar, dijital göçebeleri cezbetmektedir (Chevtaeva,
2021). Estonya, Bermuda, Gürcistan, Barbados, Dubai, Hırvatistan ve Türkiye gibi birçok
destinasyonun üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar dijital göçebe turizminin
2020 salgın krizinden sonra uzaktan çalışanlar için cazip bir vize politikası getirerek ekonomiyi
yeniden başlatma potansiyelini öngörmektedir. Destinasyonlar dijital göçebe turizmi için gerek
ortak çalışma alanları (co-working) gerekse destinasyondan beklentileri konusunda
farkındalıklarını artırmak açısından bu konunun tartışılması önem taşımaktadır.
Dijitalleşmenin artmasıyla bağlantılı olarak iş ve boş zaman sınırlarının artan bulanıklığı, dijital
göçebelere internete erişebildikleri her yerde çalışma özgürlüğü sunmaktadır (Richards, 2015:
343). COVID salgını turizm sektöründe büyük bir dalgalanma yaşanmasına yol açmıştır. Sektör
iyileşmek için uzun bir yola girse dahi, muhtemelen bu süreçte gelişen olayların kalıcı etkiler
ortaya çıkacaktır. Hem dijitalleşmede yaşanan hız hem de pandemi süreci, dijital göçebeleri ve
turizmi bir araya getirerek “Digital Nomads Tourism” olarak bilinen yeni bir turizm modeli
ortaya koymaktadır. Dijital göçebe turizm pazarı, erken hazırlık yapıldığı taktirde destinasyonlar
için yeni bir pazar fırsatıdır (Wiranatha vd., 2020: 3).
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Bu çalışma, çevrimiçi kanallar üzerinden dijital göçebelerin destinasyon seçimi yaparken dikkate
aldıkları kriterleri incelemek ve en geniş dijital göçebe platformlarının başında gelen
nomadlist.com verilerine göre 2020 yılında en fazla tercih edilen destinasyonların nasıl
kümelendiklerini ortaya koymak ve kümelere ait profilleri tanımlamaya çalışmaktır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Dijital Göçebe Turizmi
Dijital göçebe haline gelen insanların sayısındaki sürekli artışa ve bunların uluslararası ticaret,
sosyal ve turizm ortamlarını şekillendirmedeki etkilerine rağmen (Richards, 2015) literatür bu
konunun önemini çok fazla kavrayamamıştır. Dijital göçebelerle ilgili çoğu bilgi çevrimiçi veya
gazete kaynaklarına dayanır. Dijital göçebe yaşam tarzının önemli bir parçasını seyahat eylemi
oluşturduğu için, turizm çalışmaları dijital göçebelerin incelenmesi için doğal bir başlangıç
noktasıdır (Hall vd., 2019: 438).
Ofis dışında çalışan ve işlerini bir ortak çalışma alanında dizüstü bilgisayar ve internet bağlantısı
şeklinde elektronik ortam kullanarak tamamlayan ve turistik faaliyetler yapan turistlerin dijital
göçebeler olarak adlandırıldığı yeni bir turist türünden bahsetmek mümkündür (Mulyana vd.
2020: 183). Dijital göçebeler, işlerine uzaktan devam edebilmek için yüksek teknolojiye
gereksinim duyarlar, bu sebeple ya bu imkanları sunan ama yaşam maliyetinin çok yüksek
olmadığı şehirleri ya da yine aynı imkanları sunabilen sosyal ve kültürel alanda zengin yerlerde
olmayı tercih ederler. Dijital göçebeleri geleneksel turistlerden ayırt etmek gerekir. Geleneksel
turistlere göre ekolojik ayak izlerinin daha küçük olduğu söylenebilir (Pecsek, 2018:10-11).
Geleneksel turistler önceden belirlenmiş bir destinasyonu ziyaret etme ve eve dönmeden önce
orada geçirdikleri zamanın tadını çıkarma niyeti içindedir (Kontogeorgopoulos, 2004: 101). Dijital
göçebeler ise çalışma hayatlarını daha uzun süre konaklamalı seyahatlere dahil ederek
yaşamaktadır. Dijital göçebeler aynı andan gezgin ve çalışan olarak seyahat eder ama bu
geleneksel iş seyahati yapanlardan farklıdır. İş seyahatlerinde çalışan iş amacı ile iş ile ilgili olarak
işletmenin belirlediği yere seyahat ederken ve masrafları işletme tarafından karşılanırken, dijital
göçebeler gidecekleri yeri kendileri seçer, kalış sürelerini kendileri belirler ve masraflarını
kendilerini karşılarlar. Özetle iş ile ilgili eylemlerden bağımsız olarak kendi tercihleri
doğrultusunda seyahat ederler. Nomad List (2021) verileri dijital göçebelerin ne kadar süre
kaldıklarına, bütçelerine ve bir yerde barınmanın karşılanabilirliğine bağlı olarak; pansiyonlarda,
otellerde, Airbnb'lerde, kısa süreli apartmanlarda ve daha uzun süreli geleneksel uzun süreli
kiralamalarda kalmayı tercih ettiklerini göstermektedir. Dijital göçebelerin kaldıkları alanlar
genellikle tipik turistik bölgeler değildir. Bunun yerine, göçebeler bir yerde daha uzun süre
kaldıkları için, biraz yerel ancak uluslararası alanlarda yaşamak istemekte, bu da genellikle
merkezin biraz dışında, turistlerden uzaktaki alanlar olarak dikkat çekmektedir. Bölge için
önemli olan, kafeler, restoranlar, oteller / Airbnb'ler ve çoğu için spor salonları gibi birçok tesisin
olmasıdır (www.nomadlist.com).
Turizm genellikle kısa yolculukla özdeşleşirken, göçebelerin yerel yaşamı anlamak ve buna dahil
olmak için önemli miktarda zaman harcamasını gerektirir. Seyahat hızının yavaşlatılması aynı
zamanda yerel insanlarla, daha derin seviyelerde etkileşim ve bağlantı kurma fırsatları da sağlar
(Heitmann, 2011). Nitekim Putra ve Aigrachman (2016)’da yaptığı çalışmada ortak çalışma
alanının, içinde zaman geçiren dijital göçebeler için yavaş turizmi destekleyerek yaratıcı turizmi
ateşleyebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Mouratidis (2018) de yaptığı çalışmada da dijital
göçebelerin bir yerden diğerine seyahat ettikleri zaman aralığının birkaç haftadan başlayarak
oldukça çeşitlilik gösterdiğini, ancak çoğunun aylık aralıkları tercih ettiği sonucu da bu
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bulgularla paralellik göstermektedir. Dijital göçebe turisti olarak ifade edilebilecek insanlar,
süreleri geleneksel turizm hareketlerindeki kalış sürelerine göre daha uzun olan bir süre
içerisinde, yerel ile etkin bir ilişki ve iletişim kurarak daha yavaş şekilde bir turizm deneyimi
yaşamaktadır. Bir yandan uzaktan çalışarak işlerini yapıp para kazanırken, diğer taraftan farklı
destinasyonlarda klasik konaklama sürelerinden daha uzun süreli kalışlarla, o bölgeyi
deneyimlemek ve etkileşim kurarak keyifli vakit geçirmeyi amaçlarlar.
Wiranatha vd., (2020)’nın yaptığı çalışmada dijital göçebe turistinin ihtiyaçlarına cevap
verebilmesi için destinasyonların sahip olması gereken nitelikler; hava durumu, internet erişimi
dahil turistik noktaya uygun erişim, turist çekiciliği, konaklama ve yeme içme dahil ihtiyaç
duyulacak imkanlar, güvenlik, doğal ve insan yapımı çevre, seyahat hizmetleri, özel etkinlikler,
işletme teşvikleri, arkadaş ve akraba ziyareti ve hatıra olarak belirlenmiştir. Bu nitelikler
geleneksel turistlerin beklentileri ile ortak noktalar içermekle birlikte uzaktan çalışma olanakları
ile ilgili alt yapı ve üstyapı imkanlarına ilişkin beklentiler ile geleneksel turistten ayrılmaktadır.
Destinasyonlar için potansiyel turist olarak görülmeye başlanan dijital göçebeleri çekmek için
onların destinasyon seçiminde hangi özellikleri aradıklarının araştırılması ve buna yönelik
pazarlama bir süreci izlenmesi gerekir. Prabawa ve Pertiwi (2020)’de yaptıkları çalışmada dijital
göçebelerin potansiyel olarak gelmelerini sağlayacak içsel ve dışsal motivasyon kaynaklarını
tespit etmeye çalışmış ve dijital göçebeler için itici faktörleri; işle ilgili konularla ilgili motivasyon
faktörleri ve ağın genişletilmesi olarak, çekici faktörleri ise; ilham verici yer, kalmak ve çalışmak
için destekleyici yer, keyifli aktiviteler olarak bulmuştur. İtici faktör olarak söz konusu ağın
genişletilmesi uzaktan çalışanlar için kendisi ile benzer işi yapan insanların olduğu daha geniş
ağa sahip yerleri tercih etme motivasyonunu açıklarken, destinasyonun ilham verici olması ve
çalışmalarını destekleyebileceği bir ortam sunması çekici faktör olarak dijital göçebeleri
etkilemektedir. Destinasyonun sunduğu aktivite olanakları, bu aktivitelerin çeşitliliği ve
zenginliği dijital göçebelerin bilgisayar başında geçirdikleri çalışma süreleri dışında kalan
zamanlarını keyifli şekilde geçirmelerine imkân tanıyacak cazibede olmalıdır. Wirhanata vd.,
(2020)’nın yaptığı çalışmada ise dijital göçebeler için destinasyonun çekici faktörleri; (a) uygun
yaşam maliyetleri, (b) yeterli olanaklar, (c) toplum misafirperverliği ve (d) haftalık etkinliklerin
çeşitliliği olarak belirlenmiştir.
WYSE Travel Konfederasyonu’nun 2018 de yayınladıkları çalışmada dijital göçebenin
sayısındaki artış ile birlikte daha çok sayıda ortak çalışma alanlarının ortaya çıktığını ve bu
değişiminde yüksek hızda wifi bağlantı imkânı sunan destinasyonlarda hissedilmeye başladığını
belirtmiştir (WYSE Travel Confederation, 2018). Dijital göçebeler uzaktan çalışan insanlar
oldukları için hem sosyalleşmek hem işlerinde daha verimli olmak adına sosyal ağlar içinde yer
almak, benzer işleri yapan insanlar ile ortak çalışma ve ortak yaşam alanlarında bulunmak
isterler. Ortak çalışma alanları tüm dünyada oldukça yaygınlaşmıştır. Ortak çalışma ve ortak
yaşam alanı, değerin birlikte yaratıldığı paylaşım ekonomisine aittir. Ortak çalışma, ofis
topluluklarının, sanal çalışma, sanal ekipler, uygulama topluluklarının farklı unsurlarını entegre
eder, ancak özellikle daha fazla esneklik, özerklik ve sosyal etkileşim fırsatları ile sektörler arası
bir çalışma topluluğu sunar. (Bouncken ve Reuschl, 2018: 318). Dijital göçebeler, konumdan
bağımsız bireylerin benzer fikirlere sahip toplulukları içinde gruplanma eğilimindedir. Bu
nedenle, çalışma ve yaşam olanaklarını birleştiren kolektif iş-eğlence merkezleri, konukların
kişilerarası ilişkilerini geliştirebilir (Chevtaeva, 2021: 203). Von Zumbusch ve Lalicic (2020)’in
yaptığı çalışmada dijital göçebeler için önemli bir noktayı oluşturan birlikte yaşama ve ortak
çalışma alanlarını refahını artırmaya yönelik olarak destinasyon yönetim organizasyonlarının
uygulamasına yönelik teklifler ortaya koymaktadır. Bunlardan biri; topluluk yöneticilerinin,
kullanıcıların birlikte yaşam alanları içinde ağ kurma ve sosyalleşme fırsatlarını en üst düzeye
çıkarmak için girişimlerde bulunması gerektiği, bir diğeri ise kolaylaştırıcılardır. Birlikte yaşama
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mülklerinde, bunlar konaklama işletmeleri ya da farklı türde tesisler olsun, üyelere sırasıyla
egzersiz, çalışma, sosyalleşme ve dinlenme için yeterli alan ayrılmalı ve bu sayede tasarımının
aslında refahı teşvik ettiğinden emin olunmalıdır.
Kitlesel turizmin aksine dijital göçebe turistleri yerel ile daha fazla iletişim kurar. Dijital göçebe
yaşam tarzı çoğunlukla izolasyona yol açmamaktadır. Valenduc ve Vendramin (2016) yaptıkları
araştırmada dijital göçebe yaşam tarzlarının duygusal bağları güçlendirmek ve aidiyeti empoze
etmek için yüz yüze etkileşimlere dayandığını vurgulamaktadır. Dijital göçebelerin çoğu kolayca
ilişki kurabilecekleri diğer dijital göçebelerle tanışmanın avantajını önemserler ((Valenduc ve
Vendramin, 2016). Bu nedenle de destinasyon seçimi yapmadan önce dijital göçebelerin üye
oldukları çevrimiçi platformlar ve ağlar üzerinden iletişim kurar ve bu platformlarda yer alan
yorumları dikkate alırlar. Dijital göçebelere yönelik olarak paylaşım yapan bloglar ve çevrimiçi
kanallar sundukları seyahat önerileri ve görüntüde çok cazip görünen yaşam tarzları ile gençlerin
ilgisini çekmeyi başarmakta ve bu yaşam tarzına olan ilgiyi artırmaktadır.
WYSE Seyahat Konfederasyonu (2018) dünyadaki dijital göçebelerin sayısının 2035'te 1 milyarı
aşacağını söylemiştir. Pandemi sürecinin de bu büyümeyi hızlandıracağı düşünüldüğünde
henüz bu pazara girmemiş ülkeler için oldukça iştah açıcı bir durum ortaya çıkmaktadır. Bugün
bu pastadan pay alan, çevrimiçi platformlarda veya medyada yer alan köşe yazılarında dijital
göçebeler için popüler olan, destinasyonlar arasında; Belarus, Singapur, Slovenya, Estonya,
Macaristan gibi ülkeler gelmektedir. Covid süreci ile birlikte uzaktan çalışanların sayısındaki
hızlı artış hükümetlerin de dikkatini çekmiş olacak ki sadece 2020 yılı içerisinde 10’dan fazla
destinasyonun başbakanı ya da üst düzey politikacıları tarafından dijital göçebe turizmi ile ilgili
attıkları adımları deklere eden ve davet niteliğinde açıklamalar yapılmıştır. Bu ülkelerden
bazıları; Bermuda, Cayman Adaları, Gürcistan, Barbados, Antigua ve Barbuda, Dubai,
Hırvatistan ve Türkiye’dir. Bu ülkelerin başbakan veya üst düzey politikacılarının yaptıkları
açıklamalarda dijital göçebe talebini artırmak adına üzerinde durdukları konulardan bazıları;
dijital göçebe vizesi, gelişmiş altyapı, küresel bağlanabilirlik, hızlı internet, sanal çalışma
programları, çok kültürlülük ve misafirperverlik, tarihi ve kültürel çekicilikler, sosyal aktiviteler,
güvenlik ve emniyettir.

Dijital Göçebe Platformu Nomad List
2007'nin ilk göçebe dalgasından sonra, uzun bir süre durgunluk yaşanmış, daha sonrasında
teknolojik gelişmelere paralel olarak uzaktan çalışanların sayısında ciddi artışlar yaşanmıştır.
Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca teknoloji çalışanı için uzaktan çalışma normal hale
gelmeye başlamış, ikinci göçebelik dalgası 2014 yılında Nomad List’in piyasaya sürülmesi için
mükemmel bir ortam yaratmıştır. Nomad List Temmuz 2014'te piyasaya girmiş ve Product Hunt,
Hacker News'te en üst sıralara çıkmış, Reddit'in ön sayfasında yer almış ve New York Times,
CNN, BBC, The Guardian, CNBC ve diğer birçok büyük medya kuruluşunda sürekli olarak yer
almış bir dijital göçebe platformudur (www.nomadlist.com).
Platform dijital göçebeler için kurulmuş ve misyonu uzaktan çalışma ile sağlanan küresel hareket
özgürlüğünü teşvik etmek olan çevrimiçi bir oluşumdur. Nomad List dijital göçebelere,
gidecekleri şehirlerde ortak çalışma alanları bulmak, belirli bir ayda bir şehrin ne kadar sıcak
olduğunu görmek, belirli iklime sahip yerleri aramak, o şehre daha önce seyahat etmiş diğer
dijital göçebelerle iletişim kurmak ve onların paylaştıkları yorumları okumak gibi birçok içerik
sunmaktadır. Nomad List 2014 yılından beri 93.000.000'den fazla ziyaret almıştır. Nomad List’in
kendi sayfasındaki verilere göre 2019 yılında 1.000.000'den fazla kişi belirli süre ile yaşamak ve
uzaktan çalışmak için, 195 farklı ülkede 1.354 şehir arasından bu platform üzerinden seçim
yapmıştır (www.nomadlist.com).
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Sistemde aynı yerde diğer insanlarla tanışmak ve her gün Slack'te sohbet etmek için seyahatlerini
kaydeden 10.000'den fazla kişilik üye tabanı bulunmaktadır. Bu üyelerin birçoğu aynı zamanda
gerçek hayatta düzenli buluşmalar organize etmektedir. Nomad List topluluğunun amaçlarından
biri de bu şekilde uzaktan çalışan bir işçi olmayı daha az izole hale getirmektir. Ücretli bir üyelik
sistemi olan Nomad List bu şekilde platform içinde insanların gidecekleri şehirleri bulmalarına
yardımcı olması amacı ile sunduğu verileri elde etmede kullandığı sistemin gelişimini finanse
etmektedir.
Demografik ve sağlık bilgileri gibi kriterler için Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası'nın halka açık veri setlerine ve ayrıca hava
durumu, hava kalitesi ve trafik yoğunluğu gibi kriterler için genel uygulama programlama ara
yüzleri, güvenlik verileri için en son mevcut suç istatistiklerinin yanı sıra her yer için silahlı
çatışma ve siyasi istikrar verilerini kullanmaktadır. Diğer kriter skorlarını belirlemede de farklı
veri tabanlarından aldığı güncel veriler ve dijital göçebelerin yorumlarını kullanmaktadır. Tüm
veriler sürekli olarak kaydedilerek normalleştirilmektedir. Nomad List günlük değişebilen
verileri de (sıcaklıklar, nem, internet hızları, döviz kurları vb. dahil) güncellemeye devam
etmekte ve sitede yer alan puanlamalarda her 10 dakikada bir yeniden oluşturulmaktadır.
Verilerin sadece yorumlara dayanmıyor olması objektiflik açısından değer ve güven
yaratmaktadır. Bu sayede üyeler ve sayfayı ziyaret edenler en güncel ve doğru veriye
ulaşabilmektedir (www.nomadlist.com).

METODOLOJİ
Amaç ve Yöntem
Pandemi süreci ile hızlanan dijitalleşme ve uzaktan çalışma sayılarındaki artış düşünüldüğünde,
konunun turizm açısından ele alınması önem taşımaktadır. Bu konuda çok sınırlı sayıda
araştırma olduğu düşünüldüğünde, dijital göçebelerin destinasyon seçerken hangi kriterleri
dikkate aldığı, itici ve çekici faktörlerin neler olduğu ve bu faktörlerin ne derece önemli olduğu,
Dünya’da en fazla talep göre dijital göçebe destinasyonları ve bu destinasyonların ortak
özelliklerinin neler olduğunu araştırmak konunun turizm açısından olgunlaştırılması ve
literatüre katkı sağlaması açısından önemlidir.
Bu çalışma dijital göçebe hareketliliğinin turizm araştırmaları için kurumsallaşmasını
kolaylaştırmak açısından önemlidir. Çalışma, dijital göçebelerin destinasyon seçiminde dikkate
aldıkları destinasyon seçim kriterlerine ait skorlara göre destinasyonların nasıl kümelendiklerini
tespit etmek ve kriterler bazında kümelerin özelliklerini tanımlamaktır. Araştırmada
destinasyonların dijital göçebelerin destinasyon seçim kriterleri skorlarındaki benzerliklere göre
nasıl kümelendiğini belirlemek için SPSS programı üzerinde K ortalamalar kümeleme analizi
yapılmıştır. K-means algoritmasının temel mantığı n adet veri nesnesinden oluşmuş bir veri
setini, k adet giriş parametresi sayısı kadar kümeye bölümlemektir. Amaç, yapılan işlem
sonucunda elde edilen kümelerin, küme içi benzerliklerinin maksimum, kümeler arası
benzerliklerinin minimum hale getirmektir (Çolak vd., 2016: 316). Çalışmada küme sayısını
belirlemede kullanılan eşitlik aşağıdaki gibidir (Allahverdi ve Alagöz, 2019: 450):

Bu eşitliğin küçük örneklem gruplarında kullanılması önerilir (Allahverdi ve Alagöz, 2019: 450).
Bu çalışmada örneklem sayısı 2020’de Nomadl Lİst verilerine göre en fazla talep gören 20
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destinasyonu kapsadığı için küme sayısının belirlenmesinde kullanılması uygun olacaktır. Bu
eşitliğe göre n=20 ve yaklaşık küme sayısı 3 olur.

Araştırma Verilerinin Toplanması
Araştırma verilerin toplanmasında ikincil veri kaynakları kullanılmıştır.
Verilerin
toplanmasında 2020 yılında 1 milyondan fazla kişinin dijital göçebe destinasyonu bulmak için
kullandığı, 2014 yılından beri 93 milyondan fazla ziyaret alan Nomad List verileri kullanılmıştır.
Nomad List verilerinin bilimsel çalışmalarda kullanılmasına kaynak göstermek koşulu ile izin
verdiğini sayfasında beyan etmiştir. Araştırma Nomad List ‘de 2020 yılında en fazla ziyaret alan
20 destinasyon ve yine bu 20 destinasyonun Nomad List’de belirtilen destinasyon seçim kriterleri
skorları kullanılarak yapılmıştır. Nomad List’de her destinasyon için belirtilen ve dijital
göçebelerin destinasyon seçerken dikkate aldıkları genel kriterler; İnternet hızı, Ücretsiz Wifi,
İngilizce Konuşma, Eğitim Seviyesi, Startup, Gelir Düzeyi, Maliyet Uygunluğu, Güvenlik, Trafik
Güvenliği, Yürünebilirlik, İnsan Yoğunluğu, Sağlık Hizmeti, Yaşam Kalitesi Düzeyi, Aile,
Mutluluk, Barış, Konuşma Özgürlüğü, Eğlence, Gece Hayatı, Sıcaklık, Hava Kalitesi (Yıllık),
Nem, A/C Isıtma Sistemleri, Diğer Dijital Göçebeler Tarafından Beğenilme, Kadınlara Karşı
Hoşgörü, LGBTQ Karşı Tutum, Yabancılara Dost, Irksal Hoşgörü şeklinde sıralanmaktadır.
Araştırmada kümeleme analizi için Nomad List verilerine göre 2020 yılında en fazla tercih edilen
20 destinasyonun 21.01.2021 tarihli yukarıdaki kriterlere ait skorları kullanılmıştır. Dijital
göçebelerin çok farklı şehirlerden çok farklı şehirlere hareket eden bir kitle olduğu ve geniş bir
alanı kapsadığı düşünüldüğünde, ikincil veri kullanmanın önemli avantajlarından biri olan
verilerin genişliği bu çalışmada önem taşımaktadır.

ARAŞTIRMA BULGULARI
Bu kısımda öncelikle araştırmaya dahil edilen 20 destinasyonun Nomad List’deki 2020
sıralamaları ve genel skorları verilmiş ardından yapılan kümeleme analizi sonuçları ve kümelere
ait ortamalar incelenmiştir.

Destinasyonların Nomad List Sıralama ve Skorlarına İlişkin Değerlendirme
Araştırmada Nomad List verilerinden elde edilen, 2020 yılı içerisinde en çok tercih edilen 20
destinasyon ve bu destinasyonların destinasyon seçim kriterlerine ilişkin genel ortalamaları
aşağıda Tablo 1’de verilmiştir. Bu veriler, büyümeden bağımsız olarak 2020'de gerçekleştirilen
yolculuk sayılarına göre en çok ziyaret edilen destinasyonları vermektedir.
Tablo 1 incelendiğinde, 2020 yılı pandemi sürecinde gerçekleştirilen dijital göçebe seyahatlerinin
en fazla gerçekleştiği ilk destinasyon Londra olmasına rağmen, Londra’nın genel puanının
kendisinden sonra gelen 8 destinasyondan daha düşüktür. Londra’dan hemen sonra ikinci sırada
en yüksek ortalamaya sahip destinasyon olarak Lisbon (4.79) gelmektedir. Dijital göçebe
denilince ilk akla gelen destinasyonların başında gelen Canggu (4,70) ise 2020 yılında dijital
göçebe seyahatlerinin en fazla olduğu üçüncü destinasyon olmuştur. Ortalamalar açısından en
düşük ortalamaya sahip destinasyon olan San Francisco (3,28), 2020 yılında en çok ziyaret edilen
14. destinasyon olmuştur. Genel ortalaması 3,30 olan Ho Chi Minh City (Vietnam) ise 2020 yılında
en çok ziyaret edilenler sıralamasında 20. sırada yer almıştır.
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Tablo 1. Nomad List Verilerine Göre 2020 yılında En çok Tercih Edilen 20 Destinasyon
Sıra Destinasyon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Londra
Lisbon
Canggu, Bali
Bangkok
Berlin
Mexico City
Chiang Mai
New York City
Paris
Singapur

Genel
Puan
4,11
4,79
4,70
3,99
4,39
4,38
4,22
3,76
3,42
4,22

Sıra Destinasyon
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Playe Del Carmen
Barcelona
Amsterdam
San Francisco
Los Angeles
İstanbul
Buenos Aires
Kuala Lumpur
Budapeşte
Ho Chi Minh City

Genel Puan
4,35
4,22
3,62
3,28
3,34
4,00
4,01
3,68
3,87
3,30

Kaynak: Nomad List verileri kullanılarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.

İstanbul’a bakıldığında, dijital göçebeler tarafından 2020 yılı içinde en çok ziyaret edilen 16.
destinasyon olduğu görülmektedir. İstanbul’un genel ortalaması (4,00), bu 20 destinasyon
arasında 9 destinasyondan daha yüksek bir ortalamaya sahiptir. Dünya’da 1354 destinasyon
arasından pandemi koşullarının hüküm sürdüğü 2020 yılı içinde en çok tercih ziyaret edilen 16.
destinasyon olması dijital göçebe turizmi potansiyeli açısından önemlidir.

K-Means Kümeleme Analizine İlişkin Bulgular
Araştırma yöntemi kısmında 3 olarak belirlenen küme sayısı dikkate alınarak SPSS programında
k-means kümeleme analizi yapılmıştır. 20 destinasyona ait 27 farklı kritere ilişkin skorlar
kullanılarak yapılan kümeleme analizi sonucunda son küme merkezleri Tablo 2’deki şekilde
oluşmuştur.
Araştırmaya dahil edilen 20 destinasyonun dijital göçebelerin değerlendirmelerine göre nasıl
kümelendiklerini gösteren veriler Tablo 3’de görülmektedir. Tablo 3’e göre, Londra, Berlin, New
York, Paris, Singapur, Amsterdam, San Francisco ve Los Angeles bir küme; Bangkok, Chiang
Mai, Kuala Lumpur, İstanbul, Ho Chi Minh City bir küme; Canggu- Bali, Mexico City, Playe Del
Carmen, Barcelona, Buenos Aires, Budapeşte, Lisbon ise bir küme oluşturmaktadır.
Kümelere göre ortalamaların dağılımının daha net ve kümelerin öne çıkan karakteristik
özelliklerinin daha kolay görülebilmesi için dağılıma ilişkin grafik Şekil 1’de verilmiştir.
Kümelere ait isimlendirme yapılırken dikkate alınan temel kriter, kümede yer alan
destinasyonların hangi kriterlerde daha yüksek veya daha düşük ortalamalarla öne çıktığıdır. Bir
destinasyonun pahalı ya da ucuz olması (Nomadlist bu verileri Uluslararası veri tabanlarından
almaktadır) ve yabancılara karşı olumlu tutum içinde olması veya olmaması gibi iki ana kriter
küme ortalamalarında dikkat çekmektedir. Dijital göçebeler destinasyon seçerken öncelikle
bütçelerine göre ucuz ya da pahalı destinasyon seçme eğilimindedir. Nomadlist platformu
incelendiğinde de süzme kriterleri arasında en üst sıralarda “ucuz destinasyonlar” kriteri dikkat
çekmektedir. Aynı zamanda da toleransın yüksek olduğu destinasyonları tercih ederler. Bu
nedenle bu araştırma da bu iki temel kriter dikkate alınarak kümeler isimlendirilmiştir.
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Tablo 2. K-Means Kümeleme Analizinden Elde Edilen Son Küme Merkezleri
Kümeler

Destinasyon Seçiminde Etkili Kriterler
Güvenlik
Ücretsiz Wifi
İngilizce Konuşma
Eğitim Seviyesi
Startup Toplantıları
Yerel Halkın Gelir Düzeyi
Yaşam maliyeti uygunluğu
Trafik Güvenliği
Yürünebilirlik
İnsan Yoğunluğu
Sağlık Hizmeti
Yaşam Kalitesi Düzeyi
Aile
Mutluluk
Barış
Konuşma Özgürlüğü
Eğlence
Gece Hayatı
Sıcaklık (Aralık-Şubat)
Hava Kalitesi (Yıllık)
Nem
İklimlendirme Sistemleri
Diğer Dijital Göçebeler Tarafından
Beğenilme
Kadınlara Karşı Hoşgörü
LGBTQ Karşı Tutum
Yabancılara Dost
Irksal Hoşgörü

1
2,46
4,19
4,60
4,23
3,51
4,70
1,94
3,00
5,00
3,40
3,80
4,03
3,86
4,32
3,20
3,95
4,30
4,78
2,40
3,85
2,41
3,80
4,20

2
2,91
3,64
2,60
3,05
2,44
1,50
4,80
2,00
4,50
4,00
2,79
3,66
3,00
3,09
3,10
2,28
3,90
3,63
3,40
2,82
2,40
2,90
4,10

3
3,52
3,29
3,20
3,25
2,77
1,70
4,88
3,00
4,70
4,20
1,57
3,99
3,56
3,57
2,90
3,18
4,40
4,00
3,10
3,70
2,41
3,80
4,30

4,13
4,60
4,00
4,00

3,00
1,50
3,50
2,00

3,57
4,70
4,30
3,00

Tablo 3. K-Means Kümeleme Analizi Sonucu Destinasyonların Kümelere Göre Dağılımı
Küme
Destinasyonlar
Küme 1Londra, Berlin, New York, Paris Singapur, Amsterdam, San Francisco, Los Angeles
Küme 2
Bangkok, Chiang Mai, Kuala Lumpur, İstanbul, Ho Chi Minh City
Küme 3
Canggu- Bali, Mexico City, Playe Del Carmen, Barcelona, Buenos Aires, Budapeşte,
Lisbon

Şekil 1’de verilen kümelerde yer alan destinasyonların sahip oldukları küme ortalamalarına
bakıldığında 1 nolu küme gelir düzeyi ve yaşam maliyetinin yüksekliği ile pahalı bir destinasyon
imajı ortaya koyarken aynı zamanda ırksal hoşgörü, yabancılara dost, kadınlara karşı hoşgörü
vb. kriterlerde sahip olduğu yüksek ortalama ile toleransı yüksek destinasyon imajı çizdiği için
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bu kümeye “Yüksek Toleranslı-Lüks Dijital Göçebe Destinasyonları” adı verilmiştir. 2 nolu
kümenin gelir düzeyi ve yaşam maliyeti ortalamaları yerel halkın ortalamanın altında bir gelir
düzeyinde olduğunu ve yaşam maliyetinin çok yüksek olmadığını göstermektedir. Bunun yanı
sıra tolerans boyutlarındaki ortalamaları diğer iki kümeye göre daha düşüktür. Bu özellikleri
dikkate alınarak 2 nolu kümeye “Düşük Toleranslı-Ekonomik Dijital Göçebe Destinasyonları”
adı verilmiştir. Son olarak 3 nolu kümeye ilişkin ortalamalara bakıldığında yaşam maliyeti ve
gelir düzeyi açısından ekonomik olduğu aynı zamanda ırksal hoşgörü, kadınlara karşı tutum ve
yabancılarla dost gibi kriterlerdeki yüksek ortalama ile turistlere karşı toleransı yüksek bir küme
olduğu için bu kümeye de “Yüksek Toleranslı-Ekonomik Dijital Göçebe Destinasyonları” adı
verilmiştir.

Şekil 1. K-Means Kümeleme Analizinden Elde Edilen Son Küme Merkezleri

Tablo 4. Destinasyonların Oluşturduğu Kümelerin İsimlendirilmesi
Kümeler Destinasyonlar
Küme Adı
Küme 1
Londra, Berlin, New York, Paris Singapur, Yüksek Toleranslı-Lüks Dijital Göçebe
Destinasyonları
Amsterdam, San Francisco, Los Angeles
Küme 2

Bangkok, Chiang Mai, Kuala Lumpur,
İstanbul, Ho Chi Minh City

Düşük Toleranslı-Ekonomik Dijital
Göçebe Destinasyonları

Küme 3

Canggu- Bali, Mexico City, Playe Del
Carmen, Barcelona, Buenos Aires,
Budapeşte, Lisbon

Yüksek Toleranslı-Ekonomik Dijital
Göçebe Destinasyonları

Dijital göçebelerin 2020 yılında en çok ziyaret ettiği 20 destinasyon, kümeleme analizi sonucunda
3 gruba ayrılmıştır. Bu grupların değişkenlere ilişkin minimum, maksimum ve ortalama
değerlerine bakılarak kümelere ilişkin bir değerlendirme yapıldığında Tablo 5’deki sonuçlara
ulaşılmaktadır. Tabloda dijital göçebeler için en önemli kriterlerden biri olan ücretsiz internet
erişimi ortalamalarına bakıldığında, Yüksek toleranslı-lüks dijital göçebe destinasyonları
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(Londra, Berlin, New York, Paris Singapur, Amsterdam, San Francisco, Los Angeles) ve düşük
toleranslı-ekonomik dijital göçebe destinasyonlarında (Bangkok, Chiang Mai, Kuala Lumpur,
İstanbul, Ho Chi Minh City) en düşük ve en yüksek değerlerin 2,50 ve 5,00 arasında değiştiği
yüksek toleranslı-ekonomik dijital göçebe destinasyonlarında (Canggu- Bali, Mexico City, Playe
Del Carmen, Barcelona, Buenos Aires, Budapeşte, Lisbon) ise en yüksek değerin 4,00 olduğu
görülmektedir. Ücretsiz internet erişimi ortalamasının en yüksek olduğu küme lüks
destinasyonlar kümesidir.
Dijital göçebeler için destinasyon seçiminde önemli bir diğer kriter ise gidecekleri yerdeki halkın
yabancı dil bilgisidir. Uluslararası iletişim dili olarak kullanılan İngilizcenin yerel halk tarafından
biliniyor olması, dijital göçebelerin destinasyon seçiminde değerlendirmeye aldıkları bir
kriterdir. Kümelerin İngilizce konuşma ortalamalarına bakıldığında en yüksek ortalamanın 4.19
ile yüksek toleranslı-lüks destinasyonlara ait olduğu, en düşük ortalamanın ise 2,66 ile D.T.
ekonomik destinasyonlara ait olduğu görülmektedir.
Dijital göçebelerin destinasyon seçerken merak ettikleri bir diğer husus ise destinasyondaki
halkın eğitim seviyesidir. Kümelerin eğitim sevilerine ilişkin ortalamalarda 4,23 ile yüksek
toleranslı lüks destinasyonların en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülürken, düşük
toleranslı- ekonomik destinasyonlar 2,83 ortalama ile diğer iki kümenin gerisindedir. Startup’lar
dijital göçebeler için yeni işler ve ilişkiler geliştirmede oldukça önemlidir. Bu anlamda
destinasyon seçimi yaparken gidecekleri yerde diğer dijital göçebelerin de katıldığı startup
etkinliklerinin varlığı, dijital göçebelerin seçim yaparken dikkate aldığı bir kriterdir. Kümelerin
ortalamalarına bakıldığında yüksek toleranslı lüks destinasyonlar en düşük 2,50 ve en yüksek
4,70 olmak üzere 3,51 ortalama ile diğer kümelerin önündedir. Bu değişkende en düşük ortalama
yine 2,48 ile düşük toleranslı ekonomik destinasyonlardadır.
Dijital göçebeler, işlerini uzaktan yapmaya devam edecekleri yeri seçerken, seçecekleri
destinasyondaki gelir seviyesi ve o şehirde yaşamanın maliyeti önemli bir belirleyicidir. Dijital
göçebeler, elde ettikleri gelir ile yaşamlarını devam ettirebilecekleri destinasyonlar seçerler. Bu
nedenle seçecekleri destinasyondaki gelir düzeyi ve yaşam maliyeti önemli bir belirleyici olabilir.
Kümelerin gelir düzeyi ve yaşam maliyeti ortalamalarına bakıldığında yüksek toleranslı-lüks
destinasyonlar kümesinde yer alan Londra, Berlin, New York, Paris Singapur, Amsterdam, San
Francisco ve Los Angeles halkın gelir düzeyi ortalamasında (4,65) en yüksek ortalamaya sahip
kümedir. Bunun yanı sıra bu küme en düşük yaşam maliyeti ortalaması ile (1,94), diğer kümelere
göre yaşam maliyetinin en yüksek olduğu kümedir. Düşük toleranslı-ekonomik destinasyonlara
bakıldığında diğer kümelere göre 1 ve 2 arasında değişen en düşük gelir düzeyi ortalamasına
(1,32) sahip kümedir. Bununla beraber 4 ile 5 arasında değişen 4,80 ortalaması ile yaşam
maliyetinin uygunluğunun en yüksek olduğu kümedir. Yüksek toleranslı-ekonomik dijital
göçebe destinasyonları kümesi de gelir ve maliyet kriterleri açısından ekonomik destinasyonlara
yakın ortalamalara sahip olsa da az farkla ekonomik destinasyonlar kümesinden daha yüksek
ortalamaya sahiptir.
Dijital göçebeler destinasyon seçerken, seçecekleri şehirdeki hoşgörü ve farklılıklara karşı
tolerans düzeylerini önemserler. Aynı zamanda yabancılara karşı yaklaşım ve tutumda
önemlidir. Kümelerin bu başlıklara ilişkin ortalamalarına bakıldığında diğer göçebeler
tarafından beğenilme ortalamasının en yüksek olduğu küme 4,41 ile popüler dijital göçebe
destinasyonlarının içinde olduğu yüksek toleranslı-ekonomik destinasyonlar (Canggu- Bali,
Mexico City, Playe Del Carmen, Barcelona, Buenos Aires, Budapeşte, Lisbon) kümesi olduğu
görülür. Kadınlara karşı hoşgörü boyutunda ortalamalara bakıldığında birinci sırada 4,13 ile
yüksek toleranslı-lüks destinasyonlar, ikinci sırada 3,57 ile yüksek toleranslı-ekonomik
destinasyonlar, üçüncü sırada ise 3,00 ile düşük toleranslı-ekonomik destinasyonlar yer
almaktadır.
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Tablo 5. Kümelere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Değişkenler
Ücretsiz Wifi
İngilizce Konuşma
Eğitim Seviyesi
Startup Toplantıları
Yerel Halkın Gelir
Düzeyi
Yaşam maliyeti
uygunluğu
Trafik Güvenliği
Yürünebilirlik
İnsan Yoğunluğu
Sağlık Hizmeti
Yaşam Kalitesi
Düzeyi
Aile
Mutluluk
Barış
Konuşma
Özgürlüğü
Eğlence
Gece Hayatı
Sıcaklık (AralıkŞubat)
Hava Kalitesi
(Yıllık)
Nem
İklimlendirme
Sistemleri
Diğer D. Göçebeler
Tarafından
Beğenilme
Kadınlara Karşı
Hoşgörü
LGBTQ Karşı
Tutum
Yabancılara Dost
Irksal Hoşgörü

Lüks Dijital Göçebe
Destinasyonları

Ekonomik Dijital Göçebe
Destinasyonları

St.
Ort. Sapma Min Max Ort.
4,19 0,884
2,70 5,00 3,92
4,56 0,904
1,90 3,00 2,66
4,23 0,256
2,29 3,17 2,83
3,51 0,685
2,20 2,70 2,48
4,65 0,441
1,00 2,00 1,32

St.
Sapma
0,823
0,451
0,341
0,228
0,460

Hoşgörülü Dijital Göçebe
Destinasyonları
Min Max Ort.
2,60 4,00 3,09
2,60 5,00 3,14
2,79 3,92 3,40
2,50 3,50 2,74
1,00 2,70 1,86

St.
Sapma
0,524
0,873
0,474
0,378
0,516

Min
2,50
2,50
3,71
2,50
4,00

Max
5,00
5,00
4,41
4,70
5,00

1,00

4,00 1,94

0,918

4,00

5,00

4,80

0,447

3,80

5,00

4,88

0,454

3,00
5,00
1,00
3,11
3,47

3,00
5,00
5,00
4,55
4,43

3,00
5,00
3,45
3,80
4,03

0,000
0,000
1,386
0,478
0,300

2,00
2,70
2,40
1,84
3,33

3,00
5,00
5,00
3,78
4,00

2,20
4,54
3,98
3,03
3,68

0,447
1,029
1,397
0,861
0,262

2,00
3,00
0,00
0,00
3,69

3,00
5,00
4,00
3,05
4,25

2,86
4,71
2,01
1,39
3,97

0,378
0,756
2,000
1,341
0,204

3,50
3,87
2,50
2,00

4,19
4,83
4,00
4,95

3,86
4,32
3,16
3,95

0,206
0,303
0,674
0,862

2,62
2,46
2,00
0,58

3,45
3,85
3,80
2,56

3,04
3,31
2,76
2,06

0,384
0,614
0,680
0,842

3,25
2,58
2,00
2,24

4,01
4,03
4,20
4,38

3,53
3,40
3,13
3,33

0,265
0,710
0,896
0,911

2,00
4,10
2,00

5,00 4,25
5,00 4,78
5,00 2,44

1,035
0,417
1,050

3,00
0,68
2,50

4,50
5,00
5,00

3,90
4,14
3,50

0,548
1,932
1,369

4,00
1,58
1,90

5,00
5,00
5,00

4,43
3,64
2,99

0,535
1,386
1,397

3,50

4,00 3,85

0,169

1,70

4,00

2,84

0,974

2,30

4,00

3,69

0,618

2,30
2,00

2,50 2,41
5,00 3,83

0,083
1,162

2,30
2,50

2,40
5,00

2,38
3,18

0,045
1,033

2,30
2,70

2,50
5,00

2,43
3,60

0,095
1,025

3,80

5,00 4,18

0,515

3,70

4,00

3,88

0,130

3,90

5,00

4,41

0,549

3,41

5,00 4,13

0,609

2,00

4,00

3,00

1,000

3,00

4,00

3,57

0,535

2,00

5,00 4,63

1,061

1,00

4,00

2,00

1,225

1,50

5,00

4,36

1,314

3,00
3,00

5,00 4,00
5,00 4,00

0,926
0,535

3,00
0,00

5,00
3,00

3,90
1,80

0,742
1,095

3,00
2,00

5,00
4,00

4,00
2,86

0,817
0,900

Dijital göçebeler destinasyon seçerken, şehirdeki insan yoğunluğunu da dikkate alırlar. Bu açıdan
bakıldığında yüksek toleranslı-ekonomik destinasyonlar kümesinde yer alan Canggu- Bali,
Mexico City, Playe Del Carmen, Barcelona, Buenos Aires, Budapeşte ve Lisbon yoğunluk
ortalamasının en düşük olduğu küme iken (Ort=2,01) düşük toleranslı-ekonomik
destinasyonların oluşturduğu küme en yüksek yoğunluk ortalamasına (Ort=3,98) sahiptir.
Dijital göçebeler geleneksel turistlerden farklı olarak daha uzun süreli konakladıkları ve yerel ile
daha fazla iletişim içinde oldukları için destinasyon seçerken, şehirde yaya olarak ulaşım
olanakları, trafiğin güvenliği, barış, mutluluk, yaşam kalitesi düzeyi ve konuşma özgürlüğü gibi
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konular önem taşımaktadır. Üç kümenin bu boyutlarına ilişkin ortalamalarına bakıldığında; yaya
olarak ulaşım kolaylıklarının en yüksek ortalama (Ort=5,00) ile yüksek toleranslı-lüks
destinasyonlar kümesinde olduğu, en düşük ortalamanın ise yine düşük sayılamayacak düzeyde
4,54 ile düşük tolerasnlı-ekonomik destinasyonlar kümesinde olduğu görülmektedir. Yaşam
kalitesi düzeyi ortalamaları incelendiğinde; 4,03 ortalama ile yüksek toleranslı-lüks
destinasyonlar en yüksek ortalamaya sahip iken düşük toleranslı-ekonomik destinasyonlar 3,68
ortalama ile diğer kümelerin gerisindedir. Benzer şekilde kümelerin mutluluk ortalamalarında
da en yüksek ortalama 4,32 ile yüksek toleranslı-lüks destinasyonlara ait iken en düşük mutluluk
ortalaması 3,31 ile düşük toleranslı-ekonomik destinasyonlar kümesine aittir.
Dijital göçebelerin destinasyon seçerken göz önünde bulundurdukları önemli kriterlerden biri
gece hayatı ve eğlence olanaklarıdır. Bu üç kümenin ortalamalarına bakıldığında yüksek
toleranslı-lüks destinasyonların eğlence ortalamasının 4,25 ve gece hayatı ortalamasının 4,78 gibi
yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Düşük toleranslı-ekonomik
destinasyonlarda ise eğlence ortalaması 3,90 gece hayatı ortalaması ise 4,14’tür. Son olarak
yüksek toleranslı-ekonomik destinasyonların ortalamalarına bakıldığında eğlence 4,43 gece
hayatı ise 3,64 ortalamaya sahiptir. Buna göre, eğlence boyutunda en yüksek ortalama yüksek
toleranslı-ekonomik destinasyonlara ait iken gece hayatı boyutunda en yüksek ortalama yüksek
toleranslı-lüks destinasyonlara aittir.
Dijital göçebeler için gidilecek şehirdeki iklim ve hava koşulları da önemlidir. Nomad List’ de
kriter olarak yer alan sıcaklık, nem, hava kalitesi, iklimlendirme sistemleri, dijital göçebelerin
destinasyon seçiminde bu amaçla dikkate aldıkları kriterler olarak söylenebilir. Sıcaklık
boyutunda en iyi ortalamaya düşük toleranslı-ekonomik destinasyonlar kümesi (3,50) sahip iken,
yıllık hava kalitesi ortalamasında yüksek toleranslı- lüks destinasyonlar kümesi 3,85 ortalama ile
diğer iki kümeyi geride bırakmıştır. Nem kriteri ortalamalarına bakıldığında küme ortalamaları
arasında farklılık çok düşüktür.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada dijital göçebelerin önemli bağlantı ağlarından biri olan Nomad List verilerini
kullanarak, 2020 pandemi sürecinde en çok tercih edilen 20 dijital göçebe destinasyonunun, yine
aynı kaynakta yer alan ve dijital göçebelerin destinasyon seçerken dikkate aldıkları kriter
skorlarını kullanarak nasıl kümelendiklerini belirlemek ve küme ortalamaları incelenmiştir.
Dijital göçebe turizmi ile ilgili yapılan çok sınırlı sayıda araştırma olması araştırma sonucunda
elde edilen bulguları benzer alanda yapılan çalışma sonuçları ile karşılaştıramama kısıtı
doğurmuştur. Uluslararası alan yazında yeni olan dijital göçebe kavramının turizm alan
yazınında bir turizm potansiyeli olarak yer alması ise son bir iki yılda ortaya çıkmıştır. Dijital
göçebelerin turizm potansiyeli Ulusal alan yazında ise hiç incelenmemiştir. Araştırma konusu ile
ilgili sınırlı sayıda çalışma olması kavramsal çerçevenin oluşturulmasında zorluklar yaratsa da
araştırma ulusal alan yazında “dijital göçebe turizmi”, “dijital göçebe destinasyonu” ve “dijital
göçebe turisti” kavramlarını ilk ele alan araştırma olması açısından önemlidir.
İş ve toplumun mevcut dönüşümü, küreselleşme, girişimciliğin büyümesi, bağımsız çalışma, tele
çalışma ve hareketlilik, dijital göçebeler, kendi kendine üretim, birlikte değer yaratma ve sosyal
inovasyon gibi birçok nedenle biçim değiştirmektedir (Mitev vd., 2018). Bu değişim içerisinde
dijital göçebe vizesi, e-vatandaşlık gibi kavramlar gündeme gelmekte ve hayat daha mobil bir
yapıya dönüşmektedir. Bu dönüşüm içerisinde boş zaman ve iş kavramları arasındaki çizgi
giderek bulanıklaşmakta ve turizm algısı da değişmektedir. Dijital göçebeler hem iş hem tatili
aynı anda gerçekleştirebilen bu ayrımın bulanıklaştığı grupta yer almaktadır.
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Bu çalışma sonucunda elde edilen kümelerin dağılımına bakıldığında; Yüksek Toleranslı-Lüks
Dijital Göçebe Destinasyonları, Düşük Toleranslı-Ekonomik Dijital Göçebe Destinasyonları ve
Yüksek Toleranslı-Ekonomik Dijital Göçebe Destinasyonlar şeklinde ortaya çıkmasının üzerinde
durulması gerekir. Destinasyonun sunduğu tüm hizmet ve imkanlar öncelikle o destinasyonun
sahip olduğu ekonomik değişkenlere bağlıdır. Ekonomik faktörler destinasyonun, altyapı, üst
yapı, yaşam kalitesi, yaşam maliyeti, gelir düzeyi gibi birçok faktörü üzerinde ektilidir. Diğer
taraftan farklı bir destinasyona geleneksel turiste göre daha uzun bir süre için konaklamaya giden
bir dijital göçebe için gittiği destinasyonun yabancılara bakış açısı, özgürlük, kadınlara hoşgörü
gibi farklılıkları dikkate alan bir yer olması da önemlidir. Araştırmada kümeleme analizinde de
bu iki kritere göre isimlendirme yapılmıştır. Gelir seviyesi yüksek bir destinasyonda yaşam
maliyetinin, teknolojik altyapının, sağlık hizmetlerinin, eğitim seviyesinin, yaşam kalitesinin ve
yabancı dil bilme oranlarının da yüksek olması nedenli ile tüm bunları kapsayan ekonomik kriter
dikkate alınmıştır. Yüksek toleranslı-lüks dijital göçebe destinasyonu olan Londra, Berlin, New
York, Paris Singapur, Amsterdam, San Francisco, Los Angeles kümesine bakıldığında, yaşam
maliyetinin yüksek olduğu buna bağlı olarak da yukarıda sayılan tüm boyutlarda diğer
kümelerden önde olduğu görülmektedir. Gelir seviyesi olarak yüksek gelir seviyesindeki dijital
göçebelerin daha çok tercih ettiği bu destinasyonlarda olanaklar zengin olmakla birlikte yaşam
maliyeti yüksektir. Düşük toleranslı-ekonomik dijital göçebe destinasyonları kümesinde yer alan
Bangkok, Chiang Mai, Kuala Lumpur, İstanbul ve Ho Chi Minh City’ye bakıldığında bu
destinasyonların yaşam maliyetinin uygunluğu ile dijital göçebelerin dikkatini çektiğini
söylemek mümkündür. Gelir seviyesinin düşük olduğu, buna bağlı olarak diğer imkân ve
olanakların daha sınırlı olduğu bu küme daha çok yüksek gelir seviyesine sahip olmayan dijital
göçebeler için cazibe sunmaktadır. Bu kümenin yüksek toleranslı-ekonomik dijital göçebe
destinasyonları kümesine göre ortalamalara bakıldığında tolerans konusunda daha düşük
ortalamalara sahip olması dikkat çekmektedir. Daha özgür ve toleransın yüksek olduğu aynı
zamanda da ekonomik olma özelliği ile ortalama olarak öne çıkan Canggu- Bali, Mexico City,
Playe Del Carmen, Barcelona, Buenos Aires, Budapeşte ve Lisbon dijital göçebelerin dikkati
çekmektedir. Dijital göçebeler için en popüler destinasyonlar arasında yer alan Bali ve Lisbon’da
bu kümededir.
Kriterler içerisinde yer alan diğer sıcaklık, nem, hava kalitesi gibi iklim ile ilgili boyutlarda küme
ortalamaları birbirine çok yakındır.
Bu çalışma Nomad List verileri kullanılarak, sadece platformda yer alan veriler kriterler
bazındaki değerlendirmeler ile sınırlandırılmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda dijital
göçebelerin destinasyon seçim kriterlerinin birincil veri kullanılarak keşfedici bir yöntem ile
araştırılması konuya önemli katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra dijital göçebelerin profillerinin
araştırılması, onları dijital göçebe olmaya iten ve çeken faktörlerin incelenmesi, dijital göçebelerin
konaklama tercihlerinin incelenmesi, turizm işletmelerine ve yerel hakla sosyo-ekonomik pozitif
ve negatif etkilerinin araştırılması, turizmde son yıllarda ele alınmaya başlayan dijital göçebe
turizmi konusunda alan yazına sağlayacağı katkı açısından araştırılması önerilen başlıklardır.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, Burdur kentinin markalaşmasını sağlayacak olan soyut ve somut değerlerin
farkındalık düzeylerinin anket yoluyla Burdur’da yaşayan kişilere uygulanarak ortaya
çıkarılmasıdır. Çalışma Eylül – Aralık 2020 tarihleri arasında Burdur’da yaşayan ya da Burdur’da
daha önce yaşamış/bulunmuş gönüllü katılımcılara anket yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmaya
toplamda 545 kişi katılmıştır. Verilerin analizi için frekans analizleri ve ortalamalar hesaplanarak
değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmada Burdur’un marka farkındalığı en yüksek somut
unsurları Salda Gölü ve Burdur Şiş’tir. Soyut unsurları ise sakinliği, güvenli ve temiz bir kent
olması olarak belirlenirken; şehrin avantajlı yanları ise üniversitesi, doğal güzellikleri, eğitim
imkanları, yemekleri ve tarihsel zenginliği ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda
yapılan tespitlere göre Burdur kentinin öne çıkan soyut ve somut değerleri üzerinden bunların
markalaşması için neler yapılabilir konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Burdur, Kent Markası, Markalaşma, Marka İmajı, Marka Farkındalığı.
Makale Gönderme Tarihi: 14.02.2021
Makale Kabul Tarihi: 02.06.2021

Önerilen Atıf:
Özkan, T. ve Alan, B. (2021). Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut ve Somut İmaj
Unsurlarının Belirlenmesi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 816-828.
© 2021 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 816-828.

Journal of Turkish Tourism Research

2021, 5(2): 816-828.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.740
ISSN: 2587–0890 Journal Homepage: https://www.tutad.org
RESEARCH PAPER
Determination of Tangible and Intangible Images in Branding of Burdur City

Assistant Prof. Dr. Tülay ÖZKAN, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Social Sciences
Vocational School, Burdur, e-mail: tulayozkan@mehmetakif.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2411-0218
Assistant Prof. Dr. Burcu ALAN, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Social Sciences
Vocational School, Burdur, e-mail: burcuozkara@mehmetakif.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5633-4320

Abstract
The purpose of this study is to reveal the awareness levels of abstract and concrete values that
will enable the branding of the city of Burdur by applying them to the people living in Burdur
through a survey. The study was conducted using a questionnaire method with volunteer
participants who lived in Burdur or lived / been in Burdur between September and December
2020. A total of 545 people participated in the study. For the analysis of the data, frequency
analyzes and averages were calculated and evaluations were made. In the research, the concrete
elements of Burdur with the highest brand awareness are Salda Lake and Burdur Şiş. While
intangible image elements are determined as calmness, safe and clean city; The advantageous
sides of the city are the university, natural beauties, education, food and historical richness.
According to the findings made as a result of the research, evaluations were made on what can
be done for the branding of the prominent abstract and concrete values of the city of Burdur.
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GİRİŞ
Sosyolojik değişimler, rekabetin özellikle turizm alanında kentler arasında da yaşanmaya
başlaması, küreselleşme ve beraberinde hayatımıza getirileri günümüzde kentlerde kendilerine
özgü yönleriyle markalaşma telaşına sebep olmuştur. Kentlerin arasında yaşanan yoğun
rekabetin sebeplerinden birisi de dünya refahından pay alarak yeni kitlelerin zihninde yer
edinmektir. Bunun da yolu kendine has endemik özellikleri ile markalaşmak ve bununla beraber
yaratılan olumlu imajdır. Küreselleşme artık bir dünya gerçeğidir ve farkında olsak da olmasak
da bu gerçeğin içinde yer alınmaktadır. Küreselleşen dünyada yer edinebilmek için kentlerin
diğer kentlerle iletişim içerisinde olmaları, dışa açık tutum izlemeleri gereklidir. Bunun nedeni
ise markalaşmanın neredeyse kardeşi durumunda olan pazarlamadır. İki kavram birbirinden
ayrı düşünülememektedir. Tutundurmanın sağlanabilmesi için başarılı bir imaj ve pazarlama
yönetimi yapılmalıdır. Ülkeler birbirleri ile olan rekabetine kentler ile devam etmektedir
(Aktuğlu, 2004; Özdemir ve Karaca, 2009; Avcılar ve Kara, 2015).
Markalaşmak, belirli farklılıklar neticesinde müşteriler tarafından rakiplerine karşı tercih
edilerek değer kazanmaktır. Bir şehrin markalaşması ise, şehrin tüm kültürel, ticari ve siyasi
kaynaklarının hedef kitlenin zihninde değer kazanmasıdır. Bu süreç, doğal kaynakları, doğayı,
turizmi, altyapıyı içerisinde barındırdığı için karmaşık bir süreçtir. Burada önemli olan husus,
hedef kitlenin zihninde merak uyandırmak, farkındalık oluşturmak ve farklılaşarak, kente
yönelik olumlu imaj yaratmaktır. Kent markası, “marka strateji ve tekniklerinden yararlanarak
belirli bir şehrin hedef kitle zihninde sıradan bir yerleşim yeri olarak algılanması yerine,
insanların yaşamlarını devam ettirmek, çalışmak, yatırım yapmak, eğitim almak ve ziyaret etmek
isteyecekleri cazibe yaşam merkezlerine dönüştürülmesi için yürütülen tüm faaliyetlerdir”
(Aaker, 1996; Fan, 2006: 10; Dinnie, 2011:7).
Bu çalışmada, Burdur kentinin marka olma gerekleri, unsurları ve bunların nasıl algılandığı
incelenmiştir. Bunlardan yola çıkılarak Burdur kentinin somut ve soyut unsurları algısı
ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilecek sonuçlara göre, Burdur’a yönelik kültürel birikimimiz göz
önünde bulundurularak, Burdur kentinin marka değeri taşımaya en müsait değerlerinden olan
(www.burdur.gov.tr; burdur.ktb.gov.tr), ‘’Burdur Şiş, Burdur Gölü, Sagalassos Antik Kenti/
Ağlasun, Ceviz ezmesi, Salda gölü/ Yeşilova, Lavanta tarlaları, B’laca dokumaları (Alaca
Dokumaları), Salep, Kibyra Antik Kenti/ Gölhisar vd.’’ olgularının marka değeri taşıma düzeyleri
değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca Burdur kentinin, bahsedilen rekabet ortamında diğer
kentlerden ayrıldığı yönleri, değerleri ve bunların markalaşma düzeyleri ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır. Araştırma sonucunda yapılan tespitlere göre Burdur kentinin öne çıkan soyut ve
somut değerleri üzerinden markalaşması için neler yapılabilir konusunda değerlendirmelerde
bulunulmaktadır.

KENTLERİN MARKALAŞMASI
Markanın günümüzde bilinen tanımı; mal ürünlerini ya da hizmet ürünlerini tanımlamayı ve
ayırt edici özellikler kazandırmayı sağlayan isim, terim, işaret, sembol, şekillerin tümü olarak
yapılabilir. Marka, mal ya da hizmet ürünün, rakiplerden farkını ortaya çıkarmasına yarayan tüm
bileşenlerdir. Buna göre tüketici ya da müşteri, marka ile zihninde mal ya da hizmetle ilgili bir
imaj oluşturmaktadır. Çünkü marka ile tüketicide güven duygusu gelişmektedir, bunun da en
önemli sebebi markanın, ürün ile ilgili önceden kestirilebilen sonuçlar ya da kullanım güvencesi
vermesidir (Keller, 1998: 2; Kavas, 2004: 19; Moon ve Millison, 2004: 30). Ancak küreselleşen
dünyada artık mallar ya da hizmetlerin yanı sıra kentlerin markalaşmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
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Bir mal ya da hizmetin sağlamayı vaat ettiği faydaya ek olarak, markanın kullandığı isim, logo,
terim gibi unsurlar ile yarattığı değerlere “marka değeri” denmektedir (Aaker, 1996: 8). Marka
değerinin yaratılması başarılı bir markalaşma ile mümkündür. Markalaşma da marka yönetim
sürecinin başarısı ile mümkündür (Aktuğlu, 2004: 42-43).
Kentler medeniyet, kültür ve sosyalliğin temelidir (Law, 2002: 1). Kentler, insanların sosyalleşme
ihtiyacından doğmuştur ve onlara pek çok sosyal, kültürel ve ekonomik etkinlikler sunmaktadır.
Bunlara ulaşım için bir hizmet faaliyeti gören turizm, insanlara boş zamanlarını eğlenceli geçirme
imkânı vermektedir (Goeldner vd., 2000: 118). Turizm pazarlamasının en önemli etkeni kent
pazarlamasıdır, çünkü bu doğrudan turist sayısına etki etmektedir. Bunun için kentlerin tanıtımı
ve kentlerin markalaşması gerekmektedir. Şehir markası yaratma, marka stratejisi ve iletişimin
birlikte kullanıldığı yeni bir kavramdır. Şehrin öne çıkan özelliklerinin, talebe yönelik olarak
pazarlanması için şehre güçlü ve olumlu bir imaj yaratmadır (Tanlasa, 2005: 44). Destinasyon
pazarlaması 1850’lerde Amerika’da, 1900’lerde de İngiltere ve Fransa’da uygulanmaya başlayan
eski bir uygulamadır. Turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmek için ülkelerin giderek daha
fazla uygulamaya başladığı destinasyon pazarlaması, aynı zamanda kentlerin de olumlu yönde
gelişimine katkı sağlamaktadır (Kotler ve Gertner, 2002; Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010:76).
Kent markalaşması neden önemlidir ve neden kentler etapta markalaşmak için çaba sarf
etmektedir sorusuna verilebilecek dört cevap vardır; bu cevaplardan ilki kent markası yaratımı
destinasyonun diğer destinasyonlarla rekabet edebilmesini sağlamaktadır. İkincisi ise
markalaşmanın gerçekleştiği destinasyonun geleceği için bir vizyon belirlemeye ve planlama için
bir yön sağlamaya, bu vizyona ulaşılmasına yardımcı olacak farklı stratejilerin uygulanmasına
yardımcı olmasıdır. Üçüncü cevap, destinasyon markasının paydaşlarla iş birliği için bir temel
sağlamaktadır, paydaşların ortak bir hedef belirlemesine ve bu hedefe ulaşmak için birlikte
çalışmasına zemin hazırlamaktadır. Böylece farklı paydaşlar birbirlerini tamamlayabilmekte ve
güçlenebilmektedir. Son olası yanıt ise, markalaşmanın planlı bir kalkınma ve yenileme için
yatırımların o bölgeye çekilmesini, turist kaynağından tam olarak nasıl yararlanılacağını
belirlenmesini ve bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesini sağlamasıdır. (Kavaratzis vd., 2014:5)
Şehir markası yaratma, modern marka yaratma stratejileri ve tekniklerinden faydalanmak
suretiyle, bir kentin hedef kitle tarafından sıradan bir yerleşim yeri olarak algılanmasının önüne
geçerek, insanların yaşama, çalışma, yatırım, eğitim gibi sebeplerle tercih edeceği bir yaşam
merkezi haline getirilmesidir. (Dinnie, 2011:7). Böylelikle kent, farklı bir konuma bürünecek,
hedef kitlenin tercihi durumuna gelecektir. Bu noktada oluşturulması gereken başka bir unsur
da kent kimliğidir. Kent kimliği, şehrin çevresi ile karşılıklı ilişkisinden doğan, şehrin ruhunu
yansıtan, marka yaratımı ile oluşturulmaya çalışılan markanın kendisi ve ortaya çıkardığı
konumlandırmaya kişilik kazandıran ve markayı yaşatan bir unsurdur (Perry ve Wisnom,
2003:79; Karadağ ve Koçman, 2007:5; Kaypak, 2013:375-376).
Bu bahsedilenlerin tüketicinin zihninde yer bulabilmesi için, marka kent konumlandırma
gerçekleştirilmelidir. Marka kent konumlandırma, hedef kitlenin zihnine kent markasının
yerleşmesini sağlamak, kentin rakiplerinden farklılıklarını öne çıkartarak, kente olumlu bir imaj
yaratmaktır (Braun, 2008:188; Işık ve Erdem, 2015:32).
Konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar incelendiğinde;
Demirgüneş ve Avcılar (2014), marka kent oluşturmanın avantajı olarak belirtilen kentte
yaşayanların memnuniyet artışı üzerine Osmaniye ilinde bir araştırma yaparak, maddi yaşam
koşullarından duyulan memnuniyet düzeyinin genel memnuniyeti etkileyen en önemli faktör
olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.
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Pektaş ve Karadeniz (2014), marka değeri yaratmada kent imajının etkisini, Gaziantep iline özgü
olan baklava ile ölçerek, kent imajı, kentin marka değeri, tüketicilerin tekrar satın alma niyeti,
genel marka değeri ve sadakati gibi değişkenler ile olan ilişkisini araştırmışlardır. Sonuçta
‘‘marka sadakatinin, kentin marka üzerinde yarattığı sadakatten daha etkin olduğu’’ sonucuna
ulaşmışlardır.
Can ve Başaran (2014), Rize ilinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında, ‘‘Kent Markası ve Marka
İmajının Belirlenmesi, kent imajının hangi unsurlardan oluştuğunun tespiti ve kentin, fiziki ve
soyut özellikleri ile kent halkının nasıl algılandığını’’ ölçmeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda
ilinin tanınırlığın turizm potansiyeli ile ilişkili olduğunu, ilin tanınırlığının ve imajının, turizm
çeşitliliği ve gelirinin de artırdığı bulgusuna ulaşmışlardır.
Huang vd. (2013), New York ve Buffalo’da gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda, alışveriş
olanakları, gıda, kültür, sosyal etkinlikler, spor, doğa ve turizm aktiviteleri değişkenlerinin kent
markası oluşturulması hususunda belirleyici olduğunu bulgusuna ulaşmışlardır.
Beyaz ve Boyraz (2020), Erzurum iline rakip iller belirleyerek aralarındaki marka konumlandırma
farklarını ortaya koymaya yönelik, algılama haritalarını kullanarak bir çalışma yapmıştır.
Sonuçta Erzurum ilinin marka konumu, rakip olarak belirlenen illere nazaran daha kötü
çıkmıştır.
Köşker vd. (2019), Türkiye’nin en turistik illeri olan İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Ankara,
Nevşehir, Aydın, Denizli, Gaziantep ve Hatay illerinin marka kimlikleri inceleyerek, bu illerin
marka kimliklerinde hangi renkleri kullandıkları, hangi turistik değer ve yerel sembollerle ön
plana çıkardıkları, hangi sloganları kullandıkları ve logolarında kendilerini nasıl
konumlandırdıkları hususunda bir çalışma yapmışlardır. Araştırma sonucunda; bu illerin
tümünün tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmaya çalıştıkları, bunun yanı sıra Gaziantep
ve Hatay’ın gastronomik değerlerine de vurgu yaptıkları, bu illerin kent, belediye ve valilik
logolarının birbirlerinden farklı olduğu, Ankara, Nevşehir ve Denizli’nin ise turistik sloganının
bulunmadığı bulgularına ulaşmışlardır. Ayrıca İstanbul, Antalya ve Gaziantep’in kendilerine
özgü turistik kentsel marka kimliğine sahip oldukları ortaya çıkmıştır.
Merrilees, Miller ve Herington (2009), çalışmalarında Avustralya bulunan Gold Coast City’de
ikamet edenlerin marka tutumlarının nelerden etkilendiğini araştırmışlardır.
Cai (2002), çalışmasında “Ortak Markalama” olarak adlandırdığı bir kavramdan bahsederek,
markalaşma için yeterli özelliği bulunmayan destinasyonların birlikte ortak bir marka
belirleyerek pazarlanması fikrini ortaya atmıştır.
Koumara-Tsitsou ve Karachalis, N. (2021), geleneksel ve yerel ürünlerin sürdürülebilir turizm
gelişimiyle arasındaki bağlantıyı ölçmeye çalışmış, paydaşların ve yerel halkın bu bağlamda
etkisini de ilişkilendirmiştir. Çalışmasında geleneksel ve yerel ürünlerin markalaşma için
kullanımında yerel girişimciliğin öneminden bahsetmiştir.
Florek, Hereźniak ve Augustyn (2021), çalışmalarında standartlaştırılmış, tek beden ve her şeye
uyan metodolojilere başvurmak yerine, destinasyonun özelliklerine, isteklerine ve yeteneklerine
uyarlanabilir uygulamalar yapılması gerektiğini savunmuşlardır.
Gartner, 2014 yılında yayınlanan çalışmasında Türkiye’ye yönelik bir tespitte bulunmuştur,
katılımcılara Türkiye’ye ait fotoğraflar gösterildiğinde neresi olduğunu bilmeden çok
etkilenmelerine rağmen, Türkiye’nin marka çağrışımının katılımcılarda negatif olduğunu öne
sürmüştür.
Kent markasına yönelik çalışmalarda, kentin özelliklerinin ve sakinlerinin bu markalaşma
sürecinde etkin rol oynadığını, marka kentlerin farklı özelliklerini ön plana çıkararak ziyaretçileri

820

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 816-828.

çektiğini, markalaşmanın yalnızca bir algıdan ibaret olmadığını, kente yönelik bir bilinç
oluşturulması gerektiğini öne sürmektedirler. Ancak markalaşma için her şehrin farklı unsurlar
barındırdığı göz önünde bulundurulmalı ve buna yönelik yöntemler uygulanmalıdır.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Soruları
Araştırmanın amacı, Burdur kentinin markalaşmasını sağlayacak olan soyut ve somut imajları ile
avantajlarının anket yoluyla Burdur’da yaşayan ya da yaşamış kişilere uygulanarak tespitidir. Bu
bağlamda araştırma soruları;
•
•

Burdur kentinin markalaşmaya değer soyut ve somut imaj unsurları nelerdir?
Burdur kentinin markalaşmasında çekiciliğini artıracak olan avantajları nelerdir?

Bu çalışmada, yukarıda da belirtildiği üzere, Burdur kentinin markalaşması yolunda, soyut imaj
unsurları ve avantajlarına yönelik katılımcıların algısı ölçülmeye çalışılarak, Burdur kentinin
markalaşmasına en uygun değeri taşıma düzeyi yüksek olan somut imaj unsurları ortaya
çıkarılacaktır. Bu bağlamda araştırmada Burdur’a özgü somut imaj unsurları olarak “Burdur Şiş,
Sagalassos (Ağlasun), Ceviz ezmesi, Salda gölü/ Yeşilova Lavanta tarlaları, Fakir Baykurt ve
Akçaköy, Keten helvası, Haşhaş ezmesi, Tahin, Su böreği, Sarı burma, B’laca dokumaları (Alaca
Dokumaları), Salep, Kibriya / Gölhisar, Tarhana, Lokul (kömbe/çanak ekmeği), Teke yöresi
folkloru, Sipsi, Mermer, Tarım ve hayvancılık, Üniversite, Salı pazarı, Burdur Gölü, Cura (Küçük
Saz), Hacılar, Lisinia, Tefenni Barutlu Su, Karacaören Barajı Bucak Kervansarayı Salda Kayak
Merkezi (Yeşilova), Burdur üzümü, pekmezi, yaprağı (dimrit, razakı), Aziziye Yörük Şenlikleri
(güreş), Keşkek, Sarma aşı, Burdur İnsuyu Mağarası, Ağlasun Alabalık Tesisleri, Kestel Alabalık
Tesisleri, Burdur Serenler Tepesi, Burdur Kuş Gözlem Evi, Pancar, Burdur şekeri ve Anason”
ele alınmıştır.

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Burdur’da yaşayan ya da Burdur’da daha önce yaşamış/bulunmuş kişiler
oluşturmaktadır. Araştırma kamuya açık alanlarda yapılacağı için tesadüfi ve kolayda örnekleme
yöntemi seçilmiştir. Anket formları gönüllülük esasına dayanarak yüz yüze uygulanmıştır.
Örneklem seçiminde tüketim yoğunluğu bakımından ağırlıklı olarak gençlere ulaşılmaya
çalışılmıştır. Katılımcıların %51’i erkek ve %45’i 18-20 yaş, %52’si 21-30 yaş, %2’si 31-40 yaş
aralığındadır. %81’i üniversite mezunu, %1’i lisansüstü ile %17’si ilköğretim ve ortaöğretim
mezunudur.

Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak anket tercih edilmiştir. Burdur kentine özgü somut ve soyut imajlar ile
avantajların yer aldığı anket formundaki ifadeler, literatürdeki benzer çalışmalardan
esinlenilerek (Karadağ ve Koçman, 2007; Özdemir ve Karaca, 2009; Demirel, 2014; Can, 2014;
Köşker vd. 2019) tarafımızca Burdur’a özgü olarak hazırlanmıştır. Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 20.08.2020 tarihli GO
2020/199 Karar No’lu etik kurul raporu alınmıştır.
Anket soruları üç bölümden oluşmaktadır.
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•
•
•

Birinci bölümde Burdur kentinin somut unsurları (3) Biliyorum/ Kullandım/ gördüm, (2)
Biliyorum/ kullanmadım/ görmedim, (1) Bilmiyorum/ duymadım’a doğru;
İkinci bölümde Burdur kentinin soyut unsurları (5) Kesinlikle Katılıyorum’dan (1)
Kesinlikle Katılmıyorum’a doğru ve
Son bölümde Burdur kentinin avantajlarını (5) Çok İyiden (1) Çok Kötüye doğru
değerlendirmeleri istenmektedir.

Anket uygulanacak kişiler Burdur’da yaşayan ya da yaşamış/bulunmuş kişilerden oluşacağı için,
söz konusu değerler ile ilgili fikri olan kişiler olacaktır. Dolayısıyla markalaşmaya uygunluğun
ayırdına varılabilecek deneyimde olacaklardır.

Analiz Yöntemleri
Toplanacak verilere ilişkin frekans analizleri ve ortalamalar hesaplanarak, yukarıda sayılan
değerlerin marka değeri yaratma algısı, Burdur’un diğer kentlerden ayrıldığı yönleri,
farklılıkları, değerleri ve bunların markalaşma düzeyi SPSS programı yardımıyla ölçülmüştür.
Somut unsurların farkındalık düzeylerinin sıralanması, tarafımızca geliştirilen aşağıdaki ölçüte
göre yapılmıştır.
•
•
•
•
•
•

(1) seçeneği, 01-10 yüzdelik arasında ise Marka Farkındalığı Çok Yüksek
(1) seçeneği, 11-20 yüzdelik arasında ise Marka Farkındalığı Yüksek
(1) seçeneği, 21-30 yüzdelik arasında ise Marka Farkındalığı İyi
(1) seçeneği, 31-40 yüzdelik arasında ise Marka Farkındalığı Orta
(1) seçeneği, 41-50 yüzdelik arasında ise Marka Farkındalığı Düşük
(1) seçeneği, 51-100 yüzdelik arasında ise Marka Farkındalığı Çok Düşük

Bunun dışında soyut unsurları ve kentin avantajları ortalamaları için Demirel (2014)’ün
çalışmasında kullandığı 1-1,8 arası oldukça düşük; 1,8-2,6 arası düşük; 2,6-3,4 arası orta; 3,4-4,2
arası yüksek; 4,2-5,0 arası oldukça yüksek algı düzeyine göre değerlendirilmiştir.

BULGULAR
Burdur Kentinin Somut Unsurları Bulguları
Tablo 1’de Burdur kentinin somut unsurlarından en yüksek farkındalığa sahip olanlardan aza
doğru sıralama yapılmıştır.
Tablo 1’de Burdur kentinin bilinirliği yüksek unsurlarının, katılımcılar tarafından farkındalığı,
özetle daha öncesinde karşılaşıp/karşılaşılmadığı veya duyulup/duyulmadığı ölçülmeye
çalışılmış ve marka farkındalığı çok yüksekten çok düşüğe doğru sıralanmıştır. Bu listede yer
alan bütün unsurlar Burdur kentini diğer illerden ayıran bir farklılıktır. Buna göre bilinirliği en
yüksek unsurlar; Salda gölü ve Burdur Şiş iken bilinirliği en düşük unsurlar ise; B’laca
dokumaları (Alaca Dokumaları), Tefenni Barutlu Su, Fakir Baykurt ve Akça Köy, Lisinia ve Keten
helvasıdır. Kentin yöneticileri bilinirliği yüksek unsurlar vasıtasıyla Burdur kentini marka kent
haline getirebilirler. Marka farkındalığı yüksek çıkmayan unsurlar üzerinde durularak, bu
unsurların da bilinirliğinin yükseltilmesi ve marka kent olma hususunda kullanılması
düşünülebilir.
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Tablo 1. Somut Unsurların Farkındalık Düzeyleri
Somut Unsurlar
1. Salda gölü/ Yeşilova
2. Burdur Şiş
3. Burdur Gölü
4. Üniversite
5. Salı pazarı
6. Ceviz ezmesi
7. Tarım ve hayvancılık
8. Burdur İnsuyu Mağarası
9. Lavanta tarlaları
10. Salep
11. Mermer
12. Tarhana
13. Tahin
14. Sagalassos/Ağlasun
15. Su böreği
16. Pancar
17. Burdur şekeri
18. Kibyra Antik Kenti/ Gölhisar
19. Salda Kayak Merkezi /Yeşilova
20. Keşkek
21. Haşhaş ezmesi
22. Burdur Serenler Tepesi
23. Burdur Kuş Gözlem Evi
24. Anason
25. Teke yöresi folkloru
26. Burdur üzümü, pekmezi, yaprağı (dimrit, razakı)
27. Sipsi
28. Ağlasun Alabalık Tesisleri
29. Lokul (kömbe/çanak ekmeği)
30. Sarı burma
31. Sarma aşı
32. Kestel Alabalık Tesisleri
33. Cura (Küçük Saz)
34. Hacılar
35. Karacaören Barajı
36. Aziziye Yörük Şenlikleri (güreş)
37. Bucak Kervansarayı
38. B’laca dokumaları (Alaca Dokumaları)
39. Tefenni Barutlu Su
40. Fakir Baykurt ve Akça köy
41. Lisinia
42. Keten helvası

(1)
6
9
11
12
12
13
16
20
21
22
23
24
25
26
26
26
27
30
30
32
34
34
35
36
38
38
39
39
40
41
42
45
46
46
47
48
49
52
52
53
53
55

(2)
28
18
18
13
16
28
31
33
42
25
33
22
24
45
22
27
26
39
35
24
28
28
28
30
28
26
26
31
24
27
25
26
25
25
28
28
27
27
26
30
21
27

(3)
66
73
71
75
72
59
53
47
37
53
44
54
51
29
52
47
47
31
35
44
38
38
37
34
34
36
34
30
36
32
33
29
29
29
25
24
24
21
22
17
26
18

Farkındalık Düzeyi
Marka Farkındalığı Çok Yüksek
Marka Farkındalığı Çok Yüksek
Marka Farkındalığı Yüksek
Marka Farkındalığı Yüksek
Marka Farkındalığı Yüksek
Marka Farkındalığı Yüksek
Marka Farkındalığı Yüksek
Marka Farkındalığı Yüksek
Marka Farkındalığı İyi
Marka Farkındalığı İyi
Marka Farkındalığı İyi
Marka Farkındalığı İyi
Marka Farkındalığı İyi
Marka Farkındalığı İyi
Marka Farkındalığı İyi
Marka Farkındalığı İyi
Marka Farkındalığı İyi
Marka Farkındalığı İyi
Marka Farkındalığı İyi
Marka Farkındalığı Orta
Marka Farkındalığı Orta
Marka Farkındalığı Orta
Marka Farkındalığı Orta
Marka Farkındalığı Orta
Marka Farkındalığı Orta
Marka Farkındalığı Orta
Marka Farkındalığı Orta
Marka Farkındalığı Orta
Marka Farkındalığı Orta
Marka Farkındalığı Düşük
Marka Farkındalığı Düşük
Marka Farkındalığı Düşük
Marka Farkındalığı Düşük
Marka Farkındalığı Düşük
Marka Farkındalığı Düşük
Marka Farkındalığı Düşük
Marka Farkındalığı Düşük
Marka Farkındalığı Çok Düşük
Marka Farkındalığı Çok Düşük
Marka Farkındalığı Çok Düşük
Marka Farkındalığı Çok Düşük
Marka Farkındalığı Çok Düşük

Burdur Kentinin Soyut Unsurları Bulguları
Tablo 2’de Burdur kentinin soyut unsurlarına katılımcıların katılma oranları verilmiştir. İlk iki
sırada yüksek algı düzeyinde Burdur kentinin sakinliği ve güvenli ortaya çıkmıştır. Bunun yanı
sıra kentin temizliği orta düzeyde değerlendirilirken ucuz, dışa dönük, modern ve gelişmiş
olması unsurlarının düşük olması kentin cazibesini düşüren unsurlardır.
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Tablo 2. Soyut İmaj Unsurları Bulguları
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Soyut Unsurlar
Sakin
Güvenli
Temiz
Ucuz
Dışa Dönük
Modern
Gelişmiş

N
545
545
545
545
545
545
545

Ortalama
4,12
3,45
3,11
2,32
2,26
2,17
2,13

S. Sapma
1,190
1,303
1,238
1,441
1,286
1,291
1,282

İmaj Algı Düzeyi
Yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük

Burdur Kentinin Avantajları Bulguları
Tablo 3’de Burdur kentinin avantajları bulguları en yüksek ortalamadan en düşüğe doğru
sıralanmıştır.
Tablo 3. Burdur Kentinin Avantajları Bulguları
Özellik
(1) Üniversite
(2) Doğal güzellikler
(3) Eğitim imkânları
(4) Yemekleri
(5) Tarihsel zenginlik
(6) Çevre temizliği
(7) Coğrafi konumu
(8) Ulaşımın rahatlığı
(9) Turizm destinasyonlarına yakınlığı
(10) Spor aktiviteleri
(11) Kültürel etkinlikler
(12) Sağlık imkânları
(13) Konaklama imkânları
(14) Sanayisi
(15) İklimi
(16) Sanatsal etkinlikler
(17) Planlı kentleşme
(18) Alışveriş imkânları
(19) Eğlence imkânları

N
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545

Ortalama
3,31
3,25
3,15
3,04
3,01
3,00
2,84
2,82
2,70
2,62
2,60
2,57
2,54
2,52
2,48
2,47
2,42
2,00
1,91

S. Sapma
1,358
1,299
1,259
1,358
1,338
1,254
1,341
1,390
1,342
1,261
1,283
1,279
1,328
1,259
1,319
1,242
1,218
1,197
1,150

İmaj Algı Düzeyi
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük

Burdur kentinin ortalama değeri en yüksek olan avantajları üniversite 3.31 ortalama ile birinci
sırada yer alırken sırasıyla doğal güzellikler 3.25, eğitim imkanları 3.15, yemekleri 3.04 ve tarihsel
zenginliği 3.01’dir. Yüksek imaj algı düzeyinden düşüğe doğru yapılan bu sıralamada Burdur
Kentinin avantajları sıralamasında en yüksek ortalama değerinin bile 3.31 olduğu görülmektedir.
Burdur kentinin en zayıf olduğu konular ise eğlence (1.91), alışveriş imkânlarının azlığı (2.00),
planlı kentleşme (2.42), sanatsal etkinlikler (2.47), ve iklimi (2.48) olarak karşımıza çıkmaktadır.
Burdur kentinin ulaşım kolaylığı avantajı, tarihsel zenginlik gibi diğer avantajlarla birleştirilerek
kent markası oluşumunda, özellikle üniversite ile ilişkilendirilerek kullanılabilir. Ancak burada
dezavantajların, avantajların önüne geçmesi engellenmelidir. Örneğin çalışma sonucunda ortaya
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çıkan eğlence imkânlarının azlığı, turizm sezonunda farklı trendlerle desteklenerek, engelleyici
bir unsur olmasının önüne geçilebilir.

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Modern insan için turistik amaçlı geziler artık bir lüksten ziyade gereklilik haline dönüşmüş
durumdadır. Dünyada son yıllarda insanlar anı biriktirmeye yönelik seyahatlere daha fazla
çıkmaya, bu noktada insanların tatil anlayışı da değişiklik göstermeye başlamıştır. Eskiden olan
deniz ve güneş tatili anlayışı farklı formlara bürünmeye başlamıştır. Bu nedenle bu turistik
anlayışa sahip olmayan kentlerin de turizmden pay almaya başladığını görebilmekteyiz. Tabi bu
durum kentler arası rekabeti de daha da artırmaktadır. Çünkü eskiden yarışta olmayan kentler
de bu rekabetin içerisinde yer almaya başlamışlardır. Bu rekabette öne çıkmak, özellikle yarışa
yeni katılan kentler için biraz daha zordur. Bu zorluğun üstesinden gelebilmek de marka kent
oluşturma ile mümkün olabilmektedir.
Her kent gerek yapısı gerek yaşayan sakinleri gerek de tarihi ve turistik güzellikleri ile
birbirinden ayrılmaktadır ve pazarlaması yapılırken bu ayırt edici unsurlar ön plana
çıkarılmalıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, tüketiciye, karşılanabileceğinden
fazla fayda beklentisi sunarak, onu hayal kırıklığına uğratmamaktır. Aksi takdirde marka imajı
zarar görmektedir.
Bu çalışmada Burdur kentinin kent markası oluşturma yolunda öne çıkarılabilecek özelliklerinin
farkındalığı ölçülmeye çalışılmıştır. İlk tabloda verilen Burdur’a ait endemik unsurların
farkındalığına bakıldığında, Burdur Şiş ya da Salda Gölü gibi pazarlaması iyi yapılan unsurların
farkındalığı beklenildiği üzere yüksek çıkmıştır. Buradan hareketle aslında Burdur’a ait diğer
unsurların da aynı şekilde ön plana çıkartılmasının, bunlara ait farkındalığı da yükselteceğini
söyleyebiliriz. Örneğin Burdur Gölü’nün aktif kullanımı ve gölün simgesi haline gelen
Dikkuyruk adlı su kuşunun farkındalığı oluşturulabilir. Her yıl düzenlenen Burdur Göl
Festivali’nin daha fazla duyurulması sağlanarak, farklı ve dikkat çekici etkinliklerle hatta
medyatik isimlerle desteklenerek, farkındalık yaratılması sağlanabilir. Bunların dışında Kibriya,
Sagalassos ve Hacılar Höyüğü gibi tarihi değere sahip yerlerin farkındalığının düşük çıkması,
buralara hak ettikleri pazarlama unsurlarının sağlanmadığını göstermektedir. Aynı söylem en az
Burdur Şiş kadar popüler olması gerekirken daha alt sıralarda olan Ceviz Ezmesi için de
geçerlidir. Ya da çok zengin ve köklü bir geçmişe sahip Teke Yöresi folklorunun, hak ettiği üne
kavuşamaması da aynı nedenledir. Kısaca özetlemek gerekirse, farkındalığı düşük çıkan bütün
unsurların pazarlama eksiği nedeni ile bilinmediği söylenebilir. Bu değerlere yönelik reklam ve
pazarlama çalışmaları yapılarak, hak ettikleri üne kavuşturulması sağlanabilir. Örneğin insanlık
tarihinin en eski yerleşim birimleri arasında kabul edilen Hacılar Höyüğü’nde, ya da önemli antik
kentler içerisinde bulunan Kibriya ve Sagalassos’ta, ulusal ya da uluslararası bir kültür-sanat
etkinliği düzenlenerek, son dönemin popüler pazarlama araçları arasında yer alan sosyal medya
kullanılarak hem söz konusu yerlerin hem de Burdur’un farkındalığı düşük çıkan diğer
unsurlarının bu vesileyle tanıtımı yapılabilir. Benzer bir durum İnsuyu Mağarası için de
geçerlidir. Dünyanın turizm potansiyeline sahip en derin mağaraları arasında bulunan İnsuyu
Mağarası hem tanıtımının yeterli şekilde yapılmaması hem de iyi korunamaması dolayısıyla hak
ettiği üne sahip değildir. Son yıllarda yağışların azalması ve yanlış sulama politikaları sebebi ile
mağara içinde bulanan göllerin suları çekilmiş ve mağara eski güzelliğini kaybetmeye
başlamıştır. Öncelikle bu duruma çözüm bulunmalı, gereksiz ve hatalı sulama uygulamalarının
önüne geçilmeli, İnsuyu Mağarasına eski görselliği geri kazandırılmalıdır. Bu hem mağaranın
farkındalığının artırılmasına hem de gelecekte karşılaşılması muhtemel su sorununun önüne
geçmeye katkı sağlayacaktır.
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Burdur kentinin soyut imaj unsurlarına bakıldığında, Burdur’un sakin ve güvenli bir kent olması
özellikleri kullanılarak, yükselen trend ‘Cittaslow’ uygulamasına dahil edilebilir
(cittaslowturkiye.org). Böylelikle Burdur’un dezavantajları avantaja dönüştürülebilir. Yine
kentin temiz olması turizm için önemli bir unsur oluştururken kentin ucuz, dışa dönük, modern
ve gelişmiş olması algılarının düşük olması bir dezavantajdır.
Burdur kentine ait avantajlar, üniversite, doğal güzellikler, eğitim imkânları, yemekleri, tarihsel
zenginlik ve çevre temizliği, kentin en zayıf olduğu konular ise planlı kentleşme, sanatsal
etkinlikler, eğlence ve alışveriş imkânlarının azlığı, iklimidir. Bu durum Demirel (2014)’ün
sonuçlarıyla benzerdir. Burdur kentinin ulaşımının kolay olması, tarihi ve kültürel zenginliklerle
birleştirilerek kent markası oluşumunda, üniversite ile ilişkilendirilerek kullanılmalıdır. Önceden
de belirtildiği gibi, eğlence ya da alışveriş imkânlarının azlığı gibi çözümü basit konular, kenti
ileri gelenleri tarafından alt yapı yatırımları ile desteklenerek, kent için engelleyici unsur
olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun yanı sıra kente turistik amaçla gelenlerin konaklama ihtiyaçlarını
karşılayacak yatırımlar yapılmalı ve teşvik edilmelidir. Böylelikle kente yönelik genelde yapılan
günü birlik geziler uzun vadeye yayılmış olacaktır.
Burdur kenti küçük bir kent kategorisindedir. Ancak kentin gelişmişliği kişilere göre değişiklik
gösterebilecek bir kavramdır. Herhangi bir kente giden bir kişi, öncelikle o kenti kendi yaşadığı
kentle, sonrasında da öncesinde ziyaret ettiği kentlerle kıyaslayacaktır. Bu noktada kişiden kişiye
değişiklik gösterebilen bir gelişmişlik düzeyi algısı ile karşılaşılacaktır. Özellikle büyük kentlerde
yaşayan insanların özlem duyduğu küçük ve sakin kent özlemi bu noktada Burdur kenti için bir
avantaja dönüştürülebilir.
Kent markası yaratma konusunda son yıllarda Salda Gölü’nün çok yoğun olarak kullanıldığını,
hatta Lavanta Bahçeleri ve Burdur Şiş ile de desteklendiğini, bu konuda oldukça başarılı
olunduğunu da görmekteyiz. Burdur’un her biri Salda Gölü ya da Burdur Şiş kadar popülerliği
hak eden ve buna uygun diğer endemik değerlerinin de aynı şekilde pazarlanması ile kent
markası yaratma hususunda çok başarılı olunacağı aşikârdır. Bunu başarmak için Salda Gölü’nün
popülerliğinden yararlanılabilir. Salda Gölü sayesinde hali hazırda gelmeye ikna edilmiş olan
ziyaretçilere, diğer destinasyonlar da gezdirilerek, tanıtımı sağlanabilir. Ziyaretçilere sunulacak
olan ikramlar ise Burdur Şiş’in tekelinden çıkarılarak, yanında Burdur’a özgü diğer yiyecek
alternatiflerinin de eklenmesi, hatta satışa sunulması hem farkındalık yaratmada hem de farklı
bölgelere götürülmesi sağlanarak tanıtımında faydalı olacaktır.
Bu bağlamda Burdur’un tepe yöneticileri, belediyesi, ticari örgütleri, sivil toplum kuruluşları,
üniversitesi ve sakinleri, Burdur’un kent markası oluşumu için dayanışma ve eşgüdüm içerisinde
çalışmalıdır. Bilindiği üzere yalnızca marka oluşturmak yeterli olmamaktadır. Sonrasında
destekleyici faaliyetlerle sürdürülebilir kılınmayan markalar unutulmaktadır. Bu durum kent
markaları için de geçerlidir. Kent markasının yaratılmasının ardından sürdürülebilir kılınması
da aynı dayanışma ve eşgüdümü gerektirmektedir. Bulgularda ortaya çıkan eksiklikler ivedilikle
giderilmeli ve kenti destekleyecek sosyo-kültürel yatırımlar yapılmalıdır. Çünkü bir kentin
yalnızca doğal güzelliklerinin ya da endemik özelliklerinin bulunması kent markası oluşturmak
için yeterli olmamaktadır. Destinasyonu tercih eden misafirler, bunların yanı sıra sosyal ve
kültürel unsurların da bulunmasına dikkat etmektedirler. Bu sebeple, sosyolojik etkileşimin
doğru sağlanabilmesi için kent sakinlerinin de bu sürece dâhil edilmesi, onların da isteklerinin
doğru anlaşılması gerekmektedir. Bunun yanlış yönlendirilmesi, gelecek olan misafirlerden
rahatsız olacak kent sakinleri imajı yaratacak ve haliyle bu da kent markası imajını zedeleyecektir
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Öz
Termal turizm, katılımcılarına tedavi hizmetleri sunmasının yanı sıra bölgesel kalkınmışlığı da
arttıran önemli bir turizm faaliyetidir. Termal turizmi kullanan müşteriler hem tedavi olmak hem
de doğanın etkilerinden faydalanmak suretiyle termal bakımdan hizmet veren işletmeleri tercih
etmektedir. Kahramanmaraş İli termal kaynaklar bakımından diğer termal bölgeler ile rekabet
edebilecek potansiyele sahiptir. Termal otel işletmelerini birbirinden ayırt eden faktör,
müşterilerin termal otelde kaldıkları süre boyunca, aldıkları hizmetten memnuniyetin en üst
seviyede tutulmasıyla mümkün olacaktır. Bu çalışmanın amacı, müşterilerin termal
işletmelerden aldıkları memnuniyeti belirlemektir. Turizm işletme belgeli termal otellerin,
Onikişubat ilçesi Döngele Kaplıcalarında faaliyet göstermesinden dolayı, bu bölgede konaklayan
483 müşteriye anket uygulanmış ve bu anketler SPSS 21 program aracılığı ile analiz edilmiştir.
Analiz bulgularına göre, Kahramanmaraş ilinde ki termal tesislerde konaklayan müşterilerin
işletmelerden aldıkları hizmetten memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
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Abstract
Thermal tourism is an important tourism activity that increases regional development as well as
providing treatment services to its participants. Customers using thermal tourism prefer
businesses that provide thermal services in order to being treated and to benefit from the effects
of nature. Kahramanmaraş Province has the potential to compete with other thermal regions in
terms of thermal resources. The factor that distinguishes thermal hotel businesses from each other
will be possible by keeping the satisfaction of the customers at the highest level during the time
that their stay in the thermal hotel. The purpose of this study is to determine the satisfaction of
customers who stay in thermal enterprises. Since thermal hotels which has tourism management
certificates operate in Dongele Hot Springs, Onikisubat district, 483 customers who stay in this
region were surveyed and these surveys were analyzed through the SPSS 21 program. According
to the analysis findings, it was concluded that the customers who stay in the thermal facilities in
Kahramanmaraş were satisfied by the service they received from the enterprises.
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GİRİŞ
Termal turizm, insanlar arasında yeni dostlukların kurulması, destinasyonların kalkınması,
bölgeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve insanlara sağlıklı yaşam hizmeti sunmasından dolayı
birçok kazanımı bünyesinde barındırmaktadır (Karabacak, 2019: 8). 2023 Eylem Planında, termal
turizmin geliştirilmesi, ülke kaynaklarının verimli bir şekilde hizmete açılması ve termal
tesislerin artırılması, yatak kapasitesinin 500 bine çıkarılması gibi amaçlar belirlenmiştir
(https://yigm.ktb.gov.tr). Termal turizme yapılan yatırımların artırılması, Dünya’da turizm
alanında yüksek pay alınmasını sağlayacaktır. Turizmin, yalnızca güneş - kum - deniz
üçlemesiyle kısır kalmaması, ülkemizde alternatif turizm türlerinin yapılmasına fırsat veren
alanların olması, işletmecileri farklı düşüncelere ve arayışlara yönlendirmektedir (Amenguel vd.,
2012: 2095; Arslan, 2018: 24). Bu amaçla termal turizm potansiyeli olan bölgeler, talebin on iki aya
yayılması fikriyle, ülkedeki turizm faaliyetleri önemli bir ivme kazanacaktır (Sandıkçı, 2008: 107).
Termal kaynaklı suların, sağlık bakımından birçok faydasının olduğu bilinmektedir (Boyraz ve
Çetin, 2019: 91). Halk tabiriyle “şifalı sular” olarak adlandırılan bu kaynaklardan içilebilir
olanlara içme veya içmece, haricen kullanılabilenlere ise “kaynarca, hamam, ılıca, girme, ılısu,
çermik” gibi isimler verilmektedir. Turizm alan yazınındaysa, “termal merkez” ya da “kaplıca
merkezi” olarak adlandırılmaktadır (Karademir vd., 2019: 642). Termal turizm işletmelerinde mal
ve hizmetleri satın alan müşterilerin memnuniyetinin sağlanması, beklentiler ile doğru
orantılıdır. Müşteri memnuniyeti, mal veya hizmetin kullanılmasından sonra ortaya çıkan etkidir
(Cadotte vd., 1987: 305; Tam, 2011: 206). Bu sebeple, müşteri beklentilerinin bilinmesi, müşteri
memnuniyetinin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir (Burucuoğlu, 2011: 16).
Müşteriyi memnun etmek, müşterilerin beklentilerini karşılamak için günümüz termal
otellerinin çok daha özverili çalışmasını gerektirmektedir (Sandıkçı, 2008: 64). Termal turizm
odaklı otellerde, müşterilerin ihtiyaç, beklenti ve isteklerinin belirlenmesi, bunların karşılanması
nedeniyle oluşacak memnuniyet; otellerin kârlılık oranlarını yükselterek hem ülke ekonomisine
katma değer sağlayacak hem de termal kaynaklı otellerde ulusal ve uluslararası turizmin sene
boyunca canlı olmasına imkân sağlayacaktır (Olcay ve Giritlioğlu, 2014: 5).
Zhao (2017: 5)’nun araştırmasına göre, sağlık turizminde müşteri memnuniyeti, müşterilerin
kaliteyi tecrübe ederek algıladıkları karşılıklı bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle,
bu tür işletmelerde müşterinin aldığı hizmetin memnuniyeti, hassas bir konudur. Örneğin,
müşteri bir bilgisayar satın alır, bunun fiyatını öder ve bu üründen belli bir süre fayda bekler.
Bunun gibi termal işletmeleri tercih eden yerli veya yabancı ziyaretçiler de satın aldıkları
hizmetin karşılığında, sağlığa kavuşma, hastalığına şifa bulma ve zindeliğe kavuşma biçiminde
otelden fayda beklemektedirler. Müşterileri anlayışla karşılamak ya da onları tanımak, dinlemek,
onlara önemli olduklarını hissettirmek, varsa şikâyetlerini veya önerilerini göz ardı etmemek,
müşterileri özel günlerde de daima hatırlanıldığını vurgulamak amacıyla internet veya mobil
iletişim araçlarını kullanarak müşterileri onure etmek, müşterinin bir sonraki ziyaretinde aynı
işletmeyi tercih etmesi halinde müşteriyi ödüllendirmek, memnuniyeti belirleyen unsurlar olarak
önemlidir (Sav, 2016: 112). Bu araştırmanın yapılmasında, Kahramanmaraş’ta bulunan termal
tesislerin bölgenin turizm faaliyetlerini etkilemesi ve müşteri memnuniyetinin termal turizme
hangi ölçüde katkı yaptığının belirlenmesi önem arz etmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Su, canlıların yaşam kaynağıdır (Uçar, 2017: 158). Gezegenin sahip olduğu su miktarının 1 milyar
400 milyon km3olduğu bilinmekle birlikte %97,5’ini okyanuslar (tuzlu sular), ana karada geriye
kalan %2,5’iniyse, içilebilir sular oluşturmaktadır (Kireçci vd., 2017: 20). Sularla ilgili bilimler,
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aslında Coğrafyanın alanına girmekle birlikte, bu konunun turizm ile ilgisini ise termalizm, kıyı
turizmi, dalga sörfü, klimatizm gibi turizm çeşitlerinin, kaynağını sudan alması oluşturmaktadır
(Kervankıran, 2013: 58). Anadolu’da, ilk çağlardan beri şifalı sulardan yararlanmada, sağlığın ve
dini düşüncelerin hâkim olduğu bilinmektedir (Usta ve Zaman, 2015: 188). Antik dönemde,
termal suların şifa verici güçleri (Boekstein, 2014: 1), tanrıların sağlık verme kudretleriyle
ilişkilendirilerek bu suların bulunduğu alanlara çeşitli tapınaklar yapılarak gizli güçlerden
yardım beklenmiştir (Tsiftelidou ve Christodoulou, 2019: 253). Yıkanarak arınmak, bir ibadet
olarak görülmese de neredeyse tüm dinlerde temizlik, dinin ilk koşulu olarak görülmektedir. Bu
nedenle Antik çağlardaki kaplıcaları, ibadethanelerden ayırt etmek zordur (Sucu, 1990: 80).
Termal kaynaklar, doğal olarak yer altında belirli sıcaklıkta bulunan, insan eliyle ya da doğal
olarak yer üstüne çıkan kaynaklardır. Termal kaynaklar bünyesinde sağlıklı minerallere sahip
şifalı su, şifalı çamur ve buharların bulunduğu doğal şifa kaynaklarıdır (Balcıoğulları, 2013: 289).
Termal su, yeryüzüne bazen sondajla bazen de doğal yollarla çıkmaktadır. Genellikle “ılıca” ya
da “kaplıca” kelimeleriyle eş anlamda kullanılmaktadır (Göçmen, 2008: 43). Termal turizm ise,
sağlıklı yaşam, sağlıklı tatil felsefesiyle insanların sürekli yaşadıkları bölgelerden ayrılarak, geçici
olarak termal turizm hizmeti sunan tesislere gidip oradaki kaplıca (termalizm) ve iklim
(klimatizm) özelliklerinin birlikte sunulduğu tesislerde, uzman fizyoterapist ve hekim eşliğinde,
fizik tedavi ve kür hizmetlerini aldığı ve diğer turizm hizmetlerinden faydalanması sonucunda
ortaya çıkan bir turizm çeşididir (Çelik, 2009: 19). Termal turizm kapsamında bedensel ve ruhsal
rahatsızlıkları olan bireylerin, evlerinden ayrılarak değişik bölgelerde sağlık temelli tedavi görme
istekleri, “termalizm” gibi turizm türünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Termalizm kavramı,
son yıllarda bir pazarlama stratejisi olarak kullanılmaktadır (Leandro vd., 2015: 5).
Tablo 1. Termal Kaynak Sular ve Tedavi Edici Özellikleri
Termal Suyun Niteliği
Sodyum klorürlü Kaynak

Tedavi Ettiği Hastalıklar
Bronşit, sinirsel rahatsızlıklar ve vücut yorgunlukları, kan
dolaşımı, romatizmal hastalıklar, astım, kalp ve deri hastalıkları
Hidrokarbonat
ve Romatizma, beslenme bozuklukları, idrar yolları ve böbrek
Karbonatlı Kaynaklar
rahatsızlıkları
Sülfatlı Kaynaklar
Romatizma, beslenme bozuklukları, idrar yolları ve böbrek
rahatsızlıkları
Demir içeren Kaynaklar
Kandaki demir oranının azlığı
Arsenikli Kaynaklar
Bedensel Yorgunluklar
İyot içeren Kaynaklar
Kan dolaşımı problemleri, solunum yolları, kalp ve göz
hastalıkları
Kükürt içeren Kaynaklar
Kadın hastalıkları, cilt, göz, romatizma ve solunum yolları
Radon içeren Kaynaklar
Hormonal bozukluklar, kalp, romatizma, kadın hastalıkları ve
kan dolaşımı problemleri
Kaynak: Bucak ve Özkaya, 2013: 9
Termalizm kavramının, sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmesinin nedeni, sağlık
turizminin çatısı altında yer alan termal su ve iklim değerlerinden belli kurallara bağlı kalınarak
faydalanılan zindeleşme, dinlenme, sağlığa kavuşma arzusu içinde bulunan turistlerin
amaçlarını gerçekleştirdiği turizm faaliyetidir (Silvestri vd., 2017: 56). Termal turizm
faaliyetinden faydalanan insanlar, genellikle her yaştan katılan ve farklı öğrenim düzeylerine ve
gelir grubuna sahip sağlığına kavuşma arzusunu taşıyan ya da sağlıklı olma durumunu devam
ettirmek isteyen yerli veya yabancı turistlerdir. Çiçek ve Avderen (2013: 27)’e göre termal turizm
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veya kaplıca turizmi, genel olarak mineralize termal su banyosu, içme, inhalasyon, çamur
banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin yanında; iklim kürü, fizik tedavi, iyileştirme, egzersiz,
psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerini de kapsayan turizm hareketi olarak tanımlanır
(Erdoğan ve Aklanoğlu, 2008: 84; Boekstein, 2014: 3).
Kaplıca ya da ılıcaların oluşturduğu doğal su kaynaklarının tedavi maksadıyla, sağlık şartlarına
uygun bir halde kullanılması sağlık açısından önem arz etmektedir (Şengül ve Bulut, 2019: 59).
Termal kaynak sularının hangi tedavilerde etkili olduğu Tablo 1’de gösterilmiştir.
Termal kaynak sular bakımından Kahramanmaraş İli, önemli bir potansiyele sahiptir. Termal
sular, bulundukları bölgenin jeolojik yapısına, ph değerlerine, tedavi açısından hangi hastalığa
iyi geldiğine, sıcaklıklarına, eriyik minarel yapısına göre farklılık göstermektedir (Özşahin ve
Kaymaz, 2013: 26). Kahramanmaraş’taki termal kaynakların bir kısmında sıcak, bir kısmında da
soğuk diye nitelendirilen termal sular bulunmaktadır. Soğuk çıkışlı olanlar içme (maden suyu)
diye tabir edilen sular gurubundandır. Sıcak termal kaynaklar ise genellikle haricen kullanılan
sulardandır. Bu ısı farklılığının temel nedeni ise atmosfer kaynaklı suların, yeryüzüne indikleri
sırada topraktan süzülerek yeryüzü çatlaklarından sızıp fay hatları boyunca ısınarak veya ısıdan
etkilenmeden yeryüzüne çıkışı esnasında minarelleri de içerisine alması ile oluşur (Gürbüz ve
Korkmaz, 2004: 1544). Ülkemizde, 1500’den fazla termal kaynağın bulunduğu bilinmekle birlikte,
diğer bölgeler kadar zengin olmasa da Kahramanmaraş, hipotermal ve hipertermal kaynaklarıyla
önemli bir potansiyel oluşturmaktadır (Özbek ve Özbek, 2008: 103; Sandal ve Karademir, 2015:
43). Ağırlıklı olarak Onikişubat ilçe sınırları içerisinde bulunan Döngele Kaplıcası, Yel Değirmeni
Ilıcası ve Süleymanlı Beldesinde bulunan Ilıca (Zeytun) kaplıcası potansiyel açısından önemli
sıcak termal kaynaklarıdır (Uslu ve Kaya, 2015: 20; Karademir vd., 2019: 647). İçmeler içinde en
büyük potansiyel ise Ekinözü ilçesinde bulunan Ekinözü içmeleridir. Ekinözü İçmeleri, aşağı,
orta ve yukarı içme diye üçe ayrılmaktadır. Aralarındaki fark ise sıcaklık ve debileridir.
Bunlardan başka Uyuzpınar, Dereboğazı, Hopur, Büyükkızılcık, Keklikoluk ve Çınarlı İçmeleri
soğuk çıkışlı termal kaynaklardır. Her termal kaynaklı su, sağlık açısından farklı özellikler
taşımaktadır.

LİTERATÜR TARAMASI
Çontu (2006) tarafından yapılan araştırmada, alternatif turizm çeşitlerinin incelenmesi ve buna
bağlı olarak Kızılcahamam’da faaliyet gösteren termal turizm işletmelerinde çalışanlar ile bu
işletmeleri tercih eden müşterilere anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre,
çalışanların “hijyen”, “fiyat” ve “hizmet kalitesi” boyutlarında, müşterilerin ise “fiyat”
boyutunda anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir.
Eleren ve Kılıç (2007) tarafından yapılan araştırmada, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş
yıldızlı termal otel işletmelerinde kalite ölçme yöntemi olarak SERVQUAL ölçeğinden
yararlanılmıştır. Termal otel işletmesinin hizmet kalitesinin, müşterilerin gözüyle
değerlendirilmesi amacıyla 125 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre,
müşterilerin algılama düzeyleri yüksek çıkmasına karşın, beklentilerinin de yüksek çıkması,
SERVQUAL skorlarını negatif büyüklüğe taşımıştır.
Keskin (2008) tarafından yapılan tez çalışmasında, Kızılcahamam termal turizm işletmelerini
tercih eden 322 kişiye anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen sonuçlara göre,
Kızılcahamam’daki termal turizm işletmelerinde konaklayan müşterilerin büyük çoğunluğunun;
Kızılcahamam’daki termal turizm işletmelerinden memnun kaldıklarını, işletmeleri yeniden
tercih edeceklerini, işletmeyi başkalarına tavsiye edeceklerini ve aynı tatmini başka işletmelerden
alsalar bile yine bu işletmeleri tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Sonuçlarda dikkat çekici diğer
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bir ayrıntı ise, değişkenler ile müşteri tatminini etkileyen faktörler arasında anlamlı farklılıklar
olduğudur.
Emir ve Saraçli (2011) yaptıkları araştırmada, Yapısal Eşitlik Modellerini (SEM) kullanarak
turistlerin termal turizmden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesini amaçlamışlardır.
Araştırmacılar, turistlerin memnuniyet düzeyini anlamak amacıyla, SPSS ve LISREL istatistik
paket programlarını kullanarak veri setlerine, hem Keşfedici Faktör Analizi (EFA) hem de
Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA) uygulamıştır. Keşfedici faktör analizinin bulgularına göre,
turist memnuniyetinin beş faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Analiz, turistlerin “Özel Birimlerin
Temizliği” algısının “Özel Termal Birim” özellikleri üzerinde en büyük etkiye sahip olmasına
rağmen, “Ek Hizmetleri” algısının, turistlerin memnuniyet düzeyindeki “Genel Fiziksel
Özellikleri” üzerinde olduğunu göstermektedir.
Aymankuy, Akgül ve Akgül (2012) tarafından yapılan araştırmada 251 müşteriye anket
uygulaması yapılmıştır. Bu araştırmaya göre Gönen’de termal işletmeleri tercih eden
müşterilerin, genel olarak memnun olduğu sonucuna varılmıştır.
Öztürk ve Kenzhebayeva (2013) tarafından yapılan araştırmada, Türkiye ve Kazakistan’da
faaliyette bulunan 4 ve 5 yıldızlı termal otel işletmelerinin hizmet kalitesine ilişkin müşteri
memnuniyetinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 191’i Türk, 193’üde Kazak müşteri olmak üzere
384müşteriye anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, müşterilerin tatile
çıkma sebebinin her iki ülke insanı için de en çok tedavi ve dinlenme amacıyla olduğu ifade
edilmiştir. Kazaklar, Türklerin hiç tercih etmedikleri peloidterapi (Çamur Tedavisi) hizmetinden
de yoğun olarak faydalandığı sonucuna varılmıştır. Araştırmada elde edilen diğer bir bulgu ise
Kazakistan’daki termal turizme katılan müşterilerin Türkiye’deki müşterilere göre,
seyahatlerinden daha fazla memnun olduklarıdır.
Boekstein ve Spencer (2013) tarafından yapılan araştırma, termal kaynakların sağlık turizmi
kapsamında gelişim potansiyelini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Güney Afrika Western
Cape'de bulunan altı adet kaplıca merkezinde konaklayan 383 müşteriye anket uygulanmıştır.
Elde edilen bulgulara göre, ziyaretçilerden bu kaplıcaları seçme nedenleri/etkinlik tercihlerine
bağlı olarak, dört basamaktan oluşan, birbiriyle ilişkili kavramları cevaplamaları istenmiştir. Dört
bölümden birinin hem sağlık hem de sağlık turizmi faaliyetlerine özel ilgi gösterdiği ve çoğu
ziyaretçinin, etkinlik seçimi ile kaplıca tesislerindeki konaklamalarından ve önemli sağlık
hizmetlerinden faydalandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Borodulin, (2013) tarafından yapılan tez çalışmasında, Finlandiya’da Rantasipi Ikaalinen SPA'da
müşteri memnuniyetinin durumu hakkında bilgi sağlamak ve mevcut hizmetlere, katma değer
oluşturabilecek potansiyel ürünler için fikir toplamaktır. Araştırmada anket tekniğinden
faydalanılmış ve 2013 yılının Şubat ve Mart aylarında kaplıcada konaklayan 59 kişiye anket
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Ikaalinen
Kaplıcalarında konaklayan müşterilerin, verilen hizmetlerden son derece memnun olduğu ve
ziyaretçilerin burayı tekrar ziyaret etme niyetlerinin olduğu sonucuna varılmıştır.
Aşık (2014) tarafından Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde devre mülk sistemiyle hizmet veren termal
turizm işletmelerinde konaklayan müşterilerin memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla bir
araştırma yapılmıştır. 190 müşteriye anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada otelin
sunduğu güvenlik hizmetleri dışında verilen hizmetlerden genel bir memnuniyetsizlik tespit
edilmiştir. Bu müşteri memnuniyetsizliğinin nedenleri; Termal otelde boş zaman aktiviteleri
yapmamak, işletmenin verdiği sözleri yerine getirmemek ve sorunları çözmemek olarak
sıralanmıştır. “Hijyen ve fiyat” konularında ise memnuniyetin olduğu sonucuna varılmıştır.
Araştırmada müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için ise tesisin niteliklerinin iyileştirilmesi,
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tesiste rekreasyonel faaliyetlere yer verilmesi ve tesisin hizmet kalitesinin artırılmasıyla mümkün
olacağı belirtilmektedir.
Belber ve Turan (2015) tarafından yapılan araştırmada, Kırşehir’deki termal tesislerin durumuna
değinilerek, Kırşehir’de termal turizm hizmeti veren işletmelerde konaklayan turistik
tüketicilerin tatmin düzeylerine etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla, termal tesislerde
konaklayan turistik tüketicilere 295 anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre termal
tesislerde konaklayan turistik tüketicilerin tatmin düzeylerinde, “süreç yönetimi”, “tesis
çalışanlarının niteliği”, “tesisin nitelikleri” ve “yeniden satın alma ve önerme davranışları”
faktörlerinin etkisinin olduğu ve bu faktörlerin tüketicilerin demografik özelliklerine göre
farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Şahin ve Şen (2017) tarafından yapılan araştırmanın amacı, bir hizmet işletmesinde, hizmet
kalitesi ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Anket yönteminin
kullanıldığı araştırmada, müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesinin tüm boyutları arasında
olumlu ilişkiler olduğu, müşterilerin hizmet kalitesinin fiziksel özellikleri, güven algıları ve
güvenilirliğin artmasının memnuniyet düzeylerini de artırdığı sonucuna varılmıştır.
Koskinen ve Wilska (2018) tarafından Finlandiya’da yapılan araştırmanın amacı, insanların genel
olarak kaplıca ziyaretleri ve sağlık tüketimi ile ilgili davranışlarını etkileyen temel faktörleri
incelemektir. Fin kaplıcalarında 298 ziyaretçiye internet üzerinden anket yöntemi uygulanmıştır.
Araştırma bulgularına göre, çok farklı demografik profilleri olan Fin halkının sağlıklarına daha
bütünsel bir yaklaşım gösterdiği sonucuna varılmıştır.
Karabacak (2019) tarafından yapılan tez çalışmasında, Samsun Havza’da ve Afyonkarahisar’da
faaliyet gösteren termal işletmelerde konaklayan müşterilerin, hizmet kalite algılarını
karşılaştırıp eksiklikleri tespit etmek ve elde edilen verilere göre öneriler geliştirmek
amaçlanmıştır. Her iki termal işletmeye de 150’şer anket dağıtılmış, 248 anket değerlendirilmeye
alınabilmiştir. Araştırmada, çalışana bakış açısı, müşteri ilişkileri, ön büro hizmetleri, kat
hizmetleri ve yiyecek-içecek hizmet kalitesi faktörlerinde Havza’daki müşteriler
Afyonkarahisar’daki müşterilere kıyasla kalite algılarının daha yüksek olduğu, her iki işletmede
konaklayan müşterilerin havuz, hamam, sauna ve termal su kalitesinden aldıkları hizmetten
memnun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yıldız (2020) tarafından Ankara Kızılcahamam’da hizmet veren termal turizm işletmelerini
ziyaret eden müşterilerin müşteri memnuniyeti ve yaşam kalitesi algılarını ölçmek ve bu algıda
demografik değişkenlere bağlı farklılık olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla 384 müşteriye
anket uygulaması yapılmıştır. Bulgulara göre termal turizmde müşteri memnuniyeti ve yaşam
kalitesi algısının verilen hizmetin kalitesine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Araştırmada demografik değişkenlere dayalı cinsiyet ve medeni durum değişkeninin müşteri
memnuniyeti ve yaşam kalitesi algısını etkilemediği, yaş değişkeninin sadece yaşam kalitesi
algısını etkilediği tespit edilmiştir. Eğitim değişkeninin ise sadece müşteri memnuniyetini
etkilediği ortaya çıkmıştır. Gelir düzeyi değişkeninin ise hem müşteri memnuniyeti hem de
yaşam kalitesi algısını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca tesise tedavi ve merak amacı ile
gelenlerin dinlenme ve yenilenme amacı ile gelenlere kıyasla müşteri memnuniyeti ve yaşam
kalitesi algısı daha olumlu olduğu tespit edilmiştir.
İncelenen tüm çalışmaların termal turizm alanında müşteri memnuniyeti ve müşteri
memnuniyetini etkileyen faktörlerin neler olduğunun ortaya konulması ile yapıldığı
görülmektedir. Yapılan bu çalışma ile literatürde ki yapılan diğer araştırmalar arasında benzerlik
ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmaktadır.
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YÖNTEM
Araştırmanın Problemi ve Hipotezleri
Termal otel sektöründe otelde konaklayan müşteriyle doğrudan etkileşim içinde bulunan
çalışanların müşterileri ağırlamada, müşterilere karşı nazik, güler yüzlü, sıcak ve samimi
olmalarında hizmetleri zamanında sunmalarında, müşterilerin şikâyet ve istekleriyle
ilgilenmede; aldığı eğitim seviyesi, deneyimi, fiziki görünümü, davranış biçimi müşteri
memnuniyeti açısından çok önemlidir. Bu önem doğrultusunda müşteri kavramı, termal turizm
hizmeti veren işletmelerin odak noktası haline gelmiştir. Termal işletmeler, “öncelik müşterinin
istek ve beklentileridir” solaganıyla faaliyetlerini sürdürmektedir (Olcay ve Sürme, 2014: 837).
Termal otel işletmelerinin konaklama, yeme-içme ve rekreasyon hizmetlerinin yanı sıra şifa verici
kaynaklara da sahip olması, müşterilerine avantajlar sağlamaktadır. Hizmet sektörü içerisinde
önemli yere sahip olan termal otel işletmelerinde, sunulan hizmetin ölçülmesi ve müşteriler
üzerindeki olumsuz ya da olumlu etkileri araştırmayı önemli kılmaktadır. Bu kapsamda
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Döngele Mahallesinde yer alan turizm işletme belgeli termal
otel işletmelerinde konaklayan müşterilere, memnuniyet anketi uygulanmıştır. Burada bulunan
otellerde konaklayan müşterilerin termal tesisi seçimlerindeki etkenlerin neler olduğu, termal
turizm hizmetlerinin müşteri memnuniyeti açısından değerlendirilmesi, araştırmanın
problemini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın hipotezleri şunlardır:
H1: Müşterilerin memnuniyet düzeyleri yüksektir.
H2: Müşterilerin memnuniyet düzeyleri ile bazı demografik ve tanıtıcı özellikleri arasında
anlamlı bir farklılık vardır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmada, Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi sınırlarında (Döngele Kaplıcası) faaliyet
gösteren otel işletmelerinin, termal turizm potansiyeli ve termal işletmeleri tercih eden
müşterilerin konakladıkları işletmelerde verilen hizmet karşısında, müşterinin memnuniyet
düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.
Araştırma için bu bölgenin seçilme sebebi, nitelikli hizmet veren termal işletmelerin burada
yoğunluk kazanması ve “turizm işletme belgeli” termal otellerin burada bulunuyor olmasıdır.
Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren termal konaklama işletmelerinde coğrafi ve sağlık
hizmetleri açısından birkaç araştırmacı tarafından çalışma yapılmasına karşın “turizm disiplini”
içerinde yapılmış benzer bir çalışmanın olmayışı, alanyazına katkı sağlaması açısından
önemlidir. Araştırma sonucunda, bulgular ışığında eksikliklerin giderilmesi hem yöredeki termal
işletmelere hem de Kahramanmaraş termal turizmine yönelik katkı sağlaması bakımından önem
taşımaktadır.

Veri Toplama Aracı ve Süreci
Araştırmada birincil veri toplama tekniklerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Turizm işletme
belgeli termal turizm işletmelerini tercih eden müşterilerin memnuniyetlerinin belirlenmesine
yönelik olarak Esma Acayip (2012) ve Yalçın Keskin (2008) tarafından geliştirilen ölçekler yeniden
düzenlenerek kullanılmıştır.
Anket soruları, Döngele Kaplıcalarında faaliyet gösteren termal otel işletmelerinde konaklayan
müşterilere yöneltilmiştir. Anket formları, müşterilerin demografik bilgilerini belirlemesi ve
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memnuniyetlerini ortaya koyması açısından üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde,
müşterilerin demografik özelliklerini belirmeye yönelik 5 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde
ise müşterilerin termal tesis ile ilgili müşterinin tercihleri hakkında 4 soruya yer verilmiştir. Son
bölümde ise müşterilerin memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik 43 soru bulunmaktadır.

Uygulanan İstatiksel Yöntemler
Bu araştırmada katılımcılara sunulan anket, 2020 yılının Kasım ve Aralık aylarında yüz yüze
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirlik analizi, Cronbach’s Alfa katsayısı
hesaplanarak yapılmıştır. Müşteri Memnuniyet Ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,940’tır.
Katsayısı aralığı 0,00≤α<0,40 ise ölçek güvenilir değildir. Katsayısı aralığı 0,40≤α<0,60 ise ölçek
düşük güvenilirliktedir. Katsayısı aralığı 0,60≤α<0,80 ise ölçek oldukça güvenilir, katsayısı aralığı
0,80≤α<1,00 ise ölçek yüksek güvenilirliktedir (Kalaycı, 2009: 405; Aşık-Akşit, 2014: 112). Bu
değerlendirmeye göre ölçek yüksek güvenilirdir.
Katılımcıların memnuniyet düzeylerinin belirlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma
değerleri yorumlanmıştır. Anket sorularının daha iyi yorumlanabilmesi için ifadeler; “Kesinlikle
Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” seçeneğinden başlamak üzere 5’ten 1’e doğru
puanlanma yoluna gidilerek “Kesinlikle Katılıyorum” ve “Katılıyorum” seçenekleri için yüksek,
“Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum” seçeneği ne yüksek ne düşük, “Katılmıyorum” ve
“Kesinlikle Katılmıyorum” seçenekleri ise düşük olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmada Müşteri Memnuniyeti Ölçeğinin normallik dağılımlarını belirlemek için
Kolmogrov-Simirnov Testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 2'de gösterilmiştir.
Normallik testi sonucunda Kolmogrov-Smirnov Testi ile verilerin Basıklık ve Çarpıklık
değerlerinin +2 ile -2 arasında olmadığı belirlenmiştir. Tüm bu testler sonucunda ölçeklerin
dağılımının normal dağılıma uygun olmadığı görülmüştür. Müşteri Memnuniyet Ölçeği veri
setinin Çarpıklık Değeri -5,733, Basıklık Değeri 3,905, olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Veri Seti Normallik Dağılım Tablosu
Uygulama

Sonuç

Basıklık Değeri

3,905

Çarpıklık Değeri

-5,733

Kolmogrow-Smirnov (K-S) Testi

≤,000

Araştırma Evreni ve Örneklemi
Bu araştırmanın evrenini, Kahramanmaraş İlinde bulunan turizm işletme belgeli termal otel
işletmelerinde konaklayan müşteriler oluşturmaktadır. Kahramanmaraş İlinde turizm işletme
belgeli termal oteller Onikişubat İlçesi, Döngele Kaplıcalarında bulunan “Orkis Palace Termal
Otel” ve “Tatlısu Termal Otel” müşterileri, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Araştırmada termal otellerde konaklayan 520 müşteriye yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır.
Araştırma kapsamında otel işletmelerinin genel müdürleriyle görüşülerek izin alınmış ve anket,
müşterilerle yüz yüze yapılmıştır. Anketlerin 82’si eksik ya da yanlış doldurulduğundan
değerlendirilme dışı bırakılmış ve 438 anket üzerinden değerlendirilmiştir.
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BULGULAR
Demografik Yapıya ve Müşteri Tercihlerine İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerini tespitinde; yaş, cinsiyet, eğitim
durumu, aylık ortalama geliri ve daha önce bu otelde konaklama yapıp yapmadıkları olmak
üzere sorular sorulmuş ve elde edilen bulgulara ait frekans ve yüzde değerleri Tablo 3'te
verilmiştir.
Tablo 3. Araştırmaya Katılan Termal Otel Müşterilerinin Demografik ve Tanıtıcı Özelliklerine
İlişkin Frekans ve Yüzde Analizi Bulguları
Değişkenler

N

%

18-25

18

11

26-33

78

17,8

34-41

89

20,3

42-49

93

21,2

50-57

67

15,3

58 ve Üzeri

63

14,4

Kadın

195

44,5

Erkek

243

55,5

İlkokul

77

17,6

Ortaokul

104

23,7

Lise

133

30,4

Önlisans

66

15,1

Lisans ve Üzeri

58

13,2

1001-2500TL

100

22,8

2501-4000TL

171

39

4001 TL ve Üzeri

167

38,1

Yaş

Cinsiyet

Eğitim Düzeyi

Aylık Ortama Gelir

Buna göre en fazla müşterinin 42-49 yaş Aralığında (%21,2) olduğu; müşterilerin yarıdan
fazlasının (%55,5) erkek müşterilerden oluştuğu; eğitim verilerine göre en fazla müşterinin
(%30,4) lise mezunu olduğu; en fazla aylık ortalama gelire sahip müşterinin 2501-4000 TL
aralığında (%39) olduğu tespit edilmiştir.

Müşterilerin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bulguları
Bu kısımda anket uygulamasına katılan 438 termal otel müşterisinin anket formunda yer alan
ifadelerin aritmetik ortalamaları, standart sapma ve sonuç değerleri Tablo 4’de verilerek
müşterilerin termal otelden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Tablo 4. Müşterilerin Memnuniyet Ölçeğine İlişkin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma Değerleri ile Sonuç Bulguları
M.
Memnuniyet
Boyutları

Otel
Memnuniyeti
(Faktör 1)

Termal Tesis
Memnuniyeti
(Faktör 2)

Personel
Memnuniyeti
(Faktör 3)

Çalışanların
Tutumu
(Faktör 4)

Tesis
Olanakları
(Faktör5)

Fiziksel Yapı
(Faktör 6)
İklimsel
Memnuniyet
(Faktör 7)

İfadeler

A.O. x̄

Otelin, modern görünümlü donanım ve malzemeleri vardır.

4,16

0,81

Yüksek

Otelin genel görünüşü ve atmosferi hoş bir etki
bırakmaktadır.

4,13

0,86

Yüksek

Otelin oda dizaynları uygun ve rahattır.

4,16

0,81

Yüksek

Otelin sunduğu hizmetin çeşitliliği vardır.

4,15

0,92

Yüksek

Otele ilişkin hizmetleri gösteren materyaller (broşür/ilanlar
vb.) açıklayıcıdır.

4,09

1,04

Yüksek

Otelin oda manzaraları etkileyicidir.

4,13

0,98

Yüksek

Otelin oda donanımları dinlenme için uygundur.

4,21

0,80

Yüksek

Otelin oda ısıları mevsime uygundur.

4,02

0,95

Yüksek

Otelin teknik donanımı (klima, TV vb.) yeterlidir.

4,04

0,96

Yüksek

Otelde temizlik ve hijyen kurallarına uyulmaktadır.

4,49

0,83

Yüksek

Otelin konaklama fiyatları uygundur.

3,97

1,14

Yüksek

Otelin yiyecek-içecek fiyatları uygundur.

3,84

1,23

Yüksek

Otele ulaşım ücreti uygundur.

3,66

1,33

Yüksek

Otelin termal su kaynaklarından yeterli düzeyde
yararlandım.

4,32

0,84

Otelin termal su kaynaklarından yeterli düzeyde fayda
gördüm.

3,94

1,11

Otelin şikâyetlere karşı duyarlılığı yeterlidir.

3,74

1,21

Yüksek

Genel olarak otelden memnun kaldım.

4,02

1,03

Yüksek

Kaldığım termal tesisi tekrar tercih ederim.

3,76

1,28

Yüksek

Kaldığım termal tesisi başkalarına tavsiye ederim.

3,70

1,33

Yüksek

Aynı tatmin başka tesisten sağlanacağını bilsem de bu tesisi
tercih ederim.

3,51

1,48

Otel çalışanları müşterilerle ilgilenmektedir.

4,39

0,72

Yüksek

Otel çalışanlarının fiziki görünümleri düzgündür.

3,95

1,01

Yüksek

Otel çalışanları müşterilerine sunacakları hizmetleri
zamanında sunmaktadır.

4,16

0,94

Otel çalışanları müşterilerine karşı naziktir.

4,26

0,89

Otel çalışanları müşterilere karşı güler yüzlü, sıcak ve
samimi davranmaktadır.

4,18

0,92

Otel çalışanlarının davranışları müşterilere güven
vermektedir.

3,90

1,01

Yüksek

Otel çalışanları yardımseverdir.

3,98

0,96

Yüksek

Otel çalışanları müşterisine yardımcı olmakta her zaman
isteklidir.

3,71

1,16

Yüksek

Otel çalışanları müşterilerin isteklerini karşılamaya her
zaman hazırdırlar.

3,67

1,16

Yüksek

Otelde spor etkinlikleri yeterlidir.

3,87

1,03

Yüksek

Otelin eğlence hizmetleri yeterlidir.

3,94

1,05

Yüksek

3,31

1,51

Ne Yüksek Ne
Düşük

Otelin sağlık hizmetleri yeterlidir.

3,67

1,31

Yüksek

Otel içerisindeki aydınlatma yeterlidir.

4,29

1,80

Yüksek

Otelin güvenlik sistemleri yeterlidir.

4,48

0,79

Yüksek

Otelin elektrik ve su sistemi yeterlidir.

4,41

0,80

Yüksek

Otelin bulunduğu bölgede iklim güzeldir.

4,01

1,19

Yüksek

Otelin bulunduğu çevre doğal bir güzelliğe sahiptir.

4,34

0,94

Yüksek

4,01

1,05

Yüksek

Otelde yürüyüş parkurları bulunmaktadır.

Memnuniyet Ölçeği Genel Ortalama
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Buna göre, müşterilerin memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik soruların genel aritmetik
ortalamalarına bakıldığında; “Yüksek” ve “Ne Yüksek Ne Düşük” şeklinde olduğu
görülmektedir.
Tablo 4’e göre müşterilerin memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu ifadeler; “Otelin, modern
görünümlü donanım ve malzemeleri vardır.” (x̄=4,16±0,81); “Otelin genel görünüşü ve atmosferi
hoş bir etki bırakmaktadır.” (x̄=4,13±0,86); “Otelin oda dizaynları uygun ve rahattır.”
(x̄=4,16±0,81); “Otelin sunduğu hizmetin çeşitliliği vardır.” (x̄=4,15±0,92); “Otele ilişkin hizmetleri
gösteren materyaller (broşür/ilanlar vb.) açıklayıcıdır.” (x̄=4,09±1,04); “Otelin oda manzaraları
etkileyicidir.”(x̄=4,13±0,98); “Otelin oda donanımları dinlenme için uygundur.”(x̄=4,21±0,80);
“Otelin oda ısıları mevsime uygundur.”(x̄=4,02±0,95); “Otelin teknik donanımı (klima, TV vb.)
yeterlidir.” (x̄=4,04±0,96); “Otelde temizlik ve hijyen kurallarına uyulmaktadır.” (x̄=4,49±0,83);
“Otelin konaklama fiyatları uygundur.” (x̄=3,97±1,14); “Otelin yiyecek-içecek fiyatları
uygundur.” (x̄=3,84±1,23); “Otele ulaşım ücreti uygundur.” (x̄=3,66±1,33); “Otelin termal su
kaynaklarından yeterli düzeyde yararlandım.” (x̄=4,32±0,84); “Otelin termal su kaynaklarından
yeterli düzeyde fayda gördüm.” (x̄=3,94±1,11); “Otelin şikâyetlere karşı duyarlılığı yeterlidir.”
(x̄=3,74±1,21); “Genel olarak otelden memnun kaldım.” (x̄=4,02±1,03); “Kaldığım termal tesisi
tekrar tercih ederim.” (x̄=3,76±1,28); ”Kaldığım termal tesisi başkalarına tavsiye ederim.”
(x̄=3,70±1,33); “Aynı tatmin başka tesisten sağlanacağını bilsem de bu tesisi tercih ederim.”
(x̄=3,51±1,48); “Otel çalışanları müşterilerle ilgilenmektedir.” (x̄=4,39±0,72); “Otel çalışanlarının
fiziki görünümleri düzgündür.” (x̄=3,95±1,01); “Otel çalışanları müşterilerine sunacakları
hizmetleri zamanında sunmaktadır.” (x̄=4,16±0,94); “Otel çalışanları müşterilerine karşı naziktir.”
(x̄=4,26±0,89); “Otel çalışanları müşterilere karşı güler yüzlü, sıcak ve samimi davranmaktadır.”
(x̄=4,18±0,92); “Otel çalışanlarının davranışları müşterilere güven vermektedir.” (x̄=3,90±1,01);
“Otel çalışanları yardımseverdir.” (x̄=3,98±0,96); “Otel çalışanları müşterisine yardımcı olmakta
her zaman isteklidir.” (x̄=3,71±1,16); “Otel çalışanları müşterilerin isteklerini karşılamaya her
zaman hazırdırlar.” (x̄=3,67±1,16); “Otelde spor etkinlikleri yeterlidir.” (x̄=3,87±1,03); “Otelin
eğlence hizmetleri yeterlidir.” (x̄=3,94±1,05); “Otelin sağlık hizmetleri yeterlidir.” (x̄=3,67±1,31);
“Otel içerisindeki aydınlatma yeterlidir.” (x̄=4,29±1,80); “Otelin güvenlik sistemleri yeterlidir.”
(x̄=4,48±0,79); “Otelin elektrik ve su sistemi yeterlidir.” (x̄=4,41±0,80); “Otelin bulunduğu bölgede
iklim
güzeldir.”(x̄=4,01±1,19);
“Otelin
bulunduğu
çevre
doğal
bir
güzelliğe
sahiptir.”(x̄=4,34±0,94)şeklindedir. Müşterilerin Memnuniyet düzeylerinin ne yüksek ne düşük
olarak ifade edildiği önerme ise, “Otelde yürüyüş parkurları bulunmaktadır.”
(x̄=3,31±1,51)şeklindedir.
Tablo 4’e göre memnuniyet ölçeği genel ortalama ve standart sapma değerleri x̄=4,01±1,05’tir.
Buna göre müşterilerin memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara
göre araştırmanın “Müşterilerin memnuniyet düzeyleri yüksektir” H1 hipotezi kabul edilmiştir.

Bağımsız Değişkenlere İlişkin Bulgular
Çalışmanın bu kısmında memnuniyet ölçeği veri seti normal dağılım göstermediğinden, iki
değişkene sahip gruplar için parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U Testi, daha fazla
değişkene sahip gruplar için ise Kruskal-Wallis H Sıralar Analizi Testi uygulanmıştır.

Termal Otel İşletmelerinde Konaklayan Müşterilerin
Memnuniyeti Arasındaki Farklılaşma Durumu

Yaşları

ile

Müşteri

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi sınırları içerisinde Döngele Mahallesinde faaliyet gösteren
turizm işletme belgeli termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin memnuniyetleri ile

840

Ahmet CUMA, Atınç OLCAY ve Ercan İNCE

yaşları arasındaki ilişkiye göre %5 anlamlılık düzeyinde bir farklılık gösterip göstermediğini
anlamak amacıyla Kruskal Wallis H Testi uygulanmış ve elde edilen bulgular Tablo 5’de
verilmiştir.
Tablo 5. Termal Otel İşletmelerinde Konaklayan Müşterilerin Memnuniyetleri ile Müşterilerin
Yaşları Arasındaki İlişki
Müşteri Memnuniyet
Boyutları

İfadeler

N

Sıra
Ortalaması

18-25

48

219,54

26-33

78

206,22

Otel Memnuniyeti

34-41

89

236,57

(Faktör 1)

42-49

93

234,05

50-57

67

204,25

58 ve Üzeri

63

206,54

18-25

48

267,36

26-33

78

236,90

34-41

89

227,64

42-49

93

218,19

50-57

67

184,07

58 ve Üzeri

63

189,60

18-25

48

232,41

26-33

78

210,76

34-41

89

228,15

42-49

93

212,64

50-57

67

202,06

58 ve Üzeri

63

236,94

18-25

48

233,49

Çalışanların Tutumu

26-33

78

227,06

(Faktör 4)

34-41

89

235,92

42-49

93

216,93

50-57

67

185,62

58 ve Üzeri

63

216,11

18-25

48

262,72

26-33

78

241,21

34-41

89

223,12

42-49

93

209,22

Termal Tesis Memnuniyeti
(Faktör 2)

Personel Memnuniyeti
(Faktör 3)

Tesis Olanakları
(Faktör 5)

Fiziksel Yapı
(Faktör 6)

50-57

67

196,06

58 ve Üzeri

63

194,68

18-25

48

217,61

26-33

78

218,21

34-41

89

205,14

42-49

93

237,27

50-57

67

216,59

58 ve Üzeri

63

219,67

18-25

48

194,85

26-33

78

216,30

İklimsel Memnuniyet

34-41

89

238,55

(Faktör 7)

42-49

93

218,34

50-57

67

207,30

58 ve Üzeri

63

230,02
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Kruskal
Wallis H

p

6,221

0,285

18,496

0,002

4,623

0,464

8,000

0,156

14,152

0,015

3,504

0,623

5,496

0,358
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Buna göre müşterilerin “Otel Memnuniyeti”, “Personel Memnuniyeti”, “çalışanların tutumu”,
“fiziksel yapı” ve “iklimsel memnuniyet” faktörlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmüştür (p>0,05). “Termal tesis memnuniyeti” ve “tesis olanakları” faktörlerinde anlamlı
bir farklılık olduğu görülmektedir (p<0,05). Araştırmada beş faktörün anlamsız, iki faktörün
anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte faktörlerin genel anlamlılık düzeyine
bakıldığında da müşterilerin memnuniyet düzeyleri ile yaşlarına göre anlamlı bir farklılığın
olmadığı görülmüştür (p>0,05). Müşterilerin yaş değişkeninin, memnuniyet düzeyleri üzerinde
etkili olmadığını söylemek mümkündür.

Termal Otel İşletmelerinde Konaklayan Müşterilerin Cinsiyetleri ile Müşteri
Memnuniyeti Arasındaki Farklılaşma Durumu
Çalışmaya katılan termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin memnuniyet düzeyleri ile
cinsiyetleri arasında, %5 anlamlılık düzeyinde bir farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla
Mann-Whitney U Testi uygulanmış ve elde edilen bulgular Tablo 8’deverilmiştir.
Tablo 6. Termal Otel İşletmelerinde Konaklayan Müşterilerin Cinsiyetleri ile Müşteri
Memnuniyeti Arasındaki Farklılaşma Durumu
Müsteri Memnuniyet
Boyutları
Otel Memnuniyeti
Termal Tesis Memnuniyeti
Personel Memnuniyeti
Çalışanların Tutumu
Tesis Olanakları
Fiziksel Yapı
İklimsel Memnuniyet

Cinsiyet

n

Sıra Ortalaması

Kadın

195

232,09

Erkek

243

209,40

Kadın

195

222,78

Erkek

243

216,87

Kadın

195

228,29

Erkek

243

212,45

Kadın

195

228,83

Erkek

243

212,01

Kadın

195

212,45

Erkek

243

225,15

Kadın

195

214,69

Erkek

243

223,36

Kadın

195

216,25

Erkek

243

222,10

M.W.U.

Z

p

21237,500

-2,013

0,044

23053,000

-0,500

0,617

21979,000

-1,395

0,163

21872,500

-1,453

0,146

22318,500

-1,077

0,282

22754,000

-0,766

0,444

23059,500

-0,507

0,612

Buna göre cinsiyet değişkeni ile müşterilerin memnuniyet düzeyleri arasında “otel
memnuniyeti” faktöründe anlamlı bir farklılık tespit edilirken (p<0,05), “termal tesis
memnuniyeti”, “personel memnuniyeti”, “çalışanların tutumu”, “tesis olanakları”, “fiziksel
yapı” ve “iklimsel memnuniyet” faktörlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05).
Müşterilerin cinsiyet değişkeninin, memnuniyet düzeyleri üzerinde etkili olmadığını söylemek
mümkündür.
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Termal Otel İşletmelerinde Konaklayan Müşterilerin Eğitim Durumları ile Müşteri
Memnuniyeti Arasındaki Farklılaşma Durumu
Termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin memnuniyet düzeyleri ile eğitim durumları
arasında, %5 anlamlılık düzeyinde bir farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla Kruskal Wallis
H Testi uygulanmış ve elde edilen bulgular Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Termal Otel İşletmelerinde Konaklayan Müşterilerin Eğitim Durumları ile Müşteri
Memnuniyeti Arasındaki Farklılaşma Durumu
Müşteri
Memnuniyet

İfadeler

n

Boyutları

Sıra

Kruskal

Ortalaması

Wallis H

İlkokul

77

207,05

Ortaokul

104

229,23

Lise

133

231,57

Önlisans

66

231,27

Lisans ve Üzeri

58

177,51

İlkokul

77

212,01

Ortaokul

104

229,67

Lise

133

226,45

Ön lisans

66

223,66

Lisans ve Üzeri

58

190,53

İlkokul

77

241,25

Personel

Ortaokul

104

219,65

Memnuniyeti

Lise

133

231,43

(Faktör 3)

Ön lisans

66

204,42

Lisans ve Üzeri

58

180,16

Çalışanların

İlkokul

77

239,58

Tutumu

Ortaokul

104

231,99

(Faktör 4)

Lise

133

214,97

Önlisans

66

216,33

Lisans ve Üzeri

58

184,45

İlkokul

77

205,11

Ortaokul

104

233,61

Tesis Olanakları

Lise

133

234,00

(Faktör 5)

Önlisans

66

232,04

Lisans ve Üzeri

58

165,79

İlkokul

77

221,04

Otel Memnuniyeti
(Faktör 1)

Termal Tesis
Memnuniyeti
(Faktör 2)

Ortaokul

104

236,20

Fiziksel Yapı

Lise

133

225,88

(Faktör 6)

Önlisans

66

195,80

Lisans ve Üzeri

58

199,85

İlkokul

77

193,61

İklimsel

Ortaokul

104

214,43

Memnuniyet

Lise

133

252,41

(Faktör 7)

Önlisans

66

221,88

Lisans ve Üzeri

58

184,78
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p

11,096

0,026

4,710

0,318

11,473

0,022

8,401

0,078

16,095

0,003

6,781

0,148

18,615

0,001
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Müşterilerin eğitim değişkeni ile memnuniyet düzeylerine göre “termal tesis memnuniyeti”,
“çalışanların tutumu” ve “fiziksel yapı” faktörlerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit
edilirken (p>0,05), “Otel Memnuniyeti”, “Personel Memnuniyeti”, “Tesis Olanakları” ve
“İklimsel Memnuniyet” faktörlerinde ise anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
Müşterilerin eğitim değişkeninin, memnuniyet düzeyleri üzerinde etkili olduğunu söylemek
mümkündür.

Termal Otel İşletmelerinde Konaklayan Müşterilerin Aylık Ortalama Gelirleri ile
Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Farklılaşma Durumu
Araştırmaya katılan termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin aylık ortalama
gelirleriyle memnuniyet düzeyleri arasında, %5 anlamlılık düzeyinde bir farklılık olup
olmadığını anlamak amacıyla Kruskal Wallis H Testi uygulanmış ve elde edilen bulgular Tablo
8'de verilmiştir.
Tablo 8. Termal Otel İşletmelerinde Konaklayan Müşterilerin Aylık Ortalama Gelirleri ile
Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Durum
Müşteri Memnuniyet
Boyutları
Otel Memnuniyeti
(Faktör 1)
Termal Tesis Memnuniyeti
(Faktör 2)
Personel Memnuniyeti
(Faktör 3)
Çalışanların Tutumu
(Faktör 4)

Tesis Olanakları (Faktör 5)

Fiziksel Yapı (Faktör 6)

İklimsel Memnuniyet (Faktör
7)

N

Sıra
Ortalaması

1001-2500TL

100

228,87

2501-4000TL

171

233,60

4001 TL ve Üzeri

167

199,46

1001-2500TL

100

266,43

2501-4000TL

171

226,10

4001 TL ve Üzeri

167

184,64

1001-2500TL

100

243,94

2501-4000TL

171

221,06

4001 TL ve Üzeri

167

203,26

1001-2500TL

100

250,02

2501-4000TL

171

222,37

4001 TL ve Üzeri

167

198,28

1001-2500TL

100

256,63

2501-4000TL

171

242,83

4001 TL ve Üzeri

167

173,38

1001-2500TL

100

207,00

2501-4000TL

171

239,87

4001 TL ve Üzeri

167

206,12

1001-2500TL

100

205,38

2501-4000TL

171

239,96

4001 TL ve Üzeri

167

207,01

İfadeler

Kruskal
Wallis H

p

7,988

0,018

28,442

0,000

7,465

0,024

11,693

0,003

38,942

0,000

8,400

0,015

8,150

0,017

Buna göre müşterilerin memnuniyet düzeyleri ile aylık ortalama gelirleri değişkenine göre; “Otel
Memnuniyeti”, “Termal Tesis Memnuniyeti”, “Tesis Olanakları”, “Personel Memnuniyeti”,
“Çalışanların Tutumu”, “Fiziksel Yapı” ve “İklimsel Memnuniyet” faktörlerinde anlamlı bir
farklılığın olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Müşterilerin aylık ortalama gelir değişkeninin,
memnuniyet düzeyleri üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür.
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Termal Otel İşletmelerinde Konaklayan Müşterilerin Memnuniyet Düzeyleri ile
Aynı Termal Oteli Tercih Edip Etmeme Arasındaki Farklılaşma Durumu
Araştırmaya katılan termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin memnuniyet
düzeyleriyle daha önce buradaki termal otelde konaklama yapıp yapmama arasında, %5
anlamlılık düzeyinde bir farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla Mann-Whitney U Testi
uygulanmış ve elde edilen bulgular Tablo 9'da verilmiştir.
Tablo 9. Termal Otel İşletmelerinde Konaklayan Müşterilerin Memnuniyet Düzeyleri ile Aynı
Termal Oteli Tercih Edip Etmeme Arasındaki Farklılaşma Durumu
Müşteri
Memnuniyet
Boyutları
Otel Memnuniyeti

Daha Önce Otelde
Konakladınız mı?

N

Sıra Ortalaması

Evet

233

232,09

Hayır

205

205,19

Termal Tesis
Memnuniyeti

Evet

233

243,41

Hayır

205

192,32

Personel
Memnuniyeti

Evet

233

243,60

Hayır

205

192,11

Çalışanların
Tutumu

Evet

233

239,38

Hayır

205

196,90

Evet

233

232,53

Hayır

205

204,69

Tesis Olanakları
Fiziksel Yapı
İklimsel
Memnuniyet

Evet

233

228,81

Hayır

205

208,92

Evet

233

223,44

Hayır

205

215,02

M.W.U.

Z

p

20948,500

2,396

0,017

18311,500

-4,335

0,000

18267,000

-4,552

0,000

19250,500

-3,682

0,000

20846,500

-2,370

0,018

21714,000

-1,763

0,078

22963,500

-0,733

0,464

Tablo 9’a göre termal tesislerde kalan müşterilerin memnuniyet düzeyleriyle daha önce buradaki
termal otellerde konaklama yapıp yapmama arasında; “Otel Memnuniyeti”, “Termal Tesis
Memnuniyeti”, “Tesis Olanakları”, “Personel Memnuniyeti” ve “Çalışanların Tutumu”,
faktörlerinde anlamlı bir farklılığın olduğu (p<0,05); “Fiziksel Yapı” ve “İklimsel Memnuniyet”
faktörlerinde anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).Döngel’de bulunan termal
otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin memnuniyetlerinin yüksek olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır.
Buna göre araştırmanın “Müşterilerin memnuniyet düzeyleri ile bazı demografik ve tanıtıcı
özellikleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.” H2 hipotezi kabul edilmiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Termal turizmin sağlık turizmi ile önem kazanmaya başladığı düşünülse de ilk uygarlıklardan
beri varlığını sürdürmektedir ancak dönemin ihtiyaçlarına göre kendini gösterdiği için fark
edilememektedir. Geçmişte savaşlar sırasında yaralı askerlerin tedavi edilmesinde ihtiyaç
duyulan termal turizm, son yılların en büyük sorunları olan stres, kalabalık, gürültü ve çevre
kirliliğinden kaçmak isteyenlerin sağlık bulma çabası termal turizm sektörünü harekete geçirmiş
ve yeniden fark edilmesini sağlamıştır (Dereli, 2019: 87). Türkiye’de sağlık turizminin ana ekseni
termal turizm olsa da dünyada termal turizm, Spa (Kaplıca) olarak adlandırılan daha geniş bir
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turizm türünün bir parçası olarak kabul edilmekte ve ülkemizde de termal turizm haricindeki
diğer Spa aktiviteleri de hızla gelişim göstermektedir. Son yıllarda özellikle Avrupa'da, 50 yaş
altı kadın ve erkeklerin mevcut sağlığının sürekliliği için kaplıca ve sağlık faaliyetlerine ilginin
artmasına ve gelişmesine neden olan Spa adı altında bir pazar gündeme getirilmiştir (Çelik, 2009:
14).
Kaplıcaların işletme sorunları, tanıtım, pazarlama ve donanım eksiklikleri potansiyelini tam
kullanamamasına neden olmaktadır. Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Döngele kaplıcaları
termal kaynaklarının özellikleri, iklimi ve konumuyla gelişmeye müsait bir durumdadır
(Karademir vd., 2019: 647). Termal turizm işletmelerinde müşteri memnuniyeti, bireylerin
aldıkları hizmet ya da ürünü kendi beklentileri doğrultusunda karşılaştırarak
değerlendirmesidir. Bu değerlendirme sonucunda belirli bir memnuniyet düzeyi ortaya
çıkmaktadır. Alınan hizmetler beklentileri karşıladığında memnuniyet düzeyi artarken,
beklentileri karşılamadığı durumda ise memnuniyet düzeyi azalmaktadır (Yıldız, 2020: 97).
Araştırmanın sonuçlarına göre müşteri memnuniyet ölçeği yedi faktör altında toplanmıştır.
Bunlar; otel memnuniyeti, termal tesis memnuniyeti, personel memnuniyeti, çalışanların tutumu,
tesis olanakları, fiziksel yapı ve iklimsel memnuniyet şeklinde sıralanmıştır. Yedi faktör
içerisinde yer alan sorulara ilişkin memnuniyet düzeyleri ve standart sapma değerleri
x̄=4,01±1,05’tir. Yapılan bu çalışma ile Kahramanmaraş’taki termal turizminden hizmet alan
müşterilerin memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Müşteri memnuniyetlerini
arttıran önemli hizmetler ise; konaklama işletmelerinin modern yapısı, odaların dizayn şekli,
temizlik ve hijyen, otel çalışanlarında ki iletişim gibi maddeler yer almaktadır.
Yapılan analizlerde; müşteri memnuniyeti ile yaş faktörü arasında anlamlı farklılık
bulunamamıştır. Turizm faaliyetlerine katılan genç yaş grubunda ki müşterilerin orta yaş
grubunda ki müşterilerden memnuniyet dereceleri bakımından farklılık gösterdiği literatür
tarafından desteklenmektedir. Yapılan bu çalışmada ise termal turizm faaliyetine katılan genç,
orta ve üçüncü yaş grubundaki müşterilerin memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı fark tespit
edilememiştir (p>0,05).
Araştırmanın çarpıcı bir diğer sonucu ise; Termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin
eğitim durumları ile “otel memnuniyeti” (p=0,026), “personel memnuniyeti” (p=0,022), “tesis
olanakları” (p=0,003) ve “iklimsel memnuniyet” (p=0,001) faktörleri arasında anlamlı farklılık
tespit edilmiştir (p<0,05). Otel memnuniyeti faktöründe lise (x̄=231,57), personel memnuniyeti
faktöründe ilkokul (x̄=241,25), tesis olanaklarında lise (x̄=234,00) ve iklimsel memnuniyet
faktöründe ise lise (x̄=252,41) mezunlarının memnuniyet değerlerinin daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu sonuç ’un Keskin (2008)’in yaptı çalışma ile örtüştüğü görülmektedir.
Döngele Kaplıcalarında faaliyette bulunan turizm işletme belgeli “Orkis Palace Termal Otel “ve
“Tatlısu Termal Otel’in konaklama olanakları, müşteri memnuniyetini yükselttiği sonucuna
varılmıştır. Buna göre Aymankuy, Akgül ve Akgül (2012), Borodulin (2013) ve Karabacak (2019)
tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarıyla bu araştırmanın sonuçlarının benzer nitelikler
taşıdığı tespit edilmiştir. Bulgulara göre termal turizmde müşteri memnuniyeti ile bazı
demografik ve tanıtıcı özellikleri arasında farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada
demografik değişkenlere dayalı cinsiyet ve yaş değişkeninin müşteri memnuniyetini
etkilemediği, eğitim değişkeni, aylık ortalama gelir ve müşterilerin aynı oteli tekrar tercih etmesi
değişkeninin ise müşteri memnuniyetini etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.
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ÖNERİLER
Termal turizmi başka turizm çeşitleriyle sunmak, termal turizmin geliştirilmesi açısından önem
arz etmektedir. Bu doğrultuda Döngele Bölgesinde, alternatif turizm türlerinin yapılması için
çalışmaların başlatılması bölgenin turizm hareketliliği için ivme konumundadır. Çünkü bu bölge
Sır Barajı eteklerinde yer almakla birlikte Baş konuş Milli Parkına da çok kısa mesafededir.
Termal otel içerisinde ya da çevresinde yürüyüş parkurlarının yapılması müşteri
memnuniyetinin arttırılmasında destekleyici bir unsurdur. Aynı zamanda bu bölgenin yeşilin ve
mavinin buluştuğu noktada olmasından dolayı burada çeşitli su sporları düzenlenerek, spor
turizmiyle bölgenin tanıtımının yapılmasına olanak tanınabilir. İlin tanıtımı yapılırken,
dondurması, tarhanası, kayak merkezinin yanı sıra Kahramanmaraş İl genelinde bulunan doğal
kaynakların da tanıtımlara dahil edilmesi çekiciliği artırabilir. Kahramanmaraş’a termal turizmin
çekicilik unsuru olarak eklenmesi ve termal şifanın da önemine dikkat çekilmesi hem yerel
turizmin hem de uluslararası pazarlara açılım noktasında, kazanım sağlayacağı söylenebilir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin tatillerinden bekledikleri faydaların belirlenmesi ve belirlenen
faydalara göre pazar bölümlerinin oluşturulmasıdır. Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin Türkiye ile ilgili sağlık risk
algılarının tespit edilmesi araştırmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Ayrıca yabancı turistlerin seyahate çıkmadan önce
sağlık ile ilgili aldıkları önlemler de belirlenmek istenmiştir. Bu doğrultuda ilgili literatür tarandıktan sonra veri toplama
aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anketler Almanca, Rusça, İngilizce ve Türkçe dillerinde, 2019 Haziran-Ekim
tarihleri arasında ve en fazla turist giriş çıkışının olduğu İstanbul, Antalya, İzmir havaalanlarında uygulanmıştır. 851
yabancı turiste ulaşılmış ve anket soruları yüz yüze sorulmuştur. Çalışmada verilerin analizinde aritmetik ortalama,
medyan, mod ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Ayrıca faktör analizi, kümeleme analizi,
ayırma analizi gibi analizlerden de yararlanılmıştır. Çalışmada yapılan faktör analizi sonucunda 6 fayda faktörü elde
edilmiştir. Elde edilen 6 faktöre kümeleme analizi uygulanmıştır ve sonucunda 4 pazar bölümü ortaya çıkmıştır. Birinci
pazar bölümü “Deniz-Güneş-Kum Faydası Arayan Turistler”, ikinci pazar bölümü “Kültürel Fayda Arayan Turistler”,
üçüncü pazar bölümü “İletişim ve Ulaşım Kolaylığı İsteyen Turistler”, dördüncü pazar bölümü ise “Ekonomiklik,
Güvenlik ve Rahatlık Arayan Turistler” şeklinde adlandırılmıştır. Ayrıca turistlerin Türkiye’yi sağlık riski açısından
güvenli buldukları belirlenmiştir. Turistlerden Türkiye’de algıladıkları sağlık riskini derecelendirmeleri istendiğinde
turistlerin çok büyük çoğunluğunun en az risk seçeneğini işaretledikleri belirlenmiştir. Turistlerin büyük çoğunluğunun
Türkiye’ye gelmeden önce sağlık tavsiyesi almadığı belirlenmiştir.
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Abstract
This study aims to determine the benefits expected by foreign tourists visiting Turkey from their holidays.
We aimed to create market segmentation for foreign tourists by the determined benefits. Another aim of the
study is to identify the health risk perceptions of foreign tourists visiting Turkey about Turkey. In this study,
it was also aimed to determine the health-related measures taken by foreign tourists before leaving on
vacation. In this context, the concepts of market segmentation and health risk perception were examined in
the literature section of the study in detail. In the application section of the study, on the other hand, the
questionnaire form was used as a data collection tool. The questionnaires were conducted in German,
Russian, English, and Turkish languages between June-October 2019 in İstanbul, Antalya, and İzmir airports
with the highest number of tourist entrance and exit. We have reached 851 tourists and we have asked the
questionnaire items using the face-to-face method. In the study, descriptive statistics such as arithmetic
mean, median, mode, and standard deviation were used to analyze the data. In addition, analyzes such as
factor analysis, cluster analysis, and discriminant analysis were also used. Six benefit factors were
determined as a result of the analysis made in the study. Cluster analysis was applied to six factors
determined and four market segments were obtained in the sequel. The names of the four market segments
were decided as follows respectively: “Tourists Seeking for Sea-Sand-Sun Benefit”, “Tourists Seeking for
Cultural Benefit”, “Tourists Demanding Means of Communication and Transportation, and “Tourists
Seeking for Economic, Safety, and Comfort”. Besides, it was found that tourists consider Turkey safe in
terms of health risks. When tourists were asked to rate the health risk they perceive in Turkey, it was seen
that the vast majority of tourists checked the option of least risk. It was determined that the vast majority of
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GİRİŞ
Pazar bölümlendirme tüketicilerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını bilmek için kullanılan ve hem
yöneticiler hem de araştırmacılar arasında yaygın olarak tartışılan bir kavram haline gelmiştir
(Blattberg ve Sen, 1974: 17; Kuo, Akbaria ve Subroto, 2012). Bu kadar önemli bir kavram olmasının
nedeni tüketici gruplarının birbirinden farklı istek, ihtiyaç ve beklentilere sahip olmasıdır.
Özellikle farklı turist gruplarının yer aldığı turizm sektöründe de pazar bölümlendirme kavramı
oldukça önemlidir. Çünkü belirli bir turizm ürününün turizme katılan tüm kişilerin zevk ve
isteklerine göre bir arada aynı niteliklere sahip olması düşünülemez (Hacıoğlu, 2014: 34). Bu
nedenle pazar bölümlendirme, turistlerin belirgin özelliklerini anlamak ve pazarlama stratejileri
geliştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Turizmde pazar bölümlendirme, bir pazarı ayrı
deneyimler veya pazarlama hizmet karmaları gerektirebilecek farklı turist gruplarına bölme
işlemidir şeklinde tanımlanmaktadır (Bloom, 2004: 723). Turizm sektöründe pazar
bölümlendirme ile turist gruplarının ne istedikleri, tatillerinden hangi faydaları bekledikleri,
tatillerinde ihtiyaç duyabilecekleri hizmetlerin neler gibi soruların cevapları belirlenebilir.
Turistlerin ne istedikleri, neye ihtiyaç duydukları ve beklentilerinin ne olduğunun bilinmesi
turizm yöneticileri ve pazarlamacıları için önemli olmaktadır. Turistlerin beklentilerinin ne
olduğunun bilinmesi hem onların daha mutlu olmasına hem de turizm sektörünün
geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu gibi nedenlerden dolayı pazar bölümlendirmenin önemi
ortaya çıkmaktadır.
Hem turizm sektörünün soyut olma, ayrılmazlık, değişkenlik gibi özelliklerinden hem de salgın,
doğal afet, terör gibi faktörlerden etkilenmesinden dolayı turizm sektöründe algılanan risk daha
fazla olabilmektedir. Turistler güvenli olmadığını düşündükleri yerlere gitme eğiliminde
olmamaktadırlar (Law, 2006; Qi, Gibson ve Zhang, 2009; Hajibaba vd., 2015; Dayour, Park ve
Kimbu, 2019). Sadece terör gibi turistlerin can güvenliğini tehdit eden faktörler değil sağlık riski
gibi turistleri endişelendiren faktörler de bulunmaktadır. Geçmiş dönemlerde çeşitli salgın
hastalıkların turistleri ve turizm talebini etkilediği görülmektedir (Peattie, Clarke ve Peattie, 2005;
Moreira, 2008; Jonas vd., 2011). Özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs salgınında da
turizm durma noktasına gelmiştir. Hem hükümetlerin aldıkları kısıtlayıcı kararlar hem de
turistlerin salgın hastalığa yakalanma korkusu gibi nedenlerden dolayı seyahat etmedikleri
görülmektedir. Bu durum sağlık risk algısı konusunun önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle
turistlerin Türkiye hakkında sağlık risk algılarının neler olduğunun ve bunu önlemek için ne gibi
davranışlarda bulunduklarının bilinmesi oldukça önemlidir. Bu davranışların bilinmesi ile
turizm yöneticileri ve pazarlamacıları o davranışlara uygun tanıtım faaliyetleri geliştirebilirler.
Bu nedenle çalışmanın amacı turistlerin tatillerinden bekledikleri faydaların belirlenmesi,
turistlerin sağlık risk algılarının ve önleme davranışlarının tespit edilmesidir.

LİTERATÜR
Pazar bölümlendirme, müşterilerin farklı özelliklerini anlamak ve pazarlama stratejileri
geliştirmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Bloom, 2004). Bölümlendirme kavramı
pazarlama sorunlarını çözmek ve farklı yönetim sorunlarını ele almak için de kullanılmaktadır
(Hsu ve Kang, 2007). Bölümlendirme fikri, pazarı benzer satın alma davranışları olan insan
gruplarına ayırmaktır çünkü insanlar tercihleri, istekleri ve ihtiyaçları bakımından homojen
değildir (Hsu ve Kang, 2007; Legoherel, Hsu ve Dauce, 2015).
Literatürde pazar bölümlendirme ile ilgili yapılan tanımlara bakıldığında ilk tanımın Smith
(1956) tarafından yapıldığı görülmektedir. Smith’e (1956) göre “pazar bölümlendirme, pazarın
talep tarafındaki gelişmelerini temel almaktadır ve tüketici veya kullanıcı gereksinimleriyle ürün
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sunumlarının daha düzgün uyumlaştırılması ve pazarlanması çabasıdır” (Aktaran: Trindade,
Dias ve Ambrosio, 2017). Pazar bölümlendirme uzun zamandır modern pazarlamanın en temel
kavramlarından biri olarak kabul edilmiştir. Wendell Smith’in öncül yazısından bu yana geçen
zamanda pazarlama literatüründe ve pratiğinde bölümlendirme önemli bir kavram haline
gelmiştir (Wind, 1978). Wind (1978), Dickson, (1982), Elrod ve Winer (1982), Dickson ve Ginter,
(1987) gibi yazarlar gelişmeye başlayan bölümlendirme literatürüne önemli katkılar
sağlamışlardır.
Kotler ve diğerlerine göre (1999: 379) pazar bölümlendirme, büyük bir pazarın farklı pazarlama
politikaları gerektirebilecek farklı ihtiyaçlara, özelliklere veya davranışa sahip tüketicilerin
parçalara bölünmesini içeren bir stratejidir. Ayrıca pazar bölümlendirme yoluyla şirketler büyük,
heterojen pazarları benzersiz ihtiyaçlara uygun ürün ve hizmetler ile daha verimli bir şekilde
ulaşabilecekleri daha küçük bölümlere ayırmaktadır. Pazar bölümlendirme, büyük heterojen
pazarların benzer ihtiyaçlara ve yanıt verme yeteneğine sahip, daha küçük, homojen alt gruplara
veya işlere bölünmesi sürecidir (Kinnear ve Bernhardt, 1990: 103). Wyner (1995) pazar
bölümlendirmesini farklı davranılması gereken farklı müşteri gruplarının tanınması olarak
tanımlamıştır. Tenekecioğlu ve Ersoy (2007) ise pazar bölümlendirmeyi “başlangıçta müşteriyi
temel alan, rakiplere karşı işletmenin güçlü yönlerini ortaya çıkaran ve işletmenin kaynaklarını
maksimum kullanmayı hedefleyen analitik bir süreç” olarak tanımlamışlardır.
Pazar bölümlendirme, tüketicilerin zevk ve tercihlerinin çeşitliliğini anlamak ve farklı turizm
ürünleri ve hizmetleri için niş pazarları belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır (Rid,
Ezeuduji ve Pröbstl-Haider, 2014). Pazar bölümlendirme kitle pazarlamasına göre çeşitli
avantajlar sunmaktadır. Şirket ürünlerini veya hizmetlerini, kanallarını ve iletişim programlarını
yalnızca en iyi hizmet verebilecek tüketicilere doğru hedefleyerek daha verimli bir şekilde
pazarlayabilir. Ayrıca şirket ürünlerini, fiyatlarını ve programlarını dikkatlice tanımlanmış
bölümlerin ihtiyaçlarına göre hassas bir şekilde ayarlayarak daha etkin bir şekilde pazarlayabilir.
Daha az rakip bu pazar bölümüne odaklanıyorsa, şirket daha az rakiple karşılaşabilir (Kotler vd.,
1999: 381).
Pazar bölümlendirmenin amacı, mevcut pazar bölümlerinin birbirinden ayırıcı niteliklerini
belirlemek, bu niteliklere göre pazar bölümlerini saptamak, her bölümün büyüklüğünü ve
değerini tespit etmek, rakiplerin pazardaki durumlarını incelemek ve yeterince hizmet
edilmeyen pazar bölümlerini seçmektir. Tüm bu faaliyetleri işletmeler, kendileri açısından en
uygun pazar fırsatlarını yakalayabilmek için yapmaktadır (Altunışık, 2009).
Shoemaker (1994) 942 ABD’li turiste seyahat faydası değişkenini kullanarak yaptığı çalışmada
macera ve eğitim odaklı gezginler, oyun ve eğlence odaklı gezginler, kaçış ve aile odaklı gezginler
şeklinde üç turist tipi belirlemiştir. Waryszak ve Kim (1994), 84 Koreli turiste psikografik
değişkenler kullanarak yaptıkları çalışmada bilgi arayanlar, maceracılar, deneyim yaşayanlar,
zevk arayanlar, kanaat önderleri şeklinde 5 turist tipi belirlemiştir. Oh, Uysal ve Weaver (1995)
tarafından 1030 Avustralyalı katılımcıya seyahat motivasyonu değişkeni kullanılarak yapılan
çalışmada, spor etkinlik arayanlar, güvenlik konfor arayanlar, kültür tarih arayanlar, yenilik
macera arayanlar ve lüks arayanlar şeklinde 5 turist tipi belirlenmiştir. Palacio ve McCool (1997),
Belize’ye gelen 206 turiste fayda değişkeni kullanılarak yaptıkları çalışmada doğa hayalperest,
ekoturist, rahat doğacılar, pasif oyuncular şeklinde 4 turist tipi belirlemişlerdir. Kesic ve Piri Rajh
(2003) tarafından yaşam tarzı değişkeni kullanılarak 628 aileye yapılan çalışmanın sonucunda
rahat, geleneksel, modern, endişeli, hedonist şeklinde 5 pazar bölümü belirlenmiştir. Kerstetter,
Hou ve Lin (2004), Tayvan’a giden 450 turiste motivasyon ve davranış değişkeni kullanarak
yaptıkları çalışmada deneyim turistleri, öğrenen turistler, ekoturistler şeklinde 3 turist tipi
belirlemişlerdir. Özel’in (2010) güdülere dayalı değişken kullanarak 3915 yerli turiste yaptığı
çalışmanın sonucunda rahatlama arayanlar, çekingenler, başarı arayanlar, aile düşkünleri, spor
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tutkunları, kaçış arayanlar şeklinde 6 turist tipi belirlemiştir. Albayrak ve Caber (2018) tarafından
motivasyon değişkeni kullanılarak 375 turiste yapılan çalışmanın sonucunda aktif tatilciler,
isteksiz tatilciler, orta tatilciler ve mücadele arayan tatilciler şeklinde 4 turist tipi belirlenmiştir.

Fayda Bölümlendirme
Fayda bölümlendirme, pazarın aranan faydalara dayanarak bölümlere ayrıldığı bir tekniktir.
Pazarda bölümlere ayırmanın temel nedeni, insanların bir ürün veya hizmeti tüketirken
aradıkları farklı faydalardan kaynaklanmaktadır (Haley, 1968). Pazardaki herhangi bir ürün veya
hizmet, tüketici ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaya yönelik bazı temel faydaları içermelidir.
Tüketici tarafından aranan faydaları anlamak, tüketici beklentilerini karşılayabilecek yeni ürün
veya hizmetleri değiştirmek veya geliştirmek için önemlidir. Haley (1968), fayda
bölümlendirmesini “pazar bölümlerini tanımlayıcı faktörlerden ziyade nedensel faktörlerle
tanımlamanın mümkün olduğu pazar bölümlendirmesi” olarak tanımlamıştır. Fayda
bölümlendirmesinin pazarları bölümlere ayırmanın en iyi yollarından biri olduğu ve
pazarlamacılar ve araştırmacılar tarafından geniş çapta kabul gören bir yaklaşım olduğu ve
“demografik”, “coğrafi” vb. gibi diğer bölümlendirme değişkenleri ile birlikte kullanılabileceği
savunulmaktadır. Ayrıca fayda bölümlendirme hedef tüketicilerin ilgisi ile ilgilidir ve pazar
bölümü için demografik ve yaşam tarzı özellikleri gibi tanımlayıcı değişkenlerden daha
mükemmel bir ölçü olarak kabul edilmektedir (Park vd., 2011; Arunachalam ve Kumar, 2018).
Haley, 1968 yılında gelecekteki satın alma davranışının coğrafi, demografik veya hacme dayalı
bölümlendirme gibi geleneksel pazar bölümlendirme tekniklerinden daha iyi anlaşılmasını ve
öngörülmesini sağlayacak bir yöntem geliştirmek amacıyla fayda bölümlendirmesini
geliştirmiştir. Böylece Haley pazar bölümlerini nedensel faktörlerle belirlemeye yönelik bir
teknik olarak fayda bölümlendirmesini getirmiştir (Haley, 1968: 31). Haley’e (1968) göre, bu
bölümlendirme yaklaşımının arkasındaki mantık, tüketicilerin aradığı faydaların gerçek pazar
bölümlerinin varlığının temel nedenleri olduğu ve tüketicilerin davranışlarını demografik ve
coğrafi gibi diğer tanımlayıcı değişkenlerden daha doğru belirlediğidir.
Fayda bölümlendirme yaklaşımı, tüketici değer sistemlerini, tüketicinin ilgilenilen ürün
kategorisindeki çeşitli markalar hakkında ne düşündüğü ile birlikte detaylı bir şekilde ölçmeye
dayanır (Engel, Fiorill ve Cayley, 1971). Fayda bölümlendirmesi basit olarak, müşterilerin aynı
ürünleri farklı nedenlerden dolayı satın aldıkları ve farklı ürün özelliklerine farklı değerler
yükledikleri varsayımı üzerine dayanmaktadır (Birdir, 2009).
Seyahat ve turizmde fayda bölümlendirmesine olan yoğun ilginin nedeni, karar verme sürecinde
her zaman kritik bir değişken olarak gösterilen turistlerin motivasyonlarına odaklanmasıdır
(Frochot, 2005). Fayda temelli bölümlendirme yaklaşımı, turizm piyasasına dayalı
bölümlendirmenin anlaşılmasının turistik ürünlerin geliştirilmesinde ve desteklenmesinde kritik
öneme sahip olduğunu açıklayan araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır
(Chen, 2000).
Birdir (2009) yaptığı çalışmada güvenlik ve konfor faydaları arayanlar, güneş-deniz-kum
faydaları arayanlar olarak iki grup belirlemiştir. Eusébio ve diğerleri (2017), çalışmasında
faydaya göre 3 grup belirlemiştir. Frochot (2005) fayda temelli bölümlendirme çalışmasında
aktifler, sakinler, dış mekanlara ilgi duyanlar, kırsallar şeklinde 4 grup belirlemiştir. Kuo, Akbaria
ve Subroto (2012), pasif turistler, öğrenen turistler, algısı yüksek turistler, yüksek varyasyonlu
turistler şeklinde 4 grup belirlemiştir. Molera ve Albaladejo (2007) çalışmasında kırsal turizmde
aranan faydaya göre beş grup (aktif kırsal turist, aile kırsal turist, sakin kırsal turist, kırsal yaşam
turist, kırsal konaklama turist) belirlemiştir. Palacio ve McCool (1997) ekoturistlerin aradıkları
faydalara göre bölümlendirme çalışmasında doğaya kaçanlar, ekoturistler, rahat natüralistler,
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pasif oyuncular şeklinde dört grup belirlemiştir. Yannopoulos ve Rotenberg (2000) tarafından
yapılan çalışmada kültürel beğeniye sahip, kişisel güvenlikleri ve konforları ile ilgilenen turistler,
aktif metaryalistler, eğlence ve konfor arayan turistler, kültürel-tarihi yerler ve alışveriş imkanları
sunan yerlerle ilgilenen turistler, eğlence-tema parkları ve gece hayatı şeklinde eğlence sunan
yerlerle ilgilenen turistler şeklinde beş kümeye ayrılmıştır. Jang ve diğerleri (2002) yaptığı
çalışmada turistleri aranan faydaya göre yenilik doğa arayanlar, kaçış rahatlama arayanlar, aile
açık hava etkinliği arayanlar şeklinde bölümlere ayırmıştır.

Sağlık Risk Algısı
Sağlık riski, kişilerin seyahat halindeyken hastalanma veya belirli hastalıklara yakalanma
olasılığıdır (Adam, 2015). Turistlerin büyük çoğunluğu sağlık krizinin bir parçasını
oluşturmaktadır. Ekolojik baskılar da riski arttırmaktadır. Boş zaman seyahatleri ile turizm
bölgeleri daha kalabalık olmaktadır. Aynı zamanda daha uzak yerlere giden macera
seyahatlerine de ilgi artmaktadır. Bu faktörlerin tümü sağlık tehditlerini kolaylaştırmaktadır.
Turizm ile ilgili hastalıklar, kazalar ve ölümler, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerden 50
kat daha yüksektir. Ormansızlaşma ve küresel ısınma da sağlığı tehdit etmektedir. Örneğin
1976’dan bu yana en çok keşfedilen veya ormansızlaştırılan tropik bölgelerden gelen üç
düzineden fazla hastalık keşfedilmiştir (Ritcher, 2003).
Wilks (2006) tarafından yorumlandığı üzere sağlık riski, turistlerin ve ev sahibi toplulukların
emniyet ve güvenliğini tehlikeye atabilecek faktörlerden biridir. Dünya Sağlık Örgütü (2005) bu
risk türünü uluslararası seyahatlerle ilişkilendirmekte ve risk seviyesinin turistlerin özellikleri,
seyahat davranışları ve varış yerindeki çevresel koşullar tarafından belirlendiğini
vurgulamaktadır. 20. yüzyıl boyunca tıptaki büyük ilerlemeye ve yeni binyılın başlangıcına
rağmen, çağdaş turist hala seyahatin doğasının ayrılmaz bir parçası olan sağlık risklerine karşı
hassastır. Seyahat ederken turistler yeni deneyimlere ve yeni çeşitli kültürel, psikolojik, fizyolojik,
duygusal, çevresel ve sağlık sorunlarına maruz kalmaktadır. Bu sağlık sorunları aynı zamanda
turistlerin yaş, kültür, ırk, sosyal statü, eğitim seviyesi gibi kişisel özelliklerine de bağlıdır. Bu
sorunlara Cossar (2003) rakım, iklim koşulları, radyasyon, hijyen, genel hastalıklar gibi
destinasyondaki alışılmamış çevresel şartları da eklemiştir (Aktaran: Jonas vd., 2011). Aynı
zamanda artan insan hareketliliği de bulaşıcı hastalıkların dünya çapında yayılmasında olumsuz
sonuçlara yol açmaktadır (Svensson vd., 2018). Artan dünya nüfusu, büyük çapta hızlı
uluslararası seyahatler ve insanın doğada hastalık etkenlerine maruz kalmaları bulaşıcı
hastalıkların ortaya çıkmasına veya tekrarlamasına neden olmaktadır (Ritcher, 2003). Seyahat,
bulaşıcı hastalıkların yayılması ile yakından ilişkilidir. Dünya Turizm Örgütü 2017 yılında,
dünya genelinde seyahat eden turist sayısının, bir önceki yıla göre 46 milyon artış gösterdiğini
ve 1235 milyar kişiye ulaştığını belirtmiştir. Seyahatle ilgili hastalıklar, bulaşıcı hastalıklara
yakalanma riski ve son yıllarda uluslararası seyahatlerde görülen artış, bulaşıcı hastalıkların
yayılmasına neden olabilmektedir (Ghazali vd., 2018).
Algılanan risk birçok sağlık davranışı teorisindeki merkezi bir yapıyı temsil etmektedir ve sıklıkla
algılanan olasılık, algılanan ihtimal, duyarlılık veya kırılganlık olarak adlandırılmaktadır.
Menon, Raghubir ve Agrawal (2008), seyahat risk algısını, belirlenen bir süre zarfında seyahat
sağlığı ve güvenliği ile ilgili olumsuz bir olayın gerçekleşebilme olasılığının değerlendirilmesi
olarak tanımlamaktadır. Bulaşıcı hastalıklara yakalanma veya seyahat ederken hastalanma gibi
sağlık risklerinin olasılığı tüm yerler için yaygın olduğu göz önüne alındığında, destinasyonlara
bakılmaksızın turistlerin genel sağlık riski algılarını incelemek gerekmektedir (Aktaran: Chien
vd., 2017). Çünkü turistlerde sağlık problemlerine sık rastlanmaktadır. Bu nedenle önleyici
tedbirlerin ne olduğunu bilmek sağlık risklerini bilmek için önemlidir (Steffen vd., 2003).
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Literatürde turistlerin sağlık risk algılarını ölçen çeşitli çalışmalara rastlanmıştır. Zimmermann
ve diğerleri (2013) tarafından yapılan çalışmada, uzmanlara göre, turistler için belirlenen en
yüksek riskler arasında, sivrisinekler, sıtma, kuduz, salgın hastalıklar, cinsel yolla bulaşan
hastalıklar vardır. Terörist saldırıları ve aşı ile ilgili hastalıklar en düşük sırada yer almıştır.
Uzmanların değerlendirmelerinin aksine, turistler kazaları ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları
önemli ölçüde daha düşük risk olarak algılamışlardır. Cinsiyet, yaş, destinasyon ve bölgeye bağlı
seyahat deneyimi, turistlerin risk algısı üzerinde farklı etkiler yaratmıştır. Kadın katılımcılara
nazaran erkek katılımcılar, sivrisinek, sıtma ve kuduz gibi hastalıkların daha çok riskli olduğunu
düşünmektedirler. Genç katılımcılarla karşılaştırıldığında, 40 yaşın üzerindeki turistler terörist
saldırılarını daha riskli, cinsel yolla bulaşan hastalıkları ise daha düşük riskli bulduklarını
belirtmişlerdir. Hamer ve Connor (2004), ABD’li turistlerin seyahatle ilgili sağlık risklerini nasıl
algıladıklarını ve uluslararası seyahatleri için nasıl hazırlandıklarını analiz etmiştir. Hamer ve
Connor (2004), yaptıkları çalışmada turistlerin yarısından fazlasının yolculuğunu en az bir ay
önceden hazırlamış olmasına rağmen, yalnızca %36’sının seyahat sağlık önerileri almış olduğunu
belirlemiştir. Her ne kadar sıtma oranı yüksek bir bölgeye gitseler de turistlerin çoğunluğu (%73)
sıtmayı yüksek sağlık riski olarak algılamış ancak sadece %46’sı yanına sıtma önleyici ilaçlar
almıştır. Turistlerin çoğunluğunun aşıların korunma için etkili olduğuna inanmasına rağmen,
çok az kişi (tetanoz için %11, hepatit A için %14, hepatit B için %13 ve sarı ateş için %5 şeklinde)
seyahatleri için aşılanmıştır.
Aziz ve diğerleri (2018) çalışmasında hacıların seyahat öncesi sağlık uygulamalarını araştırmıştır.
Umre hacılarının sırasıyla %60, %46,3 ve %46,3’ü seyahat öncesi aşılama, sağlık bilgisi arama ve
sağlık muayenesi önemine inanmaktadır. En sık uygulanan seyahat öncesi sağlıkla ilgili davranış,
aşılanma (%56,3) olmuştur. Katılımcıların yarısından fazlası (%60) seyahat öncesi aşılamanın
önemine inanmaktadır. Katılımcıların yaklaşık yarısı seyahat öncesi sağlık bilgisi (%46,3), sağlık
muayenesi (%48,7) ve (%52) seyahatten önce sadece yaşlıların doktora gitmesi gerektiğini
düşünmüşlerdir. Hacılara sağlık risk algıları hakkında soru sorulduğunda, araştırmaya
katılanların yalnızca %30,3’ü umredeyken sağlık riskine maruz kalmayı beklediklerini
belirtmişlerdir. Katılımcıların %15,7’si herhangi bir sağlık riski algılamadığını belirtmiştir.
Çalışmaya katılanların yarısından fazlası (%54) sağlık risklerine maruz kalıp kalmayacağını
bilmediğini belirtmiştir. Özel kliniklerin (%63,9), internetin (%20) ve turizm şirketlerinin (%5,5),
hacılar için sağlık bilgisi konusunda temel bilgi kaynağı olduğu tespit edilmiştir.
Balaban ve diğerleri (2014), tarafından gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların çoğunluğunun
sağlık riski yüksek olan en az bir faaliyete (kırsal alanları ziyaret etmek, hayvanları ele almak,
kan veya vücut sıvılarıyla temas, sıtmalı bölgeleri ziyaret etmek) katıldıklarını belirttikleri ifade
edilmiştir. Katılımcıların %41’i beklenmeyen sağlık risklerine maruz kaldığını belirtmiştir.
Seyahat sırasındaki hastalık (%27) oranında bildirilmiştir.
Hartjes ve diğerleri (2009), gençlere yönelik seyahat sağlığı bilgisi kaynağının seyahat rehberleri
olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların en yüksek algıladıkları tehditlerin gıda-su, psikolojik
rahatsızlık, kişisel saldırı ve aşırı güneş ışığı olduğunu bulmuşlardır. Katılımcılar tarafından
seyahat öncesi öneriler hizmet sağlayıcılarından ve seyahat sağlık uzmanlarından alınmıştır.
Bunlara ek önlemler aşı ve ilaç olmuştur. Seyahatle ilgili sağlık sorunları, katılımcıların %25’i
tarafından rapor edilmiştir. Bu hastalıklar arasında gastrointestinal, solunum, deri, dang ve sıtma
gibi vektör kaynaklı hastalıklar vardır. Gezgin ishali, gelişmekte olan ülkeleri ziyaret ederken
sanayileşmiş ülkelerden gelen turistler arasında halen en sık görülen hastalıktır. Fin, İskoç veya
Amerikalı turistlerin çoğu özellikle varış noktasına bağlı olarak bazı sağlık şikâyetleri
bildirmiştir. Ayrıca, Doğu ve Güney Avrupa’daki paket turlara katılan İskoç turistlerde tespit
edildiği gibi, yaz aylarında hastalık oranlarının kış aylarına göre daha yüksek olduğu
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belirtilmiştir. Sıtma, turistler arasında en sık görülen bulaşıcı hastalık olarak belirlenmiştir
(Steffen vd., 2003).
Zhang ve diğerleri (2011) tarafından yapılan çalışmada katılımcıların %40’ının seyahat öncesi
tıbbi destek aldığı belirlenmiştir. Katılımcıların sadece %4,0’ü seyahat sağlık sağlayıcılarından
bilgi almıştır. Sıtma riski yüksek ülkelere giden 389 yolcunun sadece %18’i sıtma riskinin yüksek
olduğunu fark etmiştir. Yolcuların çoğunun, sivrisinek ısırıklarına karşı kişisel korunma
önlemlerini bildiği, ancak yalnızca %21,4’ünün sivrisinek kovucuları ve %12,1’inin böcek
öldürücüleri taşıdığı belirlenmiştir taşıdığı belirlenmiştir.
Aro ve diğerleri (2009) çalışmasında genç turistlerin yaşlılara göre ve tatil amaçlı seyahat
edenlerin iş seyahatleri gerçekleştirenlere göre daha fazla sağlık riski almaya istekli olduklarını
belirlemiştir. Farklı turist türleri seyahatleri sırasında farklı riskler algılayabilmektedir.
Günümüzde küresel seyahat ve salgın tehdidi sırasında, insanların sağlık risk algıları ve
davranışları hakkında bilgi edinmeye acil ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.
Richter (2003), son zamanlarda üç düzineden fazla insanın tropikal ülkelerden kaynaklanan
hastalıklara yakalandığını belirtmiştir. Ayrıca Pearce (1981), tropik adaları ziyaret ederken
turistlerin %30’unun soğuk algınlığı, mide bulantısı, mide rahatsızlığı ve ishal için tıbbi yardım
alması gerektiğini bulmuştur. Maser ve Weiermair (1998) seyahatle ilgili riskleri, doğal afetler,
hijyen ve hastalıklar, suç ve kazalar dahil olmak üzere çeşitli kategorilere ayırmıştır.
Rittichainuwat ve Chakraborty (2009), SARS ve kuş gribinin uluslararası seyahatlere çıkma
kararları üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmanın
sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun bu hastalıkların uluslararası seyahatlere
çıkmalarını engellediğini belirtmiştir. Gelen bazı turistlerin bu hastalıklar hakkında çok az bilgi
sahibi olması çalışmanın diğer sonucudur. Katılımcıların yarısından fazlası, seyahat masrafları
daha düşük olsa kişisel güvenliğini göz ardı etmeyeceklerini belirtmiştir. Terörizm tehlikesi varsa
katılımcıların yaklaşık %38’i tamamen seyahat etmeyi bırakacağını belirtmiştir. Yarısından
fazlası ise, terör tehdidi sırasında seyahat etmekten ziyade daha az tehlikeli bir varış yerine
seyahat etmeyi seçeceğini söylemiştir. Gelişmekte olan ülkelere yaz aylarında yapılan seferlere
katılan 644 İngiltere genci arasındaki hastalık ve yaralanma sıklığını araştıran bir araştırma, tıbbi
tavsiye almak isteyenlerin çoğunluğunun en sık şikâyetinin gastrointestinal semptomlar, baş
ağrısı ve solunum belirtileri olduğunu ortaya koymuştur. Gelişmekte olan bir ülkeye seyahat
eden 2,402 İngiltere genci üzerinde yapılan daha sonraki bir çalışmada en sık karşılaşılan
sorunların gastrointestinal, soğuk veya boğaz ağrısı, baş ağrısı olduğunu göstermiştir. Afrika’ya
seyahat eden öğrencilerde onaylanmış altı sıtma vakası olduğu tespit edilmiştir. Yurtdışında
okuyan 1197 Çinli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen çalışmada, katılımcıların %75’i seyahat
öncesi sağlık danışmanlığı talep etmemiş ve %48’i seyahat sağlığı önlemi almamıştır. Tavsiye
alanların %41’i uzman olmayan kaynaklardan aldığını belirtmiştir (Aktaran: Hartjes vd., 2009).
Heywood ve diğerleri (2012), seyahat eden öğrencilerin seyahat öncesi sağlık tavsiyelerine
katılımlarının düşük olduğunu belirlemiştir. Katılımcıların sadece %32,4’ü son seyahatlerinden
önce sağlık uzmanından koruyucu sağlık önerileri aradıklarını bildirmiştir.
Jonas ve diğerleri (2011) tarafından yapılan çalışmada risk algısı türlerinden en yüksek algılanan
riskin suç ve daha sonra sağlık konusu olduğu ortaya çıkmıştır. Algılanan sağlık riskleri üç farklı
gruba ayrılmıştır: Birincisi, çevresel olarak tetiklenen faktörlerdir. Bunlar arasında su kalitesi,
algılanan risk seviyesi en yüksek ortalamaya sahip faktör olmuştur. Diğerleri ise sağlık hizmeti
kalite sistemleri, gıda güvenliği ve son olarak hastalık enfeksiyonudur. İkinci grup, yarı kontrollü
risk faktörlerini belirtmektedir ve hepsi orta seviye algılanan sağlık risk faktörleri olarak fiziksel
yaralanma, tesislerinin güvenliği ve çevresel-fiziksel koşulları içermektedir. Üçüncü grup,
turistler tarafından tamamen kontrol edilebilen cinsel hastalıklar ve uyuşturucu bağımlılığı gibi

858

Ayşen ACUN KÖKSALANLAR ve Ahmet KÖROĞLU

sağlık risklerine dayanmaktadır. Turistler tarafından kontrol edilmesi en kolay olan riskler
olduğu için cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve ilaç sorunları en düşük algılanan risk seviyesine
sahiptir. Gıda güvenliği konusunda akraba arkadaş ziyareti amacıyla gidenlerin daha az endişe
duydukları, fakat dini koşulları yerine getirmek isteyen turistlerin çok daha endişeli olduğu
belirlenmiştir. Barton (1994) gezginleri etkileyebilecek 12 olası afet türünü sınıflandırmıştır. Bu
türlerin üçü doğal ortamlar, bakteri enfeksiyonu ve terörist ya da savaşla ilgili faaliyetlerdir. Chen
ve Gürsoy (2001) varış yerinin emniyetini ve temizliğini seyahat varış yerlerinin seçiminde en
önemli iki faktör olarak tanımlamıştır. Baloğlu ve Uysal (1996), algılanan hijyen ve kişisel
güvenlik standardını, varış noktasına seyahat için iki önemli çekme faktörü olarak belirlemiştir.
Sirakaya ve diğerleri (1996), 279 öğrenci algısına dayanarak, seyahat destinasyon seçeneklerini
etkileyen dışsal faktörlerin politik ve sosyal ortamlar, salgın hastalıklar, doğal afetler ve terörizm
olduğunu tespit etmiştir.
Sağlık davranışı teorileri, algılanan yüksek zarar riskinin insanları risklerini azaltmak için
harekete geçmeye teşvik etmesi gerektiği konusunda hem fikirdir (Brewer vd., 2004). Chien ve
diğerleri (2017) çalışmasında algılanan risk ile endişe arasındaki ilişkiyi ve bu iki yapının
davranışı nasıl etkilediğini araştırmıştır. Bireylerin endişe düzeylerinin seyahat sağlığı risk
algılarını belirlemede önemli rol oynadığını ortaya koymuştur. Çalışmada bireylerin kaygı
düzeyi arttıkça algılanan seyahat riskinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar endişe
durumunun artan sağlık riski algıları yoluyla koruyucu davranışı motive ettiğini göstermektedir.
Avustralya’da yapılan bir araştırmada, yüksek risk algılandığında seyahat öncesi sağlık tavsiyesi
alma oranın da arttığı belirlenmiştir (Wilder-Smith vd., 2004).
Heywood ve diğerleri (2012) çalışmasında seyahat öncesi sağlık tavsiyesi alımının genel olarak
düşük olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların yarısından fazlası son uluslararası seyahatlerinden
önce sağlık uzmanından herhangi bir tavsiye almadığını bildirmiştir. Wynberg ve diğerleri (2012)
katılımcıların büyük çoğunluğunun seyahat öncesi sağlık danışmanlığı istediğini ve şirket sağlık
kaynağı kullandığını belirlemiştir. Yurt dışına seyahat ederken insanlar için ciddi yaralanma
riskinin daha fazla olduğu düşünülmektedir. Son zamanlarda seyahat sigortası talepleri
anketinde bildirilen geri dönen Avustralyalı turistlerin temel sağlık şikâyetleri arasında,
solunum, kas-iskelet sistemi, gastrointestinal, kulak, burun boğaz ve diş sorunları yer almaktadır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara yönelik olarak seyahat edenlere verilen sağlık önerileri varış
yerine özgü olmalı, seyahat eden kişinin sahip olabileceği herhangi bir tıbbi problemi veya
alerjiyi dikkate almalı ve seyahatin niteliğine ve süresine bağlı olmalı önerileri getirilmiştir.
Seyahat sağlığı danışmanlığı seyahat edenler için seyahat öncesi hazırlığın önemli bir parçası
olmasına rağmen, sağlık profesyonelleri ve seyahat endüstrisi için en büyük sorunlardan biri,
seyahat etmek için nitelikli bir kaynaktan sağlık tavsiyesi almamaktır (Aziz vd., 2018). Sağlık riski
söz konusu olduğunda, turistler için uygun, güvenilir ve profesyonel bilgi eksikliği mevcuttur.
İskoçya’daki turist broşürlerinin %80’inde sağlık riskleri hakkında özel bir bilgi
bulunmamaktadır. Bunlardan sadece çok azında genel sağlık tavsiyeleri mevcuttur. Seyahat
acentaları ayrıca sağlık riskleri söz konusu olduğunda güvenilir ve deneyimli bilgi kaynakları
olarak kabul edilmemektedir. Avustralya’da, katılımcıların %51’i seyahate çıkmadan önce
seyahat acentalarından sağlık konularında güvenlik bilgisi almadıklarını belirtmiştir.
İngiltere’deki seyahat acentaları arasında yapılan bir başka çalışmada ise, acentalarıyla birlikte
Hindistan veya Kenya’ya organize bir tura çıkmış olan yolcuların %61’ine her iki ülkede de
bilinen yüksek sağlık riski olmasına rağmen herhangi bir sağlık bilgisi ve önerisi verilmediği
görülmüştür (Jonas vd., 2011). Wilder-Smith ve diğerleri (2004) tarafından yapılan çalışmada,
katılımcılar ülkede aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalık ve sıtma riskini düşük olarak algılamıştır.
Genel olarak, seyahat edenlerin %5’inden azı seyahate hazırlanırken aşılanmıştır. En sık seyahat
aşılaması hepatit A ve B olduğu belirlenmiştir. Sıtmanın olduğu endemik bölgelere seyahat
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edenlerin sadece %40’ı yanında sıtma önleyici ilaç taşımıştır. Batılı turistler ile
karşılaştırıldığında, Asya uyruklu olanların, önleyici danışmanlık ve aşılama konusunda daha az
farkındalığı olduğu belirlenmiştir.

YÖNTEM
Yabancı turistlerin tatillerinden bekledikleri faydaları, Türkiye hakkındaki sağlık risk algılarını
ve önleme davranışlarını belirlemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Belirlenen amaçlar
doğrultusunda araştırmanın örneklemini yabancı turistler oluşturmaktadır. Araştırma, turist
giriş giriş çıkışlarının en fazla olduğu İstanbul, İzmir ve Antalya havaalanlarında uygulanmıştır.
Veri toplama aracı olarak anket tercih edilmiştir. Araştırmada kullanılan anket dört bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde turistlerin sosyo-demografik ve seyahat özelliklerini tespit etmeye
yönelik sorular bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde turistlerin tatillerinden bekledikleri
faydaları belirlemek için konu ile ilgili çalışmalar (Haley, 1968; Palacio ve McCool, 1997;
Botschen, Thelen ve Pieters, 1999; Chen, 2000; Yannopoulos ve Rotenberg 2000; Hong ve Koh,
2002; Jang, Morrison ve Oleary, 2002; Frochot, 2005; Molera ve Albaladejo, 2007; Birdir, 2009; Park
vd., 2011; Kuo, Akbaria ve Subroto, 2012; Arunachalam ve Kumar, 2018) incelenmiştir.
İncelemeler doğrultusunda daha önce turizm sektöründe turistlerin yaz tatillerinden bekledikleri
faydaları belirlemek için kullanılan Birdir’in (2009) çalışmasından yararlanılmıştır. Birdir’in
çalışmasında kullandığı madde sayısı 40 iken bu çalışma için kumar maddesi çıkarılmış ve 39
maddeyle çalışmaya başlanmıştır. Araştırmada kullanılan maddeler Türkçe dilinden İngilizce,
Almanca ve Rusçaya uzmanlar tarafından çevrilmiştir. Katılımcıların tatillerinden bekledikleri
fayda soruları için 1: Hiç Önemli Değil 2: Önemli Değil 3: Ne Önemli Ne Önemsiz 4: Önemli 5:
Çok Önemli aralığında 5’li Likert derecelendirme kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde
katılımcıların sağlık risk algılarını belirlemeye yönelik çeşitli sorular sorulmuştur. Soruların
belirlenmesinde Lepp ve Gibson, 2003; Hamer ve Connor, 2004; Hartjes vd., 2009; Aro vd., 2009;
Rittichainuwat, Chakraborty, 2009; Zhang vd., 2011; Zimmermann vd., 2013; Balaban vd., 2014;
Aziz vd., 2018 çalışmalarından yararlanılmıştır. Anketin son bölümünde ise katılımcıların sağlık
ve sağlık dışı riskleri önleme davranışlarını tespit etmek için belirlenen sorular sorulmuştur.
Soruların belirlenmesinde Mitchell ve Vassos, 1998; Mitchell vd., 1999; Law, 2006; Fuchs ve
Reichel, 2011; Çetinsöz ve Ege, 2012; Adam, 2015 çalışmalarından yararlanılmıştır. Katılımcıların
Türkiye hakkında algıladıkları sağlık riski nedir sorusu için 1 ve 10 (1 en az riskli-10 en çok riskli)
arasında derecelendirme kullanılmıştır.
Anketin pilot uygulaması 2019 Nisan-Haziran aylarında İstanbul, İzmir, Antalya
havaalanlarında gerçekleştirilmiştir. Toplam 100 anket elde edilmiş ve veriler istatistik
programına yüklenmiştir. Tatilden bekledikleri faydaları belirlemeye yönelik ölçeğin Cronbach’s
Alfa değeri 0,83 olarak belirlenmiştir.
Katılımcıların demografik ve seyahat özelliklerini ortaya koymak amacıyla elde edilen veriler,
katılımcıların tatillerinden bekledikleri faydaları gösteren veriler, katılımcıların sağlık risk algısı
ile önleme davranışları ile ilgili veriler frekans ve yüzde dağılımları verilerek değerlendirilmiştir.
Ardından ölçeğin güvenilirlik analizleri (Cronbach Alpha) tamamlanarak, ölçekle ilgili ifadelerin
aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine ulaşılmıştır. Fayda ölçeğine öncelikle faktör
analizi yapılmış ve 6 faktör belirlenmiştir. Belirlenen 6 faktöre kümeleme analizi (Two Step
Cluster) yapılmış ve dört küme belirlenmiştir. Kümelerin doğru sınıflandırıldığını görmek için
ayırma analizi yapılmıştır. Elde edilen dört kümedeki katılımcıların demografik ve seyahat
özelliklerine göre Ki Kare analizi yapılmıştır. Fayda faktörlerinin turistlerin demografik
özelliklerine göre karşılaştırılması için Man Whitney U testi uygulanmıştır.

860

Ayşen ACUN KÖKSALANLAR ve Ahmet KÖROĞLU

BULGULAR
Bu bölümde araştırmaya katılan turistlerin demografik ve seyahat özelliklerini ortaya koymak
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda katılımcıların cinsiyetleri, medeni durumları, yaşları, eğitim
durumları, gelir düzeyleri ve milliyetleri ile ilgili sorular sorulmuştur. Katılımcıların demografik
özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. Turistlerin Demografik Özellikleri

Cinsiyet

Yabancı Turistlerin Demografik Özellikleri
f
%
Milliyetiniz

Kadın
Erkek
Toplam
Yaşınız
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 yaş ve üzeri
Toplam
Medeni Durumunuz
Evli
Bekar
Diğer
Toplam
Eğitim Durumunuz
İlkokul-Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans
Yüksek lisans- Doktora
Toplam
Ortalama Aylık Geliriniz
Düşük
Orta
Yüksek
Toplam

499
352
851

58,6
41,4
100

52
375
296
74
23
31
851

6,1
44,1
34,8
8,7
2,7
3,6
100

340
504
7
851

40,0
59,2
0,8
100

36
46
218
503
48
851

4,2
5,4
25,6
59,1
5,6
100

182
519
150
851

21,4
61,0
17,6
100

Rusya
Almanya
İngiltere
Ukrayna
Arnavutluk
Kosova
Gürcistan
Afrika
Fas
İran
Japonya
İsveç
İtalya
Suudi Arabistan
Irak
Pakistan
Fransa
Kazakistan
Mısır
Katar
Hollanda
Belçika
İrlanda
Norveç
İsrail
İspanya
Çin
İsviçre
Azerbaycan
Diğer
Toplam

f

%

262
109
42
30
27
26
26
25
24
22
22
22
22
20
19
18
15
13
10
10
9
8
7
6
6
6
5
5
0,9
26
851

30,8
12,8
4,9
3,5
3,2
3,1
3,1
2,9
2,8
2,6
2,6
2,6
2,6
2,4
2,2
2,1
1,8
1,5
1,2
1,2
1,1
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
1,1
3,1
100

Araştırmaya katılan turistlerin %58,6’sı kadın, %41,4’ü erkektir. Katılımcıların yaşları
incelendiğinde %44,1’inin 25-34 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan
turistlerin %59,2’sinin bekâr, %40’ının evli olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %59,1’i lisans
mezunudur. Ortalama gelir seviyeniz nedir sorusuna turistlerin %61’i orta cevabını vermiştir.
Milliyetleri incelendiğinde %30,8’inin Ruslardan ve %12,8’inin Almanlardan oluştuğu
belirlenmiştir. Diğer seçeneğini işaretleyen turistlerin milliyetlerinin Tunus, Kuveyt, Ermenistan,
Kırgızistan, Kore, Moldova, Filipinler, Kıbrıs, Cezayir, Özbekistan, Libya olduğu belirlenmiştir.
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Yabancı turistlerin %81,8’i Türkiye’ye ilk kez gelmiştir. Tatilinizi nasıl planlarsınız sorusuna
turistlerin %96,7’si kendim planlarım şeklinde cevap vermiştir. Katılımcıların %61,6’sı tatillerini
bir haftadan az yaptıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %62,5’i tatilini yalnız geçireceğini
belirtmiştir. Tatil için ayırdıkları ücret incelendiğinde %28,5’inin 501-1500 Euro ve Dolar arasında
bütçe ayırdıkları belirlenmiştir. Ne kadar sürede tatile çıkıyorsunuz sorusuna katılımcıların
%92,1’i yılda bir kez şeklinde cevap vermiştir. Araştırmaya katılan turistlerin %59,3’ü tatillerini
Akdeniz bölgesinde geçirdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %96,9’u Türkiye’de geçirdikleri
son tatillerinden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Türkiye’ye tekrar gelmek istiyor
musunuz sorusuna turistlerin %94,6’sı evet şeklinde cevap vermiştir. Araştırmaya katılan
turistlerin %95,5’i ulaşım aracı olarak hava yolunu tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Turistlere
konaklama tercihleri sorulduğunda ise turistlerin %81,8’i otel/tatil köyü seçeneğini işaretlemiştir.
Katılımcıların %92,6’sı seyahat bilgi kaynağı olarak interneti %34,2’si de arkadaş aile tavsiyesini
seçmiştir. Araştırmaya katılan turistlerin %96,3’ü seyahat amacınız nedir sorusuna dinlenme
eğlenme cevabını vermiştir. Katılımcıların %74’ü alışveriş amacıyla tatile çıktıklarını belirtmiştir.
Araştırmaya katılan turistlerin %80,8’i uluslararası gezilerini yılda bir kere yaptıklarını
belirtmiştir. Turistlerin %79,6’sı uluslararası gezilerini bir haftadan az yaptıklarını belirtmiştir.
Hangi ülkeleri/bölgeleri tercih ediyorsunuz sorusuna turistlerin %98,2’si Türkiye, %29,6’sı
Yunanistan, %27,1’i İtalya cevabını vermiştir. Turistlerin yurtiçi gezi sıklıkları incelendiğinde
%74‘ünün yılda bir kere tatile çıktığı görülmektedir. Turistlerin yurtiçi tatil süreleri ise %84,4
oranında bir iki gün şeklindedir.
Katılımcıların %1,9’unun kronik bir rahatsızlığı varken, %98’inin kronik bir rahatsızlığı yoktur.
Araştırmaya katılan turistlerin %88,8’i seyahatleri sırasında herhangi bir sağlık sorunuyla
karşılaşmamıştır. Katılımcıların %11,1’i ise sağlık sorunuyla karşılaştıklarını belirtmiştir.
Turistlerin %6,4’ü seyahatleri boyunca sindirim sistemi, %5,8’i güneş yanıkları, %,1,4’ü ise soğuk
algınlığı sorunları ile karşılaşmışlardır.
Türkiye hakkında algılanan sağlık riski sorusuna turistlerin %81,9’u 1 puan verirken, %,0,6’sı 6
puan vermiştir. Araştırmaya katılan turistlerin %98,6’sı Türkiye’yi sağlık riski açısından güvenli
bulduklarını belirtmişlerdir. Turistlerden Türkiye’deki trafik kaza riskini derecelendirmeleri
istendiğinde %23,4’ü 3 puan vermiştir. Türkiye’de fiziksel yaralanma riski, su güvenliği,
enfeksiyon kapma riski, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riski, bulaşıcı hastalıklara
yakalanma riski sorularına katılımcılar 1 puan vermiştir. Gıda güvenliği sorusuna ise
katılımcıların 49,7’si 2 puan vermiştir.
Katılımcıların tatil öncesi sağlıkla ilgili aldıkları önlemler incelendiğinde %95,8’inin Türkiye’ye
gelmeden önce herhangi bir sağlık tavsiyesi almadığı belirlenmiştir. Sağlık tavsiyesi alanların
oranı %4,2’dir. Sağlık tavsiyesini kimlerden aldınız sorusuna katılımcıların %1,5’i seyahat
acentaları ve aile, %1,2’si arkadaş seçeneğini işaretlemiştir. Türkiye’ye gelen turistlerin %98’i
seyahat öncesinde aşı olmamıştır. Turistlerin %83,2’si yanında ilaç taşımamaktadır. Araştırmaya
katılan turistlerin %4,9’u seyahat sağlık sigortası aldıklarını belirtmişlerdir. Turistlerin %95,1’i ise
sağlık sigortası satın almamıştır. Seyahate çıkmadan önce alınan önlemler incelendiğinde
turistlerin %2,94’ünün ilaç taşıma, %2,35’inin aşı, %9,52’sinin diğer seçeneğini işaretledikleri
belirlenmiştir. Diğer seçeneği işaretleyenler doktor kontrolü, diş kontrolü, kan grubu kartı,
alerjilerinin olduğu ilaç listesi, kıyafet, kullanmak zorunda olunan ilaçlar, cinsel sağlık için gerekli
ürünler ve kişisel bakım ürünleri cevaplarını vermişlerdir.
Turistlerin sağlık dışı aldıkları önlemler incelendiğinde; Türkiye hakkında tatil kararı ile ilgili
olarak aile ve arkadaşlara danışma ifadesinin en yüksek orana sahip olduğu (%78,1)
belirlenmiştir. İkinci sırada gelen ifade ise (%71,9) Türkiye popüler bir çekim merkezi olduğu için
tercih etme cevabıdır. Daha önce Türkiye’de tanıdığınız otel ve çekim yerlerini bu tatil sürecine
dahil etme (%69,9) en çok verilen üçüncü cevap olmuştur.
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Tablo 2. Yabancı Turistlerin Tatillerinden Bekledikleri Faydalara Yönelik Bulgular
Fayda Değişkenleri

Ortalama

Standart Sapma

İklim Hava

4,69

0,550

Göreceli Önem
Düzeyi
1

Yüzme
Çevre
Doğal Güzellikler
Deniz
Güneşlenme
Tarihi ve Arkeolojik Yapıları
Su Sporu Olanakları
Mağara Gezme
Dini Yerler
Müzeler ve Sanat Galerileri
Kültürel Gösteriler
Milli Parklar
Ulaşım
Yerel Halkın Sıcakkanlılığı, Yakınlığı
Turist Danışma Merkezi
Rehberli Şehir Turları
Yerel Bot Turları
Konaklanılan Yerin Rahatlığı
Aile Ziyareti
Kuş Gözlemciliği
Konaklanılan Yerin Restoran Hizmeti
Konaklanılan Yerin Dışındaki Restoran
Hizmeti
Düşük Suç Oranı
Alışveriş Olanakları
Sağlık Servisi
Kamp Aktiviteleri
Paranın Değeri-Döviz
Konaklanılan Yerin Aile İçin Uygunluğu
Tatil Bölgesinde Fiyatların Uygun Olması
Destinasyonun Güvenliği
Müzik Konserleri ve Tiyatrolar
Gece Hayatı ve Eğlence Olanakları
Lunapark ve Temalı Parklar
Çevresel Ekolojik Geziler
Korku ve Heyecan Arama
Avcılık
Golf
Tenis

4,69
4,68
4,64
4,60
4,55
4,29
4,27
3,78
3,75
3,73
3,71
3,67
3,65
3,61
3,55
3,52
3,48
3,46
3,44
3,43
3,39
3,34

0,610
0,552
0,556
0,618
0,644
0,844
1,067
1,034
0,804
0,770
0,777
0,737
0,790
0,762
0,839
0,835
0,770
0,883
0,986
0,976
0,894
0,881

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

3,33
3,32
3,30
3,28
3,27
3,25
3,24
3,03
2,75
2,72
2,56
2,51
2,48
2,34
2,34
2,33

0,958
0,915
0,912
1,003
0,939
0,901
0,939
1,013
0,823
0,907
0,832
0,815
0,803
0,791
0,816
0,813

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Tablo 2’de yabancı turistlerin tatillerinden bekledikleri faydalara yönelik bulgular yer
almaktadır. İlk sırada “iklim-hava (4,69)” ve “yüzme (4,69)” en önemli tatil faydaları olarak
belirlenmiştir. Yabancı turistlerin verdikleri cevaplara göre sırasıyla “çevre (4,68)”, “doğal
güzellikler (4,64)”, “deniz (4,60)”, “güneşlenme (4,55)” ve “tarihi yerler (4,29)” önemli tatil
faydalarını oluşturmaktadır.
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Yabancı turistlerin vermiş oldukları cevaplara göre en az önem düzeyine sahip tatil faydaları
“tenis (2,33)”, “golf ve avcılık (2,34)”, “korku ve heyecan (2,48)”, “ekolojik geziler (2,51)”,
“lunapark (2,56)” şeklinde belirlenmiştir.
Tablo 3. Yabancı Turistlerin Yaz Tatilinden Bekledikleri Faydalara Göre Yapılan Faktör Analizi
Sonuçları
Faktör
Yükü

Öz
Değeri
7.299

Ekonomiklik ve Güvenlik Faydaları
20
0.823
21
0.821
22
0.803
19
0.797
17
0.778
16
0.758
18
0.745
15
0.702
23
0.697
Eğlence Faydaları
4.212
26
0.720
25
0.690
24
0.667
27
0.649
28
0.577
Çevre ve Deniz-Kum-Güneş Faydaları
2.834
3
0.769
4
0.743
2
0.735
1
0.732
5
0.673
Özel İlgi Faydaları
1.988
29
0.823
31
0.800
30
0.800
Kültürel Faydalar
1.883
9
0.816
8
0.758
7
0.694
10
0.687
6
0.447
İletişim ve Ulaşım Faydaları
1.406
13
0.830
12
0.799
14
0.705
11
0.480
Toplam Güvenilirlik α=0.838
Açıklanan Toplam Varyans: %63.296
KMO örneklem yeterliliği: %87.1
Bartlett küresellik testi:𝑿𝟐 : 13744,989, s.d.: 465, p<0.0001
Genel ortalama:3.3795
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Açıklanan
Varyans
19.558

Ortalama
3.2918

Güvenilirlik
Katsayısı
0.927

9.386

2.6021

0.848

9.136

4.6320

0.786

8.916

2.3392

0.833

8.820

3.8289

0.762

7.481

3.5831

0.747
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Açıklayıcı faktör analizi uygulamasından önce, örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmaya
uygun olup olmadığını test etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi uygulanmıştır.
Kaiser Meyer Olkin (KMO) Örneklem yeterliliği oranının 0,6’nın üzerinde olması gerekir
(Gürsakal, 2019: 77). KMO değeri olarak 0,5-1,0 arası değerler kabul edilebilir olarak
değerlendirilirken, 0,5’in altındaki değerler faktör analizinin söz konusu veri seti için uygun
olmadığının göstergesidir (Gürsakal, 2019). Analiz sonucunda KMO değerinin 0.871 olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, örneklem yeterliliğinin faktör analizi yapmak için uygun
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Bartlett Küresellik testi sonuçları incelendiğinde, elde
edilen ki kare değerinin kabul edilebilir olduğu görülmüştür χ2(465) =13744,989; p<0.0001).
Araştırmada kullanılan ölçeğin faktör desenini ortaya koymak amacıyla faktörleştirme yöntemi
olarak temel bileşenler analizi, döndürme olarak da dik döndürme yöntemlerinden varimax
seçilmiştir. Faktör analizi ölçekteki toplam 39 maddeye uygulanmıştır. Faktör analizi yapılırken
özdeğeri 1’den büyük olan faktörlerin seçilmesine ve en az .0450 düzeyinde korelasyona sahip
olmasına, birden fazla faktöre yüklenen veya herhangi bir faktöre yüklenmeyen maddelerin
analize dahil edilmemesine karar verilmiştir. Ölçeğin faktör desenini ortaya koymak amacıyla
yapılan açıklayıcı faktör analizinde, 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. ve 39. maddeler herhangi bir
faktör altında toplanmaması nedeniyle çıkarılmış ve kalan 31 madde 6 faktör altında
toplanmıştır. Bu faktörler toplam varyansın %63.296’sını açıklamaktadır. Çok faktörlü
desenlerde, açıklanan varyansın %50’nin üzerinde olması yeterli olarak kabul edilmektedir
(Büyüköztürk, 2007; Tavşancıl, 2005).
Bu çerçevede, tanımlanan bir faktörün, toplam varyansa yaptığı katkının yeterli olduğu
görülmektedir. Tablo 3’de görüldüğü üzere birinci faktör olan “F1: Ekonomiklik ve Güvenlik
Faydaları” toplam varyansın %19.558’ini, ikinci faktör “F2: Eğlence Faydaları” %9.386’sını,
üçüncü faktör “F3: Çevre ve Güneş-Deniz-Kum Faydaları” %9.136’sını, dördüncü faktör “F4:
Özel İlgi” %8.916’sını, beşinci faktör “F5: Kültürel Faydalar” %8.820’sini ve altıncı faktör “F6:
İletişim ve Ulaşım Faydaları” %7.481’ini açıklamaktadır.
Araştırmada kullanılan ölçeğin ve alt boyutlarının güvenilirlikleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde,
güvenilirlik katsayıları birinci boyut için 0.927, ikinci boyut için 0.848, üçüncü boyut için 0.786,
dördüncü boyut için 0.833, beşinci boyut için 0.762, altıncı boyut için 0.747 ve ölçeğin geneli için
0.838 iyi derecede güvenilirliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Cronbach Alfa değerlerinin
0.60’tan büyük olması, kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu da çalışmada
kullanılan ölçeğin içsel tutarlılıklarının iyi olduğunu göstermektedir.
Ekonomiklik ve güvenlik faydaları adı verilen ilk faktör dokuz maddeden oluşmaktadır. Bu
faktör toplam varyansın %19.558’ini açıklamaktadır. Ekonomiklik ve güvenlik faydalarında
bulunan maddeler faktör yüklerine göre “alışveriş olanakları (0.823)”, “paranın değeri (0.821)”,
“tatil bölgesinde fiyatların uygun olması (0.803)”, “tatil bölgesindeki düşük suç oranı (0.797)”,
“konaklanılan yerin dışındaki restoranların hizmeti (0.778)”, “konaklanılan yerin restoran
hizmeti (0.758)”, “konaklama tesislerinin aile için uygunluğu (0.745)”, “konaklanılan yerin
rahatlığı (0.702)” ve “destinasyonun güvenliği (0.697)” şeklinde sıralanmaktadır.
Eğlence faydaları olarak adlandırılan ikinci faktör beş maddeden oluşmaktadır. Bu faktör toplam
varyansın %9.386’sını açıklamaktadır. Bu faydada bulunan maddeler faktör yüklerine göre
“lunaparklar ve temalı parklar (0.720)”, “gece hayatı ve eğlence olanakları (0.690)”, “müzik
konserleri ve tiyatrolar (0.667)”, “çevresel ekolojik geziler (0.649)”, “korku ve heyecan arama
(0.577)” olarak sıralanmaktadır.
Çevre ve Deniz-Kum-Güneş faydaları olarak adlandırılan üçüncü faktör beş maddeden
oluşmaktadır ve bu faktör toplam varyansın %9.136’sını açıklamaktadır. Bu faydada bulunan
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maddeler faktör yüklerine göre “doğal güzellikler ve manzara (0.769)”, “deniz plaj (0.743)”,
“çevre (0.735)”, “iklim ve hava (0.732)”, “güneşlenme (0.673)” şeklinde sıralanmaktadır.
Özel ilgi faydaları olarak adlandırılan dördüncü faktör üç maddeden oluşmaktadır. Bu faktör
toplam varyansın %8.916’sını açıklanmaktadır. Bu faydada bulunan maddeler faktör yüklerine
göre “avcılık (0.823)”, “golf (0.800)”, “tenis (0.800)” şeklinde sıralanmaktadır.
Kültürel faydalar olarak adlandırılan beşinci faktör beş maddeden oluşmaktadır ve bu faktör
toplam varyansın %8.820’sini açıklamaktadır. Kültürel faydalarda bulunan maddeler faktör
yüklerine göre “kültürel gösteriler (.816)”, “müzeler ve sanat galerileri (0.758)”, “dini yerler
(0.694)”, “milli parklar (0.687)”, “tarihi ve arkeolojik yapılar (0.447)” olarak sıralanmaktadır.
İletişim ve ulaşım faydaları adı verilen altıncı faktör dört maddeden oluşmaktadır. Bu faktör
toplam varyansın %7.481’ini açıklamaktadır. Bu faydada yer alan maddeler faktör yüklerine göre
“rehberli şehir turları (0.830)”, “turist danışma merkezi (0.799)”, “yerel halkın sıcakkanlılığı
yakınlığı (0.705)”, “ulaşım (0.480)” şeklinde sıralanmaktadır.

Tablo 4. Model Özeti
Model Özeti
Algoritma
Giriş Özellikleri
Küme Sayı

İki Aşamalı Kümeleme (Two Step)
6
4

Çalışmada 6 faktöre iki aşamalı kümeleme (Two Step Cluster) algoritması uygulanmıştır.
Kümeleme analizi sonucunda, altı faktöre göre dört küme olduğu belirlenmiştir. Belirlenen
kümelemenin başarısı ve geçerliliği Silhouette İndeksi ile değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirmede kümelemenin başarısının yeterli kabul edilen seviyelerde olduğu görülmüştür.

Tablo 5. Kümelerin Değişken Bazlı Tanımlayıcı İstatistikleri
Ekonomiklik ve Güvenlik Faydaları
Eğlence Faydaları
Çevre ve Güneş-Deniz-Kum Faydaları
Özel İlgi
Kültürel Faydalar
İletişim ve Ulaşım Faydaları

Küme 1
3.86
2.94
4.22
2.82
3.61
3.49

Küme 2
3.10
2.79
4.79
2.81
4.05
3.84

Küme 3
2.74
1.94
4.69
1.78
3.88
3.57

Küme 4
4.41
3.16
4.69
1.47
3.33
2.94

Ortalamalardan yola çıkarak oluşturulmuş olan kümelere isimler verilmiştir. Birinci küme
“Güneş-Deniz-Kum Faydası Arayan Turistler”, ikinci küme “Kültürel Fayda Arayan Turistler”,
üçüncü küme “İletişim ve Ulaşım Kolaylığı İsteyen Turistler” ve dördüncü küme “Ekonomiklik,
Güvenlik ve Rahatlık Arayan Turistler” olarak belirlenmiştir.
Elde edilen her kümenin, altı faktör itibariyle ortalamalarının birbirinden istatistiki olarak farklı
olması beklenir. Bunu test etmek için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Uygulanan tek
yönlü varyans analizi sonucuna göre, altı faktörde de kümelere göre istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Wilks’ Lambda testi sonucuna göre modelin ayırma
fonksiyonlarının 0.000 anlamlılık düzeyi ile geçerli oldukları görülmektedir (p<0.05).
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Fayda Faktörlerinin Turistlerin Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması
Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyetlerine göre kullanılan ölçeğin boyutlarını
karşılaştırmak içim Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre, katılan
katılımcıların cinsiyetlerine göre Çevre ve Güneş-Deniz-Kum Faydaları boyutu puan sıra
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Kadın
katılımcıların Çevre ve Güneş-Deniz-Kum Faydaları boyutu puan sıra ortalamasının erkek
katılımcılara göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan katılımcıların yaşlarına göre kullanılan ölçeğin boyutlarını karşılaştırmak
içim Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre, katılan katılımcıların yaşlarına göre
Ekonomiklik ve Güvenlik Faydaları, Eğlence Faydaları, Çevre ve Güneş-Deniz-Kum Faydaları,
Özel İlgi ve Kültürel Faydalar boyutları puan sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 16-24 yaş aralığındaki katılımcıların Ekonomiklik
ve Güvenlik Faydaları boyutu puan sıra ortalamasının 45-54 yaş aralığındaki katılımcılara göre
daha fazla olduğu görülmektedir. 25-34 yaş aralığındaki katılımcıların Eğlence Faydaları boyutu
puan sıra ortalamasının 45-54 yaş aralığındaki katılımcılara göre daha fazla olduğu
belirlenmiştir.
16-24, 25-34 ve 35-44 yaş aralığındaki katılımcıların Çevre ve Güneş-Deniz-Kum Faydaları
boyutu puan sıra ortalamasının 55-64 yaş aralığındaki katılımcılara göre daha fazla; 55-64 yaş
aralığındaki katılımcıların Özel İlgi Faydaları boyutu puan sıra ortalamasının 16-24 ve 45-54 yaş
aralığındaki katılımcılara göre daha fazla; 35-44 yaş aralığındaki katılımcıların Kültürel Faydalar
boyutu puan sıra ortalamasının 16-24 ve 55-64 yaş aralığındaki katılımcılara göre daha fazla
olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların medeni durumlarına göre Çevre ve Güneş-Deniz-Kum Faydaları boyutu puan sıra
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bekar
katılımcıların Çevre ve Güneş-Deniz-Kum Faydaları boyutu puan sıra ortalamasının evli
katılımcılara göre daha fazla olduğu yapılan araştırmada ortaya çıkmıştır.
Lise mezunu katılımcıların Ekonomiklik ve Güvenlik Faydaları boyutu puan sıra ortalamasının
ilkokul ve ortaokul mezunu katılımcılara göre daha fazla; lise mezunu katılımcıların Eğlence
Faydaları boyutu puan sıra ortalamasının önlisans mezunu katılımcılara göre daha fazla; ilkokul
ve ortaokul mezunu katılımcıların İletişim ve Ulaşım Faydaları boyutu puan sıra ortalamasının
lise, yüksek lisans ve doktora mezunu katılımcılara göre daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Avrupa’dan gelen katılımcıların Eğlence Faydaları boyutu puan sıra ortalamasının Afrika’dan
gelen katılımcılara göre daha fazla; Avrupa’dan gelen katılımcıların Çevre ve Güneş-Deniz-Kum
Faydaları boyutu puan sıra ortalamasının Doğu Asya ve Pasifik’ten gelen katılımcılara göre daha
fazla; Avrupa’dan gelen katılımcıların Kültürel Faydalar boyutu puan sıra ortalamasının Orta
Doğu’dan gelen ve Doğu Asya ve Pasifik’ten gelen katılımcılara göre daha fazla olduğu
belirlenmiştir.

Türkiye’ye Gelen Yabancı Turistlerin Pazar Bölümlerine Göre Sağlık Risk
Derecelerinin ve Aldıkları Önlemlerin Karşılaştırılması
Her dört kümenin Türkiye’yi sağlık riski açısından güvenli buldukları belirlenmiştir. En yüksek
oran %100 ile iletişim ve ulaşım kolaylığı isteyen turistler kümesine aittir.
Ekonomiklik, Güvenlik ve Rahatlık Arayan Turistlerin Türkiye’de yaptıkları tatilde seyahat
ettikleri bölge hakkında algıladıkları sağlık riski derecelerinin sıra ortalamasının, Güneş-Deniz-
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Kum Faydası Arayan Turistler, Kültürel Fayda Arayan Turistler ve İletişim ve Ulaşım Kolaylığı
İsteyen Turistlerden büyük olduğu belirlenmiştir.
Kümelerin Türkiye’de gittikleri bölgede seyahate çıkmadan önce sağlık riski dışındaki aldıkları
önlemler incelendiğinde Güneş-Deniz-Kum Faydası Arayan Turistler kümesinin en fazla (77,6)
“Tatil kararı ile ilgili olarak aile ve arkadaşlara danışma”, Kültürel Fayda Arayan Turistler
kümesinin en fazla (83,8) “Daha önce bölgede tanıdığınız otel ve çekim yerlerini bu tatil sürecine
dahil etme”, İletişim ve Ulaşım Kolaylığı İsteyen Turistler kümesinin en fazla (89,7) “O bölgenin
popüler bir çekim merkezi olması sebebiyle onu seçme / tercih etme”, Ekonomiklik, Güvenlik ve
Rahatlık Arayan Turistler kümesinin en fazla (88,9) “Akraba ve arkadaşlardan gidilen bölge
hakkında bilgi toplama” seçeneğini işaretledikleri belirlenmiştir.
Güneş-Deniz-Kum Faydası Arayan Turistler kümesi trafik kaza riskini, gıda güvenliğini, su
güvenliğini, bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma
ve fiziksel yaralanma riskini Kültürel Fayda Arayan Turistler kümesine göre daha fazla riskli
bulmuştur.
Güneş-Deniz-Kum Faydası Arayan Turistlerin ve Ekonomiklik, Güvenlik ve Rahatlık Arayan
Turistlerin Türkiye’de tatillerini yaptıktan sonra gittikleri bölge hakkında algıladıkları sağlık
riskini derecelendirmesi Kültürel Fayda Arayan Turistler ve İletişim ve Ulaşım Kolaylığı İsteyen
Turistlere göre daha fazla olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin tatillerinden bekledikleri faydaların belirlenmesi ve
belirlenen bu faydalara göre pazar bölümlerinin oluşturulması amacıyla yapılan bu çalışmada
851 yabancı turiste ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan yabancı turistlerin milliyetleri
incelendiğinde Rus ve Alman turistlerin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Çalışmada yabancı
turistlerin büyük çoğunluğunun Türkiye’ye ilk kez geldiği ve tatillerini kendilerinin planladıkları
belirlenmiştir. Yabancı turistler yılda bir kez tatile çıktıklarını ve genellikle yalnız veya eşi ile
tatillerini geçirdiklerini belirtmişlerdir. Yabancı turistlerin büyük çoğunluğu Türkiye’deki son
tatilini Akdeniz Bölgesinde geçirdiğini ve tatillerinden memnun olduklarını belirtmişlerdir.
Yabancı turistlerin çoğunluğu Türkiye’ye tekrar gelir misiniz sorusuna evet cevabını vermiştir.
Yabancı turistler ulaşım aracı olarak hava yolunu, konaklama tercihi olarak ise otel-tatil köyünü
tercih etmektedirler. Yabancı turistlerin seyahat bilgi kaynakları incelendiğinde ilk sırada
internetin yer aldığı ikinci sırada ise aile arkadaş tavsiyesi seçeneğinin yer aldığı görülmektedir.
Dinlenme ve eğlenme Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin seyahat amaçlarında ilk sırada yer
almaktadır. Seyahat amaçları arasında alışveriş seçeneği ise ikinci sıradadır. Yabancı turistlere
tatil için hangi ülkeleri tercih ediyorsunuz diye sorulduğunda ilk seçeneğin Türkiye olduğu,
ikinci seçeneğin Yunanistan ve üçüncü seçeneğin ise İtalya olduğu belirlenmiştir. Yabancı
turistlerin tatilleri boyunca en çok katıldıkları aktivitelerin alışveriş, güneşlenme ve eğlence
olduğu görülmektedir.
Yabancı turistlerin çoğunluğunun seyahatleri sırasında herhangi bir sağlık sorunu ile
karşılaşmadıkları belirlenmiştir. Karşılaşılan sağlık sorunları arasında sindirim problemleri ve
güneş yanıkları yer almaktadır. Yabancı turistlerin Türkiye hakkında algıladıkları sağlık riskinin
düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Turistlerin çok büyük çoğunluğu Türkiye’yi sağlık riski
açısından güvenli bir ülke olarak değerlendirmiştir.
Yabancı turistlerin seyahat öncesi aldıkları önlemler incelendiğinde çoğunluğunun sağlık
tavsiyesi almadığı, aşı olmadığı ve seyahat sağlık sigortası almadığı belirlenmiştir. Sağlık
tavsiyesi alan turistlerin ise genellikle seyahat acentalarından ve arkadaşlarından bilgi aldıkları
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görülmektedir. Sağlık dışında alınan önlemler incelendiğinde yabancı turistlerin en fazla
işaretledikleri seçenek tatil kararı ile ilgili olarak aile ve arkadaşlara danışma seçeneğidir.
Çalışmanın bu sonuçları literatürdeki diğer çalışmaların sonuçlarıyla tutarlıdır. Hamer ve
Connor (2004), seyahat öncesinde turistlerin çok azının sağlık tavsiyesi aldığını ve aşı yaptırdığını
tespit etmiştir. Benzer şekilde Zhang ve diğerleri (2011) tarafından yapılan çalışmada
katılımcıların çok azının seyahat sağlık sağlayıcılarından bilgi aldıkları belirlenmiştir. Heywood
ve diğerleri (2012), seyahat eden öğrencilerin seyahat öncesi sağlık tavsiyelerine katılımlarının
düşük olduğunu belirlemiştir. Katılımcıların sadece %32,4’ü son seyahatlerinden önce sağlık
uzmanından koruyucu sağlık önerileri aldıklarını bildirmiştir. Heywood ve diğerleri (2012)
çalışmasında seyahat öncesi sağlık tavsiyesi alımının genel olarak düşük olduğunu belirtmiştir.
Yabancı turistlerin Türkiye’deki tatillerinden bekledikleri faydaların önem düzeyleri
incelendiğinde ilk sırada iklim hava ve yüzme seçeneklerinin, ikinci sırada çevre, üçüncü sırada
doğal güzellikler seçeneğinin olduğu belirlenmiştir. Turistlerin tatillerinden bekledikleri fayda
maddelerine yapılan faktör analizi sonucunda ekonomiklik ve güvenlik faydaları, eğlence
faydaları, çevre ve deniz-güneş-kum faydaları, özel ilgi faydaları, kültürel faydalar, iletişim ve
ulaşım faydaları şeklinde 6 faktör belirlenmiştir. Altı faktöre yapılan iki aşamalı kümeleme
analizi sonucunda 4 küme belirlenmiştir. Kümeler deniz-güneş-kum faydası arayan turistler,
kültürel fayda arayan turistler, iletişim ve ulaşım kolaylığı isteyen turistler, ekonomiklik,
güvenlik ve rahatlık arayan turistler şeklinde isimlendirilmiştir. Çalışmanın bu sonucu
literatürdeki birçok çalışma tarafından desteklenmektedir (Muller, 1991; Oh, Uysal ve Weaver,
1995; Lang ve Oleary, 1997; Keng ve Cheng, 1999; Birdir ve Akdoğan, 2010; Li, Meng, Uysal ve
Mihalik, 2013). Muller’ın (1991) yürüttüğü çalışmada elde edilen kümelerden birisi olan güvenlik
ve güvence arayanlar, çalışmadaki ekonomiklik, güvenlik ve rahatlık arayan turistler kümesiyle
benzerlik taşımaktadır. Oh, Uysal ve Weaver (1995) çalışmasında güvenlik konfor arayanlar,
kültür tarih arayanlar şeklinde iki küme grubu belirlemiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen
kültürel fayda arayan turistler, ekonomiklik, güvenlik ve rahatlık arayan turistler kümeleriyle
benzerlik göstermektedir. Lang ve Oleary (1997) tarafından yürütülen çalışmada kültür ve
eğlence arayanlar şeklinde küme grubu belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen
kültürel fayda arayan turistler kümesiyle benzerlik göstermektedir. Birdir’in (2009) yürüttüğü
çalışmada elde edilen kümelerden güvenlik ve konfor faydası arayanlar, deniz-güneş-kum
faydaları arayanlar çalışmadaki ekonomiklik, güvenlik ve rahatlık arayan turistler ve denizgüneş-kum faydası arayan turistler kümesiyle benzerlik taşımaktadır.
Deniz-güneş-kum faydası arayan, iletişim ve ulaşım kolaylığı isteyen, ekonomiklik, güvenlik ve
rahatlık arayan turistlerin çoğunluğunun evli olduğu, kültürel fayda arayan turistlerin
çoğunluğunun bekâr olduğu görülmektedir. Bütün kümelerin eğitim durumlarının lisans
derecesi ağırlıklı olduğu ve gelir düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Yapılan çalışmanın sonucunda kadın katılımcıların çevre ve güneş-deniz-kum faydaları boyutu
puan sıra ortalamasının erkek katılımcılara göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın
bu sonucuna göre kadın katılımcıların çevre ve deniz-güneş-kum faydasına daha fazla önem
verdiği söylenebilir. 16-24 yaş aralığındaki katılımcıların ekonomiklik ve güvenlik faydaları
boyutu puan sıra ortalamasının 45-54 yaş aralığındaki katılımcılara göre daha fazla olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuca dayanarak yaşı genç katılımcıların ekonomiklik ve güvenlik faydasına
daha fazla önem verdiği söylenebilir. Genç katılımcıların gidecekleri tatil yerlerinin ekonomik
olmasını istemelerinin sebebi herhangi bir gelirlerinin olmaması veya öğrenci olmaları olabilir.
Ayrıca tatil konusunda tecrübesiz oldukları için de güvenli yerleri tercih ediyor olabilirler.
25-34 yaş aralığındaki katılımcıların eğlence faydaları boyutu puan sıra ortalamasının 45-54 yaş
aralığındaki katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Yaşı daha genç katılımcıların
eğlence faydalarına daha fazla önem verdiği söylenebilir. Daha genç katılımcılar için tatillerini

869

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 851-876.

eğlenceli geçirmek diğer faydalara göre daha önemli olabilir. 55-64 yaş aralığındaki katılımcıların
özel ilgi faydaları boyutu puan sıra ortalamasının 16-24 ve 45-54 yaş aralığındaki katılımcılara
göre daha fazla olduğu görülmektedir. Yaşı daha yüksek katılımcılar için özel ilgi faydalarının
daha önemli olduğu söylenebilir. Yaşı daha yüksek katılımcılar tatilde zamanlarını eğlenerek,
güneşlenerek, deniz yerine golf, tenis, avcılık gibi etkinliklere katılarak geçirmektedirler.
Bekâr katılımcıların çevre ve güneş-deniz-kum faydaları boyutu puan sıra ortalamasının evli
katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bekâr katılımcılar için çevre ve deniz-güneşkumun daha önemli olduğu söylenebilir. Avrupa’dan gelen katılımcıların eğlence faydaları
boyutu puan sıra ortalamasının Afrika’dan gelen katılımcılara göre daha fazla olduğu
görülmektedir. Avrupa’dan gelen katılımcıların çevre ve deniz-güneş-kum faydaları boyutu
puan sıra ortalamasının Doğu Asya ve Pasifik’ten gelen katılımcılara göre daha fazla olduğu
görülmektedir. Avrupa’dan gelen katılımcıların kültürel faydalar boyutu puan sıra ortalamasının
Orta Doğu ile Doğu Asya ve Pasifik’ten gelen katılımcılara göre daha fazla olduğu
görülmektedir. Avrupa’dan gelen katılımcılar için eğlence, çevre ve deniz-güneş-kum ve kültürel
faydaların daha önemli olduğu söylenebilir.
Her dört kümedeki katılımcıların Türkiye’yi sağlık riski açısından güvenli buldukları
belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda ekonomiklik, güvenlik ve rahatlık arayan turistlerin
Türkiye’de yaptıkları tatilde seyahat ettikleri bölge hakkında algıladıkları sağlık risk derecesinin
diğer kümelere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Uslu (2017) tarafından yapılan
çalışmanın sonucunda yabancı turistlerin çoğunluğunun Türkiye’yi güvenli olarak gördükleri
belirlenmiştir. Ateşoğlu ve Türker (2014) tarafından yürütülen çalışmada katılımcıların Türkiye
imaj algısının olumluya yakın olduğu tespit edilmiştir.
Sağlık riski dışında alınan önlemler incelendiğinde deniz-güneş-kum faydası arayan turistlerin
en fazla “Tatil kararı ile ilgili olarak aile ve arkadaşlara danışma”, kültürel fayda arayan
turistlerin en fazla “Daha önce bölgede tanıdığınız otel ve çekim yerlerini bu tatil sürecine dahil
etme”, iletişim ve ulaşım kolaylığı isteyen turistlerin en fazla “O bölgenin popüler bir çekim
merkezi olması sebebiyle onu seçme / tercih etme”, Ekonomiklik güvenlik ve rahatlık arayan
turistlerin en fazla “Akraba ve arkadaşlardan gidilen bölge hakkında bilgi toplama” seçeneğini
işaretledikleri görülmektedir. Turistlerin risk önleme davranışları ile ilgili elde edilen bu sonuçlar
literatürdeki diğer çalışmalar tarafından desteklenmektedir (Mitchell ve Vassos 1997; Mitchell
vd., 1999; Law 2006). Fuchs ve Reicel (2011) çalışmasında, risk azaltma stratejileri arasında
seyahat acentaları, arkadaşlar ve akrabalardan bilgi alınması, internet, elektronik ve yazılı
medyadan bilgi toplanması, varış yerini daha önce ziyaret etmiş kişilere danışmak gibi sonuçlara
ulaşmıştır.
Deniz-güneş-kum faydası arayan turistler trafik kaza riskini, gıda güvenliğini, su güvenliğini,
bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma ve fiziksel
yaralanma riskini kültürel fayda arayan turistlere göre daha fazla riskli bulmuştur. Deniz-güneşkum faydası arayan turistlerin ve ekonomiklik, güvenlik ve rahatlık arayan turistlerin Türkiye’de
tatillerini yaptıktan sonra gittikleri bölge hakkında algıladıkları sağlık risk derecesi diğer
kümelere göre daha fazladır.
Türkiye’ye tatil için gelen yabancı turistlerin bekledikleri faydaların iklim, hava, yüzme, deniz ve
doğal güzellikler olması sebebiyle yapılacak tanıtımların bu konular ağırlık verilerek yapılması
turist çekebilmek için önemli olabilir. En az önemli olan faydalar turistler tarafından tenis, golf,
av şeklinde belirlenmiştir. Bunlar gibi etkinlikler için de reklam faaliyetleri ve tanıtım
kampanyaları yapılarak Türkiye’deki farklı turizm türleri de ön plana çıkarılabilir. Çalışma
sonucunda ortaya çıkan pazar bölümleri incelendiğinde turistlerin sadece deniz-güneş-kum için
Türkiye’ye gelmediği görülmektedir. Kültürel fayda arayan, iletişim ulaşım kolaylığı isteyen,
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ekonomiklik, güvenlik ve rahatlık arayan turistler için de çeşitli çalışmalar yapılarak onların
tatmin düzeylerinin arttırılması turizm sektörü ve sürekliliği için önemli olabilir. Gelen turistlerin
beklenti ve isteklerinin öğrenilmesi, nelerden hoşlandığı, tatilinden ne beklediğinin bilinmesi
turistlerin memnuniyet düzeylerini arttırabilir ve Türkiye’nin tekrar ziyaret edilmesini
sağlayabilir. Pazarlama yöneticileri ve turizm sektör çalışanları mal ve hizmet üretirken
belirlenen pazar bölümlerini dikkate alarak daha fazla turist çekebilirler. Deniz-güneş-kum
faydası arayan turistlere tanıtım yapılırken Türkiye’nin çeşitli doğal güzellikleri, plajları, iklimi
ile ilgili bilgiler verilirken, kültürel fayda arayan turistlere Türkiye’deki çeşitli etkinlikler
hakkında bilgiler verilebilir. Böylece karşıdaki turistin ne istediği bilindiği için turist daha kolay
karar verebilir.
Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin Türkiye hakkındaki sağlık risk algıları düşük düzeydedir.
Türkiye hakkında böyle olumsuz düşüncelerinin olmaması tatile gitmeye karar verme
aşamasında Türkiye’nin seçilmesini kolaylaştırabilir.
Özellikle pandemi sonrasında yapılacak tanıtımlarda sağlık ve hijyen vurgusunun olması
turistlerin sağlık risk algılarının düşük olmasına devam etmesi için yararlı olabilir. Türkiye
pandemi öncesinde olduğu gibi pandemi sonrasında da sağlık riski düşük bir ülke olarak
tanınabilir. Riski daha fazla algılayan turist kümeleri için yapılan tanıtımlarda Türkiye’nin riskli
bir ülke olmadığı vurgulanabilir.
Yapılacak tanıtımlarda ülkenin sağlık durumu, konaklama işletmelerinin sağlık ile ilgili aldıkları
önlemler hakkında bilgilere yer verilebilir. Ayrıca turistlerin seyahat sağlık sigortası satın
almaları desteklenebilir.
Pandemi sonrasında yapılacak araştırmalarda turistlerin Türkiye hakkındaki sağlık risk algıları
ve önleme davranışları yeniden araştırılabilir. Ayrıca turistlerin tatillerinden bekledikleri
faydaların pazar bölümlendirmesi yapılarak sağlık kavramının önemli hale gelip gelmediği
belirlenebilir. Yapılacak araştırmalarda pandeminin turistlerin davranışlarını ve beklentilerini ne
kadar etkilediği araştırılabilir. Yabancı turistlerin risk önleme davranışlarında herhangi bir
değişiklik olup olmadığı araştırılabilir. Yabancı turistlerin bundan sonraki seyahatlerinde aşı
olma, sağlık sigortası alma gibi davranışların önemli hale gelip gelmediği araştırılabilir.
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Öz
Turizm sektöründe yoğun rekabet ortamında bulunan işletmeler için sosyal medyada bulunmak
neredeyse bir zorunluluk olmuştur. Ancak önemli olan sosyal medyada bulunmaktan çok etkili
bulunmaktır. Bu nedenle turizm sektöründe yer alan işletmelerin başarıya ulaşabilmek adına ya
da yakaladıkları başarıyı sürdürebilir kılmak adına sundukları ürün/hizmet dışında tüketiciye
ulaşabilecek sosyal medya ortamlarını da etkili bir şekilde kullanması gerekmektedir. Dünyanın
en iyi 50 restoranı sıralamasına giren işletmelerin instagram profillerinin incelenerek sosyal
medya kullanımlarını araştırmak ve hangi paylaşım içeriklerine önem verdiklerini anlamak bu
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, belirlenen restoran işletmelerinin
instagram profillerine ulaşılmış olup değerlendirilmeye alınmıştır. İnstagram profilleri ana
temalara ve alt temalara göre gruplandırılmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanması için içerik
analizi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda ise; en iyiler olarak adlandırılan
restoranların sosyal medyayı aktif olarak kullandıkları ve paylaşım içeriklerinde yiyecek içecek
sunumlarına, çalışanlara yönelik paylaşımlara, ödül ve katılımlara öncelikli olarak yer verdikleri
görülmektedir. Araştırmanın sonunda restoran işletmelerinin sosyal medya kullanımına dönük
öneriler sunulmuştur.
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Abstract
It has been almost a necessity to be on social media for businesses that are in a highly competitive
environment in the tourism sector. However, the important thing is to be effective rather than
being on social media. For this reason, businesses in the tourism sector should effectively use
social media environments that can reach the consumer in addition to the products / services they
offer in order to achieve success or to make their success sustainable. In this study, the Instagram
profiles of businesses that rank among the top 50 restaurants in the world were examined, in
order to investigate their use of social media and to understand which content they attach
importance to for this purpose, Instagram profiles of the determined restaurant businesses have
been accessed and taken into consideration. Instagram profiles are grouped according to main
themes and sub-themes. Content analysis method was used to interpret the obtained data. As a
result of the study; It is seen that the restaurants named as the best restaurants are active in the
social media environment and give priority to food and beverage presentations, sharing to
employees, awards and participation in their content. At the end of the study, suggestions for the
use of social media by restaurant businesses were presented.
Keywords: Instagram, Social Media, Food and Beverage Companies.
Received: 03.12.2020
Accepted: 01.06.2021
Suggested Citation:
Kardeş Çolakoğlu, N. and Ulema, Ş. (2021). How Do The Best Ones Use Social Media: Example
of Instagram, Journal of Turkish Tourism Research, 5(2): 877-891.
© 2021 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi.

878

Nazlı KARDEŞ ÇOLAKOĞLU ve Şevki ULEMA

GİRİŞ
Hızlı değişen ve gelişen dünyada en önemli değişimlerden biri internet üzerinde olmuştur.
Teknolojinin gelişmesi tek yönlü pasif web modelinin, aktif modele dönüşmesine neden
olmuştur. Kişiler artık çift yönlü iletişim kurabildikleri, kendi deneyimlerini paylaşabildikleri ve
kolaylıkla enformasyon sağlayabildikleri ortamlarda kendi içeriklerini oluşturabilmekte veya
farklı içeriklerle etkileşim kurabilmektedirler. Web 2.0 teknolojileri içerisinde gelişen ve hayata
hızlı bir giriş yapan sosyal medya sayesinde turizm tüketicileri daha önce hiç olmadığı kadar
turistik ürün ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olmaktadır (Eryılmaz ve Zengin, 2014:48).
Böylelikle sosyal medya kullanımı her geçen gün artan ve işletmeler hakkında daha kolay fikir
sahibi olan tüketicilerin, interneti ve sosyal medyayı hayatının merkezine biraz daha
yakınlaştırmasına, işletmelerin de sosyal medyada pazarlama faaliyetleri yürütmesine neden
olmaktadır.
Aynı zamanda doğru kişilere doğru mesajın ulaştırılmasına olanak sağlayan sosyal medya
tüketiciler tarafından yoğun kullanılması nedeni ile işletmeler için kurumsal bir öncelik haline
gelmiştir (Aktan, 2018: 29). Sosyal medyanın daha az maliyetle pazarlama işlemini
gerçekleştirme, halkla ilişkiler faaliyetini gerçekleştirme, müşteri sadakati sağlama, marka
bilinirliğini artırma, tutundurma faaliyetlerini gerçekleştirme ve farklılaşmayı sağlama gibi
işletmeler üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. Diğer yandan tüketicilerde yorum
yapma, paylaşma, beğenme, geri bildirim sağlamanın yanı sıra en iyi olan seçeneği tercih etmek
için ürün ve hizmet hakkında bilgi toplayabilmektedirler. Aynı zamanda sosyal medya
yöneticilere, insanların işletme hakkında ne düşündüklerini öğrenmelerini ve hizmet kalitesi
hakkında fikir verme ve performansı iyileştirme fırsatlarından yararlanmalarını sağlayan, zengin
bir bilgi içeriği sağlamaktadır (Kurnaz, 2019: 1045).
Dünyada hızla büyüyen ve gelişen sektörlerden biri olan yiyecek içecek endüstrisi bu gelişmeye
paralel olarak beraberinde yoğun rekabet ortamını ve stratejilerini oluşturmuştur (Kurnaz,
2016:78). Yiyecek içecek işletmeleri müşterilerin tatminini, işletmelerin gelirlerini, çalışanların
verimliliğini artırmak müşteri ilişkilerinde farklılaşmayı sağlamak amacıyla teknolojiden
faydalanmaya başlamışlardır (Güngör, Doğan ve Güngör, 2016:146). Kimes (2008) etkili sosyal
medya kullanımının tüketicilere olumlu bir deneyim yaşatmasının yanı sıra bir restorana sahip
çıkmaya ikna edebileceklerini vurgulamaktadır.
Bu noktada tüketiciler ve üreticiler açısından farklı yararlar sağlayan sosyal medyanın kullanım
şeklinin incelenmesi önem arz etmektedir. En iyilerin sosyal medya paylaşımlarını inceleyen bu
çalışmanın amacı; Dünyanın en iyi 50 restoranı sıralamasına giren işletmelerin sosyal medya
kullanımlarını araştırmak ve hangi paylaşım içeriklerine önem verdiklerini anlamak amacıyla
instagram hesaplarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve en iyilerin paylaşım standartlarının
olup olmadığının ortaya konulmasıdır.

LİTERATÜR TARAMASI
Hızlı teknolojik gelişmelerin bir sonucu olan, kullanıcılara içerik üretebilme ve iki yönlü iletişim
imkanı sağlayan Web 2.0 uygulamalarının yaşamın içine soktuğu en güncel yeniliklerden biri
olan sosyal medya; Bruns ve Banhnisch’ e (2009) göre temelini web 2.0 teknolojilerinin
oluşturduğu, kişisel ve esnek web deneyimi sunan, sosyal boyutu vurgulayan ve kullanan, sosyal
etkileşim sağlayan, topluluk oluşumuna izin veren web siteleri olarak tanımlamaktadır. Boyd’ a
(2008) göre ise; sosyal medya, kullanıcıların ağ teknolojileri kullanarak etkileşimini sağlayan araç,
hizmet ve uygulamaların bütününü temsil etmektedir. Genel bir tanıma sahip olmayan sosyal
medyanın temelini, paylaşım yapmak, katılımcıların ortak bir noktada bütünleşmesini sağlamak
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ve seçimlerin daha iyi olabilmesi için daha çok bilgi edinme olanağının tanınması
oluşturmaktadır. Son yıllarda hızlı bir şekilde büyümeye devam eden ve bireylerin hayatını
önemli ölçüde etkileyen ve en önemli interaktif iletişim araçlarından biri olan sosyal medya
bireylerin etkileşimlerini Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Blog, Wiki, Forum gibi ağlarda
gerçekleştirmelerini sağlamaktadır (Aktan, 2018: 231; Ateş ve Karaduman, 2019: 167; Öztürk ve
Talas, 2015: 111; Narcı, 2017:280).
Bireylerin yaşam tarzına, kararlarına ve tercihlerine büyük oranda etki eden sosyal medyanın
kullanımının artması, teknolojinin her geçen gün gelişmesi, sosyal medyanın tüketiciye sağladığı
yorum, beğeni ve paylaşım yapma , bilgi edinme, iletişim kurma gibi kolaylıkların yanı sıra
üreticiye sağladığı az maliyetle pazarlama faaliyetleri, müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti,
tanıtım, tutundurma, halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirme imkanı tanıması bireylerin
sosyal medya kullanımını aşarak bir çok sektörün kullanım alanına girmiştir (Terkan, 2014: 65).
Sosyal medyanın kişi ve işletmeler arası etkileşimli yapısını yoğun bir şekilde kullanan
sektörlerden biri de turizm sektörü olmaktadır (Aktan, 2018: 228).
Turizm sektörü içerisinde geniş bir yere sahip olan ve “genellikle seyahat eden kişilerin beslenme
gereksinimlerini karşılamak ve belirli bir kar sağlamak amacı ile kurulmuş olan işletmeler”
(Demirkol, 2015:163) olarak tanımlanan yiyecek içecek işletmeleri hızla büyüyen ve gelişen
sektörlerden biri olmaktadır. Kişilerin dışarıda yeme içme faaliyetlerine daha çok zaman
ayırması, yeme içme faaliyetlerinin fiziksel ihtiyaçtan çok sosyal bir ihtiyaca dönüşmüş olması,
gelir ve refah seviyelerindeki artış bu sektörün gelişiminde etkili olmaktadır. Bu etkenlerin yanı
sıra tüketici taleplerinin farklılaşması, tüketicinin farklı olanı deneyimleme isteği, tüketicinin
bilinçlenmesi ve seçimlerini yaparken seçici olması üreticileri tüketici talebini karşılayacak
şekilde üretim ve pazarlamaya yönlendirerek işletmeler arası rekabetinde artmasına neden
olmaktadır. Bu büyüme, gelişme ve değişime paralel olarak oluşan yoğun rekabet ortamında
başarıyı yakalamanın temellerinden biri teknolojidir (Terkan, 2014:60). Teknoloji pazarlama ve
satış konusunda işletmeye hız kazandırmaktadır.
Teknolojiyi doğru ve etkin kullanan bir işletme kendi kulvarındaki rakiplerine göre her zaman
bir adım önde olmakta ve başarıyı yakalamaktadır (Terkan, 2014:60). Bu bağlamda işletmeler
rakiplerinden farklılaşmak, gelir artışı sağlamak, tutundurma ve tanıtım çabalarını
gerçekleştirmek amaçlarının yanı sıra hem iletişim hem de kendini farklı kılmak amacı ile
teknolojiden yararlanmaya başlamışlardır (Ertopçu, 2019:50). Böylelikle iletilmek istenen mesajın
iletilmek istenen kişilere iletilmesini sağlayan ve tüketiciler tarafından yoğun olarak kullanıldığı
bilinen sosyal medya turizm sektörünün içerisinde yer alan yiyecek içecek işletmeleri için
kurumsal bir öncelik haline gelmiş olmaktadır (Aktan, 2018:229). Yiyecek içecek işletmeleri sosyal
medyayı hedefleri doğrultusunda doğru kullandıkları takdirde tüketiciden aldıkları geri
bildirimler ile daha etkili üretim ve planlama yapmaktadırlar (Terkan, 2014:60). Sosyal medya,
bir işletmenin iyi iş performansı ve ticari amaçları için etkili bir reklam panosu olarak
görülmektedir (Rapp, Beitelspacher, Grewal ve Hughes, 2013). İşletmeler marka bilinirliğini ve
marka imajını artırmak için sosyal medyayı kullanmaktadırlar (Nisar ve Whitehead, 2016:751).
Bir işletmenin sosyal medyaya kullanımı, gelişmiş marka değerinin yanı sıra işletmelere; satış
büyümesi (Kumar, Bhaskaran, Mirchandani ve Shah, 2013), müşteri güveni (Zhang vd., 2017), eticaret ve sosyal ticaret (Hajli, 2014), müşteri ilişkileri yönetimi, (Rosman ve Stuhura, 2013),
yenilik ve yeni ürün geliştirme (Roberts ve Candi, 2014), bilgi paylaşımı (Munar ve Jacobsen,
2014), eWOM (Ladhari ve Michaud, 2015) gibi çeşitli değerler değerler sunmaktadır.
Günümüzde yiyecek içecek işletmelerinin sahip olduğu başarılar sadece sundukları ürün veya
hizmetin kalitesi ile değil, aynı zamanda sosyal medyada takipçileri ile etkileşimleri, sosyal
medya hesaplarını ne kadar etkin ve doğru yönettikleri ile ölçülmektedir (Şahingöz, 2018: 210).
Camilla, Cannally ve Woo (2008) çalışmalarında bağımsız restoran işletmelerinin başarı elde
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edememelerinin sebebini teknolojik olarak yaşanan gelişmelere uyum sağlayamamak olarak
ortaya koymaktadırlar. Bu sonuç teknolojinin işletme başarısında ne kadar önemli olduğunu
gösterirken Ertopçu’nun (2019) yaptığı çalışmada restoranın başarısının sadece sunduğu hizmet
ve yemek kalitesi ile değil sosyal medya hesaplarını ne kadar doğru yönettikleri ile ölçüldüğünü
vurgulayarak teknolojinin gelişmesi ile birlikte gelişen sosyal medyanın önemini bir kez daha
ortaya koymaktadır. Sosyal medyanın önemini vurgulan ve benzer bir sonucu ortaya çıkaran bir
diğer çalışmada Needles (2013) küçük ölçekli restoranlara ek olarak büyük ölçekli restoranlarında
boş kalan maslarını doldurabilmek amacı ile sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullandıklarını
ortaya koymaktadır. Bu sonuç sosyal medyanın sadece küçük ölçekli işletmeler tarafından
tutundurma, tanıtım, satış artırma gibi amaçlarla kullanılmadığını büyük ölçekli ve tanınmış
restoranlar tarafından da yoğun olarak kullanılan bir mecra olduğu şeklinde
yorumlanabilmektedir.
Terkan’ın (2014) yaptığı çalışmanın sonucunda ise; işletmelerin sosyal medya kullanımlarının
pazarda ki durumlarını belirlemede etkili olduğunu, tüketici ile etkileşim içerisinde olmanın
işletmeleri bir adım öne taşıdığını ve işletmelerin hedefleri doğrultusunda içerik oluşturdukları
sürece işletmeler için kalite yansıması ve başarı sağlayacağı vurgulanmıştır.
Güzel, Korkmaz ve Yazıcılar’ın (2018) çalışmasında ise; doğru sosyal medya kullanımının işletme
performansı üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tajvidi ve Karami’ nin (2017) Sosyal medyanın, İngiltere'deki otel endüstrisindeki pazarlama
yeteneklerinin aracılık rolü ile firma performansı üzerindeki etkisini araştırdıkları araştırmada
sosyal medya kullanımının firmalar için daha iyi performansla sonuçlandığını, ancak firmaların
pazarlama yetenekleri, yani markalaşma ve inovasyon yetenekleri geliştirip sahip olmaları
halinde performanslarının artırılabileceği sonucuna ulaşmışlardır.
Kurnaz’ın (2019) yaptığı çalışmada; restoranlar kendi hakkında bilgi sunmak, reklam ve tanıtım
yapmak ve etkinlikler hakkında bilgi vermek amacıyla fotoğraf ve video paylaşımı yaparak
sosyal medya kullandıklarını ifade etmişlerdir.
Ertopçu (2019) Restoran işletmelerinin instagram kullanımı üzerine yapmış olduğu çalışmada
yiyecek ve içecek işletmelerinin instagram’da paylaştıkları yorumları ve görsel öğeleri
inceleyerek, işletmelerin sosyal medya paylaşımlarını hangi temalar altında yaptıklarını ve sosyal
medya kullanımının yiyecek içecek işletmelerine olan katkılarını bulmayı hedeflemiştir.
Çalışmanın sonucunda ise; araştırma kapsamında yer alan yiyecek içecek işletmelerinin paylaşım
içeriklerinin sırasıyla, Yemek Sunumları, Tanıtım, Diğer, Doğal Ürünler, Manzara, Personel ve
Konsept temalı oldukları görülmektedir. Bu sonuç doğrultusunda yiyecek ve içecek
işletmelerinin paylaşımlarının daha çok kendi işletmelerinde sundukları yiyecek ve içeceklerin
tanıtımına ilişkin paylaşımlarıyla beraber kullandıkları doğal ürünleri de takipçilerine
aktardıkları görülmektedir.
Salleh, Hashim ve Murpy (2015) Malezya’da ki en iyi 10 restoranın Instagram kullanımlarını
araştırmış oldukları çalışmada restoranların instagram kullanımının müşteri ilişkililerine olumlu
yönde etki edeceğini ve işletmelerin kendilerini daha kolay ve açık bir şekilde ifade edebilecekleri
sonucuna ulaşmaktadır. Ayrıca Instagrama erken katılmanın erken benimsenmekle bir ilişkisi
olmadığı ve Instagramın kullanım şeklinin ve paylaşımların ve aktif kullanımın tüketici
tarafından benimsenmede önemli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Son zamanlarda zengin
fotoğraf içerikli sosyal medya pazarlamasına doğru bir geçiş olmuştur. Instagram ise; işletmelerin
fotoğraflarını paylaşmaları için popüler fotoğraf tabanlı sosyal medya sitelerinden biridir.
Araştırmalar, işletmeler tarafından paylaşılan videoların ve fotoğrafların satın alma niyeti
üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir (Hautz vd., 2013:2).
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Bu alanda yapılan çalışmalarda ulaşılan sonuçlara bakıldığında genel olarak sosyal medyanın
işletmelerin ürettiği ürün/hizmet kadar başarıya etki ettiğini, sosyal medyanın doğru
kullanıldığında rekabet ortamında avantaj sağlayan, işletmenin mesajlarını ve kendini en iyi
ifade edebilecekleri bir mecra olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar neticesinde yapılan
araştırmanın temeli başarıya ulaşmış ve dünyanın en iyi 50 restoranı sıralamasına giren
işletmelerin sosyal medya kullanımlarını araştırmak ve hangi paylaşım içeriklerine önem
verdiklerini anlamak amacıyla instagram hesaplarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve en
iyilerin paylaşım standartlarının olup olmadığının ortaya konulmasıdır.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu çalışma yaklaşık 1000 yemek uzmanı, şef ve eleştirmenlerden oluşan jürinin değerlendirmeleri
sonucu seçilen ve İspanya'nın Bilbao şehrindeki bir törenle açıklanan Dünyanın en iyi 50
restoranının genelde sosyal medyayı, özelde Instagram’ı nasıl kullandıklarını ortaya koymaktır.
Dünyanın en iyileri olarak adlandırılan bu restoranların günümüzde oldukça büyük öneme sahip
olan sosyal medyadaki durumlarını ortaya koymak için Instagram’ın çalışma kapsamına alınma
nedeni Instagram’ın 50 restoranın en fazla kullandığı sosyal ağ olması, oldukça yaygın olarak
kullanılan bir araca dönüşmesi ve paylaşımların arkadaş olan ya da olmayan kişilere ulaşma
imkanının daha geniş olmasıdır. Çalışmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevaplar
aranmıştır.
•
•
•

Restoranların instagram sayfalarında hangi bilgilere yer verilmiştir?
Retotaranların en son paylaşım tarihleri ve takipçi sayıları ve toplam paylaşım sayıları
ne şekildedir?
Paylaşılan içeriklerin türü nasıldır?

Sorulan soruların cevabını bulmak ve işletmelerin instagram hesaplarının genel kullanımının
değerlendirmesini yapmak amacı ile yapılmış farklı çalışmalardan yola çıkılarak ve instagram’ın
kendine özgü nitelikleri göz önünde bulundurularak bir değerlendirme formu oluşturulmuştur.

Veri Toplama Araçları
2018’in en iyi 50 restoranı olarak belirlenen ve Dünyanın dört bir yanında bulunan restoranların
ilk olarak web siteleri ziyaret edilmiş ve çalışmanın sağlıklı olması açısından web sitesinde yer
alan sosyal medya hesapları çalışmaya dahil edilmiştir.
İşletmelerin kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden erişilen bilgilere SPSS ile frekans
analizi yapılmış ve sonucunda Dünya’da en çok kullanılan sosyal medya hesabı Facebook
olmasına rağmen en iyilerin Instagram’ı daha yoğun olarak kullandıkları belirlenmiştir.
Instagram kullanan işletme sayısının fazla olması Instagram’ın çalışma kapsamına alınmasının
önemli bir nedeni olmaktadır.
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Tablo 1. Dünyanın En İyi 50 Restoranı
SIRALAMA
1
2

İSİM
Osteria Francescana
El Celler de Can Roca

ÜLKE
Modena / İtalya
Girona / İspanya

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mirazur
Eleven Madison Park
Gaggan
Central
Maido
Arpège
Mugaritz
Asador Etxebarri
Quintonil
Blue Hill at Stone Barns
Pujol
Steirereck
Whiterabbit
Piazza Duomo
Den
Disfrutar
Geranium
Attica
Alain Ducasse au Plaza Athénée
Narisawa
Le Calandre
Ultraviolet by Paul Pairet
Cosme
Le bernardin
Boragó
Odette
Alléno Paris au Pavillon Ledoyen
D.O.M
Arzak
Tickets
The clove club
Alinea
Maaemo
Reale
Restaurant Tim Raue
lyle’s
Astrid y Gastón
Septime
Nihonryori RyuGin
The ledbury
Azurmendi
Mikla
Dinner by Heston Blumenthal
Saison
Schloss Schauenstein
Hisa franko
Nahm
The Test Kitchen

Menton / Fransa
Newyork / Abd
Bangkok / Tayland
Lima / Peru
Lima / Peru
Paris / Fransa
San Sebastián / İspanya
Axpe / İspanya
Mexico city / Meksika
Pocantico Hills / Abd
Mexico City / Meksika
Viyana / Avusturya
Moskova / Rusya
Alba / İtalya
Tokyo/ Japonya
Barcelona / İspanya
Kopenhag / Danimarka
Melbourne / Avustralya
Paris / Fransa
Tokyo / Japonya
Rubano / İtalya
Şangay / Çin
New york/ Abd
New york/ Abd
Santiago / Şili
Singapur
Paris / Fransa
São Paulo / Brezilya
San sebastian /İspanya
Barcelona / İspanya
Londra / İngiltere
Chicago /Abd
Oslo / Norveç
Castel di Sangro / İtalya
Berlin / Almanya
Londra /İngiltere
Lima / Peru
Paris / Fransa
Tokyo /Japonya
Londra / İngiltere
Larrabetzu / İspanya
İstanbul / Türkiye
Londra / İngiltere
San francisko/ Abd
Fürstenau / İsviçre
Kobarid / Slovenya
Bangkok/Tayland
Cape Town / Güney Afrika

Kaynak: www.theworlds50best.com

Restoranlara ait web sitelerin verdikleri instagram bağlantıları ile işletmelerin hesapları tek tek
incelenmiştir. Paylaşılan içeriklerin ve genel kullanımın değerlendirmesini yapmak amacı ile
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Öztürk ve Yılmaz’ın 2013 yılında oluşturdukları kurumsal web sayfalarında kullanılan iletişim
stratejileri kodlama cetveli, Ertopçu’nun 2019 yılında restoran işletmelerinin sosyal medya
kullanımlarını belirlemek için yapmış oldukları kodlama cetveli, Terkan’ın 2017 yılında
gastronomi turizmi işletmelerinin web sitelerinin değerlendirilmesi üzerine yapmış olduğu
kodlama cetveli örnek alınmış ve literatürdeki benzer kodlama cetvelleri de incelenmiştir.
Instagram’ın kendine özgü nitelikleri göz önünde bulundurularak bir değerlendirme formu
oluşturulmuştur. Bu formda yer alan unsurlar incelenen instagram sayfalarında “var” ya da
“yok” şeklinde tespit edilmiş ve araştırma cetveline kodlanmıştır. Formda işletmelerin yaptıkları
paylaşımların içerikleri 7 kriter, sosyal medyada yer alan bilgiler 11 kriter ve “takipçi sayısı”, “en
son paylaşım tarihi”, “paylaşım sayıları” gibi 3 soru yardımı ile değerlendirilmiştir.

Tablo 2. İnstagram Hesaplarını Değerlendirme Kriterleri
İşletme Bilgileri

Genel Bilgiler
Paylaşım İçerikleri

Web sitesi, yol tarifi, işletme adresi, e posta adresi, telefon numarası,
açıklama, şef isimleri, rezervasyon, haber siteleri bağlantısı, paylaş
butonu, diğer sosyal medya linkleri
Takipçi sayısı, paylaşım sayısı, en son yapılan paylaşım tarihi
Yiyecek ve içecek paylaşımları, ödül ve katılım, çalışana yönelik
paylaşımlar, işletme haberleri, doğal ürün paylaşımı, işletme mimarisi,
etkinlik haberleri

Verilerin Toplanması ve Analizi
Örnekleme grubunda yer alan restoran işletmelerinin instagram hesapları araştırmacı tarafından
tek bir bilgisayar üzerinden 16.03.2019-19.03.2019 tarihleri arasında incelenmiş ve değerlendirme
formu üzerinden “var” ya da “yok” şeklinde kodlama cetveline kodlanmıştır. Sonrasında veriler
SPSS aracılığı ile tanımlayıcı istatistiklere başvurularak analiz edilmiş ve elde edilen rakamlar
araştırmacı tarafından yorumlanmıştır.

ARAŞTIRMA BULGULARI
Araştırmada öncelikli olarak dünyanın en iyi 50 restoranı olarak seçilen işletmelerin tamamının
web siteleri incelenmiştir. İşletmelerin kullandıkları sosyal medya hesapları web sitelerinde yer
alan bağlantılar aracılığıyla tespit edilmiştir. Ayrıca web sayfalarında sosyal medya bağlantısı
olmayan işletmelerde, bağlantı bulundurmamaları ihtimaline karşılık, sosyal medya
hesaplarından sorgulatılmıştır. Tablo 2'de işletmelerin hangi sosyal medya sayfalarında faaliyet
gösterdikleri ve bunların toplam işletme sayısına oranları görülmektedir. Dünya’nın en iyi 50
restoranı olarak seçilen 5 işletmenin hiçbir sosyal medya hesabına ulaşılamamıştır. Tabloda da
görüldüğü gibi restoran işletmelerinin 40 ‘ı yani %32,3 Instagram’da faaliyet göstermektedir.
Araştırma kapsamına Instagramı alma sebebimizden biri bu sonuç olmaktadır. Sıralamada 39
işletmenin faaliyet gösterdiği sosyal medya ortamı ile Dünya’da en çok kullanılan sosyal medya
hesabı olarak bilinen Facebook 2. olmuştur. Video paylaşımı yaygın olan sosyal medya
ortamlarının ise işletmeler tarafından çok fazla kullanılmadığı çalışmanın bir diğer sonucu
oluşturmaktadır.
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Tablo 3. İşletmelerin Sosyal Medya Kullanım Durumları
Sosyal Medya Hesapları
Kullanmıyor
Instagram
Facebook
Twitter
Youtube
Vimeo
Pinterest
Linkedin
TOPLAM

İşletme Sayısı
5
40
39
29
8
4
3
1
*129

(%)
3,9
32,3
31,5
23,4
6,5
3,2
2,4
0,8
100

*Çoklu yanıt olduğu için toplam işletme sayısı örneklem sayısını geçmektedir.

5 işletmenin herhangi bir sosyal medya hesabına sahip olmaması 5 işletmeninde instagram hesabı
kullanmaması örneklem grubumuzu 40 işletmeye düşürmüştür. Bu nedenle instagram’ın genel
kullanım ve içerik incelemeleri 40 işletme üzerinden yapılmıştır.
Tablo 4. İşletmelerin hesaplarında yer alan işletmeye ait bilgiler
İnstagram Hesaplarında Yer
Alan Bilgiler
Web site adresi
Yol Tarifi
E posta adresi
İşletme adresi
Telefon Numarası
Açıklama
Şef isimleri
Rezervasyon
Haber Siteleri Bağlantısı
Paylaş butonu
Diğer sosyal medya linkleri
TOPLAM

İşletme Sayısı (n)

(%)

38
29
26
26
23
16
12
7
1
1
1
*180

21,1
16,1
14,4
14,4
12,8
8,9
6,7
3,9
0,6
0,6
0,6
100

*Çoklu yanıt olduğundan işletme sayısı örneklem sayısını geçmektedir.

İnstagram hesabı bulunan 40 işletmenin 38 tanesi (%21,1) bilgilerinde işletmelerinin web site
adreslerini bulundurmaktadırlar. Yol tarifi (%16,1), e posta adresi (%14,4), işletme adresi (14,4)
ise işletmelerin bilgilendirme kısmında sıralamada önemli bir yer oluşturmaktadır. İşletmelerin
instagram incelemeleri yapılırken, 16 işletmenin açıklama ve bu açıklamaları yazarken kendi
dikkat çekici ve farklı noktalarını yazdıkları görülmektedir. Bunu yazarken müşterinin memnun
olacağı bir ortam ve denemesi gereken bir deneyim olduğu gibi müşteri algısını harekete geçiren
yumuşak açıklamalar yapılmış olması dikkat çekmektedir.
İşletmelerin instagram hesaplarında ki genel durumu ve aktif kullanımı anlamak amacıyla
işletmelerin yapmış oldukları paylaşım sayıları, takipçi sayıları ve en son yapmış oldukları
paylaşım tarihi belirli kriterlere göre değerlendirmiştir. Bu değerlendirme sonucu Tablo 5’de yer
almaktadır.
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Tablo.5. İşletmelerin Genel İnstagram kullanım Durumları
Özellikler
Takipçi sayısı

Paylaşım sayısı

En son yapılan paylaşım tarihi

Değerlendirme Kriteri
0-50.000
50.000-100.000
100.000-500.000
0-100
100-500
500-1000
1000-üzeri
1 haftadan az
1 hafta-1 ay
1 aydan fazla

TOPLAM

f
12
15
13
2
21
14
3
31
6
3
40

(%)
30,0
37,5
32,5
5,0
52,5
35,0
7,5
77,5
15,0
7,5
100

Analiz sonucundan işletmelerden 12 si (%30) 0- 50.000 arası takipçiye sahip olduğu ve 50.00010.000 arası 15 (%37,5) işletme, 100.000-500.000 arası 13 işletme (%32,5) olduğu görülmektedir.
Burada 0-50.000 arası rakam az takipçi olarak kabul edilebilirken 50.000 ve üstü olarak
bakıldığında 40 işletmeden 28 inin takipçi sayısının fazla olduğu söylenebilmektedir. Buda
işletmelerin ciddi oranda bir kitleye instagram üzerinden ulaşabileceği çeşitli beğeni ve
yorumlarla birlikte takipçi sayısından çok fazlasına erişim sağlayabileceği gerçeğini
göstermektedir.
İşletmelerin instagram’a katılım tarihlerinden itibaren yapmış oldukları paylaşım sayılarına
bakıldığında 0-100 arası paylaşım yapan işletme sayısının 2 (%5) olması ve 100-500 arasında 21
(%52,5), 500-1000 arasında 14 (%35) işletmenin paylaşım yapmış olması işletmelerin yaptıkları
paylaşım sayılarının çok az olmadığını göstermektedir. Bunula birlikte 1000 üzerinde paylaşım
yapan çok fazla işletme olmadığı gözlemlenmiştir. Bunun nedeni işletmelerin paylaşım yaparken
titiz davranmak istemesi ve daha özenli, işletme kalitesini temsil eden fotoğraflar koymak
istemesi olarak yorumlanabilmektedir. Buda işletmelerin mevcut ve potansiyel takipçilerine
verdiği değeri bir kez daha gözler önüne koymaktadır.
İşletmelerin en son yaptıkları paylaşım tarihleri işletmelerin aktifliğini anlayabilmek açısından
önemli olmaktadır. Dünya’nın en iyi 50 restoranı arasında yer alan ve instagram hesabı kullanan
40 işletmenin (31) %77,5’ i 1 haftadan daha az süre içerisinde paylaşımlarını gerçekleştirmişlerdir.
Bu rakam işletmelerin sosyal medyanın tanıtım ve pazarlama potansiyelinin farkında oldukları
ve bu nedenle aktif bir kullanım gerçekleştirdikleri şeklinde yorumlanabilmektedir.
İnstagram’ın genel kullanım durumlarına bakıldığında işletmelerin aktif olduğu görülmektedir.
Ancak bir diğer önemli nokta bu aktifliği nasıl yakaladıkları, neler paylaştıkları ve hangi
içeriklere ağırlık verdikleri olmaktadır. Bu bağlamda işletmelerin paylaştıkları içerikler belirli
kriterlere göre değerlendirilmiştir. İşletmelerin içerik değerlendirilmesi Tablo 6’da
görülmektedir.
İşletmelerin instagram hesaplarında en çok paylaştıkları içerik yiyecek içecek olarak ortaya
çıkmaktadır Araştırmaya dahil olan 40 işletmenin hepsi yiyecek içecek paylaşımlarını
gerçekleştirilmektedir. Bunun malum nedeni işletmelerin restoran olması ve yiyecek- içecek
üretimi yapmalıdır. Elbette ki bir işletme yaptığı ürünü sergilemek ve tanıtmak isteyecektir.
İşletmelerin yaptıkları paylaşımlar incelenirken 38 işletmenin (%20,5) çalışanlara yönelik
paylaşım yaptığı sonucuna varılmıştır. Yapılan paylaşımların dikkat çeken yönleri çalışanlara
verilen eğitim, aktivite hakları, çalışma şekilleri şeklinde gerçekleşmesidir. Yapılan
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paylaşımlardan işletmenin mevcut veya potansiyel tüketicilere en iyi şekilde hizmet verdikleri
işletmede yemeklerinin yanı sıra hizmet kalitesinin üst düzeyde olduğu çok net olarak
görülmektedir. İşletmeler paylaşımlarında sadece mimari yapı ya da etkinliklerle, kampanyaları
kullanmamakta önceliğini hizmet kalitesini vurgulamaya vermektedir. Bu düşünceyi destekler
sonuç mimari yapının 19 (%10,3) işletme ve etkinlik duyurularının 10 (%5,4) işletme olarak
görülmesidir.

Tablo 6. İşletmelerin Paylaşım İçerikleri
İçerikler
Yiyecek içecek paylaşımı
Çalışana yönelik paylaşımlar
Ödül ve Katılımlar
İşletme Haberleri
Doğal Ürün Paylaşımı
İşletme Mimarisi
Etkinlik Duyuruları
TOPLAM

İşletme sayısı
40
38
33
23
22
19
10
*185

(%)
21,6
20,5
17,8
12,4
11,9
10,3
5,4
100,0

*Çoklu yanıt olduğundan işletme sayısı örneklem sayısını geçmektedir.

İşletmelerin en çok paylaşımını yaptığı bir diğer nokta işletmenin kazandığı ödüller, katıldığı
programlar, aldığı sertifikalar ve gazete- dergi- internet haberleri olmaktadır. Bu paylaşımların
sıklığı işletmenin kendi iyi yönlerini vurgulamak istediği şeklinde yorumlanabilmektedir.
Hizmet kalitesine verilen değer bu sonuçlarda karşımıza çıkmaktadır.
İşletmelerin instagram hesaplarında kullandığı üretim öncesinde kullanılan yiyeceklerin taze
olması, bahçeden toplanması, doğallığa yönelik yapılan paylaşımlar dikkat çektiğinden bir
değerlendirme kriteri olarak alınmış ve bu tarz paylaşımların işletmelerin 22’sinin (%10) yaptığı
görülmüştür. İşletmelerin bu paylaşımlarda vermek istediği mesaj “ürünün tedariğinden
sunuma kadar size değer veriyoruz, sağlığınızı önemsiyoruz, hizmetimizi bir bütün olarak
gerçekleştiriyoruz” olarak anlaşılabilmektedir.
İşletmelerin yaptıkları paylaşımlara genel olarak bakıldığında işletmenin sadece görsele
odaklanmadığı mimari yapıyı ya da yiyecek paylaşımlarını önde tutmadığı tam tersine tüketiciyi
verdiği hizmetin kalitesini, çalışma ortamın profesyonelliğini ve samimiyetini vurguladıkları,
kazandıkları ödüller ya da katıldıkları programlar ile hizmetin kalitesini tüketici gözünde
pekiştirmeye çalıştırdıkları görülmektedir. Tüketiciye yaptığı ürünü tanıtmaktan ziyade bizim
hizmetimizi bir bütün olarak deneyimlemelisiniz imajı verilmekte ve tüketiciye merak duygusu
aşılanmaktadır. Yapılan paylaşımların bilinçsiz yapılmadığı tüketicinin bir algı noktasına
odaklanıldığı paylaşımlarda açıkça görülmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Günümüzde sosyal medyanın pazarlama, markalaşma ve geniş kitlelere etki etme üzerindeki
sonuçlarına bakıldığında sosyal medya kullanımının işletmeler için önemi de artmaktadır.
İşletmeler tüketiciye sundukları ürün/hizmeti sergilemek, memnuniyeti hissettirmek, reklam
yapmak, markalaşmak gibi birçok nedenle sosyal medya kullanabilmektedir. Çalışmada
kalitesini kanıtlayarak dünyanın en iyi restoranı seçilmiş 50 işletmenin sosyal medya
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kullanımlarını araştırmak ve hangi paylaşım içeriğini ön plana çıkardıklarını anlamak amacıyla
instagram hesapları incelenmiştir. Çalışmada işletmelerin en çok kullandıkları sosyal medya
aracının %32,3 ile Instagram olduğu ve en popüler sosyal medya aracı olarak tanımlanan
Facebook ‘un %31,5 ile ikinci sırada olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç Kurnaz’ın (2019)
restoran işletmelerinin sosyal medya kullanımı üzerine yapmış olduğu çalışmanın sonuçlarıyla
benzerlik göstermektedir. İşletmelerin instagram hesaplarında yer alan bilgilerin en çok web site
(%21,6), yol tarifi (%16,1) ve e-posta adresi (%14,4) olduğu görülmektedir. İnstagram sayfası
bulunan 40 işletmenin sadece 7 tanesinde online rezervasyon imkanı bulunmaktadır. E-posta
adresinin rezervasyon ve bilgi almak amacı ile bulundurulması düşünülebileceği gibi online
rezervasyon imkanının araştırma kapsamına dahil edilen işletmelerde öncelikli olmaması
işletmelerin satışa yönelik değil daha çok hizmet, kalite ve insan ilişkilerine odaklandıkları
şeklinde yorumlanabilir. İnstagram hesabı olan 40 işletmenin 28’inin 50.000 ve üzeri takipçiye
sahip olduğu 31 işletmenin ise paylaşımlarını 1 haftadan daha kısa bir süre içerisinde yaptıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Bu da dünyanın en iyileri olarak adlandırılan işletmelerin aktif olarak
instagram hesabı kullandıklarını ve paylaşım yaptıklarını göstermektedir. Nitekim işletmelerin
sosyal medya kullanımlarının yanı sıra önemli olan bir diğer konu sosyal medyayı kullanma
sıklıkları olmaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında meydana gelen aksaklıklar, duraksamalar
veya atlamalar; potansiyel tüketicileri olumsuz yönde etkilemektedir (Arat ve Dursun, 2016).
Çalışmada ki bir diğer ayrıntı paylaşım tarihleri eski olmayan ve aktif olarak paylaşım yapan
hesapların paylaşım sayılarının 100-1000 arası olması 1000’in üzerinde paylaşım yapan işletme
sayısının sadece 2 tane olmasıdır. Bunun sebebi instagram hesapları incelendiğinde işletmelerin
titiz olarak seçici bir şekilde paylaşım yapmaları olarak net bir şekilde görülebilmektedir.
Bununla birlikte işletmelerin instagram hesaplarını aktif olarak ve önem vererek kullandıkları
sonucuna ulaşılabilmektedir. Ancak işletmelerin başarıyı elde edebilmesi için aktiflikten çok
daha önemli olan nokta etkinliktir. Bu doğrultuda işletmelerin ne tür paylaşımlar yaptığı önem
teşkil etmektedir.
Yapılan incelemeler sonucunda işletmelerin hepsinin yiyecek içecek paylaşımı yaptığı
görülmektedir. Bunun malum sebebinin ise işletmelerin restoran olmasından
kaynaklanmaktadır. İşletmelerin %20,5 ‘inin çalışanlara yönelik paylaşımlar yapması ve
%17,8’inin ödül ve sosyal katılımlara yönelik paylaşımlar yapması işletmelerin instagram
içeriğinin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu sonuçlara bakılarak işletmelerin paylaşımlarında
hizmet kalitesini ön plana çıkarmaya çalıştıkları, paylaşımlarını dekor, indirim ya da etkinlik
haberleri odaklı yapmadıkları aksine personelin yaptığı işe olan tutkusunu, işletmenin çalışana
verdiği değeri ve işletmelerin sosyal katılım ve sertifikalarını ön planda tutarak paylaşımlarının
yaptıkları görülmektedir. Burada asıl amacın işletmelerin müşteriye “sizi önemsiyoruz,
profesyonel çalışıyoruz ve kaliteli sunuyoruz” mesajı vermek istediği söylenebilmektedir. Aynı
zamanda bir hizmet sektörü olan ve temelinde insan unsurunu barındıran yiyecek içecek
işletmelerinin müşteriyi memnun etme ve kaliteyi yakalama açısından insan (çalışan) unsurunu
ön plana çıkardığı söylenebilmektedir. İşletmelerin paylaşımlarında “insan” faktörüne öncelik
verdiği ve ekip çalışmasını ön plana çıkardığı sonucuna yapılan instagram analizi ile birlikte
ulaşılmıştır.
Bu çalışma, en iyiler “olarak adlandırılan restoranların sosyal medya kullanımına ilişkin bilgiler
vermektedir. Çalışma da elde edilen bulgulardan hareketle işletmelerin sosyal medyayı yoğun
şekilde kullandıkları, paylaşımlarına önem verdikleri ve bir paylaşım çerçevesi oluşturdukları
söylenebilmektedir. Bu sonuçlar neticesinde ilgililere çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.
Özellikle sosyal medyanın hem tüketiciler hem de işletmeciler açısından önemli bir araç olduğu
varsayılmaktadır. Restoran işletmelerinin daha iyi pazarlanabilmesi, kendini daha iyi ifade
edebilmesi ve rekabet ortamında sürekliliği sağlayabilmesi açısından sosyal medya da bir içerik
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oluşturulması önerilmektedir. Tüketicilerin çoğu bir hizmeti satın almadan önce hizmet
hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu nedenle yapılan paylaşımlarda restoranda sunulan
hizmetleri yansıtmak önemlidir. Elbette bunu yansıtırken yalın ve yanıltıcı bilgilerden uzak
tüketici işletmeci arasında etkileşimi olumlu kılacak paylaşımlar yapılmalıdır. Bir fotoğraf
paylaşımı bin kelimeye bedeldir ve tüketiciler fotoğraflarda yansıtılan bilgileri daha kolay
sindirebilmektedir. Bu nedenle işletmelerin kendilerini ifade etme ve anlaşılma bakımından
Instagramı aktif olarak kullanmaları önem arz etmektedir. Bununla birlikte işletmeler Instagramı
aktif olarak kullanırken titiz ve seçici davranarak paylaşımlar yapmalıdır.
Araştırmanın sadece 50 işletme ile yapılmış olması ve Instagram içeriklerinin sürekli
güncelleniyor olması önemli bir kısıtlılık olarak düşünülebilir. Bu bağlamda farklı araştırma
yöntemleri kullanılarak farklı örneklem üzerinde yapılacak yeni çalışmalarla farklı bakış açıları
ile daha genellenebilir sonuçlar elde edilebilir.
Sosyal medyanın sadece tanıtım, tutundurma ve gelişme aşamasında oluşan işletmeler için değil
gelişmiş ve başarısını kanıtlamış işletmeler içinde son derece önemli olduğunu ve bu işletmelerde
sosyal medyanın titizlikle yönetildiğini gösteren bu çalışmanın bundan sonra yapılacak olan
çalışmalara ve turizm işletmelerine yol gösterici olması, turizmde “en iyi olmak” yolunda atılan
adımların bir parçası olması, genel paylaşım içeriklerini tanımlamada yol gösterici olması
hedeflenmektedir.
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GİRİŞ
Seyahat etmek insanlar için dairesel hareketlerle, sadece bir yerden bir yere gitmek değildir.
Seyahat etmek, günümüzde insanların temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. İhtiyaçları
doğrultusunda gidip, gezip gördükleri yerlerde konaklayarak bir nevi deneyim yaşamaktadırlar
(Cavlak ve Cop, 2019). Ancak bu deneyim 15-25 yaş arasındaki gençler için oldukça önem arz
etmektedir. Gençlerin kişisel gelişimini en üst düzeyde gerçekleştirebilmeleri adına ve
yetişkinliğe geçiş döneminde kendilerini en iyi şekilde düşünebilen, yaşadığı topluma faydalı
birer yetişkin olabilmeleri için gezip görerek deneyim sahibi ve toplumlar arası kültürler
hakkında bilgi sahibi olabilmeleri oldukça önemlidir (Demir, 2007).
Bir bölgenin tarihi ve kültürel zenginliği turizm açısından oldukça önem taşımaktadır. Turizme
bağlı gelişim gösterebilen ulaşım sektörü, yiyecek ve içecek sektörü, konaklama sektörü ve
destinasyon yönetimi gibi sektörler turizmle aynı orantılı olarak bölgenin de tarihi ve kültürel
zenginliğiyle, gelişim göstererek internet platformlarında da reklamların kullanımıyla
ticarileştirilmektedir (Çuhadar ve Kervankıran, 2015; Topuz, 2018). Genç bireyler için ise gezip,
görülmeyen yerlere giderek deneyim kazanmak ve en önemlisi en az para ile mümkün olan en
uzun seyahati gerçekleştirmek. Ayrıca tarihi yerleri ve müze gibi kültürel yerlerin ziyareti genç
turistler için oldukça önem taşımaktadır (Çetintürk ve Küçük, 2019). İstanbul-Beyoğlu çevresi bu
tür etkinlikler ve ziyaretler için oldukça önemli yerler olma özelliği taşımaktadır. Sosyal
medyanın ve internetin de aktif kullanımı ile artık genç bireyler kimseye ihtiyaç duymadan
istedikleri yerleri ziyaret ederek, bölge hakkında bilgi sahibi olabilmektedir (Altuntuğ, 2012).
Bu çalışmada, 18-25 yaş arasındaki genç bireylerin katılımı, çalışma kapsamından katılımcılara
yönlendirilen sorular ile İstanbul-Beyoğlu’ndaki atmosfer hakkındaki düşüncelerini belirlemek
hedeflenmiştir. Bu sorular ile sırasıyla, İstanbul-Beyoğlu bölgesinin tarihi, ilk seyahat
ettiğinizdeki izlenimleriniz ile son gittiğiniz zaman ki izlenimlerinizi karşılaştırmaları, yabancı
turistlerin İstanbul-Beyoğlu ve çevresini ziyaret etme durumu hakkındaki düşünceleri, sosyal
medyanın İstanbul-Beyoğlu ve çevresinin üzerindeki etkisi ve yerli-yabancı şair ve yazar fark
etmeksizin eserlerinde İstanbul-Beyoğlu ve çevresinden bahsetmesini nasıl değerlendirdiklerini
saptamaya yönelik gerçekleştiriliştir. Sorularda yer alan olgular aslında turizmin temel ögeleri
olan kültürel değerleri içermektedir. Bu doğrultuda katılım sağlayan genç bireylerin
düşüncelerine yer verilmiştir.

KAVRAMSAL ÇEVRE
İstanbul en bilindik özelliği olan coğrafi konumu açısından, Avrupa ile Asya arasındaki
birleştirici köprü özelliğidir. Bunula birlikte, şehir olarak, kıtalar arası ve denizler arası ticareti
beraberinde getiren bir özelliği vardır. Ayrıca, tarihi zenginliği açısından birçok imparatorluğa
başkentlik yapmış bir kent olma özelliği taşımaktadır. Örneğin, Bosphoros denmesinin nedenini
Belge (2010) şöyle özetlemiştir: “Yunan Mitolojisinde Zeus’un önce baştan çıkarıp sonra da karısı
Hera’nın kıskançlık intikamından korumak için inek kılığına soktuğu İo, Hera’nın üstüne saldığı
sineğin tacizinden kaça kaça Boğaz kıyısına gelir ve yüzerek Asya kıyısına çıkar. Bu nedenle
buraya Bosphoros denmiştir. (Bous yani İnek + phoros yani geçit): İnek geçidi”. Dolayısıyla
İstanbul hem konumu açısından hem de tarihi açıdan yaptığı ev sahipliğiyle dünya açısında
büyük bir öneme sahiptir. Deniz aşırı geliştirilen ticaretler sonucunda hem yeni yerleşim alanları
keşfedilmesine hem de ticari açıdan korunaklı güvenli ulaşım yolları ortaya çıkmıştır. Ayrıca
İstanbul, Roma İmparatoru Severus tarafından tahrip edilerek kente en acı şekilde zarar
verilmiştir. Yen. İstanbul’un oluşumu yani İ.S. 324’ten sonrası, Severus ile Büyük Konstantin’in
katkılarıyla genişletilerek kentte 1600 yıl boyunca sürecek yeni yeni bir tarihin başlamasına ve
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dünya çapında her açıdan oldukça önem arz eden bir İstanbul’un oluşumuna neden olacaktır
(Belge, 2010).
İstanbul’un kültür zenginliğini kısaca özetlemek gerekirse, ev sahipliği yaptığı imparatorluklar
tarihleri ile Oğuz’un 2011 yılındaki çalışmasında şu şekilde sıralamıştır; M.S.330 – 395 yılları
arasında Roma İmparatorluğu, 395 – 1204 Doğu Roma, 1204 – 1261 Latin İmparatorluğu, 1261 1453 Bizans İmparatorluğu, 1453 – 1923 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu ev sahipliği
yapmıştır. Buna ek olarak ise Hilafetin 1517 tarihinden sonra Osmanlı devletine geçmesiyle
birlikte İslamiyet’in merkezi olarak da kabul edilmiştir. İstanbul’un birçok kültüre ve
imparatorluğa ev sahipliği yapmasından dolayı birçok edebi yapıtlarda adından pek çok kez söz
ettirmiştir. Geçmişten günümüze kadar gelen birçok yerli ve yabancı edebi eserlerde, kurgusal
karakterlerin yaşadıklarına ev sahipliği yapan ve birçok yazarın gezi yazılarında bahsettiği
mekân olma özelliği taşımaktadır.
Osmanlı döneminin ilk dönemlerinden Tanzimat dönemi eserlerine kadar olan zaman zarfında,
mekânsal betimlemeler daha çok gerçeği yansıtmayan sürekli kendini tekrar eden mecaz
anlatımlar içermekteydi. Tanzimat döneminin başında, artık mecaz anlatımlar, yerini daha
gerçekçi mekânsal betimlemelere bırakmıştır (Akgül, 2017). Bu dönemlerde kullanılan mekanlar
arasında en popüler olanları Beyoğlu ve Galata çevresi olmuştur. Buna ek olarak en popüler olan
kentin İstanbul olmasının sebeplerinden biri gerçekleşen değişikliklerin ilk olarak Batı’ya
yakınlığından dolayı İstanbul’da yaşanmasından kaynaklanmaktadır. Beyoğlu geçmişten 1940’lı
yıllara kadar, çoğunluk olarak gayrimüslimlerin yaşadığı, toplum tarafından farklı görülen tipte
insanların genellikle burada yaşadığı ve ayrıca İstanbul’un en alışıla gelmişin dışında, toplumsal
normlara uygun olmayan semti olarak yer almaktaydı. Bir nevi Türkiye’nin Avrupa’ya giden
basamağı olarak anılmaktaydı (Yaşar, 2012).Bunlara verilecek örneklerden Tanzimat dönemi
yazarlarından biri olan Ahmet Mithat Efendi, eserlerinde sürekli İstanbul’daki yanlış
Batılaşmaya ve Fransa ile İstanbul’u karşılaştırmaya yer vermiştir (Karabulut, 2010).Yabancı
yazardan ise aslen Fransız olan yazar Gustave Flaubert’in 1850 yılında gerçekleştirdiği Doğu
Gezisi sırasında İstanbul’da geçirdiği 40 günlük bir zaman dilimini eserinde bahsetmiştir (Oğuz,
2011).
Günümüzde Beyoğlu olarak bilinen, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş, İstanbul Boğazı ve Haliç ilçeleri
ile çevrili olan eski adıyla Pera, İstanbul Avrupa yakasında yer alan, birçok tarihi zenginli
bulunan ilçedir. Orta çağdan günümüze kadar, Yunancada Beyoğlu’nun konumu itibariyle
“karşı yaka” anlamında “Pera” olarak da bilinmektedir (Wikipedia). Bununla birlikte en güzel
verilebilecek örnek günümüz yazarlarından Ahmet Ümit Beyoğlu’nun mekânsal
betimlemelerini, eski hali ve yeni hali şeklinde okuyuculara en belirgin ve canlı şekliyle
aktarmaktadır. Ayrıca günümüz romanları eskiye kıyasla İstanbul’un en gerçekçi haliyle
yansıtılmış kurguları içermektedir (Yaşar, 2012).
Beyoğlu, İstanbul’un kültürel açıdan tam kalbi olarak bilinen ve konum itibariyle de kültür semti
olarak kabul görmektedir. 19. yüzyılında Beyoğlu, özellikle Pera adıyla anıldığı dönemlerde,
yaşayan kesime ve turistlere, çok kültürlü bir yaşam özelliği ile kültür şehrinin içinde ayrı bir
şehir gibi yer alan, ayrı olarak anlatılma imkânı sunmaktaydı. İlçede yer alan elçilikler,
konsolosluklar, oteller, modacılar, butik pastaneler, restoranlar, takı ve mücevher dükkanları,
tiyatrolar, kiliseler, kabareler, birahaneler gibi mekanlar Avrupa’nın sofistike havasını
yansıtmaktaydı. Halen orijinal mimarisi bozulmayan yapıtlar, orijinal yapısına uygun şekilde
restorasyon yapılan mimari yapıtlar, Avrupa’dan gelen farklı havasını yansıtmaktadır. 1850‘li
yıllar ile 1900’lü yıllar arasında Pera, Batılı görünümü ile zevki ve zarafeti yansıttığı, karmaşık
bir kozmopolit yapıya sahip olduğu haliyle bilinmektedir. Osmanlı dönemi zamanında dinsel,
dilsel, kültürel ve birçok alanda çeşitlilik içermekteydi. Ancak Osmanlı döneminin yıkılış
zamanlarında sadece Türk vatandaşı kültürüne önem verildiği ve Beyoğlu olarak anılmaya

895

İrem KARATAŞ ve Nüzhet KAHRAMAN

başlandığı zamanlarda, çok kültürlülüğün zorunlu olarak azalması ve çeşitliliğin kaybolmasıyla,
tek tip yeni düzen meydana gelmeye başlamıştır (Erbey, 2017). Ancak günümüze yaklaşıldıkça
Beyoğlu’nun tarihi zenginliğinden kaynaklanan ve Beyoğlu’nda yaşayan yerel halkın baskısıyla
birlikte kozmopolitliğe olan duyarlılık, tarihi nostaljik kalıntılarını bozmadan ve küresel kentlik
özelliğiyle yeniden markalaşarak varlığını ilerletmektedir. Günümüzde ise Beyoğlu,
kozmopolitlik yapısıyla birlikte teknolojinin de gelişmesiyle yeni pazarlama alanlarında
olanaklar sağlamaktadır. İnternet aracılığıyla artık Beyoğlu bölgesindeki işletmeler tarihi
mimarisiyle birlikte reklam propagandaları yaparak turizm alanında olmakla birlikte birçok
ticari alanda olanaklar sağlamaktadır (Aksoy ve Robins, 2011).
Beyoğlu günümüzde ve geçmişte, kültürel zenginliği, kozmopolit yapısı ve gündüz yaşantısı
kadar gece yaşantısıyla da oldukça canlı ve dinamik bir kent yaşamına ev sahipliği yapmaktadır.
Beyoğlu içerisinde bulundurduğu İstiklal Caddesi’yle bunu gözle görülür bir şekilde, kültürel ve
sosyal olarak belli etmektedir. Bu nedenle, Beyoğlu ilçesine yapılan turizm yatırımları ile ilçeye
verilen önemli rol her açıdan fazlasıyla desteklenmelidir. Bu yüzden, başta Beyoğlu belediyesi
olmak üzere, bir yatırımcı desteğiyle, Beyoğlu’nun turizm potansiyelini arttırmak amacıyla
kentsel projelere ve restorasyon alanında geliştirilen projelerle, Beyoğlu’na yeni bir imge
kazandırılma çalışmaları, turistik ilerlemelere hizmet eder duruma getirilmiştir. Tasarlanan bu
projeler sadece Beyoğlu ilçesi ile sınırlı kalmamaktadır. Turizm kenti olan İstanbul’da, tarihi
yerlerde yeni stratejiler ile geliştirici tutum ve davranışlar uygulanmaktadır (Ural, 2017; Yaban
ve diğerleri, 2019).
İstanbul’un mimari yapısı geçmişten günümüze kadar, İstanbul’da yer alan her imparatorluktan
izler taşımaktadır. Bu imparatorluklar, kendi kültürel değerlerine sahip çıkarak yerleşim
alanlarını inşa etmişlerdir. Ancak İstanbul’un planlı ve daha kalıcı yerleşim alanları inşa etmeleri
1800’lü yılların ortalarına dayanmaktadır. İstanbul’da sürekli yangınlar çıkmasından dolayı
ahşap yapıtlarda sürekli bir restorasyon işlemi uygulayarak değişimler meydana gelmiştir.
Geçmişten bugüne kadar varlığını koruyabilen yapıtlar şimdilerde turistlik gezilere olanak
sağlayarak geçmişin mimarisi hakkında bilgi sahibi olabilmemizi sağlamaktadır. Bahsedilen bu
yapıtların yoğunlukta olarak Beyoğlu ve çevresindeki ilçelerde bolca bulunduğu ve yıkık dökük
yapılarında azımsanamayacak kadar çok olduğu görülmektedir. Bu yapıtların otel gibi kullanıma
açılabilmesi için ilk olarak sosyal çevrenin restore edilebilecek yapıya göre planlanması
gerekmektedir. Ayrıca ulaşım alanındaki yetersizliklerde bu ilerlemeyi engelleyebilmektedir
(Yıldırım, 2018).
Beyoğlu bölgesindeki yapıtların ahşap olmasından kaynaklanan ve büyük yangınlar sonucunda
yaşanamayacak duruma gelen yapıtların, restorasyon veya yeniden inşa edilen yapıtların
yabancı mimari yapıtlar niteliği taşıdığı görülmektedir (Dinçer ve Ertuğral, 2000). En önemli
yapıtlardan Pera Palas bunlara verilebilecek örneklerin başında gelmektedir. Pera Palas otelin
mimarı ünlü Fransız asıllı Alexandre Vallaury'dır. Alexandre bu yapıtında döneminin en yeni ve
en modern mimarisini ortaya çıkarmıştır. Bu yapıtta ilk kez asansör, çelik iskelet ve tuğla
kullanılmıştır. Beyoğlu ve çevresindeki yapıtların tipik örneğini içermektedir. O dönemlerde inşa
edilen yapıtlar günümüzde genellikle konaklama alanında restore edilmiş ve otel olarak hizmet
vermektedir (Çelebioğlu ve Yergün, 2019).
Tüm bu gelişeler ile birlikte teknoloji de oldukça hızlı bir şekilde gelişip büyümüştür. Ulaşım
araçlarının oldukça sık kullanımı, internetinde oldukça yaygın kullanımıyla insanlar için seyahat
etmek artık bir ihtiyaç halini almaya başlamıştır. Gerçekleştirilen seyahatlerin nitelikleri
insanların refah düzeylerine bağlı kalarak ve sosyal medya platformlarının da yaygın
kullanımına göre yeniden şekillenmiştir ve değişen koşullara göre de değişime devam etmektedir
(Doğan, Pekiner ve Karaca, 2018). Seyahat edilen bölgelerde, turistlerin özellikle sık sık ziyaret
amaçlı tercih ettikleri yerlerin tarihi mekanlar ve kültürel zenginliği olan mekanlar olduğu
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bilinmektedir. Ancak turistlerin ve yerel halkın bu mekanlara saygı göstererek koruması ve
değerlere sahip çıkması gerekmektedir. Aksi halde her iki grup içinde istenmeyecek şekilde
olumsuz sonuçlara yol açabilecektir. Bununla birlikte, yöneticiler bir bölgeyi ticarileştirerek,
turizme açık bir şekilde sunmadan önce yerel halkın kültürel mirasına sahip çıkarak, ulusal ve
uluslararası kültürel mirasın tüketimini engelleyebilecektir (Erbaş, 2019). Bu doğrultuda
İstanbul-Beyoğlu çevresi oldukça önem taşımaktadır.
Sosyal medya kullanımının artmasıyla insanlar, özellikle genç bireyler, bölgeler hakkında detaylı
bilgi sahibi olabilmektedir. Buna ek olarak kimi zaman genç turisteler seyahat edecekleri bölgede
yaşayan bir kesim yerel halkın bile gidip görmediği yerleri öğrenerek ziyaret ettiği bilinmektedir
(Başbayram ve Turan, 2018). Bu doğrultuda yöneticilerin kültürel mirası koruyarak, geleneklere
ve göreneklere, inançlara ve efsanelere, edebiyata, sanata, dans ve tiyatro gibi sahne sanatlarına
saygı duyarak sosyo-kültürel yapıyı koruması gerekmektedir.
Alanyazında verilmiş olan bilgileri özetlemek gerekirse, İstanbul geçmişten günümüze kadar
birçok imparatorluğa, devlete ev sahipliği yapmıştır. Bunun en önemli sebepleri arasında
İstanbul’un konumu ve buna bağlı kalarak ticaret yolları açısından oldukça önem taşıması yer
almaktadır. Bunların beraberinde gelen geçmiş dönemlerde önde gelen yazar ve şairlerin
eserlerinde İstanbul-Beyoğlu çevresinden oldukça söz etmeleriyle birlikte insanlardaki merakı
tetikleyen ve turistik bir destinasyon olmasını pekiştiren bir özellik olmasına yol açmıştır. Tüm
bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda ve günümüze gelindikçe sosyal medyanın da
önemli etkisi göz önünde bulundurulduğunda şu an ki turistler için destinasyon tercihlerini
olumlu yönde etkilediği görülmektedir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
15-25 yaş arasındaki genç bireylerin turistik hareketlilikleri gençlik turizmi olarak
adlandırılmaktadır. Bu hareketlilik, ülkelere diğer turizm çeşitlerinden daha fazla getiri getirdiği
için ülkeleri, yatırım yaparak ve gençlere yönelik turizm pazarlama stratejileri hazırlayarak, yeni
çalışmalar ortaya koymaktadırlar. Bununla birlikte, ülkelerin, genç bireylerin geliştirici ve
aydınlatıcı gücüne ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Ülke politikaları artık genç kuşağa
yönelik artış göstermeye başlamıştır. Dolayısıyla 15-25 yaş arasındaki bireyler oldukça önem arz
etmektedir. Gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada 18-25 yaş arasındaki katılımcılar tercih
edilmiştir. Bunun sebebi bu yaş aralığındaki bireyler, ailelerinden daha bağımsız hareket
edebildiklerinden dolayı, her yeri özürce ziyaret ederek, gezip görebilmekteler (Kazandzhieva
ve Popova, 2017; Karataş, Altun ve Cizrelioğulları, 2020).
Çalışmanın evreni, birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış ve halen geçmişten izler barındıran,
yılın dört mevsimi, turistlerin çoğunlukta ziyaret ettiği ve dünya çapında başta coğrafi
konumundan kaynaklı olmakla birlikte, bilinen kent destinasyonu İstanbul-Beyoğlu ve çevresi
tercih edilmiştir. Gerçekleştirilmiş olan çalışmanın asıl amacı, çalışmada temel alınan görüş ve
önerilerin, 18-25 yaş arasındaki genç bireylere ait olması hedeflenmektedir. Bir başka pencereden
bakılacak olursa, bu çalışma, 18-25 yaş arasındaki genç bireylerin, alternatif turizm çeşitlerinden
gençlik turizmi adı altında, yılın dört mevsimi sürekli seyahat etmelerinden dolayı, doğdukları
dönem şartları ve büyüdükleri dönemin şartlarından, sürekli kendilerini okuyarak
geliştirebildikleri ve sosyal medyayı en aktif şekilde kullandıkları için İstanbul-Beyoğlu çevresi
hakkındaki görüş ve önerilerini temel almak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda katılımcılara bu
düşüncelerinin ifade edebilmeleri adına konuyla ilgili hiçbir siyasi içerikli ve ifade
barındırmayan altı soru sorulmuştur. Dolayısıyla katılımcıların görüş ve önerilerini hiçbir baskı
altında kalmadan özürce ifade edebilmeleri adına çalışmaya katılımın tamamen gönüllülük esaslı
olduğu bildirilmiştir.
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Çalışma kapsamında katılımcıların 18-25 yaş arasında, gençlik turizmine hitap eden bireylerin
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte katılımcılar arasında herhangi bir ayrıştırma
şeklinde bir gruplandırma yapılmamıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmada, katılımcıların görüş ve
düşünceleri hakkında doğrudan bilgi sahibi olabilmek adına nitel veri toplama yöntemi
kullanılmıştır. Katılımcılara yönlendirilen sorular daha önce gerçekleştirilmiş olan çalışmalar
dikkate alınarak hazırlanmıştır (Acır, 2010; Yaşar, 2012; Kahraman, 2014; Atan ve Arslantürk,
2015; Başbayram ve Turan, 2018; Aratimur ve Akgündüz, 2018; Zengin, Kıngır ve Tezcan, 2018;
Soylu, Özdipçiner ve Ceylan, 2018). Covid-19 virüs sebebiyle katılımcılara yüz yüze soruları
cevaplatmak yerine, katılımcılara Google form ile internet ortamında sorular yönlendirilerek
cevaplatılmıştır. Katılımcılara yönlendirilen demografik sorular yaş, eğitim durumu, çalışma
durumu ve sürekli ikamet adresleri dışında aşağıda listelenmiş olan 6 soru ek olarak
sorulmuştur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

İstanbul-Beyoğlu’nu ziyaret etme sıklığınız?
İstanbul-Beyoğlu bölgesinin tarihi dokusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
İstanbul-Beyoğlu bölgesinin tarihi dokusunu ilk seyahat ettiğinizdeki izlenimleriniz ile
son gittiğiniz zaman ki izlenimlerinizi nasıl karşılaştırıyorsunuz?
Yabancı turistlerin İstanbul-Beyoğlu ve çevresini ziyaret etme durumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Sosyal medyanın İstanbul-Beyoğlu ve çevresinin üzerindeki etkisini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Yerli-yabancı şair ve yazar fark etmeksizin eserlerinde İstanbul-Beyoğlu ve çevresinden
bahsetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Katılımcılara yönlendirilen sorular ile katılımcıların düşünce ve görüşlerinin belirlemeye yönelik
cevaplar elde etmek hedeflenmiştir. Bir başka bakış açısı ile araştırma sonucunda, katılımcıların
deneyimlerinin ve tecrübelerinin birikimleri sonucunda daha pratiğe geçirilebilecek öneriler ve
sonuçlar ortaya çıkarmak hedeflenmiştir.

BULGULAR
Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre, katılımcıların demografik
bilgileri incelendiğinde, yaş oranlarına göre en düşük yaş 22 iken, en yüksek yaşa sahip
katılımcılar ise 25 yaşındadır. Katılımcıların eğitim durumlarına göre sırasıyla, %50’si lisans,
%28,6’sı yüksek lisans ve son olarak %21,4 doktora olarak belirtmiştir. Katılımcıların sürekli
ikamet ettikleri şehirlere bakıldığın ise %85,7’lik oran ile İstanbul olduğu görülmektedir.

Tablo 2 incelendiğinde ise, katılımcıların İstanbul-Beyoğlu’nu ziyaret etme sıklığı hakkındaki
bilgiler verilmiştir. Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların ziyaret sıklığına göre,
en az yılda bir kez, en fazla her gün Beyoğlu’na ve çevresine gittikleri görülmektedir.
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Tablo 1. Demografik Bulgular
Değişkenler
Yaş

22
23
24
25

N
2
5
5
5

Eğitim

Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

10
4
3

Çalışma Durumu

Öğrenci
Çalışıyor
Çalışmıyor
Freelance

2
8
6
1

Sürekli İkamet Adresiniz

İstanbul

14

Lüleburgaz

1

Ordu
Giresun

1
1

Toplam katılımcı

%

17

Tablo 2. Katılımcıların İstanbul-Beyoğlu’nu Ziyaret Etme Sıklığı
1. Katılımcı

Ayda 1

2. Katılımcı

Yılda 1

3. Katılımcı

Yılda 1 kez

4. Katılımcı

Yılda 2-3 kez. Ancak yıl içerisinde gelen misafirleri gezdirmek için 4-5 kez olabiliyor.

5. Katılımcı

Haftada 1

6. Katılımcı

2 ayda bir

7. Katılımcı

Ayda 1

8. Katılımcı

Ayda birden fazla

9. Katılımcı

Değişkenlik gösteriyor ama ortalama ayda3kez falan

10. Katılımcı

Ayda bir

11. Katılımcı

Haftada 3 gün

12. Katılımcı

Her gün

13. Katılımcı

Müsaitlik durumuma göre ayda 1 kez

14. Katılımcı

Hemen hemen her hafta

15. Katılımcı

Sene de en az 2 kez giderim

16. Katılımcı

Her gün

17. Katılımcı

Her yıl ziyaret etmekteyim.

Katılımcılara yönlendirilen İstanbul-Beyoğlu bölgesinin tarihi dokusunu nasıl değerlendirdikleri
hakkındaki düşünceleri Tablo 3’de verilmiştir. Bu doğrultuda yanıtlar incelendiğinde ortaya
genel olarak tarihi dokusunun oldukça zengin oluğunu, popüler bir bölge olduğunu ancak
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günümüzde tarihi dokusunun tahrip edildiğini, gerekli saygının gösterilmeyip karışık ve
düzensiz bir yapılaşmanın var olduğunu ve iyileştirici önlemler alınması gerektiğini
belirtmektedirler.
Tablo 3. Katılımcıların İstanbul-Beyoğlu Bölgesinin Tarihi Dokusunu Değerlendirmesi
1. Katılımcı
2. Katılımcı
3. Katılımcı

4. Katılımcı

5. Katılımcı
6. Katılımcı

7. Katılımcı

8. Katılımcı

Kozmopolit bir şehir olması sebebiyle tarihi dokusu birçok milletten iz
taşıyor.
Beyoğlu’nun tarihi dokusu anlatılmakla bitmez. Galata kulesi, taksim
meydanını gezdiğinizde bu güzelliklerin farkına varıyorsunuz. Bu tarihi
dokuyu gezmeden anlayamazsınız.
Her geçen gün tahrip ediliyor.
Ben doğma büyüme İstanbul’dayım. Beyoğlu ve çevresinin tarihi dokusu
oldukça fazla hissedilmektedir. Binaların mimari, turistlerin yoğunlukta
olarak o bölgelerde bulunması, geçmişteki gibi günümüzde de batıya ilk
basamak olma özelliği ile diğer bölgelere nazaran aykırı bir havası
olduğunu düşünmekteyim.
1870 yangınından sonra yapılan binalar oldukça etkileyici. Tarihi
yarımada gibi Osmanlı izleri değil, daha modern izler taşıyor.
Eski yapılar ile yeni yapılar birbirine girmiş durumda, tarihi doku
hissedilmiyor.
Bölgenin tarihi yapısının bozulmaması ve yapılanmaya açık olmamasını
umuyorum. Bölgenin tarihi dokusu hem yerli hem de yabancı turistler
tarafından görülmesi ve değer görmesi turistik anlamda oldukça
ülkemize olumlu katkı sağlamaktadır.
Tarihi yapıların bölgede yapılan bazı restorasyon ve peyzaj çalışmalarına
rağmen varlıkları sürdükleri söylenebilir.

9. Katılımcı

Tarihi olarak harika bir bölge.

10. Katılımcı

Farklı kültürlerin oluşturduğu kolektif fakat talan edilmiş bir miras
olarak görüyorum. Türk modernleşmesinin mekânsal hafızası olarak
değerlendiriyorum.

11. Katılımcı

Geçici ve enerjik.

12. Katılımcı

Kaybolmaya başlamış.

13. Katılımcı
14. Katılımcı
15. Katılımcı

Mevcut tarihi dokularla oynamadığı sürece gayet iyi buluyorum. Daha
da iyi olabilir ama
Şu an da hem eski dokusu var hem de yenilenmiş bir doku var. Her iki
atmosferi hissedebiliyorsun.
Evet meşhur Pera kitaplara aşklara yeniliklere kucak açmış birçok dinin
ve dilin birleştiği İstanbul’un uyumayan en popüler ve camlı
bölgelerinden biri Beyoğlu.

16. Katılımcı

Çok güzel tarihi yerleri var daha da güzel değerlendirilebilir.

17. Katılımcı

Her köşesi, her yapısıyla bizlere geçmişimizi yansıtması ve hatta tarihi
yapılarıyla o dönemleri yaşanılır kılması İstanbul-Beyoğlu bölgesini daha
özel ve anlamlı hale getirmektedir.

Katılımcıların, Beyoğlu ve çevresine ilk seyahat ettiğindeki izlenimleri ile son gittiğindeki
izlenimlerindeki karşılaştırma Tablo 4’de verilmiştir. Buna göre katılımcıların yorumlarından ilk
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gittiklerinde her şeyin daha eskisi gibi olduğunu, gelen ziyaretçilerin günümüzden daha farklı
olduğunu ve mimarisinin de çok farklı olduğunun sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu durumun
olumlu olmayıp, olumsuz yönde olduğunu belirtmektedirler.
Tablo 4. Katılımcıların İlk Seyahat ile Son Seyahatini Karşılaştırması
1. Katılımcı

Büyük bir değişim görülmektedir. Gün geçtikçe kötüye gittiğini düşünüyorum.

2. Katılımcı

İlk gittiğim zaman akşamdı. Tarihi dokuları akşam görme fırsatına sahip
olmuştum. Son gidişim de tarihi güzellikleri keşfedebilmek için gündüz saatlerini
tercih etmiştim. Beyoğlu’nun gecesi ayrı güzel gündüzü ayrı.

3. Katılımcı

Tarihsel dokusuna önem verilmeksizin yok ediliyor

4. Katılımcı

5. Katılımcı
6. Katılımcı
7. Katılımcı
8. Katılımcı
9. Katılımcı
10. Katılımcı

Babaannemler Kasımpaşa’da oturdukları için küçükken sık sık giderdik.
Neredeyse haftada 1-2 kez. O zamandan bu zamana neredeyse 10 yıl var.
Geçmişten bugüne değerlendirdiğimde ise geçmişte tarihi dokunun ve
atmosferin daha fazla hissedildiğini söylemem gerekmektedir. Kentsel
dönüşümler adı altında eski dokusunun kaybolmasına neden olduğunu
düşünmekteyim. Tarihi yapıtları en baştan yıkılması yerine orijinalliği
bozulmadan düzgün bir şekilde restore edilmesi gerektiğini düşünmekteyim.
Ayrıca bölgede yer alan dükkanların daha çok fabrikasyon ürünler yerine daha
çok el işi ürünler içermesi gerektiğini düşünmekteyim.
İlk gittiğimde binalara dikkat etmemiştim, sadece kalabalığı rahatsız edici
bulmuştum. Artık her bir yapısını ayrı ayrı biliyorum ve hayranlık duyuyorum.
Elbette yeni yapılan cami, akım vs. değil. Bunlar tarihi dokuya saygısızlık.
Bölge çok betonlaştı, eski havası yok gibi. Turizm açısından sahip olunan değerler
daha öne çıkarılmalı, daha iyi sunulmalı.
Zamanla yapılaşma ve tarihi dokunun yok edilmeye çalışılması oldukça üzücü.
Bölgede yapılan meydan düzenlemeleri ve restorasyon çalışmaları tarihi
yapıların mimari estetiğine zarar verdiği ya da gölgelediği söylenebilir.
İlki de 2 yıl önceydi çok karşılaştırma olur mu bilmiyorum ama tarihi halini
korumak yerine, yenilemeye çalıştıkları, uygunsuz düzenlemeler yaptıkları kesin
İlk gittiğimde küçük bir çocuktum ve barok cepheler, anıtsal yapılar çok etkileyici
gelmişti. Şimdi ise dikkat çeken unsur kalabalık, beton ve kötü görüntü.

11. Katılımcı

Merkez ve Etkileyici- Sadece merkez

12. Katılımcı

Giderek yok oluyor var olan tarihsel doku

13. Katılımcı

14. Katılımcı

15. Katılımcı
16. Katılımcı
17. Katılımcı

Arasında çok fark göremiyorum, ilk gittiğimde de aşırı kalabalıktı son gittiğimde
de aynı kalabalıktı.
İlk gittiğim zaman eski insanlar, eski restorana ve dükkanlar vardı. Sokaklarında
daha fazla müzik vardı. Mağazaları da bir o kadar kaliteliydi. Yani eskisinde tarih
vardı. Çiçek pasajındaki insanlar, Rum müzikleri, vs. Şu an ise yerli halk ve turist
profili olumsuz yönde etkilenmiş. Düzensizlik var.
Beşerî dokusunda yozlaşma bulunsa da tarihi doku olarak her gittiğinizde yeni
yerler keşfediyorum.
Önceden daha eski evler kafeler ve mekanlar vardı. Ancak şu an daha modern bir
hal aldı. Ama hala daha tarih kokuyor.
Eski ve yeni haliyle İstanbul/Beyoğlu eski tarihi dokusuyla kültürel alanda, ticari
ve turizm alanında ilk tercih edilen bölgedir.

Katılımcıların, yabancı turistlerin İstanbul-Beyoğlu ve çevresini ziyaret etme durumu hakkındaki
düşünceleri Tablo 5’de verilmiştir. Elde edilen bilgiler sonucunda katılımcıların, bu durumu
olumlu olarak değerlendirdikleri ve bu bölgenin turistler için birebir ziyaret etme motivasyonu
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içerdiğini düşünmektedirler. Ancak kıyaslama yapan katılımcıların eskiye nazaran günümüzde
insanların daha az ziyarette bulduklarını belirtmektedirler.
Tablo 5. Katılımcıların Yabancı Turistlerin Ziyaret Etme Durumunu Değerlendirmeleri
Daha çok Arapların tercih etmesi bölgede ki yönelimi değiştirdiğini
1. Katılımcı
düşünüyorum.
Turistlerin böyle güzellikleri ülkemize gelerek ziyaret etmelerini doğru
2. Katılımcı
buluyorum.
Turist yoğunluğu sadece belirli bölgelerinde mevcut ve geçiş güzergahı
3. Katılımcı
olarak kullanılıyor.
Yabancı turistler için oldukça güzel olduğunu düşünmekteyim. Çünkü
gittiğim ülkeler ile kıyaslandığımda bölgenin mimarisi Avrupa ile hemen
hemen aynı özellikleri taşımakta. Böylelikle kendi kültürlerinde
4. Katılımcı
izlenimler duymakta olduklarını düşünüyorum. Beyoğlu çevresinin bu
açıdan önemli bir yer olduğunu düşünmekteyim.
Her zaman eğlence turizmi için önemli bir yer olmuştur. Son zamanlarda
alışveriş turizminin fazlalaştığını görüyoruz. Özellikle İstiklal de yaşanan
bombalı saldırılardan sonra turistlerin daha az uğradığı bir yer olmuş,
5. Katılımcı
yeni yeni tekrar turist kazanmaya başlamıştır. Fakat son dönem turistler
genellikle Arap ve Beyoğlu kültürüne uygun davranmıyorlar. AVM ile
Beyoğlu arasında bir fark olduğunu anladıklarını düşünmüyorum.
Ziyaret ediyorlar ama daha iyi pazarlansa, tarihi yapıların ön plana
6. Katılımcı
çıkacağı tanıtımlar yapılsa daha çok turist ziyaret eder.
Kesinlikle ülkemize özellikle İstanbul’a gelen turistleri çekme
7. Katılımcı
özelliğinden dolayı olumlu katkılar sağladığı görüşündeyim.
İstanbul ile özdeşleşmiş olan başta Taksim meydanı ile İstiklal caddesinin
bir sembol olarak yerli ve yabancı turistler açısından ziyaret edilmesi
8. Katılımcı
gereken bir turistik destinasyon olduğu söylenebilir.
İstanbul’un en ünlü bölgelerinden biri sık sık geliyorlar, eğlence
9. Katılımcı
mekânlarında ilgilerini çekiyor.
İstanbul’un sur içinden sonra gezmeye değer yeri burası olduğu için
10. Katılımcı
normal bir durum.
11. Katılımcı

Dokuyu ve kültürü tahrip edici.

12. Katılımcı

Eskisi kadar düzgün değil.

13. Katılımcı

Tarihi değerlerimize bizden çok önem verdikleri kesin.

14. Katılımcı

15. Katılımcı

16. Katılımcı
17. Katılımcı

Çok fazla. Fakat eskiye göre daha fazlaydı ve Avrupalı turistler daha
fazlaydı. Ancak bu durum o bölgedeki ekonomiyi birebir etkilemektedir.
O kadar farlı bir havası var ki kim olursa olsun dünyanın neresinden
gelirseniz gelin bence Beyoğlu’nda her kültürün geçmişine ait yaşayan
izleri var. Bu nedenle yerli ve yabancı turistlerin tercih nedeni. Doğu ve
Batının yemek kültürü, eğlence kültürü, dini, dili, hepsinden var
keşfetmesini bilene
Beyoğlu'na bağlı olan özellikle taksimi de çok sık ziyaret ediyor ve çokça
turist ağırladığına şahitlik ediyorum. Bence en çok turist ağırlayan
yerlerin basında Beyoğlu geliyor.
Bölgenin kültürel, ekonomik ve sivil hayatın gelişmesinde turizm ve
turist ziyaretlerinin olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum.
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Tablo 6. Katılımcıların Sosyal Medyanın Etkisini Değerlendirmesi
1. Katılımcı

2. Katılımcı
3. Katılımcı
4. Katılımcı

5. Katılımcı
6. Katılımcı
7. Katılımcı

8. Katılımcı

9. Katılımcı

10. Katılımcı

11. Katılımcı
12. Katılımcı
13. Katılımcı
14. Katılımcı
15. Katılımcı
16. Katılımcı

17. Katılımcı

Sosyal medya her şey üzerinde olduğu gibi İstanbul tanıtımında da
etkili bir rol oynamaktadır. Tanıtımın nasıl yapıldığına dikkat
edilmelidir.
Sosyal medya insanlarda merak uyandırıyor. Arkadaş çevresinin
paylaşımlarında Beyoğlu’nun güzelliklerini gören kişiler meraklarını
gidermek için ziyarete gidiyorlar.
Çok fazla aktif bir yayın bulunmuyor.
Sosyal medyada özellikle İnstagram’da gidip gezilecek yer adlı profiller
ile bu bölgelerde var olan gezilecek yerlerin tanıtımı yapılmaktadır.
Bana kalırsa sosyal medyada bu tür farkındalıklar ile tarihi ve kültürel
mirasa sahip çıkılabilmesi adına farkındalık yaratılabilir.
Gezi zamanlarından önce eğlence için çok yayınlanıyordu, Gezi
olaylarında da görseller arttı. Şu an bir etkisi olduğunu düşünmüyorum.
Sosyal medya günümüzde doğru kullanıldığında her konuda olduğu
gibi bu konuda da etkisi olacaktır. Ama sosyal medyada nasıl bir
çalışma var bilgim yok Beyoğlu bölgesi için.
Olumlu etkilediğini düşünüyorum. İnsanlar üzerinde daha fazla merak
ve keşfetme duygusu oluşturması bölge için olumlu etki yaratmaktadır.
Özellikle bölgede bulunan tarihi ve kültürel yapılar başta olmak üzere
sokak sanatçılarının eserlerini, gösterilerinin sosyal medyada tanıması
hem bölgenin tanıtımına hem de ziyaret edilmesi üzerinde bir niyet
uyandırdığı söylenebilir.
Fazla paylaşım yapılan, tartışılan, olaylarla karşılaşılan bir alan,
popülerliğini artırıyor ve tabi bölgeye yapılan müdahaleyi de.
Sosyal medyanın etkisi belki gençler üzerinde farkındalık uyandırıyor
olabilir bazı kültürel miras eserlerine zarar verileceği veya verildiği
zaman sosyal medyadan görüyor veya örgütleniyoruz. Bunun dışında
bilgilendirici sosyal medya hesapları sayesinde Pera bölgesi tarihini
öğrenenler oluyor olabilir.
Tarihi yapılara yönelik tanıtım yapılmalı, turlar düzenlenmeli, çevre
düzenlemesi ve temizliğe önem verilmeli.
Geliştirilebilir.
Sosyal medyanın her mecraya olduğu gibi buraya etkisi yoğun bir
şekilde hissedilmektedir. Yalnız kötü olanı iyi yönleriyle değil genelde
kötü yönleriyle etki altına alması üzücü
Olumlu yönde etkilerinin olduğunu düşünmekteyim. Turizm açısından
reklam oldukça önemli.
Tabi ki ekolojinin aktif olarak kullanıldığı günümüzde etkisinin büyük
olduğunu düşünüyorum
Öncelikle artık insanlar daha tarihi ve antik tarz kafe ve mekanları daha
çok beğenmeye başladı ve sosyal medya da sıkça fotoğraf paylaşıldığını
görüyorum.
Sosyal medya birçok platformun bulunduğu ve çok büyük bir kitleye
hizmet verdiği için genel ve bireysel paylaşımların insanlar üzerinde
olumlu etkisi olduğu nu düşünüyorum.
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Tablo 7. Katılımcıların Şair ve Yazarların Eserlerinde Bahsetmesini Değerlendirmesi
1. Katılımcı

Olumlu değerlendiriyorum. Herkes kendinden bir şeyler bulabilir.

2. Katılımcı

Bu güzellikleri şairler, yazarlar eserlerinde bahsederek insanlarda merak
uyandırmayı başarıyorlar. Şairlerin, yazarların eserlerin de Beyoğlu’ndan
bahsetmelerini doğru buluyorum.

3. Katılımcı

Dünya mirası olmasından dolayı olduğunu düşünüyorum.

4. Katılımcı

5. Katılımcı

İstanbul-Beyoğlu’nun sadece tatil amaçlı turizm yerine, birçok alternatif
turizm çeşitlerine hitap ettiği için oldukça zengin bir kültüre mirasa sahip
olduğu, kitaplara konu olduğu için ve ölümsüzleşeceği için oldukça
olumlu bir açıdan değerlendiriyorum.
Çok normal. Sanatın ve sanatçının doğduğu bir yer, etkilenilmemesi
imkânsız. 1300’lü yıllardan beri de elçiliklerin, ticaretin burada yer alması
hep hatıralarda yer etmesine, gezginlerin notlarına yansımıştır.

6. Katılımcı

Bilgim olmadığı için yorum yapamayacağım.

7. Katılımcı

İnsanlarda merak uyandırması ve gizemi bölgeye çekicilik katmaktadır.

8. Katılımcı

9. Katılımcı
10. Katılımcı

11. Katılımcı

12. Katılımcı
13. Katılımcı

14. Katılımcı

15. Katılımcı

Başta Türkiye olmak üzere bölgenin hem edebi alanda hem de turistik
açıdan dünyadaki diğer destinasyonlara kıyasla tanımasına katkı
sağladığı ve edebiyat turistleri açısından Beyoğlu bölgesinin popüler bir
gezi rotası olarak algılanmasına katkı sunduğu söylenebilir.
Eski bir yerleşim alanı, güzel ve dikkat çekici, bir sürü esere konu olacak
kadar güzel olmasıyla ilgili olduğunu, farklı bir ruhu olduğunu
düşünüyorum.
İnsan etkilendiği yerleri sanatsal faaliyetlerine de yansıtır. İstanbul
dahilinde Beyoğlu dışında pek de bahsedecek aynı değerde bir yer yok.
Bölgenin doğal çekicilik anlamında bozulmadan özgün kalması
gerektiğini düşünüyorum ve özellikle yabancı turistler tarafından çok
ziyaret edilmesi ve beğenilmesi ülkemize olan ve özellikle İstanbul’a
turist akışını arttırmaktadır.
Beyoğlu İstanbul’un kalbi ve birçok hayatın kesiştiği bir nokta. Kültürel
eserlerde olması çok önemli.
Bu gibi yerlere isim yapmış veya yapmamış şair ve yazarların değinmesi
son derece önem teşkil etmektedir. Tarihi dokularımız unutulmamalı.
Eski şairlere ve yazarlara göre eski dokusunu yansıtmakta. Günümüz şair
ve yazarları günümüzü anlatıyor. Beyoğlu ve çevresini her şair ve yazar
gezip gördüklerini yansıtıyor. Bu durum bizlere eserlerin yazıldığı
dönemler hakkında bilgi verdiğini düşünmekteyim.
Çok olumlu buluyorum mesela Değerli Yazar sanatçı çok yönlü güzel
insan Zülfü Livaneli’nin Serenat romanının 34 ülkede yayınlanması
okumayı seven insanların buraları merak edip ülkemizi ziyaret etmesi
çok güzel bir duygu.

16. Katılımcı

Çok normal. Çünkü tarihle iç içe.

17. Katılımcı

Birçok sanata, esere konu olan Beyoğlu’nun insanlar üzerinde merak
uyandırdığını düşünüyorum.

Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların sosyal medyanın İstanbul-Beyoğlu ve çevresinin
üzerindeki etkisini nasıl değerlendirdikleri hakkındaki düşünceleri yer almaktadır. Tablo
incelendiğinde, katılımcıların düşünceleri doğru bir şekilde kullanıldığında ve düzgün bir
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şekilde reklamlar yapıldığında sosyal medya kullanıcısı açısından daha bilgilendirici olabileceği
düşüncesi ortaya çıkmaktadır.
Son olarak Tablo 7’de katılımcıların şair ve yazarların eserlerinde İstanbul-Beyoğlu ve
çevresinden bahsetmesi konusundaki düşüncelerine yer verilmiştir. Katılımcıların bu konudaki
yorumları genel olarak bakıldığında olumlu olarak değerlendirilmiştir. Ancak katılımcılardan
sadece bir kişi konu hakkında bilgisi olmadığını belirtmiştir.
Gerçekleştirilmiş olan bu araştırma kapsamında, toplamda 22-25 yaş arasındaki on yedi
katılımcının verdiği yanıtlar çerçevesinde oluşmaktadır. Katılımcıların eğitim durumları lisans,
yüksek lisan ve doktora olarak değişmektedir. Buna ek olarak çalışma durumları sırasıyla iki kişi
öğrenci, sekiz kişi çalışıyor, altı kişi çalışmıyor ve son olarak bir kişi freelance şeklinde çalıştığını
belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların sürekli ikamet adresleri incelendiğinde bir kişi Lüleburgaz, bir
kişi Ordu, bir kişi Giresun ve çoğunluklu sayı ile on dört kişi İstanbul olarak belirtmiştir.
Araştırma kapsamında yönlendirilen, altı mülakat sorusu incelendiğinde, alanyazında belirtilen
bilgileri destekleyen yanıtlar elde edilmiş olduğu görülmektedir. Bu kapsamda katılımcıların,
ortak düşünceleri İstanbul-Beyoğlu ve çevresinin büyük bir tarihe sahip olduğu ve edebi
eserlerde İstanbul-Beyoğlu çevresinden bahsedilmesinin hem tarihi zenginliğini ve kültürel
özelliklerini destekler nitelikte olduğunun ve hem de turizm açısından oldukça olumlu sonuçlar
içerdiğini belirtmektedirler.
Alanyazında belirtildiği gibi sosyal medya doğru kullanılırsa oldukça iyi düzeyde iyileşme
sağlanabileceği ve gerçekleştirilen değişimlerin orijinal yapısını tahrip edici özelliği taşıdığı
sonucu, araştırma kapsamında elde edilen yanıtların da bu gerçeği destekler nitelikte olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte yazarların ve şairlerin eserlerinde İstanbul-Beyoğlu çevresinden
bahsetmeleri okuyucularda bölge hakkında merak uyandırmasıyla, seyahat etme isteği
uyandırmaktadır. Ayrıca tarihi açıdan araştırmacı ve tarihe ilgisi olan kişiler, yaşanan
dönemlerden kalan eserleri ve izlenimleri gelip yerinde incelemek için destinasyon tercihlerini
bu yönde geliştirmektedirler. Kısacası insanların geçmişlerini araştırmaları ve atalarının gezip
gördükleri yerler hakkında, günümüzde kendilerinin de bilgi sahibi olmaları ve merak etmeleri
İstanbul-Beyoğlu çevresine gerçekleştirdikleri seyahatlerin sebeplerini açıklamaktadır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
İnsanlar, seyahat etmek istedikleri yerleri seçerken, onları motive edebilecek birçok etkene ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu etkenler kişilerin, kişisel özelliklerine, ilgi alanlarına, yaşadıkları toplum ve
aile kültürleri gibi etmenlere bağlı kalarak değişiklik göstermektedir. Ancak seyahat planları
yapılırken gidilecek bölgenin tarihi ve kültürel özellikleri, konumu ve benzeri detaylar hakkında
bilgi edinilmektedir. Turistler tarafından yapılan bu araştırmalar sonucunda, bölge hakkında ya
merak duygusu artmakta ya da bir başka destinasyona yönelim oluşabilmektedir. İstanbul ise
gerek coğrafi konumu açısından gerekse kültürel ve tarihi zenginliği açısından dünya genelinde
oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayrıca konumu gereği Asya ülkelerinden Avrupa
ülkelerine veya tam tersi gidiş gelişlerde turistler için aktarma şehri olarak da kullanılmaktadır.
18-25 yaş arasındaki genç bireyler, ülkeler için oldukça önem taşıyan grubu oluşturmaktadır.
Değişen düzene çabuk adapte olabilme, sürekli okuyup yazarak kendilerini geliştirme, farklı
kültür ve değerlere açık olma gibi nitelikleri taşıyabildikleri için ülkeler adına sürekli yatırım
yapılarak her anlamda geliştirilmek istenen yaş grubudur. 18-25 yaş arasındaki gençlerin
gerçekleştirdiği seyahatlere, gençlik turizmi denmektedir. Gençler bulundukları yaştan ve
günümüzdeki imkânlarından dolayı açık görüşlü ve karşılaştırma yapan, doğru olanı görerek
bunu dile getirebilen kesimdir. Bu doğrultuda sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaktadırlar.
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Bir konu ve bölge hakkındaki bilgileri internet üzerinden edinebilmektedirler. Buna ek olarak
seyahatlerini internet aracılığıyla kendileri organize ederek en hesaplı ve en uzun şekilde
organize etmektedirler.
Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurularak yapmış olduğumuz çalışmada on yedi 22-25 yaş
arasındaki katılımcıların, İstanbul-Beyoğlu ve çevresinin tarihi dokusunu, ilk seyahatleri ile son
seyahatleri sırasındaki izlenimlerini karşılaştırmaları, yabancı turistlerin bu bölgeleri ziyaret
etme durumları, sosyal medyanın etkisini ve son olarak ebedi eserlere konu olması hakkındaki
düşünce ve değerlendirmeleri konu alınmıştır. Buna istinaden elde edilen sonuçlar alanyazında
(Dinçer ve Ertuğral, 2000; Belge, 2010; Oğuz, 2011; Aksoy ve Robins, 2011; Yaşar, 2012; Akgül,
2017; Erbey, 2017) belirtilen bilgileri desteklemektedir. Araştırma kapsamında elde edilen
yanıtlar değerlendirildiğinde İstanbul-Beyoğlu çevresinin tarihi dokusu hakkında, kozmopolit
bir yapısı olduğundan, çok uluslu bir yapısının var olduğu, diğer semtlere göre Beyoğlu’nun
aykırı bir yapısının olduğundan, ancak mimari yapılarına eskisi kadar değer verilmediğinden ve
restorasyon adı altında tahrip edildiği sonucuna varılmıştır. Katılımcılar ilk ziyaret ettiklerindeki
izlenimleri ile son gittiklerindeki izlenimleri karşılaştırıldığında, genel sonuç olarak eskiye göre
günümüzde tahrip edilmelerin meydana geldiğinin ve tarihi dokusunun silinmeye başladığını
belirtmektedirler. Bu değişimin sebeplerini değişen yabancı turist profiline de bağlamaktadırlar.
Bir diğer soruya verilen cevaplar birbirine destekleyen niteliktedir.
Yabancı turistlerin gelişini tarihi değerlere önem verdiklerine, iki farklı kültür olan Doğu ve Batı
kültürünü yansıttığını düşünerek olumlu açıdan değerlendirmektedirler. Fakat katılımcıların
bazıları ise bu durumu değişen turist profiline bağlayarak düzensiz ve tahrip edici şeklinde
değerlendirmektedir. Ancak elde edilen yanıtlar genel olarak değerlendirildiğinde İstanbulBeyoğlu ve çevresinin tarihi ve kültürel zenginliğinden kaynaklandığını düşünmektedirler.
Ayrıca katılımcıların sosyal medya hakkındaki düşünceleri incelendiğinde, sosyal medyanın
aktif kullanılmasından kaynaklı turistlerin paylaşılan fotoğraflar ile reklamları yapılarak ilgi
uyandırabilmektedir. Ancak katılımcılara göre, geliştirilmeli yani daha faydalı bilgiler ile aktif
bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Edebi eserler değerlendirildiğinde ise, katılımcılar bu
durumu eserlerden bilgiler edinildiği ve her eser kendi yazıldığı dönem hakkında bilgi aktardığı
için insanlar okuduğu zaman o bölgeleri gidip görme isteği duymaya başlamaktadır. Böylelikle
o bölgenin turist potansiyelini arttırdığı düşünülmektedir ve bunun da olumlu bir durum olarak
değerlendirmektedirler. Katılımcıların düşünceleri değerlendirildiğinde ortaya çıkan nihai
sonuç, İstanbul-Beyoğlu ve çevresine yapılan düzenlemeler ve restorasyonlar orijinal hallerini
bozmamalıdır. Sosyal medya kullanımı ise daha aktif ve bilgilendirici şekilde düzenlenmeli ve
kullanımı bu şekilde devam ettirilmelidir.
Gerçekleştirilmiş olan çalışmada kısıtlar bulunmaktadır. Bu kısıtlardan en önemlisi covid-19
virüs salgını nedeniyle mülakat soruları katılımcılara internet ortamında ulaştırılmıştır.
Araştırma kapsamında 18-24 yaş arasındaki bireyler tercih edildiği için düşünceler tek bir yaş
grubunu kapsamaktadır. Eğer genişletilmek istenirse daha fazla kişi ile farklı yaş gruplarındaki
kişilerin düşünce ve değerlendirmeleri karşılaştırılabilir. Araştırmanın evreni olarak sadece
İstanbul-Beyoğlu yerine daha geniş bir mekânda tercih edilebilir. Bunlara ek olarak İstanbul’un
özellikle Beyoğlu ve çevresi gibi kültürel değere ve zenginliğe sahip olan bölgelerin tarihi
değerleri korunmalı ve sahip çıkılmalıdır. Restorasyon adı altında kültürel ve tarihi yapıtların
özellikleri bozulmamalıdır. Eski dokusu ve kültürü korunmalıdır. Bu doğrultuda sosyal
medyada yapılan reklamlar ve tanıtımlar bölge hakkında geçmiş değerlerini yansıtabilen, merak
uyandırabilen türde olmalıdır. Son olarak İstanbul-Beyoğlu bölgesinin yazarlar ve şairler
tarafından geçmişte ve günümüzde eserlerinde konu almaları dönemler arasındaki farklılıkları
ve benzerlikleri daha somut bir şekilde görmemize neden olmaktadır. Bu tür yazılı belgelere
sahip çıkılarak, insanlar teşvik edilmelidir.
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Abstract
This research examines the effect of consumer regret on customer satisfaction and behavioral
intention. The sample group of the research consists of customers who experienced restaurants
in Gaziantep and regretted as a result of this experience. In the study, 435 questionnaires were
found suitable for data analysis according to the convenience sampling method. The collected
data were analyzed with Smart PLS 3 (Partial Least Squares) program and the structure,
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GİRİŞ
Son yıllarda (tekel olma durumu dışında) neredeyse her sektörde büyük bir rekabet ortamı
bulunmaktadır. Bu rekabet, işletmeleri rakiplerinden farklılık arz eden stratejiler geliştirmeye ve
uygulamaya zorlamaktadır. İşletmeler, müşterileri tatmin etmek ve bunu sürdürmek ve de
pişmanlık, hayal kırıklığı, suçluluk gibi kendilerine zarar verme potansiyeli olan, istenmeyen
senaryoları yönetmek zorundadırlar. Bu nedenle mevcut müşterilerinin duygularına,
eğilimlerine ve algılarına daha fazla odaklanmaktadırlar. Zira mevcut müşteriyi elde tutmak yeni
müşteri edinmekten daha az maliyet gerektirmektedir.
Satın alma kararı sonrasında pişmanlık veya hayal kırıklığı yaşayan tüketicilerin işletmeye zarar
verme ihtimalleri yüksektir (Zeithaml, 1996; Maiyaki ve Mokhtar, 2011). Bu nedenle pişmanlık,
işletmeler için yönetilmesi ve sonuçları üzerinde durulması gereken bir kavramdır. Roseman vd.,
(1994) olumlu/olumsuz duyguların; düşünceleri, eyleme yönelik eğilimleri, eylemleri ve
motivasyonel hedefleri belirgin olarak farklılaştırabileceğini belirtmektedirler. Ayrıca her satın
alma eylemi bir karar içermektedir (Zeelenberg ve Pieters, 2007). Bu kararların içsel (bilgi
kaynaklarına erişim kabiliyeti vs.) veya dışsal (rekabet vs.) etkenlere bağlı olarak her durumda
tatmin ve haz yaratması ise mümkün olmamaktadır. Örneğin, bilgiye erişim olanaklarının gün
geçtikçe artması tüketicilerin satın alma karar sürecinin her aşamasında satın almak istediği
ürün/markaya ilişkin farklı bilgiler edinmesini kolaylaştırsa da erişimin sonsuz bir döngü
içermesi satın alma kararı sonrası değerlendirme aşamasında pişmanlığı bazen kaçınılmaz
kılmaktadır.
Literatürde işletmelerin ürünlerine ilişkin pişmanlık yaşayan müşterilerin, tatmin ve davranışsal
niyetlerine yönelik etkilerine ilişkin sınırlı sayıda çalışmaya rastlanılmıştır (Roese ve Olson, 1995;
Wu ve Wang, 2017; Bui vd., 2011). Ancak değişkenlerin farklı kültür ve coğrafyalarda irdelenmesi
önemli gözükmektedir. Bu çalışmanın evrenini Gaziantep’teki restoranlarda tüketim yapan ve
bu tüketimin sonucunda pişmanlık yaşayan müşteriler oluşturmaktadır. Restoranlar, rekabetin
yoğun olduğu bir sektörde yer almaktadır. Özellikle iş yaşamının yoğunluğuna bağlı olarak hazır
yemek kültürünün gelişmesi ve daha birçok neden müşterileri restoranlardan hizmet almaya
yönlendirmektedir (Solunoğlu ve Nazik, 2018). İşletmelerden yararlanan müşterilerin satın alma
sonrasındaki tatmin ve pişmanlık duygularının davranışsal niyetlerine olan etkilerinin
incelenmesi, işletmelerin geleceğe ilişkin stratejiler oluşturmaları için önemli gözükmektedir. Bu
nedenle bu çalışma restoranlarda satın alma kararı sonrası pişmanlık yaşayan müşterilerin
pişmanlıklarının, tatmin ve davranışsal niyetlerine olan etkisine odaklanmaktadır. Ayrıca
tatminin davranışsal niyete olan etkisi de irdelenmektedir. Böylelikle hem uygulayıcılara öneriler
sunulması hem de pişmanlık literatürüne katkı sağlanması amaçlanmıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Pişmanlık ve Tüketici Pişmanlığı
Almış olduğu bir karardan ya da yaşadığı bir olaydan dolayı “farklı bir şey yapmalarının daha iyi
olacağı” düşüncesine sahip olmadığını iddia eden birilerini bulmak neredeyse imkânsızdır. Zira
hatalı bir karar ve buna eşlik eden talihsiz bir sonuçla karşılaşmak, yaşam sürecinde öngörülemez
bir durumdur. Bu durum pişmanlığı yansıtmaktadır (Gilovich ve Medvec, 1995: 379). Pişmanlık,
karar vermenin bir sonucudur (Zeelenberg ve Pieters, 2007). Landman (1993: 36) pişmanlık
kavramını “talihsizlik, kısıtlama, kayıp, ihlal, hata veya hatalardan kaynaklanan bilişsel ve
duygusal olumsuz duygular” olarak tanımlanmaktadır. Pişmanlık, “zıt düşünce” sürecinde
bilişsel uyumsuzluk yaratan olumsuz bir duygudur. Karşıt düşünceler, bir gerçekliği (içinde
bulunduğu durum) ve karşıt bir gerçekliği (içinde olabilecek durum) karşılaştırarak yaratılır.

911

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 909-924.

Karar verici sabitlerin “eğer… ya… ya……” gibi düşünceleri varsa, o zaman olumsuz duygudan
kaynaklanan bilişsel uyumsuzluğa “pişmanlık” denir (Delacroix ve Jourdan, 2007: 28). Pişmanlık
kavramının özünde istenmeyen olumsuz duygular ve algılar belirgindir (Gilovich ve Medvec,
1995; Mellers vd., 1997). Pişmanlığa bağlı oluşan olumsuz duygular, bireysel motivasyonu azaltır
ve içsel değerlendirmeleri arttırır. Roseman vd., (1994) duyguların; düşünceleri, eyleme yönelik
eğilimleri, eylemleri ve motivasyonel hedefleri belirgin olarak farklılaştırabileceğini
belirtmektedir. Diğer ifadeyle, gelecekteki davranışları öngörmek, duygusal öğeleri
tanımlamakla mümkündür. Pişmanlık da çoğunlukla beklentilerin karşılan(a)mamasından
kaynaklanan ve mutsuzluk gibi olumsuz duygular ortaya çıkaran bir olgudur. Bu durum hayal
kırıklığı ve suçlulukla birleşen yoğun olumsuz duygular içerir ve gelecekte aynı davranışın
tekrarlanmasını engeller (Zeelenberg ve Pieters, 2007). Pişmanlık daha iyi bir durumun
oluşacağının farkına varılması veya hayal edilmesi sonrasındaki karşı-duygu durumunu yansıtır.
Pişmanlık esasında deneyim oluşturur ve bu deneyim, seçim veya davranış odaklı karşı-olgusal
düşüncelere bağlıdır ve yoğunluğu karşı-olgusal alternatiflerin mevcudiyetine göre değişir
(Marcatto ve Ferrante, 2008: 87).
Çoğunlukla psikoloji literatüründe irdelenen pişmanlık kavramı tüketici literatüründe
tüketicilerin bir alışverişe yönelik olumsuz duygu ve algıları olarak değerlendirilmiştir (Yi ve
Cha, 2005; Bui vd., 2011). Bui vd. (2011: 1069-1070) tüketici pişmanlığının sayısız olumsuz
sonuçları göz önüne alındığında, pişmanlığa ilişkin olumsuz duyguların markaya yönelik
(örneğin marka değiştirme, tatminsizlik) etkilerinin incelenmesinin önemli olduğunu
belirtmektedir. Literatürde tüketici pişmanlığına yönelik çalışmalar yoğunlukla ekonomik
değişim ilişkisine (fayda-maliyet) dayandırılmıştır. Örneğin, Simonson (1992) bir tüketicinin
tercihlerinden dolayı pişmanlık duygusunu; zamana, marka ismine ve fiyata dayandırmaktadır.
Buna göre bir tüketici satın almak istediği bir ürünü ileride daha iyi bir satış imkânı olacağı
düşüncesiyle ertelediğinde, sonraki dönemde satıştan elde edilen faydalar, erteleme
dönemindeki faydadan daha az olduğunda, tüketicide pişmanlık oluşacaktır. Aynı durum
ürünün başlangıçta tercih edilmesiyle sonraki faydaların daha fazla olması ile de açıklanabilir.
Ayrıca tüketici güvenli bir seçim gibi görünen ancak nispeten yüksek fiyatlı (örneğin, tanınmış
bir marka) ve kalitesi yüksek belirsizlikle ilişkili olan (örneğin, bilinmeyen/daha az bilinir olan
bir marka) daha ucuz bir alternatif arasında seçim yaptığında, tanınmış/fiyatı yüksek markanın
faydasının diğerinden düşük olması durumunda (ya da tam tersi durumda) pişmanlık yaşanması
muhtemeldir (Simonson, 1992: 106-107). Punj (2012: 797) çalışmasında tüketiciler için bir seçim
yapmanın, seçilen kadar çekici olabilecek diğer seçenekleri de kapsadığını, böylelikle tercih
edilmeyen alternatif/alternatiflerin pişmanlık maliyeti yaratacağını belirtmektedir. En iyi fiyatı
arayanlar için bu maliyetler düşüktür ancak, en iyi ürün uyumunu arayanlar için, özellikle de
son seçimleri değerlendirmek (önemli ürün özellikleri arasında zor değişimler içeriyorsa)
oldukça yüksek olabilir. Rotemberg (2009: 1)’de benzer şekilde tüketici pişmanlığını fiyat
değişimlerine yönelik algıya dayandırmaktadır. Buna göre bir tüketici depolanabilme özelliği
olan (hatta olmayan) bir ürünün fiyatının artmasından dolayı bile başlangıçtaki beklentilerinden
dolayı pişmanlık yaşayabilmektedir. Bu beklentiler, tüketicilerin satın almasını zorlaştırır ayrıca
tüketiciler bu beklentilere daha önce düştükleri ve nihayetinde zarara uğradıkları için pişmanlık
kaçınılmaz bir durum olacaktır.

Müşteri Tatmini
Müşteri tatmini, bir işletmeye yönelik beklenti içerisinde olan tüketicinin algıladığı performans
düzeyinin beklentileri karşılaması olarak ifade edilmektedir (Nguyen vd., 2018: 3). Bir tüketicinin
bir işletmenin ürününden ya da markasından tatmin yaşaması muhtemel bir süreci yansıtır.
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Giese ve Cote (2000), tatminin zamanlamasına dikkat çekmektedir. Buna göre müşteriler tüketim
öncesinde, tüketim esnasında ve tüketim sonrasında üründen tatmin yaşayabilmektedirler. Bu
yüzden tatmine ilişkin ölçümlerin sadece deneyim sonrasında aranması eksik bir değerlendirme
yaratmaktadır (Giese ve Cote, 2000: 12). Ayrıca müşteri tatmini oluşturmak için salt müşteri
odaklı olmak yerine tatmin yaratan unsurlardan olan çalışan memnuniyetinin de oluşturulması
gerekir. Zira tatmin, memnun, sadık ve üretken çalışanlar tarafından oluşturulan müşterilere
sunulan hizmetlerin değerinden büyük ölçüde etkilenir (Chi ve Gursoy, 2009: 247). Müşteri
tatmini işletmeler için önemli avantajlar yaratır. Örneğin müşteri tatmininin neredeyse her
işletmenin karlılığı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Müşteriler, beklentileri karşılayan ya da
aşan ürün algısına sahip olduklarında, yaşadıkları tatmine dayalı pozitif ağızdan ağıza iletişime
yönelir ve ayrıca tatmin sayesinde mevcut müşterilerin elde tutulması işletme karlılığını önemli
ölçüde arttırır (Ilieska, 2013: 328). Müşteri tatmini ayrıca rekabetçi piyasalarda rekabet avantajı
elde etmek için önemli bir argümandır (Khuong ve Dai, 2016: 228). Müşteri tatmini, bir iş
stratejisinin yanı sıra mevcut müşteriyi elde tutma ve tekrar satın almanın da önemli bir
bileşenidir. Bu nedenle işletmelerin müşteri tatmini sağlamak adına fikir ve yöntemler
geliştirilmesi önemlidir (Khadka ve Maharjan, 2017: 5). Müşterinin tatmin seviyesi yüksekse aynı
ürünün tekrar tercih olasılığı da artacaktır. Ayrıca müşterinin mal veya hizmeti sözlü olarak
tavsiye edeceği tutumsal bir bağlılık yaratacaktır. Diğer bir deyişle, müşteri tatmininin hem
tutumsal hem de davranışsal sadakat yaratması olağan bir durumdur (Cheng, 2011: 151).

Davranışsal Niyet
Davranışsal niyetler, insanların belirli şekillerde davranmaları için kendilerine verdikleri
talimatlar olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bir eylemin gerçekleştirilmesine yönelik iradi
kararlardan oluşur. Psikoloji bağlamında bir davranış niyeti, kişinin davranış yapma
motivasyonunu işaret etmektedir (Şahin ve Solunoğlu, 2019: 387). Diğer ifadeyle davranışsal
niyetler bir kararın hem yönünü (yapmak/yapmamak) hem de yoğunluğunu (bir şeyi yapmak
için ne kadar zaman ve çaba sarf etmeye hazır olduğunu) içermektedir (Sheeran, 2002: 2).
Davranışsal niyet esasen üç bağımsız öncülün bir fonksiyonudur; tüketicilerin tutumu, öznel
normu ve algılanan davranışsal kontrol (Mamman vd., 2016: 51). Fishbein ve Ajzen (1975: 368372)’e göre davranış ve davranışsal niyetler arasındaki ilişki (i) niyet ölçüsünün doğrudan
gözlemlenen davranışa ne derece karşılık geldiği (ii) niyetin ölçülmesi ile davranışın meydana
gelmesi arasındaki zaman aralığı ve (iii) katılımcının kendi niyetleri doğrultusunda veya
başkalarının yardımı olmadan hareket etme derecesine bağlıdır (Miniard ve Cohen, 1981: 311).
Zeithaml vd. (1996), davranışsal niyetlerin olumlu veya olumsuz olabileceğini belirtmektedir.
Olumlu davranışsal niyet genellikle işletmeyle bağ kurma, iş hacminin artması, işletme lehine
pozitif söylemler ve daha fazla ödemeye razı olma ile sonuçlanır. Olumsuz davranışsal niyet ise
müşterilerin marka değiştirme niyetini arttırmaya, işletmeyle olan ilişkinin yoğunluğunu
azaltmaya, olumsuz söylemlere (arkadaşlara veya dış kurumlara şikayet etme) ve daha fazla
ödemeye isteksiz olmaya neden olur (Zeithaml vd., 1996: 34; Maiyaki ve Mokhtar, 2011: 44;
Kement, 2019: 376). Davranışsal niyetler, müşterilerin, işletmelere sadık kalarak tekrar ziyaret
etmelerini, ağızdan ağıza iletişim yoluyla bir başkasına tavsiye etmelerini ve satın alacağı
mal/hizmet için daha fazla ödemeye razı oldukları bir değerin ölçüsü olarak açıklanmaktadır (Yu
vd., 2014: 760). Bu değer ölçütleri aynı zamanda davranışsal niyetin üç boyutunu yansıtmaktadır.
Bu boyutlar Zeithaml vd., (1996)’nin çalışmasındaki olumlu davranışsal niyete yönelik
değerlendirmeleri içermektedir. Buna göre tekrar ziyaret etme niyeti, kişinin mevcut durumu ve
olası koşulları göz önünde bulundurularak, aynı şirketteki hizmete ilişkin tekrar satın alma kararı
vermesidir (Çavuşoğlu ve Bilginer, 2018: 76). Davranışsal niyetin bir diğer boyutu tavsiye etme ise
tüketicilerin tavsiye içeren söylemlerle aynı üründen tekrar satın alma niyetini yansıtmaktadır
(Sotiriadis, 2017: 35). Davranışsal niyetin son boyutu olan daha fazla ödeme yapmaya razı olmak ise
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bir işletmenin tüketicilere yönelik maksimum fiyat sunumlarına rağmen alıcılar tarafından tercih
edilmeye devam edilmesi olarak ifade edilmektedir (Didier ve Lucie, 2008: 482).

KURAMSAL ÇERÇEVE
Pişmanlık da çoğunlukla beklentilerin karşılan(a)mamasından kaynaklanan ve mutsuzluk gibi
olumsuz duygular ortaya çıkaran bir olgudur. Bu durum hayal kırıklığı ve suçlulukla birleşen
yoğun olumsuz duygular içerir (Zeelenberg ve Pieters, 2007). Bir karardan dolayı pişmanlık ne
kadar büyük olursa, karardan duyulan tatminin o kadar az olduğu bulgulanmıştır (Roese ve
Olson, 1995). Zira pişmanlık tüketicinin olumsuz duygulara kapılmasına ve dolayısıyla alınan
karardan tatminsizlik yaşamasına neden olmaktadır. Örneğin Taylor (1997), film tercihi yapan
müşteriler üzerinden gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında, seçilen film hakkındaki beklentilerinonaylanmamasına ek olarak, reddedilen (seçilmeyen alternatiflerin) filmlerin beklenen
kalitesinin (yani pişmanlık için bir sebep) seçilen filme ilişkin memnuniyeti etkilediğini tespit
etmiştir. Özellikle, reddedilen filmlerin beklenen kalitesi ne kadar yüksek olursa, seçilen filmden
memnuniyet o kadar düşük olmaktadır (Zeelenberg ve Pieters, 2007: 9). Literatürde yapılan
incelemeler ve ulaşılan kaynaklar nispetinde sınırlı sayıda çalışmanın tüketici pişmanlığı ve
müşteri tatmini arasındaki ilişkiyi irdelediğine ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan Bui vd., (2011) 125
tüketici ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında pişmanlığın müşteri tatmin seviyesini düşürdüğü
ve marka değiştirme niyetini artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Charles (2014) 402 tüketici ile
gerçekleştirdikleri çalışmasında pişmanlığın müşteri tatmini üzerinde anlamlı etkisi olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Liao vd., (2017) 268 tüketiciden toplanan verilere göre beklentilerin
onaylanmasının, arama çabalarının ve alternatiflerin çekiciliğinin pişmanlığın önemli
belirleyicileri olduğunu ve pişmanlığın müşteri tatmini ve tekrar satın alma niyetini anlamlı
olarak etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.
Bu değerlendirme ve çalışmalardan yola çıkarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:
H1: Pişmanlık, müşteri tatminini negatif etkiler.
Zeithaml vd. (1996), davranışsal niyetlerin olumsuzluk içerebileceğini belirtmektedirler.
Olumsuz davranışsal niyet müşterilerin marka değiştirme niyetini arttırmaya, işletmeyle olan
ilişkinin yoğunluğunu azaltmaya, olumsuz söylemlere (arkadaşlara veya dış kurumlara şikâyet
etme) ve daha fazla ödemeye isteksiz olmaya neden olur (Maiyaki ve Mokhtar, 2011: 44).
Zeelenberg ve Breugelmans (2008: 589), pişmanlık ve suçluluğun kişinin sorumlu olduğu
olumsuz sonuçlardan kaynaklanan duygular olduğunu ifade etmektedir. Beklentilerin
karşılanmamasına yönelik olumsuz duygular ve hayal kırıklıkları gelecekte aynı yönde/benzer
tarzda karar oluşturmayı engelleyecektir. Literatürde pişmanlık ve tüketici davranışlarına ilişkin
çalışmalara rastlanılmaktadır (Wetzer vd., 2007; Bui vd., 2011; Aydın ve Unal, 2016; Cui ve Niu,
2017). Wu ve Wang (2017), satın alma kararlarından pişmanlık yaşayan tüketicilerin negatif
ağızdan ağıza iletişim davranışına yöneldiklerini belirtmektedirler. Wetzer vd. (2007), negatif
iletişime neden olan faktörleri ve bu faktörlerin gerekçelerini restoran müşterileri üzerinden
incelemiş buna göre pişmanlık duyan tüketicilerin sosyal bağları güçlendirmek veya diğer
kullanıcıları uyarmak için; öfke yaşayan tüketicilerin duygularını yaymak veya intikam almak
için; hayal kırıklığına uğramış tüketicilerin ise başkalarını uyarmak için negatif ağızdan ağıza
iletişime yöneldiklerini tespit etmişlerdir. Aydın ve Unal (2016) otomobil satın alan tüketicilere
yönelik çalışmalarında ilk kez otomobil satın alan tüketicilerin pişmanlıklarının tekrar satın alma
niyetleri üzerinde daha fazla etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bui vd., (2011) 125 tüketici ile
gerçekleştirdikleri çalışmalarında pişmanlığın marka değiştirme niyetini artırdığı sonucuna
ulaşmışlardır. Cui ve Niu (2017), hazır giyime ilişkin satın aldığı bir üründen pişmanlık yaşayan
233 tüketiciye yönelik çalışmalarında pişmanlığın tekrar satın alma niyeti üzerinde negatif etkisi
olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
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Bu değerlendirme ve çalışmalardan yola çıkarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:
H2: Pişmanlık, davranışsal niyeti negatif etkiler.
Zeithaml vd. (1996: 34), davranışsal niyetlerin olumlu olabileceğini belirtmektedir. Olumlu
davranışsal niyet genellikle işletmeyle bağ kurma, iş hacminin artması, işletme lehine pozitif
söylemler ve daha fazla ödemeye razı olma ile sonuçlanır (Maiyaki ve Mokhtar, 2011: 44).
Literatürde müşteri tatmini ve davranışsal niyete yönelik çalışmalar yer almaktadır. Bunlardan
Ryu vd., (2010) hedonik ve faydacı değerlerin müşteri tatminini önemli ölçüde etkilediğini ayrıca
müşteri tatmininin davranışsal niyetler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu tespit
etmişlerdir. Ryu vd., (2012) bir başka çalışmalarında, müşteri tatmininin davranışsal niyetin
önemli bir belirleyicisi olduğunu tespit etmişlerdir. Liang ve Zhang (2012) çalışmalarında müşteri
tatmininin bir işletmeyi hem ilk kez ziyaret eden hem de sıklıkla ziyaret eden müşterilerin
davranışsal niyetlerini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Saha ve Theingi (2009)
çalışmasında 1212 tüketiciden toplanan verilere göre tatminin davranışsal niyetleri açıklamada
önemli bir rol üstlendiğini tespit etmişlerdir. Buna göre tatmin olmuş müşteriler olumlu ağızdan
ağıza iletişim sergiler ve geri alım niyetleri yüksektir. Diğer taraftan tatminsizlik yaşayan
tüketiciler ise geri bildirim yerine marka değiştirmeye yönelmektedirler. Wu (2014), algılanan
değer ve kurumsal imajın müşteri tatmininin temel belirleyicileri olduğunu ayrıca müşteri
tatmini ve kurumsal imajın davranışsal niyetleri önemli ölçüde etkilediğini tespit etmişlerdir.
Gounaris vd., (2010) hizmet kalitesinin hem doğrudan hem de dolaylı olarak tatmin yoluyla
tüketicilerin davranışsal niyetlerini (tekrar ziyaret etme, ağızdan ağıza iletişim ve tekrar satın
almayı) pozitif etkilediğini belirlemişlerdir.
Bu değerlendirme ve çalışmalardan yola çıkarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:
H3: Müşteri tatmini, davranışsal niyeti pozitif etkiler.

YÖNTEM
Pişmanlığın müşteri tatmini ve davranışsal niyet üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmada
önerilen model Şekil-1’de sunulmuştur. Araştırma model önerisine göre pişmanlığın müşteri
tatmini ve davranışsal niyet üzerine etkisinin var olup olmadığı ayrıca müşteri tatmininin
davranışsal niyet üzerine etkisi test edilmiştir.

Müşteri
Tatmini
H1
H3

Pişmanlık

H2

Davranışsal
Niyet

Şekil 1. Araştırma Model Önerisi
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Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerini
ölçmek için cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, gelir seviyesi gibi sorular sorulmuştur. İkinci
bölümde pişmanlığı ölçmek için 7 ifade (Inman ve Zeelenberg, 2002), müşteri tatminini ölçmek
için 3 ifade (Hsu vd., 2006) ve davranışsal niyeti ölçmek için 9 ifade (Han vd., 2009) yer
almaktadır. İkinci bölümde yer alan soruları ölçmek için kullanılan ifadeler beşli Likert ölçeğine
uyarlanarak “kesinlikle katılmıyorum, kesinlikle katılıyorum” (1-5) aralığında katılımcılara
yöneltilmiştir.

Tablo 1. Geçerlilik ve Güvenilirlik

Değişkenler

Pişmanlık

Müşteri
Tatmini

D. Niyet

-Bu restoranı seçmemeliydim.
-Bu restoranı seçtiğim için pişmanım.
-Bu restorandan hizmet satın almadan önce
daha iyi düşünemediğim için pişmanım.
-Bu restoranın yerine diğer restoranlardan
hizmet almadığım için pişmanım.
-Geçmişe bakıldığında, diğer restoranlar
daha iyi bir seçim olabilirdi.
-Yapabilseydim diğer restoranları
seçerdim.
-Yeniden satın alabilseydim bu restoranı
seçmezdim.
-Bu restoran deneyiminden memnun
kaldım.
-Bu restoran deneyiminden memnunum.
-Bu restoranı kullandığım için kendimi iyi
hissediyorum.
-Bu restoranı tekrar ziyaret etmek isterim.
-Bu restoranı tekrar ziyaret etmeyi
planlıyorum.
-Bu restoranı tekrar ziyaret etmek için çaba
göstereceğim.
-Arkadaşlarım ve akrabalarımın bu
restoranda yemek yemesini teşvik
edeceğim.
-Birisi restoran arıyorsa, ona bu restoranda
yemek yemesini önereceğim.
-Bu restoran hakkında olumlu şeyler
söyleyeceğim.
-Bu restoran hizmetleri için fazladan
harcayacağım.
-Bu restoran hizmetleri için daha fazla
ödeme yapılması kabul edilebilir.
-Bu restoran için daha fazla ödemeye
razıyım.

CA

CR

AVE

≥.60

≥.70

≥.50

0.87

0.89

0.94

0.90

0.93

0.95

0.56

0.83

0.69

Faktör
Yükleri
≥.70

˂10

.732
.727

1.927
1.924

.764

1.840

.767

1.773

.773

2.001

.716

1.812

.775

1.872

.902

2.552

.916

2.842

.917

3.045

.849

3.099

.857

3.488

.818

2.667

.859

7.647

.817

2.632

.842

3.506

.833

5.959

.829

5.485

.768

5.263

CA: Cronbach Alfa; CR: Bütünleşik Güvenilirlik; AVE: Ortalama Açıklanan Varyans; D. Niyet: Davranışsal Niyet
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Araştırmanın evrenini Gaziantep’te yer alan restoranları 1 Ekim-31 Aralık 2019 tarihleri arasında
deneyimleyen ve bu deneyimin sonucunda pişmanlık yaşayan müşteriler oluşturmaktadır.
Çalışmada kolayda örneklem yöntemi uygulanmıştır. Krejcie ve Morgan (1970) örneklem
büyüklüğünün hesaplanmasında; 0.05 anlamlılık düzeyinde ve 0.05 örneklem hatasında
belirtilen 10.000’den büyük evren büyüklüklerinde 387 sayısı örneklem için yeterli
bulunmaktadır. Evreni temsil edebileceği göz önünde bulundurularak örneklem sayısı 450 olarak
belirlenmiş ve 435’i analiz için uygun bulunmuştur. Veri toplama, araç ve yöntemleri ile ilgili
çalışmanın yürütülebilmesi için Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Kurulu’ndan gerekli izin alınmıştır (Karar no: 92342550/299/).
Araştırma modelinin geçerliliğini belirlemek için Smart PLS 3 programı kullanılarak yapı, ayrım
ve uyum geçerlilikleri incelenmiştir. Uyum geçerliliğini belirlemek için ortalama açıklanan
varyans (AVE) ve bütünleşik güvenilirlik (CR) değerleri incelenmiştir. Yapı geçerliliğini
belirlemek için ise faktör yükleri hesaplanmıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik sonuçları Tablo 1’de
detaylı olarak gösterilmektedir.
Güvenilirlik testi için öncelikle faktör yükleri tespit edilmiştir. Ölçeklere ait her bir ifadenin faktör
yüklerinin 0,50’in üzerinde (Kaiser, 1974) dolayısıyla yapı geçerliliğine sahip olduğu tespit
edilmiştir. Ölçeklerin Cronbach Alpha ve CR değerlerinin 0.70’in üzerinde (Kalaycı, 2005; Hair
vd., 2012) yeterli güvenirlik değerlerine sahip olduğu ve ayrıca AVE değerlerinin 0.50’nin
üzerinde olduğu (Fornell ve Larcker, 1981), dolayısıyla araştırma modelinin uyum geçerliliğine
sahip olduğu görülmektedir.
Araştırmada pişmanlık, tüketici tatmini ve davranışsal niyet ölçeği ile oluşturulan modele ait
uyum iyiliği değerleri Smart PLS programı ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre model
iyi uyum sağlamıştır.
Tablo 2. Model Uyum İndeksleri
χ2

NFI
(Yaşlıoğlu, 2017)
≥.80

SRMR
(Hu ve Bentler, 1999)
≤.08

1421.018

0.82

0.075

Kriter

Son olarak, araştırma modelinin ayrım geçerlilikleri incelenmiştir. Her bir yapının AVE değerinin
karekökü, Tablo 3’te gösterildiği gibi ayırt edici geçerliliği gösteren diğer herhangi bir yapı ile
olan korelasyonlarından daha büyük çıkmıştır. Bu bakımdan yapıya yönelik ayırt edici
geçerliliğin sağlandığı tespit edilmiştir.

Tablo 3. Ayrım Geçerliliği
Değişkenler
1
Pişmanlık

X
3.14

SD
.909

1
0.751

2

2

Müşteri Tatmini

2.78

.937

-.223

0.912

3

Davranışsal Niyet

2.78

.807

-.316

.823

X: Ortalama; SD: Serbestlik Derecesi
Not: Koyu renkle gösterilen değerler AVE değerinin karekökünü göstermektedir.
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BULGULAR
Çalışmada araştırmaya katılan müşterilerin demografik özellikleri belirlenmiştir. Tablo 4’e göre
ankete katılanların 165’i erkek (%37.9) ve 270’i kadın (%62.1) müşterilerden oluşmaktadır.
Katılanların %64.6’sının (n: 281) yaş aralığının 18-24 arası olduğu, en düşük yaş aralığını ise 4554 yaş altında ki kişilerin oluşturduğu tespit edilmiştir (n: 11). Çalışmaya katılanların eğitim
durumları dikkate alındığında %63.4’lük kısmının lisans düzeyinde (n: 294) eğitim aldıkları
belirlenmiştir. Katılımcıların gelir durumunun ise %71.3 ile orta seviyede olduğu belirlenmiştir
(n: 310).
Tablo 4. Frekans Analizi
Demografik Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Medeni Durum

Eğitim durumu

Gelir Durumu

Erkek
Kadın
18-24
25-34
35-44
45-54
Evli
Bekâr
Lise
Ön lisans
Lisans
Master/Doktora
Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

Toplam

Frekans
165
270
281
101
42
11
159
276
17
103
294
21
7
29
310
75
14
435

Yüzde
37.9
62.1
64.6
23.2
9.7
25
36.6
63.4
3.9
23.7
67.6
4.8
1.6
6.7
71.3
17.2
3.2
100

Araştırma modelinin test edilmesi için gerçekleştirilecek yol analizi öncesinde, analizde yer alan
değişkenler arasında çoklu bağlantı sorununun olmaması ve modeldeki örtük değişkenlerin
çoklu bağlantı problemi yaratmaması amacıyla, bu değişkenlerin VIF (multi-collinearity)
değerlerine bakılmaktadır. Değişkenler arasındaki ideal VIF değerleri 5 ila 10 arasındaki (Smith
vd., 2020) ortak eşik değerinin altında olduğundan yapısal modelde göstergelerin beklenen VIF
değerlerine sahip olduğu ve çoklu bağlantı problemi taşımadığı tespit edilmiştir (bkz. Tablo 1).
Daha sonra yapısal model değerlendirmesinde R2, Q² ve yol katsayılarının önemi kullanılmıştır.
R2 değerinin sonuçları (müşteri tatmini: 0.050; davranışsal niyet: 0.696) yeterli açıklayıcı gücü
göstermektedir. Q² sonuçları (müşteri tatmini: 0.040; davranışsal niyet: 0.475) bağımsız
değişkenler ile bağımlı değişkenler arasındaki ilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilir (Hair vd., 2019). Bağımlı değişkenlerin Q² değerleri 0’dan büyük olması
durumunda, modelin bağımlı değişkenlere yönelik tahmin doğruluğundan söz edilebilmektedir.
Yol katsayılarının ve önem seviyelerinin analizi, tüm doğrudan etkilerin önemli olduğunu
göstermektedir.
Hipotezlerin test edilebilmesi için Smart PLS 3 (Partial Least Squares) istatistik programı ile yol
analizi yapılmıştır ve ölçülmesi hedeflenen H1, H2 ve H3 hipotezleri test edilmiştir.
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Tablo 5. Hipotez Testleri
Değişkenler
H1Pişmanlık
H2 Pişmanlık
H3 Müşteri Tatmini

Müşteri
Tatmini
Davranışsal
Niyet
Davranışsal
Niyet

β

Std. Hata

t

p

-0.223

.056

4.024

0.000***

-0.135

.030

4.511

0.000***

0.793

.023

34.329

0.000***

Sonuç
Kabul
edildi
Kabul
edildi
Kabul
edildi

p=<0,001***

Gerçekleştirilen yol analizi sonuçları incelendiğinde pişmanlığın müşteri tatminine etkisi olduğu
görülmektedir. Bu kapsamda pişmanlık ile müşteri tatmini arasındaki etki istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Müşteri tatminin pişmanlık üzerinde negatif yönde anlamlı bir
etkisi vardır. Dolayısıyla araştırma kapsamında oluşturulmuş “H1: Pişmanlık, müşteri tatminini
negatif etkiler.” hipotezi kabul edilmiştir. Bir diğer sonuçta pişmanlığın davranışsal niyete olan
etkisi tespit edilmiştir. Bu kapsamda pişmanlık ile davranışsal niyet arasındaki etki istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001) ve davranışsal niyetin pişmanlık üzerinde negatif yönde
bir etkisi tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulmuş “H2: Pişmanlık, davranışsal niyeti
negatif etkiler.” hipotezi kabul edilmiştir. Son olarak müşteri tatmininin davranışsal niyet üzerinde
etkisinin olduğu yapılan yol analizi sonuçlarında görülmektedir. Bu iki değişken arasındaki etki
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Davranışsal niyetin müşteri tatmini üzerinde
pozitif yönde bir etkisi vardır. Dolayısıyla araştırma kapsamında oluşturulmuş “H3: Müşteri
tatmini, davranışsal niyeti pozitif etkiler.” hipotezi kabul edilmiştir.
Yapısal modelde ayrıca bağımsız ve bağımlı değişkeler arasında dolaylı ve doğrudan etki Smart
PLS 3 istatistik programı ile gözden geçirilmiştir.

Tablo 6. Yapısal Modelde Dolaylı ve Doğrudan Etki
Bağımlı Değişkenler
Müşteri
Davranışsal
Tatmini
Niyet

Bağımsız Değişkenler
Pişmanlık
Doğrudan Etki
Dolaylı Etki
Pişmanlık >>> Müşteri Tatmini >>> Davranışsal Niyet

-0.223***

-0.135***
-0.177***

p=<0,001***

Tablo 6’da görüldüğü gibi, pişmanlık ile en güçlü etkiye sahip faktör -0.223 etkisi ile müşteri
tatmini olmuştur. Ayrıca yapılan analizler neticesinde pişmanlık, müşteri tatmini ile dolaylı
olarak davranışsal niyeti olumsuz etkilediği tespit edilmiştir (ß=-.177, p<0.001).

TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışma, tüketici pişmanlığının müşteri tatmini ve davranışsal niyet üzerindeki etkisinin
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, çalışmada müşteri tatmininin davranışsal niyet
üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Çalışmanın ana kütlesini Gaziantep’te restoranları ziyaret
eden müşteriler oluşturmaktadır. Türkiye’de gastronomi alanında son dönemlerde önemli bir
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ivme kazanan Gaziantep, farklı özellikte ve büyüklükteki restoranlar aracılığıyla birçok yerli ve
yabancı müşteriye hizmet sunmaktadır. Çalışmada önerilen yapısal model, literatüre yönelik
kavramsal değerlendirmeler ve ampirik çalışmalardan yola çıkarak önerilmiştir. Genel olarak
ölçüm sonuçlarımız güvenilirlik ve geçerlilik açısından kabul edilebilir niteliktedir. Çalışma
kapsamında iddia edilen her üç hipotez yapılan analizler sonucunda kabul edilmiştir.
Çalışmada ulaşılan ilk sonuç, pişmanlığın müşteri tatmini üzerinde negatif anlamlı etkisi
olduğuna ilişkindir. Bu sonuç literatürle tutarlı bir sonuç içermektedir (Bui vd., 2011; Taylor,
1997). Bir karardan dolayı pişmanlık ne kadar büyük olursa karardan duyulan tatminin o kadar
az olduğu bulgulanmıştır (Roese ve Olson, 1995). Liao vd., (2017) beklentilerin onaylanmasının,
arama çabalarının ve alternatiflerin çekiciliğinin pişmanlığın önemli belirleyicileri olduğunu ve
pişmanlığın müşteri tatmini ve tekrar satın alma niyetini anlamlı olarak etkilediği sonucuna
ulaşmışlardır.
Çalışmada elde edilen sonuçlar neticesinde, pişmanlığın davranışsal niyet üzerinde negatif
anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Zeithaml vd., (1996: 34) olumsuz davranışsal niyetin
müşterilerin marka değiştirme niyetini arttırmaya, işletmeyle olan ilişkinin yoğunluğunu
azaltmaya, olumsuz söylemlere (arkadaşlara veya dış kurumlara şikayet etme) ve daha fazla
ödemeye isteksiz olmaya neden olduğunu belirtmektedir. Bu sonuç ayrıca literatürde yer alan
çalışmalarla tutarlılık içermektedir (Cui ve Niu, 2017). Wetzer vd. (2007), negatif iletişime neden
olan faktörleri ve bu faktörlerin gerekçelerini restoran müşterileri üzerinden incelemiş bu
faktörlerden pişmanlığa ilişkin; pişmanlık duyan tüketicilerin sosyal bağları güçlendirmek veya
diğer kullanıcıları uyarmak için negatif ağızdan ağıza iletişime yöneldiklerini tespit etmişlerdir.
Bir başka çalışmada Bui vd. (2011) 125 tüketiciden elde edilen veriler doğrultusunda; pişmanlığın
marka değiştirme niyetini arttırdığını belirlemişlerdir.
Çalışmanın sonuçları doğrultusunda müşteri tatmininin davranışsal niyeti pozitif anlamlı
etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuç yine literatürde yer alan çalışmalarla tutarlılık içermektedir
(Saha ve Theingi, 2009; Liang ve Zhang, 2012; Keskin vd., 2020). Bu çalışmalardan örneğin Liang
ve Zhang (2012) çalışmalarında müşteri tatmininin bir işletmeyi hem ilk kez ziyaret eden hem de
sıklıkla ziyaret eden müşterilerin davranışsal niyetlerini pozitif yönde etkilediği sonucuna
ulaşmışlardır. Saha ve Theingi (2009) çalışmasında tatminin davranışsal niyetleri açıklamada
önemli bir rol üstlendiğini tespit etmişlerdir. Çalışmaya göre tatmin olmuş müşteriler olumlu
ağızdan ağıza iletişim sergiler ve tekrar satın alma niyetleri yüksektir. Diğer taraftan tatminsizlik
yaşayan tüketiciler ise geri bildirim yerine marka değiştirmeye yönelmektedirler.
Çalışmada pişmanlığa yönelik elde edilen sonuçlar pişmanlığın işletmeler için çok önemli bir
sorun oluşturma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle tüketici algılarına ve
duygularına odaklanılması yararlı gözükmektedir. Özellikle davranışsal niyet üzerindeki negatif
etki bu önerimizi güçlendirmektedir. Zira davranışsal niyet çok kapsamlı değişkenler içermekte
ve bir işletmenin geleceğine yönelik önemli zararlar oluşturabilme potansiyeline sahiptir. Bu
nedenle etkili ve dikkatli stratejiler oluşturulmalıdır. Bir işletmenin müşterilerine yönelik
pişmanlık yaşayıp yaşamadıklarını ölçen bir soru yöneltmesi hem süreç hem de sonuç açısından
her işletmenin cesaret edemeyeceği bir durumdur. Bunun yerine pişmanlık oluşturabilecek
unsurların önceden tespit edilerek irdelenmesi daha etkili bir pişmanlık yönetim süreci
yaratabilir. Ancak bunun için işletmelerin müşterilerinin beklentilerini, isteklerini kısaca duygu
ve düşüncelerini iyi bilmesi gerekmektedir. Bu durumun sağlanmasının ise kapsamlı bir müşteri
havuzu oluşturulmasına ve müşteri geri-bildirim sisteminin etkin ve işler şeklide çalıştırılmasına
bağlı olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmanın sınırını Gaziantep ilindeki restoranları ziyaret eden müşteriler oluşturmaktadır.
Gelecek çalışmalarda aynı değişkenlerin farklı bir şehirde, kültürde ve farklı bir sektörde
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irdelenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bir başka sınırlılık çalışmanın 435 müşteri
üzerinden gerçekleştirilmiş olmasıdır. Gelecek çalışmalarda nicel olarak daha büyük bir
örneklem üzerinde çalışmanın gerçekleştirilmesinin daha kapsamlı bir sonuca ulaşmayı
mümkün kılacağına inanılmaktadır.
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Öz
Günümüzde web tabanlı dijital teknolojilerin gelişmesi ve kullanıcı sayılarının artmasıyla birlikte, bireylerin çeşitli
turistik bölge, şehir, kasaba-köy ve işletmelerde yaşadıkları seyahat deneyimlerini paylaşabilmesine olanak tanıyan
sosyal medya platformları popüler konuma ulaşmıştır. Bireyler tatil ve seyahat öncesinde çoğunlukla internet ortamında
bilgi arama davranışı içerisinde olurken, seyahat esnasında ve seyahat sonrasında ise çoğunlukla tatil-seyahat
deneyimlerini Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarında ve Tripadvisor gibi turizm ve seyahat
portallarında paylaşma eğiliminde olmaktadır. Yapılan paylaşımlarla insanların zihninde seyahat edilen bölgeyle ilgili
olumlu ya da olumsuz bir izlenim oluşmaktadır. Olumlu izlenimler sonucu söz konusu destinasyona olan ilgi artmakta
ve seyahatler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, destinasyon imajı algısı üzerinde sosyal medyanın etkisi
araştırılmaktadır. Uygulama alanı olarak, son yıllarda bilhassa sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popüler
hale gelen Isparta ili sınırları içerindeki Kuyucak Lavanta bahçeleri seçilmiştir. Çalışma kapsamında Süleyman Demirel
Üniversitesinin farklı akademik birimlerinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde öğrenim gören ve Kuyucak
Lavanta bahçelerini ziyaret etmiş 32 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışma neticesinde,
üniversite öğrencilerinin Isparta ili Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü’nde bulunan lavanta turizmi merkezleri
ziyaretleri öncesi ve sonrasında bu bölgeyle ilgili algıları analiz edilerek etkileri ortaya konulmuştur. Ayrıca çalışmada
söz konusu destinasyonun tanınırlığının sağlanmasında sosyal medya mecralarının ne kadar etkili olduğu ve bu etkinin
artırılması için neler yapılabileceği sorularına da yanıt aranmaktadır. Araştırma bulgularına göre lavanta bahçelerinin
bulunduğu bölge, katılımcılar nezdinde genel olarak olumlu bir izlenime sahiptir. Bu izlenimin oluşmasında ve bölgenin
gözde seyahat rotalarından biri haline gelmesinde ise, sosyal medya mecralarının önemli payının olduğu tespit edilmiştir.
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Abstract
Today, with the development of web-based digital technologies and the increase in the number of users,
social media platforms that allow individuals to share their travel experiences in various touristic regions,
cities, towns-villages and businesses have reached a popular position. While individuals are mostly in the
behavior of searching for information on the internet before vacation and travel, they tend to share their
holiday-travel experiences on social media such as Facebook, Twitter and Instagram and tourism and travel
portals such as Tripadvisor during and after travel. With the posts made, a positive or negative impression
is formed in the minds of the people about the traveled region. As a result of positive impressions, interest
in the destination in question increases and travels are made. In this study, the effect of social media on the
destination image perception is investigated. The lavender gardens of Kuyucak within the borders of Isparta
province, which have become popular in recent years, especially thanks to the posts on social media, have
been chosen as the field of application. Within the scope of the study, semi-structured interviews were
conducted with 32 students who studied at associate, undergraduate and graduate levels in different
academic units of Süleyman Demirel University and visited Kuyucak Lavender gardens. As a result of the
study, before and after the visits of university students to lavender fields in Kuyucak Village of Keçiborlu
district of Isparta province, their perceptions about this region were analyzed and its effects were revealed.
In addition, the study also sought answers to the questions of how effective social media channels are in
ensuring the recognition of the destination in question and what can be done to increase this effect.
According to the research findings, the region where lavender gardens are located has a generally positive
impression on the participants. It has been determined that social media channels have an important role in
forming this impression and making it one of the favorite travel routes of the region.
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GİRİŞ
Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeler sayesinde, turizm
destinasyonlarının tanıtımı ve pazarlanması çoğu zaman ek bir maliyet gerektirmeden web
tabanlı dijital mecralar ile gerçekleştirilebilmektedir. Turistler seyahat kararı almadan önce
internet üzerinden destinasyon yönelik detaylı araştırmalar yapabilmektedir. Seyahat sırasında
dijital teknolojiler sayesinde kaliteli hizmet alabilmekte, seyahat sonrasında ise deneyimleriyle
ilgili görüş ve düşüncelerini diğer internet kullanıcılarıyla paylaşabilmektedirler. Yapılan
paylaşımlar hem paylaşım yapan turistin seyahat ettiği destinasyonla ilgili izlenimlerini ortaya
koymakta hem de potansiyel turistlerin bu destinasyonla ilgili izlenimlerinin olumlu ya da
olumsuz yönde şekillenmesini sağlamaktadır. Bu neticede internet ve sosyal medyanın seyahat
kararını ve seyahat edilecek destinasyonun imaj oluşumunu etkilediği söylenebilir.
İnsanların bir destinasyon ile ilgili zihinlerinde oluşan algı, izlenim şeklinde ifade edilebilecek
bir kavram olan destinasyon imajı, turizm sektörü için rekabet unsuru niteliğindedir. Sektör
çalışanları bu noktada üstünlük sağlayabilmek, destinasyonlara çok sayıda turist çekebilmek için
olumlu bir imaj edinme konusunda çaba sarf etmektedir. Teknoloji ve imaj arasındaki güçlü
ilişkinin bilincinde olan kesimler, dinamik ve etkili imaj oluşturma konusundaki çabalarına
interneti ve sosyal medya platformlarını dâhil etmektedirler. Özellikle daha çok görsel içeriklerin
paylaşılması için tasarlanan uygulamaların turizm destinasyonlarının tanıtımı konusunda
önemli araçlar olduğunu söylemek mümkündür. Bu paylaşımlarla birlikte bir turizm
destinasyonunun küresel çapta tanınması ve ilgi çekici hale getirilmesi sağlanabilmektedir.
Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar neticesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi
odağı olan turizm destinasyonlarından biri Isparta’nın Keçiborlu İlçesi’nde bulunan Kuyucak
Köyü’dür. Köyün içerisinde bulunan lavanta bahçelerini ziyaret eden turistler, ziyaret
deneyimlerini sosyal medya aracılığıyla paylaşarak bölgenin kısa sürede geniş kitlelerce
tanınmasına olanak sağlamıştır. Lavanta Kokulu Köy projesinin hayata geçirilmesi, köyün bu
isimle tanıtılması ve bu tanıtımlar için daha çok sosyal medyanın kullanılması gibi faaliyetler
bölge imajının geliştirilmesi hususunda aktif rol oynamıştır.
Son yıllarda gözde turizm merkezlerinden biri haline gelen köye akademik çalışmalarda da yer
verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmanın kaleme alınarak gerçekleştirilmesinde, literatürde lavanta
turizmi destinasyonlarını ziyaret eden ziyaretçilerin algılarının irdelendiği çalışmaların sınırlı
sayıda olması etkili olmuştur. Lavantanın Isparta ili için bir imaj unsuru haline gelmesi, bölgenin
özellikle son yıllarda sosyal medya mecralarının etkisiyle popülerleşmesi, ulusal ve uluslararası
düzeyde tanınıyor olan bu bölgede turizm faaliyetlerinin aktif bir biçimde gerçekleştiriliyor
olması gibi sebepler dolayısıyla çalışma alanı Kuyucak Köyü olarak belirlenmiştir. Turistlerin bu
destinasyonla ilgili sahip oldukları izlenimin ve bu izlenimin oluşmasında etkili olan araçların
anlaşılması hem ilgili bölgenin hem de Isparta ili turizminin geliştirilmesi konusunda etkili
olacaktır. Örneklemi üniversite öğrencileri olarak belirlenen bu araştırmanın amacı, destinasyon
imajı algısı üzerinde sosyal medyanın etkisinin ölçülmesidir. Katılımcıların sadece üniversite
öğrencilerinden oluşması araştırmanın sınırlılığını olarak kabul edilebilir. Çalışmada sosyal
medya ve destinasyon imajı kavramlarına değinilerek bu iki kavram arasındaki ilişki
irdelenmiştir. Son olarak araştırma amacı doğrultusunda yapılan analizlere ve elde edilen
bulgulara yer verilmiştir. Benzer konudaki çalışmaların sınırlı olması nedeniyle literatüre ve
konuyla ilgili ileriye yönelik yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı öngörülen bu araştırmanın
lavanta turizmi kapsamında faaliyet gösteren sektör çalışanlarının ve kurumların ileriye dönük
planlamalarında da yol gösterici bir rol oynayacağı düşünülmektedir.
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LİTERATÜR ÖZETİ
Sosyal Medya
İnsanlar doğası gereği sorgulayan, duygu ve düşüncelerini paylaşma ve diğer insanlarla iletişim
halinde olma ihtiyacı hisseden sosyal varlıklardır. Bu ihtiyaçlarını aile, akraba, arkadaş ortamı
gibi yakın çevresiyle karşılayan insanlar, gelişen internet teknolojisiyle birlikte söz konusu
etkileşimi yakın çevresi dışındaki bireylerle de sağlama imkânına sahip olmuşlardır. İnsanların
internet üzerinden diğer insanlarla iletişim kurarak sosyalleşmesini ifade eden sosyal terimi ile
sağlanan iletişimin radyo, televizyon, bilgisayar, telefon gibi araçlarla gerçekleştirilmesini ifade
eden medya terimi birleştirilmiş ve sosyal medya kavramı ortaya çıkmıştır (Safko, 2010: 4). Bu
kavram insanların gündelik hayatın stresinden uzaklaşarak, boş zamanlarını değerlendirdiği,
araştırma yapma, bilgi edinme, iletişim kurma, eğlenme gibi birçok aktiviteyi gerçekleştirdiği bir
teknoloji olarak ifade edilmektedir (Hazar, 2011: 153-154). Sosyal medyanın bugünkü konumuna
ulaşmasındaki en büyük etkenin internetin ortaya çıkması olduğu bilinmektedir. İnternetin
günlük hayatta kullanılmasıyla ilk olarak Web 1.0 dönemi başlamıştır. Web 1.0 kavramı,
kullanıcıların internet üzerinden web sayfalarındaki bilgiye ulaşabildiği, sayfanın içeriğiyle
herhangi bir etkileşime giremediği (yorum, paylaşım yapma vs.) salt okunur web teknolojisi
olarak ifade edilmektedir (Nath vd., 2014: 86). Bu teknolojinin temel amacı, internet üzerinden az
sayıda yazarın çok sayıda okuyucu kitlesine ulaşmasını sağlamaktır (Naik ve Shivalingaiah, 2008:
500). Fakat az sayıda içerik üretici, çok sayıda içerik okuyucunun bulunması, kullanıcıların diğer
kullanıcılarla etkileşim sağlayamıyor olması, Web 1.0’ın bir yazılım hizmeti değil, bir uygulama
olarak görülüyor olması yeni teknoloji arayışlarına zemin hazırlamıştır (Nath vd., 2014: 86).
Böylece “okuma-yazma ağı” olarak ifade edilen kullanıcıların içerik okumalarının yanı sıra bu
içeriklerle ilgili paylaşım ve yorum yapabilmelerine olanak sağlayan Web 2.0 dönemi başlamıştır
(Murugesan, 2007: 34). Etkileşimli internet teknolojileri sayesinde ortaya çıkan, en önemli özelliği
kullanıcı odaklı içerik yaratılması olan sosyal medya, Twitter, Instagram, Facebook, Youtube,
Whatsapp gibi birçok platformu kapsamaktadır.

Destinasyon İmajı
İnsanlar seyahat ettikleri bölgelerle ilgili deneyimleri doğrultusunda çeşitli izlenimlere sahip
olmakta, bu izlenimler insanların o bölgeyi tekrar ziyaret etmeleri ve bu bölgeyle ilgili
deneyimlerini diğer insanlarla paylaşmaları sürecinde etkili olmaktadır. Bu noktada destinasyon
imajı olgusu ön plana çıkmaktadır. Destinasyon imajı, bir bölgenin bilinirliğini ve
sürdürülebilirliğini sağlaması açısından etkili bir unsurdur (Font, 1997: 23). Destinasyon imajı
kavramının anlaşılması, turizm olgusu için son derece önem arz etmektedir. Bu kavram ise
destinasyon ve imaj terimlerine açıklık getirildiğinde daha iyi anlaşılabilmektedir. Destinasyon,
doğal, tarihi, sosyo-kültürel vb. çekicilikleri kapsayan, festival, karnaval gibi çeşitli etkinliklerle
zenginleştirilebilen, turizm altyapısı ve kapasitesine sahip coğrafi bölge şeklinde ifade
edilmektedir (Tosun ve Jenkins, 1996; Sarı ve Kozak, 2005: 254). Akademik yazında destinasyon
kavramına alternatif olarak “turizm alanı”, “turizm merkezi”, “turizm bölgesi”, “turizm mahalli”
gibi ifadelerin kullanıldığı görülmektedir (Atay, 2003: 27). Turistlerin, turizm faaliyetlerini
gerçekleştirmek üzere gidecekleri yeri belirlemelerinde en önemli etken bölgenin sahip olduğu
imajdır. Turizm kapsamında sunulan hizmetler önceden temin edilemeyen, soyut hizmetler
olduğu için seyahat edilen bölgelerin birbirleriyle olan rekabetleri imaj vasıtasıyla
gerçekleşmektedir (Özaltaş Serçek ve Serçek, 2017: 7). Diğer bir ifadeyle, turistlerin bir yerle ilgili
zihinlerinde oluşan imaj, söz konusu destinasyonu tercih etmelerinde önemli bir yere sahiptir.
Latince “imago” olarak ifade edilen ve Türkçe karşılığı “resim” olan imaj kavramı; bir kişi, ürün,
hizmet, olay, işletme vb. ile ilgili, insanların zihninde oluşan algı, görüntü, resim biçiminde
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tanımlanabilmektedir (Ker, 1998: 7). Bu tanımlamalardan yola çıkılarak destinasyon imajını,
insanların bir ülke, şehir ya da bölge ile ilgili zihinlerinde canlandırdıkları izlenim olarak
özetlemek mümkündür. Turizm literatüründe destinasyon imajı ile ilgili çalışmalar Edward
Mayo, Clare Gunn gibi yazarların öncülüğünde 1970’li yıllarda başlamaktadır (Pike, 2002: 541).
Turistlerin turizm faaliyetlerini icra etmek üzere gidecekleri bölgeyle ilgili sahip oldukları imaj,
söz konusu destinasyonun geleceğini belirlemesi açısından hayati bir öneme sahiptir.

Sosyal Medya ve Destinasyon İmajı Arasındaki İlişki
Teknoloji çağıyla birlikte, potansiyel turistlerin bir bölgeyle ilgili bilgi sahibi olabilmek için
seyahat acenteleri, tur operatörleri ve çeşitli turizm işletmeleriyle iletişim kurarak başvurdukları
geleneksel yolların yerini dijital mecra almıştır (Dina ve Sabou, 2012: 27). Özellikle milyonlarca
kullanıcıya sahip olan sosyal medya araçları destinasyon tanıtımı için oldukça etkilidir. Sosyal
medya ve içerisinde barındırdığı platformlar, destinasyonlar ve insanlar arasındaki etkileşimin
gerçekleştiği en popüler araçlar olarak bilinmektedir (Munar ve Jacopsen, 2013’ten akt. Ünal,
2019: 2). Web tabanlı dijital platformlar üzerinden paylaşılan her bilgi bir imaj unsuru
konumundadır. İnsanlar yalnızca imajı algılayan değil destinasyonla ilgili bireysel fikirlerini
paylaşarak imajı yaratan rolü de üstlenmektedir (Dwivedi, 2009: 226). Turistler fikirlerini
görsellerle desteklediklerinde imaj üzerindeki etki daha da artmaktadır.
Dijital çağda pek çok turist fotoğraflarını coğrafi etiketlerle çevrimiçi platformlarda paylaşma
alışkanlığını benimsemiştir. Fotoğrafların algılanan imajın inşasındaki ana etkenlerden biri
olduğu düşünüldüğünde, gidilen yerin fotoğrafının çekilip çeşitli platformlarda paylaşılması ve
beğenilmesiyle o bölgenin değerinin önemli ölçüde arttığı söylenebilmektedir (Donaire vd., 2014:
26). Çekilen fotoğrafların doğal ve gerçekçi biçimde paylaşılması fotoğraflanabilir çekiciliğe sahip
olan destinasyonlar ile ilgili oluşan olumlu imajın devamlılığının sağlanması açısından göz
önünde bulundurulması gereken bir husustur (Ongun ve Erbaş, 2020). Görsel çekicilikler soyut
olan turistik ürünün somutlaşmasına olanak sağlamakta ve turistlerin seyahat motivasyonlarını
etkilemektedir. 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen deprem sonrası Japonya’nın tutumu bu
etkiye açıklık getirecek örneklerden biridir. Gerçekleşen afet sonrasında Japonya, insanların
zihninde enkaz altında kalmış, tahribata uğramış bir ülke imajı yaratmıştır. Bu olumsuz algının
yıkılması için etkili bir politika izleyen ülke, “post from Japan” adıyla bir uygulama (genel
konuşma dilinde ve teknik ifadelerde “aplikasyon” olarak da anılmaktadır) oluşturmuş ve
bölgeye giden turistlerin çektikleri fotoğrafları popüler sosyal medya platformlarından biri olan
Facebook’ta paylaşmaları istenmiştir. Fotoğrafların beğeni sayısına göre kullanıcıya ücretsiz
internet desteği sunulacağı vaadiyle seyahate teşvik sağlanmaya çalışılmıştır (Bayram vd., 2017:
23). Sosyal medyanın destinasyon üzerindeki etkileri araştırmacıların gerçekleştirdiği
çalışmalarla desteklenmektedir. Yapılan çalışmalar turistlerin seyahat etmeden önce sosyal
medya üzerinden ilgili bölgeye dair içerik paylaşımlarını incelemekte olduklarını,
seyahatlerinden sonra deneyimlerini fotoğraf, video vb. destekleyici unsurlar ile paylaştıklarını,
bu paylaşımların seyahat tercihini ciddi oranda etkilediğini göstermektedir (Fotis vd., 2012, Eşitti
ve Işık, 2015, Terttunen, 2017, Bayram vd., 2018, Granberg, 2019, Başarangil, 2019, Ünal, 2020).
Sosyal medya platformları aracılığıyla tanınan destinasyonlardan biri Isparta’nın Keçiborlu
ilçesine bağlı Kuyucak Köyü’nde bulunan lavanta bahçeleridir. Lavantalar köye ekonomik
kalkınma sağlaması açısından oldukça önemli bir paya sahiptir (Ongun vd., 2018: 47).
Türkiye’deki lavanta üretiminin %93’ünün gerçekleştirildiği köyde bulunan lavanta bahçeleri
insanlar tarafından ilgiyle ziyaret edilmektedir. Bölgeye yapılan turizm faaliyetlerinin artırılması,
lavanta ürünlerinin çeşitliliğinin sağlanması, yerel halkın istihdamının gerçekleştirilmesi gibi
amaçlar doğrultusunda 2015 yılında Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği,
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Keçiborlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kuyucak Köyü Muhtarlığı
tarafından “Gelecek Turizmde” projesi sunulmuş, sunulan proje 2016 yılında faaliyete
başlamıştır. Proje kapsamında proje ekibi ve lavanta üretimini gerçekleştiren kadınlar tarafından,
benzer turizm faaliyetlerinin yapıldığı Fransa’nın Provence Bölgesi ziyaret edilmiştir. İlerleyen
süreçte “Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi” kurulmuş, kadınlardan oluşan
üyelere bölgenin tanıtımı, kırsal turizm, kooperatifçilik gibi konularda eğitimler verilmiştir.
Sosyal medya platformlarında Kuyucak Köyü’nün görsel içeriklerle desteklenerek
paylaşılmasıyla birlikte bölge, ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya başlamıştır. Bu paylaşımların
bölgeyi tanımlayan anahtar kelimelerle etiketlemeler yapılmasıyla birlikte etkileşim
artırılmaktadır. Bölgeyi ziyaret edecek kullanıcılar sosyal medya platformlarında anahtar
kelimelerle arama yaparak ilgili içeriklere ulaşabilmekte, köy ile ilgili paylaşımları takip
edebilmekte ve detaylı bilgi alabilmektedirler. Dijital mecraların da etkisiyle köye gerçekleştirilen
ziyaretlerdeki ve turist sayısındaki artış, insanların bölgeyle ilgili algılarına pozitif yönde etki
ettiğini gösterir niteliktedir.

YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin destinasyon imajı algısı üzerinde sosyal medyanın
etkisinin araştırılması olarak belirlenmiştir. Çalışmada, sosyal medya mecralarının aktif
kullanıcılarından olan üniversite öğrencilerinin Isparta ili Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü
sınırları içerisindeki lavanta tarlalarını ziyaretleri öncesi ve sonrasında yöre hakkındaki algıları
analiz edilerek, sosyal medyanın bireylerin destinasyon algıları üzerindeki etkileri ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca, Kuyucak lavanta turizmi merkezinin tanınırlığının
sağlanmasında sosyal medya mecralarının ne ölçüde etkili olduğu ve bu etkinin artırılması için
neler yapılabileceği sorularına da yanıt aranmaktadır. Sosyal medya platformları aracılığıyla
tanınan destinasyonlardan biri Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü’nde bulunan
lavanta bahçeleridir. Lavantanın Isparta ili için bir imaj unsuru haline gelmesi, teknolojiye bağlı
olarak özellikle son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla Kuyucak Köyü’nün popülerleşmesi,
bölgede aktif olarak turizm faaliyetlerinin devam ediyor olması, ulusal ve uluslararası çapta ilgi
çekici bir destinasyon olması gibi nedenler çalışma alanının Kuyucak Köyü olarak
belirlenmesinde etkili olmuştur.
Araştırma evreni Isparta ili sınırları içerisinde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri
ile sınırlandırılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın örneklemi 8’i doktora, 7’si yüksek lisans, 10’u lisans,
7’si ön lisans öğrencisi olan toplam 32 öğrenciyi kapsamaktadır. Katılımcılar nitel araştırma
yöntemlerinde sıkça tercih edilen tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden amaca yönelik
örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Bu teknik, araştırma sorunsalına uygun olacağı düşünülen
olaylara, olgulara, nesnelere, kişilere ulaşılarak detaylı bilgi edinilmesine olanak tanımaktadır
(Gürbüz ve Şahin, 2014: 132). Bölge ile ilgili deneyimlerinin ve izlenimlerinin irdelenebilmesi için
görüşmeye katılanların Kuyucak Lavanta Köyü’nü ziyaret etmiş olma kriterini sağlaması bir
gereklilik olarak görülmüş olup bu kıstas verilerin geçerliliğini yükseltmektedir.
Araştırma veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış soru formu oluşturulmuş, katılımcılarla
yüz yüze görüşme/mülakat tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat tekniği
araştırmacının önceden sormayı planladığı soruları içeren görüşme formunu kullanarak daha
sistematik ve karşılaştırılabilir bilgiler elde edilebilmesini kolaylaştırmaktadır. Görüşme
tekniğinin güçlü yönleri şu şekilde sıralanabilir (Bal, 2013: 76; Yüksel ve Yüksel, 2004: 156; Kozak,
2018: 84; Yıldırım ve Şimşek, 2018: 133-134):
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• Görüşmecinin görüşülen kişiye kendisiyle ve araştırmasıyla ilgili bilgi vermesi, kişisel
bilgilerin gizliliği konusunda açıklama yapması bir güven ortamının oluşturulmasını
sağlar.
• Katılımcının soruyu anlamama, yanlış anlama ihtimalleri doğrultusunda detaylı açıklama
yapmak mümkündür. Bireyin tutumlarına göre sorular değiştirilebilir, atlanabilir ya da ek
sorular sorulabilir. Bu noktada görüşme tekniği büyük oranda esneklik sağlamaktadır.
• Görüşme esnasında araştırmacının ve katılımcının aynı ortamda bulunması,
araştırmacının bu ortamı görüşmeye uygun bir biçimde düzenleyebilmesi açısından
avantajlıdır. Ortamın kontrolü bizzat araştırmacı tarafından sağlanabilmektedir. Bu
sayede katılımcıdan derinlemesine, kolay ve doğru yanıtlar almak mümkün hale gelmekte,
neden-sonuç ilişkisinin analizi kolay bir şekilde ortaya konabilmektedir.
• Bir anket çalışmasında katılımcının yanıtları başka referanslar aracılığıyla doldurması,
kopyalaması, anketi başka bireylere doldurtması gibi olasılıklar söz konusudur. Bu
noktada görüşme tekniğinde ortam üzerinde kontrole sahip olan görüşmeci sorulara
verilen yanıtların katılımcıya ait olduğunu teyit etmesinden dolayı anket yöntemiyle elde
edilen verilere nazaran geçerliliğinin daha yüksek olduğu söylenebilmektedir.
Araştırmanın yürütüldüğü tarih aralığında küresel çapta bir pandeminin (Covid-19) ortaya
çıkması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin çevrimiçi yürütülmesi kararının alınmasından dolayı,
katılımcılarla yüz yüze yapılması planlanan görüşmelerin bir kısmı çevrimiçi platformlar ve
telefon aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 9 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında yapılan görüşmelerin
20’si yüz yüze, 6’sı telefon ile sesli olarak, 6’sı ise çevrimiçi kişilerarası iletişim platformlarından
biri olan Whatsapp aracılığıyla görüntülü olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında
yapılan mülakat öncesinde her bir katılımcıya çalışmanın önemi ve amacı anlatılarak görüşme
için uygun yer, tarih ve saat belirlenmiştir. Katılımcılara konuyla ilgili detaylı bilgi verilerek yarı
yapılandırılmış soru formunda yer alan 14 adet soru yöneltilmiştir. Görüşmeye başlamadan önce
sağlıklı bir iletişimin sağlanması açısından formdaki bazı sorularda yer alan “destinasyon”
terimine açıklık getirilmiştir. 32 katılımcıyla minimum 10, maksimum 47 dakika olmak üzere
toplam 685 dakika 43 saniye süren görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen
veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizi, iletişim içeriğinin niceleyici,
sistematik ve nesnel bir araştırma tekniğidir. İçerik analizinde birbirine benzeyen verilerin bir
araya getirilerek anlaşılır bir biçimde yorumlanarak okuyucuya sunulması amaçlanmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2018: 242). Katılımcıların görüşme formunda bulunan sorularla ilgili
görüşleri doğrultusunda tema, alt tema ve kodlar oluşturulmuştur. Çalışmanın geçerliliği için
oluşturulan tema ve kodlar uzman görüşleri alınarak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.
Alanında uzman kişilerin farklı zamanlarda yaptıkları değerlendirmelerle birlikte temalar ve
kodlar anlamlı bir bütün oluşturularak yeniden düzenlenmiştir. 14 soru için 7 tema ve 15 alt tema
belirlenerek bulgular yorumlanmıştır.

BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde öncelikle katılımcıların demografik bilgilerine ait bulgulara yer
verilmiştir.
Çalışma kapsamında görüşme gerçekleştirilen üniversite öğrencilerine ait demografik özellikler
Tablo 1’de verilmiş olup, tablo incelendiğinde K1, K2, K3…K32 şeklinde kodlanan katılımcıların
çoğunluğunun % 65,6’lık oranla kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların yaşları 20
ile 35 arasında değişiklik göstermekte olup yaş ortalaması 26’dır. Elde edilen bulgulara göre
katılımcıların 8’i doktora (%25), 7’si yüksek lisans (%21,8), 10’u lisans (%31,2), 7’si ise ön lisans
(%21,8) düzeyinde öğrenim görmektedirler.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri, Görüşme Tarihleri ve Süreleri
Katılımcı Kodu

Cinsiyet

Yaş

Eğitim Durumu

Görüşme Tarihi

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32

Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

30
26
24
25
31
31
27
27
26
32
20
22
25
25
35
26
24
24
29
24
25
33
25
24
20
33
34
23
23
31
22
26

Yüksek Lisans
Doktora
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doktora
Doktora
Ön Lisans
Lisans
Doktora
Ön Lisans
Ön Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Ön Lisans
Doktora
Doktora
Ön Lisans
Lisans
Ön Lisans
Ön Lisans
Lisans

09.10.2020
11.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
16.10.2020
16.10.2020
19.10.2020
20.10.2020
21.10.2020
21.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
25.10.2020
25.10.2020
27.10.2020
27.10.2020
27.10.2020
07.11.2020
07.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
14.11.2020

Görüşme Süresi
(Dakika/Saniye)
32:54
18:02
11:19
13:31
10:31
13:24
20:33
13:23
26:25
21:28
10:52
16:47
18:18
16:08
20:12
36:26
19:23
28:38
33:21
28:16
27:47
15:56
32:50
18:40
13:44
19:27
15:54
24:14
27:01
17:12
15:45
47:05

Sosyal Medya Platformlarının Kullanımına İlişkin Bulgular
Katılımcılara ilk olarak sosyal medya kullanımına yönelik sorular yöneltilmiştir. Bu doğrultuda
ilk tema “sosyal medya kullanımı” olarak belirlenmiştir. Soru formunda yer alan ilk soru “Sosyal
medya platformlarını ne sıklıkla kullanıyorsunuz?” şeklindedir.
Alt tema olarak belirlenen “Sosyal medya mecralarının ortalama kullanım sıklığı” hakkında
verdikleri bilgilere göre 1-30 dakika, 1-5 saat ve 6-9 saat olmak üzere üç kod belirlenmiştir. Sosyal
medya platformlarında 1-30 dakika ve 6-9 saat aralığında vakit geçiren kullanıcı oranı %12,5 ile
benzerlik göstermektedir. Ayrıca kullanıcıların sosyal medyada %75’lik oranla 1-5 saat arası aktif
olarak vakit geçirdiklerini söylemek mümkündür.
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Tablo 2. Sosyal Medya Platformlarının Kullanım Sıklığına İlişkin Bulgular

Kullanım Sıklığı

Alt Tema
Sosyal Medya Platformlarının

Sosyal Medya Kullanımı

Tema

Kod

Katılımcı Kodu

İfade Sıklığı

%

1-30 dakika

K (3, 4, 12, 26)

4

12,5

1 – 5 saat

K (2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31)

24

75

6 – 9 saat

K (1, 18, 23, 32)

4

12,5

Görüşme formunda yer alan ikinci soru “En çok hangi sosyal medya platformlarını
kullanıyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtların analizi için ikinci alt tema “En çok kullanılan
sosyal medya platformları” olarak belirlenmiştir. Verilen yanıtlara göre platformların isimlerinin
yer aldığı yedi kod oluşturulmuştur. Buna göre katılımcıların 28’inin (%87) Instagram, 22’sinin
(%68) Twitter, 11’inin (%34) Whatsapp, 9’unun (%28) Facebook, 8’inin (%25) Youtube, 2’sinin
(%6) Linkedin, 1’inin (%3) TikTok platformlarını sık kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Üçüncü alt tema olarak belirlenen “Sosyal medya platformlarının kullanım amacı”, katılımcıların
yanıtlarıyla oluşturulan on bir kod kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşme formunda yer alan
“Sosyal medyayı hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?” sorusuna en çok gündem takibi (%46,8),
diğer kullanıcıların paylaşımlarının takibi (%46,8) ve yeni yerler keşfetme (%34,3) şeklinde
yanıtlar verilmiştir. Bu sırayı iletişim kurma (%28,1), eğlenme (%28,1), bilgi edinme (%25), ilgi
alanlarıyla ilgili inceleme yapma (%25), haber takibi (%21,8), araştırma yapma (%21,8), vakit
geçirme (%18,7), alışveriş yapma (%9,3), içerik paylaşımı (%9,3) ve ürün satışı (%6,2) takip
etmektedir. Yanıtlar incelendiğinde sosyal medya platformlarının pek çok amaca hizmet ettiği
dolayısıyla kullanıcıların bu platformları tek bir amaçla kullanmadıkları gözlemlenmiştir.

Sosyal Medya Paylaşımlarının Turistlerin Seyahat Tercihine Etkisine İlişkin
Bulgular
Görüşme formunda dördüncü sırada, sosyal medyada paylaşılan içeriklerin potansiyel turistlerin
seyahat tercihlerine olan etki düzeyini analiz etmek üzere “Sizce sosyal medya mecralarında
paylaşılan içerikler, turistlerin seyahat tercihlerinde ne derece etkilidir?” sorusu yer almaktadır.
Yanıtlar doğrultusunda “Sosyal medya ve seyahat kararı arasındaki ilişki” teması ve “Sosyal
medya paylaşımlarının turistlerin seyahat tercihine etkisi” alt teması oluşturulmuştur.
Bulgulara göre katılımcıların %78,1’i sosyal medyadaki paylaşımların seyahat tercihlerine yüksek
oranda etkisi olduğunu, %21,8’i bu etkinin normal düzeyde olduğunu düşünmektedir. Yapılan
paylaşımların düşük düzeyde etkisinin olduğu ya da hiçbir etkisinin olmadığı konusunda görüş
belirten bulunmamaktadır. Yanıtlar incelendiğinde katılımcıların sosyal medya paylaşımlarının
turistlerin seyahat tercihlerinde etkisi olduğu yönünde fikir birliğine sahip oldukları
görülmektedir. Yaşanılan teknolojik çağın etkisiyle insanların sosyal medya mecralarında aktif
olarak yer aldığı, kullanıcıların yapılan paylaşımları yakından takip ettikleri söylenebilir. Yeni
destinasyonlar keşfetmek, bu yerler hakkında derinlemesine bilgi edinmek, yapılan paylaşımları
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görmek, seyahat eden kullanıcıların yorumlarını analiz etmek gibi pek çok eylem sosyal medya
mecraları vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bir destinasyona seyahat kararı alma konusunda
görselliğin önemi ayrıca vurgulanmıştır. Bölgenin fotoğraflanabilir çekicilikte olmasının ve çok
sayıda takipçi kitlesine sahip insanların bölgeyi ziyaret edip paylaşımlarda bulunmasının
insanların seyahat tercihleri konusunda önemli kriterler olduğu görülmektedir.

Tema

Alt Tema

Sosyal Medya ve Seyahat Kararı
Arasındaki İlişki

Sosyal Medya Paylaşımlarının
Turistlerin Seyahat Tercihine Etkisi

Tablo 3. Sosyal Medya Paylaşımlarının Turistlerin Seyahat Tercihine Etkisine İlişkin Bulgular
Kod

Katılımcı Kodu

İfade Sıklığı

%

Yüksek düzeyde
etkili

K (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 28, 30, 31, 32)

25

78,1

Normal düzeyde
etkili

K (6, 13, 17, 20, 26,
27, 29)

7

21,8

-

-

Düşük düzeyde
etkili / Etkisi yok

-

Lavanta Kokulu Köy Hakkında Sahip Olunan Bilgiye İlişkin Bulgular
Üçüncü tema katılımcıların, araştırma evreni olarak belirlenen Kuyucak – Lavanta Kokulu Köy
hakkındaki bilgilerini analiz etmek amacıyla “Lavanta Kokulu Köy hakkında sahip olunan bilgi”
şeklinde belirlenmiştir. Formda yer alan “Lavanta Kokulu Köy’ü nasıl keşfettiniz?” sorusu için
“Lavanta Kokulu Köy’ün keşfedilmesi” alt teması, “Ağızdan ağıza iletişim”, “Sosyal medya
platformları” ve “Belirsiz” olmak üzere üç adet kod oluşturulmuştur.

Tablo 4. Lavanta Kokulu Köy ’ün Keşfedilmesine İlişkin Bulgular
Alt Tema

Kod

Katılımcı Kodu

İfade Sıklığı

%

16

50

14

43,7

2

6,2

K (3, 4, 6, 7, 8, 15,

Ağızdan Ağıza

17, 19, 20, 23, 25, 26,

İletişim
Keşfedilmesi

Lavanta Kokulu Köy’ ün

Sahip Olunan Bilgi

Lavanta Kokulu Köy Hakkında

Tema

27, 28, 31, 32)
K (1, 2, 5, 9, 10, 11,

Sosyal Medya

12, 14, 18, 21, 22, 24,

Platformları

29, 30,)

Belirsiz

K (13, 16)
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Elde edilen bulgular katılımcıların Lavanta Kokulu Köy’ü %50 ile ağızdan ağıza iletişim yoluyla,
%43,7 ile sosyal medya platformları aracılığıyla keşfettiği yönündedir. İki katılımcı Lavanta
Kokulu Köy’ü nasıl keşfettiklerine dair net bir ifadede bulunmadıkları için üçüncü kod “Belirsiz”
(%6,2) kategorisine dâhil edilmiştir. Katılımcıların bazıları Ispartalı oldukları ya da Isparta’da
ikamet ettikleri için ağızdan ağıza iletişim yoluyla köyün bilincinde olduğunu fakat bölgeyle ilgili
araştırma yapmak için sosyal medya platformlarını kullandıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanı
sıra Ispartalı olan ya da Isparta’da ikamet etmelerine rağmen bölgenin bilincinde olmayan,
Lavanta Kokulu Köy’ü dijital mecralardan öğrenen katılımcıların da olduğu tespit edilmiştir.
Lavanta Kokulu Köy’ün keşfedilmesine ilişkin bulgular incelendiğinde genellikle sosyal medya
platformlarının etkisi olduğu gözlemlenmiştir. %50’lik kesim tarafından köyün bilincine ağızdan
ağıza iletişim yoluyla varıldığı söylenmesine rağmen bölgeyle ilgili detaylı araştırma için yine bu
mecraların kullanıldığı belirtilmiştir. Detaylı araştırmanın köyle ilgili etiketlerin (hashtag)
kullanılarak yapıldığı dikkat çeken bir diğer unsurdur. Ayrıca Isparta ili sınırları içerisinde
yaşayan fakat bölge hakkında bilgi sahibi olmayan katılımcıların bu konuda sosyal medyadan
yararlandıkları bulgusu, bu mecraların bir turizm destinasyonunu ön plana çıkarma
konusundaki gücünü gözler önüne sermektedir.
“Lavanta Kokulu Köy hakkında sahip olunan bilgi” temasının ikinci alt teması köyün ziyaret
edilme sebebini analiz etmek üzere “Lavanta Kokulu Köyü ziyaret amacı” olarak belirlenmiştir.
Bulguların ortaya konması için “Kuyucak Lavanta Köyü’nü ziyaret etmenize neden olan etkenler
nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Verilen yanıtlara göre altı adet kod oluşturulmuştur. Bu
yanıtların ilki %59,3 ile merak olmuştur. Bu sırayı %12,5 ile gezi, %9,3 ile özgünlük ve fotoğraf
çekimi, %6,2 ile bilimsel araştırma/iş, %3,1 ile akraba ziyareti takip etmektedir. Sosyal medya
paylaşımlarından görerek köyü ziyaret eden katılımcıların bazıları “Lavanta Kokulu Köy’ün
gerçekten sosyal medyada yansıtıldığı gibi mi?” sorusuna yanıt aradıklarını ve bu paylaşımların
merak uyandırdığını belirtmişlerdir. Özellikle lavanta bahçelerini içeren görsel paylaşımların
bölgeyi ziyarete teşvik ettiği görülmektedir. Çekicilik unsurunun yanında fotoğrafların gerçeği
yansıtıp yansıtmadığı ayrıca bir merak konusu olmuş ve bu durum ziyaret sayısında artışa sebep
olmuştur. Merak unsuru dışında, turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, köyün kendine özgü
bir atmosfere sahip olması, fotoğraf çekimleri yapılıp sosyal medya aracılığıyla diğer insanlarla
paylaşılması, akademik çalışmaların gerçekleştirilmesi, ticarî amaçlı seyahatte bulunulması ve
yakın çevrenin ziyaret edilmesi gibi unsurlar doğrultusunda köyün pek çok kişi tarafından
ziyaret edildiğini söylemek mümkündür.

Sosyal Medya ve Destinasyon İmajı Arasındaki İlişkiye İlişkin Bulgular
Görüşme soruları içerisinde yer alan yedinci soru “Sosyal medyada yapılan paylaşımların sizin
bu bölgeyle ilgili düşüncelerinizin oluşumunda etkisi oldu mu? Neden?” ve sekizinci soru
“Bölgeyi ziyaret etmeden önce sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonucu oluşan
izlenimlerinizle ziyaret sonrası izlenimleriniz arasında bir değişiklik oldu mu? Oldu ise bu
değişikliğin sebebi ne olabilir?” olarak belirlenmiştir. Bu sorular ile sosyal medya paylaşımlarının
Lavanta Kokulu Köyün imaj oluşumunda etkisinin olup olmadığı, etkisi oldu ise bölgeye
gerçekleştirilen ziyaret sonrası bu imajın değişiklik gösterip göstermediğinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bu noktada “Sosyal medya paylaşımlarının ziyaret öncesi bölge imajına etkisi” ve
“sosyal medya paylaşımlarının ziyaret sonrası bölge imajına etkisi” olarak iki alt tema
belirlenmiştir.
Tablo 5.’te görüldüğü üzere 27 kişi (%84,3) sosyal medya paylaşımlarının Lavanta Kokulu Köy
ile ilgili düşüncelerin şekillenmesine etki ettiği yönünde ortak bir görüşe sahiptir. 5 kişi (%15,6)
ise düşüncelerini herhangi bir etki yaratmadığı biçiminde ifade etmiştir. Sosyal medya
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paylaşımları sonrası oluşan izlenimler ile bölgeyi ziyaret sonrası oluşan izlenimler arasında
değişiklik olup olmadığı yönünde bulguların ortaya konması için sorulan soruya 20 kişi (%62,5)
“değişiklik oldu”, 12 kişi (%37,5) “değişiklik olmadı” biçiminde yorumlarda bulunmuştur.

Tablo 5. Sosyal Medya Paylaşımlarının Ziyaret Öncesi ve Sonrası Bölge İmajına Etkisine İlişkin
Bulgular

Sosyal Medya Paylaşımlarının
Ziyaret Öncesi Bölge İmajına
Etkisi

Alt Tema

Sosyal Medya Paylaşımlarının
Ziyaret Sonrası Bölge İmajına Etkisi

Sosyal Medya ve Destinasyon İmajı Arasındaki İlişki

Tema

Kod

Katılımcı Kodu

İfade Sıklığı

%

Etkisi Var

K (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 28, 29,
31, 32)

27

84,3

Etkisi Yok

K (6, 8, 26, 27, 30)

5

15,6

Değişiklik Oldu

K (2, 3, 5, 6, 7, 9, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 20,
23, 25, 27, 29, 30, 31,
32)

20

62,5

Değişiklik Olmadı

K (1, 4, 8, 10, 11, 13,
19, 21, 22, 24, 26, 28)

12

37,5

Elde edilen veriler, sosyal medya paylaşımları ile destinasyon imajı oluşumu arasında yüksek
oranda bir ilişki olduğunu göstermektedir. 32 katılımcının 27’si paylaşımlardan etkilenerek
bölgeyi ziyaret etme kararı aldıklarını, paylaşımların ilgi uyandırdığını ifade etmiştir. Sosyal
medyanın bölgeyle ilgili imaj oluşumu konusunda herhangi bir etki yaratmadığını belirten
kullanıcıların ise sosyal medyayı aktif biçimde kullanmadıklarını ifade etmelerinden yola
çıkılarak bir etki oluşmamasının çok fazla paylaşım ile karşılaşmamış olduklarından
kaynaklandığı şeklinde yorum yapılabilir. Sosyal medyada yapılan içerik paylaşımları ile oluşan
izlenimlerle köye yapılan ziyaret sonrası izlenimlerin %62,5’lik bir oranla değişiklik gösterdiği
gözlemlenmiştir. Bu değişikliğin en önemli sebeplerinden birinin fotoğrafların çeşitli fotoğraf
düzenleme uygulamalarıyla filtrelenerek paylaşılması olduğu söylenebilir. Dijital mecralardaki
görsellerin olduğu gibi yansıtılmadığı bu sebeple köye gidildiğinde farklı bir görüntüyle
karşılaşıldığı belirtilmiş bu da turistlerin ciddi oranda hayal kırıklığına uğramalarına sebebiyet
vermiştir. Bazı katılımcıların bu filtrelemenin bilincinde olarak bölgeye ziyaret gerçekleştirmiş
olmaları köyle ilgili izlenimlerinde bir değişiklik yaratmaması konusunda etkili olmuştur.
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Lavanta Kokulu Köyü Ziyaret Deneyimine İlişkin Bulgular
Beşinci tema Lavanta Kokulu Köye gerçekleştirilen ziyaret deneyiminin analiz edilmesi amacıyla
oluşturulmuştur. Bu tema “Lavanta Kokulu Köyü ziyaret deneyimi memnuniyet durumu”,
“Lavanta Kokulu Köyü ziyaret deneyiminin aktarımı”, “Lavanta Kokulu Köyün ziyaret
edilmesine yönelik tavsiye” adı altında üç alt temayı içermektedir. Sözü edilen alt temalar
turistlerin ilgili bölgeye gerçekleştirdikleri ziyaret deneyiminden memnun kalıp kalmadıklarının,
deneyimlerini diğer insanlara aktarma biçimlerinin ve köyün ziyaret edilmesi ile ilgili tavsiyede
bulunup bulunmayacaklarının ortaya konması amacıyla belirlenmiştir. Katılımcılara yöneltilen
dokuzuncu soru “Kuyucak Lavanta Köyü’nü ziyaret deneyiminizden memnun kaldınız mı?
Neden?” olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, katılımcıların büyük oranda ziyaretlerinden
memnun kaldığı yönündedir. 32 katılımcının 29’u (%90,6) ziyaretten memnun kaldığını, 3’ü
(%9,3) ise memnun kalmadığını ifade etmiştir. Çoğu katılımcı köyü doğal, otantik, canlı renkleri
içinde barındıran hoş bir yer olarak nitelendirerek memnuniyetlerini belirtmiştir. Yöre halkının
turistlere karşı tutumu, farklı bir deneyim olması, Isparta’ya ve ülke turizmine olan katkısı gibi
etkenlerin ziyaretçilerin memnuniyetini olumlu yönde etkilediği görülmektedir.
Deneyimlerinden memnun kalmadığını belirten katılımcıların memnun kalmama sebepleri
arasında beklentilerin karşılanmaması, turistik altyapı eksikliği, sosyal medyada yansıtılanlar ile
çelişkili bir durumun söz konusu olması gibi unsurlar yer almaktadır.
Memnuniyet durumunun analizinden sonra bu düşüncelerin aktarımı konusunda bulgular
edinebilmek açısından katılımcılara “Kuyucak Lavanta Köyü’nü ziyaret deneyiminizi
çevrenizdekilere nasıl aktarırsınız? Bölgenin ziyaret edilmesi konusunda tavsiyede bulunur
musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen yanıtlara göre ziyaret deneyimi aktarımı konusunda
“Ağızdan ağıza iletişim”, “Sosyal medya platformları” ve “Her ikisi de” şeklinde üç alt tema
belirlenerek kodlar oluşturulmuştur. Katılımcıların bölgenin diğer insanlar tarafından ziyaret
edilmesi konusunda tavsiyede bulunup bulunmayacaklarının analizi için “tavsiye ederim” ve
“tavsiye etmem” alt temaları oluşturulmuştur. Buna göre katılımcıların %46,8 oranla ağızdan
ağıza iletişim ile, %15,6 oranla sosyal medya platformları ile, %37,5 her iki vasıta ile deneyimlerini
diğer insanlara aktaracakları yönünde bulgular elde edilmiştir. Katılımcıların %90,6’sı köyün
ziyaret edilmesi konusunda tavsiyede bulunacaklarını, %9,3’ü ise tavsiyede bulunmayacaklarını
belirtmiştir. Verilen ifadeler incelendiğinde deneyimlerin yakın çevreye aktarılması konusunda
daha çok ağızdan ağıza iletişimin tercih edildiği görülmüştür. Deneyimlerin daha geniş kitlelere
ulaştırılması, bölgenin merak uyandırması ve yine bu bölgeyle ilgili detaylı bilgi edinilmesi
konularında sosyal medya platformlarının daha etkili olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Bulgulara göre K2 ve K6 koduna sahip katılımcıların ziyaret deneyimlerinden memnun
kalmamalarına rağmen söz konusu destinasyona ziyaret etmeleri konusunda diğer insanlara
“memnun kalmadım ama yine de bölge ziyaret edilebilir” biçiminde tavsiyede bulunacakları
gözlemlenmiştir.

Lavanta Kokulu Köy Hakkında Değerlendirmeye İlişkin Bulgular
Araştırmanın örneklemi olarak belirlenen Kuyucak Lavanta Köyü’nü ziyaret eden üniversite
öğrencilerinin ilgili destinasyona dair genel bir değerlendirme yapmaları, tecrübelerine
dayanarak bölgeyle ilgili olumlu ve olumsuz unsurların neler olduğunu belirtmeleri istenmiştir.
Bulgular soru formundaki on birinci ve on ikinci sorular vasıtasıyla tespit edilmiştir. Yanıtlara
göre “Lavanta Kokulu Köy hakkında değerlendirme” altıncı tema olarak belirlenmiştir. Olumlu
değerlendirmelerin analizi için “Lavanta Kokulu Köy ile ilgili olumlu unsurlar” alt teması
oluşturulmuş olup bu alt tema içerisinde misafirperverlik, otantiklik, altyapı ve üstyapı, yerli
üretim, yerel kalkınma, girişimcilik, farklı deneyim, fiyat, Isparta imajı ve aktivite çeşitliliği olmak
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üzere on adet kod yer almaktadır. Bulgulara göre katılımcılardan %62,5’lik oranla
misafirperverlik, %56,2’lik oranla otantiklik ve %46,8’lik oranla altyapı ve üstyapı yanıtları
alınmıştır. Analizlere göre katılımcıların birden fazla olumlu unsur belirttiği gözlemlenmiş olup
kodlamalar sorulara verilen yanıtların tekrarlanma sıklığına göre sıralanmıştır. Köyle ilgili
olumlu unsurların neler olduğunu açıklayan katılımcıların bölgeyle ilgili olumsuz unsurlar da
olduğu, bu unsurların geliştirilmesi gerektiği ile ilgili fikir birliğine sahip oldukları
gözlemlenmiştir. “Sizce Kuyucak Lavanta Köyü destinasyonu ile ilgili olumsuz unsurlar
nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda altyapı ve üstyapı yetersizliği, ürün
çeşitlendirme eksikliği, aktivite çeşitliliğinin yetersizliği, fotoğrafların yanıltıcılığı, tanıtım
eksikliği, yerel halkın turizm bilincinin yetersizliği, fiyatların yüksekliği ve popülerleşme tehdidi
şeklinde kodlar belirlenmiştir. Lavanta Kokulu Köy ile ilgili en temel olumsuz unsurun altyapı
ve üstyapı yetersizliği olduğu söylenebilir. İfade sıklığının üst düzeyde olması (%93,7), söz
konusu problemin ciddiyetini ortaya koyar niteliktedir. Bu eksikliği %25 ile ürün çeşitlendirme
eksikliği takip etmektedir. Katılımcılar Lavanta Kokulu Köy ile ilgili olumsuz unsurların içerisine
genel çerçevede konaklama ve yiyecek-içecek işletme sayılarındaki yetersizlikleri dâhil
etmişlerdir. Ayrıca ziyaret sürelerini uzatmaya elverişli bir ortam olmadığını, dinlenmek,
alternatif yiyecekler tüketmek ve farklı aktiviteler gerçekleştirmek için yetersizlikler
bulunduğunu belirtmişlerdir. Köy içerisindeki altyapı eksiklikleri, ulaşım konusunda yaşanan
sıkıntı ifade edilen diğer olumsuz unsurlardır. Yanıtlar arasında altyapı ve üstyapı konusunda
iyileştirmelerin doğal ortamın bozulmadan yapılması gerektiği aksi halde popülerleşen bu
destinasyonun özgünlüğünü kaybedeceği yönünde ifadeler bulunmaktadır. Bazı katılımcıların,
yöre halkının turizm sektörüyle ilgili yeterli bilince ulaşmadıkları konusunda bir düşünceye
sahip oldukları görülmektedir. Yapılan analiz ile turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere
bölgeyi ziyaret eden turistlerin belirttiği olumsuzlukların dikkate alındığı ve giderildiği takdirde,
köy ile ilgili izlenimlerin olumlu yönde şekilleneceği sonucu çıkarılabilir.
“Lavanta Kokulu Köy hakkında değerlendirme” temasının son alt teması Lavanta Kokulu
Köy’ün tanınırlığının artırılması hakkındaki görüşlerin elde edilmesi için hazırlanan soru
dâhilinde oluşturulmuştur. Bu doğrultuda katılımcılara “Kuyucak Lavanta Köyü’nün
tanınırlığını artırmak için neler yapılabilir?” sorusu yöneltilmiştir. Yanıtlara göre dokuz adet kod
oluşturulmuştur. Yöneltilen soruya 23 kişi (%71,8) sosyal medya platformlarından
yararlanılmalı, 14 kişi (%43,7) sponsorluk çalışmaları yürütülmeli, 14 kişi (%43,7) aktiviteler
konusunda çeşitlilik yaratılmalı, 12 kişi (%37,5) kitle iletişim araçları kullanılmalı, 11 kişi (%34,3)
tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmeli, 11 kişi (%34,3) altyapı ve üstyapı çalışmalarında
iyileştirmeler yapılmalı, 7 kişi (%21,8) gezi faaliyetleri düzenlenmeli, 6 kişi (%18,7) turizm bilinci
oluşturulmalı ve 1 kişi (%3,1) akademik çalışmalar yürütülmeli yanıtlarını vermiştir. Lavanta
Kokulu Köy’ün tanınmasında sosyal medyanın etkisinin fazla olduğu konusunda ortak bir görüş
bulunmaktadır. Bu doğrultuda sosyal medya platformlarının bölgenin geniş kitlelere
ulaştırılması konusunda önemli bir araç olacağı ifade edilmiştir. Katılımcılar, sosyal medya
mecralarında takipçi sayısı fazla olan kişilerin köye davet edilmesinin bir avantaj olacağı
düşüncesine sahiptir. Bazı katılımcılar sosyal medyayı kullanmayan kişilerin de bulunduğunu,
onlara hitap edecek tanıtım faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Köyde
fotoğraf çekimi dışında turistlerin ilgisini çekecek alternatif faaliyetlerin düzenlenmesini bir
gereklilik olarak gören katılımcılar, bölgede festival, defile, yarışma gibi etkinliklerin bu konuda
fayda sağlayabileceği görüşündedir.
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Isparta İli İmajına İlişkin Bulgular
Görüşme formunda yer alan son soru Isparta’nın sahip olduğu turizm değerleri hakkındaki
katılımcı bilgilerini ölçmek ve Isparta’nın genel anlamda nasıl bir imaj oluşturduğunu analiz
etmek amacıyla hazırlanan “Isparta’yı bir turizm destinasyonu olarak düşündüğünüzde, aklınıza
şehrin sahip olduğu hangi değerler gelmektedir?” sorusudur. Bu kapsamda “Isparta ili imajı”
biçiminde bir tema, “Isparta’nın turistik değerleri” biçiminde bir alt tema oluşturulmuştur.
Katılımcılardan alınan yanıtlar doğrultusunda on altı adet kod belirlenmiştir.
30 katılımcı Isparta’nın sahip olduğu turistik değerler sorusuna %93,7’lik oranla Eğirdir yanıtını
vermiştir. 21 kişi Isparta’nın Göller Bölgesi içerisinde bulunması dolayısıyla pek çok göle, bu
gölleri içerisinde barındıran tabiat parkları ve milli parklara ev sahipliği yaptığını belirtmiştir.
Gölcük Tabiat Parkı, Aksu-Başpınar Tabiat Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı, Şarkikaraağaç
Kızıldağ Milli Parkı, Yazılı Kanyon Milli Parkı verilen örneklerden bazılarıdır. %59,3 oranla 19
kişi gülün Isparta’da bir imaj unsuru olduğu ve şehrin gül bahçeleriyle anıldığı şeklinde görüşleri
bulunmaktadır. Katılımcıların yarısının ise araştırmaya konu olan lavanta ve Kuyucak lavanta
bahçelerinin Isparta’nın turistik değerleri arasında yer aldığını belirttiği görülmektedir. Şehir
içerisinde yer alan antik kentler (Prostanne Antik Kenti, Psidia Antik Kenti), Davraz Kayak
Merkezi, mesirelik alanlar (Gökçay, Ayazmana), müze ve medreseler (Isparta Müzesi, Etnografya
Halı ve Kilim Müzesi, Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi, Atabey Gazi Ertokuş Medresesi),
mağaralar (Aksu Zindan Mağarası), şehir merkezi (Bedesten Çarşısı, Tarihi Üzüm Pazarı), Isparta
halısı, Yalvaç ilçesi, elma bahçeleri, Kuleönü, at çiftlikleri (Atabey, Gönen), katılımcıların
Isparta’nın turizm değerleri olarak nitelendirdiği diğer yerlerdir. Verilen yanıtlar ile söz konusu
listeye Burdur’da bulunan Salda Gölü de dâhil edilmiştir. Katılımcıların bazıları Salda Gölü’nün
Burdur’da yer aldığını bildiklerini ifade etmiş fakat buranın Isparta’yla da anıldığının altını
çizmiştir.
Isparta’nın turizm değerleriyle ilgili değerlendirmeler incelendiğinde insanların zihninde genel
anlamda bölgenin olumlu bir imaj yarattığı sonucu çıkarılabilmektedir. Bu olumlu imajın
yalnızca Isparta’yı ziyaret eden turistlerin zihinlerinde oluşması, ülke genelinde kentin sahip
olduğu değerlerin yeterince tanınmıyor olması elde edilen bulgular arasındadır. Isparta’nın
turizm değerleri sorulduğunda Lavanta Kokulu Köy ile ilgili düşüncelerini ifade etmeleri
amacıyla görüşülen 32 kişiden yalnızca 16’sının lavanta bahçelerinden söz etmesi dikkat çeken
bir diğer bulgudur. Kentin sahip olduğu değerlerin tanınması konusunda katılımcılar sosyal
medya platformlarının aktif olarak kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Yapılan yorumlar, bir
destinasyonun geniş kitlelerce tanınırlığının sağlanması ve olumlu bir imajın oluşması
konusunda sosyal medyanın gücünü destekler niteliktedir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere seyahat eden turistler, seyahat tecrübeleri sonrasında
bölgeyle ilgili olumlu ve olumsuz yönde izlenimlere sahip olmakta ve bu izlenimlerini bölgeye
ziyaret edecek olan ya da ziyaret etme potansiyeline sahip olan kişilerle paylaşma ihtiyacı
hissetmektedirler. Bu paylaşımlarıyla seyahat sonrasında destinasyonla ilgili oluşan algılarını
diğer insanlara yansıtarak onların seyahat kararlarına doğrudan etki etmektedirler. Bu
doğrultuda destinasyon imajının, turistik bir bölgenin tanınırlığının ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması açısından öneminin yadsınamaz bir gerçek olduğu söylenebilir. Destinasyon imaj
oluşumuna etki eden faktörler arasında sosyal medya platformları üst sıralarda yer almaktadır.
Teknoloji çağı ile birlikte interneti aktif bir biçimde kullanmaya başlayan insanlar seyahat kararı
almadan önce bu platformlara başvurmaktadır. Sosyal medya mecralarında paylaşılan
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fotoğraflar, videolar, bilgiler, bölgeyle ilgili yapılan olumlu ve olumsuz yorumlar turistlerin
seyahat kararı almalarında ve seyahat edilecek bölgeyle ilgili genel bir izlenime sahip
olmalarında yol göstericidir. Bu çalışma sosyal medyanın, bir destinasyon ile ilgili imajın
oluşmasına ne düzeyde etki ettiğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu etkinin
artırılması için neler yapılabileceğinin belirlenmesi ve çalışma alanı olarak belirlenen Isparta
Keçiborlu’da bulunan Kuyucak Lavanta Köyü’ne ziyaret eden turistlerin, ziyaret öncesi ve
sonrası algılarının analiz edilmesi çalışmanın diğer amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca nitel
araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen bu
çalışmada, araştırma örneklemi olarak belirlenen üniversite öğrencilerine yöneltilen sorulardan
yola çıkılarak lavantanın ve lavanta turizminin Isparta ili için bir imaj unsuru olup olmadığı tespit
edilmeye çalışılmıştır. Bulgular sosyal medya platformlarının aktif olarak kullanıldığını,
kullanıcıların gündem takibi, kullanıcı paylaşımlarının takibi, haber takibi, yeni yerler keşfetme,
iletişim kurma, bilgi edinme, araştırma yapma, eğlenme, vakit geçirme, alışveriş yapma, içerik
paylaşma, ürün satışı ve kullanıcıların ilgi alanlarıyla ilgili incelemelerde bulunmaları gibi
amaçlar doğrultusunda bu mecralarda zaman geçirdiklerini göstermektedir. Buna göre sosyal
medya platformlarının altyapısının birçok amaca hizmet edecek şekilde tasarlandığı, bu olanağın
söz konusu platformlarda geçirilen zaman diliminin fazla olmasında rol oynadığı çıkarımı
yapılabilir. Araştırma bulgularından elde edilen bir diğer sonuç ise, sosyal medya mecralarında
paylaşılan içeriklerin, bireylerin seyahat tercihlerine önemli ölçüde etki ettiğidir. Kullanıcılar
seyahat rotalarını keşfetmek, bu bölgelerle ilgili araştırma yapmak, seyahat deneyimleriyle ilgili
yapılan yorumları incelemek gibi imkânlara çeşitli sosyal medya uygulamaları sayesinde sahip
olmaktadırlar. Kullanıcılar tarafından yapılan bu araştırmalar, bireylerin bölgeye seyahat edip
etmeme konusunda vereceği kararları etkilemektedir. Yanıtlar incelendiğinde bu etkinin
özellikle görsel içerikli paylaşımlardan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar
fotoğraf çekimi yapma ve bu fotoğrafları dijital mecralarda paylaşabilme olanağı tanıyan yerlerin
merak uyandırdığı, bölgenin fotoğraflanabilir olmasının ziyarete teşvik etme konusunda etkili
olduğu görüşündedir. Yapılan fotoğraf paylaşımları bölgeye olan ilgiyi artırma noktasında
pozitif anlamda etkili olsa da söz konusu unsur negatif bir etki de yaratabilmektedir.
Fotoğrafların olduğu gibi paylaşılmaması, çeşitli programlar aracılığıyla çekici gösterilerek
kullanıcılara sunulması ziyaret esnasında hayal kırıklığı yaşanmasına sebep olmaktadır. Verilen
yanıtlara göre sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile oluşan izlenimlerle köye gerçekleştirilen
seyahat sonrası izlenimler arasında değişiklik olduğunun tespiti bu önermeyi desteklemektedir.
Bu
değişikliğin
fotoğrafların,
fotoğraf
düzenleme
uygulamalarıyla
filtrelenerek
paylaşılmasından kaynaklandığı çoğu katılımcının ortak görüşüdür. Bölgedeki lavanta
tarlalarının olduğu gibi yansıtılmadığı bu sebeple köye gidildiğinde farklı bir görüntüyle
karşılaşıldığı belirtilmiş ve bu durum turistlerin hayal kırıklığına uğramalarına sebebiyet
vermiştir. Ziyaret öncesi sosyal medya paylaşımları sayesinde oluşan olumlu imajın, ziyaret
sonrasında yine bu paylaşımlar sebebiyle olumsuz yönde değişiklik göstermesi dikkat
çekmektedir. Yapılan filtreli paylaşımlar bölge imajını geliştirme konusunda etkili olsa da
turistlerin ziyaretlerinden sonra yaşadıkları “kandırılmış hissi” imaja olumsuz etki olarak dönüş
yapmaktadır. Bu noktada yaşanılan olumsuz deneyimin, duygu ve düşüncelerin çeşitli mecralar
aracılığıyla paylaşılması durumunda potansiyel turistlerin düşüncelerinin de ciddi oranda
şekilleneceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Katılımcıların Lavanta Kokulu Köyü ağızdan ağıza iletişim ve sosyal medya platformları
vasıtasıyla keşfettikleri gözlemlenmiştir. Katılımcıların bazıları Isparta’da ikamet ettikleri ya da
Ispartalı oldukları için ağızdan ağıza iletişim yoluyla köyü keşfettiklerini belirtmiş olup köyle
ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için sosyal medya platformlarına ihtiyaç duyduklarını
söylemişlerdir. Bununla birlikte aynı kategoride bulunan bazı katılımcıların Isparta’da yaşıyor
olmalarına rağmen bölgeyi sosyal medya yoluyla öğrendikleri bulgular arasında yer almaktadır.
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Bununla birlikte aynı kategoride bulunan bazı katılımcıların Isparta’da yaşıyor olmalarına
rağmen bölgeyi sosyal medya yoluyla öğrendikleri bulgular arasında yer almaktadır. Ayrıca
çoğu katılımcı bölgenin bilincine ağızdan ağıza iletişim yoluyla varmanın oraya gitme
konusunda yeterli bir etken olmadığını, bu şekilde köyün sıradan bir tarladan oluştuğu algısı
yaratabileceğini, görsel unsurların bu konuda cezbedici olduğunu düşünmektedir. Bulgulara
göre bir destinasyonun tanınması için ilgili turizm mahalline yakın bir bölgede yaşam sürüyor
olmanın ve sözlü iletişimin yeterli olmadığı, bu doğrultuda detaylı bilgi sahibi olmak için dijital
mecralara başvurulduğu sonucuna ulaşılabilir. Hem keşfetme hem de derinlemesine bilgi
edinme açısından tercih edilen bu mecralar aracılığıyla ulaşılan sonuçların doğru, güvenilir ve
tutarlı olması bölge imajı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple yapay ve yanıltıcı içerik
paylaşımlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından denetlenmesi ile bu olumsuzlukların önüne
geçilebilir. Köyün ziyaret edilme nedenleri arasında merak unsuru ön plandadır. Bu algının
oluşmasında yine sosyal medya mecralarında paylaşılan fotoğrafların etkili olduğu
gözlemlenmiştir. Ziyaretçiler bölgenin gerçekten sosyal medyada yansıtıldığı gibi büyüleyici,
canlı, mor rengine bürünmüş bir yer olup olmadığı, Lavanta Kokulu Köy olarak anılan köyde
ismiyle tutarlı olacak şekilde gerçekten lavanta kokularının yoğun bir şekilde hissedilip
hissedilmediği gibi sorulara yanıt arayışına girdiklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte
bölgeyi gezmek, özgün bir konsepte sahip olan bir yeri deneyimlemek, akraba ziyareti, akademik
çalışmaların yapılması ve ticarî amaçlı seyahatte bulunulması gibi etkenler köyü ziyaret etme
amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca katılımcılar bölgede fotoğraf çekimi yapmak ve bu
fotoğrafları sosyal medya mecralarında paylaşabilmek için bu destinasyona gittiklerini
belirtmiştir. Elde edilen veriler bir turizm destinasyonunun farkına varılması ve bu bölgeyle ilgili
derinlemesine bilgi alınabilmesi konusunda sosyal medyanın güçlü bir mecra olduğunu gösterir
niteliktedir. Ayrıca bölgenin görsel çekiciliğinin ön planda olması ve turistlerin ilgili bölgenin
fotoğraflama ve dijital platformlarda paylaşma isteği uyandırması ziyarete teşvik ve imaj
oluşturma açısından önem arz etmektedir. Köy ile ilgili olumlu unsurlar arasında
misafirperverlik, otantiklik, altyapı ve üstyapı, köy halkı tarafından üretilen lavantalı sabun,
kolonya, yağ, krem gibi ürünlerin bulunması, lavantayı dondurma, kahve, çay, bal, gazoz gibi
yiyecek ve içeceklere entegre etmeleri, yöreye özgü hediyelik eşyaların bulunması, köyün
turizme kazandırılmasıyla birlikte sağlanan yerel kalkınma, girişimcilik faaliyetleri, ziyaretçilerin
farklı bir bölgeyi tecrübe etmeleri, fiyat skalası, köyün Isparta imajına olan olumlu etkisi ve birçok
aktivitenin gerçekleştirildiği bölge olması yer almaktadır. Olumsuz unsurlar ise altyapı ve
üstyapı yetersizliği, ürün çeşitlendirme eksikliği, aktivite çeşitliliğinin yetersizliği, fotoğrafların
yanıltıcılığı, tanıtım eksikliği, yerel halkın turizm bilincinin yetersizliği, fiyatların yüksekliği ve
popülerleşme tehdidi şeklindedir. Konaklama ve yiyecek-içecek işletme sayılarındaki
yetersizlikler, ziyaret süresini uzatmaya elverişli bir ortam olmaması, dinlenmek, alternatif
yiyecekler tüketmek ve farklı aktiviteler gerçekleştirmek için yetersizlikler bulunması değinilen
önemli eksikliklerdir. Katılımcılar köy içerisindeki altyapı eksikliklerinin, ulaşım konusunda
sıkıntının söz konusu olduğunu belirtmekte olup bu konuda iyileştirmeler yapılması gerektiği
görüşündedirler. Bu noktada köy imajını olumsuz etkileyen unsurların giderilmesi hususunda
çalışmaların yapılması gerektiği görülmektedir. Belirtilen olumsuz unsurlara rağmen
katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%90,6), bölgeyi ziyaretlerinden memnun kaldıklarını
belirtmişlerdir. Memnuniyete etki eden faktörlerin köyün doğal, otantik, canlı renkleri içinde
barındıran hoş bir yer olması, yerel halkın turistlere karşı tutumu, farklı bir deneyim olması,
Isparta’ya ve ülke turizmine olan katkısı olduğu anlaşılmıştır. Deneyimlerinden memnun
kalmadığını belirten katılımcılar (%9,3), köyle ilgili beklentilerinin karşılığını alamadıkları,
turistik altyapının yetersiz olduğu, sosyal medyada yansıtılanlar ile çelişkili bir durum olduğu
görüşündedir. Memnuniyetlerini belirten katılımcılar bölgenin ziyaret edilmesi konusunda
tavsiyede bulunacaklarını ifade etmiştir. Bazı katılımcıların deneyimlerinden memnun
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kalmamalarına rağmen yine de gidilip görülmesi gereken bir yer şeklinde düşünceye sahip
olmaları dolayısıyla ziyaret tavsiyesinde bulunacaklarını belirtmeleri dikkat çekmektedir.
Köyün tanınırlığının artırılması konusunda sosyal medya platformlarından yararlanılmalı,
sponsorluk çalışmaları yürütülmeli, aktiviteler konusunda çeşitlilik yaratılmalı, kitle iletişim
araçları kullanılmalı, tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmeli, altyapı ve üstyapı çalışmalarında
iyileştirmeler yapılmalı, gezi faaliyetleri düzenlenmeli, turizm bilinci oluşturulmalı ve akademik
çalışmalar yürütülmeli şeklinde yanıtlar alınmıştır. Verilere göre sosyal medya platformlarının
bölgenin geniş kitlelere ulaştırılması konusunda önemli bir araç olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Katılımcılar, sosyal medya mecralarında takipçi sayısı fazla olan kişilerin köye davet edilmesinin
bir avantaj olacağı düşüncesine sahiptir. Ayrıca sosyal medyayı kullanmayan bir kitlenin de
bulunduğu, onlara hitap edecek tanıtım faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesi gerektiği hususuna
değinilmiştir. Köyde fotoğraf çekimi dışında festival, defile, yarışma gibi etkinliklerin
düzenlenmesinin bölgenin tanınırlığı ve devamlılığının sağlanmasında etkili olacağı ifade
edilmiştir. Katılımcılar tarafından dile getirilen bu ifadeler, Ongun vd., (2015) tarafından
gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte,
lavantaların toplanması ve yağının çıkarılması gibi faaliyetlerin tur programlarına dâhil edilmesi
hem bölgenin imajını olumlu yönde etkilemesi hem de bölgede gerçekleştirilecek konaklama
süresinin uzatılması açısından önem arz etmektedir. Isparta’nın sahip olduğu turistik değerlere
katılımcılar tarafından Eğirdir, Gölcük Tabiat Parkı, Aksu-Başpınar Tabiat Parkı, Kovada Gölü
Milli Parkı, Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı, Yazılı Kanyon Milli Parkı gibi yanıtlar verilmiştir.
Ayrıca gülün Isparta’da bir imaj unsuru olduğu ve şehrin gül bahçeleriyle anıldığı şeklinde
görüşler bulunmaktadır. Katılımcıların %50’si lavanta ve Kuyucak lavanta bahçelerinin
Isparta’nın turistik değerleri arasında yer aldığını belirtmiştir. Lavanta Kokulu Köy ile ilgili
düşüncelerini ifade etmeleri amacıyla görüşülen kişilerin yarısının lavanta bahçelerinden söz
etmesi dikkat çeken bir diğer bulgudur. Bu bulgu doğrultusunda Lavanta Kokulu Köy ile
Isparta’nın yeteri kadar özdeşleşmediği, lavanta bitkisinin henüz gül bitkisi kadar imaj unsuru
oluşturmadığı şeklinde bir çıkarımda bulunulabilir. Burdur sınırları içerisinde yer almasına
rağmen katılımcılardan Salda Gölü yanıtı alınması dikkat çeken bir husustur. Bu yanıtın
verilmesinde Salda Gölü’nün özellikle sosyal medya mecralarında daha çok Isparta ile
anılmasının etkili olduğu belirtilmiştir. Aynı kent içerisinde yer almamasına rağmen yakın
bölgede yer alan ve seyahat rotalarına dâhil edilen bir destinasyonun sosyal medya sayesinde
Isparta ile anılması bu mecranın gücünü gösterir niteliktedir. Yanıtlar doğrultusunda Isparta’nın
olumlu bir imaja sahip olduğu, birçok turizm değerine sahip olduğu fakat bu değerlerin bilincine
yeterince varılmadığı dile getirilmiştir. Ayrıca başta yerel halk olmak üzere kamu ve özel sektör
turizm paydaşlarının şehrin değerlerine sahip çıkmaları ve bu konuda çalışmalar yürütmeleri
konusunda görüşler mevcuttur. Bu çalışmaların yürütülmesinde sosyal medyanın
kullanılmasının gereklilik olduğunu ifade eden katılımcılar kentin bu şekilde ülke ve dünya
çapında tanıtımının ve imaj oluşturulmasının mümkün olacağı konusunda ortak bir görüşe
sahiptir. Araştırma bulgularına göre lavanta bahçelerinin bulunduğu bölge içerisinde eksiklikler
bulunmasına rağmen genel olarak olumlu bir izlenim yaratmaktadır. Bu izlenimin oluşmasında
ve bölgenin popüler seyahat rotalarından biri haline gelmesinde sosyal medyanın payının büyük
olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, Çevik ve Sarıipek (2019) tarafından yapılan çalışma
bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. Katılımcıların bölge ile ilgili bilgi sahibi olmaları
konusunda sosyal medya platformlarından yararlandığı, görsel çekiciliğin önemli bir
motivasyon kaynağı olduğu ve birçok kullanıcının fotoğraf çekme ve bu fotoğrafları sosyal
medya platformlarında paylaşma amacıyla köyü ziyaret ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Nitekim
Giray ve arkadaşlarının (2019) gerçekleştirdiği araştırma bulguları, bu çalışmadan elde edilen
sonuçları desteklemektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda Lavanta Kokulu
Köy ismiyle anılan Kuyucak Köyü’nün daha fazla turist tarafından ağırlanmasını, dünya çapında
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bilinen bir destinasyon konumuna getirerek ve daha güçlü bir imaj oluşumunu sağlayacak bazı
öneriler şöyle sıralanabilir:
-Altyapı ve üstyapı çalışmaları artırılabilir. Köyün dokusunun bozulmamasına dikkat
edilerek yol çalışmalarının yapılması önerilebilir. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderebilecekleri
ve dinlenebilecekleri hijyenik ortamların, nezih yiyecek içecek işletmelerinin yer almaması
önemli eksikliklerdir. Bu doğrultuda köy içerisindeki evler, tesisler ve diğer mekânlar yeniden
düzenlenebilir. Düzenlemelerin köyün doğal yapısına zarar vermeden yapılması göz önünde
bulundurulmalıdır.
-Bölgenin ulusal ve uluslararası çapta tanınırlığının sağlanması için reklam ve tanıtım
faaliyetlerine ağırlık verilebilir. Turist talebinin artırılması için uygulanacak çalışmaların
taşıma kapasitesini aşmayacak şekilde planlanmasına özen gösterilmelidir. Bununla birlikte
son zamanlarda sosyal medyanın etkisiyle alternatif turizme olan talebin artışından yola
çıkılarak yakın illerde yer alan turizm destinasyonlarının (Burdur-Salda Gölü, Burdur-Lisinia
Akçaköy Lavanta Deresi, Isparta-Kuyucak Köyü, Isparta-Yalvaç, Antalya) da dâhil edildiği
seyahat rotaları oluşturulabilir. Destinasyon ağı genişletilerek Kuyucak ile birlikte Isparta
turizminin ve imajının gelişimi desteklenebilir. Aynı zamanda çevre illerde turizmin
canlandırılması sağlanabilir.
-Köy içerisinde aktif olarak tercih edilen fotoğraf çekim etkinlikleri dışında alternatif
aktiviteler düzenlenerek turistlerin memnuniyet düzeyleri ve ziyaret süreleri artırılabilir. Son
zamanlarda farklı illerde lavanta bahçelerinin oluşturulup bu bahçelerin turizm kapsamında
değerlendirilmeye başlanması göz önünde bulundurularak Kuyucak Köyü’nü çekici kılacak
etkinliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada turistlerin lavantalı ürünlerin
yapımı, lavantanın hasat edilmesi gibi konularda bilgilenecekleri, yerinde deneyimleyecekleri
faaliyetler düzenlenebilir.
-Köyde yer alan stantlarda yalnızca lavanta ürünlerine ve bölgeye özgü ürünlere yer verilmesi
önerilebilir. Lavanta bahçelerine yapılan bir ziyaret esnasında gül ürünleriyle karşılaşılması,
bir ürünün Kuyucak Köyü dışında alternatif yerlerde (bakkal, market, hediyelik dükkân vb.
işletmeler) temin edilebilir olması birer dezavantaj olarak nitelendirilebilir. Bu unsurların
bölgenin otantikliğinin ve imajının korunması hususunda dikkate alınması önerilmektedir.
-Kamu ve özel sektör turizm paydaşlarının desteğiyle sosyal medya çalışmalarına ağırlık
verilebilir. Dijital platformlar üzerinden tatil çekilişleri düzenlenerek seyahate teşvik
sağlanabilir.
-Bölgeyi koruma bilincinin ve turizm bilincinin artırılması konularında yerel halka yönelik
düzenlenen eğitimler artırılabilir.
-Kent içerisinde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi bünyesinde görev alan başta turizm akademisyenleri olmak üzere bilim insanları
tarafından bölge ile ilgili seminerler, konferanslar düzenlenerek köy ile ilgili tanıtım
çalışmaları desteklenebilir.
-Görsel çekiciliğin imaja olan etkisinden yola çıkılarak, destinasyonun dijital platformlarda
daha çok görsel içeriklerle tanıtılması sağlanabilir.
Bu çalışmanın bulguları, Kuyucak Lavanta Köyü’nü ziyaret eden Süleyman Demirel Üniversitesi
öğrencilerinin oluşturduğu sınırlı sayıda örneklem grubu ile elde edilmiştir. İleriye yönelik
olarak, nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak gerçekleştirilen bu çalışma farklı analiz
yöntemleriyle, örneklem sayısı genişletilerek tekrarlanabilir. Araştırma evreni Kuyucak Lavanta
Köyü olarak belirlenen çalışmanın benzeri alternatif bir destinasyona uyarlanabilir. Literatür
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incelendiğinde lavanta turizmi destinasyonlarını ziyaret eden turistlerin algılarının irdelendiği
çalışmaların sınırlı sayıda olması dolayısıyla bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı
öngörülmektedir. Ayrıca bu araştırmanın lavanta turizmi kapsamında faaliyet gösteren sektör
çalışanlarının ve kurumların geleceğe yönelik planlamalarında yol gösterici olacağı
düşünülmektedir.
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Öz
Bu çalışma Karabük iline bağlı Yenice ilçesinin sahip olduğu yöresel mutfak kültürünün “Vegan
Mutfak” kapsamında incelenmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği
bu araştırmada Yenice'de yaşayan yöre mutfağına hakim 7 kadın ile görüşme yapılmış, elde
edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma, Yenice'de tüketilen
yemeklerin vegan yiyecekler olduğunu göstermektedir. Yörede yaşayan insanların
beslenmesinde ağırlıklı olarak Isırganotu, Ebegümeci, Tatala, Ispıt otu (Kabalak) gibi otlar ile kara
lahana (mancar) gibi sebzeler ve kara bakla, mısır gibi karbonhidrat içeren aynı zamanda bitkisel
protein açısından zengin yiyecekler kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca, yemekler
araştırmaya katılanlar tarafından yapılmış, yazarlar tarafından standart reçeteleri oluşturulmuş
ve fotoğraflanmış, böylece yöresel yemekler kayıt altına alınmıştır. Çalışma, somut olmayan
kültürel mirasın korunması ve yöresel yemeklerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması
bakımından önem taşımaktadır.
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This study aims to examine the local cuisine of Yenice district of Karabük province within the
scope of "Vegan cuisine". In this study, in which the qualitative research method was adopted, 7
women who lived in Yenice and had full knowledge of the local cuisine were interviewed and
the data were analyzed using the descriptive analysis method. The study shows that the meals
consumed in Yenice are vegan foods. In the diet of the people living in the region, herbs such as
Nettle, Mallow, Tatala, Borage (Kabalak), vegetables such as black cabbage (mancar) and foods
rich in carbohydrates such as broad beans and corn are also used. Within the scope of the study,
the meals were cooked by the participants, standard recipes were prepared and photographed
by the authors, thus local dishes were recorded. The study is important in terms of preserving
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Keywords: Vegeterian, Vegan, Local Cuisine, Yenice.
Received: 04.01.2021
Accepted: 03.06.2021
Suggested Citation:
Türker, N. and Ayyıldız, S. (2021). Examination of Yenice Cuisine in the Scope of Vegan Cuisine,
Journal of Turkish Tourism Research, 5(2): 946-968.
© 2021 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi.

947

Nuray TÜRKER ve Sibel AYYILDIZ

GİRİŞ
Bir toplumun beslenme biçimini ve kültürünü yansıtan yemek pişirme sanatının geçmişi eski
çağlara kadar uzanmaktadır (Freedman, 2008: 7). Tarihi çağlar boyunca gıda yalnızca karın
doyurmak için kullanılan bir meta değil aynı zamanda sosyal dönüşümün, toplumsal
örgütlenmenin, jeopolitik rekabetlerin, savaşların ve iktisadi ilerlemelerin bir katalizörü
olmuştur (Standage, 2016: 11).
Yemek seçimleri bir taraftan sınıf, ırk, toplumsal cinsiyet rolü ve yaş gibi birçok kritere göre
belirlenirken, diğer taraftan kimin neyi, ne zaman yiyebileceği yazılmamış olan kurallarla baskın
kültür tarafından belirlenmiştir. Bazı yiyecekler geleneksel olarak bazı dinlere, bazı milletlere ve
bazı cinsiyetlere ait olmuştur (Sezgin ve Ayyıldız, 2019: 507). Örneğin Hıristiyan Batı dünyasında
et, eskiden şehveti teşvik eden bir yiyecek olarak görüldüğünden manastırlarda yasaklanan veya
sınırlanan bir gıdadır. Fakat sebzelere yönelik bir övgü de yapılmamıştır. Hatta sebzeler asillerin
tüketmediği, çoğunlukla köylülerin tüketmesinin uygun görüldüğü yiyecekler olmuştur
(Freedman, 2008: 12). Çeşitli etlerin tüketimi (tavşan, at, domuz, bazı deniz mahsulleri vb.)
dinlere göre hatta aynı din içerisinde farklı mezheplere göre bile farklılık göstermektedir (Tez,
2015: 15).
Bir toplumun beslenme biçimi kültürel olduğu kadar coğrafi unsurlar tarafından da
belirlenmiştir. Bir toplumda neyin tüketildiği gastro-coğrafya bir başka ifade ile yaşanılan yörede
yetişen gıda ürünleri ile yakından ilişkilidir.
Bode (2000), iklim, toprak, mevsimler, insanların yeme-içme alışkanlıkları, tarım ve teknolojinin
gelişmişlik düzeyi gibi faktörleri dikkate alarak kuzey, orta ve güney kuşağı olmak üzere
dünyanın üç gastro-coğrafi kuşağa ayrıldığını belirtmektedir. Hububat, kökler, balık, av etleri
ve sığırın ağırlıkta olduğu kuzey kuşağında, temel besinler ekmek, sebzeler, balık ve etten oluşur.
Orta kuşak ise pirinç, şarap ve peynir kuşağı olarak ifade edilir. Avrupa sömürgeleri olması ve
emperyalizm kaynaklı olarak kültürün değişikliğe uğraması nedeniyle özelliklerini net bir
şekilde ortaya koymak zor olsa da güney kuşağının yeme içme alışkanlıkları genel olarak sebze
üzerine kuruludur. Bazı bölümlerinde ise balık ve et odaklı beslenmeye rastlanır.
Benzer şekilde bir ülkede farklı coğrafyalarda yetişen ürünlerin o yörelerde yaşayan yerel halkın
beslenmesini belirlediği söylenebilir. Örneğin; Ege Bölgesi coğrafyanın elverişliliği nedeni ile çok
sayıda doğal otun yetiştiği bir bölgedir. Bu da yemek menülerinde ot yemeklerinin ve
mezelerinin ağırlığının hissedilmesine neden olmaktadır.
20. yüzyılın ortalarından itibaren değişen ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel şartlar, yemek
konusunda insanların yararlanabileceği birçok alternatif beslenme biçiminin ortaya çıkmasını
sağlamıştır (Sezgin ve Ayyıldız, 2019: 507). Bu beslenme alternatiflerinden en dikkat çekici
olanları; Vejetaryen ve Vegan beslenme biçimleridir. Vejetaryenliğin bir türü olan veganlığa
odaklanan bu çalışma iki temel bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde
Vejeteryanlık ve Veganlık olguları incelenmiş ve tanımlanmış, ikinci bölümde ise vegan yemekler
üzerine Yenice'de yapılan alan araştırmasından elde edilen bulgular sunulmuştur. Bu kapsamda
Yenice'nin ağırlıklı olarak bitkisel kaynaklardan ve otlardan oluşan yemek kültürü incelenmiş ve
şehirde yapılan yemekler kültürel bağlamı da dikkate alınarak; içine konan malzemeler,
malzemelerin özellikleri, tarifleri ve fotoğrafları ile sunulmuştur.

VEJETERYANLIK ve VEGANLIK KAVRAMLARI
En yaygın tanımıyla “vejetaryenlik” hayvansal kaynaklı gıdalar yerine bitkisel kaynaklı gıdaların
tüketimini içeren bir beslenme şeklidir. “Vejetaryen” ise bitkisel gıda ağırlıklı olarak beslenen,
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hayvansal gıdaları (kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri) sınırlı miktarda tüketen
kişiler olarak tanımlanmaktadır (Özcan ve Baysal, 2016:102; Kınıkoğlu, 2016: 17; Ilgaz vd.,
2016:45; Şanlıer ve Ertaş 2018: 133).
Vejetaryenler, ete karşı tiksinme duymaları, hayvanlara zulmedilmesi ya da hayvanların
öldürülmesi nedeniyle et tüketimine karşı olumsuz bir tutuma sahiptirler (Petti vd., 2017: 230).
Araştırmalar bu kişilerin vejetaryen olma nedenleri arasında; ekolojik duyarlılık, lezzet, kültürel
veya dini inançlar, etik değerler ve biyoetik yaklaşımlar (hayvanların öldürülmesine karşı
duyulan tepki ve hayvanlara saygı, hayvan refahı) ve sağlık gibi faktörlerin olduğunu ortaya
koymaktadır (Wrenn, 2011: 22; Ruby, 2012: 144; Tunçay, 2016:52, Mariotti, 2017: 314, Petti vd.,
2017: 229, Özmen, 2017:1).
Vejetaryenler tüketilen hayvansal ürünün türüne göre farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Sadece
kırmızı et tüketmeyen kişilerin bazıları yumurta yemeyip, süt ve süt ürünlerini tüketmekte ya da
yumurta yiyip süt ve süt ürünlerini tüketmemektedir (Tunçay-Son, 2016:7). Bu bağlamda
vejetaryen çeşitleri aşağıda sunulmaktadır.

Tablo 1. Vejetaryen Çeşitleri
Vejetaryen
Çeşitleri
Lakto-ovo
Vejetaryen
Lakto
vejetaryen
Ovovejetaryen
Semivejetaryen
Rawist

Freegan

Tüketilebilen
Hayvansal Gıda
Yumurta, süt ve süt
ürünleri

Vejetaryen Çeşitleri
Vegan

Tüketilebilen
Hayvansal Gıda
Hiçbir hayvansal ürün
tüketilmez

Süt ve süt ürünleri

Polo-vejetaryen

Kümes hayvanları

Yumurta

Pesco-vejetaryen

Tavuk, su ürünleri, süt
ve süt ürünleri ile
yumurta

Esnek Veganlık

Vegan olmanın nedeni
etik ve ekolojiktir

Fruitarians / Fruit-fed

Sadece meyve ve
sebzelerle beslenirler.

Kümes hayvanları,
su ürünleri, süt ve
süt ürünleri ile
yumurta
Hiçbir hayvansal
ürün tüketilmez.
Mutlak bir
vejetaryen değildir.
Fakat hayvan
temelli ürünler
yemez.

Kaynak: Karabudak, 2012: 8; Özcan ve Baysal, 2016: 102; Tunçay-Son, 2016:8; Hossain, 2016: 533;
Altaş, 2017:405; Marioitti ve Dagnieli, 2017: 4.
Tablo 1'de verilen vejeteryan beslenme kategorilerinin dışında bu kategorilerde yer almayan
vejetaryenlik çeşitleri de bulunmaktadır. Bunlar; Strictly vegetarian (katı vejetaryen), True
vegetarian (gerçek vejetaryen), Low-meat eaters (az et tüketenler), Occasional meat eaters (ara
sıra et yiyenler) olarak sıralanabilir (Marioitti, 2017:5).
Veganlık, et, balık, kümes hayvanı, yumurta, bal, hayvansal süt ve türevlerinin tüketilmediği,
yaşamın bitkisel kaynaklı gıda ürünleri ile sürdürüldüğü ve hayvanlardan üretilen tüm ticari
ürünlerin kullanılmaktan kaçınıldığı beslenme ve yaşam biçimidir (Ilgaz vd., 2016:45). Başka bir

949

Nuray TÜRKER ve Sibel AYYILDIZ

ifade ile veganlar sadece gıda ürünlerini değil aynı zamanda hayvanlar üzerinde test edilen
ürünleri (kozmetik ürünler, deterjan, diş macunu vb.) kullanmaktan kaçınırlar. Hayvanlar
sömürü amaçlı kullanıldığından veganlar sirklere gitmezler, ayrıca canlı hayvanların kullanıldığı
filmleri de izlemezler (Çetin, 2014: 2, Yegen ve Aydın, 2018: 96). Bireylerin vegan yaşam tarzını
benimsemesinin çok çeşitli motivasyonları bulunabilir. Bu motivasyonlar bazı bireylerde dini
inançlar veya kişisel tercihler iken (Sünnetçioğlu vd., 2017: 242), bazı bireylerde ete karşı tiksinme
veya hayvanlara karşı yapılan zulmü önleme isteği gibi durumlar olabilmektedir (Petti vd., 2017:
230). Bu beslenme şeklini benimsemiş olan veganlar hayvansal olmayan, tamamen bitkisel gıda
içeren çikolata, kek ve pasta gibi gıda ürünlerini de tüketmektedir (Çetin, 2014: 2).
İnsanlık tarihi ile ilgili bilgiler; eski dönemlerde insanların beslenmelerinin ağırlıklı olarak bitki
temelli olduğunu göstermektedir. Ancak, vejetaryenlik olgusunun tarihsel geçmişi kesin olarak
bilinmemektedir. Felsefe ve matematiğe katkıları ile tanınan Pisagor (Pythagoras) etsiz, doğal ve
sağlıklı bir diyeti teşvik etmiş, Platon, Sokrates ve Horace gibi filozoflar da bu öneriyi
desteklemişlerdir. 6. yüzyılda Rönesans döneminde Leonardo da Vinci’nin vejetaryen
beslenmeyi uyguladığı bilinmektedir. Aydınlanma çağında vejetaryen beslenme tarzını
uygulayanlar arasında Tyron, Rousseau, Voltaire ve Wesley de bulunmaktadır (Leitzmann,
2014:497). İlk kez 1944 yılında İngiliz Sanatçı Donalt Watson tarafından kullanılan “Vegan”
sözcüğü (Kınıkoğlu, 2016: 15), 20. yüzyılın son on yılında bitkisel beslenme odaklı bilimsel
araştırma konuları arasına girmiştir (Leitzmann, 2014: 500).
Veganlık kavramı toplumsal cinsiyet açısından incelendiğinde kadınların erkeklere oranla daha
az et tükettikleri görülmektedir (Şahin, 2017: 95). Ilgaz vd., (2018) göre; ete ve etteki proteine
erkeğin kadından daha fazla ihtiyacı olduğu ile ilgili değerlendirmeler bulunmaktadır. Adam
(2019)’a göre, toplumda hangi yiyeceklerin hangi cinsiyetlere daha uygun olduğunu ortaya
koyan yargılar vardır. “Adam olmak” deyimi kimlik açısından “gerçek” erkeklerin yapıp
yapmadığı şeyler ile ilişkilendirilir, örneğin; gerçek erkekler kiş (sebzeden yapılan bir çeşit
yemek) yemez. Keza bitki de kadınlara atfedilen bir terminoloji olarak kullanılmaktadır. Kadınlar
narin ve uysal oldukları için bitki yemekleri ile, aktif oldukları düşünülen erkekler ise hayvan eti
ile ilişkilendirilmiştir. Batı Avrupa, Afrika ve Asya kültürlerinde et, erkeklik, iktidar ve bekaret
konusu ile ilişkilendirildiğinden ataerkilliğin simgesi olmuştur (Ruby ve Heine, 2011: 448).
İngiltere’de 1991 yılında yapılan bir araştırmada kadın katılımcıların erkeklere kıyasla vejeteryan
olma oranının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Dewan, 2017: 19). Başka bir araştırmaya göre
ise 18-34 yaşlarındaki kadınların diğer yaş grubundaki kadınlara kıyasla vejetaryen olma
olasılıklarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Ginsberg, 2017: 4).
Hububatlar, baklagiller, kök bitkiler, yağlı tohumlar, meyve, sebze, fındık ve mantar, soya
proteini gibi bitki kökenli gıda maddelerinin tüketilmesi ile vejetaryen ve vegan beslenmenin
sağlık açısından olumlu katkıları arasında bir ilişki olduğuna inanılmaktadır (McEvoy vd., 2011:
2288; Yegen ve Aydın, 2018: 96). Bu beslenme tarzını benimseyen insanların çoğu daha sağlıklı
olduklarına inanmaktadır. Bu düşüncenin de etkisiyle vejetaryenlik/veganlık son on yılda
giderek daha popüler hale gelmiştir (Sünnetçioğlu vd., 2017: 242).
Vejetaryenler ve veganlar ile ilgili yapılan çalışmalarda; vejetaryen beslenme tarzını benimseyen
bireylerin sağlığa uygun bir şekilde beslenmeleri halinde vejetaryen olmayanlara göre daha
düşük kan basıncı düzeylerine, daha düşük vücut ağırlığına (düşük beden kitle indeksi) ve düşük
homosistein düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra; vejetaryenler ile yapılan
çeşitli kohort (belli bir ortak özelliği olan kişiler) araştırmalarda ise; vegan beslenmenin metabolik
hastalık kaynaklı ölüm oranını azalttığı ortaya çıkmıştır (Çetin, 2014: 10). Bazı çalışmalar,
vejetaryen beslenmenin özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkilerinin olduğunu ortaya
koymaktadır (Şanlıer ve Ertaş, 2018: 137).
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Vejeteryanlığın ve veganlığın sağlıklı seçenekler olduğu şeklindeki popüler inanışa rağmen,
vegan diyetin dengeli olmasını sağlamak için bazı önlemlerin alınması gerekir (Petti vd.,
2017:230). Bu kısıtlayıcı diyet modelinde beslenme için gerekli olan maddelerin eksik alındığı ile
ilgili endişeler bulunmaktadır. Mevcut bilgiler, sağlık açısından olumlu sonuçlarının yanında
vejetaryenliğin olumsuz sonuçlarının da olduğu ortaya koymaktadır. Örneğin; hayvansal
ürünlerin vücuda alınmaması, su ve yağda çözünen vitaminler ile mineraller gibi bazı
elementlerin yetersiz alımına yol açabilmektedir (McEvoy, Temple ve Woodside, 2012: 2288).
Yapılan bir çalışmada vejetaryen yemeklerin, vejetaryen olmayanlara göre oldukça düşük protein
kalitesine sahip olduğu, hatta bazı vejetaryen yemeklerinin hiç protein içermediği tespit
edilmiştir. Ayrıca, hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan kalsiyum, demir, çinko, D vitamini ve
B12 vitamininin vejetaryen yemeklerde yetersiz olduğu belirlenmiştir (Şanlıer ve Ertaş, 2018:137).

YENİCE MUTFAK KÜLTÜRÜ
Batı Karadeniz bölümünde bulunan Karabük ilinin bir ilçesi olan Yenice 1150 km2’lik bir
yüzölçüme sahiptir. Karadeniz kıyı şeridinden 60 km. içeride yer alan Yenice orman dokusu
bakımından oldukça zengindir. Halk, temel geçim kaynaklarını hayvancılık, orman işçiliği ve
madencilikten sağlamaktadır. Yükseltisi 2000 metreye varan dağlık ve tepelik alanları ve engebeli
arazi yapısı ilçede tarımsal faaliyetleri kısıtlamaktadır. Yenice, yazları serin, kışları soğuk ve
yağışlıdır. Nemli, yağışlı ve sisli bir iklime sahip olan ilçede, yıllık ortalama sıcaklık 13,6ₒC, yıllık
ortalama yağış miktarı 693,3 mm’dir aksine Yenice Irmağı vadisinde iklim mikro klima özelliği
gösterir (Yenice Kaymakamlığı, 2020a). İklimsel özellikler, Yenice'de çok zengin bir bitki
çeşitliliğinin yetişmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, bölgede yetişen otlar, mantarlar ve
baklagiller Yenice'de dikkate değer bir vegan mutfağının gelişmesine zemin hazırlamıştır.
Yenice mutfağının sebze, ot ve mantarlardan oluşan karakteristik yapısı, bulunduğu coğrafi
konum ile ilişkilidir (Canbulat, 2008: 8). Yenice'de Mancar (karalahana) ve ıspıt otu öne çıkar. Bu
otların yanı sıra; ısırgan, pazı, semizotu, ebegümeci, hindiba, dil buran, kazayak, gelincik, çoban
ekmeği, kara kavruk, madımak, teke sakalı, yemlik, toklamaç, labada otları yemek yapımında
kullanılan diğer otlardır. Yabani mantar açısından da zengin olan yörede, ilkbahar ve sonbaharda
doğada yetişen ve yöresel olarak köşk, cincile, göbelek, içi kızıl, kanlıca, karakulak, kayışkan,
meşe, mıh tepesi, sarıgül, tellice, kara göçen, kabak, koç, saçak, bağrı kışlı, cücüle, çivi başı, geyik,
halı saçağı, karaağaç, ayı mantarı olarak adlandırılan pek çok mantar türü de vegan yemeklerin
temel malzemelerini oluşturur. Bu vegan malzemeler çeşitli tahıllar ile birlikte pişirilerek hem
tatları zenginleştirilir hem de besleyici değerleri arttırılır (Canbulat, 2013; Karabük Valiliği, 2015:
217; Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019).
Proteinin çoğunlukla baklagillerden sağlandığı Yenice mutfağının geleneksel yemekleri;
karalahana, malay, şaptak, mısır çorbası, ceviz helvası, bazlama, katlaç, lokma, ve muska gibi
yemek, hamur işleri ve tatlılardan oluşur (Karakırık ve Cebecik, 1996: 52). Yenice’de düğün
yemeği olarak misafirlere keşkek çorbası, mısır çorbası, göce çorbası, et, pilav, nohut yemeği,
fasulye yemeği, barbunya yemeği, kara mancar dolması (bulgurlu) ile komposto, baklava ve
kesme kadayıf tatlıları ikram edilir (Karabük Valiliği, 2015: 216). Yenice’de önemli günlerde;
düğün ve bayramlarda yapılan tatlı Muska (Hamaliğbağı) tatlısıdır. Ayrıca, Karabük ilinde
yalnızca Yenice yöresinde bayramlar için yaptırılan “Ceviz Helvası” günümüze kadar gelmiş
önemli bir tatlıdır (Yenice Kaymakamlığı, 2020b).
Yenice'de yazın kışın kullanılmak üzere bazı gıda hazırlıkları yapılmaktadır. Kışlık gıdalar
arasında kuru kıyma, kavurma, kemikli et kavurması, sucuk gibi hayvansal ürünler
bulunmaktadır. Yufka, yayım, tarhana, pekmez, salça, sirke, keşkek, hoşaf olarak tüketilen pestil,
çeşitli meyve kuruları (elma, armut, ayva, dut vb.), şerbet olarak tüketilen çeşitli meyve ezmeleri
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(kızılcık, ayva, erik, vişne, kuşburnu vb.), yemeklik olarak kullanılan çeşitli sebze kuruları (dilme
fasulye, kurutulmuş patlıcan, dolma biber, sivri biber, bamya vb.), çeşitli sebzelerden yapılan
turşular (biber, domates, lahana, salatalık, vb.), meyvelerden yapılan çeşitli reçeller (kızılcık,
çilek, vişne, ayva, üzüm vb.) diğer kışlık hazırlıklar arasındadır (Karabük Valiliği, 2015: 217;
Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019).

YÖNTEM
Yenice ilçesinin mutfak kültürü tipik vejetaryen beslenme biçimini yansıtmaktadır. Araştırmanın
amacı, Yenice bölgesinin sahip olduğu yöresel mutfak kültürünün “Vegan Mutfağı” kapsamında
incelenmesi ve vegan yemeklerin belirlenmesidir. Araştırmada ayrıca Yenice yemeklerinin
kültürel arka planının (yemek pişirmede kullanılan araç-gereçler, en çok tüketilen besinler,
yağlar, baharatlar vb.) ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Böylece, somut olmayan kültürel
miraslarımızdan biri olan gastronomi ve yemek kültürünün kayıt altına alınması, yok olmasının
engellenmesi ve sürdürülebilirliğine katkı sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışma
ile ilgili kaynak taraması yapılmış ancak, Yenice mutfağına ilişkin yalnızca bir kaynağa
ulaşılabilmiştir. Alanyazında Yenice mutfağı ve yemek kültürü ile ilgili çok sınırlı sayıda
çalışmanın olması bu araştırmanın yapılmasında önemli bir etken olmuştur.
Nitel araştırma deseninin benimsendiği araştırmada Yenice'de yaşayan yedi kadın katılımcı ile
açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapısal bir görüşme formu kullanılarak yüz yüze görüşme
yapılmıştır. Nitel araştırmalar, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde
ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve
Şimşek, 2016: 41). Nitel araştırmanın en önemli özelliği, araştırmacının katılımcıları
gözlemleyerek, mülakatlar ve odak grup görüşmeleri gibi araçlarla doğrudan açık uçlu sorular
sorarak veya anketleri kullanarak veriler toplamasıdır (Creswell, 2017: 4). Odak grup görüşmeleri
nitel veri toplamada önemli bir işleve sahiptir. Sorulan sorulara verilen yanıtlar, gruptaki
bireylerin birbirleriyle etkileşimleri sonucu oluşur. Bu tür görüşmelerde grup dinamikleri
sorulara verilen yanıtların kapsamını ve derinliğini etkilemektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016:
157).
Tablo 2. Araştırmada Belirlenen Tema ve Kodlar
Temalar

Yemek Yapımında
Kullanılan Ekipman
ve Gıda Malzemeleri

Yörede Pişirilen
Yemekler

Kodlar
(1) Mutfaklarda kullanılan pişirme ekipmanları (Eskiden en çok kullanılan
Mutfak ekipmanları),
(2) Yörede en çok tüketilen besin grupları (Eskiden en çok tüketilen besin
grupları),
(3) Yörede en çok tüketilen baharat türleri (Eskiden en çok tüketilen baharat
türleri),
(4) Yörede en çok tüketilen yağ türü (Eskiden en çok tüketilen yağ türü).
(1) Yöreye özgü sebze ve meyve yemekleri (Eskiden en çok pişirilen sebze
yemekleri),
(2) Yöreye özgü ot yemekleri (Eskiden en çok pişirilen ot yemekleri),
(3) Yöreye özgü tahıl ve kurubaklagil yemekleri (Eskiden en çok pişirilen tahıl
ve kurubaklagil yemekleri),
(4) Yöreye özgü vegan tatlı çeşitleri (Eskiden en çok yapılan vegan tatlı).
(5) Yenice yöresine ait Ritüel Yemekleri
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Araştırma, Yenice mutfağına hakim, yemek yapma konusunda deneyimli, yöredeki düğün veya
diğer önemli günlerde aşçı olarak tutulan yedi kadın katılımcı ile toplamda 3,5 saat süren odak
gurup görüşmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Böylece, Yenice yöresine ait vegan yemekler
saptanmıştır. Araştırma kapsamında yörenin yemek ve tatlıları katılımcılar tarafından yapmıştır.
Yemeklerin pişirilmesinde kullanılan malzemeler ve ölçüleri standardize edilerek her bir
yemeğin standart reçetesi oluşturulmuş ve araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır.
Katılımcılarla yapılan görüşmelerde sorulan soruların temaları (ana başlıkları) ve kodları Tablo
2’de verilmektedir.
Araştırma 2 ana tema (ana başlık) ve 9 kod çerçevesinde betimsel olarak analiz edilmiş, elde
edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

BULGULAR
Araştırmadan elde edilen bulgular, katılımcıların demografik özellikleri, Yemek Yapımında
Kullanılan Ekipman ve Gıda Malzemeleri ile Yörede Pişirilen Yemekler ana başlıkları altında
verilmiştir. Tablo 3, katılımcıların demografik özelliklerini göstermektedir.

Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Profili
Kod
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

Ad-Soyad
Hanife Mısırlı
Durkadın İncebacak
Azize Karadöngel
Dudu Mısırlı
Meryem Mısırlı
Hatice Kahveci
Hatice Sarıavaz

Yaş
69
64
66
60
50
50
76

Doğum Yeri
Devrek*
Yenice
Devrek*
Yenice
Yenice
Yenice
Devrek*

Eğitim Durumu
Okur-Yazar
Okur-Yazar
Okur-Yazar
Okur-Yazar
Okur-Yazar
Okur-Yazar
Okur-Yazar değil

*1936-1953 yılları arasında Yenice Devrek’e bağlı bir nahiyedir.
Katılımcıların ağırlıklı olarak 60 yaşın üzerinde oldukları ve bir kişi hariç tümünün okur-yazar
olduğu görülmektedir.
Kullanılan Ekipman ve Gıda Malzemeleri: İlk tema, yörede kullanılan ekipman ve gıda
malzemelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Tema dört koddan oluşmakta olup elde edilen
bulgular aşağıda maddeler halinde açıklanmaktadır.
(1) Mutfaklarda Kullanılan Pişirme Ekipmanları: Yenice yöresinde eskiden yemek pişirmek için
genellikle bakır ve alüminyum tencereler kullanılmaktaydı. Hatta yemek sunumu yapılan bazı
tabak ve tepsiler de bakır malzemeden yapılmış ekipmanlardan oluşmaktaydı. Daha kalabalık
nüfuslu evlerde ve düğün, bayram gibi ritüel yemeklerin pişirilmesinde büyük kara kazanlar ve
helvane tencereler kullanılmıştır. Günümüzde ise evlerde yemek pişirmek için çelik ve teflon
tencereler kullanılmaktadır. Bakırdan yapılmış ekipman kullanımı oldukça azalmıştır.
(2) Yörede En Çok Tüketilen Besin Grupları: Yenice yöresinde eskiden günümüze kadar olan
süreçte en çok tüketilen besinler ot ve sebzelerdir. Yöre mutfağının olmazsa olmazı Mancardır
(Karalahana). Yapılan görüşmelerde pazı, ısırgan otu, ebegümeci, madımak, tekesakalı, yemlik,
toklamaç, labada gibi yeşil otlardan bahsedilse de yemek malzemesi olarak en çok Mancarın
(Karalahana) tercih edildiği tespit edilmiştir. Mancar tüketiminin fazla olmasının nedeni, otun
hem yazın hem de kışın kolaylıkla erişilebilir olmasıdır. Yöre mutfağında bakliyat olarak en çok
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bakla ve mısır göcesi (mısır yarması, kırılmış mısır) kullanılmaktadır. Canbulat (2014) Yenice
mutfağının et ve hububat bakımından fakir olmasına rağmen, bakladan tatlı yapılmasını
şaşkınlıkla karşıladığını belirtmektedir.

Fotoğraf 1. Mısır Göcesi
(Kaynak: Araştırmacılar tarafından
fotoğraflanmıştır)
Yenice yöresinde doğal olarak yetişen pek çok yabani mantar türü bulunmaktadır. Yöre halkının
çoğunlukla mantarları kendilerinin doğadan topladığı, bazen de çok pahalı olmasına rağmen (et
fiyatı olarak ifade edilmiştir) halk pazarından satın aldıkları belirlenmiştir. Bu durum mantarın
yöre mutfağındaki önemini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda; yöre mutfağında kullanılan gıda
malzemelerinin vegan beslenme için oldukça uygun olduğu görülmektedir.
(3) Yörede En Çok Tüketilen Baharat Türleri: Yöre kadınları ile yapılan görüşmede mutfaklarda
çoğunlukla kırmızıbiber, karabiber, nane kullandıkları tespit edilmiştir. Karabiberi dışarıdan
satın almakta, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri kırmızıbiberi (Arnavut biberinden) ve naneyi
kurutma, parçalama ve ovma işlemlerinden geçirerek kullanmaktadırlar. K3 ve K7, yemeklerde
baharat kullanımını aşağıdaki gibi açıklamaktadır:
“Yemeklerimiz zaten ot ve bitki ağırlıklı. Bunların kendine has reyhanları (kokuları) var, fazla
baharat kullanmaya gerek kalmıyor”
(4) Yörede En Çok Tüketilen Yağ Türü: Yenice mutfaklarında günümüzde en çok ayçiçek
yağının kullanıldığı tespit edilmiştir. Mutfaklarda zeytinyağı ve margarin kullanımına pek
rastlanmamaktadır. Eskiden ayçiçek yağı yanı sıra yemeklerde tereyağı da kullanılmaktaydı.
Fakat tereyağı yörenin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip değildir. Yemeğin pişirilmesi
sırasında yağ genellikle soğanının kavrulması (karamelize edilmesi) için kullanılmaktadır.
Ayrıca katılımcıların pişirmiş olduğu yemeklerin tadımına ve pişirme sırasındaki gözlemlere
dayanarak, yöre yemeklerinin çok yağlı olmadıkları tespit edilmiştir. Katılımcılar yağı yemekleri
lezzetlendirmek için kullanmaktadırlar.
Yörede Pişirilen Yemekler: Araştırmanın ikinci teması Yenice mutfağında yapılan yemekleri
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu temada yer alan beş kod ve elde edilen bulgular aşağıda
maddeler halinde verilmiştir.
(1) Yöreye Özgü Sebze ve Meyve Yemekleri: Yenice halkının çoğu bahçesinde ot ve sebze
yetiştirmektedir. Taze fasulye, taze bakla ve kendiliğinden yetişen mantar yörenin karakteristik
besinleridir. Taze fasulyeden “Uzun Fasulye” adlı yemek pişirilmektedir. Uzun fasulye,
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bahçeden toplanan fasulyelerin uç kısımları temizlendikten sonra kırılmadan uzun bir şekilde
çok az su ile haşlanması, sonrasında üzerine kızgın yağ dökülmesi ile hazırlanan bir yemektir.
Bu yemek, yufkaya sarılarak veya tercihen üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek tüketilmektedir.

Fotoğraf 2. Yenice Vegan mutfağı
(Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır)
Bölgenin en önemli sebzelerinden biri olan taze bakladan (Sultani Bakla-Fotoğraf 3) da “Sultani
salatası” yapılmaktadır. Sultani salatası eskiden yalnızca suda haşlanarak, sarmısaklı yoğurt
ilavesi ile tüketilen yağsız bir yemektir. Fakat günümüzde bu salata, haşlanmış baklanın yağ ve
soğan ile kavrulmasıyla hazırlanmaktadır.
Bu sebzelerin dışında yörede, kabak, domates, salatalık, biber, dolma biber, patlıcan gibi sebzeler
de yetiştirilmekte ve mutfaklarda kullanılmaktadır. Bu sebzeler taze olarak tüketilmesinin yanı
sıra kışlık kullanım için de kurutularak saklanmaktadır. Sebzelerden taze fasulye, taze bakla,
patlıcan, biber, dolmalık biber, meyvelerden de elma, armut, ahlat, ayva, erik, mürdümeriği,
vişne, kızılcık ve kuşburnu kurutularak kış için saklanmaktadır. Kurutulmuş olan meyvelerden
kışın hoşaf yapılmaktadır. Ovaz (Fotoğraf 4) yöre mutfağında önemli bir yere sahiptir. Bu
meyveden yapılan “Şaptak” tatlısına Yöreye Özgü Vegan Tatlı Çeşitleri başlığında yer
verilmiştir.
Yenice mutfağında elma sirkesinin de oldukça önemli bir yeri vardır. Özellikle acı elma sirkesi
salatalara lezzet verir, hatta sirkesiz salata yenmez.
Mantarın geniş bir kullanım alanı bulduğu Yenice mutfağında mantarın kavurması, yemeği ve
böreği yapılmaktadır. Sonbaharda Kanlıca mantarı, baharda ise Ebişke mantarının Yenice
mutfağında önemli bir yeri vardır. Mantar ve mısır ile yapılan mantar çorbası yörede oldukça
rağbet gören bir yemektir. Yenice mutfak kültürüne özgü diğer sebze yemekleri ise; Pırasa (göce
ile pişirilir), Pazı, Pazı kavurması, Acı mantar kızartması, Acı mantar kavurması, acı mantar
közlemesi ve kurutulmuş taze fasulye yemeğidir.
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Fotoğraf 3. Bakla
Fotoğraf 4. Kurutulmuş Ovaz
(Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır)

Hamur işlerinden gözleme ve börekler aralarına çeşitli mantar, sebze ve otlardan hazırlanan iç
konularak pişirilmektedir. Yörede yapılan bal kabağı böreği bu hamur işlerinin güzel bir
örneğidir. Katılımcıların verdiği tarife göre; bal kabağı rendelenerek soğanla kavrulur. Daha
sonra açılmış hamurun içerisine konularak saçta pişirilir. Eskiden bu kabağın içine ceviz, bazen
de şeker ilave edildiği belirlenmiştir. Fakat günümüzde ceviz veya şeker ilavesi pek tercih
edilmemektedir. Önemli bir sebzeli hamur işi de mantarlı gözlemedir. Mantarın, soğan ve
baharatlar ile kavrulduktan sonra açılmış börek yufkasının içine konularak, saçta pişirilmesi ile
hazırlanır. Yöre mutfağında bulunan bu sebzeli yemekler, Yenice'nin vegan mutfağı bakımından
ne kadar zengin olduğunu göstermektedir.
(2) Yöreye Özgü Ot Yemekleri: Yöre mutfağına hakim olan otlar başta Mancar (karalahana) ve
ıspıt otu olmak üzere; en çok ısırgan otu, pazı, semizotu, ebegümeci, hindiba, madımak, teke
sakalı, yemlik, labadadır (Bkz. Fotoğraf 5). Özellikle bahar aylarında kendiliğinden yetişen otlar
yemek yapımında ya tek başına ya da diğer otlar ile birleştirilerek kullanılmaktadır. Örneğin;
Mancar (Karalahana) yemeği (Standart Reçete 1) pişirilirken mevsiminde bulunan karakabak,
pırasa, pazı, havuç, ısırgan otu, ebegümeci gibi ot ve sebzelerden biri ya da birkaçı da mutlaka
yemeğe eklenmektedir. Bu durum Mancar otundan yapılan yemeklerin oldukça zengin besin
değerlerine sahip olduğunu düşündürmektedir. Yörede Mancar (Karalahana) otundan, Mancar
kavurması, Mancar yemeği (Standart Reçete 1) ve Mancar dolması-Karadolma (Standart Reçete
2) yemekleri yapılmaktadır. Bu yemeklerin gerek günlük yaşamda gerekse ritüel sofralarında
oldukça fazla tüketildiği tespit edilmiştir. Yöreye özgü Mancar yemeklerinin standart reçeteleri
aşağıda sunulmaktadır.
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1. Isırganotu
2. Ebegümeci
3. Ayva Yaprağı
4. Ebegümeci
5. Tatala
6. Ispıt otu (Kabalak)

Fotoğraf 5. Yenice'de yemek yapımında kullanılan otlar
(Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır)
Standart Reçete 1. Mancar Yemeği1
Reçete: Mancar Yemeği

Standart Reçete No:1

Miktar: 4 Porsiyon
Porsiyon Büyüklüğü: 200 gr.
Hazırlama Süresi: 30 dk.
Pişirme Süresi: 35 dk.
Toplam Maliyet: 12,9 TL
Porsiyon Başına Maliyet: 3,2 TL

Malzemeler
Miktar
Maliyet
Mancar
1 kg
5 TL
(Karalahana)
Kuru Soğan
2 adet
1,7 TL
Kuru Fasulye
150 gr
1,2 TL
Göce (Mısır)
100 gr
2,1 TL
Havuç
100 gr
0,4 TL
Kara Kabak
100 gr
0,4 TL
İstenirse mevsim otları da kullanılabilir.
Salça
40 gr
0,7 TL
Sıvı yağ
40 gr
1,4 TL
Tuz
-

1

Yapılışı
*Kuru fasulye veya barbunya akşamdan suya
konulur. Pişirme öncesi biraz haşlanır.
*Geniş bir tencerede Mancar haşlanır.
*Soğan ince ince doğranır ve kavrulur, salçası
ilave edilir.
*İnce kıyılmış havuç, kabak ve diğer malzemeler
büyük bir tencereye alınır, yumuşak hale
gelinceye kadar pişirilir.
*Dinlendirildikten sonra servis edilir.

Standart Reçete 1- 10'da yer alan yemek fotoğraflar yazarlar tarafından çekilmiştir.
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Standart Reçete 2. Mancar Dolması (Karadolma)
Reçete: Mancar Dolması (Karadolma)

Standart Reçete No:2

Miktar: 4 Porsiyon
Porsiyon Büyüklüğü: 200 gr.
Hazırlama Süresi: 45 dk.
Pişirme Süresi: 30 dk.
Toplam Maliyet: 29,5 TL
Porsiyon Başına Maliyet: 7,4 TL

Malzemeler
Karalahana (Mancar)
Kuru Soğan
Pirinç
Bulgur
Sıvıyağ
Salça
Maydonoz
Tuz
Karabiber ve Pulbiber

Miktar
Üç bağ
3 adet
360 gr
320 gr
300 gr
160 gr
Bir bağ
8 gr
-

Maliyet
9 TL
1,5 TL
6 TL
4,5 TL
2,4 TL
4 TL
1,5 TL
0,6 TL
-

Yapılışı
*Karalahanalar kaynar suda 3-5 dk. haşlanır.
*Kuru soğan küp küp doğranır ve kavrulur.
*Salça, ince kıyılmış maydanoz, pirinç, bulgur
ve baharatlar birlikte bir su bardağı su ile
pişirilir.
*Karalahana yaprakları hazırlanmış iç ile
doldurularak sarılır.
*Tencerenin altına karalahana sapları dizilir,
üzerine de sarılmış dolmalar yerleştirilir.
*Üzeri bir düz tabakla örtülür, 400 gr kaynar
su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir.

K2 eskiden annesinin yöre otlarını mısır ekmeği yapımında da kullandığından bahsetmiştir.
“Annem yokluk dönemlerinde mancar, ısırgan otu ve kabalak otunu mısır unuyla yoğurur, sonra
dışarıdaki ocakta pişirirmiş. Fakat günümüzde sadece ısırgan otu nadir de olsa mısır ekmeği
yapımında kullanılmaktadır.”
Mancar otundan sonra Yenice mutfağında sıklıkla kullanılan diğer bir ot Ispıt otudur. Kabalak
otu olarak da bilinen ıspıt otunun yörede kavurması yapılmaktadır.
Ebegümeci, mancar yemeğinin içine konulmasının yanı sıra yaprakları kaynatılarak içilir.
Ebegümeci çayının boğaz enfeksiyonuna iyi geldiği belirtilmektedir. Ayrıca kurutulmuş ısırgan
otu ve ayva yaprağı da yörede çay gibi demlenerek içilmektedir. Soğan ile birlikte kavrularak
pişirilen “Tatala” otu yemeği de Yenice yöresi sofralarının önemli bir vegan yemeğidir.
Bahçelerde yetiştirilen pazı, taze fasulye yaprağı ve dut ağacı yaprağı dolma yapımında
kullanılmaktadır. Fakat bu yemeklerin tarihinin çok eski olmadığı, yöreye gelen misafirlerden
veya yabancılardan öğrenildiği belirlenmiştir.
(3) Yöreye Özgü Tahıl ve Kurubaklagil Yemekleri: Yenice mutfak kültüründe tahıl olarak mısır,
mısır göcesi, buğday, pirinç ve bulgur kullanılmaktadır. Dolma ve sarma yemeklerinde bulgur
ve pirinç birlikte karıştırılarak kullanılırken, göce çorbası (Standart Reçete 4) ve mancar
yemeğinde çoğunlukla mısır göcesi kullanılmaktadır. Eskiden dolma yapımında bulgur ve pirinç
yerine göce kullanılmaktaydı.
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Standart Reçete 3. Ispıt Otu Kavurması
Reçete: Ispıt Otu Kavurması

Standart Reçete No: 3

Miktar: 4 Porsiyon
Porsiyon Büyüklüğü: 200 gr.
Hazırlama Süresi: 30 dk.
Pişirme Süresi: 35 dk.
Toplam Maliyet: 23,8 TL
Porsiyon Başına Maliyet: 5,9 TL

Malzemeler
Ispıt Otu
(Kabalak)
Kuru Soğan
Salça
Sıvı yağ
Tuz

Miktar
2 Bağ

Maliyet
20 TL

2 adet
40 gr
40 gr
-

1,7 TL
0,7 TL
1,4 TL
-

Yapılışı
*Ispıt otu yıkanır ve doğranır.
*Geniş bir tencerede kaynar su ilave edilerek haşlanır.
*Soğan ince ince doğranır ve kavrulur salçası katılarak
Ispıt otu ilave edilir. Yaklaşık 8-10 dk. kavurulur.
*Dinlendirildikten sonra servis edilir. Tercihen
pişirirken içine yumurta veya sonrasında üzerine
sarımsaklı yoğurt ilave edilebilir.

Standart Reçete 4. Göce Çorbası
Reçete: Göce Çorbası

Standart Reçete No: 4

Miktar: 5 Porsiyon
Porsiyon Büyüklüğü: 180 gr.
Hazırlama Süresi: 20 dk.
Pişirme Süresi: 45 dk.
Toplam Maliyet: 6,9 TL
Porsiyon Başına Maliyet: 1,4 TL

Malzeme
Mısır Göcesi
Bakla
Soğan
Sıvıyağ
Salça
Nişasta
Su
Tuz

Miktar
150 gr
150 gr
1 adet
50 gr
50 gr
45 gr
1 kg
-

Maliyet
1,5 TL
1,8 TL
0,5 TL
0,8 TL
1,2 TL
1,1 TL
-

Yapılışı
*İnce kıyılan soğan yağ ile kavrulurken üzerine salça
eklenir.
*İçerisine haşlanmış göce eklenerek 1-2 dk
kavrulmaya devam edilir.
*Kıvam arttırmak için nişasta su ile iyice çırpılarak
tüm malzemeler ile birlikte karıştırılır.
*Taneli malzemelerin pişmesiyle çorba dinlenmeye
bırakılır.
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Yenice mutfağında baklanın kullanım alanı oldukça geniştir. Taze bakla (Sultani bakla)
yemeklerde; sultani bakla salatası ve taze bakla yemeği yapımında kullanılmaktadır. Kuru bakla
ise tatlı yapımında kullanılmakta, leblebi gibi kuru yemiş olarak tüketilmektedir. Bunun yanı
sıra; bakla haşlanıp sonrasında kestane gibi kavurularak da tüketilmektedir. Yörede yapılan
aşure çorbası da önemli bir tahıl ve kurubaklagil yemeğidir, vegan tatlılar bölümünde ayrıntıları
ile incelenmiştir.
Malay (Standart Reçete 5) eskiden ekmeğin olmadığı zamanlarda yapılan bir yemektir.
Günümüzde de halen mutfaktaki önemini koruyan Malay, en çok kış aylarında tüketilmektedir.
Yağ veya pekmeze alternatif olarak ciğer ve tereyağı da kullanılabilmektedir.

Standart Reçete 5. Malay
Reçete: Malay (Koyu Çorba)

Standart Reçete No:5

Miktar: 4 Porsiyon
Porsiyon Büyüklüğü: 180 gr.
Hazırlama Süresi: 10 dk.
Pişirme Süresi: 12 dk.
Toplam Maliyet: 4,2 TL
Porsiyon Başına Maliyet: 1,05 TL

Malzemeler
Mısır unu
Sıvı yağ
Su

Miktar
400 gr
80 gr
1 lt

Maliyet
2,4 TL
1,8 TL
-

Yapılışı
*Tencereye su konularak kaynatılır.
*Un yavaş yavaş kaynayan suya ilave edilir ve
topaklanmayı önleyecek şekilde sürekli olarak bir
oklava ile karıştırır.
*Oldukça koyu bir muhallebi kıvamı elde
edildikten sonra hamur ıslatılmış kaşık ile kaşık
kaşık tabağa alınır. Üzerine kızdırılmış yağ
(istenirse pekmez) gezdirilir.

Yöre mutfağına ait olan Köfter çorbası farklı bir hamur işi yemeğidir. Köfter çorbasının tarifi
Standart Reçete 6’da verilmektedir.
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Standart Reçete 6. Köfter Çorbası
Reçete: Köfter Çorbası

Standart Reçete No:6

Miktar: 4 Porsiyon
Porsiyon Büyüklüğü: 180 gr.
Hazırlama Süresi: 50 dk.
Pişirme Süresi: 20 dk.
Toplam Maliyet: 4,8 TL
Porsiyon Başına Maliyet: 1,2 TL

Malzemeler
Un
Soğan
Sıvıyağ
Salça
Su
Tuz
Karabiber

Miktar
360 gr
1 adet
50 gr
50 gr
900 gr
4 gr
3 gr

Maliyet
1,5 TL
0,5 TL
0,8 TL
1,2 TL
-

Yapılışı
*Un, tuz su ile yoğurulur. Hamur kalın yufka
halinde açılarak, erişteden daha kalın bir şekilde
gelişigüzel kesilir.
*Kesilen hamurlar 1 lt kaynar suya baharatlar ile
birlikte atılır.
*İnce kıyılan soğan yağ ile kavrulur, üzerine salça
konulur, kaynayan hamurlu suya kavrulmuş
soğan ilave edilir, baharat katılarak servis edilir.

(4) Yöreye Özgü Vegan Tatlı Çeşitleri: Yenice yöresine özgü tatlılarda genellikle kurubaklagil
ve tahıllar kullanılmaktadır. Sultani (Kocabaklava) Tatlısı, Aşure, Nişasta Helvası ve Şaptak
tatlıları Yenice'ye özgü tatlı çeşitleridir. Vegan nitelikteki bu tatlıların standart reçeteleri aşağıda
verilmektedir.
Standart Reçete 7. Şaptak (Ovaz Tatlısı)
Reçete: Şaptak (Ovaz Tatlısı)

Standart Reçete No:7

Miktar: 4 Porsiyon
Porsiyon Büyüklüğü: 180 gr.
Hazırlama Süresi: Bir hafta
Pişirme Süresi: 20 dk.
Toplam Maliyet: 4,9 TL
Porsiyon Başına Maliyet: 1,2 TL

Malzemeler
Ovaz tozu
Şeker
Su

Miktar
350 gr
180 gr
50 gr

Maliyet
1,5 TL
0,5 TL
0,8 TL

Yapılışı
*Taş değirmende çekilip, irmik haline getirilen
ovaz meyvesi şeker ve sıcak su katılarak
marmelat haline getirilir. Genellikle ekmek
banarak tüketilir.
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Ovaz tatlısının hazırlık aşaması oldukça meşakkatli bir uğraş gerekmektedir. Eskiden yöre halkı
bu meyveleri ormandan toplamakta iken, günümüzde halk pazarlarından satın almaktadırlar.
Katılımcılardan K2 konuyla ilgili bilgisini şu şekilde paylaşmıştır.
“Pazarlardan aldığımız Ovaz meyvelerini kuru bir ortamda tutarak kahverengi hale gelmesini
bekleriz. Kahverengi hale gelen meyveler yıkandıktan sonra ahşap havanda ahşap ekipmanlar (soku)
ile dövülerek ezilir. Hamur haline getirilen meyveler patates büyüklüğünde el ile şekillendirilerek
büyük tepsilere konulur. Ters düz edilerek yaklaşık bir hafta güneşte kurutulur. Sonra da çekilmesi
için (irmik büyüklüğünde) taş değirmenlere gönderilir. Su ile marmelat kıvamına getirilir,
çoğunlukla ekmekle veya kaşık ile yenir. Genellikle öğlen ve akşam yemeklerinde tüketilir.”
Yöreye özgü diğer tatlı çeşidi Koca Baklava, Pekmezli Bakla olarak da isimlendirilen Sultani
Tatlısıdır. Tatlının ana malzemesi bakladır. Koca bakla (eşek baklası olarak da bilinir) kabukları
ayıklanıp temizlendikten sonra kurutulur. Taş değirmenlerde çekilen bakla küçük parçalara
ayrılır. Böylece yemek ve tatlı yapımı için hazır hale gelmiş olur. Katılımcılardan K4 tatlının
yapılışı tartışılırken bazı püf noktalarına değinmiştir.
“Baklalar karardıkları için sıcak suya konulmaz, mutlaka soğuk su kullanmalıdır. Tatlının
yapımında günümüzde şeker kullanılmaktadır, fakat eskiden tatlandırmak için şeker yerine elma,
ahlat, dut veya armut pekmezi kullanılmaktaydı.”

Standart Reçete 8. Sultani (Kocabaklava) Tatlısı
Reçete: Sultani (Kocabaklava) Tatlısı

Standart Reçete No:8

Miktar: 4 Porsiyon
Porsiyon Büyüklüğü: 180 gr.
Hazırlama Süresi: 30 dk.
Pişirme Süresi: 30 dk.
Toplam Maliyet: 12,7 TL
Porsiyon Başına Maliyet: 3,2 TL

Malzemeler
Bakla
Şeker
Su

Miktar
600 gr
450 gr
2,5 kg

Maliyet
9,9 TL
2,8 TL
-

Yapılışı
*Baklalar akşamdan soğuk su ile ıslatılır, sabah yeni su
ile haşlanır, sürekli olarak suyun üzerindeki köpükler
temizlenir.
*Suyu süzülerek tekrar soğuk su ilave edilerek
kaynatılır, bu işlem birkaç kez tekrarlanabilir.
*Haşlanmış patates kıvamını alır almaz şekeri eklenir
ve iyice püremsi hale getirilip tepsiye dökülür.
Soğuduktan sonra dilimlenerek servis edilir.

Özellikle ritüellerde yapılan yöreye özgü bir diğer tatlı çeşidi ise Nişasta helvasıdır. İsteğe bağlı
olarak Tereyağı da konulabilen nişasta helvasının standart reçetesi aşağıda verilmektedir.
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Standart Reçete 9. Nişasta Helvası
Reçete: Nişasta Helvası

Standart Reçete No:9

Miktar: 4 Porsiyon
Porsiyon Büyüklüğü: 200 gr.
Hazırlama Süresi: 30 dk.
Pişirme Süresi: 30 dk.
Toplam Maliyet: 15,7 TL
Porsiyon Başına Maliyet: 3,9 TL

Malzemeler
Buğday
Nişastası
Sıvıyağ
Şeker
Su

Miktar
380 gr

Maliyet
6 TL

180 gr
450 gr
-

7 TL
2,7 TL
-

Yapılışı
*Nişasta ve toz şeker bir miktar suyla karıştırılarak
boza kıvamına getirilir, yağ eklenir.
*Ocağa konulan tencerede nişastanın topaklanmaması
için iyice ezilerek 20 dk. karıştırılır.
*Dinlenmeye bırakılır, sonrasında ise servis edilir.

Yenice'ye özgü Aşure çorbası olarak adlandırılan bu yiyecek esasen bir kurubaklagil tatlısıdır.
Katılımcılardan K7 Aşure çorbası hakkında şu bilgileri vermektedir:
“Eskiden aşuremiz hem tatlı hem de tuzlu olmak üzere iki şekilde yapılırdı. Çorba denilmesinin
nedeni kıvamının çorba şeklinde olmasıdır. Eskiden daha çok tuzlu aşure yapılırdı, kemikle (boyun
ve sırt kemiği ile) pişirilir ve sıcak sıcak yenirdi. Kemik önceden haşlanırdı, ayrı bir yerde haşlanmış
olan nohut, kuru fasulye ve buğday ile tekrar farklı bir tencerede pişirilirdi. Şimdilerde şekerli
yaparız aşureyi, tuzlu yiyen artık kalmadı, pişiren de pek kalmadı”.
Şeker ile yapılan Aşure çorbasının standart reçetesi aşağıda verilmektedir.

(5) Yenice Yöresine Ait Ritüel Yemekleri: Aşağıda Yenice'de geçmişte ve günümüzde bayram,
düğün vb. önemli günlerde yapılan yemeklere yer verilmiştir.
Bayram Yemekleri: Yörede bayramların özellikle Kurban Bayramının olmazsa olmaz yemeği
mancar (karalahana) dolmasıdır. Katılımcılardan K5 ve K7 bu durumu “Mancar dolması olmazsa
dernek olmaz” şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca pazı ve çükündür (kırmızı pancar) ile pişirilen
“Çükündür yemeği” de bayramların önemli yemeklerindendir. Eğer mevsim otları veya sebzeleri
(ısırgan otu, mancar, ıspanak, pırasa vb.) varsa mutlaka çükündür yemeğine katılmaktadır.
Ayrıca kuru fasulye ile yapılan mısır çorbası, yeşil salata (marul salatası) ve cacık bayramlarda
sofralarda bulunan diğer yemeklerdir. Tatlılardan sultani bakla tatlısı, lokma, baklava ve nişasta
helvasının yapıldığı tespit edilmiştir.
Düğün Yemekleri: Bayram yemeklerinde olduğu gibi düğün yemeklerinde de mancar dolması
mutlaka pişirilmektedir. Bunun yanı sıra, düğünlerde verilen yemekler arasında mercimek
çorbası, mısır çorbası; tatlılardan da baklava ve nişasta helvasının olduğu tespit edilmiştir.
Cenaze Yemekleri: Araştırmada özellikle geçmişte cenazede verilen bir tane yemek ismine
ulaşılmıştır. Cenazelerde nişasta helvası yapılarak, yufka ile servis edilirdi. Ölen kişi kaç yaşında
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ise o kadar yufka pişirilmekte, içerisine nişasta helvası konularak insanlara dağıtılmaktaydı.
Günümüzde bu gelenek oldukça azalmıştır.

Standart Reçete 10. Aşure Çorbası
Reçete: Aşure Çorbası

Standart Reçete No:10

Miktar: 5 Porsiyon
Porsiyon Büyüklüğü: 200 gr.
Hazırlama Süresi: 40 dk.
Pişirme Süresi: 35 dk.
Toplam Maliyet: 18,5 TL
Porsiyon Başına Maliyet: 3,7 TL

Malzemeler
Buğday
Nohut
Kuru Fasulye
Şeker
Fındık
Ceviz
Kuru üzüm
Kuru incir
Kuru kayısı
Kuru dut

Miktar
200 gr
100 gr
100 gr
1080 gr
60 gr
60 gr
40 gr
40 gr
40 gr
40 gr

Maliyet
0,7 TL
1,2 TL
2 TL
5,8 TL
4 TL
1,2 TL
0,4 TL
1,5 TL
0,7 TL
1 TL

Yapılışı
*Tüm baklagiller akşamdan suya konulur.
*Geniş bir tencereye buğday ve baklagiller ve
onların üstünü geçecek kadar su konulur, şeker
de eklenerek pişmeye bırakılır.
*Tüm malzemeler piştikten sonra (incir ve ceviz
hariç) kuru meyveler ve fındık ilave edilir.
Ocağın altı kapatılır. Suda ıslatarak yumuşatılan
incir ve son olarak da ceviz eklenerek servise
hazırlanır.

SONUÇ
Yenice mutfak kültürünün vegan mutfak kapsamında incelenmesini amaçlayan bu çalışmada;
Yenice yöresine özgü yemekler araştırılmış ve bu yemeklerin çoğunluğunun vegan yemekler
olduğu tespit edilmiştir. Yerel kadınlar tarafından pişirilen, standart reçeteleri oluşturulan ve
fotoğraflanan bu yemeklerin yapımında kullanılan malzemeler ve pişirme şekilleri, geçmişte ve
günümüzdeki pişirme usulleri de dikkate alınarak kayıt altına alınmıştır.
Yenice'de geçmişten günümüze kadar en çok tüketilen besinlerin başında otlar ve sebzeler
gelmektedir. Ayrıca, bakliyat olarak baklanın, tahıl olarak da mısır göcesinin mutfak kültüründe
oldukça önemli bir yeri vardır. Gerek gündelik tüketimde gerekse ritüel yemeği olarak en çok
kullanılan otlar Mancar (Karalahana) otu, ıspıt otu, pazı, ısırgan otu, ebegümeci, madımak,
tekesakalı, yemlik, tatala, toklamaç, labadadır. Dolayısı ile Yenice'nin tipik bir vegan mutfak
özelliğine sahip olduğu görülmektedir.
Günümüze kadar devam eden ot pişirme yöntemlerinde herhangi bir değişikliğe rastlanmazken,
kullanılan gıda maddelerinde bazı küçük değişiklikler olmuştur. Örneğin dolmalar eskiden mısır
göcesi ile yapılırken günümüzde pirinç ve bulgur karışımı ile yapılmaktadır.
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Pırasa (göce ile pişirilir), Pazı (Çükündür-Kök pancarla pişirilir), Pazı kavurması, Acı mantar
kızartması, Acı mantar kavurması ve acı mantar közlemesi yörenin önemli sebze yemekleridir.
Yaz mevsiminde sebzeler ve meyveler taze olarak tüketilirken, kışın ise yazdan kurutularak
tüketilmektedir. Özellikle taze fasulyenin yazın kurutulması ile yapılan fasulye yemeği
kurutulmuş sebze yemeklerinin en önemlilerinden biridir. İç bakla, taze fasulye, patlıcan, biber,
dolmalık biber gibi sebzeler ile elma, armut, ahlat, ayva, erik, mürdümeriği, vişne, kızılcık ve
kuşburnu gibi meyveler kurutularak kışın da kullanılan malzemeler arasındadır. Ayrıca; Yenice
mutfağında gerek kavurma ve yemeklerde gerekse hamur işlerinde mantarın ve bal kabağının
önemli olduğu görülmektedir.
Pazı ve çükündür ile pişirilen “Çükündür yemeği”, kuru fasulye ile yapılan mısır çorbası, sultani
bakla tatlısı, lokma, baklava ve nişasta helvası özel günlerin özellikle de dini bayramların
yemekleridir. Mancar (karalahana) dolmasının hem bayramlarda hem de düğünlerde önemli bir
ritüel yemeği olduğu saptanmıştır. Keza, cenazelerde nişasta helvasının geçmişten günümüze
kadar halen devam eden bir ritüel tatlısı olduğu görülmektedir.
Yemek yapımında hayvansal gıda ürünlerine çok fazla rastlanmayan Yenice yemeklerinin vegan
mutfağına oldukça uygun olduğu belirlenmiştir. Araştırmada belirlenen Yenice mutfak
kültürüne özgü spesifik vegan yemekleri, özellikleri ve günümüze dek yaşanan değişiklikler
aşağıda verilmektedir.
Yenice mutfağına özgü önemli vegan yiyecekler, bu yiyeceklerin günümüz ve geçmişteki
özellikleri şunlardır;
Sebze yemekleri: Uzun Fasulye geçmişte de günümüzde olduğu gibi pişirilmekte olup fasulyeler
kırılmadan uzun bir şekilde haşlanmakta, üzerine kızgın yağ ilave edilmektedir.
Sultani Salatası, eskiden yağ kullanmadan haşlanıp, yoğurt ile tüketilirdi. Günümüzde ise
haşlanmış bakla, yağ ve soğan ile kavrularak pişirilir.
Eskiden balkabağının içine ceviz, bazen de şeker ilave edilmesi ile hazırlanan Balkabaklı
Gözleme, günümüzde balkabağının soğanla kavrulması ve açılmış yufkaların içerisine bu harcın
konularak saçta pişirilmesi ile hazırlanır.
Mantarlı Gözleme, eskiden olduğu gibi günümüzde de mantar ve soğanın baharat ile
kavrulmasından sonra açılmış yufkanın içine konularak saçta pişirilmesi ile hazırlanır.
Ot yemekleri: Mancar Yemeği eskiden olduğu gibi günümüzde de karalahananın; göce, kara
kabak, pırasa, pazı, havuç, ısırgan otu, ebegümeci gibi ot ve sebzelerden birkaçı ile pişirilmesiyle
hazırlanır.
Mancar Dolması, haşlanmış karalahananın pirinç ve bulgur karışımından hazırlanan dolma içi
ile sarılmasıyla yapılır. Eskiden yapımında iç malzemesi olarak yalnızca mısır göcesi kullanılırdı.
Ispıt Otu Kavurması, günümüzde de eskiden olduğu gibi haşlanmış ıspıt otunun soğan ile
kavrulmasıyla hazırlanır.
Otlu hamur işi: Otlu Mısır Ekmeği, eskiden mancar, ısırgan ve kabalak otunun mısır unu ile
yoğrularak pişirilmesiyle hazırlanırdı. Günümüzde ise bu yiyecek pişirilmemektedir.
Tahıl çorbası: Göce Çorbası eskiden beri aynı yöntemle; mısır göcesi, bakla ve soğan ile
pişirilmektedir.
Tahıl yemeği: Malay, eskiden beri mısır ununun kaynayan su içinde helva kıvamında pişirilmesi
ile hazırlanır.
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Eskiden beri aynı yöntemle pişirilen Köfter Çorbası un, tuz ve su ile yoğrulan hamurun
gelişigüzel kesilerek çorba şeklinde pişirilmesi ile hazırlanmaktadır.
Meyve tatlısı: Günümüzde de aynı şekilde hazırlanan Şaptak/Ovaz Tatlısının hazırlığı şu şekilde
yapılır; ovaz meyvesi kurutularak taş değirmenlerde öğütülür sonrasında içine şeker ve sıcak su
ilave edilerek hamur kıvamına getirilerek tüketilir.
Kurubaklagil tatlısı: Sultani (Kocabaklava) Tatlısı, haşlanmış baklanın şekerle karıştırılması ile
hazırlanır. Sonrasında tepsiye dökülür ve soğuk olarak tüketilir. Eskiden şekerin yerine elma,
ahlat, dut veya armut pekmezi kullanılırdı.
Tahıl tatlısı: Nişasta Helvası, buğday nişastasının sıvı yağ, su ve şeker ile pişirilmesiyle hazırlanır.
Geçmişte nişasta helvası yufkanın içine konularak dağıtılırdı.
Kurubaklagil ve kuru meyve tatlısı: Haşlanmış bazı kurubaklagillerin (kuru fasulye, nohut) buğday
ve kuru meyvelerle (kayısı, incir, üzüm) pişirilmesiyle hazırlanan Aşure Çorbası kuruyemişlerle
(ceviz, fındık) servis edilmektedir. Geçmişte hem şekerli hem de tuzlu olmak üzere iki şekilde
yapılırdı. Tuzlu olanı kemik ile pişirilirdi.
Bölgenin yemek kültürünün kayıt altına alınmasını ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı
sağlamayı da amaçlayan bu araştırmanın en önemli sınırlılığı, sadece ilçe merkezinde yapılan
yemeklerin dikkate alınması, Yenice'nin köylerinin araştırmaya dahil edilememesidir. Bu
bağlamda; bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda Yenice'nin köylerinde ve kırsal alanlarda
yapılan yemeklerin de incelenmesi yerinde olur.
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odağı düzeylerinde işe adanmanın yenilikçi iş davranışına etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür.
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Abstract
The aim of the study is to test the moderating effect of locus of control on the effect of work
engagement to innovative work behavior of the employees in the field of food and beverage
department. In this context, a field study was conducted on the employees of the food and
beverage department of the hotel businesses operating in Antalya in order to analyze the research
model and the data were obtained by using the survey technique. Using the convenience
sampling method, 432 questionnaires were collected from food and beverage employees.
Appropriate statistical package programs were used in the analysis of the collected data. As a
result of the research, it has been determined that work engagement affects positively innovative
work behavior. Within the scope of the moderating effect, while the internal locus of control has
no effect, it has been found that the external locus of control has a moderating role in the
relationship between work engagement and innovative business behavior. Finally, it was seen
that the effect of work engagement on innovative work behavior was significant at low, medium,
and high external locus of control levels.
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GİRİŞ
İşe adanma işe yönelik pozitif zihinsel bir durum olarak işle ilgili dinçlik, adanmışlık ve
yoğunlaşma durumu şeklinde tanımlanabilmektedir (Schaufeli vd., 2002). Pozitif örgütsel
davranışlardan biri olarak kabul edilen işe adanma davranışı, örgütlerde istihdam ilişkilerinin en
temelinde yer almakta ve örgütlerin başarısı için kritik önem taşımaktadır (Kahn, 1990; Kanten
ve Yeşiltaş, 2013). Çünkü adanmış olan çalışanlar olumlu duygular içerisinde örgütsel rollerini
gerçekleştirmeye çalışmakta ve böylece örgütsel başarının elde edilmesi konusunda örgütlere
önemli katkılar sağlamaktadır (Armstrong, 2008: 141). Bu kapsamda işe adanma ile ilgili yapılan
çalışmalar, işe adanmanın iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı (Saks, 2006),
iş performansı (Karatepe, 2013), yaratıcılık (Bakker ve Demerouti, 2008), yaratıcılık performansı,
ekstra hizmet verme davranışı (Kibatta ve Samuel, 2021) gibi olumlu sonuçlarının olduğunu ve
işten ayrılma niyetini de azalttığını (Saks, 2006; Kibatta ve Samuel, 2021) göstermektedir.
Görüldüğü gibi işe adanma bireysel ve örgütsel anlamda pozitif çıktıları olan bir durum olarak
görülmektedir.
İşe adanmanın etki edebileceği faktörlerden birinin de yenilikçi iş davranışı olabileceği
düşünülmektedir. Yenilikçi iş davranışı, çalışanların yeni fikirleri geliştirme, çevrelerine tanıtma
ve örgüt içinde uygulamaya sokmayı da içine alan bilinçli olarak gösterdikleri çabaları
içermektedir (Janssen, 2000). Yenilikçi iş davranışı sadece bireysel iş tanımı dahilinde yeniliğe
ilişkin davranışları kapsamakla kalmamakta, çalışanın departmanı ya da tüm işletme düzeyinde
yeniliğin oluşturulmasını ve uygulanmasını da kapsamaktadır (Yuan, 2005). Dolayısıyla yenilikçi
iş davranışı kavramı, işletmenin rekabet edebilmesi ve faaliyetlerini uzun dönemde
sürdürebilmesi için kritik bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Torres vd., 2017). Bu nedenle
yenilikçi iş davranışları, işletmelerin başarısını arttıran önemli unsurdan biri olarak kabul
edilmektedir (Li vd., 2017). Yenilikçi iş davranışlarının sergilenmesinde ise işe adanmanın teşvik
edici bir güç olduğu söylenmektedir (Garg ve Dhar, 2017). Benzer şekilde farklı alanlarda
yapılmış bazı çalışmalar işe adamanın yenilikçi iş davranışlarının oluşmasında etkili olduğunu
göstermektedir (Koch vd., 2015; Rao, 2016; Kim ve Koo, 2017; Orth ve Volmer, 2017; Köroğlu,
2018).
Literatürdeki ilgili kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyan çalışmalardan hareketle, özellikle
insan ilişkilerinin yoğun, bireysel ve kurumsal rekabetin yüksek olduğu turizm sektöründe,
çalışanlardan işe adanma gibi pozitif örgütsel davranışlar sergilemeleri beklenebilir. Ayrıca
turizm işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri, rekabet edebilmeleri ve özellikle de
çalışanların kariyer geleceği için yenilikçi iş davranışları göstermeleri gerektiği varsayılmaktadır.
Ancak bu noktada işe adanma ve yenilikçi iş davranışı, çalışanın kişiliği ile işe ve örgüte ilişkin
faktörlerin karmaşık bir etkileşimi sonucunda oluşmaktadır (De Jong, 2007; Wildermuth, 2010).
Bu bilgiler ışığında araştırmanın temel amacı işe adanmanın yenilikçi iş davranışına etkisinde içdış kontrol odağının düzenleyici rolünün test edilmesidir. Araştırma kapsamında ele alınan
değişkenlere ilişkin literatür incelendiğinde değişkenler neden-sonuç ilişkileri bağlamında
çalışılmasına rağmen henüz yeterli düzeyde olmadığı düşünülmektedir. Ayrıca değişkenlerin
tümünü bütüncül bir bakış açısıyla ele alan araştırmaya da rastlanılmamıştır. Nitekim karmaşık
ve komplike faaliyetlerin gerçekleştirildiği, bu nedenle de nitelikli işgücü ihtiyacının yüksek
olduğu otel işletmelerine bağlı yiyecek-içecek departmanlarında görev yapan çalışanlar evren
için oldukça uygun görülmektedir. Bu doğrultuda araştımada ilk olarak kavramsal çerçeveye ve
ardından ise saha araştımasının ve bulgularının yer aldığı yöntem kısmına yer verilmiştir. Son
olarak ise teorik ve pratik katkılar dikkate alınarak araştırma elde sonuçlar tartışılmış ve
önerilerde bulunulmuştur.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İşe Adanma ve Yenilikçi İş Davranışı
İşe adanma “işe yönelik pozitif zihinsel bir durum olarak işle ilgili dinçlik (vigor), adanmışlık
(dedication) ve yoğunlaşma (absorption) durumu” olarak ifade edilmektedir (Schaufeli vd., 2002:
74). Bu kapsamda dinçlik, bireyin çalışma ortamında yüksek düzeyde enerjik olması ve zihinsel
olarak da dayanıklılığı ile; adanma, bireyin heyecan, coşku, ilham, gurur, mücadele azmi ve
anlamlılık duygularını yaşayarak güçlü bir şekilde işine katılması ile; yoğunlaşma ise bireyin
tamamen odaklanarak iş rollerini yerine getirmesi ile ilgilidir (Schaufeli vd., 2002). Pozitif
örgütsel davranış yaklaşımı kapsamında ortaya çıkan işe adanma kavramının örgütsel ortamdaki
çeşitli etkilerinden söz etmek mümkündür. Bu kapsamda işe adanma davranışı, örgütlerde
istihdam ilişkilerinin en temelinde yer almakta ve örgütlerin başarısı için kritik önem
taşımaktadır (Kahn, 1990; Kanten ve Yeşiltaş, 2013). Bakker (2017) işe adanmanın yaratıcılık ve
yenilikçilik, müşteri memnuniyeti, olumlu finansal sonuçlar ve işe devamsızlığın azalması gibi
olumlu örgütsel sonuçların ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını belirtmektedir. Nitekim işe
adanmış çalışanlar daha iyi hizmet performansı için ekstra ve yenilikçi davranışlar
sergileyebilmektedirler (Garg ve Dhar, 2017).
Yenilikçi iş davranışı, bir iş rolünde, çalışma grubunda veya örgütte performansı artırmak, gruba
veya örgüte faydalı olmak için yeni fikirlerin kasıtlı olarak oluşturulması, geliştirilmesi ve
gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (West ve Farr, 1990). Bir örgütün yenilikçi bir
performans sergileyebilmesinin en önemli unsurunu, çalışanlar ve onların fikir geliştirme, tepki
verme ve değişiklik yapma gibi yenilikçi davranışları oluşturmaktadır (Scott ve Bruce, 1994: 581582; Li ve Zheng, 2014: 446).
Modern örgüt yapılarında, çalışanlardan proaktif olmaları, yenilikçi davranışlar sergilemeleri,
kişisel gelişimlerine önem vermeleri ve buna bağlı olarak sorumluluk üstlenmekten
kaçınmamaları ve yüksek düzeyde performans göstermeleri beklenmektedir. Bu durumun
sağlanması için örgütler, işe adanmış çalışanlara ihtiyaç duymaktadırlar (Bakker ve Leiter, 2010).
Günümüzde özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren örgütler için çalışanların yüksek
düzeyde işe adanması ve işe dahil olması oldukça önemli bir konudur. Çünkü işe adanmış
çalışanlar deneyimlere ve öğrenmeye açıktırlar. Bu kişilerin işleriyle ilgili yenilikleri keşfetme,
yaratıcı olma ve proaktif davranış gösterme eğilimlerinin de yüksek olduğu belirtilmektedir
(Bakker vd., 2014). Ayrıca işe adanmış çalışanlar, daha iyi bir performans ortaya koyabilmek için
yenilikçi davranış sergileme eğiliminde olmaktadırlar. Dolayısıyla yenilikçi iş davranışlarının
oluşmasında işe adanmanın önemli bir araç olduğu söylenilebilir. (Garg ve Dhar, 2017). Bu
konuda literatürde farklı alanlarda yapılmış bazı çalışmalar işe adanmanın yenilikçi iş
davranışlarının oluşmasını pozitif yönde etkilediğini göstermektedir (Chughtai ve Buckley, 2011;
Koch vd., 2015; Rao, 2016; Kim ve Koo, 2017; Orth ve Volmer, 2017; Köroğlu, 2018). Dolayısıyla
pozitif örgütsel davranış yaklaşımı çerçevesinde ele alınan işe adanmanın yenilikçi iş
davranışlarının sergilenmesinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. Buradan hareketle
araştırma amacı doğrultusunda geliştirilen H1 hipotezi şu şekildedir:
H1: İşe adanma yenilikçi iş davranışını pozitif yönde etkilemektedir.

İşe Adanma ve Yenilikçi İş Davranışı İlişkisinde Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü
Julian Rotter tarafından ortaya konulan kontrol odağı kavramı “bir kişilik özelliği” ve “bireylerin
kendilerini etkileyen olumlu ya da olumsuz olayları, kendi davranışlarının bir sonucu veya bu
olayların şans, talih, kader gibi dış güçlerin etkisinde gerçekleştiği şeklinde algılanması eğilimi”
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olarak tanımlanmaktadır. Kontrol odağı kavramı iç ve dış kontrol odağı olarak iki boyutta ele
alınmaktadır. Davranışları ve sonuçları kendi kontrolünde algılanma beklentisi iç kontrol odağı,
dış güçlerin kontrolünde algılanma beklentisi ise dış kontrol odağı olarak tanımlanmaktadır
(Rotter, 1966: 1). Kontrol odağının temelleri sosyal öğrenme teorisine dayanmaktadır.
Sosyal öğrenme teorisinde çevre ve deneyimler aracılığıyla elde edilen bilgilerin nasıl kullanıldığı
ve davranışları nasıl etkilediği bilişsel yeteneklere bağlanmaktadır. Bu doğrultuda kontrol odağı,
bireylerde algı farklılıklarından kaynaklanan farklı davranış biçimlerinin ve düşüncelerin
oluşmasında etkili olmdaktadır. Dolayısıyla bireylerin sahip olduğu iç kontrol odağı ya da dış
kontrol odağı, onların davranışlarının farklılaşmasına neden olabilmektedir (Rotter, 1966). Öyle
ki işe adanma ve yenilikçi iş davranışının çalışanın kişiliği ile işe ve örgüte ilişkin faktörlerin
karmaşık bir etkileşimi sonucunda oluştuğu belirtilmektedir (De Jong, 2007; Wildermuth, 2010).
Öte taraftan işe adanmanın kuramsal temellerinin atılmasında önemli bir yeri olan Kahn,
çalışanların işlerine adanmalarında ya da adanmamalarında psikolojik koşulların etkili olduğunu
ifade etmektedir (Kahn, 1990: 718).).
Teorik olarak, iç kontrol odağına sahip bireylerde, sonuçları kontrol etme algısının bulunması
gerekmektedir. Buna bağlı olarak, bireyin elde ettiği sonuçlar üzerindeki kontrol algısının
adanmışlıkta önemli bir belirleyici olduğu belirtilmektedir (Au, 2015). Yapılan çalışmalarda
kontrol odağının işe adanmayı en iyi açıklayan değişkenlerden biri olduğunu ileri sürülmekte ve
iç kontrol odağının işe adanmayı anlamlı bir şekilde açıkladığı belirtilmektedir (Bejerholm ve
Eklund, 2007; Sharma ve Sharma, 2015). Benzer şekilde Van der Merwe (2003) tarafından yapılan
çalışmada iç kontrol odağının dinçlik, kendini adama ve yoğunlaşma ile pozitif ilişkili olduğu ve
dış kontrol odağının ise dinçlik boyutu ile negatif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca literatür
incelendiğinde işe adanmanın oluşmasında kontrol odağının etkili bir değişken olduğu
görülmektedir (Duve, 2015; Chukwuorji vd., 2018).
Çevresindeki olayları kendisinin düzenleyebileceğine inanan iç kontrol odaklıların, çevresindeki
olayları şans, kader ve diğer dış etkenlerle bağlayan dış kontrol odaklılara göre daha yenilikçi
tutum sergileyecekleri vurgulamaktadır (Engle vd., 1997). İç kontrol odağı olumlu bir kişilik
özelliği olarak bireylerin girişimcilik özelliklerini güçlendirerek, onları yenilikçi davranışa
yönlendireceği savunulmaktadır (Basım ve Şeşen, 2008). Bu konuda yapılmış bazı çalışmalar, iç
kontrol odağının yenilikçi iş davranışlarını pozitif yönde etkilediğini, (Miller vd., 1982; Tabak
vd., 2010; Rum, 2012; Töre ve Yolal, 2017) dış kontrol odağının ise negatif yönde etkilediğini
göstermektedir (Kale, 2019).
Literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışanların işe adanmasında ve
yenilikçi iş davranışları sergilenmesinde kontrol odağının etkili olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla çalışanlarda görülen iç kontrol odağı ve dış kontrol odağı düzeyinin, işe adanma ile
yenilikçi iş davranışı arasındaki olumlu ilişkiyi arttırıcı ya da azaltıcı yönde düzenleyebileceği
öngörülmektedir. Bu doğrultuda oluşturulan araştırma modeline Şekil 1’de yer verilmiştir.
Araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan H2 ve H3 hipotezleri ise şu şekildedir:
H2: İşe adanmanın yenilikçi iş davranışına etkisinde iç kontrol odağının düzenleyici rolü vardır.
H3: İşe adanmanın yenilikçi iş davranışına etkisinde dış kontrol odağının düzenleyici rolü vardır.
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Davranışı
Araştırma Modeli 2

Araştırma Modeli 1
Şekil 1. Araştırma Modelleri

Genel olarak değerlendirildiğinde yenilikçi iş davranışının oluşmasında işe adanmanın önemli
bir faktör olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca bireylerde görülen iç ve dış kontrol odağı
inancının davranışlar üzerinde etkili olduğu, böylelikle iç ve dış kontrol odağı inancının hem işe
adanma hem de yenilikçi iş davranışları ile yakından ilişkili olduğu söylenilebilir.

YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırma evreni, Antalya ilindeki beş yıldızlı otellerdeki yiyecek-içecek departmanı
çalışanlarından oluşmaktadır. Antalya’da 5 yıldızlı otellerin tercih edilmesinin nedeni, bu
bölgenin turizm açısından önemli bir destinasyon olması ve bu otellerin yönetim ve organizasyon
yapılarının araştırmanın uygulanmasına uygun olmasıdır. Antalya İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 2019 yılıda Antalya ilinde, turizm işletme belgeli 341 beş
yıldızlı otel işletmesinin bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında kolayda
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anketlerin uygulanabilmesi için Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi’nden 10.07.2019 tarih ve 16673 sayılı Etik Kurul İzni alınmıştır. Ardından anketler
2019 Ağustos ve Eylül ayları içerisinde toplanmıştır. Anketlerin büyük bir çoğunluğu yüz yüze
görüşme yapılarak uygulanmıştır. Uygulama aşamasında çalışanlara araştırmaya katılımın
gönüllülük esasına dayalı olduğu, doğru ya da yanlış cevap olmadığı ve cevapların akademik bir
araştırma için isimsiz olarak kullanılacağı bilgisi verilmiştir. Netice olarak, çalışmaya katılmayı
gönüllü olarak kabul eden otel çalışanlarına toplam 550 anket dağıtılmasına rağmen, 432 analize
elverişli anket geri toplanmıştır. Örneklem sayısı konusunda, evrenin çok geniş olduğu veya
tanımlanamadığı durumlarda 384 örneklem hacmi yeterli kabul edilmektedir (Gürbüz ve Şahin,
2018).
Örnekleme dahil olan kişilerin öne çıkan genel özelliklerine bakıldığında, 432 çalışanın %59,3’ü
erkek, %40,7’si kadın ve %59,3’ü bekar, %40,7’si ise evli kişilerden oluşmaktadır. Ankete
katılanların %55,6’sı 18-25 yaşları arasında ve %52,5’i lise mezunudur. Yine ankete katılanların
%40,7’si 1-5 yıl arası sürede sektörde çalışmakta ve %46,1’i ise 1 yıldan az süreyle mevcut
işletmede çalışmaktadır. Ayrıca ankete katılan çalışanların %52,5’i servis, %47,5’i ise mutfak
bölümünde çalışmaktadır.

Ölçüm Araçları
Yiyecek-içecek departmanı çalışanlarının işe adanma düzeylerini ölçmek amacıyla, Schaufeli vd.
(2002) tarafından geliştirilen 17 ifadelik “Utrecht işe adanmışlık ölçeğinin (UWES)”, Schaufeli,
Bakker ve Salanova (2006) tarafından kısaltılarak 9 ifadelik hale getirilen kısa formu
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kullanılmıştır. Çalışanların yenilikçi iş davranışlarını ölçmek için Scott ve Bruce (1994) tarafından
oluşturulan 6 ifadelik, tek boyutlu yenilikçi davranışlar ölçeği kullanılmıştır. Son olarak
çalışanların iç-dış kontrol odağının ölçülmesinde ise Spector (1988) tarafından, çalışanların iş
hayatındaki kontrol odaklılıklarını ölçmek için hazırlanan “iş kontrol odağı ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçek iç kontrol odağını (4 ifade) ve dış kontrol odağını (4 ifade) ölçen toplam 8
ifadeden oluşmaktadır (shell.cas.usf.edu). Araştırmada kullanılan ölçeklerin tümü 5’li Likert tipi
ölçeklerden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan ifadeler (1) “Kesinlikle Katılmıyorum”, ile (5)
“Kesinlikle Katılıyorum” arasında değerlere karşılık gelmektedir.

Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin analizinde SPSS ve AMOS paket programları kullanılmıştır. Verilerin
programa girişi yapıldıktan sonra normal dağılım varsayımı test edilmiştir. Normal dağılımın
test edilmesinde farklı yöntemler izlense de, bu çalışmada normal dağılım çarpıklık ve basıklık
değerleri ile test edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±2 arasında olduğu durumlarda
verilerin normal dağılım gösterdiği belirtilmektedir (George ve Mallery, 2010). Yapılan analiz
sonucunda çarpıklık değerlerinin -0,773 / 0,386 arasında, basıklık değerlerinin ise -0,362 / 1,683
arasında değiştiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla verilerin ±2 değer aralığında çarpıklık ve basıklık
değerlerine sahip olduğu ve veri dağılımının normallik varsayımını karşıladığı anlaşılmaktadır.
Araştırmada geçerlilik ve güvenilirliği ölçmek amacıyla keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi
yapılmış ve içsel tutarlılık analizlerinden biri olan Cronbach alfa katsayısına bakılmıştır.
Değişkenler arası ilişkileri tespit etmek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Nihai olarak
araştırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik, A. Hayes tarafından geliştirilen ve SPSS paket
programının bir uzantısı olan, “PROCESS macro” kullanılarak düzenleyici analiz yapılmıştır.

BULGULAR
Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliliğini test etmek için temel bileşenler analizi ve
direct oblimin eksen döndürmesi tekniği kullanılarak keşfedici faktör analizi (KFA) yapılmıştır.
KFA sonucunda, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik değerinin (İşe Adanma, KMO=
.83; Yenilikçi İş Davranışı, KMO= .83; Kontrol Odağı, KMO= .74) faktör analizi için yeterli olduğu
tespit edilmiştir. Bartlett küresellik testinin anlamlı olması (p<.001) maddeler arasındaki
korelasyon ilişkilerinin faktör analizi için uygun olduğuna işaret etmektedir. Keşfedici faktör
analizinde öz değerlerin 1’den büyük olması durumunda faktörlerin oluşması sağlanmıştır. KFA
sonucunda, işe adanma ve yenilikçi iş davranışı ölçeklerine ilişkin tek faktörlü bir yapı, kontrol
odağına ilişkin ise iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Yamaç serpinti grafiği ve faktörlerin
açıkladıkları varyanslar dikkate alınarak ölçeklerin faktör yapılarının uygun olduğu
görülmüştür. Ölçeklere ilişkin KFA sonuçları Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Ölçeklere İlişkin KFA Sonuçları
Faktörler

İşe Adanma
Yenilikçi İş Davranışı
İç Kontrol Odağı
Dış Kontrol Odağı

Öz
Değerler

Açıklanan
Varyans
Yüzdesi %

4.060
3.293
2.289
2.577

28.610
32.206
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Toplam
Açıklanan
Varyans
Yüzdesi %
45.115
54.882
60.817

Bartlett
Küresellik
Testi
.000
.000
.000

KMO
Örneklem
Yeterlilik
Değeri
.83
.83
.74
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Tablo 1’e göre işe adanma ölçeğine ilişkin toplam açıklanan varyans %45.115, yenilikçi iş
davranışı ölçeğine ilişkin toplam açıklanan varyans %54.882 ve kontrol odağı ölçeğine ilişkin
açıklanan toplam varyans %60.817 olarak tespit edilmiştir. Genel olarak, KFA’da tüm faktörlerin
açıkladıkları toplam varyansın, tek boyutlu ölçeklerde en az %30, çok boyutlu ölçeklerde ise en
az %50 olması önerilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018). Araştırmada elde edilen bu sonuçlar ise
ölçeklerin geçerli olduğuna işaret etmektedir.
KFA yapıldıktan sonra ölçüm modeli oluşturulmuş ve test edilmiştir. Ölçüm modeline ilişkin
sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir. Maksimum likelihood hesaplama yöntemi kullanılarak
yapılan DFA sonuçları, verilerin modelle uyumlu olduğunu göstermektedir (x2/df=3.045,
TLI=0.908, IFI=0.929, CFI=0.928, GFI=0.924, RMSEA=0.069, SRMR=0.063). Dolayısıyla ölçüm
modelinde önerilen faktör yapılarının verilerle desteklendiği söylenebilir.
Tablo 2. Ölçüm Modeline İlişkin Sonuçlar
Faktörler
İşe Adanma

Yenilikçi İş Davranışı

İç Kontrol Odağı

Dış Kontrol Odağı

İfadeler
İA1
İA2
İA3
İA4
İA5
İA6
İA7
İA8
İA9
YİD1
YİD2
YİD3
YİD4
YİD5
YİD6
İKO1
İKO2
İKO3
İKO4
DKO1
DKO2
DKO3
DKO4

Faktör Yükleri
.605
.638
.632
.574
.705
.523
.656
.575
.504
.716
.748
.505
.691
.687
.583
.688
.728
.729
.717
.667
.787
.689
.633

t-değeri**
8.633*
8.897*
8.847*
8.382*
9.363*
7.913*
9.023*
10.617*
-a
10.539*
10.848*
8.423*
10.382*
10.349*
-a
10.282*
12.420*
12.432*
-a
10.641*
11.535*
10.869*
-a

AVE
.44

CR
.84

.37

.84

.51

.81

.48

.79

Note: * p ≤ 0.001, ** Z-değeri olarak da bilinen kritik oran (C.R.)’ın uygulamada sıklıkla t-değeri
olarak rapor edildiği görülmektedir.

Ölçüm modeline ilişkin faktör yükleri .001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır ve .504 ile
.748 arasında değişmektedir. Elde edilen tüm değerler ise önerilen .50 kritik değerinden daha
büyüktür (Hair vd., 2013). Ayrıca açıklanan ortalama varyasn değerinin (AVE) .50’den büyük
(Malhotra ve Dash, 2011); CR değerinin ise .70’ten büyük olması (Fornell and Larcker, 1981)
önerilmektedir. Elde edilen AVE değerlerine bakıldığında önerilen değere yakın oldukları
görülmektedir. CR değerlerinin ise önerilen değerden yüksek olduğu tespit edilmiştir.
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Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda “işe adanma (α=.84), yenilikçi iş davranışı (α=.83), iç
kontrol odağı (α=.77), dış kontrol odağı (α=.78)” ölçeklerine ilişkin güvenilirlik düzeylerinin
yüksek olduğu söylenebilir (Tablo 3).

Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Korelasyon, Güvenilirlik, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
İşe Adanma (1)
Yenilikçi İş Davranışı (2)
İç Kontrol Odağı (3)
Dış Kontrol Odağı (4)

(1)
1
.541*
.436*
-.155*

(2)

(3)

1
.335*
-.183*

1
-.060

Alfa
.84
.83
.77
.78

Ortalama
4.19
4.13
4.28
1.57

Standart Sapma
0.46
0.51
0.50
0.44

Note: * p ≤ 0.001, N=432.

Tablo 3’te yiyecek-içecek departmanı çalışanların işe adanma, yenilikçi iş davranışı ve iç kontrol
odağı düzeylerine bakıldığında yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Diğer yandan
ise çalışanların dış kontrol odağının düşük düzeyde olduğunu söylemek mümkündür.
Korelasyon analizi sonucunda, işe adanma ile yenilikçi iş davranışı arasında .541, iç kontrol odağı
arasında ise .436 düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Öte taraftan işe adanma ile
dış kontrol odağı arasında -.155 düzeyinde negatif bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca yenilikçi iş
davranışı ile iç kontrol odağı arasında .335 düzeyinde pozitif bir ilişki bulunurken, dış kontrol
odağı arasında ise -.183 düzeyinde negatif bir ilişki bulunmaktadır (Tablo 3).
Değişkenler arası ilişkilerden sonra iç ve dış kontrol odağının düzenleyici etkisi test edilmiştir.
Düzenleyici değişken (W), tahmin değişkeni (X) ile sonuç değişkeni (Y) arasındaki ilişkinin
yönünü ve şiddetini etkileyen bir değişkendir. Düzenleyici değişken farklı değerler aldıkça
tahmin değişkeninin, sonuç değişkeni üzerindeki etkisi değişmektedir. Dolayısıyla düzenleyici
değişken iki değişken arasındaki ilişkinin hangi durumlarda arttığının, azaldığının veya yön
değiştirdiğinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır (Baron ve Kenny, 1986; Gürbüz, 2019).
Düzenleyici etkinin analiz edilmesinde A. Hayes tarafından geliştirilen ve SPSS paket
programının bir uzantısı olan PROCESS macro kullanılmıştır. Düzenleyici etkinin
incelenmesinde Hayes (2013) tarafından önerilen adımlar takip edilmiş ve analizler PROCESS
macro seçeneklerindeki model 1 üzerinden gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçların anlamlılığı
ise bootstrap alt (LLCI) ve üst (ULCI) güven aralığı değerleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.
Buna göre istatistiksel olarak anlamlılığın sağlanması için alt ve üst güven aralığı değerlerinin
her ikisinin negatif ya da pozitif olması, yani sıfırı içermemesi gerekmektedir (Hayes, 2013). Bu
kapsamda işe adanmanın yenilikçi iş davranışına etkisinde iç kontrol odağının (Araştırma Modeli
1) ve dış kontrol odağının (Araştırma Modeli 2) düzenleyici etkisi analiz edilmiştir. Analiz
sonuçları ise Tablo 4-5-6 ve Şekil 2’de detaylandırılmıştır.
Tablo 4. İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde İç Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü
Etkiler
İA→YİD
İKO→YİD
İA*İKO
R
.5559

β
.5283
.1195
-.1400
R2
.3090

se
.0494
.0455
.0850

t
p
LLCI
10.6995
.0000
.4312
2.6242
.0090
.0300
-1.6478
.1001
-.3070
Model Özeti
F
df1
df2
63.7972
3.0000
428.0000
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ULCI
.6253
.2090
.0270
p
.0000
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Tablo 4’e göre işe adanma ve yenilikçi iş davranışı etkileşimi sonucunda oluşan model
istatistiksel olarak anlamlıdır (R=.5559; R2=.3090; F=63.7972; p<.001). Buna göre yenilikçi iş
davranışının yaklaşık %31’nin (R2=.3090) bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı
görülmektedir. Bu kapsamda Tablo 4 incelendiğinde, yenilikçi iş davranışı üzerinde işe
adanmanın (β=.5283; p<.001) pozitif yönde etkisi bulumaktadır. Benzer şekilde yenilikçi iş
davranışı üzerinde iç kontrol odağının da (β=.1195; p<.001) pozitif yönde etkisinin olduğu
görülmektedir. Ancak işe adanma ve iç kontrol odağı değişkenlerinin, yenilikçi iş davranışı
üzerindeki etkileşimsel etkisinin (düzenleyici etki) anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>.05;
LLCI= -.3070 – ULCI= .0270). Böylelikle işe adanmanın yenilikçi iş davranışı üzerine etkisine
yönelik geliştirilen H1 hipotezi kabul edilirken, iç kontrol odağının düzenleyici rolüne yönelik
geliştirilen H2 hipotezi ise kabul edilememiştir.

Tablo 5. İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Dış Kontrol Odağının Düzenleyici
Rolü
Etkiler
İA→YİD
DKO→YİD
İA*DKO
R
.5580

β
.5881
-.1224
-.2062
R2
.3114

se
.0449
.0467
.0875

t
p
LLCI
13.0982
.0000
.4999
-2.6182
.0092
-.2143
-2.3560
.0189
-.3783
Model Özeti
F
df1
df2
64.5062
3.0000
428.0000

ULCI
.6764
-.0305
-.0342
p
.0000

Tablo 5’te görüldüğü üzere işe adanma ve yenilikçi iş davranışı etkileşimi sonucunda oluşan
model istatistiksel olarak anlamlıdır (R=.5580; R2=.3114; F=64.5062; p<.001). Buna göre yenilikçi iş
davranışının yaklaşık %31’nin (R2=.3114) bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı
görülmektedir. Bu kapsamda Tablo 5 incelendiğinde, yenilikçi iş davranışı üzerinde işe
adanmanın (β=.5881; p<.001) pozitif yönlü etkisi bulunurken, dış kontrol odağının ise (β=-.1224;
p<.05) negatif yönlü etkisinin olduğu görülmektedir. Böylelikle birinci modelde test edilen ve
kabul edilen H1 hipotezi ikinci modelde tekrar test edilmiş ve yine kabul edilmiştir. Bunun
yanında etkileşimli (İA*DKO) etkinin anlamlı olması (p=0,00) düzenleyici etkinin varlığını
göstermektedir. Bu noktada etkileşimli etkinin alt (LLCI=-.3783) ve üst (ULCI=-.0342) güven
aralıklarının sıfırı içermemesi istatistiksel olarak anlamlılığın bir diğer kanıtıdır. Dolayısıyla işe
adanma ve dış kontrol odağı değişkenlerinin, yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkileşimsel
etkisinin (düzenleyici etki) anlamlı olduğu tespit edilmiştir (β=-.2062; p<.05).

Tabo 6. Farklı Dış Kontrol Odağı Düzeylerinde İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisi
DKO Düzeyleri
DKO Düşük
DKO Orta
DKO Yüksek

β
.7051
.6020
.4989

se
.0701
.0458
.0559

t
10.0575
13.1296
8.9310

p
.0000
.0000
.0000

LLCI
.5673
.5119
.3891

ULCI
.8429
.6921
.6087

Düzenleyici değişkene ilişkin bulgular detaylı bir şekilde incelendiğinde, dış kontrol odağı
düzeylerinin düşük (β=.7051; p<.001), orta (β=.6020; p<.001) ve yüksek (β=.4989; p<.001) olduğu
durumlarda işe adanmanın yenilikçi iş davranışa olan etkisinin anlamlı olduğu ve giderek
azaldığı görülmektedir. Bu durum işe adanma ve yenilikçi iş davranışı arasındaki ilişkinin dış
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kontrol odağı tarafından düzenlendiği şeklinde ifade edilebilir. Elde edilen bu bilgiler eğim
grafiği üzerinde de görselleştirilmiştir. Diğer bir ifadeyle dış kontrol odağının farklı düzeylerdeki
düzenleyici etkisi Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2. Düzenleyici Değişken Etkilerinin Grafiksel Gösterimi

Sonuç olarak dış kontrol odağının düşük, orta ve yüksek olduğu durumlarda işe adanmanın
yenilikçi iş davranışına olan etkisinin anlamlı olduğu Şekil 2’den de anlaşılabilmektedir. Nihai
olarak işe adanmanın yenilikçi iş davranışına etkisinde dış kontrol odağının düzenleyici etkisinin
olduğunu söylemek mümkündür. Böylelikle araştırma kapsamında dış kontrol odağının
düzenleyici rolüne yönelik geliştirilen H3 hipotezi kabul edilmiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Değişim hızının yüksek olduğu ve yoğun rekabetin yaşandığı turizm sektöründe, otel işletmeleri
amaçlarını gerçekleştirmek ve hedeflerine ulaşmak istemektedirler. Bunu yapabilmenin en
önemli yolu ise yenilikçilikten geçmektedir. Ancak otel işletmelerinin yenilik yapabilme
becerilerini, içsel ve dışsal çevre faktörleri etkileyebilmektedir. Bu faktörlerden özellikle iç
faktörler arasında yer alan çalışanlar ve onların sahip olduğu özellikler, işletmelerin kendilerini
geliştirmesinde ve rekabet avantajı sağlamasında önemli bir belirleyici olmaktadır. Bu kapsamda,
çalışanların işe adanmalarının yenilikçi iş davranışlarına etkisinin belirlenmesine ve bu ilişkide
iç ve dış kontrol odağının düzenleyici rolünün test edilmesine yönelik tasarlanan araştırma
modeli çözümlenmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre otel işletmelerinin yiyecek-içecek departmanı
çalışanlarının işleriyle ilgili genel olarak olumlu duygular beslediği ve işe adanma düzeylerinin
yüksek olduğu, benzer şekilde yenilikçi iş davranışı düzeylerinin de oldukça yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların iç kontrol odağı düzeylerinin yüksek, dış kontrol odağı
düzeylerinin ise düşük olduğu elde edilen bulgular arasındadır. Araştırma sonucunda yiyecek-
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içecek departmanı çalışanlarının işlerine adanmasının yenilikçi iş davranışlarının ortaya
çıkmasına önemli oranda katkı yaptığı tespit edilmiştir. Ulaşılan bu sonuçlar literatürdeki
yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Chughtai ve Buckley, 2011; Koch vd.,
2015; Rao, 2016; Kim ve Koo, 2017; Orth ve Volmer, 2017; Köroğlu, 2018). Araştırmanın sağladığı
en önemli katkı ise iç ve dış kontrol odağının düzenleyici etkisine yöneliktir. Elde edilen
bulgulara göre iç kontrol odağının herhangi bir düzenleyici etkisinin olmadığı, ancak dış kontrol
odağının ise düzenleyici etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır. Bu kapsamda işe adanmanın
yenilikçi iş davranışına etkisinde dış kontrol odağının düzenleyici rolünün olduğu tespit
edilmiştir. Dış kontrol odağı düzeyilerinin düşük, orta ve yüksek olduğu durumlarda, söz
konusu düzenleyici etki, yenilikçi iş davranışlarını giderek azaltmaktadır. Böylelikle araştırma
kapsamında geliştirilen modelin literatüre önemli bir katkı niteliğinde olduğu söylenebilir.
Genel olarak değerlendirildiğinde, işletmelerin faliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmesine
fayda sağlayacak yenilikçi iş davranışlarının oluşmasında, örgütsel faktörlerin yanında bireysel
faktörlerin de etkili olduğu görülmektedir. İşletmeleri rekabette üstün kılan ve tüketici gözünde
farklılaştıran yenilikçi fikir ve uygulamaların gerçekleştirilebilmesinde çalışanlar etkili
olabilmektedir. Bu doğrultuda işe adanmış çalışanların yenilikçi davranışlar sergilemeleri
gereken yerlerde görevlendirilmesi, işletme içinde yaratıcı ve etkili yöntem ve tekniklerin
gelişmesine de katkı sağlayabilir. Bu durum ise işletmelerin yenilik yapabilme becerilerini
olumlu bir şekilde etkileyebilecek ve aynı zamanda çalışanların yenilikçi örgüt kültürüne olan
adaptasyonlarını da kolaylaştırabilecektir. Yöneticiler personel seçiminden başlayarak, eğitim
verme, koçluk gibi birçok aşamada çalışanların kontrol odaklılık gibi kişilik özelliklerini dikkate
almaları gerekmektedir. Nitekim çalışanlarda görülen dış kontrol odağı eğilimleri yeni fikirlerin
ortaya çıkmasını, benimsenmesini ya da davranışa dönüşmesini yavaşlatabilmektedir.
Elde edilen sonuçlardan hareketle yiyecek-içecek departmanı yöneticilerine birtakım önerilerde
bulunmak mümkündür. Turizmin dinamik yapısı gereği işletmelerin daima yenilikçi olması
gerekmektedir. Bu doğrultuda, özellikle yenilikçi davranışlar sergilenmesi gereken görevlerde
işe adanmış çalışanların görevlendirilmesi daha faydalı olabilir. Öte taraftan dış kontrol odağının
yenilikçi iş davranışlarının oluşmasını olumsuz etkilediği düşünüldüğünde; dış kontrol odaklı
olduğu düşünülen çalışanların daha statik, yenilik gerektimeyen işlerde görevlendirilmeleri daha
uygun olabilir. Ayrıca yiyecek-içecek departmanı bir yandan sağlık ve hijyen açısından belirli
kısıtlamalar gerektirmekte, bir yandan ise sanat, estetik, zevk ve çeşitlilik açısından yenilikler ve
değişim gerektirmektedir. Bu durumlar dikkate alındığında otel işletmelerinin yenilikçi
uygulamalar konusunda oldukça zorlanabileceğini ve karmaşık süreçlerle karşılaşabileceğini
söylemek mümkündür. Bu doğrultuda, çalışanlara hem çalıştıkları departmanlar bazında örgüt
içi eğitimler, hem de çalışanların ilgi alanlarına yönelik eğitim ve kendilerini geliştirme fırsatları
sunulabilir.
Yiyecek-içecek departmanı yöneticilerinin yanı sıra gelecekte yapılacak araştırmalar için de bazı
önerilerde bulunmak faydalı olacaktır. Değişimin yoğun olarak yaşandığı turizm sektöründe,
işletmeler sürekli olarak kendilerini yenilemek zorundadır. Bunun yanında insan davranışları da
sürekli olarak değişebilmektedir. Yapılan çalışma Antalya’da bulunan 5 yıldızlı otel
işletmelerinin yiyecek-içecek departmanı çalışanları ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla bu
konudaki yapılacak çalışmaların farklı destinasyonlarda, farklı koşullarda veya otel yöneticileri,
seyahat acentesi yöneticileri ya da turizmle ilgili diğer paydaşlar evreninde yapılması literatür
açısından önemli katkılar sunabilir. Yiyecek-içecek departmanı çalışanlarının demografik
özelliklerine yönelik farklılık analizlerinin yapılması çalışanlar hakkında önemli ipuçlarının
ortaya çıkmasını sağlayabilir. Son olarak çalışanlarda bulunan diğer kişilik özellikleri ile birlikte,
psiko-sosyal, davranışsal, tutumsal özellikler, yenilikçi düşünen ve davranan bireylerin genel
vasıflarını değerlendirmede daha etkili olabilir. Ayrıca yenilikçi bireylerin değerlendirilmesinde
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bireysel düzeydeki faktörlerin yanında örgütsel destek, örgüt kültürü vb. gibi örgütsel düzeydeki
faktörlerin; etkileme taktikleri, lider-üye etkileşimi, liderlik türleri vb. gibi çalışma grubu
düzeyindeki faktörlerin de ele alınması literatür açısından değerli katkıların ortaya çıkmasına
olanak verebilir.
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Öz
Gelişen teknoloji ortamında bilgiye hızlı erişim önemlidir ve bu erişimi sağlayan araçlardan birisi
sanal turlardır. Kentlerin tanıtılması için de kullanılan sanal turlar kentlere erişebilmek,
algılayabilmek ve kentlerin kültür miraslarını tanımak açısından önemli bir araçtır. Çalışmanın
amacı tanıtım amacıyla hazırlanan kent sanal turları ve bu sanal turlarda kültür miraslarına yer
verme oranlarını tespit etmek ve değerlendirmektir. Çalışmada Yandex ve Google arama
motorlarında sanal tur, kent sanal turu, 3d gezi ve 360 tur anahtar kelimelerine il adları eklenerek
arama yapılmış ve 26 ile ait 28 adet sanal tura ulaşılmıştır. Bulunan sanal turlardaki verilerin
düzeni, müzik ve video gibi eklentiler ve sanal turda yer verilen kültür mirasının sayısı analiz
edilmiştir. Çalışma sonucunda kent sanal turlarının genel olarak birbirinden farklı düzenlendiği,
sanal turların herkes tarafından kullanılabilirliğini sağlayan ve bilgi veren eklentiler bakımından
yetersiz olduğu ve kentlerin çok sayıda kültür mirası olmasına rağmen çok azına sanal turda yer
verildiği görülmüştür ve geliştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
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Abstract
Developing technology, fast access is important and one of these access tools is virtual tours.
Virtual tours used for the promotion of cities are not an important goal to reach, perceive and
know the cultures of cities. The aim of the study is to identify and evaluate the promotion, virtual
tours and the rate of including cultural heritage in these virtual tours. In the study, virtual tour,
city virtual tour, 3d trip and 360 tour keywords were added to Yandex and Google search engines,
and 28 virtual tours belonging to 26 were reached. The tour layout in the virtual tour, add-ons
such as music and video and the number of cultural heritages included in the virtual tour were
analyzed. The study found that virtual tours of the city were generally organized differently from
each other, the availability of virtual tours by everyone and informational add-ons were
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Keywords: Virtual Tour, City Virtual Tour, 3d Travel, 360 Tour, Cultural Heritage.
Received: 24.11.2020
Accepted: 02.06.2021
Suggested Citation:
Halaç, H. H. and Saatci İzci, B. (2021). Evaluation of Cultural Heritage in City Virtual Tours,
Journal of Turkish Tourism Research, 5(2): 985-1004.
© 2021 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi.

986

Hicran Hanım HALAÇ ve Büşra SAATCİ İZCİ

GİRİŞ
Gelişen teknolojinin ürünlerinden olan sanal tur, belirli bir amaç doğrultusunda kullanıcılara
bilgi, tanıtım ve hizmet sunmayı amaçlayan; içerisinde görüntü, hareketli tasarım, yazı ile
desteklenmiş sanal gerçeklik ürünleridir (Derman, 2012). Bir yere ait görüntü verilerini sanal
ortama aktararak onların en üst düzeyde işlevsel fonksiyon sunmalarını sağlayan, mevcut
konumun sanal simülasyonunu sunan sanal tur uygulaması günümüzde tanıtım amacıyla pek
çok alanda kullanılmaktadır (Aksoy ve Baş, 2020: 2546). Bu alanlardan birisi de kentlerdir.
Kentlerin tanıtımları artık sanal tur aracılığıyla yapılmaya başlanmakta böylelikle kentlere dair
verilere kentlere gitmeden de ulaşılabilmektedir. Kentlerdeki önemli tanıtım materyalleri ise
kültürel ve doğal miraslardır. Sanal tur kavramının günümüzde hızla yayılmasıyla birlikte merak
duygusunu arttırmak için panoramik görüntülere dayalı destinasyonların turistlere sunulması
daha fazla kişi çekerek tanıtımla birlikte gelir elde edilen de bir ortam da sunmuş olmaktadır
(Arat ve Baltacıoğlu, 2016). Sanal turlar kentlere ait kültürel ve doğal miraslar hakkında bilgi
edinilmesine ve bu yerlere seyahat edilmesine yönelik karar verme sürecine katkı sağlayan bir
araç haline gelmektedir. Kentlerdeki destinasyonlar hakkındaki bilgiye erişimin daha hızlı ve
kolay olması sanal turları kent tanıtımında önemli destek haline getirmektedir (Aksoy ve Baş,
2020: 2546).
Kent tanıtımının sağlanması amacıyla ülkemizdeki pek çok kentte belediye, valilik ve il özel
idaresi gibi kamu kurumları ile bazı işletmeler tarafından kentlerin sanal turları oluşturulmuştur.
Bu çalışmanın amacı sanal turları olan kentleri tespit etmek ve tespit edilen sanal turların genel
özelliklerini, kentteki kültürel miraslara yer verme oranlarını tespit etmek ve değerlendirmektir.
Çalışma kapsamı sanal tur, kent sanal turu, 3d tur ve 360 tur anahtar kelimelerine Türkiye’deki
il adları eklenerek Yandex ve Google arama motorlarında ilk sayfada aranan, kent bütününde
sanal turu olan Türkiye’deki iller ve bu illere ait sanal turlardır.

LİTERATÜR
Sanal tur, gelişen teknoloji sonrasında çok geniş bir kullanım alanına sahip olmuştur. Her alanda
kullanılma potansiyeline sahip olan sanal tura dair literatür incelemesinde bulunan sonuçlar
doğrultusunda yapılan çalışmaların genel olarak eğitim ve turizm alanında yapılmış olan tez ve
makalelerden oluştuğu görülmektedir. Sanal turun eğitim aracı olarak kullanılmasına yönelik
yüksek lisans ve doktora tezlerinin (Özer, 2016; Altınbay, 2019; Daşdemir, 2019; Gılıç, 2020; Tay,
2020) ve makalelerin (Koca ve Daşdemir, 2018; Sungur ve Bülbül, 2019) özellikle son iki yılda
yapıldığı görülmektedir. Turizm alanında ve turizmle doğrudan ilişkili olan müzelerde sanal
turun kullanımına yönelikte yine tez (Toprak, 2019) ve makaleler (Arat ve Baltacıoğlu, 2016; Oruç,
Yıldırım, İmamoğlu, Demiroğlu ve Mehmet Burak, 2017; Durmaz, Bulut ve Tankuş, 2018; Sürme
ve Atılgan, 2019; Taşkıran ve Kızılırmak, 2019) bulunmaktadır.
Arat ve Baltacıoğlu (2016) turizm pazarına yeni katılmış olan sanal gerçeklik kavramı üzerinde
durarak bunun etkileri üzerine teorik bir araştırma yapmıştır. Araştırmada sanal gerçeklilik
sistemlerinin turizmde uygulanması ve bunun getireceği avantajlar, sanal tur, sanal tur tarihçesi
ve sanal tur çeşitleri hakkında literatüre yer verilmiş ve son aşamada ise anket uygulaması
yapılmıştır. Sanal tur uygulamaların ülke tanıtım çalışmalarında kullanımın artmasının
beklendiğinden yerel ve bölgesel turistik destinasyonları kendilerini tanıtmada bu sayede yer
bulduğu ve sanal turlar ile turizm acentelerinin fark yaratarak başarılı olacağı sonucu ortaya
konmuştur.
Oruç ve diğerleri (2017), sanal gerçeklik uygulamalarının ve araçlarının müzelerde nasıl ve ne
derece kullanıldığının saptanması amacıyla 3D gezintiye olanak sağlayan ve ülkemizde en çok
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ziyaret edilen Ayasofya Müzesi ile Fransa‘da bulunan ve dünya çapında en çok ziyaretçi edilen
Louvre Müzesi’nin sanal tur uygulamaları kullanış açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmada sanal
tur ile gezilen mekanların merak duygusunu harekete geçirerek o destinasyonların ya da
mekanların ziyaret edilmesini sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Durmaz ve diğerleri (2018), sanal gerçeklikle ilgili yapılan dünyada farklı alanlardaki çalışmaları
incelenmiş ve Samsun ilindeki beş yıldızlı otellerde sanal gerçekliğin turizme entegrasyonu sözlü
derinlemesine mülakat tekniği ile tespit etmiştir. Sürekli gelişim içinde olan işletmelerin sanal
teknolojiyi müşterilerine sunmasıyla birlikte, bu teknolojinin müşteri memnuniyeti oluşmasına
katkı sağlayacağı ortaya konmuştur.
Sürme ve Atılgan (2019), sanal müzede sanal tur kullanan bireylerin memnuniyet düzeylerini
anket çalışması üzerinden değerlendirmiş ve sanal ortamın kullanılabilirliği arttıkça sanal tur
memnuniyetinin de arttığı sonucuna ulaşmıştır.
Taşkıran ve Kızılırmak (2019), müzeyi sanal ortamda 360 derece turla ziyaret eden müşterilerin,
sanal deneyimlerinden yola çıkarak, sanal turun müşterilerin satın alma süreçlerindeki etkisinin
ve gerçek deneyimi yaşama isteği ortaya çıkarıp çıkarmadığı Panorama 1453 Tarih Müzesi örneği
üzerinden odak grup görüşmesi yöntemiyle araştırmıştır. Çalışmada gerçek ziyaretin daha etkili
olduğu, sanal deneyimin heyecan ve istek yaratacak güçte bir çekiciliği olmadığı sonucu elde
edilmiş ve bunun geliştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
Kültürel miras ve sanal tur ilişkisine dair Halaç ve Saatci (2018), Aksoy ve Baş (2020) ve Guliyeva
ve Guliyev (2020)’in çalışmalarına ulaşılmıştır. Halaç ve Saatci (2018)’ye ait çalışmada kültürel
miras olan tarihi yapılardaki kent müzeleri ve bu müzelerden sanal turu olanların tespiti
yapılmış, sanal turu olan kent müzelerinden Bursa Kent Müzesi’nin ise yeni işlev sonrası
mekanlardaki değişim ve dönüşümü sanal tur üzerinden analiz edilmiştir.
Aksoy ve Baş (2020)’ın çalışmasında dijital turizm, sanal tur, Teknoloji Kabul Modeli kavramları
açıklanmış ve Türkiye’de şehir tanıtımında sanal tur kullanan 12 Büyükşehir Belediyesi verilen
çalışmanın araştırma kısmında, bireylerin sanal tur kullanım niyetlerini etkileyen faktörlerin
Teknoloji Kabul Modeliyle belirlenmesi ve elde edilecek analiz sonuçlarının ışığında birtakım
öneriler sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda mobil internet kullanıcıları örneklemi
üzerinden anket yöntemiyle veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda dijital
turizm çağında kent ve kentte yer alan destinasyonlar hakkında bilgi edinmede sanal tur
kullanımının önemi ve gerekliliği ortaya konmuştur.
Guliyeva ve Guliyev (2020)’in çalışmasında savaşlar sonrası yok edilmiş ortak bellek anıtları için
toplumların ürettiği alternatif anlatı biçimi olarak sanal rekonstrüksiyonun işlevselliği,
Ermenistan – Azerbaycan Dağlık Karabağ savaşı sonrası yaşadığı topraklardan göçe mecbur
kalan insanların terk ettikleri coğrafyadaki kültürel yapıtlar temel alınarak analiz edilmiştir.
Sanal turların kültürel yapıtlarla bilgi edinme ve ortak kültür olan değerlerin kaybolmasının
karşısını almada önemli işleve sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Son yıllarda özellikle ağırlık verilen sanal tur uygulamasına dair literatürdeki çalışmalarda
kentteki kültürel mirasın sanal tur aracılığıyla tanıtılmasına yönelik bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Mevcut kent sanal turları üzerinden kentin ve kentteki kültürel mirasın yine
kentte ait sanal tur üzerinden tanıtılması amacıyla yapılan bu çalışmanın literatüre katkı
sağlaması hedeflenmektedir.
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YÖNTEM
Veri Toplama Yöntemi
Türkiye’deki 81 il için il adı (Artvin vs.) sanal tur, il adı kent sanal turu, il adı 3d gezi ve il adı 360
tur anahtar kelimeleri ile Yandex ve Google arama motorlarında tarama yapılmış ve ilk sayfada
yer alan turlara bakılmıştır. Kenti bir bütün olarak kavratması açısından kent geneline ait uydu
haritası veya hava fotoğrafı içeren sanal turlar seçilmiştir. Bulunan kent sanal turların her birinin
ana sayfası, eklentileri ve verilen kültürel mirasları analiz edilmiştir.
Tablo 1. Sanal Turların Genel Bilgileri
İl
1

Afyonkarahisar

Kurum veya
İşletme
Belediye

2

Artvin

İşletme

3

Balıkesir

4

Bartın

5
6
7

Erişim Adresi
http://www.afyon.bel.tr/modul/sanaltur/

Erişim
Tarihi
16.04.2020
16.04.2020

Belediye

http://www.co2medya.com/kta/artvin/turistik/tur/artvi
n.html
https://balikesir.bel.tr/360/index.html

İşletme

http://www.bartinsanaltur.com/

2.04.2020

Batman
Bayburt
Çorum

Belediye
Belediye
Valilik

16.04.2020
2.04.2020
2.04.2020

8
9
10
11

Denizli
Elazığ
Gaziantep
Giresun

Belediye
Belediye
Belediye
İşletme

12

Gümüşhane

İşletme

13
14
15
16

Kahramanmaraş
Karabük
Kastamonu
Kayseri

Belediye
Belediye
Belediye
Belediye

17

Kırklareli

Valilik

18
19
20

Kırşehir
Konya
Mersin

İşletme
Belediye
Belediye

21
22

Ordu
Rize

İşletme
İşletme

23

Samsun

24

Şanlıurfa

İl Özel
İdaresi
Valilik

http://2aajans.com/sanaltur/batman/
http://www.bayburt.bel.tr/webfiles/360/index.html
http://corum.gov.tr/ortak_icerik/corum/sanaltur/index.
html
https://www2.denizli.bel.tr/sanaltur/
https://www.elazig.bel.tr/sanal360/
https://gaziantep.bel.tr/sanal/index.html
http://www.co2medya.com/kta/giresun/turistik/tur/gire
sun.html
http://www.co2medya.com/kta/gumushane/turistik/tur
/gumushane.html
http://kahramanmaras.bel.tr/3d-sanal-tur
http://360.karabuk.bel.tr/
https://www.kastamonu.bel.tr/sanaltur/index.html
https://cbs.kayseri.bel.tr/panoroma.html?p=360meydan
&v=04
https://sanalgezinti.com/yeni/kirklarelivaliligi/index.html
http://www.co2medya.com/projeler/kirsehir/
https://konya.bel.tr/360/
https://vr.mersin.bel.tr/#!/Ulu-Cami31b/?dil=Tr&ath=176&atv=-39&fov=82
http://www.co2medya.com/ordu/
http://www.co2medya.com/kta/rize/turistik/tur/rize.ht
ml
http://www.samsunsanaltur.com/

2.04.2020

25
26
27
28

Tekirdağ 1.Sanal Tur
Tekirdağ 2.Sanal Tur
Trabzon 1.Sanal Tur
Trabzon 2.Sanal Tur

Belediye
İşletme
İşletme
İşletme

http://www.sanliurfa.gov.tr/ortak_icerik/sanliurfa/kure
sel/index.html
http://www.panoraturk.com/360/tekirdag/index.htm
http://www.trakya360.com/
http://www.trabzon360.com/
http://www.co2medya.com/kta/trabzon/turistik/tur/trab
zon.html

2.04.2020

2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
17.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020

2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020
2.04.2020

Çalışma kapsamında belirlenen kentlerdeki kültür mirasının tespiti ise Türkiye Kültür Portalı
(https://www.kulturportali.gov.tr/) ve 2019 yılına ait UNESCO Dünya Mirası Türkiye Kalıcı ve Geçici Listelerinden
(http://www.unesco.org.tr) yararlanılmıştır.
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Çalışmada Google ve Yandex arama motorları kullanılmıştır. İki farklı arama motoru seçme
nedeni aynı anahtar kelime ile tarandığında bir arama motorunda sanal tur bulunurken
diğerinde bulunamamasıdır. Örneğin Yandex arama motorunda Afyon sanal tur, Afyon kent
sanal turu, Afyon 3d gezi, Afyon 360 tur anahtar kelimeleri ile sonuç alınmazken Google arama
motorunda bu anahtar kelimelerden sadece Afyon kent sanal tur anahtar kelimesi ile sonuç
bulunamamış diğerlerinde sanal tura ulaşılmıştır. Yine aynı nedenle farklı anahtar kelimeler
kullanılmıştır. Örneğin Google arama motorunda Artvin sanal tur ve Artvin 360 tur anahtar
kelimeler tarandığında sanal tur bulunurken Artvin kent sanal turu ve Artvin 3d gezi anahtar
kelimelerinde sonuç gelmemiştir. Bu yöntemle Türkiye’deki tüm illere bakılarak il ölçeğindeki
sanal turlar toplanmıştır. Tablo 1’de sanal turu olan bu iller ve erişim adresleri verilmiştir. Bunlar;
Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Çorum, Denizli, Elazığ, Gaziantep,
Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir,
Konya, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon’dur. Tekirdağ ve Trabzon’a
ait farklı ikişer sanal tur mevcuttur. Buna göre toplam 26 il ve 28 kent sanal turuna erişilmiştir.

Veri Analiz Yöntemi
Sanal turlara erişim sağlayan anahtar kelimeler veriye ulaşılması bakımından değerlendirilmiştir.
Arama motorları ve anahtar kelimelerden gelen sonuçların sayı ve oranları verilmiştir. Toplanan
sanal turlar için ortak kriterler belirlenmiş ve bunlar üzerinden sanal turların değerlendirmeleri
yapılmıştır. Bunlar değerlendirme ölçütleri başlığı altında verilmiştir. Değerlendirme ölçütleri;
ana sayfa analizi, sanal turu sağlayan kurum veya işletme ve sanal tur eklentileri olarak üç başlık
altında toplanmıştır. Kültürel mirasın kent sanal turlarındaki yeri başlığı altında kentlerin Kültür
Portalında kayıtlı anıtsal kültür miraslarına ve UNESCO Dünya Mirası Türkiye Kalıcı ve Geçici
Listesinde yer alan kültür miraslarına ne kadar yer verildiği sayısal olarak analiz edilmiştir.

BULGULAR
Sanal Tur ile İlgili Arama Motorlarında Aranan Anahtar Kelimeler ve Sonuçları
Türkiye’deki 81 il için il adı (Artvin vs.) sanal tur, il adı kent sanal turu, il adı 3d gezi ve il adı 360
tur anahtar kelimeleri ile Yandex ve Google arama motorlarında tarama yapılmış ve ilk sayfada
yer alan turlara bakılmıştır. Tablo 2’de il adı ile aratıldığında gelen ilçe sanal turlarına da sonuç
alınmasından dolayı yer verilmiştir.

Tablo 2. Arama Motorlarında İl ve/veya İlçe Bazında Sonuç Alınan Anahtar Kelimeler
Arama
Motoru
İl Adı
+Anahtar
Kelime
Toplam
%

Yandex
Sanal
Tur
34
41,9753

Kent
Sanal
Turu
35
43,2098

Google

3D
Gezi

360 Tur

Sanal
Tur

29
35,8024

33
40,7407

38
46,9135

Kent
Sanal
Turu
34
41,9753

3D
Gezi

360 Tur

39
48,1481

40
49,3827

Yandex arama motorunda il adı + sanal tur ile 34 ilde %41,97 oranında, il adı + kent sanal turu ile
35 ilde %43,20 oranında, il adı + 3D gezi ile 29 ilde %35,80 oranında ve il adı + 360 tur ile 33 ilde
%40,74 oranında sanal tura ulaşılmıştır. Yandex arama motorunda en fazla il adı kent sanal turu
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anahtar kelimesinden en az ise il adı + 3D gezi anahtar kelimesinden sonuç alındığı
görülmektedir (Bkz. Tablo 2).
Google arama motorunda il adı + sanal tur ile 38 ilde %46,91 oranında, il adı + kent sanal turu ile
34 ilde %41,97 oranında, il adı + 3D gezi ile 39 ilde %48,14 oranında ve il adı + 360 tur ile 40 ilde
%49,38 oranında sanal tura ulaşılmıştır. Google arama motorunda en fazla il adı + 360 tur anahtar
kelimesinden en az ise il adı + kent sanal turu anahtar kelimesinden sonuç alındığı görülmektedir
(Bkz. Tablo 2).
Tablo 3’de Tablo 2’dekinden farklı olarak arama motorlarında il bütününde uydu haritası
ve/veya hava fotoğrafı ile verilen sanal turlara ulaşılan aranan anahtar kelime sonuçlarına yer
verilmektedir.
Tablo 3. Arama Motorlarında İl Bazında Sonuç Alınan Anahtar Kelimeler
Arama
Motoru
İl Adı
+Anahtar
Kelime
Toplam
%

Yandex

Google

Sanal
Tur

Kent
Sanal
Turu

3D
Gezi

360 Tur

Sanal
Tur

Kent
Sanal
Turu

3D
Gezi

360
Tur

23
88,4615

22
84,6153

18
69,2307

22
84,6153

25
96,1538

19
73,0769

24
92,3076

24
92,3076

Yandex arama motorunda il + sanal tur ile 23 ilde %88,46 oranında, il adı + kent sanal turu ile 22
ilde %84, 61 oranında, il adı + 3D gezi ile 18 ilde %69,23 oranında ve il adı + 360 tur ile 22 ilde
%84,61 oranında sanal tura ulaşılmıştır. Yandex arama motorunda en fazla il adı + sanal tur
anahtar kelimesinden en az ise il adı + 3D gezi anahtar kelimesinden sonuç alındığı
görülmektedir (Bkz. Tablo 3).
Google arama motorunda il + sanal tur ile 25 ilde % 96,15 oranında, il adı + kent sanal turu ile 19
ilde %73,07 oranında, il adı + 3D gezi ile 24 ilde %92,30 oranında ve il adı + 360 tur ile 24 ilde
%92,30 oranında sanal tura ulaşılmıştır. Google arama motorunda da Yandex arama motorunda
olduğu gibi en fazla il adı + sanal tur anahtar kelimesinden en az ise il adı + kent sanal turu
anahtar kelimesinden sonuç alındığı görülmektedir (Bkz. Tablo 3).

Kent Sanal Turlarının Değerlendirme Ölçütleri
Anahtar kelimelerle arama motorlarında tarama sonuçları doğrultusunda kenti bütün olarak
kavramayı sağlayan uydu haritası ve/veya hava fotoğrafı olan 26 ilde toplam 28 kent sanal turuna
ulaşılmıştır. Bu sanal turlar ana sayfa analizi, sanal turu sağlayan kurum veya kuruluş, uydu
haritası, hava fotoğrafı, müzik, sesli veya yazılı bilgilendirme ve bakı noktası sayısına göre
değerlendirilmiştir.
Tablo 4’ de kent sanal turlarının ana sayfaları verilmiştir. Ana sayfalar bazı kriterlere göre
değerlendirilmiştir. Bunlar; ana sayfa arka fonu, sanal tur komutları, yapan kuruma ait logo,
kurum veya işletme adı, proje adı ya da sanal tur adresinden hangisi mevcutsa bunun sanal tur
ekranında bulunma yeri ve bakı listesinin sanal tur ekranındaki konumudur.
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Tablo 4. Kent Sanal Turlarının Ana Sayfaları

1. Afyonkarahisar

2. Artvin

3. Balıkesir

4. Bartın

5. Batman

6. Bayburt

7. Çorum

8. Denizli

9. Elazığ

10. Gaziantep

11. Giresun

12. Gümüşhane

13. Kahramanmaraş

14. Karabük

15. Kastamonu

16. Kayseri

17. Kırklareli

18. Kırşehir

19. Konya

20. Mersin

21.Ordu

22. Rize

23. Samsun

24. Şanlıurfa

25. Tekirdağ 1.Sanal
Tur

26. Tekirdağ 2.Sanal
Tur

27. Trabzon 1.Sanal
Tur

28. Trabzon 2.Sanal
Tur

Sanal turların ana sayfalarında uydu haritasına, hava fotoğrafına, uydu ve hava fotoğrafına
birlikte ya da yapı veya alana yer verilmiştir. Ana sayfalarında uydu haritasına yer veren sanal
turlar 17 adetle %60,71 oranındadır. Hava fotoğrafını verenler beş adetle %17,85 oranındadır.
Hem uydu haritası hem de hava fotoğrafını ana sayfa arka fonu olarak verenler iki adetle % 7,14
oranındadır. Bunlar Bartın ve Karabük’tür. Bunlarda uydu haritası ve hava fotoğrafı eş zamanlı
hareket etmektedir. Arka fonda yapı veya alana yer veren sanal turlar ise dört adetle %14,28
oranındadır. Genel olarak sanal turlarda uydu haritasının arka fon olarak kullanıldığı
görülmektedir (Bkz. Tablo 5).
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Yapı veya alan Uydu haritası Hava Fotoğrafı Uydu Haritası
ve hava
fotoğrafı

Tablo 5. Ana Sayfa Arka Fon Analizi
Örnekler

İller

Balıkesir

Artvin, Balıkesir, Batman, Denizli,
Elazığ,Gaziantep, Giresun, Gümüşhane,
Kahramanmaraş, Kırşehir, Ordu, Rize, Şanlıurfa,
Tekirdağ Sanal Tur 1, Tekirdağ Sanal Tur 2,
Trabzon Sanal Tur 1, Trabzon Sanal Tur 2

Toplam

17
(%60,71)

Afyon, Bayburt, Kastamonu, Kayseri, Konya

5
(%17,85)

Bartın, Karabük

2 (%7,14)

Çorum, Kırklareli, Mersin, Samsun,

4
(%14,28)

Bayburt

Bartın

Mersin

Tüm sanal turlarda ileri, geri, durdur gibi sanal tur kontrolünü sağlayan komutlar ana sayfanın
en altında ve genel olarak ortada yer almaktadır. Kayseri sanal turunda ise bu komut tuşları ise
bulunmamaktadır.
Sol üst köşede genel olarak yapan kuruma ait logo, kurum veya işletme adı, proje adı ya da sanal
tur adresi yer almaktadır. Sanal tur ekranın sol üst köşesinde yer alanlar 20 adetle %71,42
oranındadır. Üst ortada yer alan bir adetle %3,57 oranındadır. Sağ üst köşede yer alanlar üç adetle
%10,71 oranındadır. Sağ alt köşede yer alan bir adetle %3,57 oranındadır. Alt ortada yer alan bir
adetle %3,57 oranındadır. Herhangi bir yazı veya logosu yer almayanlar ise iki adetle %7,14
oranındadır (Bkz. Tablo 6).
Sanal tur ekranında bakı noktalarının yer aldığı listeler vardır. Bunlar sanal tur ekranında
bulundukları konuma göre ayrıştırılmıştır. Sağda yer alanlar 11 adetle %39,28, solda yer alanlar
altı adetle %21,42, hem solda hem sağda iki ayrı liste olarak yer alanlar üç adetle %10,71, hem
sağda hem ortada yer alan bir adetle %3,57, üstte yer alanlar dört adetle %14,28 altta yer alan bir
adetle %3,57 ve listesi olmayanlar ise iki adetle %7,14 oranındadır (Bkz. Tablo 7).
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Tablo 6. Logonun veya Kurum İşletme Adının Bulunduğu Konum Analizi
Örnekler
Sol üst
köşede
Gaziantep

İller
Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bartın,
Bayburt, Elazığ, Gaziantep, Giresun,
Gümüşhane, Kahramanmaraş, Karabük,
Kırklareli, Kırşehir, Konya, Ordu, Rize,
Samsun, Tekirdağ Sanal Tur 1, Tekirdağ
Sanal Tur 2, Trabzon Sanal Tur 2

Üst
ortada

20
(%71,42)

Denizli

1
(%3,57)

Kastamonu, Mersin, Trabzon Sanal Tur 1

3
(%10,71)

Batman

1
(%3,57)

Kayseri

1
(%3,57)

Çorum, Şanlıurfa

2
(%7,14)

Denizli
Sağ üst
köşede

Toplam

Kastamonu
Sağ alt
köşede
Batman
Alt orta

Kayseri
Herhangi
bir yazı
veya
logo
olmayan

Çorum

994

Hicran Hanım HALAÇ ve Büşra SAATCİ İZCİ

Tablo 7. Bakı Noktaları Listesinin Ekrandaki Konum Analizi
Örnekler

İller
Artvin, Bayburt, Denizli, Elâzığ,
Giresun, Gümüşhane, Kırşehir,
Ordu, Rize, Trabzon Sanal Tur 1,
Trabzon Sanal Tur 2

Toplam
11
(%39,28)

Karabük, Kayseri, Kırklareli,
Konya, Mersin, Samsun

6
(%21,42)

Afyonkarahisar, Kastamonu,
Tekirdağ Sanal Tur 2,

3
(%10,71)

Ortada

Bartın, Batman, Tekirdağ Sanal
Tur 1

3
(%10,71)

Hem
sağda
hem
ortada

Gaziantep

1
(%3,57)

Balıkesir

1
(%3,57)

Çorum

1
(%3,57)

Kahramanmaraş, Şanlıurfa

2
(%7,14)

Sağda

Artvin
Solda

Konya
Hem
solda
hem
sağda
Afyonkarahisar

Gaziantep

Üstte

Bartın
Altta

Çorum
Listesi
olmayanl
ar
Kahramanmaraş

Sanal Turu Sağlayan Kamu Kurum ve İşletme
28 kent sanal turu 18 adetle %64,28’i kamu kurumları tarafından 10 adetle %35,71’i ise işletmeler
tarafından erişimi sağlanmıştır (Bkz. Tablo 8). Kamu kurumları tarafından erişimi sağlanan sanal
turların 14 adetle %50’si belediye, üç adetle %10,71’i valilik ve bir adetle %3,57’si il özel idaresi
sayfalarında yer almaktadır. İşletmeler tarafından yapılanlar kategorisindeki sanal turların yedi
adedi aynı işletme tarafından yapılmıştır.
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Tablo 8. Sanal Turu Sağlayan Kamu Kurum ve İşletme Sayı ve Oranı
Sanal Turu
Sağlayan
Toplam ve %

Belediye
14 (%50)

Kamu Kurumu
Valilik
3 (%10,71)
18 (%64,28)

İşletme
İl Özel İdare
1(%3,57)

10 (%35,71)

Sanal Tur Eklentileri
Sanal turlarda kullanıma yönelik bazı eklentiler mevcuttur. İncelenen 28 adet kent sanal
turlarında uydu haritası, hava fotoğrafı, video, müzik (yöreye özgü veya değil), bilgilendirme dil
seçeneği (Türkçe, İngilizce vs.) ve bakı noktası eklentilerine rastlanmıştır. Tablo 9 ve Tablo 10’da
bu tespit edilen bu eklentilerden illere ait kent sanal turlarında hangilerine yer verildiği
işaretlenerek tespit edilmiştir.
28 kent sanal turda uydu haritası 24 adetle %85,71’inde bulunmaktadır. Hava fotoğrafı ise 10
adetle %35,71’inde vardır. Barın, Bayburt, Elazığ, Karabük, Kastamonu, kayseri, Kırklareli,
Konya, Mersin, Ordu kent sanal turlarında hava fotoğrafı mevcuttur. Bunların dışında kalan
illerde uydu haritası vardır. Bartın, Elazığ, Karabük, Kastamonu, Mersin ve Ordu’da kent sanal
turlarında ise uydu haritası ve hava fotoğrafı birlikte verilmektedir (Bkz. Tablo 9 ve Tablo 10).
Kent sanal turlarının iki adetle %7,14’ünde video bulunmaktadır. Bu sanal turlar Bartın ve
Batman kent sanal turlarındır (Bkz. Tablo 9 ve Tablo 10).
Müzik, kent sanal turlarının 11 adetle %39,28’inde mevcuttur. Bunların altı adetle %21,42’sinde
fon müzik, üç adetle %10,71’inde yöreye özgü fon müzik (Afyonkarahisar, Denizli, Şanlıurfa), bir
adetle %3,57’sinde ortam sesi (Ordu) ve bir adetle %3,57 oranında yöresel müzik albümü
(Kırklareli) yer almaktadır (Bkz. Tablo 9 ve Tablo 10).
Bilgilendirme kent sanal turların 10 adetle %35,71’inde bulunmaktadır. Bunların yedi adetle
%25’, yazılı bilgilendirme ve üç adetle %10,71’i sesli bilgilendirmedir. Sesli bilgilendirmesi
bulunan sanal turlar Kastamonu, Kırşehir ve Mersin kent sanal turlarıdır. Kastamonu kent sanal
turunda sesli bilgilendirme sadece sanal tur tanıtımını içermektedir (Bkz. Tablo 9 ve Tablo 10).
Kent sanal turlarında dil seçeneği olanlar üç adetle %10,71 oranındadır. Bunlar Balıkesir, Batman
ve Mersin’dir. Balıkesir’de İngilizce, Batman’da İngilizce ve Kürtçe, Mersin’de İngilizce, Almanca
ve Arapça dil seçeneği sunulmaktadır (Bkz. Tablo 9 ve Tablo 10).
Sanal turun içindeki tek noktadan sunulan panoramik görüntüyü ifade etmek için bakı noktası
ifadesi kullanılmıştır. Uydu haritası bakı noktasında yer alan sanal turların bakı sayısından uydu
haritası çıkarılarak değerlendirme yapılmıştır. Bakı nokta sayısına göre; 0-49 arasında bakı
noktası olan sanal tur 13 adetle%46,42 oranında, 50-99 arasında bakı noktası olan sanal tur dokuz
adetle %32,14 oranında, 100-149 arasında bakı noktası olan sanal tur üç adetle %10,71 oranında,
300 ve üzeri arasında bakı noktası olan sanal tur üç adetle %10,71 oranında ve 150-249 arasında
bakı noktası olan sanal tur ise bulunmamaktadır (Bkz. Tablo 9, 10, 11).
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Tablo 9. Kentlerin Sanal Tur Eklentileri
Sanal Tur Eklentileri
Yazılı Bilgilendirme

Dil Seçeneği

Bakı Noktaları
Kategorize
Edilmiş

Bakı noktası
sayısı
41

1

0

0

0

0

38

40
37

0

0

0

0

1

1

284

284

1

1

0

0

1

0

0

54

54

1

0

1

0

0

0

1

1

63

63

Bayburt

0

1

0

0

0

0

0

0

55

55

7

Çorum

1

0

0

0

0

0

0

0

13

13

8

Denizli

1

0

0

1

0

1

0

0

32

9

Elazığ

1

1

0

0

0

0

0

0

50

32
50

10

Gaziantep

1

0

0

0

0

1

0

1

25

25

11

Giresun

1

0

0

1

0

0

0

0

36

35

12

Gümüşhane

1

0

0

1

0

0

0

0

44

13

Kahramanmaraş

1

0

0

0

0

1

0

0

27

14

Karabük

1

1

0

0

0

0

0

1

53

53

1

Afyonkarahisar

1

0

0

1

2

Artvin

1

0

0

3

Balıkesir

1

0

4

Bartın

1

5

Batman

6

Yöreye
Özgü

Uydu Haritası
Bakı
Noktasından
Çıkarılınca

Sesli Bilgilendirme

1

Müzik

0

Video

1

Hava Fotoğrafı

0

İl

Uydu Haritası

Yöreye
Özgü

No

Müzik Türü

Bakı Noktası

43
27

15

Kastamonu

1

1

0

0

1

0

0

0

114

113

16

Kayseri

0

1

0

0

0

0

0

0

19

19

17

Kırklareli

0

1

0

1

0

1

0

1

67

18

Kırşehir

1

0

0

1

1

0

0

1

111

67
111

19

Konya

0

1

0

0

0

0

0

0

74

74

20

Mersin

1

1

0

0

1

0

1

1

374

374

21

Ordu

1

1

0

1

0

0

0

0

12

22

Rize

1

0

0

1

0

0

0

0

47

46

23

Samsun

1

0

0

0

0

0

0

0

543

543

24

Şanlıurfa

1

0

0

1

0

0

0

1

82

1

0

0

0

0

0

0

0

31

1

0

0

0

0

1

0

0

105

1

0

0

0

0

0

0

0

74

1

0

0

1

0

0

0

0

50

25
26
27
28

Tekirdağ 1.Sanal
Tur
Tekirdağ 2.Sanal
Tur
Trabzon 1.Sanal
Tur
Trabzon 2.Sanal
Tur

Yöreye
Özgü

Ortam
Sesi

Yöreye
Özgü
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82
30
105
73
49
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10
%35,
71

2 %7,14

Fon
6
%21,42

Fon
Yöreye Ortam
Özgü
Sesi
3
1
%10,71 %3,57
11 %39,28

Bilgilendirme
Yöresel
Müzik
Albüm
1
%3,57

Yazılı

Sesli

7
3
%25
%10,71
10%35,71

Dil
Seçeneği

24
%85,
71

Müzik
Video

Hava
Fotoğrafı

Toplam
ve %

Uydu
Haritası

Tablo 10. Sanal Turdaki Eklentilerin Sayı ve Oranı

3
%10,7
1

Tablo 11. Kent Sanal Turlarındaki Bakı Sayısı
Bakı
Sayısı
Toplam
ve %

0-49

50-99

100 -149

150-199

200-249

250-299

13
(%46,42)

9
(%32,14)

3
(%10,71)

0

0

1
(%3,57)

300 ve
üzeri
2
(%7,14)

Bazı sanal turlarda bakı noktaları gösterilen yerin, yapının, alanın veya mekanın özelliklerine
göre kategorize edilmiştir. 28 kent sanal turunun %32,14’lük oranla dokuzunda bakı noktaları
kategorize edilmiştir. Bunlar Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Gaziantep, Karabük, Kırklareli,
Kırşehir, Mersin ve Şanlıurfa kent sanal turlarıdır (Bkz. Tablo 9, Tablo 11).

Kentlerdeki Kültür Mirasların Sanal Turdaki Analizi
Kentler için kültür mirasları önemli bir tanıtım ve turizm kaynağı olmaktadır. Kentlerin bu
mirasların tanıtımına, korunmasına ve geleceğe doğru aktarılmasına önem vermesi
gerekmektedir. Gelişen teknoloji ve yaşam tarzıyla birlikte bu miraslara internet ortamında
erişim sağlanması önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda kentlerdeki kültür
mirasının tespiti ve bunların sanal turda yer verilme durumunu değerlendirmek amacıyla
Türkiye Kültür Portalı (https://www.kulturportali.gov.tr/) ve 2019 yılına ait UNESCO Dünya
Mirası Türkiye Kalıcı ve Geçici Listeleri (http://www.unesco.org.tr) kaynak olarak kullanılmıştır.
Kentlere ait pek çok kültür mirası mevcuttur. Bu nedenle kapsam daraltılmasına gidilerek
Türkiye Kültür Portalında il bazında sadece kayıtlı anıtsal kültürel miraslara bakılmıştır.
UNESCO listesinde ise Türkiye’de yer alan kültürel miras ve karma miras alanlarına bakılmıştır.
Sanal turu olan 26 ilin 16 adetle %61,53’ünün Türkiye Kültür Portalında kayıtlı anıtsal kültür
mirası bulunmakta 10 adetle %38,46’sında ise kayıtlı anıtsal kültür mirası bulunmamaktadır (Bkz.
Tablo 12).
Sanal turu olan 26 ilden 5 adetle %19,23’ünde UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde kayıtlı
miras varken 21 adetle %80,76’sında kayıtlı miras yoktur. UNESCO Dünya Mirası Geçici
Listesinde ise sanal turu olan 26 ilden 13 adetle %50 oranla yarısında kayıtlı miras varken 13
adetle %50 oranla diğer yarısında kayıtlı miras yoktur (Bkz. Tablo 12).
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Tablo 12. Sanal Turu Olan İllerdeki Kültürel Mirasların Başvurulan Kaynaklarda Kayıtlı Olma
Durumu
Türkiye Kültür
Portalında Anıtsal
Kültürel Miras
Kültür
Kültür
Portalında Portalında
Kayıtlı
Kayıtlı
Kültür
Kültür
Mirası
Mirası
Olanlar
Olmayanlar
Toplam
%

16
%61,53

10
%38,46

UNESCO Dünya Mirası Türkiye Kalıcı ve Geçici
Listesindeki Kültür Mirası
Kalıcı Liste
Kalıcı
Kalıcı
Listede
Listede
Kültür
Kültür
Mirası
Mirası
Olanlar
Olmayanlar
5
%19,23

21
%80,76

Geçici Liste
Geçici
Geçici
Listede
Listede
Kültür
Kültür
Mirası
Mirası
Olanlar
Olmayanlar
13
%50

13
%50

Tablo 13’e göre Kültür Portalında kayıtlı anıtsal kültür miraslarından sanal turda en fazla oranla
yer verilen il sanal turları %48,38 oranıyla Kırşehir ve %42,85 oranıyla Trabzon Sanal Tur 2’dir.
Kırşehir’de Kültür Portalında kayıtlı anıtsal kültür mirası sayısı 31 iken sanal turda 15’ine yer
verilmiştir. Trabzon’da Kültür Portalında kayıtlı anıtsal kültür mirası sayısı yedi iken Trabzon
Sanal Tur 2’de bunlardan üçü bulunmaktadır. Bu iki ilden sonra %20’lik oranla Kayseri ve
Kırklareli gelmektedir. Kayseri’de Kültür Portalında kayıtlı beş anıtsal kültür mirası bulunurken
bunlardan biri sanal turda mevcuttur. Kırklareli’nde ise Kültür Portalında kayıtlı 10 anıtsal kültür
mirasının ikisine sanal turda yer verilmektedir. Trabzon Sanal Tur 1, Balıkesir ve Çorum sanal
turlarında sırasıyla %14,28, %8,24 ve %6,31’lik oranlarla Kültür Portalında kayıtlı anıtsal kültür
mirasları sanal turda verilmiştir. Trabzon Sanal Tur 1’de yedi anıtsal kültür mirasından birine,
Balıkesir’de 182 anıtsal kültür mirasından 15’ine ve Çorum’da 95 anıtsal kültür mirasından
altısına yer verilmiştir. Afyonkarahisar, Elazığ, Kastamonu, Artvin, Ordu ve Denizli illerindeki
oranlar %3’ün altındadır. Sırasıyla illerin oranı %2,24, %1,63, %1,50, %1,44, %0,58 ve %0,13’tür.
Kültür Portalında kayıtlı anıtsal kültür mirası Afyonkarahisar’ın 140 iken sanal turda üçüne,
Elazığ’ın 122 iken sanal turda ikisine, Kastamonu’nun 113 iken sanal turda 17’sine, Artvin’in 208
iken sanal turda üçüne, Ordu’nun 170 iken sanal turda birine ve Denizli’nin 742 iken sadece birine
sanal turda yer verilmiştir. Bayburt, Gaziantep, Gümüşhane ve Karabük illerinin Kültür
Portalında kayıtlı anıtsal kültür miraslarının hiçbiri sanal turda bulunmamaktadır (Bkz. Tablo
13).
UNESCO Dünya Mirası Türkiye Kalıcı Listesinde kayıtlı mirası ve kent sanal turu bulunan iller
Çorum, Denizli, Karabük, Konya ve Şanlıurfa’dır. Her birinde birer kayıtlı miras olan illerden
sadece Şanlıurfa kent sanal turunda bu mirasa yani Göbeklitepe’ye yer verilmiştir. UNESCO
Dünya Mirası Türkiye Geçici Listesinde kayıtlı mirası ve kent sanal turu olan iller ise
Afyonkarahisar, Balıkesir, Bartın, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri,
Kırşehir, Konya, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon’dur. Mersin’de geçici listede yer alan dört mirasın
dördüne, Bartın, Denizli, Kastamonu, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde ise birer tane bulunan
miraslara sanal turda yer verilmiştir. Afyonkarahisar’da geçici listede kayıtlı iki mirastan %50
oranla bir adedi, Kayseri’de üç mirastan %33,33’lük oranla bir adedi ve Konya’da ise beş mirastan
%20 oranla sadece bir adedi kentlere ait sanal turda bulunmaktadır. Balıkesir, Kahramanmaraş
ve Kırşehir’e ait geçici listede yer alan birer mirasa ise kent sanal turlarında yer verilmemiştir
(Bkz Tablo 13).
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Tablo 13. Kültür Portalındaki Anıtsal Kültür Mirası ve UNESCO Dünya Mirası Listelerindeki
Kültür Miraslarının Sanal Turdaki Analizi
Bakı Nokta
Sayısı
İl

Türkiye Kültür
Portalında Anıtsal
Kültürel Miras

UNESCO Dünya Mirası Türkiye Kalıcı ve
Geçici Listesindeki Kültür Mirası

Bakı
Nokt
a
Sayıs
ı

Uydu
Haritası
Bakı
Noktasında
n
Çıkarılınca

Kültür
Portalınd
a Kayıtlı

Sanal
Turda
Verile
n

41

40

140

3

%2,24

0

0

-

2

1

%50

38
284
54
63
55
13
32
50
25
36
44
27

37
284
54
63
55
13
32
50
25
35
43
27

208
182
0
0
1
95
741
122
10
0
2
0

3
15
0
6
1
2
0
0
-

%1,44
%8,24
0
%6,31
%0,13
%1,63
0
0
-

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
-

0
1
1
0
0
0
1
0
3
0
0
1

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
%100
%100
0
0
0

53
114
19

53
113
19

3
113
5

0
17
1

0
%1,50
%20

1
0
0

0
0
0

0
-

0
1
3

0
1
1

Kırklareli
Kırşehir

67
111

67
111

10
31

2
15

0
0

0
0

-

0
1

0
0

Konya
Mersin
Ordu
Rize
Samsun
Şanlıurfa

74
374
12
47
543
82

74
374
11
46
543
82

0
0
170
0
0
0

1
-

%20
%48,3
8
%0,58
-

%100
%33,3
3
0

1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1

5
4
0
0
0
1

1
4
0
0
0
1

%20
%100
%100

Tekirdağ Sanal
tur 1
Tekirdağ Sanal
tur 2
Trabzon Sanal
Tur 1
Trabzon Sanal
Tur 2

31

30

0

-

-

0

0

0
%10
0
-

0

0

-

105

105

-

-

0

-

0

-

74

73

1

0

-

1

%100

50

49

%14,2
8
%42,8
5

0

-

1

%100

Afyonkarahisa
r
Artvin
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Çorum
Denizli
Elazığ
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Kahramanmar
aş
Karabük
Kastamonu
Kayseri

7

3

%

Kalıcı Listede Yer Alan
Kültür Mirası
Listed
Sanal
e Yer
Turda
%
Alan
Verile
n

0

Geçici Listede Yer Alan
Kültür Mirası
Listed
Sanal
e Yer
turda
%
Alan
verile
n

1

Kentlerin tanıtılmasında bir materyal olarak ortaya çıkan kent sanal turlarında kentlere ziyarette
önemli bir odak olan kültürel miraslara yer verilmesi yönünde yapılan çalışmada kültürel
miraslarının yanı sıra kente dair sanal tura erişim konusunda arama motorlarında kullanılan
anahtar kelimeler ve sanal turun genel özellikleri de analiz edilmiştir. Kente dair sanal turlar
sonuçlarına en fazla Yandex arama motorunda “kent sanal turu”, Google arama motorunda ise
“360 tur” anahtar kelimeleriyle ulaşılmıştır. Ulaşılan kent sanal turlarında ana sayfa, ana sayfa
arka fonu, logonun veya kurum işletme adının bulunduğu konum, bakı noktaları listesinin
ekrandaki konumu, sanal turu sağlayan kamu kurum ve işletme, sanal tur eklentileri ve kent
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sanal turlarındaki bakı sayısı verileri analiz edilerek mevcut kent sanal turlarındaki ağırlıklı
olarak uygulama yaklaşımı tespit edilmiştir. Bu tespit sonucunda incelenen turlarda yoğun
olarak arka fonda uydu haritası kullanıldığı, bakı listelerine çoğunlukla ana sayfanın sağında,
yapan kurum veya işletmeye dair veriye sol üst köşede yer verildiği, genellikle belediyeler
tarafından sanal turların oluşturulduğu, bakı sayısının 0-49 arasında yoğunluk gösterdiği
anlaşılmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda belli bir kent sanal tur standardı oluşturulma
yönünde kullanılacak veri haline getirilmiştir.
Erişilen kent sanal turlarında kültürel mirasa ağırlık verilmediği sanal turlar gibi açık erişimli bir
platform sunan Kültür Portalındaki anıtsal yapılar ve kültürel miraslara uluslararası tanınırlık
sağlayan UNESCO Dünya Mirası Listelerindeki yer alan miraslara bakılarak tespit edilmiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Sanal turlar pek çok alanda tanıtım aracı olarak kullanılmaktadır. Bu amaçlı kullanım yerlerinden
birisi de kentlerdir. Kentlerin doğru ve etkili bir şekilde tanıtılması kente gelen ziyaretçi sayısını
arttırmakta ve bu durum kente ve kentte yaşayanlara her anlamda fayda sağlamaktadır. Durmaz
ve diğerleri (2018)’in yaptığı çalışmada sanal turların merak duygusu uyandırarak seyahat
isteğini arttırabileceği ve sanal tur deneyimi ile beğenilen yerlerin canlı olarak görünmek
istenebileceği belirtilmiş ve kişilerin özel hayatlarında bu teknolojiyi kullanarak seyahat
planlarını oluşturduğu bilgisine ulaşıldığı ortaya konmuştur. Ziyaret etme isteğine katkı
sağlayan sanal turların kent bağlamında da kullanılması ile kentlerin ve kentte yer alan kültürel
mirasların tanıtımına katkı sağlanacağı düşünülmekte ve bazı kentlerde bu bağlamda sanal turun
kullanmaya başladığı görülmektedir. Çoğunlukla belediyeler tarafından hazırlandığı tespit
edilen kent sanal turları diğer kamu kurumlarından olan valilik ve il özel idare ile işletmeler
tarafından da hazırlanmaktadır. Kentlerin tanıtımda diğer kurumlara göre daha doğrudan katkı
koyması beklenen kurumun belediyeler olduğu düşünüldüğünde çıkan bu sonuç olumludur.
Türkiye’deki tüm il belediyelerine bu durum örnek oluşturmalı ve uygulamanın tüm
belediyelerce yapılması sağlanmalıdır. Aksoy ve Baş (2020)’ın çalışmasında bahsedildiği gibi
belediyelerin sanal tur kullanımı şehirlere ilişkin gerçekleştirecekleri tanıtım ve tutundurma
çabalarına artı faydalar sağlayacaktır. İnternetten erişim sağlanan bu turlarda yapı, sokak, park
vs. gibi kent öğelerine yer verilerek kentte dair tanıtımın yanında bir navigasyon görevi de
görmektedir. Kent sanal turları sadece görsel bir materyal olmaktan ziyade yapılan eklentiler ile
kent tarihçesi, kente dair yapılan yayınlar, eski-yeni fotoğraflar, kentin çeşitli tarihlerine dair
harita veya krokiler, somut ve somut olmayan kültürel miraslar vs. gibi verilerin bulunabileceği
bir arşiv haline getirilmelidir. İncelenen sanal turlarda uydu haritası, hava fotoğrafı, müzik, sesli
ve yazılı bilgilendirme ve dil seçeneği eklenti olarak karşılaşılanlardır. Sanal turların arka
fonlarında çoğunlukla uydu haritasına yer verilmesine karşın hava fotoğrafı ve tarihi yapının da
arka fonda yer aldığı sanal turlar mevcuttur. Uydu ve hava fotoğrafı kenti bütün olarak
algılamayı sağlaması açısından önemlidir ve bunların her ikisinin de tüm sanal turlarda verilmesi
gerekmektedir. Sanal turu sağlayan kurum veya işletmeye ait logo veya bilgi sanal tur ekranın
çoğunlukla sol üst köşesinde ve bakı listesi ise yine çoğunlukla sağda yer almaktadır. Bunlar için
belli bir düzen oluşturulmalı, bu düzen mevcut ve yapılacak tüm kent sanal turlarında
uygulanmalıdır. Böylelikle ülke bağlamında bütüncül bir tanıtım ve bilgi kaynağı elde edilmiş
olacaktır. Müzik eklentisi olan sanal turlarda bazı müzikler yöreye özgüdür. Yöreye ait müziklere
yer verilmesi kentin somut olmayan mirasını da bu sanal turlarda tanıtması açısından gerekli ve
önemlidir. Bu tür yöreye özgü sesli veriler mevcutsa sanal turda aktarılmalıdır. Sesli ve yazılı
bilgilendirmesi olan sanal turlarda kentin tarihçesi veya yapıların tarihçesi verilerek sanal tur
daha öğretici ve bilgilendirici bir hal almaktadır. Bu sesli ve yazılı bilgilendirmeler sanal turun
her aşamasında kullanılmalı ve bu sayede çeşitli engellilerinde erişimi sağlanmalıdır. Sanal turda
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farklı dil seçeneği eklentileri yapılarak sadece Türkçe bilenler değil farklı dil kullanıcılarının da
sanal turu ziyaret edeceği öngörülmelidir. Bu eklentiler incelenen sanal turlarda kısmen yer
almaktadır. Bunların sayısının arttırılması ve daha nitelikli hale getirilerek tüm kent sanal
turlarında yer alması kentin tüm yönüyle ziyaretçiye ulaşmasını sağlayacaktır. Bu durum Sürme
ve Atılgan (2019)’ın sanal ortamın kullanılabilirliği arttıkça sanal tur memnuniyetinin de arttığı
sonucuna ve benzer bir durumu güven bağlamında değerlendiren Aksoy ve Baş (2020)’ın
kullanıcıların güven duydukları ve kullanımını kolay buldukları sanal turu faydalı olarak görme
eğilimi içinde olmaları sonucuna paralellik göstermektedir.
Kentlerin tanıtımı için önemli unsurlardan birisi olan kültür miraslarının kent tanıtımı için
oluşturulan sanal turlarda yer alması kentin tanınması, algılanması ve ziyaret etme isteği
oluşturması açısından önem kazanmaktadır. Özellikle UNESCO Dünya Mirası Listelerindeki
Türkiye’ye ait miraslara bu sanal turlarda yer vermek uluslararası tanınırlığı kente mal etme
açısından önemlidir. Balıkesir kent sanal turu 284 ile en fazla bakı noktasına sahip kent sanal turu
olmasına rağmen Kültür Portalında kayıtlı 182 anıtsal kültür mirasından sadece 15’ine yer
verilmiş ve UNESCO Geçici Listesinde yer alan bir adet kültür mirasına ise yer verilmemiştir.
Kırşehir %48,38 ile en fazla oranla Kültür Portalında kayıtlı anıtsal kültür mirasına sanal turda
yer veren kent olmasına rağmen geçici listede yer alan bir adet kültür mirasına yer vermemiştir.
Bunların aksine Mersin ve Şanlıurfa UNESCO listelerinde yer alan tüm kültür miraslarına sanal
turlarında yer vermiştir. Mersin iline ait sanal tur en fazla bakı noktasına sahip Samsun kent sanal
turundan sonra 374 bakı noktası ile ikincidir. Mersin’e ait Kültür Portalında kayıtlı anıtsal kültür
mirası görünmemektedir. Pek çok kültür mirasa sahip olan Mersin’in Kültür Portalında kaydının
eksik olduğu görülmektedir. UNESCO geçici listesinde yer alan dört adet kültür mirasının
hepsine Mersin kent sanal turunda yer verilmiştir. Şanlıurfa’nın da Kültür Portalında kayıtlı
anıtsal kültür mirası görünmemektedir. Bakı nokta sayısı 82 ile çok fazla olmamasına rağmen
UNESCO hem kalıcı hem de geçici listesinde yer alan birer adet kültür mirasına sanal turda yer
vermiştir. Toplumun tarihi değerlerinin korunması ve sürdürülebilir olması için olanak
sağlamamakta, aynı zamanda bu kültürel yapıtların sanal tur için yeniden deneyimlenmesi ve
kültür turizmi için yeni bir olanağın, deneyimleme alanının yaratılması açısından önemlidir
(Guliyeva ve Guliyev, 2020: 32).
Kentlerin tanıtım araçlarından biri haline gelen sanal turlarda kentlere ait önemli bilgiler veren
kültür miraslarına da yer verilmelidir. Bilgiye anında erişim günümüz yaşantısında önem arz
etmektedir. Bu nedenle bu tarz sanal turlar bilgiye erişimi en hızlı ve en ucuz şekilde
sağlamaktadır. Kentin tüm kültürel miras birikimi sanal turlara doğru bilgilerle, yapıyı algılayıcı
ve öğretici şekilde aktarılmalıdır. Tüm kullanıcıların bu bilgilere erişimini sağlamaya yönelik
gerekli bütün eklentiler evrensel bir yöntem ile sağlanmalıdır.
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Öz
Araştırmanın amacı sakin şehirler üzerine yazılmış lisansüstü tezleri bibliyometrik analiz
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5’ine çeşitli kısıtlamalardan dolayı ulaşılamamış ve 94 lisansüstü tez incelenmiştir. Araştırma
kapsamında, tezin türü, enstitü, danışman unvanı, anabilim dalı, araştırmanın çalışıldığı
üniversite, yayımlandığı yıl gibi parametreler değerlendirilmiştir. Araştırmaya konu olan
verilerin analizinde yüzde ve sıklık dağılımları incelenmiş; bibliyometrik analizlerden
faydalanılmıştır. Sakin şehir kriterleri ve sakin şehirlerle ilgili yapılan çalışmaların 2019 yılında
artış gösterdiği ve birçok farklı bilim dalı tarafından konunun incelendiği sonucuna ulaşılmıştır.
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This research aims to evaluate the postgraduate theses written on slow cities with bibliometric
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GİRİŞ
Küreselleşmeyle beraber kentler, hızlı hareket edilen, insanların daha hızlı çalışmaları için
tasarlanan, tüketimin üretimden fazla olduğu yaşam alanları haline dönüşmüştür. Söz konusu
bu dönüşüm, insanları daha hızlı yemek yemeye, daha hızlı alışveriş yapmaya, tempolu bir
koşuşturmaya itmektedir. Sağlıksız ve hızlı tüketilen yiyecekler, kentleşmenin oluşturduğu hava
kirliliği, trafik, yalnızlık, insanların sağlıklarını olumsuz biçimde etkilemekte; depresyon, kalp
rahatsızlıkları ve kanser gibi çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Hayatı yaşamak için zamanı
olmayan, koşuşturmaca içerisinde ayakta hızlı bir şekilde kahvesini, yemeğini tüketen,
komşularını ve çevresini tanımayan modern insan modelinin sürdürülebilir olmadığı ve
dolayısıyla
kentlerin
de
sürdürülemez
olduğu
yadsınamaz
bir
gerçektir
(www.cittaslowturkiye.org). Ayrıca, son yıllarda kitle turizmin sonucu olarak deniz kenarlarında
yaşanan çarpık kentleşme ve yoğun betonlaşma, taşıma kapasitelerinin aşılması, sadece tüketime
yönelik yaşam kalıplarının oluşması ve şehirleşmenin sonucu olarak doğaya kaçış, dinlenme
isteği gibi birçok neden turistik tercihlerde önemli değişikliklerin yaşanmasına sebep olmuştur.
Sakin şehirler de bu değişen tatil anlayışına yönelik en önemli alternatiflerden biri olarak
görülmektedir (Sezgin ve Ünüvar, 2011: 168-169).
Büyük şehirlere alternatif olarak küçük şehirlerde, kendini ait hissetmek, işbirliği, katılım ve
sosyal refah gibi unsurların ön plana çıkması ile yöre halkının yaşam kalitesini iyileştirmek, sakin
bir yaşam sürmeleri için imkân oluşturmak, yöresel değer ve kültürleri gün yüzüne çıkarmak ve
korumak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla “yavaş” felsefesi ortaya çıkmıştır
(Akman, Akman ve Karakuş, 2018: 66). Yavaş hareketi, tüketim alışkanlıkları, kültürlerin
aynılaşması ve yerel farklılıkların yok olmaya yüz tutmasının ardından başlayan ve hızlı bir
şekilde dünyaya yayılan uluslararası bir harekettir. İlk zamanlar yavaş yemek hareketi (Slow
Food) ile başlayan hareket, sonrasında kentleri de içine alan sakin şehir hareketi (Cittaslow) ile
devam etmiştir (Çağay ve Örs, 2019: 41). Cittaslow, İtalyanca şehir anlamına gelen “citta” ve
İngilizce yavaş anlamını ifade eden “slow” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmekte ve
literatürde “yavaş şehir, sakin şehir, yavaş kent, sakin kent” kelimeleri ile ifade edilmektedir.
Cittaslow sembolü, yavaşlık ve dinlenmeyi temsil eden salyangozdur. Salyangoz, yol alabilmek
için zaman harcar, yavaş hareket eder, acele etmez ve evini yanında taşır. Aynı zamanda
salyangoz, akıl ve ağırbaşlılığı da ifade etmektedir (Keskin, 2015: 63). Cittaslow felsefesi hayatın,
tat alınacak bir şekilde yaşanılmasını savunmaktadır. Cittaslow hareketi, bireylerin birbirleri ile
iletişim kurup sosyalleşebilecekleri, gelenek ve göreneklerine, el sanatlarına, doğasına sahip
çıkan, kendine yeten, alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan,
sürdürülebilir ve teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentleri ifade etmektedir
(www.cittaslowturkiye.org).
Son dönemlerde gündemin en önemli konularından birisi küreselleşmenin etkileri ve etkilediği
alanlara getirilebilecek alternatif çözüm önerileridir (Çağay ve Örs, 2019: 1). Cittaslow,
küreselleşmenin sonucu olarak görülen şehirlerin ve şehir hayatı yaşayanların birbirine
benzemesini ve yerel yaşam özelliklerinin unutulmasını engellemeyi hedeflemektedir. Sakin
şehirler, küreselleşmenin yarattığı aynı standart ve kalıplara ait yapılara sahip olmak
istememekte ve kendilerine özgü yerel özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almayı arzu
etmektedir. Doğal yapıyı güçlendirmekle beraber, küresel ekonomide yer alan “büyük balık
küçük balığı yutar” felsefesine karşı örgütlenmeyi amaçlamaktadır (Görkem ve Öztürk, 2014: 1213). Sakin şehir ağına katılım göstermek isteyen şehir yönetimlerinin Cittaslow felsefesine uygun
olması gerekmektedir. Sakin şehir olabilmek için 72 kriter bulunmaktadır. Bu kriterler; Enerji ve
Çevre Politikaları, Altyapı Politikaları, Kentsel Yaşam Politikaları, Tarımsal, Turistik, Esnaf ve
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Zanaatkârlara Yönelik Politikalar, Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Politikaları, Sosyal
Uyum ve Ortaklıklar başlıkları altında yer almaktadır (www.cittaslow.org).
Türkiye’de turistik çekim merkezlerinin yoğun olarak şehir merkezlerinde bulunması, şehir
merkezlerinden uzak alanların turizm sektöründen yeteri kadar pay alamamasına neden
olmaktadır (Büyükşalvarcı, Şapçılar ve Tuncel, 2018: 82). Artan rekabet ile birlikte ülke
yönetimleri ülkeyi bir bütün olarak değil, ülkenin sahip olduğu her bölgenin birer destinasyon
olarak pazarlanmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Dolayısıyla ülkeler sahip oldukları
şehirleri turistik açıdan pazarlamaktadır (Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010: 74).
Sakin şehirler, nüfus yoğunluğu az olan ve önemli turizm veya ticaret bölgeleri içerisinde
bulunmayan destinasyonlar açısından bölgelerini, ulusal ve evrensel ölçekte tanıtmakta ve
destinasyonların diğer destinasyonlarla rekabet edebilmelerini sağlayan önemli bir fırsat olarak
görülmektedir (Öztürk ve Güral, 2014: 88). Bu bağlamda, sakin şehir kriterlerinin yerel
yönetimler tarafından destinasyonlara uygulanması, şehir merkezlerinden uzak alanların turistik
açıdan gelişmesine, marka değeri kazanmasına ve pazarlanmasına fayda sağlayacaktır.
İtalya’da başlayan yavaş hareketi önce Avrupa’da daha sonra dünyada karşılık bulmuş,
Türkiye’de ise batı şehirlerinde başlayan ilgi diğer bölgelere doğru yayılım göstermiştir.
Türkiye’deki tüm bölgelerin kendine özgü özelliklere, coğrafi yapıya, iklime, kültüre, coğrafi ve
beşeri çeşitliliklere sahip olması, Türkiye’nin yavaş turizm için zengin kaynaklara sahip olduğu
sonucunu doğurmaktadır (Türkmendağ, 2020: 10). Dünya’da 30 ülkede toplamda 272 sakin şehir
bulunmaktadır. Türkiye’de 18 kent sakin şehir unvanını almıştır. Türkiye’de bulunan 18 sakin
şehir Tablo 1’de gösterilmektedir (www.cittaslow.org);
Tablo 1. Türkiye’deki Sakin Şehirler
Ahlat (Bitlis)
Akyaka (Muğla)
Eğirdir (Isparta)
Gerze (Sinop)
Gökçeada (Çanakkale)
Göynük (Bolu)
Güdül (Ankara)
Halfeti (Şanlıurfa)
Köyceğiz (Muğla)

Mudurnu (Bolu)
Perşembe (Ordu)
Şavşat (Artvin)
Seferihisar (İzmir)
Taraklı (Sakarya)
Uzundere (Erzurum)
Vize (Kırklareli)
Yalvaç (Isparta)
Yenipazar (Aydın)

Türkiye’nin ilk sakin şehri, 2009 yılında Seferihisar ilçesi olmuştur. İç Anadolu bölgesinin ilk,
Türkiye’nin 2020 yılı itibariyle 18. ve son seçilen sakin şehri ise Ankara’nın Güdül ilçesi olmuştur.
Türkiye’de bulunan sakin şehirlerin bulundukları bölgelere göre farklılık göstermesi, farklı
sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerinde olması, sakin şehirleri yöneten belediye yönetimlerinin
farklı siyasi partileri kapsaması özgün ve olumlu yönleridir. Bu hareketin sürdürülebilir olması
için yerel halkın desteğinin alınması oldukça önemlidir (Çiçek ve Sarı, 2018: 194).
Sakin şehirlere olan ilgi sadece yerel yönetimlerle sınırlı kalmamış, akademik alanda da sakin
şehirlere yoğun bir ilgi bulunmaktadır. Bu alanda yayımlanan lisansüstü tezlerin sakin şehirlerin
ayrıntılı bir şekilde incelenmesine ve durum tespiti yapılmasına imkân sağladığı hatta sakin
şehirlerin tanıtımını yaptığı söylenebilir.
Bilimsel araştırmalar, -ideal olarak- kendisinden önce yapılan çalışmaların devamı, sonraki
çalışmaların ise öncülüdür. Dolasıyla bilimsel süreçlerin izlenmesi, belirli bir disiplinde
sürdürülen çalışmaların bir bütün olarak incelenmesi, geçmiş eğilimlerin tespit edilip, geleceğe
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yönelik yol haritalarının belirlenmesi ve bilimsel süreçlerin izlenmesi yönünden önem
taşımaktadır (Aksöz ve Yücel, 2020: 391).
Lisansüstü tezler ile ilgili yapılan bibliyometrik çalışmaların farklı birçok alanda gerçekleştirildiği
görülmektedir. Beşel (2017), maliye alanında yapılmış; Coşkun ve Tabak (2017), örgütsel davranış
konulu; Çelikkaya (2018), Isparta ili üzerine yazılmış; Kavakcı ve Yardımcıoğlu (2018), İbn
Haldun üzerine yapılmış; Teceren (2019), kadın konusu üzerine yazılmış; Duran ve Çelikkaya
(2019), Türkiye'de lojistik üzerine yapılmış, Batur ve Özcan (2020), eleştirel düşünme üzerine
yazılan; Dilek, Keskingöz ve Güney (2020) ise Türkiye’de rekabet gücü ve rekabet avantajı
konularında yazılmış lisansüstü tezlerini bibliyometrik açıdan incelemiştir.
Lisansüstü tezler kapsamında, turizm ile ilgili yapılmış bibliyometrik çalışmalar da oldukça
çeşitlidir. Turizm alanında yazılan lisansüstü tezleri (Tayfun, Güral Küçükergin, Aysen, Eren ve
Özekici, 2016; Civelek Oruç ve Türkay, 2017; Büyükşalvarcı ve Keleş, 2019), gastronomi ve
mutfak sanatları anabilim dallarında yayınlanan tezleri (Şahin, Akdağ, Çakıcı ve Onur, 2018),
turizm alanında yiyecek ve içecek ile ilgili lisansüstü tezleri (Tayfun, Ülker, Gökçe, Tengilimoğlu,
Sürücü ve Durmaz, 2018), turizm alanında yazılmış olan gastronomiye ilişkin tezleri
(Sünnetçioğlu, Yalçınkaya, Olcay ve Mercan, 2017), kültürel miras konulu lisansüstü tezleri
(Toksöz ve Birdir, 2016), sürdürülebilir turizm konulu lisansüstü tezleri (Güdü Demirbulat ve
Tetik Dinç, 2017), tarım turizmine yönelik hazırlanan lisansüstü tezleri (Akkaşoğlu, Akyol,
Ulama ve Zengin, 2019), termal turizm konulu lisansüstü tezleri (Oğuzbalaban, 2019), turizm
rehberliği alanındaki lisansüstü tezleri (Zengin ve Atasoy, 2020), kadın ve turizm konulu
lisansüstü tezleri (Bahtiyar Sarı ve Akıncı, 2020), boş zaman ve rekreasyon konulu tezleri
(Yersüren ve Özel, 2020), bibliyometrik açıdan incelenmiştir. Bu örnekleri artırmak mümkündür.
Araştırmada, sakin şehir konulu lisansüstü tezlerin mevcut durumunu tespit etmek ve süreç
içerisindeki gelişimi gösterilerek, gelecekte bu konu üzerinde çalışma yapmak isteyen
araştırmacılara fayda sağlaması hedeflenmektedir.

YÖNTEM
Bibliyometri; “Belirli bir alandaki yayınların özelliklerinin nicel analizlerle belirlenmesini ve bu
alandaki yayınların bilimsel geçmişi ve mevcut durumu hakkında çıkarımda bulunmayı
amaçlayan bir araştırma yöntemidir” (Yolal, 2016: 89). Bilimsel araştırmaların gelişim sürecinin
ayrıntılı bir biçimde incelenmesine olanak tanıdığı için, bibliyometrik çalışmalara olan ilgi artış
göstermiştir (Aydın ve Aksöz, 2019: 616). Bibliyometrik çalışmalar, çeşitli bilim alanlarında
gerçekleştirilen araştırmaların mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmak ve söz konusu
araştırmaların süreç içerisindeki gelişimini ortaya koymak adına gerçekleştirilmiş hem yazın
hem de araştırmacılar için önemli çalışmalardır (Zengin ve Atasoy, 2020: 978).
Araştırmada, Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan, sakin şehir kavramı ve kriterleri
hakkında gerçekleştirilmiş lisansüstü tezlerin bibliyometrik çerçevede incelenmesi
amaçlanmıştır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan araştırma soruları şu şekildedir:
• Sakin şehir konulu yayımlanan lisansüstü tezlerin türe göre dağılımı nasıldır?
• Sakin şehir konulu yayımlanan lisansüstü tezlerin enstitülere göre dağılımı nasıldır?
• Sakin şehir konulu yayımlanan lisansüstü tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı nasıldır?
• Sakin şehir konulu yayımlanan lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
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• Sakin şehir konulu yayımlanan lisansüstü tezlerin yıllar itibariyle dağılımı nasıldır?
• Sakin şehir konulu yayımlanan lisansüstü tezlerin danışmanlarının unvanlarına göre dağılımı
nasıldır?
Sakin şehir konulu tezlerin taranması, YÖK TEZ veri tabanında bulunan tarama terimi kısmına
“cittaslow”, “sakin şehir”, “yavaş şehir”, “sakin kent”, “yavaş kent” kelimeleri girilerek ve
aranacak alan kısmı “tez adı”, izin durumu “tümü”, tez türü “tümü” şeklinde işaretlenerek
gerçekleştirilmiştir. 10.11.2020 ve 11.11.2020 tarihlerinde YÖK Tez Merkezi kayıtlarında yapılan
tarama sonucunda söz konusu başlıklar ile ilgili toplamda 99 lisansüstü tezin yer aldığı tespit
edilmiştir. Tespit edilen bu 99 lisansüstü tezden 5’ine paylaşım kısıtlamasından dolayı
ulaşılamamış ve 94 lisansüstü tez araştırmaya tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında ulaşılan
ilk lisansüstü tezin 2010 yılı ve son lisansüstü tezin 2020 yıllarına ait olmasından kaynaklı olarak
2010-2020 yılları arasındaki bütün lisansüstü tezler araştırma kapsamında ele alınmıştır.
Lisansüstü eğitimi, yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner
hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsamaktadır (Resmi Gazete, 1981: 17506).
Araştırma kapsamında ise lisansüstü eğitiminin bir parçası olan lisansüstü tezler bibliyometri
yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma kapsamında anket, mülakat, odak grup çalışması,
gözlem, deney, görüşme teknikleri gibi katılımcıların verilerinin toplanmasını gerektiren bir
yöntem kullanılmadığı için etik kurul onayı alınmamıştır.
Lisansüstü tezler, tezin türü, enstitü, danışman unvanı, anabilim dalı, araştırmanın çalışıldığı
üniversite, yayımlandığı yıl gibi parametreler kapsamında araştırılmıştır. Belirlenen bu
parametreler kodlanarak SPSS istatistik programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Cittaslow kelimesi
Türkiye’deki yapılan çalışmalarda “sakin şehir”, “yavaş şehir”, “sakin kent”, “yavaş kent” olarak
ifade edilmiştir. Çalışmada, anlam karışıklığını gidermek açısından “sakin şehir” terimi
kullanılmıştır.

BULGULAR
Araştırma kapsamında incelenen 94 lisansüstü tez ile ilgili frekans ve yüzde dağılımları aşağıda
yer alan tablolarda ayrıntılı bir şekilde sunulmuş ve yorumlanmıştır.

Tablo 2. Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı
Tez Türü

f

%

Yüksek Lisans

77

81,9

Doktora

16

17,0

Sanatta Yeterlilik

1

1,1

Toplam

94

100,0

Araştırmada incelenen 94 tezin, %81,9’u yüksek lisans tezi, %17’si doktora tezi ve %1’i ise sanatta
yeterlilik tezidir. Sakin şehir konulu lisansüstü tezlerin daha çok yüksek lisans düzeyinde
incelendiği görülmektedir.
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Tablo 3. Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı
Enstitü
Fen Bilimleri Enstitüsü

f
26

%
27,6

Sosyal Bilimler Enstitüsü

62

66,0

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Güzel Sanatlar Enstitüsü

3
1

3,2
1,1

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2

2,1

Toplam

94

100,0

Sakin şehir konusunda yayımlanan tezlerin enstitülere göre dağılımı incelendiğinde; %66’lık
oran ile en fazla tezin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı anabilim dalları tarafından
gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü, %27,7’lik oran ile Fen Bilimleri
Enstitüsü takip etmektedir. Ayrıca tezlerin, %3,2’si Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne, %2,1’i
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne, %1,1’i ise Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlı programlarda
yayımlanmıştır.

Tablo 4. Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı
Anabilim Dalı
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama Anabilim Dalı
Grafik Anabilim Dalı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı
İktisat Anabilim Dalı
İşletme Anabilim Dalı
İşletme Yönetimi Anabilim Dalı
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler
Kentsel Yenileme Anabilim Dalı
Maliye Anabilim Dalı
Mimarlık Anabilim Dalı
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
*Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Anabilim Dalı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Sosyoloji Anabilim Dalı
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı
*Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
*Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı
*Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı
*Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı
Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı
Toplam

1011

f

%

1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
6
1
13
2
1
1
8
9
1
6
1
7
2
12
2
3
2
1
94

1,1
2,1
2,1
1,1
1,1
2,1
1,1
1,1
1,1
2,1
2,1
6,4
1,1
13,8
2,1
1,1
1,1
8,5
9,6
1,1
6,4
1,1
7,4
2,1
12,8
2,1
3,2
2,1
1,1
100,0
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Tablo 5. Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı
Sıra Üniversite
1
Adnan Menderes Üniversitesi
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi
3
Akdeniz Üniversitesi
4
Aksaray Üniversitesi
5
Anadolu Üniversitesi
6
Ankara Üniversitesi
7
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
8
Atatürk Üniversitesi
9
Atılım Üniversitesi
10
Balıkesir Üniversitesi
11
Bartın Üniversitesi
12
Batman Üniversitesi
13
Beykent Üniversitesi
14
Bursa Uludağ Üniversitesi
15
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
16
Çukurova Üniversitesi
17
Dokuz Eylül Üniversitesi
18
Dumlupınar Üniversitesi
19
Düzce Üniversitesi
20
Ege Üniversitesi
21
Gazi Üniversitesi
22
Gaziantep Üniversitesi
23
Giresun Üniversitesi
24
Hacettepe Üniversitesi
25
Harran Üniversitesi
26
İnönü Üniversitesi
27
İstanbul Üniversitesi
28
İstanbul Teknik Üniversitesi
29
İstanbul Ticaret Üniversitesi
30
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
31
Karadeniz Teknik Üniversitesi
32
Kastamonu Üniversitesi
33
Kırıkkale Üniversitesi
34
Kırklareli Üniversitesi
35
Kocaeli Üniversitesi
36
Mersin Üniversitesi
37
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
38
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
39
Necmettin Erbakan Üniversitesi
40
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
41
Pamukkale Üniversitesi
42
Sakarya Üniversitesi
43
Selçuk Üniversitesi
44
Süleyman Demirel Üniversitesi
45
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
46
Trakya Üniversitesi
47
Uşak Üniversitesi
48
Yıldız Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi (*Ortak Yürütülen Program)
*
Toplam
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f
1
1
1
1
2
3
1
4
3
1
1
1
1
3
5
2
3
2
1
3
5
2
1
2
1
2
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
6
1
1
3
1
1
4
4
1
1
1
2
1

%
1,1
1,1
1,1
1,1
2,1
3,2
1,1
4,3
3,2
1,1
1,1
1,1
1,1
3,2
5,3
2,1
3,2
2,1
1,1
3,2
5,3
2,1
1,1
2,1
1,1
2,1
1,1
1,1
2,1
1,1
4,3
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
6,4
1,1
1,1
3,2
1,1
1,1
4,3
4,3
1,1
1,1
1,1
2,1
1,1

94

100,0
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Hazırlanan tezler anabilim dalları çerçevesinde incelendiğinde, farklı anabilim dallarında
hazırlandığı görülmektedir. Sakin şehirleri en çok inceleyen anabilim dallarından biri olarak
Turizm ile ilgili *(Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği Eğitimi, Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği gibi) anabilim
dallarının olduğu söylenebilir. Ancak sakin şehir konusunun Kamu Yönetimi, Peyzaj Mimarlığı,
Mimarlık, Sosyoloji, İşletme gibi birçok farklı anabilim dalında da incelendiği tespit edilmiştir.
Sakin şehirleri konu alan lisansüstü tezlerin çeşitli anabilim dallarında incelenmesi konunun
farklı bilimsel açılardan araştırıldığını da göstermektedir.
Türkiye’de sakin şehir konulu tezlerin 48 farklı üniversitede hazırlandığı tespit edilmiştir. Söz
konusu başlık ile en fazla tezin yayımlandığı üniversite, %6,4’lük oran ile Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’dir. 94 tezin 6’sı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde
hazırlanmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni, %5,3’lük oran ile Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi yayımlanan 5’er tez ile takip etmektedir. Sakin şehir
konulu tezlerin farklı coğrafi bölgelerde bulunan birçok üniversitede lisansüstü tezi olarak
incelenmesi dikkat çekicidir.

Tablo 6. Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
Yıl
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Toplam

f
2
1
7
4
4
4
10
9
14
33
6
94

%
2,1
1,1
7,4
4,3
4,3
4,3
10,6
9,6
14,9
35,1
6,4
100,0

İlk sakin şehir konulu lisansüstü tezi 2010 yılında yazılmıştır. Bu tarihten itibaren sürekli olarak
her yıl sakin şehirleri konu alan lisansüstü tezlerin hazırlandığı görülmektedir. Sakin şehirlerle
ilgili yayımlanmış lisansüstü tezlerin, 2010 yılında başlamasının nedeni; Türkiye’nin ilk sakin
şehri olan Seferihisar’ın, 2009 yılında bu unvanı almasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Yayımlanan tezlerin yayımlandığı yıllara göre dağılımı incelendiğinde ise; %35,1’lik oran ile en
fazla tezin 2019 yılından yayımlandığı görülmektedir. 2019 yılını, %14,9’luk oran ile 2018 yılı ve
%10,6’lık oran ile de 2016 yılı takip etmektedir.

Tablo 7. Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Danışman Unvanlarına Göre Dağılımı
Danışman Unvanı
Öğretim Görevlisi
Dr. Öğretim Üyesi
Doçent Dr.
Prof. Dr.
Toplam

f
1
18
40
35
94
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%
1,1
19,1
42,6
37,2
100,0
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Tablo 7 incelendiğinde sakin şehir ile ilgili lisansüstü çalışmalara ağırlıklı olarak Doçent Dr. (%
42,6) ve Profesör (% 37,2) unvanlı akademisyenlerin danışmanlık yaptıkları tespit edilmiştir.

Şekil 1. Lisansüstü Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Kelime Bulutu Gösterimi

Şekil 1’e göre sakin şehri konu alan tezlerde kullanılan anahtar kelimeler incelendiğinde en sık
kullanılan anahtar kelimenin “Cittaslow” olduğu, bu ifadeyi ise sırasıyla “Yavaş Şehir”, “Sakin
Şehir”, “Sürdürülebilirlik”, “Seferihisar” ve “Küreselleşme” ifadelerinin takip ettiği
görülmektedir. Seferihisar destinasyonunun anahtar kelimelerde öne çıkması, destinasyonun
yayımlanan tezlerde en sık araştırılan sakin şehir olmasından kaynaklandığı söylenebilir.

SONUÇ
Geçmişten günümüze artan rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler ve hızla gelişen şehir hayatı,
tüm turizm paydaşlarında olduğu gibi destinasyonları yöneten yerel yöneticiler başta olmak
üzere turizm ile bağlantılı birçok kurum için daha zorlu bir hale gelmiştir. Destinasyonların tüm
turizm paydaşları ile birlikte daha fazla turistin kendi destinasyonunu tercih etmesi için daha iyi
bir yönetime ve stratejik planlamaya ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Sakin şehirlerin,
uluslararası sahip olduğu marka değerini doğru yönetim ve planlamayla bütünleştirerek
kullanması destinasyonların artan rekabet ortamında fayda sağlayacağı stratejilerden biri
olabilir. Dolayısıyla yerel yönetimler turizm sektöründen daha fazla pay almak için stratejiler
geliştirmektedir. Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan festivaller, şenlikler, kardeş şehir
uygulamalarının yanı sıra sakin şehir unvanı almak bu stratejilerden biri olmaya başlamıştır. Bu
stratejiler doğrultusunda, Türkiye’de sakin şehirlerin artış göstermesi de akademik anlamda
sakin şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır.
Araştırma kapsamında sakin şehirleri konu alan lisansüstü tezler incelendiğinde, çeşitli anabilim
dalı ve üniversiteler tarafından hazırlandığı görülmektedir. Özellikle çeşitli anabilim dalları
tarafından incelenen sakin şehir konusunun birçok farklı açıdan incelendiği söylenebilir.
Disiplinler arası çalışmaların ve farklı bakış açılarının sakin şehir konusunu araştırması, gelecekte
akademik alanda yapılan çalışmaların çeşitlendirilmesine ve sonuçların karşılaştırılmasına
olanak sağlayacaktır. Ayrıca Türkiye’de sakin şehir konulu lisansüstü tezlerin 48 farklı
üniversitede hazırlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu üniversitelerin yedi farklı coğrafi bölgede
yer alması, Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde sakin şehir konulu lisansüstü tez çalışmalarının
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yapıldığını göstermektedir. 7 coğrafi bölgede en az bir sakin şehrin bulunması, konunun farklı
üniversiteler tarafından incelenmesine sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Türkiye’de yapılan
çalışmalarda gerek alanyazın incelemesinde gerekse de tezlerin taranmasında “Cittaslow”
kelimesinin; “Sakin Şehir”, “Yavaş Şehir”, “Sakin Kent”, “Yavaş Kent” olarak ifade edildiği tespit
edilmiştir. Söz konusu kavramsal çeşitlilik hakkında araştırmalar yapılması önerilmektedir.
Konu ile ilgili lisansüstü tezlerin, ilk olarak 2010 yılında yayımlanmasının nedeni; Türkiye’nin ilk
sakin şehri olan Seferihisar’ın, 2009 yılında bu unvanı almasından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Lisansüstü tezlerde en sık kullanılan anahtar kelimeler içerisinde Seferihisar’ın
ilk beşte ve en fazla incelenen destinasyonların başında yer alması da yine aynı sebepten
kaynaklandığı söylenebilir. Buna karşın Ahlat, Güdül ve Köyceğiz gibi sakin şehirlerde, sakin
şehri konu alan ve araştırma kapsamında sadece o destinasyonu örneklem alan herhangi bir
lisansüstü tezine rastlanılamamıştır. Bunun sebebi ise bu destinasyonların 2019 ve 2020 yıllarında
sakin şehir olması gösterilebilir. Sakin şehir olmayan bazı destinasyonlarla ilgili de çalışmalar
bulunmaktadır. Örneğin; Orhaneli – Bursa, Niksar – Tokat, Buldan – Denizli, Harput – Elazığ ve
Tirebolu – Giresun gibi farklı birçok destinasyonun sakin şehir adaylığını ya da potansiyelini
konu alan lisansüstü tezlerine ulaşılmıştır. Gelecek araştırılmalarda da sakin şehir kriterleri baz
alınarak farklı destinasyonlar üzerine çalışmalar yapılabilir. Sakin şehir konulu lisansüstü
tezlerin ve diğer akademik çalışmaların sakin şehir unvanı almak isteyen destinasyonlara katkıda
bulunacağı ifade edilebilir.
Bu araştırmada, sakin şehir konulu lisansüstü tezlerin mevcut durumu ve süreç içerisindeki
gelişimi incelenmiştir. Gelecekte araştırmacılar tarafından ilgili konuyu araştıran makalelerin,
kitapların, bildirilerin ve diğer kaynakların incelendiği farklı bibliyometrik çalışmalar yapılabilir.
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Öz
Gittikçe artan uluslararası seyahat kısıtlamaları otelcilik endüstrisine darbe vurmuş ve tüm
ekonomik sektörlerde olduğu gibi iş gücünün azalmasına yol açarak iş kaybına yol açmıştır. Bu
çalışmanın temel amacı Covid-19’un otel işletmeleri çalışanları üzerindeki etkilerinin
değerlendirilmesidir. Bu kapsamda beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının Covid-19 salgın
sürecinde yaşamış oldukları zorlukların, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi ve gelecek planlarına
ilişkin düşüncelerinin ve beklentilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda İstanbul Beşiktaş bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan toplam
yirmi dokuz katılımcı ile online görüşme formu aracılığıyla veri toplanmıştır. Elde edilen veriler
içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda Covid-19 salgını döneminde otellerin
personelini mağdur etmeden bir süreç yönetimi planladığı ve çeşitli hijyen önlemleri aldıkları
tespit edilmiştir. Çalışanlar açısından sürecin ekonomik sıkıntı yarattığı, iş güvencesizliği
kapsamında tehdit oluşturduğu, sektör değişikliği ve kişisel gelişim konusunda ise fırsat
yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte Covid-19 sonrası dönemde çalışanların büyük
bir çoğunluğunun kariyer planlamalarında bir değişiklik düşünmediği elde edilen diğer bir
sonuçtur.
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Abstract
Increasing international travel restrictions have hit the hospitality industry and, as in all economic
sectors, have led to a reduction in the workforce, resulting in job losses. The main purpose of this
study is to evaluate the effects of covid-19 on hotel employees’. In this context, it was aimed to
determine the difficulties, opportunities and threats experienced by the employees of the fivestar hotel during the Covid-19 epidemic process and to evaluate their thoughts and expectations
regarding future plans. For this purpose, data were collected with a total of twenty-nine
participants working in hotels operating in the Beşiktaş region of Istanbul via online interview
form. The obtained data were analyzed by content analysis. As a result of the research, it was
determined that during the covid-19 epidemic period, hotels planned a process management
without harming their staff and took various hygiene measures. It has been concluded that the
process creates economic difficulties for the employees, poses a threat within the scope of job
insecurity, and creates opportunities for sector change and personal development. However, it is
another result that most of the employees do not think of a change in their career planning in the
post-covid period.
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GİRİŞ
Turizm, ekonomik açıdan ülkelerin ödemeler dengesine ve istihdamına büyük katkı sağlayan bir
endüstridir. Bununla birlikte turizm endüstrisi her türlü krizden kolaylıkla etkilenmektedir. Bu
krizler; savaş, doğal afet, salgın, politik ve siyasi ilişkiler, terör vb. gibi durumlar olarak
sıralanabilmektedir (Köşker, 2017). Tüm bu krizler karşısında turizm talebi olumsuz
etkilenmektedir. Talebin olumsuz etkilenmesi talepte azalmaya hatta durma noktasına gelmeye
sebep olabilmektedir. Çünkü turist “güven” olgusu altında seyahat etmeyi tercih etmektedir.
Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkelerin hava sahalarını kapatarak önlem
aldıkları bir salgındır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19’u, yeni keşfedilen bir korona
virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlamıştır (WHO, 2021a). 31 Aralık 2019’da
Wuhan’da (Çin) ilk zatürre vakası ile tespit edilen virüs, daha sonra Covid-19’un hızlı yayılımı
ve endişe verici özelliği nedeniyle DSÖ’nün 12 Mart 2020’de pandemi kararı almasına sebep
olmuştur (WHO, 2021b). Bu karar sonrası virüsün bulaş riskini azaltmak adına uluslararası
hareketlilik faaliyetleri sınırlandırılmıştır. DSÖ uluslararası seyahatler eden kişilerin kişisel
hijyenlerine (el temizliği, elin yüz ile temas etmemesi) önem vermeleri gerektiğini belirtirken
hastalık belirtisi gösteren kişilerden de uzak durulması gerektiğini belirtmiştir (WHO, 2021c).
Uluslararası hareketliliğin sınırlandırılması turizm işletmelerinin bu süreçten ekonomik anlamda
olumsuz etkilenmelerine yol açmıştır. Covid-19, boş zamanı, seyahat tedarik zincirini ve işsizlik
hizmetlerini kesintiye uğratmıştır (Cheer, 2020). Diğer bir ifade ile sosyal mesafe, kişilerin kendini
izole etmesi ve seyahat kısıtlamaları, tüm ekonomik sektörlerde iş gücünün azalmasına yol
açarak iş kaybına yol açmaya başlamıştır (Nicola, Alsafi, Sohrabi, Kerwan, Al-Jabir, Iosifidis,
Agha ve Agha, 2020). Gittikçe artan uluslararası seyahat kısıtlamaları otelcilik endüstrisine darbe
vurmuştur (Lai ve Wong, 2020). Diğer sektörler gibi konaklama sektörü de kısa, orta ve uzun
vadeli olarak Covid-19 sürecinden etkilenmiştir. Nakit akışının durduğu, düşük kapasiteli
istihdamın yaygınlaştığı, düzensiz ve sezonluk dolulukların konaklama sektöründe var olduğu
bilinmektedir (Filimonau, Derqui ve Matute, 2020). Dahası birçok otel işletmesi faaliyetlerini
durdurma ya da sınırlı faaliyet gibi politikalar izlemeye başlamıştır. Bununla birlikte otel
işletmeleri çeşitli hijyen kurallarını uygulayarak turistlerin seyahatlerini güven içinde
geçirmelerini sağlamayı amaç edinmiş ve talebi olumlu yönde etkilemeyi hedeflemiştir. Aynı
zamanda sosyal mesafe kuralına uyabilmek adına düşük kapasite ile çalışmaya devam edilmiştir
(Filimonou vd., 2021).
Devlet desteğinin bu süreçte varlığı hem işletmeler hem de çalışanlar açısından önemlidir (Leung
ve Lam, 2004; Wright, 2020). Pandemi sürecinde otel işletmeleri devlet desteği ile birlikte çeşitli
politikalar benimsemiştir. Bu politikalardan biri de çalışanların istihdamı konusudur. Bu süreçte
hem ekonomik açıdan hem de sosyal mesafenin iş ortamında sağlanabilmesi adına operasyonel
kapasitenin azaltılmasına dikkat edilerek (Hancock, 2020) evden çalışma, kısmi evden çalışma,
esnek çalışma, kısa çalışma ödeneğinden faydalanma ve tam zamanlı çalışma gibi farklı
çalıştırma durumları ortaya çıkmıştır. Alınan bir diğer karar orta kademe yönetici pozisyonlarına
yönelik istihdamın sınırlandırılmasıdır. Ancak Covid-19 sonrası dönemde de bu sorunun devam
edebileceği öngörülmektedir. Sektörde hakim olacak iş güvencesizliği kaygısının gelecek işe alım
süreçlerinde de olumsuzluk yaratacağı düşünülmektedir (Filimonou vd., 2020).
Unutulmamalıdır ki otel işletmelerinin bu süreçte almış oldukları önlemler otel çalışanlarının
örgütsel bağlılığı açısından önemli rol oynamaktadır (Salem, Elbaz, Elkhwesky ve Ghazi, 2021).
Dünya genelinde hâkim olan belirsizlik çalışanların da kriz sonrası dönemde sürecin nasıl devam
edeceğini öngörememesine sebep olmaktadır. Kaygı, endişe, stres ve Covid-19 hastalığına
yakalanma gibi hislerle karşı karşıya kalınmaktadır. İş güvencesizliği yaşayarak işsiz kalma
korkusu ve kariyer değişikliği gibi düşüncelere sahip olunabilmektedir. Bu çalışma pandemi
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döneminde beş yıldızlı otel çalışanlarının süreci nasıl değerlendirdiklerini ortaya çıkarmayı
amaçlamaktadır. Ayrıca kariyer planlamaları ile ilgili ne tür kararlar aldıkları, sürecin yaratmış
olduğu tehdit, fırsat ve zorlukların neler olduğuna ilişkin görüşleri değerlendirilmektedir.

Covid-19 Sürecinde İstihdam
Covid-19’un tüm dünyaya yayılmasında uluslararası seyahatlerin etkili olduğu bilinmektedir.
(Wilson ve Chen, 2020: 2). Bu yüzden ülkeler sınırlarını uluslararası turistik seyahatlere kapatma
kararı almıştır. Bu durum uluslararası hareketliliğinin durma noktasına gelmesine sebep olarak
(Gössling, Scott ve Hall, 2020) turizm ekonomisini olumsuz etkilemiştir (Erol, 2020). Bu etkinin
özellikle istihdama ve gelir kayıplarına etkisinin uzun süre devam edeceği öngörülmektedir
(Erdoğan ve Yamaç Erdoğan, 2020).
Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre; 2020 yılında 338 milyon turist sayısına ulaşılmıştır.
Bir önceki yıla göre % (-74)’lük bir azalış gerçekleşmiştir (UNWTO, 2021). Covid-19 salgınından
dolayı uluslararası turist hareketliliğinde yaşanan düşüş turizm sektöründe yer alan konaklama,
yiyecek-içecek, seyahat acentaları, hava yolu işletmeleri ve diğer işletmelerin süreçten olumsuz
etkilenmesine sebep olmuştur. Bu olumsuz etkilerin ise turizm faaliyetlerinde temel değişiklikler
getirdiği ve getireceği öngörülmektedir (Arslan ve Kendir, 2020). Bu noktada işletmelerin
istihdam politikalarında değişikliğe gideceği tahmin edilmektedir. WTTC (2020) göre dünya
genelinde turizm istihdamında en iyi senaryoya göre %30’luk bir azalış olacağı öngörülmektedir.
ILO (2020) ise turizm sektöründe çalışanların geçim kaynaklarının Covid-19 salgını nedeniyle
risk altında olduğunu ifade etmektedir. 14 ülkeye ait veriler incelendiğinde en az 15,3 milyon
turizm çalışanının etkileneceği tahmin edilmektedir.
Covid-19 salgın sürecinde ülkeler karşılaşılacak ekonomik daralma ve istihdam sorununu
dikkate alarak çeşitli turizm istihdam paketleri oluşturmuşlardır. Portekiz çalışan maaşlarının
3/2’sini, Fransa kısa çalışma ödeneği kapsamında çalışanların maaşlarının yüzde yetmişini
desteklemiştir. Asgari ücret çalışanların ise tam maaş almaları sağlanmıştır (TURSAB, 2020).
Türkiye de ise çalışanlar kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası, işten çıkarma yasağı gibi
uygulamalarla desteklenmiştir. İşletmeler ise bu dönemde devlet destekleri ve yasakları
doğrultusunda hareket etmektedirler. Bu süreçte çalışanlardan ücretsiz/ ücretli izin almaları,
daha düşük ücretleri veya maaş kesintisini kabul etmeleri ve işten ayrılmaları beklenebilmektedir
(ILO, 2020).
Yazında ele alınan çalışmaların bir kısmının Covid-19’un otel işletmelerine etkileri üzerine
olduğu görülmektedir (Filimonou vd., 2020; Lai ve Wong 2020). Lai ve Wong (2020) otelcilik
sektörünün ilk aşamada ve pandemi aşamasında Covid-19’a nasıl tepki verdiğini karşılaştırmayı
amaçlamış ve her iki aşamada da otellerin çalışanlarını ücretsiz izne çıkmaları konusunda
zorlama, ofis ve sistem bakımını erteleme eğiliminde oldukları sonucuna ulaşmışlardır.
Filimonou vd., (2020) ele aldıkları çalışmada Covid-19'a yönelik örgütsel alınan kararların
algılanan iş güvenliğini etkileyerek yöneticilerin örgütsel bağlılığını arttırdığı sonucuna
ulaşmışlardır. Ayrıca, pandemi sürecinde otel işletmesinde ön planda çalışan personelin çalışmak
için bir görev duygusu hissettiği bilinmektedir (Stergiou ve Farmaki, 2021).
Covid-19 sürecinde otel çalışanlarına yönelik yürütülen çalışmalarda çalışanların bu süreçten
nasıl etkilendikleri, iş güvencesizliği, işe bağlılık, gelecek kaygıları, etik iklim, örgütsel adalet,
işten ayrılma niyeti, sağlık gibi değişkenlerin ilişkilendirilerek çalışıldığı tespit edilmiştir (Salem
vd., 2021; Jung, Jung ve Yoon, 2021; Bajrami, Terzi´c, Petrovi´c, Radovanovi´c, Tretiakova ve
Hadoud, 2021).
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Salem vd., (2021) Covid-19 salgını sırasında otellere verilen devlet desteği ile otellerin sağladığı
desteklerin (sağlık desteği, personel tutma ve personel eğitimi) çalışanların iş tatmini ve örgütsel
bağlılıkları üzerine etkisini aracı değişken olan örgütsel adalet ve etik iklim açısından irdeleyerek
devlet desteğinin, otel çalışanlarının sağlığı ve hijyenine yönelik desteği olumlu ve anlamlı
düzeyde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Aynı zamanda devlet desteğinin olmasının
çalışanları elde tutma konusunda güçlü bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların otel
tarafından sağlık, hijyen ve eğitim konularında desteklenmesi onların iş memnuniyeti ve örgütsel
bağlılığını olumlu yönde etkilemektedir. Jung vd., (2021) ise lüks otel çalışanları tarafından
algılanan iş güvensizliğinin, işe bağlılıklarını ve işten ayrılma niyetlerini önemli ölçüde
etkilediğini doğrulamaya ve kuşak özelliklerinin hafifletici etkisini belirlemeye çalıştıkları
çalışmalarında, iş güvensizliği algısının lüks otel çalışanlarının bağlılığı üzerinde olumsuz
etkileri olduğu ve çalışanların işe bağlılıklarında işten ayrılma niyetini azaltabileceği sonucuna
ulaşmışlardır. Ayrıca Covid-19'un neden olduğu iş güvensizliği, işe bağlılığı azaltmada Y kuşağı
üzerinde X kuşağından daha büyük bir etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir.
Bajrami vd., (2021) otel çalışanları üzerine yaptıkları çalışmada Covid-19’un farklı etkilerinin (risk
alma, izolasyon sırasında oluşan sağlık sorunları, değişen örgüt koşulları, iş güvencesizliği) işle
ilgili davranışları (iş motivasyonu ve memnuniyeti) ve işten ayrılma niyetini nasıl etkilediğini
incelemişlerdir. İş güvensizliğinin ve organizasyondaki yaşanan değişikliklerin olumsuz yönde
tüm sonuçların yordayıcıları olduğu ve risk alma davranışının yalnızca iş tatmini için bir
belirleyici rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte demografik değişkenlerden yaş
ve medeni durumun iş motivasyonu ve işten ayrılma niyetleri üzerinde etkisi olduğu tespit
edilmiştir.
Covid-19’un otel çalışanlarında nasıl mesleki stres yarattığı da araştırılan diğer konular
arasındadır. Bulgular, salgının ortaya çıkmasından sonra mesleki stres faktörlerinin üç alandan
oluştuğunu göstermektedir. Bunlar; geleneksel otel-iş stres etkenleri, istikrarsız ve daha talep kar
otel-iş-ortamı stres etkenleri ve etik olmayan otel-emek-uygulamaları kaynaklı stres etkenleridir
(Wong, Kim, Kim ve Han, 2021). Pandemi sonrası dönemde de kaygıların artmaya devam edeceği
bilinmektedir. Bucak ve Yiğit (2021) mutfak departmanın da yönetici pozisyonunda çalışan
şeflerin büyük bir çoğunluğunun pandemi sonrası dönemi kötümser açıdan değerlendirdiğini ve
özellikle bu süreçte işsizlik, iş fırsatlarının azalacağı ve çalışma koşullarının bozulacağı
görüşlerinin yaygın oluğunu vurgulamışlardır. Bununla birlikte, Bufquin, Parka, Backa, Meira,
ve High (2021) restoran çalışanlarının çalışma durumu, ruh sağlığı, madde kullanımı ve kariyer
değişim niyetleri arasındaki ilişkileri inceleyerek çalışmaya devam eden çalışanların diğer
çalışanlara göre daha yüksek düzeyde psikolojik sıkıntı, madde kullandıklarını ortaya
koymuştur. Pandemi süresince tüm çalışanların alternatif sektörlerde gelecekte iş arama arzusu
gösterdiği tespit edilmiştir.

YÖNTEM
Bu çalışmada beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının Covid-19 salgın sürecinde yaşadıkları
zorluk, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi ve gelecek planlarına ilişkin düşüncelerinin ve
beklentilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda bu çalışmada
nitel araştırma yöntemlerinden online görüşme tekniği ile veri toplanmıştır. Pandemi sürecinden
dolayı online görüşme tekniği tercih edilmiştir. Görüşme formunda yer alan sorular aşağıda
sıralanmıştır;
1.

Otelininiz pandemi süreci ile ilgili nasıl bir politika izledi? (ödemeler, esneklik, işsizlik,
çalışma takvimi, personel yönetimi vs.).
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2.
3.
4.

5.
6.

Pandemi sürecinde işyerinde çalışmaya devam edildiyse ortam hijyen önemleri nasıl
alındı?
Pandemi sürecinde hangi zorluklarla karşılaştınız? Süreci nasıl yönettiniz?
Bu süreçte fırsat ya da tehdit olarak gördüğünüz hususlar nelerdir? (İş güvencesizliği,
stres, kariyer değişikliği, işten ayrılma niyeti, online eğitim fırsatları, akademik kariyer
vs. gibi konuları düşünerek yorumlayınız.)
Covid-19 sonrası kariyerinize nasıl devam etmeyi planlıyorsunuz?
Eklemek istediğiniz ilave bir şey varsa lütfen belirtiniz.

Araştırmanın evreni, İstanbul faaliyet gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmeleridir. Araştırmada
amaca yönelik örnekleme kullanılmıştır. Amaçlı örneklem yönteminde “örneği oluşturan
katılımcılar, araştırmacının araştırma problemlerine cevap bulacağına inandığı kişilerden
oluşmaktadır’’ (Coşkun, Altunışık, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2015: 142). Diğer bir ifade ile
amaçlı örneklem, araştırma konusuna yönelik deneyimi veya farkındalığı olduğu düşünülen
çeşitli bakış açılarına sahip kişilerin bilinçli olarak seçilmesini içermektedir (Plano Clark ve
Creswell, 2015: 185-186). Bu kapsamda zengin bilginin alınabileceği hedef kitle oluşturulmuş ve
e-görüşme formu gönderilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Konaklama Tesisleri Envanter Raporuna (2020) göre
İstanbul Avrupa yakasında toplam 96, Anadolu yakasında ise toplam 17 beş yıldızlı otel işletmesi
bulunmaktadır. 5 Yıldızlı otellerin Şişli (17 adet), Beşiktaş (12 adet), Beyoğlu (12 adet) ve Fatih (10
adet) ilçelerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Araştırma örneklemini Beşiktaş bölgesindeki beş
yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Beşiktaş bölgesinin seçilmesinde hem şehir otelciliği hem
de turistik özelliği bir arada taşıması, kurumsal ve uluslararası zincir otel işletme çeşitliliğinin
fazla olması etkili olmuştur.
Araştırma 07-15 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplar
birbirinin tekrarı olduğu noktada görüşme formunun paylaşımı durdurulmuş ve toplamda 29
kişiden veri toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Bilgisayar
ortamında veriler birkaç kez okunmuş, daha sonra veriler kodlanmıştır. Kodlamada “birbirine
benzeyen çok sayıdaki bilgi kümesinin benzer başlıklar altında toplanmasına” dikkat
edilmektedir (Kozak, 2014: 138). Kodlama sonrası veriler tekrar gözden geçirilmiştir. Veriler
yazar dışında bir kişi tarafından daha değerlendirilmiştir. Böylelikle geçerlik ve güvenirliğin
sağlanması amaçlanmıştır.

BULGULAR
Elde edilen veriler içerik analizi sonucunda beş ana temaya ayrılmıştır. Elde edilen bulguların
içerik analizi sonuçları ana tema ve kodlara ilişkin açıklamalar yardımıyla sunulmuştur. Ana
temalar ayrı ayrı başlıklar altında incelenmiş ve bu başlıklar altında bulgulara yer verilmiştir.

Demografik Bulgular
Katılımcıların demografik bulguları incelendiğinde; %51,7’sini kadın, %48,3’ünü erkek
katılımcılar oluşturmuştur. Medeni durumları bakımından % 58,6’sı evli iken % 41,4’ü bekârdır.
Katılımcıların tamamı tam zamanlı çalışmaktadır. Eğitim düzeylerine bakıldığında çoğunluğun
lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda katılımcıların çoğunluğu beyaz yakalıdır.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Demografik
Değişkenler
Cinsiyet

Gruplandırmalar
Kadın
Erkek

51.7
48.3

Yaş

20-25
25-30
30-35
35-40 y
>40
Lisanüstü
Lisans
Önlisans
Lise
İlköğretim
Önbüro
Satış ve
Pazarlama
Gelir ve
Rezervasyon
Yiyecek-İçecek
Teknik Servis

24.1
27.6
24.1
10.3
13.8
69
31
37.9
34.5

Eğitim
Durumu

Çalıştığı
Departman

Yüzde

Demografik
Değişkenler
Kısa Çalışma
Ödeneği
Alma
Durumu
Mevcut
İşletmede
Çalışma
Süresi
Sektör
Tecrübesi

Gruplandırmalar

Yüzde

Alıyorum
Almıyorum

15 yıl ve üzeri
10-15 yıl
5-10 yıl
1-5 yıl
1 yıldan az
15 yıl ve üzeri
10-15 yıl
5-10 yıl
1-5 yıl
1 yıldan az

62.1
37.9

13.8
58.6
27.6
17.2
20.7
31
31
-

13.8
6.9
6.9

Tablo 1’e göre katılımcıların % 37,9’u önbüro, %34,5’i satış ve pazarlama ve 13,8’i gelir ve
rezervasyon biriminde çalışmaktadır. % 62,1’i kısa çalışma ödeneği almaktadır. Sektör
tecrübesine bakıldığında %31’inin 1-5 yıl arası, %31’inin ise 5-10 yıl, % 20,7 10-15 yıl arasında,
%17,2’si ise 15 yıl ve üzeri deneyime sahip olduğu görülmektedir. Mevcut işletmede çalışma
süreleri incelendiğinde % 27,6’sını bir yıldan az süredir çalıştığı görülmektedir. %58,6’sı ise 1-5
yıl arasında çalışmaktadır. 10 yıl ve üzeri çalışana rastlanmamıştır.
Pandemi sürecinde çalışanların çalışma koşulları farklılık göstermiştir. Tablo 2’de çalıştırılma
şekilleri belirtilmiştir.
Tablo 2. Çalıştırılma Şekilleri
Durum
İşe gidiyorum.
Evden çalışmaktayım.
Saat bazlı evden çalışıyorum.
Ücretsiz izne çıkarıldım.
Bazen ofis bazen evden çalışıyorum.
Haftanın iki günü işe gidiyorum.
Ayın belli günleri evden diğer günler işten çalışıyorum.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında evdeyim.
Otel kapalı kısa çalışma ödeneği alıyorum.
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%
55.2
17.2
6.9
6.9
6.9
6.9
3.4
3.4
3.4
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Tablo 2’ye göre katılımcıların yarıdan fazlası işe gitmektedir. İşe gidenlerin sayısı 16’dır. Geri
kalanlar ise evden çalışma, hibrit çalışma, kısa çalışma ödeneği alma, ücretsiz izne ayrılma gibi
çalıştırılma koşullarına tabidir.

Otelin Pandemi Sürecinde İzlediği Politikalara Yönelik Bulgular
Pandemi süreci ile birlikte otel işletmelerinin çeşitli kararlar aldığı tespit edilmiştir. Bu kararlar;
uzaktan çalışma, kısmi zamanlı evden çalışma, belirli günler evden belirli günler ofisten çalışma,
süresiz izne çıkarma, kısa çalışma ödeneğinde faydalandırma şeklindedir. Az personelle süreci
yönetmenin otellerin genel politikası olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durumun sosyal
mesafenin korunması adına olmakla birlikte ekonomik yükün hafifletilmesi adına da tercih
edildiği varsayılmaktadır. Ayrıca devlet desteğinin alınan kararlar üzerinde etkili olduğu
düşünülmektedir. Şekil 1’de katılımcıların cevapları doğrultusunda oluşturulan kodlara yer
verilmektedir.
İzne
çıkarılma
(1)

Kısmi
çalışma
ödeneği
(2)

Ücretsiz
izin (3)

Hijyen
önlemleri
(1)

Kapanış
kararı (5)

Kısa
çalışma
ödeneği
(11)

Hijyen
sertifikası
(1)

Yeni
çalışma
takvimi (1)

Evden
çalışma (4)

Düzenli
maaş (2)

Saat bazlı
çalışma (1)
Minumum
çalışan (4)

Esneklik
(2)

Şekil 1. Otellerin İzlediği Pandemi Süreci Politikalarına Yönelik Kodlar

Otellerin aldığı kısmi kısa çalışmaya yönelik istihdam politikasını katılımcılardan biri şu şekilde
açıklamıştır.
“Minimum personel tam zamanlı çalışmaktadır. Diğerleri kısmi kısa çalışma ödeneği almaktadır.
Aradaki fark otel tarafından karşılanmaktadır.”K-24
Bu süreçte esnek çalışma anlayışına yönelik vurgu iki katılımca tarafından yapılmıştır. Bir
katılımcı şunu belirtmektedir:
“Esneklik gösterildi. Evden çalışma desteklendi. Genel olarak personel ve isleyiş iyi yönetildi”. K17.
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Pandemi sürecinde otelin faaliyetine devam etme kararı alması ile tam zamanlı çalışma, kısmi
kısa çalışma ödeneğinden faydalandırma, ücretsiz izne çıkarma ve evden tam zamanlı çalışma
şeklinde oteller politika izlemektedir. Bu durumu katılımcılardan biri şu şekilde ifade etmektedir:
“Otelimiz pandemi sürecinde kısıtlı kapasite ile hizmet vermektedir. Personelin bir kısmı kısa
çalışma ödeneğinden faydalandırılarak ücretsiz izne çıkarılmıştır. Bir kısmı tam zamanlı olarak iş
yerinde çalışmaya devam etmektedir. Bir kısmı da evden tam zamanlı çalışmaya devam etmektedir.”
K-18
Kontrollü çalışma kapsamında faaliyetlerini durduran otel işletmeleri temmuz itibariyle
faaliyetlerine devam etme kararı aldı. Bu işletmelerden birinde çalışan katılımcı süreci şu
şekilde ifade etmektedir:
“Temmuz ayında açıldı. Genellikle operasyon departmanlarından kısıtlı sayıda kişi çalıştı. Ofis
departmanları evden çalıştı” K-15
Bu süreçte çalışmaya devam eden işletmeler yoğunluğu ve teması azaltmak için çalışma
takvimlerini yeniden düzenlemiştir. Bu durumu bir katılımcı şu şekilde ifade etmektedir.
“Ödemeler aksamadı, çalışma takvimi farklı günlerde ise gidip gelme ve yoğunluk yaratmamak
adına yeniden düzenlendi. ”K-16
Sokağa çıkma yasağı döneminde otelin nasıl bir politika izlediğini bir katılımcı şu şekilde
belirtmektedir:
“Sokağa çıkma yasakları süresince kısa çalışma ödeneği aldık, daha sonra normal şekilde vardiyalı
çalışmaya devam ettik.”K-20
Oteller bu zor dönemlerinde sabit ve değişken maliyetlerini azaltma politikası gütmektedir. Az
girdi ile süreci yönetmek esastır. Bu durumu bir katılımcı şu şekilde açıklamaktadır:
“Devletinde vermiş olduğu kısa çalışma ödeneği kullanılarak minimum sayıda personel ile en fazla
verim alınmaya çalışıldı. Otel giderlerini belirli kısımları kesilerek kâr marjı yükseltilmeye
çalışıldı.” K-21
Otel politikalarının genelinin personeli mağdur etmemeye yönelik olduğu tespit edilen
bulgulardandır. Bir katılımcı personel leyine alınan kararları şu şekilde belirtmektedir:
“Maaşların tamamı eksiksiz ödendi, bununla beraber risk grubunda olan ya da evden çalışması
uygun olan kişilerin evden çalışmasına izin verildi. Kullandırılan yıllık izinler iade edildi ve
personelin yıllık izin bakiyesi arttırıldı.”K-3
Yukarıda belirtilen tüm bu bulgular doğrultusunda otel işletmelerinin Covid-19 sürecinde devlet
destekleri doğrultusunda karar aldıkları, devlet tarafından uyulması istenilen çalışma
koşullarına uyulduğu, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak az personelle süreci yönetme
politikası benimsendiği görülmektedir. Bu süreçte çalışanları mağdur etmeme politikasının da
gözetildiği tespit edilmiştir. İlgili politikanın işletmelerin örgütsel bağlılığı olumsuz etkilememek
ve Covid-19 sonrası dönemde personel bulma sorunu yaşamamak adına benimsediği
düşünülmektedir.

Pandemi Sürecinde Çalışma Ortamlarında Alınan Hijyen Önemlerine Yönelik
Bulgular
İşletmelerin pandemi sürecinde çeşitli hijyen önlemleri aldıkları görülmektedir. Bu önlemler;
ortamların temizliğinin sürekli sağlanması, maske kullanımı, dezenfektan kullanımı, masa
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temizliği, girişlerde ateş ölçümü, valizlerin sislenmesi, yemeklerin tek kullanımlık kaplarla
servis edilmesi, eğitim verilmesi, ULV cihaz kullanımı, termal kamera kullanımı, sosyal mesafe
kuralları, izolasyon odaları gibi çeşitli uygulamalar olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcılardan biri otellerinde alınan önlemleri ve uygulamaları şu şekilde dile getirmiştir;
“Gerekli yerlere sosyal mesafe ile ilgili uyarı levhaları asıldı. Herkes maske takmak zorundadır. Giriş
ve çıkışlarda ateş ölçümü yapıldı. Otel servisleri haftada 2 kez ULV yöntemi ile dezenfekte edildi.
Tüm departman çalışanları gerekli koruyucu donanımları kullandı. Misafir ve personel için otele
çok fazla dezenfektan sipariş edildi.”K-21
Termal kameranın ve hijyen noktalarının oluşturulduğunu belirten bir katılımcı bu
durumu şu şekilde ifade etmiştir:
“Otelin girişlerine termal kamera sistemi yerleştirildi. Çalışanlar ve misafirler için sürekli maske
temin edildi ve belirli noktalara hijyen noktaları kurularak hem personelin hem de misafirlerin
bundan faydalanması sağlanıldı.” K-22
Covid-19 sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesinde hijyen önemleri etkin bir rol oynamaktadır.
Çünkü talep otel işletmelerin almış oldukları bu önlemlere göre şekillenmektedir. Bu sebeple
işletmelerin talepten pay alabilmek adına hijyen önlemlerini titizlikle uydukları
düşünülmektedir. Bununla birlikte ortamda Covid-19 vakasının olmaması da önemli bir
husustur. Bu sebepten dolayı hem misafirlerin girişinde, konaklamaları sırasında hem de
ayrılışlarında sıkı tedbirler alınmaktadır. Bu alınan tedbirleri “Güvenli Turizm Sertifikası” ile de
desteklemektedirler. Ayrıca otel işletmelerinin alınan hijyen tedbirlerinde çalışanlarını da
düşündükleri görülmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda otel işletmelerinde gerekli tüm
hijyen tedbirlerinin alındığı söylenebilir.

Pandemi sürecinde Çalışanların Yaşadığı Zorluklara Yönelik Bulgular
Pandemi sürecinde çalışanlar temel bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığı görülmektedir.
Katılımcıların yanıtları doğrultusunda oluşturulan kodlar Şekil 2’deki gibidir.
Ekonomik
sıkıntı (8)
Sosyal mesafe
(2)

Belirsizlik (2)

Maske sorunu
(1)

Kaygı (3)

Hizmet
alımında
sıkıntı (1)

Psikolojik
etkilenme (4)
Uzaktan
çalışma
sorunu (2)

Şekil 2. Çalışanların Yaşadığı Zorluklar
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Bu sorunlardan biri evden çalışmanın yaratmış olduğu altyapı sıkıntısıdır. Bu durumu bir
katılımcı şu şekilde belirtmektedir:
“Evden çalışırken telefon veya çevrimiçi iletişimde zorlandık.”K-5
Çalışanların büyük bir kesiminin yaşadığı bir diğer sorun ekonomik sıkıntıdır. Diğer bir ifade
ile maddi sıkıntılardır. Bu süreçte Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) kapsamında çalışanların
çoğunluğu desteklenmiştir. Katılımcılardan biri KÇÖ ile geçinmesinin yaratmış olduğu
zorluğu şu şekilde belirtmiştir:
“KÇÖ oldukça zorladı normal kazancımızın altında bir ücretle geçinmek daha doğrusu
geçinememek…” K-8
Çalışanların etkilendiği bir durum ise sürecin belirsizliğiydi. Bir katılımcı belirsizliği şu şekilde
dile getirmiştir:
“En büyük zorluk belirsizliktir. Kısa çalışma döneminin ne kadar süreceği belli olmadığı ve ancak
ay sonları bir ay/iki ay daha uzatıyoruz gibi bilgi geldiği için ya da kısa çalışma bittikten sonra
haftada kaç saat çalışmamızın isteneceği? Kaç saat ücretsiz izne çıkarılacağımız? belli olmadığı için
harcamalarımı minimumda tutup mümkün olduğunca tasarruf yaptım, yapmaktayım.”K-7
Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik zorluklarında olduğu tespit
edilmiştir. Bir katılımcı bu durumu şöyle ifade etmektedir:
“Misafirler ile sürekli iç içe olduğumuzdan dolayı maske ile çalışmamız gerekmektedir. Bu noktada
konuşmakta ve anlamakta zaman zaman sıkıntılar yaşadık.”K-22
Bir katılımcı misafirlerle yüz yüze iletişimin zorluğundan bahsetmektedir. Katılımcıya göre;
“Misafirlerle yüz yüze gelmek beni zorladı. Uzak mesafede durmaya gayret ettim.” K-6
Yukarıdaki bulgular ışığında çalışanların ekonomik sıkıntı yaşamalarında normal ücretlerinin
altında bir destekle geçinmek zorunda kalmalarından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.
Uzaktan çalışanların teknik alt yapı sorunu yaşadığı tespit edilmiş ve bu tespit uzaktan çalışma
altyapısının olmamasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Evden çalışanların veya kısa
çalışma ödeneği alarak çalışmayanların bu süreçte gelecek kaygısı duymaları sürecin
belirsizliği ile ilişkilendirilebilir.

Pandemi Sürenin Yaratmış Olduğu Fırsat ve Tehditlere Yönelik Bulgular
Katılımcılara bu süreçte ne gibi fırsatlarla ve tehditlerle karşılaştıkları sorusu yöneltilmiş
katılımcıların vermiş oldukları yanıtlar Tablo 3’te kodlanmıştır.
Tablo 3. Katılımcıların Fırsat ve Tehdit olarak Gördükleri Durumlar
Fırsat
Kişisel gelişime vakit ayırma (3)
Akademik kariyer (2)
Sektör değişikliği (5)
Online eğitim (3)

Tehdit
Sektörün olumsuz etkilenmesi (1)
Ücretlerde küçülme (1)
İş güvencesizliği (5)
İşten ayrılma niyeti (1)
Uygun çalışma ortamı sıkıntısı (2)
İşsizlik (1)
İşsiz kalma korkusu (4)
Stres (8)
Gelecek kaygısı (1)
Risk altında çalışmak (3)
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Katılımcılardan ikisi fırsat ve tehdit olarak gördüğü durumları kısaca şu şekilde belirtmiştir:
“Fırsatlar: Kişisel gelişime vakit ayırmak ve çevrimiçi eğitimlere katılmaktır. Tehdit: İş
güvencesizliğidir.” K-7
“Sürekli olarak bir risk altında çalışmak gördüğüm yüksek tehditlerden bir tanesidir. Fakat bu
süreçte genel olarak kendimize daha fazla vakit ayırabildiğimiz için kendimizi geliştirmek adına bir
şeyler yapmış olmanın verdiği fırsatlar da bulunmaktadır.” K-22
Bir katılımcı risk altında ve iş kaygısı ile çalışmaya yönelik oluşan tehdidi şöyle ifade etmiştir:
“Hasta olma ve işsizlik korkusu yaşıyorum. Aynı zamanda gelecek kaygısı var.” K-26
Yukarıdaki bulgular ışığında Covid-19’un çalışanlarda işsiz kalma korkusu yarattığı tespit
edilmiştir. Sürecin belirsizliği, ulus ötesi seyahat kısıtlamaları ve sektörün uzun vadede
toparlanacağı öngörüsünün etkili olduğu düşünülmektedir. İşsiz kalabilme olasılığının ister
istemez çalışanlarda strese yol açtığı varsayılmaktadır. Bununla birlikte uzaktan çalışanlarda
uygun fiziki ve alt yapı koşullarının sağlanamamasının yaratmış olduğu stresinde varlığı
öngörülmektedir. İş ortamında çalışmaya devam edenlerde ise oluşan stresin risk (sağlık riski)
altında çalışma kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Krizler her zaman fırsatlar da doğurmaktadır.
Krizleri fırsata dönüştürmeyi düşünenlerin sektör değişikliği kararı aldıkları görülmektedir.
Turizm sektörünün emek yoğun yapısı ve esnek çalışma koşulları çoğu kez turizm çalışanlarını
sektör değiştirme kararı aldırmakta ancak gerçekleşmesi tetikleyici bir faktöre bağlı olarak
şekillenebilmektedir. Covid-19 sürecinin de bu kararın alınmasında ve uygulanmasında etkili
olacağı öngörülmektedir.

Covid-19 Sonrası Dönemde Kariyer Planlamalarına Yönelik Bulgular
Covid-19’un yaratmış olduğu sektör durağanlığı ve sektörün geleceğine yönelik belirsizlik göz
önüne alınarak katılımcılara Covid-19 sonrası kariyer planlamalarının nasıl olacağı yönünde
soru yöneltilmiştir. Katılımcıların verdiği cevaplar tablo 4’de kodlanmıştır.

Tablo 4. Katılımcıların Covid-19 sonrası Kariyer Planlamalarına Yönelik Bulgular
Çalıştığım otelde devam (13)
Sektör değişikliği (4)
Sektöre devam (2)
Plan değişikliği yok (1)
Kariyer değişikliği (1)
Yurtdışı alternatifleri (1)
Yurtdışında akademik kariyer (1)
Kararsız (1)

Katılımcılardan biri sektör değişikliği planlamasını şu şekilde belirtmektedir:
“Turizm dışında farklı bir sektörde kurumsal bir şirketin satış pazarlama departmanında iş
arayışına girdim ve otelciliğe geri dönmek istemediğime bu işi yapmaktan mutlu olmadığıma karar
verdim.” K-11
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Sektör değişikliği planlamayan katılımcı sayısının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bir
katılımcı sektör değişikliği planlamadığını ancak yurtdışı kariyer planlaması yaptığını ifade
etmiştir.
“Döviz kurunun hızlı yükselişi de göz önünde bulundurulduğunda yurtdışı alternatiflerini
değerlendirmeyi planlıyorum.”K-7
Covid-19 sonrası dönemde otel işletmelerinde çalışanların kariyer planlamalarına yönelik
bulguları incelendiğinde çalıştıkları otelde devam edeceklerin sayısının fazlalığı göze
çarpmaktadır. Bu durum Covid-19 sonrası süreçte sektörün belirsizliği, iş alternatiflerinin veya
ilanlarının bu süreçte sınırlı olacağı görüşü ile ilişkilendirilebilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının Covid-19 salgın sürecinde yaşadıkları zorluk, fırsat ve
tehditlerin belirlenmesi ve gelecek planlarına ilişkin düşüncelerinin ve beklentilerinin
değerlendirildiği bu çalışmada elde edilen veriler ışığında Covid-19 salgını döneminde otellerin
personelini mağdur etmeden bir süreç yönetimi planladığı sonucuna ulaşılmıştır. Personel leyine
politikanın benimsenmesinde devlet desteğinin güçlü bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca,
elde edilen sonuç, çalışanların otel tarafından desteklenmesi durumunda iş memnuniyetleri ve
sadakatlerinin olumlu yönde etkilendiği sonucu ile paralellik göstermektedir (Salem vd., 2021).
Bu süreçte çalışanları mağdur etmeden ve devlet desteği ile birlikte kısa çalışma ödeneğinden
faydalandırma, kısmi çalışma, evden çalışma, ücretsiz izne çıkarılma, dönüşümlü çalışma
takviminin planlanması gibi politikalar benimsenmiştir. Otel işletmelerinin kriz dönemini en az
hasarla atlatmak istedikleri ve şartlarının elverdiği ölçüde personelini kaybetmemek adına etkin
bir süreç yönetimi benimsediği düşünülmektedir. Bununla birlikte otellerin çalışanlarını ücretsiz
izne çıkardıkları sonucu Lai ve Wong (2021) tarafından da desteklenmektedir. Bir diğer sonuç ise
az personelle süreci yönetmenin otellerin genel politikası olduğudur. Bu durumun otel
doluluğunun düşüş göstermesi, ülke içerisinde alınan tedbirler ve sosyal mesafe kuralının
sağlanabilmesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir.
Pandemi sürecinde otellerin çeşitli hijyen önlemleri aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu
önlemlerin ülke bazlı alınan tedbirler, markanın veya grubun almış olduğu covid tedbirler ve
Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgede yer alan kriterler doğrultusunda
alındığı tespit edilmiştir. İzolasyon odaları, ULV cihaz kullanımı, termal kamera, sosyal
mesafenin korunması, maske kullanımı, salgına yönelik eğitim, ortamların steril edilmesi,
dezenfektan kullanımı bu önemlerden bazılarıdır.
Çalışanların pandemi sürecinde temel bazı sorunlarla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sorunların başında ekonomik sıkıntı gelmektedir. Her ne kadar kısa çalışma ödeneği sağlansa da
çalışanların maaşlarında azalma olmuştur. Bu durumun geçim zorluğu yarattığı tespit edilmiştir.
Salgına yönelik sürecin belirsizliği ekonomik kaygıları, iş kaygısını da beraberinde getirmiştir.
Benzer bir sonuç Wong vd., (2021) tarafından elde edilmiştir. Diğer yaşanan zorluklar ise uzaktan
çalışma ile ilgili altyapı sıkıntısı, maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasına yöneliktir.
Çalışanların süreçle ilgili fırsat olarak gördükleri durumlar tehditlere oranlara sınırlıdır. Sürecin
sektör değiştirmek ve kişisel gelişimlerine vakit ayırmak isteyenler için fırsat yarattığı aşikârdır.
Bufquin vd., (2021) pandemi süresince restoran çalışanlarının gelecekte alternatif sektörlerde iş
arama arzusu gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç çalışmanın sonucunu desteklemektedir.
Bununla birlikte en büyük tehdit iş güvencesizliğidir. Çalışanların fırsat ve tehdit olarak
gördükleri durumlar ve sürecin yaratmış olduğu belirsizlik dikkate alındığında Covid-19 sonrası
dönemde çalışanların büyük bir çoğunluğunun kariyer planlamalarında bir değişiklik
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düşünmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum Bucak ve Yiğit’in (2021) elde ettiği işsizlik, iş
ilanlarının azlığı ve çalışma koşullarının zorlaşacağı çıktıları ile desteklenmektedir.
Bu çalışma yirmi dokuz beş yıldızlı otel çalışanının görüşleri ile sınırlıdır. Bu sebepten dolayı
sonuçlar genellemez. Gelecek çalışmalar nicel araştırma yöntemlerini tercih ederek daha geniş
bir örneklemden veri toplayabilir. Farklı değişkenlerle çalışmanın kapsamını genişletebilir.
Covid-19’un yaratmış olduğu iş güvencesizliği faktörü farklı değişkenlerle irdelenebilir ve
ilişkilendirilebilir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar yazına teorik anlamda katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte
pandemi döneminde çalışanların düşüncelerine yönelik bulgular sağlamakta ve bu bulguların
insan kaynakları yöneticilerinin süreçle ilgili planlamalarında yol gösterici rol oynayacağı
düşünülmektedir. Bu doğrultuda geliştirilen öneriler şu şekildedir;
•
•
•

•
•
•

Çalışanların iş kaygısı giderilmelidir. Bu noktada çalışanlarla açıklık ilkesi
doğrultusunda şeffaf bir iletişim kurulmalıdır.
Çalışanların akıl sağlığını korumaya yönelik psikolojik destek sağlanabilir.
Çalışanların örgüt bağlılığını arttırmaya yönelik politikalar geliştirilmelidir. Onları bu
süreçte değerli hissettirecek elde tutma faaliyetleri yürütülmelidir. Online eğitimler,
kişisel gelişim etkinlikleri tercih edilebilir.
Çalışanların sorunlarına yönelik bir odak grup çalışması yapılabilir ve istekleri,
beklentileri, sorunlar-çözümleri üzerine yoğunlaşılabilir.
Çalışanların çalışma ortamına yönelik hastalığa yakalanma kaygıları giderilmelidir. Bu
noktada eğitimler arttırılabilir.
Covid-19 sürecinin çalışanlar açısından yıpratıcı bir süreç olduğu düşünüldüğünde
bekleyen terfiler varsa bu süreçte terfilerin verilmesi motivasyonu arttıracaktır.
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Öz
İşletmelerin belirli dönemlerde yayınladıkları mali tablolar, bir taraftan cari dönem ile geçmiş
döneme ait verilerin karşılaştırılmasına ve analiz yapılmasına olanak sağlarken diğer taraftan
muhasebenin önemli fonksiyonlarından birisi olan “Raporlama ve Analiz Etme“ fonksiyonunu
da yerine getirmektedir. Bu analiz tekniklerinden biriside “Dikey Yüzdeler Yöntemi” dir. Dikey
yüzdeler yöntemi muhasebenin temel mali tablolarından olan bilanço ve gelir tablosunda yer
alan verilerin, belirli dönemler içerisinde yüzde cinsinden ifade etmeye yarayan bir yöntemdir.
Dikey yüzdeler yönteminde mali tabloların mutlak değerler yerine yüzde cinsinden ifade
edilmesi mali tablo kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Çalışmanın amacı turizm
sektöründe faaliyet gösteren, Borsa İstanbul’a kayıtlı şirketlerin 2019 yılı verilerinden
yararlanarak mali tablolarını “Dikey Yüzdeler Yöntemi” ile analiz ederek yorumlamaktır.
Araştırmaya 9 şirketin verileri dâhil edilmiş olup bilanço ve gelir tablosunda bulunan kalemlerin
oransal dağılımı tespit edildikten sonra şirketler birbirleri ile ardından şirket ortalamaları ile
karşılaştırarak yorumlanmıştır. Çalışmada, turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin
geçmiş dönemde yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisinde kalmalarına ve yüksek maliyetlere
katlanmalarına rağmen büyük çoğunluğunun 2019 yılında kâr ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca şirketlerin dönen varlık yapılarının birbirleri ile benzerlik göstermediği, ayrıca turizm
sektörünün genel özelliği olan duran varlık ağırlıklı bir görününüm sergiledikleri, şirketlerin
yabancı kaynak yerine öz kaynak ile finanse edildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca analize
dâhil edilen şirketlerin yüksek maliyetlere katlandığı ve ticari borçlar ve alacakların mali
tablolarda önemli yere sahip oldukları tespit edilmiştir.
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Abstract
Financial statements are the tools that enable the information recorded in the accounting system
to be prepared in a complete, consistent, clear, and understandable way and to be conveyed to
the persons related to the business. While the financial statements published by the companies in
certain periods allow the comparison and analysis of the data from the current period and the
past period, on the other hand, they perform the function of “Reporting and Analysis” which is
one of the important functions of accounting. The data of 9 companies were included in the
research, and after determining the proportional distribution of the items in the balance sheet and
income statement, the companies were interpreted by comparing each other with the company
averages. One of these analysis techniques is the "Vertical Analysis Method". Vertical analysis
method is a method that is used to express the data in balance sheet and income table, which are
the basic financial statements of accounting, in percentage terms. In vertical analysis method,
expressing financial statements in percentage instead of absolute values provides great
convenience to users of financial statements. The aim of the study is analyzing and interpreting
the financial statements of the companies operating in the tourism sector, registered in Borsa
Istanbul, using the data of 2019 by analyzing them with the "Vertical Analysis Method". In the
study, it was concluded that the majority of the companies operating in the tourism sector were
profitable in 2019 despite being influenced by the negative developments experienced in the past
period and enduring high costs. Additionally, it is concluded that the current assets of companies
are not similar to each other, they point a fixed asset-weighted appearance, which is the general
feature of the tourism sector, and that companies are financed by equity rather than foreign
resources. In addition, it has been determined that the companies included in the analysis bear
high costs and trade payables and receivables have an important place in the financial statements.
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GİRİŞ
Uluslararası anlamda şirketlerin mali tablolarının karşılaştırılabilir ve şeffaf olması bu bilgilerden
yararlanan kişi ve kurumlar için önem arz etmektedir. Muhasebenin fonksiyonlarından biriside
mali tabloların raporlanması ve analiz edilmesidir. Temel mali tablo olan bilanço ve gelir tablosu
işletmelerin cari dönemde ve iki zaman dilimi arasında yapmış olduğu tüm faaliyetlerin
gösterildiği tablolardır. Mali tabloların analiz edilerek yorumlanması cari dönem bilgilerinden
yola çıkılarak durum değerlendirmesi yapılmasına olanak sağlarken aynı zamanda geleceğe
yönelik tahminlere de zemin hazırlamaktadır. Mali tablolar analizinde kullanılan yöntemlerden
biriside “Dikey Yüzdeler Analizi” yöntemidir. Mali tablolarda bulunan bilgilerin dikey yüzdeler
yöntemi ile analiz edilmesi işletmenin finansal planlama ve geleceğe yönelik karar alma
süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır (Ceylan ve Korkmaz, 2012: 35). Etkin bir finansal
yönetimin önemli iki fonksiyonu olan finansal planlama ve kontrolün başarısı, amaca uygun
finansal analiz tekniğinin seçilmesi ve sonuçların yorumlanarak kararların alınmasına bağlıdır
(Karadeniz vd., 2017: 107). Yoğun rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri
için finansal yapılarını güçlü kılmaları, rakip işletmelerle karşılaştırmalar yaparak hem
kendilerini yıllar itibari ile karşılaştırmaları hem de sektör içerisindeki diğer işletmelerle
karşılaştırarak mevcut durumlarını bilmelerini gerekli kılmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek
için dikey yüzdeler yöntemi işletmeler tarafından kullanılan bir yöntemdir. Dikey yüzdeler
yönteminde bilanço ve gelir tablosunda yer alan tüm kalemler kendi grubu içerisinde ve toplam
içerisindeki payını yüzde ile ifade ettiğinden tabloların anlaşılması daha kolay ve açıklayıcıdır.
Çünkü mutlak rakamların okunması zordur, bu açıdan değerlendirildiğinde dikey yüzdeler
yöntemi diğer analiz tekniklerine göre daha avantajlıdır (Gücenme, 1996: 4).
Dikey yüzdeler yöntemi ile analizi yapılan turizm sektörü, hizmet sektörünün önemli
dinamiklerinden birisi olup ülke ekonomisine olan katkısı her geçen gün artan sektörler
arasındadır. Ayrıca huzurun yerleşmesi, sosyal ve kültürel etkileşim, gelirin dengeli dağılması
gibi birçok alanda turizm sektörünün olumlu etkilerinden de söz etmek mümkündür (Ecer ve
Günay, 2014). Ancak Türkiye de turizm sektörünün toplam gelirleri yıllar itibari ile artış eğilimi
gösterirken ortalama harcama tutarı her yıl azalmaktadır( Tablo 1). Bu durum turizm sektörünün
etkin şekilde kontrol edilmesi gerektiğini ayrıca şirketlerin pazarlama, maliyet ve yatırım
politikalarında daha hassas davranmalarını gerekli kılmaktadır.
Çalışmanın amacı BİST’ da faaliyet gösteren turizm şirketlerinin hazırladıkları bilanço ve gelir
tablolarının “Dikey Yüzdeler Yöntemi” ile analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Çalışmanın
amacına ulaşmak için önce literatür taraması yapılmış ardından “Dikey Yüzdeler Yöntemi”
anlatılmış ve çalışmanın uygulandığı turizm sektörü hakkında bilgi verilmiştir. Bugün
Türkiye’de finansal piyasaların merkezi olan Borsa İstanbul’da toplam 13 adet turizm şirketinin
hisseleri halka arz edilmiştir ancak çalışmaya 9 adet şirket dâhil edilmiştir. Şirketlerin genel
yapısı incelendiğinde BİST’ da işlem gören şirketlerin, “Oteller ve Lokantalar” alt başlığında yer
aldığı görülmektedir. Çalışmanın uygulama kısmında analize dâhil edilen her şirketin bilanço ve
gelir tablosuna dikey yüzdeler yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar şirketlerle ve şirket
ortalamaları ile kıyaslanarak yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise elde edilen veriler
değerlendirilerek yorumlanıştır. Elde edilen veriler Excel ortamında analiz edilerek tablolara
aktarılmış ve ardından yorumlanmıştır.

LİTERATÜR TARAMASI
Literatürde mali tablolar analizine yönelik çok sayıda çalışma mevcuttur. Omağ (2014),
çalışmasında gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 2011 – 2012 yıllarına ait bilanço ve
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gelir tablosuna ait verilerini dikey yüzde yöntemi ile analiz etmiştir. Çalışmanın sonucunda gıda
sektörüne dâhil olan şirketlerin varlık ve kaynak yapısı açısından iyi bir görünüme sahip
olmasına karşın satışlar ve maliyetlerdeki değişimin olumsuz etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Karadeniz ve diğerleri (2017), çalışmalarında, 2014 yılında turizm sektöründe faaliyet gösteren
Borsa İstanbul’a kayıtlı şirketlerin dikey yüzdeler yöntemi ile finansal tablolarını analiz
etmişlerdir. Dikey yüzdeler yöntemine göre elde edilen verilerle merkez bankası sektör
ortalamalarını karşılaştırmışlar ve her iki sonucu yorumlamışlardır. Çalışmanın sonuç kısmında
sektörün kaynak dağılımının dengeli olduğunu ve kaynakların büyük bir kısmının öz
kaynaklardan oluştuğuna vurgu yapmışlardır.
Bilici ve Aydın (2018), çalışmalarında konaklama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin mali
tablolarını, 2011-2016 yılı verilerini kullanarak finansal analizini yapmışlardır. Finansal analiz
yöntemlerinden trend analizi, karşılaştırmalı tablolar analizi ve dikey yüzde yöntemini
kullanmışlar ve çıkan sonuçları yorumlamışlardır.
Dalak vd. (2018), yılında, hava yolu şirketlerinde yapmış olduğu anket çalışması ile firmalarda
kullanılan finansal analizlerin, kullanım oranı ve önem derecelerini tespit etmeye çalışmışlardır.
Çalışmanın sonucunda hiçbir işletmenin finansal analiz tekniklerinin tamamını kullanmadığını,
fakat çoğunlukla şirketlerin finansal oran analizini tercih ettiklerini tespit etmişlerdir.
Gümüş ve Bolel (2017), çalışmalarında iki büyük havayolu şirketinin mali tablolarını oran analizi
yöntemi ile analiz etmiştir. Analiz sonucunda her bir şirketi yıl bazında değerlendirmiştir.
Çalışmanın sonucunda şirketlerin mali yapı oranında sorun olduğu fakat diğer rasyoların daha
olumlu sonuç verdiğini tespit etmiştir.
Sunar ve Yılmaz (2019), çalışmalarında 2015-2018 yılları arasında faaliyet gösteren ulaştırma
şirketlerinin turizm sektörünü etkileyen olaylardan nasıl etkilendiğini ve işletmelerin karlılık ve
finansal yapı oranlarına nasıl yansıdığını tespit etmeye çalışmıştır.
Özgülbaş (2006) çalışmasında kamu hastanelerinin finansal yapısını trend analizi yardımı ile
tespit etmeye çalışmış ardından hastanenin uyguladığı politikalarla ilgili önerilerde
bulunmuştur.
Göçer (2015), çalışmasında Pendik belediyesine ait 2008-2012 yıllarındaki bilanço ve bütçe
sonuçları tablolarını kullanarak, yatay ve dikey analiz yöntemini uygulamıştır. Çalışmanın temel
amacı finansal analizlerin kamu kurumlarında da yaygın olarak kullanılması gerektiğine vurgu
yapmaktır.
Bülüç vd., (2017) bir hastanenin 2013-2016 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosundan yararlanılarak
oran analizi yöntemi uygulanmışlardır. Çalışmanın sonucunda hastane işletmesinin finansal
oranlarının genel anlamda olumlu olduğu aynı zamanda finansal açıdan gelişmekte olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Kızıl ve Aslan (2019), çalışmalarında Borsa İstanbul’da işlem gören iki büyük şirketin 2013-2017
yılları finansal performansları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda her iki şirketin de dönemler
itibari ile kârlılıklarında dalgalanma görüldüğünü, fakat firmaların, ana faaliyetleri konusunda
kârlı olduklarını tespit etmişlerdir.
Akyüz vd., (2017) çalışmalarında Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi Sektörü bünyesinde yer
alan firmaların 2015-2016 yılları arasındaki değişimini dikey analiz yöntemini ve rasyo analizi
yöntemleri kullanarak analiz etmiştir. Çalışmada her bir analiz için ayrı sonuç elde edilmiştir.
Bardia (2012), çalışmasında Hindistan’da kamu sektöründe ve özel sektörde faaliyet gösteren
demir çelik sektöründe kayıtlı en büyük iki şirketin 1997-2009 dönemine ait mali tablolarını analiz
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etmiştir. Çalışmada Altman Z skoru yanı sıra işletmelerin uzun dönemli ödeme gücünü
göstermek amacıyla dikey yüzdeler yöntemi ve oran analizi yöntemi uygulamıştır. Çalışmanın
sonuç kısmında kamu sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uzun vadede borlarını
ödeyebildiği, karını artırdığı tespit edilmiştir. Özel sektörde faaliyetini sürdüren firmanın ise
uzun vadeli borçlarını ödeyebildiği maddi duran varlıklarını satarak yatırıma dönüştürdüğü
işletmeyi yenileme çalışmalarına ağırlık verdiği ve faaliyetlerinin sonucunda kar elde ettiği tespit
edilmiştir.
Bhat ve Jain (2006), çalışmalarında, özel hastanelerin 1999-2004 yılları arası finansal
performanslarını analiz etmişlerdir. Çalışmada 25 adet finansal rasyo kullanılmış olup,
çalışmanın sonucunda hastanelerin yıllar içerisinde finansal performanslarında marjinal iyileşme
gösterdiğini tespit etmiştir. Ayrıca hastanelerin toplam borç miktarının yüksek olmadığı fakat
hastanelerin borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğunu tespit etmiştir.
Singh ve Schmidgall, (2013), yapmış oldukları çalışmada, varlık büyüklüğü 250-500 milyon dolar
arasında olan otellerin mali tablolarını inceleyerek likidite oranları kaldıraç oranları ve faaliyet
oranlarını analiz etmişlerdir. Çalışmada ABD’nin konaklama sektörünün mali profilini çizmek
hedeflenmiştir. Çalışmanın sonucunda, finansal performansın otelin büyüklüğüne ve çalışma
örnekleminin üst, orta ve alt çeyrekliklerine göre farklılaştığını tespit edilmiştir.

RAKAMLARLA 2019 YILI TURİZM SEKTÖRÜ
Turizm sektörü istihdam yaratabilme potansiyeli diğer alanlarla olan bağlantısı ve sosyal ve
kültürel anlamdaki pozitif katkısı ile hem Türkiye ekonomisi hem de dünya ekonomisi için önemi
her geçen gün artan bir sektör niteliğindedir.2019 yılı içerisinde turizm sektörünün genel
görünümü Tablo 1’ de yer almaktadır.

Tablo 1. 2016- 2019 Yılı Türkiye’nin Turizm Verileri

2016
2017
2018
2019

Toplam Gelir
(1000 $)
22 107 440
26 283 656
29 512 926
34 520 332

Ortalama
Harcama$
705
681
647
666

Turizm Gelirinin
GSYİH İçindeki Payı(%)
3,6
3,1
3,8
3,6

Kaynak: https://yigm.ktb.gov.tr/
Türkiye’de Turizm sektörünün toplam geliri 2016 yılında 22,1 milyar dolar düzeyinden, 2019
yılında 34,5 milyar seviyesine yükselerek, sürekli artış eğilimi göstermiştir. Turizm gelirlerindeki
bu artışa rağmen ortalama harcama düzeyi 2018 yılına kadar sürekli azalmış, 2019 yılında ise bir
önceki yıla göre %0,9 düzeyinde bir artış göstermiştir. Turizm gelirlerinin artmasına rağmen
ortalama harcama düzeyinin azalma eğilimi göstermesi, gelen turistlerin gelir düzeylerinin
düşük olması ve her şey dâhil sisteminden dolayı turistlerin harcama eğilimlerinin azalması
şeklinde yorumlanabilir. Turizm gelirlerinin GSYİH içerisindeki payı ise 2019 yılında 3,6
düzeyinde gerçekleşmiştir (www.tursab.org.tr). Türkiye, gelen turist sayısı açısından da Dünya
ve Avrupa’da önemli bir yere sahiptir aynı zamanda turistlerin destinasyon olarak tercih ettikleri
ülkeler kategorisinde dünya genelinde Fransa, İspanya, ABD, Çin ve İtalya’ dan sonra 6. sırada
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yer almaktadır. Avrupa ülkeleri açısından bir değerlendirme yapıldığında ise Almanya’dan
sonra turizm gelirleri en yüksek olan 6.ülkedir (www.ttyd.org.tr).
Turizm sektörünün kırılganlığı ve hassas bir yapıda olması ekonomik ve siyasal olaylardan
çabuk etkilenmesine sebep olmaktadır. Yakın zamanda 2015-2016 yılında yaşanan
olumsuzluklar, Rusya ile yaşanan problemler sektörü olumsuz etkilemiş turizm sektörünün
yüksek borç yükü altına girmesine sebep olmuştur. Bu durum sektörün tamamının mali
tablolarında tahribat yaratmış ve etkileri 2019 yılına kadar devam etmiştir. Yaşanan bu gelişmeler
ayakta kalma mücadelesi veren şirketlerin bilançosuna daha fazla kredi ve faiz yükü olarak
yansımıştır. 2019 yılı itibarıyla turizm sektörünün kullandığı krediler 85,4 milyar TL olarak
gerçekleşirken, takipteki kredilerin oranı %7,04 düzeyinde gerçekleşmiştir. Takipteki krediler
2014 yılında ise %2,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, ziyaretçi sayısı ve gelirlerdeki güçlü artışa
rağmen şirketlerin finansman yükünü taşımakta zorlandığını ve sektörün nakit akışı ve
kârlılıklarında hızlı bir iyileşmeye ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır (www.ttyd.org.tr).

METODOLOJİ
Araştırmanın Amacı
Turizm işletmeleri, rekabetin yoğun olarak yaşandığı risk ve belirsizliğin yüksek olduğu kırılgan
bir yapıya sahip olan bir sektördür. Ayrıca sektörde yer alan firmaların yüksek maliyetlere
katlanması, Turist sayısının artmasına rağmen ortalama harcamanın aynı oranda artmaması
sektörün önemli sorunlarından birisidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında turizm
işletmelerinin finansal analiz tekniklerinden faydalanarak mevcut durumlarını kontrol altında
tutmaları ve sektördeki diğer işletmeler ile finansal tablolarını karşılaştırarak durum tespiti
yapmaları için finansal analizlerden faydalanmaları kaçınılmaz olmaktadır. Bu yöntemlerden
biriside dikey yüzdeler yöntemidir. Dikey analiz yöntemi ile finansal tablolardaki kalemlerin
yüzdesel olarak ifade edilmesi ile aynı sektörde yer alan işletmeler arasında veya sektör
ortalaması ile karşılaştırmaların yapılması mümkün hale gelmektedir (Aydın vd., 2010: 136). Bu
bağlamda çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren turizm şirketlerinin dikey analiz
yöntemi ile finansal durumlarının ortaya konulması ve şirket ortalamaları ile karşılaştırılarak
yorumlanmasıdır. Ayrıca şirketlerin gelir ve maliyet politikalarının ortaya konulmasıdır.

Araştırmanın Kapsamı
Çalışmaya konu olan şirketlerin mali tabloları olan bilanço ve gelir tabloları Kamuyu Aydınlatma
Platformu (KAP)’ dan elde edilmiştir. BIST’ da turizm sektörü alt başlığında yer alan otel ve
lokantalar başlığında 2019 yılı itibari 13 şirket işlem görmektedir. Ancak iki şirketin verilerinde
eksiklikler tespit edildiğinden, analize 11 şirketin verileri dâhil edilmiştir. Çalışmanın ilk
aşamasında BIST’ da turizm şirketlerine ait genel bilgiler incelendikten sonra finansal tablolar
olan bilanço ve gelir tablolarına ulaşılmış ve elde edilen veriler excel ortamında dikey yüzdeler
formülü uygulanarak analiz edilmiştir. Ardından dikey yüzdeler yöntemine göre elde edilen
verilerin ortalamaları bulunmuştur. Şirketlerin varlık ve kaynak hesaplarının sonuçları önce
diğer şirketlerle karşılaştırılmış ardından şirket ortalamaları ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
Yorumlar yapılırken şirketlere ait yıllık faaliyet raporlarından, dipnotlardan ve resmi internet
sitelerinden faydalanılmıştır. Çalışmaya dâhil edilen şirketlerin isimleri ve BIST’ da kullanılan
kısaltılmış şekli aşağıdaki gibidir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında şirket isimlerinin
kısaltılmış şeklide yer alacaktır (https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler).
*Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES)
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*Marmaris Altın Yunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT)
*Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU)
*Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT)
*Metemtur Otelcilik ve Turizm Toptan ve Perakende Ticaret A.Ş (METUR)
*Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS)
*Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları (UTPYA)
*Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)
*Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.( AVTUR)
*Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. (KSTUR)
*Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(ETILR)

Araştırmanın Yöntemi
Yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmek isteyen firmaların düzenlemiş olduğu mali
tabloların sonuçları sadece işletmeleri değil devleti ve diğer çıkar gruplarını da yakından
ilgilendirmektedir. Mali tablo, “Finansal muhasebenin kayıt ve sınıflama yoluyla ürettiği bilgilerin,
belirli zaman aralıklarıyla çeşitli karar süreçlerinde kullanılmak üzere özetlendiği tablolara verilen isimdir”
(Bilici ve Aydın 2018: 2334). Mali tablolar muhasebe sisteminde kayıt edilen bilgilerin eksiksiz
tutarlı açık ve anlaşılır biçimde hazırlanarak işletmeyle ilgili kişilere iletilmesini sağlayan
araçlardır. Mali tabloların gerçeğe uygun ve güvenilir şekilde hazırlanmış olması; genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmesine bağlıdır (Pamukçu, 1999: 257).
Yöneticilerin sağlıklı kararlar alabilmesi ve planlama fonksiyonunu gereği gibi yerine
getirebilmesi için mali tabloların analiz edilmesi ve yorumlanması gerekir (Akgüç, 2010: 10). Mali
tablolar analizi “İşletmelerin amaçlarına uygun olarak bir veya birkaç döneme ait finansal tablolarda yer
alan kalemlerin gerek kendi aralarındaki gerekse bütünle olan ilişkilerinin çeşitli analiz tekniklerinden
faydalanarak incelenmesi, yorumlanması ve işletmenin içinde bulunduğu koşullarında göz önünde
bulundurularak değerlendirilmesi işlemidir” (Akdoğan ve Tenker, 1992: 313). Finansal analiz
işletmelerin içinde bulunduğu cari dönemi sorgulaması, geleceğe yönelik karar vermesi plan
yapması ve karşılaştırma yapması açısından önem arz eder. Finansal analizde dört temel analiz
yöntemi bulunmaktadır (Clemenson ve Sellers, 2013: 257). Bunlar,
*Karşılaştırmalı Tablolar Analizi ( Yatay Analiz)
*Eğilim Yüzdeleri Yöntemi Analizi (Trend Analizi)
*Oran Analizi (Rasyo Analiz)
*Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey analiz)
Bu yöntemlerden, yüzde yöntemi ile analiz tekniği ve rasyo yöntemi ile analiz tekniği statik,
karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği ve eğilim yüzdeleri tekniği ise dinamik analiz türüdür
(Ürgüp ve Alıcı, 2020: 153). Karşılaştırmalı tablolar analizi finansal tablolardaki kalemler ve hesap
gruplarını yıllar itibari ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmekte ve zaman içerisinde sergilenen
değişiklikler incelenerek değerlendirilmektedir. Karşılaştırmalı tablolar tekniğine aynı zamanda
yatay analiz tekniği de denilmektedir (Poyraz, 2008: 64). Karşılaştırmalı tablolar, cari dönem ve
bir önceki dönem olarak iki dönem düzenlenebileceği gibi, cari dönemle birlikte birden fazla
dönemi içerecek biçimde ikiden fazla dönemi kapsayacak şekilde de düzenlenebilir. Eğilim
yüzdeleri yöntemi ile (Trend Analizi) analizde ise finansal tablolarda yer alan finansal

1040

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1034-1050.

kalemlerden belirli bir yılın verileri “100” olarak kabul edilir. Ardından yıllar itibariyle meydana
gelen değişimler takip edilerek ve bu kalemlerin göstermiş oldukları eğilimlerin nasıl bir yön
izlediği analiz edilerek yorumlanır” (Akdoğan ve Tenker 1992: 336). Oran analizi yöntemi (Rasyo
Analiz) ise, birbiriyle ilişkili kalemlerin oranlanarak anlamlı ilişkiler ortaya koyması temeline
dayanan bir analiz yöntemidir (Karapınar ve Ayıkoğlu, 2012: 44). Oran analizi; kârlılık yönetim
varlıklarındaki verimlilik ve mali yapı gibi işletmenin finansal nitelikleri hakkında değerli bilgiler
ortaya koyan bir yöntemdir.
Araştırmada yöntem olarak dikey yüzdeler yöntemi kullanılmıştır. Dikey yüzde yönteminde
öncelikle finansal tablolarda esas alınacak kalem belirlenir. Bu kalem, bilançoda genellikle aktif
toplamı veya pasif toplamı olmaktadır. Aktif veya pasif toplamı, 100 kabul edilerek her bir
kalemin toplam içerisindeki dağılım oranı tespit edilmiş olur. Aktif veya pasif toplamının yanı
sıra mali tablolarda yer alan grup toplamı esas alınarak da yüzde yöntemi uygulanabilir. Gelir
tablosu dikey yüzdeler yöntemi ile analiz edilmek istendiğinde ise baz alınacak kalem satış
hasılatı kalemidir. Gelir tablosu analizinde satış hasılatı kalemi toplamı “100” olarak kabul
edilerek aşağıdaki formül uygulanır ardından tabloda yer alan diğer kalemlerin bu oran
içerisindeki yüzdelik dağılımı tespit edilir. Dikey yüzdeler yönteminin formülü aşağıdaki
gibidir.
Dikey Yüzde = İlgili Kalem Verisi ÷ Grup Toplamı Alınan Kalem Verisi x 100
Mali tablolar analizinde, temel amaçlardan biriside işletmeler arası karşılaştırılma
yapılabilmesine olanak sağlamasıdır. Dikey analiz yönteminde her tablo kalemi, kendi grubu
içindeki ve genel toplam içindeki yüzde oranı ile ifade edildiğinden tabloların anlaşılması daha
kolay hale gelir. Çünkü mutlak rakamların okunması ve karşılaştırılması zordur. Yüzdelere
indirenmiş tablo verileri diğer işletmelerle karşılaştırma yapılmasını daha kolaylaştırırken daha
sade veriler sunma imkânı tanımaktadır (Gücenme, 1996: 4). Çalışmanın amacını gerçekleştirmek
için KAP ’den turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tespit edilmiştir. Çalışmanın
uygulama kısmına konu olan 11 adet şirketin 2019 yılı bilanço ve gelir tablosu verilerine dikey
yüzdeler analizi yöntemi uygulanmıştır. Uygulama kısmında excel programı kullanılmıştır. Elde
edilen veriler şirketlerle ve şirket ortalamaları ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

BULGULAR
Bu bölümde 2019 yılında turizm sektöründe faaliyet gösteren Borsa İstanbul’ a kayıtlı şirketlerin
dikey yüzdeler yöntemine göre elde edilmiş bulguları üç başlıkta incelenerek yorumlanmıştır.

Varlık Hesaplarına Yönelik Bulgular
Mali tablolardan olan bilanço; “Bir işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu yansıtan temel
mali tablodur” (Küçüksavaş, 2005: 42). Temel mali tablo olan bilanço, varlık ve kaynak hesapları
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 2019 yılında Borsa İstanbul’ da faaliyet gösteren turizm
şirketlerinin varlık hesaplarının dikey analiz yöntemine göre elde edilen sonuçları Tablo 2’ de yer
almaktadır.
Tablo 2’ de 11 adet şirketin varlık hesaplarının dikey yüzdeler yöntemine göre sonuçları yer
almaktadır. Analiz yapılırken esas alınan kalem toplam varlıklardır. Şirketlerin varlık yapısının
genel görünümü incelendiğinde dönen varlık oranının en yüksek olduğu şirket %83,18’lik oran
ile UTPYA şirketidir. UTPYA şirketinin dönen varlık oranının yüksek olmasının sebebi “Satış
Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar” oranının yüksek olmasıdır. Türkiye Finansal Raporlama
Standardı Madde 38’e göre “Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar” gerekli koşulları
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sağlarsa dönen varlık grubunda yer almaktadır. “Duran varlık olarak sınıflandırılmış varlıklar, satış
amaçlı elde tutulma koşullarını sağladıkları takdirde bilançoda dönen varlıklar içerisinde ayrı olarak
raporlanırlar. Satış amacıyla elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak bir varlık grubuyla
doğrudan bağlantılı olan dönen varlıklar, kısa ve uzun vadeli borçlar varsa tüm bunlar bilançoda ayrı ayrı
gösterilmelidir” (Çavuşoglu ve Utku, 2016: 93). Dönen varlık oranının en düşük paya sahip olduğu
şirket ise %1,71 oran ile AYCES şirketidir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin genel
anlamda duran varlık oranının dönen varlık oranından yüksek olması olağan karşılanır, ancak
AYCES şirketinin dönen varlık oranı hem şirket ortalamalarına göre “%35,93” hem de diğer
şirketlere oranla düşük seviyede gerçekleşmiştir. Dönen varlık oranının bu kadar düşük seviyede
olması Kısa Vadeli Yabancı Kaynak (KVYK) oranına bakılmasını gerekli kılabilir. Şirketin KVYK
oranı %3,20 düzeyinde olup oldukça hassas bir yapı sergilemektedir. Ayrıca, şirketin varlık yapısı
içerisinde duran varlıklarının oranı %98,29 düzeyindedir. AYCES şirketinin duran varlık
yatırımlarına önem vermesi dönen varlıklarının düşük seviyede kalmasının sebep olmuştur.
Diğer şirketlerin dönen varlık oranı ise %10 ile %78 aralığında dağılım sergilemiştir. BİST
şirketlerinin dönen varlık değerlerinin ortalaması “%35,93” düzeyinde gerçekleşmiştir. BİST
şirketlerinin ortalama değeri ile bir karşılaştırma yaptığımızda şirketlerin dönen varlık
değerlerinin dengeli bir dağılım sergilemediği dalgalı bir görünüme sahip oldukları
görülmektedir. Ortalama değere en uzak şirket, %83,18 oranı ile UTPYA şirketi olup, en yakın
şirket ise %37,93 oranı ile METUR şirketidir. Dönen varlık kalemleri içerisinde ticari alacak
oranının en yüksek olduğu şirket %30,38’lik bir pay ile PKENT şirketidir. Ticari alacak oranının
yüksek olması şirketin müşterilerine kredili mal ve hizmet sunduğu, anlamına gelmektedir.
Yapılan mali tablo incelemelerinde, PKENT şirketinin alacaklarının farklı vadelere sahip senetli
alacak şeklinde olduğu alacakların tamamının reeskonta tabi tutulduğu tespit edilmiştir. Dönen
varlık yapısı içerisinde, yüksek oranda stoklara sahip olan şirket ise METUR şirketidir. Turizm
sektöründe stok seviyesinin çok yüksek olması beklenmez. Bu durum hizmet sektörünün
karakteristik bir özelliğidir. METUR şirketinin stoklarının yüksek düzeyde olmasının sebebi
sahip olunan satılık ve kiralık konaklama tesislerinin varlığıdır.

Tablo 2. BIST Turizm Şirketlerinin Varlık Hesaplarının Dikey Yüzdeler Yöntemine Göre Analiz
Sonuçları (%)
ŞİRKETLER
KALEMLER

AVTUR KSTUR MAALT METUR ULAS UTPYA PKENT MERIT AYCES TEKTU ETILR ORT
2019
2019
2019
2019 2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019 2019

Dönen V.

10,91

47,34

78,73

37,93 48,31

83,18

39,21

25,94

1,71

7,89

Nakit,Nakit B.
Finansal Yat.
Ticari Alc.
Diğer Alc.
Stoklar
Diğer Dön.V
Sat. A. El. T.V.
Duran V.
Diğer Alc.
Finansal Yat.
Kul.Hakkı V.
Şerefiye
Yat.Amç.Gym.
Maddi DV
Mad. Olm D.V
Ert.Vergi V.
Diğer Dur. V.
TOPLAM V.

0,05
0
0,66
10,11
0,03
0,06
0
89,09
0,05
0
0
0
62,30
26,72
0,02
0
0
100

44,21
0,01
0,11
0,01
2,47
0,53
0
52,66
0,02
0,09
0
0
0
52,50
0,05
0
0
100

78,52
0
0,04
0
0
0,17
0
21,27
0
0
0
0
11,85
9,41
0,01
0
0
100

16,13
0
9,46
0,02
6,35
3,85
2,12
62,07
0,12
0
1,59
0
1,50
46,23
5,92
1,54
5,17
100

0,72
0,85
0,21
4,22
0
0,21
76,97
16,82
1,21
3,42
0,02
0
0,11
11,95
0
0
0,11
100

4,58
0
30,38
0,20
2,28
1,77
0
60,79
0,06
0
0
0
0,63
56,77
0,90
2,43
0
100

0,07
0
24,75
0
0
1,12
0
74,06
0
71,25
0
0
0
0
0
0,58
2,23
100

0,78
0
0,37
0,03
0,19
0,34
0
98,29
0
0,08
3,37
0
0
93,75
0,22
0
0,87
100

0,06
0
0,85
6,54
0,03
0,41
0
92,11
0,01
0
0,02
0
24,50
67,58
0
0
0
100

12,49
30,63
0
3,28
0
1,91
0
51,69
0
0
0
0
48,49
2,42
0,05
0,73
0
100
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14,07 35,93
0,39
0
1,93
6,45
0,63
3,46
1,21
85,93
0
10,83
14,53
8,97
27,75
6,14
11
6,71
0
100

14,36
2,86
6,25
2,81
1,09
1,26
7,30
64,07
0,13
7,79
1,78
0,82
16,10
33,95
1,65
1,09
0,76
100
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Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin dikey analiz yöntemi ile duran varlık yapıları
incelendiğinde, duran varlık oranının %51 ile %98 oranında bir paya sahip olduğu tespit
edilmiştir. Duran varlık oranının en yüksek olduğu şirket %98,2’ lik bir oran ile Altın Yunus
Çeşme Şirketidir (AYCES). AYCES şirketinin maddi duran varlıklarının büyük bir paya sahip
olmasının sebebi otelin ortak kullanım alanlarına ve demirbaşlara yönelik yapmış olduğu
yatırımlardır. AYCES şirketini, %92.11 oran ile TEKTU şirketi, üçüncü sırada ise %89,09 oranı ile
AVTUR şirketi takip etmektedir. Diğer şirketler %85 ile %21 aralığında dağılım göstermiştir.
Mevcut şirketler içerisinde duran varlık oranının en az olduğu şirket %16,82 oranı ile UTPYA
şirketi, ardından ise %21,7’lik yüzde ile (MAALT) “Marmaris Altın Yunus Turistik Tesisleri” dir.
Duran varlık oranının düşük seviyede olması şirketin ilgili dönemde duran varlık yatırımı
yapmamış olduğu veya finansal kiralama yoluna gitmiş olabileceği ihtimalini gündeme
getirmektedir. Borsa İstanbul’ da işlem gören turizm şirketlerin duran varlık ortalaması %64,07
oranında gerçekleşmiştir. Bu oran üzerinden bir değerleme yapıldığında AYCES “Altın Yunus
Çeşme” şirketinin %98,28 oranına sahip olduğu, TEKTU %92,11 ve AVTUR şirketinin ise %89,09
oranı ile ortalamanın üzerinde olduğu, ÜTOPYA şirketinin ise % 16,82 oranı ile ortalamanın çok
altında bir seviyede duran varlığa sahip olduğu tespit edilmiştir. MAALT şirketi dışındaki diğer
şirketlerin ise %98,28 ile % 16,82 Aralığında hareket ettiği görülmektedir.

Kaynak Hesaplarına Yönelik Bulgular
2019 yılında Borsa İstanbul’ da faaliyet gösteren turizm şirketlerinin kaynak hesaplarının dikey
yüzde yöntemine göre elde edilen analiz sonuçları Tablo 3’ te yer almaktadır. Kaynak hesapları
analiz edilirken toplam oranının dağılımı üzerinden yorum yapılmıştır.
Kısa vadeli yükümlülükler içerisinde en fazla paya sahip olan şirket %77,05 oranıyla UTPYA
şirketidir. UTPYA şirketinin KVYK oranının yüksek olmasının sebebi, dönen varlık grubunda
yer alan “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara Ait Yükümlülükler” den kaynaklandığı
görülmektedir. UTPYA şirketini %73,66’lık oranla ETILR şirketi takip etmektedir. En düşük kısa
vadeli yabancı kaynak oranı ise %3.20 ile AYCES şirketine aittir. Tablo 3’ü incelediğimizde
AYCES şirketinin varlıklarının yabancı kaynak ile değil öz kaynak ile finanse ettiği
görülmektedir. Diğer şirketler %4 ile %28 aralığında dağılım sergilemiştir. Kısa vadeli
yükümlülüklerin dağılımını incelediğimizde finansal borçları en yüksek olan şirketlerin %14.22
ile METUR şirketi, % 7.47 ile TEKTU şirketlerine ait olduğu görülmektedir.
BİST’ da işlem gören turizm şirketlerin kısa vadeli yabancı kaynak ortalaması ise %22,25
düzeyinde gerçekleşmiştir. UTPYA %77,05 oranıyla, ETILR%73,66 oranıyla ortalamanın
üzerinde bir seviyede olduğu, tespit edilmiştir. AYCES %3,20, AVTUR %4,31, KSTUR%5,62,
MAALT%5,06 oranı ile ortalamanın altında bir seviyede KVYK oranına sahip olan şirketlerdir.
Diğer şirketler ise %10 ile %28 aralığında dağılım göstermiştir. Kısa vadeli yükümlülüğe sahip
olmak dönen varlık oranı ile değerlendirilmesi gereken bir orandır şirketler kısa vadeli borçlarını
ödeyebilecekleri fona sahip olmazlar ise finans problemi yaşayabilir ve mali krizler kaçınılmaz
olabilir. Bu açıdan bir değerleme yapıldığında ETILR şirketinin dönen varlık oranının %14,07,
KVYK %73,66 oranı dikkat çekmektedir. Şirketin KVYK içerisinde diğer borçların yüksek olduğu
görülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda diğer borç kalemleri içerisinde yer alan ilişkili
taraflara borçların ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. İlişkili taraflara borçların yapısı faaliyet
raporları içerisinde incelendiğinde eskiden ortak olan şirketlere, ana ortaklara, dolaylı ortaklara
borçlar olduğu tespit edilmiştir. Özetle, şirketin kısa vadeli borçlarının genel yapısının vadeye
bağlanmış finansal borç ve ticari borçlardan oluşmadığı görülmektedir. Kısa vadeli borçların
yapısı içerinde dikkati çeken diğer bir kalemde finansal borçların genel görünümüdür. Banka ve
ve kredi kurumlarına olan borçları ifade eden finansal borçların en yüksek seviyede olduğu
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şirket, % 14,22 oranı ile METUR şirketidir. Ticari borç oranının en yüksek olduğu şirket ise % 6,87
oranı ile PKENT şirketidir. Ticari borç oranının finansal borç oranından yüksek olması işletmenin
piyasadaki kredisini kullandığı anlamına gelirken, vade ve nakit giriş çıkışlarında bir sorun
olmadığı müddetçe tercih edilebilecek bir yöntem olarak nitelendirilebilir.

Tablo 3. BİST Turizm Şirketlerinin Kaynak Hesaplarının Dikey Yüzdeler Yöntemine Göre Analiz
Sonuçları (%)
ŞİRKETLER
AVTUR KSTUR MAALT METUR ULAS UTPYA PKENT MERIT AYCES TEKTU ETILR ORT
KALEMLER
2019
2019
2019
2019 2019
2019
2019
2019
2019
2019 2019 2019
Kısa Vadeli
4,31
5,62
5,06
18,66 10,98
77,05
28,93
6,37
3,20
10,94 73,66 22,25
Yük.
Finansal Borçlar
0
0
0
14,22 7,58
0
1,12
0
0,91
7,47
3,80
3,19
Diğer Finansal
0
0
0
0
0
0,01
0,11
0
0
0
0
0,01
Y.
Ticari Borçlar
0,60
2,89
0,21
0,92 0,01
0,30
6,87
0,57
1,20
0,51
4,02
1,65
Diğer Borçlar
2,40
1,48
0,01
3,28 0,13
0,01
2,29
1,81
0,07
0,35 43,47
5,03
Ertelenmiş Gel.
0
0
2,90
0
3
0,04
16,89
0
0,28
2,41
2,05
2,51
Müş. Söz.
0,09
0,43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05
D.Yük.
Dnm Kâr V.
1,01
0
0,23
0
0
0
0
3,54
0
0
0
0,43
Yük.
Borç Karşılıkları
0,15
0,25
1,64
0,02
0
0
0,12
0,29
0,68
0,15
1,95
0,48
Diğer K.V Yük.
0,06
0,57
0,07
0,22 0,26
0,02
1,53
0,16
0,06
0,05 18,37
1,94
Sat.A.El.Tut.D.V
0
0
0
0
0
76,67
0
0
0
0
0
6,97
Uzun Vadeli
7,02
1,33
41,50
68,59
7
0,63
8,63
3,15
17,18
18,51 14,03 17,05
Yük.
Finansal Borçlar
0
0
0
68,51 3,11
0
0
0
5,52
9,29 11,96
8,94
Ert.Gel.
0
0
41,14
0 3,07
0
0
0
0
0
0
4,02
Uzun Vad.Karş.
0,06
0,92
0,36
0,08 0,82
0
5,93
1,64
0,51
0,07
1,57
1,09
Müş. Söz.
0
0,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
D.Yük.
Diğer UVK
0
0
0
0
0
0
0,62
0
0
0,30
0,50
0,13
Ert. Vergi Yük.
6,96
0,33
0
0
0
0,63
2,08
1,51
11,15
8,85
0
2,86
Yükümlülükler
11,33
6,95
46,56
87,25 17,98
77,68
37,56
9,52
20,38
29,45 87,69 39,30
Öz Kaynaklar
88,67
93,05
53,44
12,75 82,02
22,32
62,44
90,48
79,62
70,55 12,31 60,70
Ödenmiş
43,11
8,01
3,34
50,65 36,37
5,75
1,66
5,03
8,87
23,59 100,80 26,11
Sermaye
His.Snd.İhraç
0
0
0
0,01
0
2,80
0
0
0,05
0
0
0,26
Pr.
Kâr.Ay.K.Yedek.
0,59
8,92
2,10
0,12 52,61
0,06
1,64
1
0,04
0,09
0,17
6,12
Geç.Yıl K/Z
18,07
35,72
5,72
-38,08 -19,03 -29,95
12,15
31,48
-6,18
-1,73 107,88 -9,06
Dön Net K/Z
7,16
26,49
10,42
0,01 -3,45
-1,18
20,89
14,21
0,98
-3,50 -1,66
6,40
Diğer Öz S.Kal.
19,74
13,91
31,86
0,05 15,52
44,84
26,10
38,76
75,86
52,10 20,88 30,87
TOPLAM
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
KAYNAKLAR

Uzun vadeli yükümlülüklerin dikey yüzdeler yöntemine göre sonuçları incelendiğinde, şirketler
içerisinde METUR şirketinin %68,59’ luk oranla en yüksek paya sahip olan şirket olduğu
görülmektedir. Konaklama sektöründeki yatırımların uzun vadeli olması uzun vadeli finansal
borçlanma ile yatırımların finanse edilmesi diğer değişkenler sabitken doğru kabul edilebilir.
Şirketin % 68,59 oranındaki yükümlülüğünün sebebi ise finansal borçlarıdır. Finansal borçlar;
işletmenin herhangi bir kredi kuruluşundan aldığı borçları ifade eder. METUR şirketinin finansal
borçlarının tamamı bankadan alınan kredilerden oluşmaktadır. Şirketlerin uzun vadeli
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yükümlülükler şeklinde fon temin etmesi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal
değişkenler dikkate alınarak karar verilmesi gereken bir konudur. Aynı zamanda, çekilen
kredilerin ulusal para cinsinden olup olmaması ve faiz oranı, değerlendirilmesi gereken
konulardan bir diğeridir. UVYK içerinde ertelenmiş gelirler kaleminin en yüksek olduğu şirket
%41,14 oranla MAALT şirketidir. UVYK içerisinde dikkati çeken diğer bir oranda “Ertelenmiş
Vergi Yükümlülüğü” dür. Vergiye tabi kar (mali kar) üzerinden hesaplanan vergi tutarı ile
muhasebe karı (ticari kar) üzerinden hesaplanan vergi tutarı arasındaki farka “Ertelenmiş Vergi”
adı verilmektedir. Ertelenmiş vergi, ticaret kanunları ve vergi kanunları arasında muhasebe
konusunda var olan farklardan kaynaklanmaktadır (Göğüş Sümer, 2010: 14). Bu oranın AYCES
şirketinde %11,15, TEKTU şirketinde ise %8,85 oranında gerçekleştiği görülmektedir. BİST’ da
işlem gören turizm şirketlerin uzun vadeli yükümlülüklerinin ortalaması ise %17,05 oranında
gerçekleşmiştir. Ortalamanın üzerinde olan şirket % 68,59 oranı ile METUR, %41,50 oranı ile
MAALT şirketidir. Ortalama seviyenin altında olan şirketler ise %0,63 ile ÜTOPYA ve %1,33
oranı ile KSTUR şirketleridir. Toplam yükümlülükler dikey yüzdeler yöntemi ile analiz
edildiğinde en fazla yükümlülüğün olduğu şirketin% 87,69 ETILR, çok az bir farkla %87,25 oran
ile METUR şirketine ait olduğu görülmektedir. En az yükümlülüğe sahip olan şirket ise 6,95
orana sahip olan KSTUR şirketidir.
İşletmenin sahip olduğu varlıklar, kısa ya da uzun vadeli yükümlülüklerle veya öz kaynaklarla
finanse edilir. Öz kaynak, “Varlıklar üzerinde işletme sahip ve sahiplerinin haklarını ifade eden
kalemdir” (Küçüksavaş, 2005: 42). Varlıklarını en yüksek oranda öz kaynakla finanse eden şirket
% 93,05’ lik oran ile KSTUR şirketidir. Şirketin öz kaynak oranının yüksek olmasına rağmen
ödenmiş sermaye oranı %8,01 düzeyinde gerçekleşmiştir. Öz kaynak oranı en yüksek ikinci şirket
ise MERIT AŞ’ dir. Şirketin ödenmiş sermeyesi ise %5,03 düzeyindedir. Öz kaynak dağılımında
dikkat çeken bir diğer nokta ise ETİLER şirketinin öz kaynak oranının diğer şirketlere göre daha
az düzeyde olmasına rağmen (%12,31)ödenmiş sermayenin yüksek olmasıdır. Şirketler içerisinde
2019 yılı verilerine göre en çok kar eden şirket%26,49 oranı ile KSTUR ve 20,89 oranı ile
PETROKENT şirketidir. Öz kaynakların dikey yüzdeler yöntemine göre analizinde dikkati çeken
diğer bir hususta METUR, ULAŞ, UTPYA, AYCES, TEKTU, ETİLER şirketinin geçmiş yıl zararına
sahip olmasıdır. BİST’ da işlem gören turizm şirketlerin öz kaynaklarının ortalaması ise %60,69
oranında gerçekleşmiştir. Şirketlerinin öz kaynak yapıları incelendiğinde, toplam kaynaklar
içerinde öz kaynakların, en düşük paya sahip olduğu şirket ise %12,31’lik bir oran ile ETLR şirketi
olduğu tespit edilmiştir. Diğer şirketler %12,75 ile% 88,67 oranında bir dağılım göstermektedir.
Turizm sektöründe konaklama işletmelerinin varlıklarının finansman sürecinde öz kaynakların
ağırlığı, her bir şirketin kendi iç dinamiklerine göre değişkenlik göstermektedir.

Gelir Tablosu Hesaplarına Yönelik Bulgular
Gelir tablosu iki bilanço tarihi arasında kâr kaleminde oluşan hareketlerin kavranmasına ve
analizine olanak vermesi açısından da önem taşımaktadır. “Gelir tablosu işletmenin belirli bir
dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların
sonucunda işletmenin elde ettiği dönem karını yâda uğradığı dönem zararını topluca gösteren temel mali
tablodur” (Akdoğan ve Tenker, 1992: 106). Gelir tablosundaki bilgilerle; yöneticiler, işletmeye
kaynak sağlayan ortaklar, işletmede çalışanlar ve işletmeden alacaklı olan üçüncü şahıslar ile
işletme sahiplerinin ve diğer kişilerin haklarını koruyan kamu kuruluşları, vergi daireleri
ilgilenmektedir. İşletme yöneticileri, yükümlülüklerini yürütmek için bu bilgilerden
yararlanarak, işletmenin çeşitli faaliyetlerinin kârlılığını kontrol ederek gerekli önlemleri
almaktadır. Aynı zamanda yöneticiler geçmiş dönemlere ilişkin faaliyet sonuçları ile
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karşılaştırılmalı gelir tabloları düzenlemek suretiyle işletmenin gelecekteki kârlılığı ve büyüme
eğilimleri hakkında bilgi edinebilmektedirler (Akdoğan ve Tenker, 1992: 106).
Gelir tablosunun bölümleri aşağıdaki gibidir.
1)Brüt Satış Kâr/Zarar bölümü
2)Faaliyet Kâr/Zarar Bölümü
3)Olağan Kâr/Zarar Bölümü
4)Olağandışı Kâr/Zarar Bölümü
5)Dönem Kâr/Zarar Bölümü
2019 yılında Borsa İstanbul’ da faaliyet gösteren turizm şirketlerinin gelir tablosu hesaplarının
dikey yüzde yöntemine göre elde edilen analiz sonuçları Tablo 4’ te yer almaktadır. Gelir tablosu
analizi yapılırken ULAŞ şirketinin gelir tablosu verileri “0” olduğu için analize dâhil
edilmemiştir. Gelir Tablosu hesapları analiz edilirken satış hasılatı oranının dağılımı üzerinden
yorum yapılmıştır. 2019 yılında BİST’ da faaliyet gösteren turizm şirketlerinin dikey yüzdeler
yöntemine göre analiz sonuçları Tablo 4’de yer almaktadır
Tablo 4. BİST Turizm Şirketlerinin Gelir Tablosu Hesaplarının Dikey Yüzdeler Yöntemine Göre
Analiz Sonuçları (%)
ŞİRKETLER
AVTUR KSTUR MAALT METUR UTPYA PKENT MERIT AYCES TEKTU ETILR ORT
KALEMLER
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
Hasılat
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
Satışların Maliyeti
-80,36 -53,31
-53,12
-49,62 -70,88
-67,45
-2,89 -60,80 -77,48 -72,19 -58,81
BRÜT KÂR
19,64
46,69
46,88
50,38
29,12
32,55 97,11 39,20
22,52 27,81 41,19
(ZARAR)
Pazarlama, S. ve
0%
-0,53
0%
-1,52
-1,71
-4,90 -15,49
-3,52
-6,22 -0,24 -3,41
Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim
-30,75
-2,82
-66,03
-10,25
-8,83
-1,86 -33,54 -20,07 -21,24 -56,23 -25,16
Gideri (-)
Diğer Faaliyet
27,95
8,14
2,94
7,09
4,78
1,73
7,84
1,06
17,24 31,69 11,05
Gelirleri
Diğer Faaliyet
-5,08 -14,13
0%
-8,64
-1,67
-7,55
-1,58
-0,75 -32,93 -48,56 -12,09
Giderleri (-)
ESAS FAALİYET
11,77
37,14
-16,21
37,07
21,68
19,97 54,34 15,91 -20,64 -45,51 11,55
KARI/ZARARI
Net Faaliyet
-11,11
43,33
-19,15
38,61
18,57
25,79 48,08 15,60
-4,95 -28,65 12,61
Kar/Zararı
Yatırım Faal.Gelirler
157,32
0
1,33
0,25
0%
0%
8,64
0,11
41,78 102,53 31,20
Yatırım Faal.
-4,53
-0,01
0%
-2,84
0%
0%
-0,49
0% -44,10 -43,48 -9,55
Giderler (-)
FİNANSMAN
GİDERİ ÖNCESİ
164,56
37,33
-14,88
34,48
21,68
19,97 62,49 16,03 -22,96 13,53 33,22
FAALİYET
KÂRI/(ZARARI)
Finansal Gelirler
0%
14,47 523,82
0%
25,78
8,05
0,14
0,95
63,26
1,19 63,77
Finansal Giderler (-)
-5,14
-6,48
-63,64
-31,06
53,12
-10,17
-0,42 -11,49 -138,96 -27,67 -24,19
SÜRDÜRÜLEN
FAALİYETLER
159,43
45,32 445,30
3,42
-5,66
17,85 62,21
5,48 -98,66 -12,95 62,17
VERGİ ÖNCESİ
KÂRI/(ZARARI)
Sürdürülen
-17,39
-8,86
-93,56
3,40
0,54
-4,80 -11,90
0,35
5,95
7,89 -11,84
Faaliyetler Vergi
Gelir/Gideri
DÖNEM
142,04
36,46 351,74
0,02
-5,12
13,05 50,30
5,83 -92,71 -5,05 49,66
KÂRI/ZARARI
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Şirketlerin gelir tablosu içerisinde yer alan, kalemler incelendiğinde şirketler içerisinde satış
maliyeti en yüksek olan şirket AVTUR şirketidir. AVTUR şirketinin satış hasılatının %80,6’sı satış
maliyeti oluşturmaktadır. Bu durum şirketin %19.64 oranında brüt k/z’a sahip olmasına neden
olmuştur. Mevcut şirketler arasında da en düşük brüt k/z’ a sahip olan şirket AVTUR şirketidir.
En düşük maliyete sahip olan şirket ise %2.89 oranla ile MERİT şirketidir. Satılan ticari mal
maliyetleri, şirket ’in ilişkili taraflara yaptığı ticari mal satışlarının maliyetinden oluşmaktadır.
Satış maliyetinin düşük olması brüt k/z oranını yüksek kılacaktır, MERİT şirketinin de brüt k/z’ı
ise %97.11 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Brüt k/z’ ı oranının şirket ortalaması %41.19
düzeyinde gerçekleşmiştir. Turizm şirketlerinin brüt k/z’ nın genel dağılımı ise %19.63 ile %97.11
oranında dağılım göstermiştir. Brüt k/z’ dan faaliyet giderleri çıkarıldıktan sonra faaliyet k/z’ ına
ulaşılır. Faaliyet k/z işletmenin ana faaliyetlerinden elde etmiş olduğu kardır. Tablo 4
incelendiğinde, ETİLR şirketinin %56.23 ile en yüksek genel yönetim giderine sahip olduğu,
MERİT şirketinin ise %15.49 ile en yüksek pazarlama satış dağıtım giderine sahip olduğu
görülmektedir. ETİLR şirketi diğer faaliyet gelirleri ve giderleri açıcından en yüksek paya sahip
olan şirket görünümündedir. Esas faaliyet k/z sonuçları, MAALT şirketi ve ETİLR şirketinde
zarar olarak, diğer şirketlerde ise kâr olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet kar ve zararının zarar ile
sonuçlanması şirketlerin ana faaliyet konularına yönelik hizmet sunarken zarar ettiklerinin
göstergesidir. Ancak bu durum dönemi zarar ile sonlandıracakları anlamına gelmez nitekim
MAALT şirketi bu duruma rağmen dönemi kar ile sonuçlandırmıştır. Faaliyet k/z tutarına
finansal gelirler eklenirken finansal giderler çıkarılır ve vergi öncesi k/z rakamına ulaşılır.
Finansal gelirler içerisinde MAALT şirketinin oranı dikkat çekici bir düzeydedir.(% 523,82). Bu
oranın sebebi şirketin varlık yapısı içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıklarının yüzdelik
payıdır. MAALT şirketinin mevcut varlıklarının %78.52’si nakit ve nakit benzeri varlıklardan
oluşmaktadır.
Gelir tablosunun son kalemi olan dönem k/z sonuçları incelendiğinde 3 şirketten ETİLR, TEKTU,
UTOPYA şirketlerinin zarar ettiği diğer şirketlerin ise dönemi kâr ile kapattığı görülmektedir.
Gelir tablosu birçok farklı bakış açısıyla yorumlanarak analiz edilebilir. Şirketlerin esas faaliyet
k/z ve dönem k/z’ı temel alınarak bir inceleme yapıldığında MERİT şirketinin esas faaliyet kârı
%54 oranı ile en yüksek şirket olduğu görülmektedir. MAAL şirketi ise % 351,74 oranı ile en
yüksek dönem kârına sahip olan şirkettir. Şirketin esas faaliyet k/z sonucuna bakıldığında %16.21
oranında zarar ettiği, ancak finansal gelirlerinin yüksek olmasıyla dönemi kâr ile kapattığı dikkat
çeken unsurlar arasındadır. Şirket varlıklarını esas faaliyetinden daha yüksek getiriye sahip
finansal yatırımlarda değerlendirmiştir. Ayrıca şirket esas faaliyet karında %-16.21 zarar etmiştir.
Bu bağlamda şirket fonlarını doğru yatırımlarda değerlendirerek doğru bir karar verdiği
söylenebilir.

SONUÇ
Finansal tablolar işletmelerin çeşitli çıkar gruplarına bilgi sahibi olmaları için yardımcı olan en
önemli araçlardır. Bu kapsamda, söz konusu çıkar grupları çeşitli analiz yöntemleri yardımıyla
işletmelerin likidite durumları, finansal durumları ve kaynak dağılımları gibi birçok konuda bilgi
sahibi olabilirler. Mali tablolarda yer alan kalemlerin oransal dağılımını ve ağırlığını gösteren
analiz türü “Dikey Yüzdeler Yönetimi” dir. Çalışmada turizm sektöründe faaliyet gösteren
BIST’e kayıtlı şirketlerin mali tabloları dikey analiz yöntemi ile incelenmiş ve şirketlerin varlık ve
kaynak yapısı, karlılık durumu ile maliyet yapıları elde edilen sonuçları göre yorumlanmıştır.
Çalışmanın sonuç kısmı 3 başlıkta incelenmiş olup sonuçlar şu şekildedir.
Şirketlerin dönen varlık oranlarının ortalama bir dağılım sergilemediği ve her bir şirketin
birbirinden çok farklı bir görünüme sahip olduğu tespit edilmiştir. Dönen varlık payının en az
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olduğu şirket AYCES şirketi olup (%1,71) şirketin kısa vadeli yabancı kaynaklarının (%3,20)
ödemesiyle ilgili finansal bir problem yaşaması olasılık dâhilindedir. ETİLR şirketinin ise dönen
varlık oranının %14 düzeyinde olmasına rağmen kısa vadeli yabancı kaynak oranı %73,66
seviyesindedir ve mevcut şirketler içerisinde likidite sıkıntısı yaşama olasılığı en yüksek şirkettir.
Duran varlıklar açısından bir değerleme yaptığımızda AYCES şirketinin en fazla duran varlık
yatırımı yapan şirket olduğu görülmektedir (% 98.29). Duran varlık oranının genel dağılımı
açısından turizm sektörünün duran varlık ağırlıklı bir yapı sergilediği görülmektedir bu sonuç,
Karadeniz ve diğerleri 2017 çalışmalarının sonuçları ile örtüşmektedir.
Kaynak hesapları ile ilgili analiz sonuçlarında ise toplam yükümlülükler açısından en fazla orana
sahip olan şirketler METUR (%87.69) ve ETİLR (%87.25) şirketidir. Kısa vadeli yabancı kaynak
oranının en yüksek olduğu şirketler ETİLR %73.66, UTPYA %77.05 oranı ile en yüksek
şirketlerdir. Her iki şirketinde dönen varlık yapısı incelendiğinde ödeme konusunda problem
yaşayacağı görünümü hâkimdir. Uzun vadeli yabancı kaynak açışından elde edilen sonuca göre,
METUR şirketi %68.59 oranıyla ilk sıradadır. Şirketlerin büyük çoğunluğu öz kaynak ile
finansmana ağırlık vermiştir. Yaklaşık 6 şirketin öz kaynak oranının %70 ve üzeri olduğu tespit
edilmiştir.
Gelir tablosu ile ilgili yapılan analiz sonucunda en dikkat çeken sonuç, MERİT şirketinin dışında
şirketlerin tamamının %50’ nin üzerinde satış maliyetine sahip olduğudur. Özellikle ETİLR
(%72,19) TEKTU, (%77,48) AVTUR (%80,36) şirketlerinin maliyeti yüksek düzeydedir. Satış
maliyetlerinin yüksek olması ETİLR ve TEKTU, şirketlerinin dönemi zararla sonuçlandırmasına
sebep olmuştur.
Yapılan analiz sonucunda turizm sektöründe faaliyet gösteren BİST’ a kayıtlı analize dâhil edilen
şirketlerin dönen varlık yapısının istikrarlı olmadığı, duran varlık ağırlıklı bir görünüm
sergilediği tespit edilmiştir. Finansman açısından ise, şirketlerin öz kaynak finansmanına ağırlık
verdiği yüksek maliyete katlanmalarına rağmen üç şirket dışında diğerlerinin kar ettiği tespit
edilmiştir. 2019 yılından önceki yıllarda 2015-2016 yılında yaşanan olumsuzluklar, Rusya ile
yaşanan problemler sektörü olumsuz etkilemiş turizm sektörünün yüksek borç yükü altına
girmesine sebep olmuştur. Bu durum sektörün tamamının mali tablolarında tahribat yaratmış
ancak özellikle finansal açıdan problem yaşayan şirketlere yansımasını 2019 yılına kadar
sürdürmüştür. Şirketlerin yaşadığı finansal problemlerin sebebini sadece ekonomik ve siyasal
dalgalanmalara bağlamak elbette anlamlı değildir ancak turizm sektörü gibi hassas sektörler bu
durumdan daha fazla etkilenmektedir. 2019 yılında, geçmişte yaşanan tüm olumsuzluklara
rağmen şirketlerin büyük çoğunluğunun dönemi kar ile sonlandırması sektörün olumsuzluklara
olan direncinin bir göstergesidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında turizm işletmelerinin
finansal analiz tekniklerinden faydalanarak mevcut durumlarını kontrol altında tutmaları ve
sektördeki diğer işletmeler ile finansal tablolarını karşılaştırarak durum tespiti yapmaları için
finansal analizlerden faydalanmaları kaçınılmaz olmaktadır.
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Öz
Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılığın yansıması olarak kadın
çalışmaları sıklıkla incelenen alan haline gelmiştir. Hizmet sektörü içinde yer alan ve işlerin
önemli bir bölümünün kadın odaklı olması nedeni ile turizm sektörü; emek-yoğun yapısı
yanında kadın-yoğun özelliği de göstermektedir. Turizmin sayısal olarak büyümesi ve sosyoekonomik etkilerinin bireylerin gelişimlerine katkısı nedeni ile kadın ve turizm olgularını birlikte
ele alan çalışmalarda artış yaşanmaktadır. Çalışmada bibliyometrik yöntem ile Vosviewer paket
programı kullanılarak “kadın” ve “turizm” kavramlarına yönelik içerik analizi yapılmıştır.
Çalışma kapsamında Web of Science veri platformundan elde edilen 3245 çalışma incelemeye
tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler görsel haritalama tekniği kullanılarak analiz edilmiştir.
Anahtar sözcükler üzerinden yapılan eşdizimlik analizine göre altı farklı tema belirlenmiş ve
Tourism, Gender, Cross-Border Reproductive Care, Motivation, Sustainable Tourism ve
Segmentation olarak gruplandırılmıştır. Araştırma kapsamında en çok makale türünde
çalışmaya ulaşılmıştır. Alanyazında kadın konusunun ağırlıklı olarak konaklama işletmeleri
ölçeğinde incelendiği belirlenmiş ve çalışmaların 1975’te başlayıp 2010 yılından sonra artış
gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre turizmde kadınlar ağırlıklı olarak cam
tavan engelleri, ücret ayrımcılığı, çalıştıkları departmanlar ve yönetim kademelerindeki rollerine
ilişkin konularda incelenmektedir.
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Abstract
Women's studies have become popular area in recent times as a reflection of the sensitivity to
gender equality. The tourism sector is a part of the service sector and significant part of the work
is women oriented. In addition to its labor-intensive structure, tourism also shows a "womanintensive" feature. Due to continuous growth of tourism and contribution positive effects to socioeconomic development of individuals, it has been an increase sein studies dealing with “women
and tourism" topics together. A content analysis on the concepts of "women" and "tourism" has
been performed using the Bibliometric method and Vosviewer programme. Within the scope of
the study, 3245 studies obtained from the Web of Science data platform and analyzed using visual
mapping technique. According to the co-occurrence analysis made on the keywords of studies,
six different themes were determined and these were grouped as Tourism, Gender, Cross-Border
Reproductive Care, Motivation, Sustainable Tourism and Segmentation. The obtained document
type within the scope of their search is the article. It has been determined that the issue of women
is mainly studied in the accommodation enterprises. In literature, women-oriented studies
started in 1975 and increased after 2010. According to research findings women in tourism are
predominantly determined on glass ceiling barriers, wage discrimination, working departments
and their roles in management levels.
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GİRİŞ
Sürdürülebilir kalkınma için bireylerin özgürlüklerinin, fırsatlarının ve tercih haklarının
çeşitlendirilmesi, refah düzeylerinin arttırılması, daha sağlıklı ve mutlu yaşam sürmelerinin
sağlanması oldukça önemlidir (Görgün Baran, 2016: 20). Kişilerin ekonomik, siyasal ve sosyal
hayatta hak ve imkânlardan eşit ölçüde yararlanması, toplumsal eşitlikçi bir ortamın
yaratılmasına olanak sağlamaktadır (Neziroğlu, 2018: 1). Ancak toplumu oluşturan kadın ve
erkekleri birbirinden ayıran bir dizi toplumsal ve kültürel değer yargıları bulunmaktadır. Kadın
ve erkek arasında bulunan toplumsal ve kültürel farklılıkları toplumsal cinsiyet kavramı ile
açıklamak mümkündür (Yüksel, 1999: 69). Toplumsal cinsiyet bireyin biyolojik cinsiyetinin
ötesinde ataerkil sistemin oluşturmuş olduğu kadınlık ve erkeklik kavramlarıyla ilişkilidir
(Kaypak, 2014: 345). Bu durum kadın ve erkek arasında tüm alanlarda eşitsizliği ortaya
çıkarmakta ve birini ötekine daha avantajlı hale getirmektedir (Özateş, 2015: 18).
J. S. Mill (1869) “The Subjection of Women” adlı kitabında, kadınlara yönelik baskıları eleştirmiş
ve kadınların özgür olmaları gerektiğini dile getirmiştir. Bireylerin baskı altında kaldıkları zaman
her bakımdan mutsuz olacaklarını, bunun sonucunda hayatlarını anlamlı kılamayacaklarını şu
sözlerle dile getirmektedir: “Bir cinsin diğerinin üzerinde üstünlük kurması kendi içinde yanlış
olmaktan öte insanlığın gelişiminin önündeki en büyük engeldir” (Donovan, 1997: 62).
Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için kadınların ekonomik yaşama, sosyal
hayata ve karar mekanizmalarına katılımı hayati önem taşımaktadır. Karar almanın bütün
düzeylerine eşitlikçi toplumsal cinsiyet ana yaklaşımı yerleştirilmeden kalkınma ve çağdaşlık
hedeflerine ulaşılamayacaktır (Boyacıoğlu,2014: 89). Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinden biri olan “Toplumsal cinsiyet eşitliği“ ile kadının her alanda aktif katılımının
sağlanması mümkün olacağı öngörülmektedir.
Toplumsal yaşamın değişmesi ile birlikte üretim ve tüketim döngüsü içerisinde yer alan kadınlar
kamusal alanda özellikle hizmetin yoğun olduğu sektörlerde yer almaktadırlar (Tekin, 2017: 670;
Günlü Küçükaltan, 2019: 113). Öğretmenlik, hemşirelik, hosteslik vb. gibi hizmet sektörü
kapsamındaki mesleklerdekine benzer şekilde turizm sektöründe ifa edilen işlerin bir kısmı
‘kadınsı’ kabul edildiğinden, (resepsiyon, ön büro, yatak yapımı, temizlik, animasyon, mutfak
işleri vb.) işgücünün kadın olması tercih edilmektedir. Bu durum sektörün “emek-yoğun”
olduğu kadar ‘kadın-yoğun’ özelliği de göstermesine neden olmaktadır (Akoğlan Kozak, 1996:
16).
Turizmin alanyazındaki “kadın-yoğun” vurgusu “kadın ve turizm” konusunun araştırılmasını
destekler nitelik taşımaktadır. Bu çalışma, “kadın ve turizm” olgularını birlikte ele alan
çalışmaların durumunu analiz etmek için hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, uluslararası
alanyazında “kadın ve turizm” olgusunu birlikte ele alan çalışmaların belirlenen parametreler
doğrultunda bibliyometrik profilinin çıkartılarak sonuçların görsel haritalama analizi ile ortaya
koyulmasıdır. Günümüzde giderek artan bibliyometrik çalışmalar ışığında “kadın” konusunun
güncel ve önemli olması da çalışmanın yapılmasında etken rol oynamıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için sosyal ve ekonomik bir aktör olan turizm; istihdam
sağlama, döviz girdisi ve ekonomik büyüme açısından oldukça önemli bir sektördür (Kazoğlu,
2018: 6). Yapısı gereği temelde insan ilişkilerine dayanan turizm sektörü farklı sosyo-kültürel
yapıya sahip toplumlar ile etkileşim içerisindedir (Duran, 2009: 1).
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2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemindeki toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi; kadınların
güçlendirilmesi açısından önemli bir araçtır ve bu konuda turizm etkili bir rol oynamaktadır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde cinsiyete duyarlı makro ekonomik politikaların etkin bir şekilde
uygulanması turizm sektöründe kadınların ekonomik olarak güçlenmesini artıracaktır
(UNWTO, 2019).
Emek yoğun bir sektör olan turizm sektöründe otomasyon imkânlarının kısıtlı olması kadın ve
erkek istihdamını her geçen gün arttırmaktadır (Tekin, 2017: 670). Fakat toplumsal cinsiyet algısı,
turizm sektöründe cinsiyet eşitliğinin önündeki en büyük engellerden biridir (İkiz, 2020: 379).
Kadınların turizmde etkin rol oynamalarına ve çalışanların büyük çoğunluğunu oluşturmalarına
rağmen toplumsal cinsiyet karmaşıklıklarının ve ortaya çıkan güç ilişkileri inşasının en belirgin
görüldüğü sektördür (Jordan, 1997: 526; Kinnaird ve Hall, 1996: 100).
İnsanların yeni destinasyonlar tanıma ve oluşturma merakı üzerine önemi artan ve dünyada
sayılı endüstriler arasında yerini alan turizm sektöründe kadının emek sömürüsünün yanında
meta olarak kullanılması en büyük problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Neziroğlu,
2018: 3; Günlü Küçükaltan, 2019: 102).
Küreselleşme ile birlikte dünyada turizm gün geçtikçe gelişmekte ve büyümektedir (Tahtasakal,
2019: 12). İkinci Dünya Savaşından sonra yaşam standartlarının gelişmesi, turizm
faaliyetlerinden beklenti ve isteklerin değişmesi neticesinde alternatif arayışlar gün yüzüne
çıkmaya başlamıştır (Kazoğlu, 2018: 8). Bu arayışlar neticesinde turizmde otantikliğin nasıl yok
edildiği, mekânların nasıl tüketildiği, ahlaki sorumluluğun nasıl göz ardı edildiği, hizmetten
üretim sektörüne nasıl terfi edildiği ve kadının bir meta olarak nasıl kullanıldığı ortaya çıkmıştır
(Günlü Küçükaltan, 2019: 104-105).
Hizmetin baskın olduğu turizm sektöründe kadın üretimde metalaşarak tüketimin öznesi haline
gelmektedir. Kadın bedeni cinsel haz nesnesi haline dönüştürülmüştür (Demez, 2012: 516).
Özellikle kitle iletişim araçlarında kadın bedeninin cinsel bir obje olarak kullanıldığı ve
ticarileştirildiği görülmektedir (Türksever Çapraz, 2019:7-8). Kadının turizmde bir meta olarak
haberlerde, reklamlarda ve afişlerde kullanılması ile mal ya da hizmetler cazip kılınmaya
çalışılmakta çoğu zaman bir destinasyon kadın bedeni üzerinden pazarlanabilmektedir (Günlü
Küçükaltan, 2019: 109-111).
Tarihsel süreç içerisinde toplumsal cinsiyet rolleri gereği eril tahakkümün baskısı ile
sınırlandırılan kadın emeği değersizleştirilerek görünmez kılınmaya çalışılmıştır (Özateş, 2015:
26-27). Küreselleşme ile birlikte değişen ekonomik sistemde kadınlar ekonomik gelir elde etmek
isteyerek evde üretim yapmaya başlamışlardır (Coşar, 2017: 120). Turizm sektörü geleneksel
tarımsal üretimin azaldığı birçok ülkede en önemli endüstri kaynağı olmuştur (Çelik Uğuz ve
Topbaş, 2014: 497).
Turizmde bir kalkınma stratejisi haline gelen “kadın emeği” üretim ve tüketim döngüsü
içerisinde ilerlemektedir (Tuncel, 2009: 26). Turizm sektörü kadınlar için; farklı ölçek
büyüklüğünde gelir sağlayan, ev içi ihtiyaçları karşılayan, serbest meslek-girişimci olarak iş
sahası oluşturan ve kadına toplumda statü kazandıran etki etmektedir (Bayram, 2019: 57).

ALANYAZIN TARAMASI
Alanyazın incelendiğinde “kadın ve turizm” konulu çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Özellikle
uluslararası alanyazında turizmde kadın konusu üzerine yapılan çalışmalar geniş bir perspektifte
var olmaktadır.
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Kinnard ve Hall (1996), yaptıkları çalışmada turizm sektöründe “kadın işi” “erkek işi” ayrımının
olduğunu ve nitelik gerektirmeyen işlerin büyük çoğunluğunda kadınların çalıştığını
belirtmiştir. Biswas ve Cassel’in (1996) çalışmasında turizmde erkeklerin üst düzey önemli
pozisyonlarda görev aldıkları, kadınların ise daha düşük ücretli işlerde (temizlik, ütü, bulaşık
vb.) çalıştıklarını ifade etmektedir. Li ve Leung (2001) tarafından yapılan çalışmada Asya
otellerinde çalışan kadınların kariyer engellerinin kültürel ve toplumsal normlar olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Kattara (2005), Mısır’daki beş yıldızlı konaklama işletmelerinde
gerçekleştirdiği çalışmasında kadınların cam tavan engeline takıldıklarını ve yönetici
pozisyonlarında çok fazla görev alamadıklarını belirtmiştir. Poulston (2008) turizm sektöründe
kadın çalışanların çalışma arkadaşları ya da misafirler tarafından cinsel tacize maruz kaldıklarını
belirtmiştir. Arzjani ve Rahiminezhad (2011) çalışmalarında kadınların turizm sisteminde en
rahat çalıştıkları alanın girişimcilik olduğunu ifade etmişlerdir.
Elde edilen çalışmalarda bazı konuların pek çok yazar tarafından incelendiği tespit edilmiş ve
gruplandırılmıştır. Bu gruplar;
•
•
•
•
•
•
•
•

cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikalar oluşturma ve kadınları güçlendirme projeleri
(Ferguson, 2011; Ferguson ve Alarcon, 2015),
cinsiyete dayalı ücret ayrımı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi (Moreno ve Canada,
2018; Skalpe, 2007),
turizm söyleminde toplumsal cinsiyet rolleri ve yoksulluğun azaltılması (Tucker ve
Boonabaana, 2012; Costa vd., 2012),
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde cinsiyet eşitliği (Ferguson, 2018; Alarcón ve Cole,
2019; Alrwajfah, Almeida-García ve Cortés-Macías, 2020),
kadınların turizm alanında kararlara katılımı (Male ve Costa, 2014),
kadınların turizmde çalışma alanları (Antara vd., 2019),
turizmde cinsiyet eşitliği (Costa vd., 2017; Janta ve Christou, 2019),
kadınların sezonluk, nitelik gerektirmeyen işlerde ve düşük ücretlerle çalışması (Santos
ve Varejão, 2007; Cave ve Kılıç, 2010; Santero-Sanchez vd., 2015; Segovia-Perez vd., 2019;
Hutchings vd., 2020) şeklinde sıralanabilir.

Ulusal alanyazında da turizm ve kadın konusunun akademisyenlerce ilgi gösterilen bir konu
olduğu tespit edilmiştir. Tükeltürk ve Perçin (2008), Mayuk (2013), Ciğer ve Uyar (2016), Sökmen
ve Şahingöz (2017) ve Demirel ve Perçin (2018) yaptıkları çalışmalarda kadınların otel
işletmelerinde üst kademelerde görev alamamaları ve cam tavan engeline takılmalarının
sebebinin toplumsal roller olduğu belirtilmiştir. Kaya (2017) ve Başaran ve Ateş (2019) turizmde
kadınlar kısıtlı alanlarda iş bulabilmelerine rağmen gün geçtikçe artan istihdam sayılarıyla aile
gelirine katkı sağladıkları sonucuna ulaşmışlardır. Tuncel (2009) ve Neziroğlu (2018) yaptıkları
çalışmalarda turizm haberlerinde eril bir dilin hâkim olduğunu ve kadının cinsel bir obje olarak
algılandığı sonucuna ulaşmışlardır. Gebelek (2008) ve Ekiz Gökmen (2011) turizm sektöründe
istihdam edilen göçmen kadınların düşük ücretle, niteliksiz işlerde çalıştıklarını ve cinsel tacize
maruz kaldıklarını saptamışlardır. Fidan ve Nam (2012), Boyacıoğlu (2014), Yirik ve Yıldırım
(2014), Karakaş ve Gökmen (2016), Altındal ve Gül (2016), Işık, Tırak ve Işık (2016), Şimşek,
Özgener ve İlhan (2017), Bayram (2018) ve Serinikli (2019) tarafından yapılan çalışmalarda kırsal
turizmde kadın girişimciliğinin bölgesel kalkınma ve kadınların ekonomik bağımsızlığı
açısından önemi vurgulanmıştır. Ülkü ve Köroğlu (2014) yılındaki çalışmasında kadın
tüketicilerin turistik ürün satın almada medeni hal ve çocuk sahibi olmalarının etkili olduğunu
saptamışlardır. Akoğlan Kozak (1996), Uğuz ve Topbaş (2014), ve Kaya ve Topbaş (2019)
kadınların turizm sektöründe kariyer engelleri, çalışma koşulları, sosyal güvence ve cinsiyete
dayalı ücret ayrımcılığı konuları üzerine çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.
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Alanyazın taramasında elde edilen çalışmaların büyük çoğunluğu turizm sektöründe kadınların
iş yaşamlarında, ücretlerinde, çalışma koşullarında, terfilerinde cinsiyetlerinden dolayı
ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtmektedir. Kadınların nitelikleri, eğitimleri ve deneyimleri
yerine, cinsiyetlerini dikkate alarak belirli haklar ve sorumluluklar vermek, ayrımcılığın en
belirgin göstergesidir. Turizm işletmelerinin temel amacının karlılıklarını artırmak için
müşterilerine en iyi hizmeti sunmak olduğu göz önünde bulundurularak, işletmelerin geleceği
açısından çalışanları ayrım yapmaksızın pozitif ve eşit değerlendirmek gerekliliktir.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Çalışmada nicel araştırma yöntemi olan bibliyometrik analiz ile görsel haritalama yapılmıştır.
Araştırmada “kadın ve turizm” olgularını birlikte inceleyen çalışmalarının hangi alanlarla
kesiştiği, hangi konuları ele aldığı, çalışmaların hangi ülkelerde yapıldığı, yıllara göre dağılımı,
hangi belge türünde alana daha çok katkı sağladığına dair boşluğun doldurması
önceliklendirilmiştir.
“Kadın” ve “Turizm” kavramlarının geçtiği çalışmalar 15.09.2020–26.10.2020 tarihleri arasında
Web of Science veri tabanı sistemi üzerinden süzülmüştür. “Tourism and women” “tourism and
gender” “tourism and female” anahtar sözcükleri ile yapılan tarama sonucunda 3245 çalışma
analiz için esas alınmıştır. and female” anahtar sözcükleri ile yapılan tarama sonucunda 3245
çalışma analiz için esas alınmıştır. Çalışma Web of Science veri tabanı üzerinden yapılan
kavramsal bir araştırma olması nedeni ile etik kurul onayı gerektirmemektedir. Web of Science
veri tabanı çok geniş bir perspektife sahip olması ve oldukça zengin içerikler sunması açısından
seçilmiştir. Araştırmada Vosviewer paket programı ile “kadın” ve “turizm” araştırma alanının
içerik analizi yapılmıştır. Vosviewer, bibliyometrik ağları oluşturmak ve görselleştirmek için
kullanılan bir yazılım aracıdır. Ayrıca Vosviewer, bir bilimsel literatürden çıkarılan önemli
terimlerin birlikte oluşum ağlarını oluşturmak ve görselleştirmek için kullanılabilecek metin
madenciliği işlevi de sunmaktadır (Van Eck ve Waltman, 2020). Vosviewer programının özelliği
sayesinde veri haritalandırılması gerçekleştirilmiş ve görsel haritalama yöntemi olarak
Vosviewer programının 1.6.15 sürümü kullanılmıştır. Vosviewer tarafından oluşturulan bilgi
haritalarında unsurlar, aralarındaki ağ bağlantıları olarak ülkeler, dergiler, yazarlar, ortak alıntı
literatürleri ve anahtar sözcükler gibi birleşme noktaları ve bilgi etiketlerini de analiz olanağı
sağlamaktadır. Ağ haritalarındaki dairelerin büyüklüğü oluşum sayılarındaki büyüklüğü,
renkler ise kümeleri temsil etmektedir. İki daire arasındaki mesafe, gruplar arasındaki ilişkiyi
belirtmektedir.

BULGULAR
Araştırma kapsamında elde edilen 3245 çalışma ile “Kadın ve Turizm” araştırmalarının belge
türü, güncel trendleri, tematik konuları ve ülkeleri tespit edilmiştir. Çalışmaların 1975 yılında
yayınlanmaya başladığı ve yıllar içerisinde düzenli olarak artışın yaşandığı tespit edilmiştir.
Dönemsel sürecin değerlendirilebilmesi için araştırma “Kadın ve Turizm” konusu etrafında
kurgulanarak, alanyazındaki 45 yıllık seyri bibliyometrik olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo
1 verilerine göre 2008 ve 2020 yılları arasında yayın sayılarında ciddi bir ivmelenme olduğu
görülmektedir. Özellikle son beş yılda (2016-2020) yapılan çalışmaların yüzdesi (%55,53) toplam
çalışma yüzdesinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. 2019 yılında 360 makale ile zirve
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noktaya ulaşılmıştır. “Kadın ve turizm” konusunun dünya genelinde araştırılan bir konu olması
ve çalışmaların yıldan yıla artış göstermesi konuya yönelik ilgi artışını vurgulamaktadır.

Tablo 1.“Kadın ve Turizm” Konulu Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı
Yayın
Yılları
1975
1977
1982
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Yayın
Sayısı
1
1
1
2
8
5
9
28
14
11
16
15
15
22
15
19
16

%

Yayın
Yılları
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

% 0,031
% 0,031
% 0,031
% 0,062
% 0.247
% 0.154
% 0,277
% 0.863
% 0.431
% 0.339
% 0,493
% 0,462
% 0,462
% 0.678
% 0,462
% 0,586
% 0,493

Yayın Sayısı

%

44
55
86
109
108
109
145
178
179
218
221
276
336
330
360
279

% 1.356
% 1,695
% 2.650
% 3.359
% 3.328
% 3.359
% 4.468
% 5,485
% 5.516
% 6.718
% 6.810
% 8,505
% 10.354
% 10.169
% 11.094
% 8.598

Web of Science veri platformunda 1975-2020 tarihleri arasındaki “tourism and women” “tourism
and gender” “tourism and female” anahtar sözcükleri ile ilişkili 3245 tane çalışmanın özetlerinde
geçen sözcüklerin analizi Harita 1’de belirtilmiştir.
Ağ Haritası incelendiğinde “kadın ve turizm” konulu çalışmalarda en çok kullanılan kelimelerin
Study, Women, Tourism, Gender, Experience, Paper, Community, Interview, Area, Difference ve
Effect olduğu görülmektedir. Harita incelendiğinde iki ana bağlantı kümesi olduğu
görülmektedir. Bu kümeler study ve women olarak gruplanmıştır. Oluşturulan grupların
birbirlerine yakın konumlandırılması iş birliği ağının kuvvetli olduğunu göstermektedir. Turizm
ve kadın sözcükleri aynı küme içinde yer almaktadır. İki anahtar sözcüğün mesafesinin kısa
olması ilişkilerinin o denli güçlü olduğunu göstermektedir.
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Harita 1.“Kadın ve Turizm” Konularının Metin Verilerine Dayalı Analizi İndirgenmiş Ağ
Haritası
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Harita 21. “Kadın ve Turizm” Konuları ile İlgili Yayınlarda Birlikte Kullanılan Anahtar
Sözcüklerin İndirgenmiş Ağ Haritası
“Kadın ve turizm” konu başlıklı yayınlarda kullanılan anahtar sözcükler arasındaki işbirliği
Harita 2’de gösterilen indirgenmiş ağ haritası üzerinden incelenmiştir. “Kadın ve turizm”
konularında yayınlanan çalışmalarda ele alınan konuların içeriği hakkında değerlendirme
yapabilmek için anahtar sözcük analizinden yararlanılmıştır. “Kadın ve turizm” konularında
yayınlanan çalışmalarda yazarlar tarafından verilen anahtar sözcükler üzerinden yapılan
eşdizimlik (co-occurence) analizine göre altı farklı küme olduğu görülmektedir. Bunların
Tourism, Gender, Cross-Border Reproductive Care, Motivation, Sustainable Tourism ve
Segmentation olarak gruplandırıldığı görülmektedir. Ağ haritası incelendiğinde en çok iş birliği
kurulan sözcük Tourism (82) ve Gender (78) olmuştur. “Toplumsal Cinsiyet” ve “Turizm”
kavramları haritada kümelerin iki ana odak noktasıdır. Bu odak noktalar çeşitli konuları
kapsayarak giderek daha geniş ve kapsamlı bir araştırma alanına dönüşmektedir.
“Kadın ve turizm” konulu çalışmalar disiplinlerarası bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Web of Science veri platformunda yapılan taramada konu kategorisi çalışmaların değil dergilerin
konu kategorilerini vermektedir. Konu kategorisi Journal Citation içinde verilen konu kategorisi
ile aynıdır. “Kadın ve turizm” konulu çalışmaların yayınlandığı dergiler incelenerek hangi
disiplinlerarası çalışmalar olduğu belirlenmiş ve toplam 3245 çalışma on iki ana başlık altında
kategorize edilmiştir. Çalışmaların 1234 tanesi konaklama işletmeleri ile ilgili olup en çok bu
kategoride yayın yapılmıştır. Kadın olgusunun yoğunlukla konaklama işletmeleri ölçeğinde
incelenmesi diğer turizm işletmelerindeki çalışmaların eksikliğini belirtmektedir. Analiz
sonucunda elde edilen ilk beş kategori (konaklama işletmeleri, yönetim, sosyoloji, çevre
çalışmaları ve coğrafya) bütün kayıtların %67,776’sını oluşturmaktadır. Kadın çalışmaları sadece
% 4,129’luk bir dilimi kapsamaktadır. Bu oran kadın çalışmaları kategorisinde turizm sektörünün
düşük sıklıkta incelendiğinin ve filizlenmekte olduğunun göstergesidir.
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Tablo 2. “Kadın ve Turizm” Konulu Çalışmaların Konu Kategorilerine Göre Dağılımı
Yayın Kategorileri
Konaklama
Yönetim
Sosyoloji
Çevre Çalışmaları
Coğrafya
İş
Ekonomi
Çevre Bilimleri
Kadın Çalışmaları
Eğitim Araştırmaları
Disiplinler Arası Sosyal Bilimler
Antropoloji

Yayın Sayıları
1234
288
277
218
182
151
148
145
134
118
112
108

%
%38.028
%8,875
%8.536
%6.718
%5.609
%4.653
%4.561
%4.468
%4.129
%3.636
%3.451
%3.328

Tablo 3. “Kadın ve Turizm” Konulu Çalışmaların Belge Türlerine Göre Dağılımı
Belge Türleri
Makale
Bildiri
Kitap Bölümü
Açık Erişim
İnceleme
Kitap İncelemesi
Editör Materyal
Kitap
Toplantı Özetleri
Notlar
Veri
Haber

Belge Sayıları
2749
340
124
90
80
49
40
24
7
2
1
1

%
%84.715
%10.478
%3.821
%2.773
%2.465
%1.510
%1.233
%0.740
%0.216
%0.062
%0.031
%0.031

“Kadın ve turizm” konulu çalışmaların belge türü analizinde çalışmaların ağırlıklı olarak
(%84,715) makale türünde olduğu belirlenmiştir. Bu analiz alanda eksik olan materyallerin neler
olduğunu ve ana çalışmalardaki referanslarda sıklıkla kullanılan belge türünü açıklamaktadır.
"Kadın ve turizm" konulu çalışmalar dünyada çok sayıda ülkede ele alınmaktadır. Web of Science
veri tabanında yayın açısından alanyazına en çok katkıda bulunan ilk beş ülke ABD (675),
İngiltere (342), Avustralya (322), İspanya (225), Çin Halk Cumhuriyeti (209)'dir. Listelenen ilk beş
ülke toplam yüzdenin %54,1638'ini oluşturmaktadır. Türkiye 88 çalışma ile (%2,712) yayın sayısı
açısından ülkeler sıralamasında 8. Sırada yer almaktadır.
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Harita 3. “Kadın ve Turizm” Konuları ile İlgili Ülkelerin İndirgenmiş Bibliyografik Ağ Haritası
Harita 3’teki Ağ haritasına göre“kadın ve turizm” konuları ile ilgili ülkelere indirgenmişbeş farklı
küme olduğu görülmektedir. Bukümeler ABD, Avustralya, İngiltere, Çin Halk Cumhuriyeti ve
Norveç ülke gruplarından oluşmaktadır. Bu gruplar birbirleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak
ilişki içindedirler. En kuvvetli bibliyografik eşleşme ağının ABD (17.074), Avustralya (13.693) ve
İngiltere (10.290) arasındadır. Çalışma sayısı, ortak yazarlığa dayalı olarak farklı ülkeler arasında
işbirliği içinde yayınlananları da içermektedir. "Kadın ve turizm" alanında ABD, İngiltere,
Avustralya ve Çin’in uluslararası işbirliği açısından baskın oldukları ve alanda önde gelen ülkeler
arasında yer aldıklarıtespit edilmiştir. Türkiye’nin Harita 3’te ülkelerarası işbirliğini gösteren ağ
haritasında yer alamayışı diğer ülkelerle işbirliğinin düşük olduğu şeklinde değerlendirilebilir.
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Harita 2. “Kadın ve Turizm” Konuları ile İlgili Dergilerin İndirgenmiş Bibliyografik Ağ Haritası
“Kadın ve turizm”konuları ile ilgili makaleler çokçeşitli dergilerde yayınlanmaktadır. Bu ağ
haritasında en az beş yayında en az beş atıf yapılan dergilerin bağlantıları verilmiştir. Harita
4’teki ağ haritasında dört farklı ana bağlantı grubu mevcuttur. Alandaki en etkili dergilerin
Annals of Tourism Research, Tourism Management, Journal of Sustainable Tourism ve Tourism
Review International olduğu ve birbirleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide olduğu
görülmektedir. En kuvvetli bibliyografik eşleşme ağının Annals of Tourism Research olduğu
söylemek doğru olacaktır.
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Harita 5. “Kadın ve Turizm” Konuları ile İlgili Yazarların İndirgenmiş Bibliyografik Ağ Haritası
Çalışmada elde edilen verilerde yer alan yazar bilgileri kullanılarak, “kadın ve turizm” alanında
önde gelen yazarlar incelenmiştir. Harita 5 Ağ haritası dört farklı kümeden oluşmaktadır ve
yazarlar arasında en az beş belge için alıntılanma ağını göstermektedir. Bunlar Robin Nunkoo,
Erica Wilson, Annette Pritchard ve Catheryn Khoo-Lattimore şeklinde olduğu ve birbirleriyle
doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki olduğu görülmektedir. Robin Nunkoo 5 belgede 481 atıf
sayısı ile ilk sırada yer almaktadır. Doğan Gürsoy 5 belgede 370 atıf sayısı ile ikinci sırada yer
alan tek Türk yazar olarak tespit edilmiştir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Kadınlar; turizm sektöründe gerek çalışan gerek işveren gerekse ziyaretçi olmaları nedeniyle
yüksek katılım oranına sahiptir. “Emek-yoğun” olmasının yanı sıra “kadın-yoğun” bir özellik
gösteren turizm sektörü, kadınların ekonomik ve sosyal açılardan güçlenebilmesi için önemli bir
araçtır. Kadınların turizm yoluyla güçlenmesi, çalışma koşullarında ve yaşam kalitelerinde artış
kadar, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da önemlidir. Ancak diğer pek çok sektördekine
benzer şekilde turizm sektöründe de kadınların cinsiyet ayrımcılığına, cam tavan engellerine,
yönetim kademelerinde düşük temsil edilmeye, erkek meslektaşlarına göre daha az gelir elde
etmeye, aile işletmelerinde ücretsiz çalıştırılmaya, beden ve emek sömürüsü içinde meta olmaya
maruz kaldıkları görülmektedir.
Çalışmada Web of Science veri tabanında yer alan “kadın ve turizm” kavramlarını içeren
çalışmaların bibliyometrik analizi sonucunda mevcut durumu incelenmiştir. Araştırma
kapsamındaki bibliyometrik analiz sonuçlarına göre “kadın ve turizm” konulu elde edilen
çalışmaların 1975 yılında yayınlanmaya başladığı ve 45 yıllık bir seyrinin olduğu belirlenmiştir.
“Kadın ve turizm” konusunun popülaritesinin yıllara göre arttığı özellikle 2010 yılından itibaren
yayın sayılarında ciddi bir ivmelenme olduğu tespit edilmiştir. BM Binyıl Kalkınma hedeflerinde
toplumsal cinsiyet eşitliğinin varlığı her alanda kadın olgusunun ele alınmasına neden olmuş,
özellikle turizm akademisyenleri nezdinde bu konu yoğun incelenmeye başlamıştır. 2019 yılında
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360 çalışma ile zirve seviyesine ulaşılmıştır. 2020 yılında ise 279 çalışmanın yapılması önceki yıla
göre azalma olarak görülse de dünya çapında yaşanan pandemiden kaynaklandığı tahmin
edilmektedir.
Araştırma sonucunda “Kadın ve turizm” konulu çalışmaların ağırlıklı olarak temel temalardan
konaklama işletmelerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu sonuçların Li ve Leung (2001),
Demirel ve Şahin Perçin (2018)’in konaklama işletmelerinde kadın yöneticiler ile yapmış
oldukları çalışmaların sonuçları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Ayrıca konaklama
işletmelerinin en fazla kadın istihdamı yaratan alan olmasının alandaki ağırlıklı artışı
açıklanmada yeterli olacağı düşünülmektedir. Sadece konaklama işletmelerinde değil farklı
turizm işletmelerinde ve turizm türlerinde gerek çalışan gerekse ziyaretçi kadınlara yönelik
yapılacak araştırmaların alanyazını güçlendireceği çalışma önerisi olarak sunulmaktadır.
Kadın ve turizm arasındaki etkileşim, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkelerdeki durumu ile
paralellik taşımaktadır. Araştırma sonuçları incelendiğinde kadınların cam tavan engelleri, ücret
ayrımcılığı, çalışılan departmanlar ve yönetim kademelerindeki rollerine ilişkin konulardaki
çalışmalar önceliklendirilmiştir. Bu sonuç farklı ülkelerde Cave ve Kılıç (2020); Santos ve Varejão
(2007); Kaya ve Topbaş (2019) ve Hutchings vd. (2020) tarafından yapılan çalışmalardaki bulgular
ile örtüşmektedir. Söz konusu çalışmalarda da turizm sektöründe kadınların ücretlerinde,
çalışma koşullarında, terfilerinde cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldıkları
belirlenmiştir.
Araştırma kapsamında elde edilen çalışmaların en fazla makale belge türünde olması “kadın ve
turizm” olgularının akademisyenler tarafından araştırılan bir alan olduğunun göstergesi olarak
değerlendirilebilir. Ancak makale dışındaki diğer belgelerin (bildiri, kitap, kitap bölümü vb.)
oldukça düşük oranda olması bu belgeler açısından eksikliği net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Amerika, turizmin ekonomik gelişim ve istihdam yaratma özelliğinin en fazla olduğu ülkelerden
biridir. Amerika’da turizm sektöründe istihdam edilenlerin %52’sini kadınlar oluşturmaktadır
(Oktik, 2001). Bu durumun analiz sonucunda en fazla yayın yapan ülkenin Amerika olmasını
destekler niteliktedir.
Türkiye’nin uluslararası alanyazına 88 yayın ile 8. sırada katkı sağladığı tespit edilmiştir.
Ülkemizin turizm potansiyeli ve turizm sektöründe faaliyet gösteren kadın oranı göz önünde
bulundurulduğunda mevcut çalışmaların diğer ülkelere kıyasla az sayıda ve düşük oranda
olduğu belirlenmiştir. Buna ilaveten Türkiye’nin ülkelerarası işbirliği haritasında yer alamadığı
belirlenmiştir. Bu durum uluslararası ortak çalışmaların düşük sayıda olması, çalışmalara ayrılan
finansal ve kurumsal desteğin yetersiz olması ve araştırma alanlarının kısıtlı olması şeklinde
yorumlanabilir. Bu konudaki duyarlılığın geliştirilmesi ile Türkiye’nin uluslararası yayın
etkinliğinin artabileceği öngörülmektedir.
Araştırma amacına uygun olarak seçilen “women and tourism”, “gender and tourism” ve
“female and tourism” anahtar sözcükleri ile eşdizimlik analiz sonucunda elde edilen “tourism,
gender ve women” sözcüklerinin birbirleriyle örtüştüğü tespit edilmiştir. Metin verisine dayalı
haritalama sonuçları ile eşdizimlilik analizi sonuçları benzerlik göstermektedir. Bu durumun
çalışmanın evreninin açıklayıcı bir nitelik taşıdığı şeklinde değerlendirilebilir. Annals of Tourism
Research, Tourism Management, Journal of Sustainable Tourism ve Tourism Review
International dergilerinin “kadın ve turizm” alanında en etkili dergiler olduğu tespit
edildiğinden konuya ilgi duyanların özellikle bu dört dergiyi takip etmeleri önerilmektedir.
Günümüzde kadın; kalkınma politikalarının önemli bir parçasıdır. Toplumsal cinsiyet ve
kalkınma tartışmalarının bu kadar yoğunlaşması, Birleşmiş Milletler’in konuya yaklaşımı ve
Kalkınma politikalarına getirilen feminist eleştiriler sonucunda, kadınlar görünür olmuşlardır.
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Kadınların varlığı, deneyimleri ve bu deneyimlerin sosyo-ekonomik yansımaları alanyazında
ciddi bir şekilde ele alınmıştır. Bu sebeple kadınların özellikle çalışmanın odak sektörü olan
turizmin her alanda aktif rol oynamaları için farkındalık ve kapasite geliştirme vb. faaliyetlerin
yapılması ile kadınların ekonomik faaliyetlerde bulunmalarının teşvik edilmesi çalışma önerisi
olarak değerlendirilebilir. Ayrıca gelecekte kadın ve turizm konularında çalışma yapacak olan
araştırmacılar için turizm sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik gelişmeleri
önceliklendirmeleri önerilmektedir.
Sonuç olarak, “emek-yoğun” olduğu kadar “kadın-yoğun” bir sektör olan turizm odaklı yapılan
bu çalışmanın alanyazına katkı sağlaması ve gelecekte yapılacak araştırmalara kaynak niteliği
taşıması hedeflenmiştir. Çalışmada kullanılan Web of Science veri tabanı çalışmanın sınırlılığını
temsil etmektedir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda; Scopus, Sciencedirect vb. gibi farklı
platformlardan veriler toplanarak "kadın ve turizm" konusu daha geniş perspektifte ele alınarak
genişletilmesi ile karşılaştırma yapılması mümkün hale gelebilir.
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Öz
Türkiye’de kahve tüketiminin Osmanlı’dan günümüze değişimi ile birlikte, kahve dükkanlarının
da geçirdiği değişimlere değinilen bu çalışmada, Türk kahvesi tüketimi ile birlikte sayıları her
geçen gün artan modern kahve dükkanlarına yönelik tüketicilerin tutumları üzerinde
durulmuştur. Bu araştırmada, Türk kahvesi tüketimine yönelik olarak tüketici tutumlarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ek olarak modern kahve dükkanlarında Türk kahvesi
sunumuna yönelik tüketici tutumlarının belirlenmesi üzerinde durulmuştur. Araştırma sonunda
tüketicilerin modern kahve dükkanlarında sunulan Türk kahvesine yönelik tutumları ortaya
konulmuştur. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmış olup veriler sosyal bilimler
araştırmalarında sıklıkla kullanılan anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma 396 kişilik tüketici
grubunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda kadın tüketicilerin kahve
dükkanlarına yönelik tutumlarının daha düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu
farklılık düşük etki düzeyinde saptanırken, diğer demografik değişkenler açısından farklılığa
rastlanmamıştır. Türk kahvesi ürünlerinin kahve dükkanlarında özenli ve geleneklere uygun
olarak sunulduğunu düşünen tüketicilerin tutumları daha yüksek düzeyde bulunmuştur.
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Abstract
In this study, the change of coffee consumption in Turkey from the Ottoman period to the present
day, as well as the changes that coffee shops have undergone, were discussed. Consumers'
attitudes towards modern coffee shops, whose number is increasing day by day with the
consumption of Turkish coffee, have been emphasized. In this study, it was aimed to determine
consumer attitudes towards Turkish coffee consumption. In addition to this purpose, the focus
was on determining consumer attitudes towards the presentation of Turkish coffee in modern
coffee shops. At the end of the research, consumers ' attitudes towards Turkish coffee offered in
modern coffee shops were revealed. Descriptive research method was used in the research and
the data was collected through the survey, which is often used in social science research. The
research was conducted with the participation of a consumer group of 396 people. As a result of
the research, it was determined that the attitudes of women consumers towards coffee shops were
lower. This effect was detected at a low level of impact. There was no change in terms of other
demographic variables. The attitudes of consumers who think that Turkish coffee products are
offered attentively and in accordance with traditions in coffee shops have been found to be
higher.
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GİRİŞ
Efsaneye göre Etiyopya’da bir keçi çobanı bir gün keçilerini kaybeder, çok güzel çaldığı kavalı da
keçilerini bulmak için işe yaramaz. Dağ tepe aradıktan sonra keçilerini etrafta koşarken,
birbirlerine omuz atarken, neşeyle eğlenirken bulur. Önce bir anlam veremez. Daha sonra
keçilerin daha önce görmediği parlak yeşil yapraklı kırmızı bir meyve yediklerini fark eder. Önce
çok korkar. Keçilerin zehirleneceğinden endişe eder. Ancak keçilere hiçbir şey olmaz hatta ertesi
gün de yine aynı yere koşarlar. Çoban da keçilerin yediği bu garip meyveyi merak eder ve tadına
bakar. Tadı biraz tatlımsı, biraz acı, biraz buruk gelir ancak çobana hissettirdikleri daha güzeldir.
Kendini çok enerjik ve mutlu hisseden çoban meyveden babasına da bahseder. Haber çabucak
yayılır ve böylece kahve Etiyopyalılar tarafından keşfedilir.
Bunun gibi birçok efsaneye konu olan kahvenin tarihi yüzyıllarca eskiye dayanır. Ortaya çıktığı
yıllardan günümüze kadar kahvenin pişirilme şekli, pişirildiği aletler, sunum şekli değişmiş olsa
da hala bir fincan için kırk yıl hatırı sayılacak kadar Türk Kültüründe önemli yer tutan bir
güzelliktir (Ulusoy, 2011:160). Bu güzellik ayrıca 2013 UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydedilerek taçlanmıştır (Aşık, 2017).
Kahveler sosyalleşmenin önemli bir yönüdür. Hiçbir içecek adını bir mekana verememişken, çok
sayıda kahve dükkanı ve kahvehaneler bulunmaktadır. Ancak, bir halk oyunu, yemek, el sanatı
gibi kültürel unsurlar ülkeye gelen yabancıların dikkatini celp edecek şekle dönüştürülürken
ürünün esas halini kaybetmemesi için dikkatle özen gösterilmelidir. Kültürel miras unsurlarının
sunum şekli de önemlidir. Ayrıca bir ülke için diğer ülke vatandaşları karşısında kültürel
donelerin özenli ve ihtimamlı sunulması hem ürüne değer katacak hem de bu değer, turist
tarafından da algılanacaktır. Kültürel mirası barındıran ürünlerin özensiz sunumu turistler
tarafından da değersiz olarak yorumlanabilir. Ülkeye gelen turistler yalnız gezip görmek değil
deneyimlemek de isteyeceklerdir (Türker ve Çelik, 2012). Ülke imajı adına bu deneyimlerin
olumlu yönde unutulmaz olması kültürel zenginliğin tanıtılması doğrultusunda önem arz
etmektedir. Öyle ki misafirperverliği ile bilinen ülkemizde gelen turistin memnun ayrılması Türk
halkı için son derece önemlidir.
Bu araştırmada Osmanlı’dan günümüze ülkemizde Kahve tüketiminin değişimi ile birlikte,
kahve dükkanlarının da geçirdiği değişimlere değinilmiştir. Aynı zamanda Türk kahvesi
tüketimi ile birlikte sayıları her geçen gün artan modern kahve dükkanlarına yönelik tüketicilerin
tutumları üzerinde durulmuştur. Giderek büyüyen kahve dükkanları pazarında, kahve
dükkanlarının pazarlamasının başarısı, müşteri davranışlarının kapsamlı bir analizi ve
müşterilerin tepkileriyle anlaşılmasına bağlıdır.
Bir kültürel miras olan Türk kahvesinin sayıları her geçen gün artan kahve dükkanlarında
sunumunun yerli tüketiciler tarafından nasıl algılandığını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma bir
kültürel mirasın devamlılığı ve yaşatılmasını sağlamak için de oldukça önemlidir. Türk
kahvesinin, özel hazırlama teknikleri vardır. Sayıları gün geçtikçe artan bu modern kahve
dükkanlarında bu özel hazırlama tekniklerine uyulup uyulmadığına yönelik olarak tüketicilerin
tutumları nasıldır? Tüketicilerin bakış açılarına göre, modern kahve dükkanları Türk kahvesi
geleneklerini iyi bir şekilde yansıtmakta mıdır? Tüketiciler, modern kahve dükkanlarının Türk
kahvesinin tanıtımı ve kültürünün aktarımı konusunda bir etkisinin olup olmadığı ile ilgili nasıl
düşünmektedir? Sorularına yanıt aranmıştır.
Bu amaçla araştırmada öncelikle Türk kahvesi kültürü ve tarihi, kahve pazarında yaşanan
değişimler ve kahve dükkanlarının geçmişten günümüze geldiği yer bir literatür incelemesiyle
ortaya konulmuştur. Ardından tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları ve kahve
dükkanlarına gitme davranışları 396 kişilik tüketici grubu ile test edilmiştir.

1072

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1070-1087.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Türk Kahvesinin Tarihi
Geçmişi çok uzun yıllara dayanan Türk kahvesinin ülkemiz topraklarına gelişi Yavuz Sultan
Selim döneminde olmuştur. Kahve, 1519 Mısır fethinden sonra Müslüman tüccarlar tarafından
Yemen’den İstanbul’a getirilmiştir ki bu dönemlerde Yemen’de kahve oldukça meşhur bir içecek
olarak tüketilmektedir. Kahve Osmanlı sarayında da hak ettiği yerini alarak önce saray
eşrafından başlanarak 17. Yüzyılda bütün halk tarafından tüketilmeye başlanmıştır ve oldukça
sevilmiştir (Başaran, 2016; akt. Karaman, Kılıç ve Avcıkurt, 2019).
Kahvenin Avrupa’ya olan yolculuğu aynı yüzyılda Osmanlılar tarafından olmuştur. Kahvenin
doğu topraklarından doğması, daha sonra batıya götürülmesi ve ilk etapta dinsel baskılardan
ötürü hemen yaygınlaştırılamaması sebebiyle, ilk kahvehaneler İstanbul’da açılmıştır (Karaman,
Kılıç ve Avcıkurt, 2019: 165). 1555’te İstanbul’da açılan ilk kahvehanenin ardından (Heise, 2001;
akt. Aşık, 2017) Kanuni Sultan Süleyman’ın son dönemlerinde İstanbul’da 50 kahvehane varken
16. Yüzyılın sonlarında bu sayı 600’e ulaşmıştır. Bu dönemde kahvehaneler elverdiğince şehir
kenarında, ‘güzel manzaralı’ yerlerde, parkların yakınında ya da nehir kıyılarında açılmıştır
(Akarçay, 2012). Kısa zamanda hem kahve sayısı artmış hem de kahvehane müşterisi
çeşitlenmiştir. Farklı kültür ve zümrelerden kişiler gerek sosyalleşmek, gerek siyasi iktidara
seslerini duyurabilmek adına kahvehanelere gelir olmuşlardır (Yaşar, 2005: 239).
Günümüz kahve mekanları Osmanlı’dakinden oldukça farklı ve çok çeşitlidir. Zamanla kahve
pişirme ve sunum tarzlarında yaşanan çeşitlilik kahve mekanlarına da yansımıştır. Kahvehaneler
o dönemlerde haberleşilen, edep öğrenilen yerlerdi. Aydınlatmanın kandil ile sağlandığı yıllarda
bu kandil altında sohbetler yapılırdı eski kahvehanelerde. Ardından radyonun kullanılmaya
başlanmasıyla beraber radyo ilk olarak kahvehanelere girdi. Yıllar geçtikçe bu tarz mekanlarda
yerel müzikler dinlenmeye başlandı. Oyunların oynandığı, televizyonlarda maçların izlendiği ve
kötü bir gürültünün olduğu şu anki kahvehaneler artık eskiden olduğu gibi şehrin nabzını
tutmamakta ve kültürünü yaşatmamaktadır (Ulusoy, 2011). Küreselleşmenin kültürel yansıması
kahve tüketimi ve kahvehanelerde yaşanan değişikliklerle de karşımıza çıkmakta ve günümüz
kahve dükkanları bahsedilen eski kahvehanelerden oldukça farklı hale dönüştürmektedir. Yeni
kahvehaneler ve kahve dükkanları artık sosyalleşmekten başka bir amaca hizmet etmemekte ve
bireyler kahve dükkanlarında artık sadece arkadaşlarıyla boş zamanlarını geçirmek için bir araya
gelmektedirler. Özellikle internet kullanımının ve sosyal medya uygulamalarının arttığı
günümüzde artık kahve dükkanları diğer bireylere “oradaydım”, “macchiato, espresso
tüketiyordum” paylaşımı yapabilmek için kullanılan yerler olmuştur (Akarçay, 2012). Özellikle
sosyal medyada büyük bir fenomen haline gelen “kitap yanında kahve” paylaşımı, kişilerin
takipçilerine kitap okuyorum mesajı verebilmek için sıkça kullandıkları ikilidir. Başta gençler
olmak üzere, toplumun farklı kesimleri, kahve dükkânlarını snobizm amaçlı kullanmakta ve
toplumsal yaşamda bir statü göstergesi olarak algılanmaktadır (Aşık, 2017). Argan ve arkadaşları
(2015) tarafından yapılan çalışmaya göre, Türk kahvesi içmek bir eğlence etkinliği ve ritüeldir.
Ayrıca yapılan görüşmelerde insanlar sadece bir fincan kahve içmek için değil sosyalleşmek ve
vakit geçirmek için bir araya gelmektedirler (Argan vd., 2015). Tucker (2011)’e göre kahve
dükkanlarının son yıllarda çok fazla yaygınlaşmasından dolayı kahve dükkanları küresel kültürü
etkiler (Tucker, 2011: 4).
Gastronomi turizmi açısından Türk kahvesi incelendiğinde ise hem hazırlanışı hem de
sunumuyla kahve çeşitleri arasında ayrı bir yeri vardır (Aşık, 2017: 311). Suyla ikram edilen Türk
kahvesinin yanında genellikle Türk lokumu da eklenir. Ancak bazen turizm firmalarında özensiz
Türk kahvesi sunumlarıyla karşılaşmak mümkündür. Özellikle hızlı Türk kahvesi makinelerinin
icadından sonra daha hızlı pişirebilmek ve hızlı servis yapabilmek adına bu makineler özellikle
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müşterinin çabuk servis beklediği mekanlarda kullanılmaktadır. Türk kahvesi hazırlanması
kahve çekirdeklerinin çekilmesiyle başlar, közde pişirilir ardından bir bardak su ve Türk lokumu
ile ikram edilir. Bu geleneğin kaybolmaması açısından Türk kahvesine gerektiği sunum şekli
verilmesi hak ettiği yeri bulması açısından önemlidir (Türker ve Çelik, 2012). Örneğin bu konuda
bir öneri Türker ve Çelik’ten (2012) gelmiştir: Kahve çekirdeklerinin çekilerek Türk kahvesi için
uygun hale getirilmesinden başlanarak, kahvenin közde pişirilmesi, yanında bir bardak su ve iki
adet çifte kavrulmuş lokum ile birlikte otantik dekore edilmiş bir mekanda sunulması, kahveden
önce bir yudum su içilerek ağzın temizlenmesi, ardından kahve içiminden sonra fal bakılması
gibi bir bütün halinde Türk kahvesinin ürünleştirilmesi hem Türk kahvesi geleneğinin
kaybolmasını önlemek açısından faydalı olacak hem de bu kültürel mirasın daha özenli
sunumuyla hak ettiği değeri bulmasını sağlayacaktır (Türker ve Çelik, 2012: 95).
Türk kahvesi üzerine atfedilen olumlu görüşler yanında tarih boyunca kahveye eleştiriler de
gelmiştir. Kimilerine göre kahve, fiziksel olarak zararlıdır ve sarhoş edici etkisi vardır. Bundan
dolayı İslam Hukuku’nun ihlal edildiği düşünülmüştür. Ayrıca kahvenin sosyal yaşamın önemli
bir parçası haline gelip siyasi konuşmalarda bolca tüketilmesinden dolayı hükümet tarafından
endişe verici hale gelmiştir (Hattox, 1996). Ancak Türk kahvesine karşı bu olumsuz görüşler Türk
kahvesinin insanlar tarafından benimsenmesini engellememiş, yüzyıllardır soframızın baş tacı
olmaya devam etmiştir.

Kahve Pazarında Yaşanan Değişimler ve Kahve Dükkanlarının Geçmişten
Günümüze Geldiği Yer
Küreselleşmenin etkisiyle beraber kahve çeşidi, hazırlanış tarzı, sunumu ve pazarlamasında da
farklı değişiklikler yaşanmıştır ve bu değişim günümüzde de devam etmektedir. Kahve pazarı,
gittikçe genişleyen ürün yelpazesi ve geniş müşteri portföyüne sahip dinamik bir pazardır (Pet,
vd., 2009: 362). Öncelikle kahvelerin satışının yapıldığı mekanlar popüler kültürün vazgeçilmez
unsuru haline gelmiştir. Büyük, küçük birçok yerleşim yerinde birbirinden farklı konseptlere
sahip kahve dükkanları görmek mümkündür. Buralarda hem Türk kahvesi hem de kahvenin
çeşitlerinin satışı yapılmaktadır. Kahvenin çok eskilere dayanan tarihi, kültürel özellikleri,
herkese hitap edebilecek kadar çok çeşidi olması sebebiyle işletmecilerin ilgisini çekmiş, farklı
farklı pazarlama yöntemleri kullanılarak kahve müşterileriyle buluşturulmuştur. Endüstri
devrimiyle beraber ülkeler kahvenin farklı formlarını ve bu formları üretmek için kahve
makineleri icat etmeye başlamışlardır (Arslan, 2019: 225). Örneğin İtalyanlar 1884’te kahveyi
buharda pişiren espresso makinesini icat etmiş ve kahveyi Türk kahvesinden farklı bir formda
sunmuştur (Gökdağ, 2019). Filtre kahveyi dünyayla tanıştıranlar ise Almanlardır (Arslan, 2019:
225). Hem kahve makinelerinin gelişimi hem de kahve farklı formlarda piyasada yer alması
sonucu tüketicilerin kahve içme alışkanlıkları da bu doğrultuda zamanla değişmiştir. Lanfranchi
ve arkadaşları (2016) kahve tüketicilerinin satın alma alışkanlıklarının evrimsel yönelimini
araştırdıkları çalışma sonuçlarına göre, tüketiciler artık daha kaliteli kahveler için daha çok ücret
ödemeye gönüllüler. Ayrıca, tüketicilerin favori kahvesi geleneksel öğütülmüş kahveden yana
olsa da kahve kapsüllerinin piyasaya sunulmasından sonra bu formlar da yoğun olarak tercih
edilmeye başlanmıştır (Lanfranchi vd., 2016).
Günümüzde espresso ve filtre kahveler Türkiye’de de neredeyse Türk kahvesine rakip olacak
kadar müdavime sahiptir. Ayrıca Türk kahvesi de dibek, menengiç, damla sakızlı, sütlü, gül
lokumlu, çikolatalı, çilekli, kakuleli, fındıklı gibi birçok damak tadına hitap eden ve tamamen
kahvecilerin hayal gücü oranında çeşitlendirilmektedir. Böylece müşteri yelpazesi oldukça geniş
tutulmaya ve kahve sektörü hareketlendirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’de kahve sektörünün
durumuna bakıldığında, her 100 kişiden 95’inin kahveyi sevdiği, bölge olarak Türk kahvesinin
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en çok Ege’de tüketildiği, Türk kahvesi tüketiminin her yıl ortalama 15,6 artış gösterdiği, özellikle
2010 yılı sonrasında geleneksel Türk kahvesinin yerini uluslararası kahve zincirleri aldığı
görülmektedir (Karakundakoğlu, 2019).
Örneğin Starbucks Türkiye’de en çok rağbet gören kahve şirketidir (Alyakut, 2017: 212) ve şube
sayısı 500’ün üzerindedir ayrıca bu şube sayısıyla Avrupa’da Amerika’dan sonra 2. sırada yer
almaktadır (www.reddit.com). Türkiye’de kahve zinciri şirketi sayısı 61’dir.
Yerel kahve dükkanlarımızdan biri olan Kahve Dünyası da Londra’nın hareketli bir caddesi olan
Piccadily Caddesi’nde 2012 yılında şube açarak yerelden uluslararası kahve zincirine bir atak
gerçekleştirmiştir; bir pazarlama ve tutundurma stratejisi olarak müşterilerine ücretsiz Türk
kahvesi ikram etmiştir (Akarçay, 2012). Tüm bu sebeplerden dolayı kahveler, kahve dükkanları
özellikle genç girişimcilerin yoğun ilgisini çekmektedir ve öyle gözüküyor ki önümüzdeki yıllar
boyunca da bu trend daha da büyüyerek işletmecilerin ilgi odağı olmaya devam edecektir.
Kahvenin dünya genelinde tüketilmesine rağmen sadece kısıtlı coğrafyalarda yetişmesi sebebiyle
üretim, dağıtım ve değişim değerine de sahiptir (Akarçay, 2012: 184). Kahve gelişmekte olan
ülkelerde yetiştirilir ancak çoğunlukla gelişmiş ülkeler tarafından tüketilmektedir. Örneğin
dünyada en çok kahveyi Brezilya ve Kolombiya’nın üretmesine rağmen en çok ekonomik gelir
elde eden ülke İtalya’dır. 1990 öncesi Asya bölgesi kahve pazarı için tercih edilen bir bölge
olmamasına rağmen 90 sonrasında yaşanan ekonomik reformlar sebebiyle günümüzde dünyanın
en büyük ikinci kahve üreticisi ve robusta kahve kalitesinde birinci sırada yer almaktadır
(Lanfranchi vd., 2016: 705). 70’in üzerinde ekonomik olarak tarımı yapılan kahvenin yıllık üretimi
yaklaşık olarak 8 milyon tondur (Atlı, 2018: 413) . Kahve kültürel bir öğe olarak belki de en önemli
ekonomik değer sahip ürün olması sebebiyle dünyanın petrolden sonra en büyük ticari
sektörüdür. Dünyada her gün yaklaşık 3 milyar doz kahve tüketildiği ve bu sayının her yıl yüzde
on arttığı söylenmektedir (www.haberler.com). Ancak son dönemde yaşanan COVID-19
pandemisi bütün ekonomiyi etkisi altına aldığı gibi kahvede bu düşüşten payını almıştır. Bu
düşüşte salgından korunmak adına alınan karantina kararları ve tedbirler ev dışı kahve
tüketimini bir hayli azaltmıştır. Son dönemde dünya kahve tüketimi %0.5 azalarak 167,81 milyon
torbaya düşmesi beklenmektedir (ICO, 2020).

Tüketicilerin Kahve Dükkanlarına Yönelik Tutumları
Daha önceki araştırmalardan bazıları tüketicilerin kahve dükkanı tutum ve tercihlerinin
demografik bazı özelliklere göre değiştiği sonucuna ulaşmıştır. Tüzün (2018) Ankara ilinde
tüketicilerin kahve dükkanı tercihlerini incelediği çalışmasında cinsiyet, eğitim durumu ve
meslek bakımından farklılıkları ortaya koymuştur. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kadın
olduğu, çoğunun üniversite mezunu olduğu ve çalışıyor olduğunu tespit etmiştir. Arslan (2019)
da katılımcıların kahve dükkanı tercihine ilişkin bulgularının demografik bazı değişkenlere
farklılık gösterdiği sonucuna vurgu yapmıştır. Araştırmada düşük yaş gurubu ve orta yaş
gurubu tüketicilerin 46 yaş ve üstü tüketicilere oranla daha olumlu tutum sergiledikleri sonucuna
ulaşılmıştır. Tüketicilerin kahve dükkanlarına gitme sıklığının gelir durumuna göre de aynı
şekilde yüksek olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada kahve kalitesi, menü çeşitliliği, personelin
niteliği, dükkanın dizayn ve donanımı gibi diğer özellikler de araştırılırken, Türk kahvesinin
gelenek ve kültürünü açıklayan özellikler ve Türk kahvesi çeşitlendirmelerinin bu gelenek ve
kültür açısından etkileri ile ilgili unsurlara yer verilmemiştir.
Bu bilgilere dayanarak çalışmanın amacı kapsamında oluşturulan hipotezler aşağıda
sunulmaktadır.
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H1: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları demografik değişkenler açısından
farklılık göstermektedir.
H1a: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları cinsiyet açısından farklılık göstermektedir.
H1b: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları yaş açısından farklılık göstermektedir.
H1c: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları medeni durum açısından farklılık göstermektedir.
H1d: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları eğitim durumu açısından farklılık
göstermektedir.
H2: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları kahve dükkanlarına gitme davranışları
açısından farklılık göstermektedir.
H2a: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları kahve dükkanlarına gitme sıklıkları açısından
farklılık göstermektedir.
H2b: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları tercih edilen kahve dükkanı türü açısından
farklılık göstermektedir.
H2c: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları kahve dükkanlarında tercih edilen kahve türü
açısından farklılık göstermektedir.
H2d: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları kahve dükkanlarında tercih edilen Türk Kahvesi
türü açısından farklılık göstermektedir.
H2e: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları kahve dükkanlarının sayısının artması ile ilgili
düşünceleri açısından farklılık göstermektedir.
H2f: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları kahve dükkanlarında Türk Kahvesinin
çeşitlendirilerek (aromalı) sunulması ile ilgili düşünceleri açısından farklılık göstermektedir.
H2g: Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları Kahve dükkanlarında sunulan Türk Kahvesi
ürünlerinin özenli ve geleneklere uygun olarak sunulup sunulmadığına yönelik düşünceleri açısından
farklılık göstermektedir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bu bölümde veri toplama ve analiz yöntemine ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

Veri Toplama Araçları
Araştırmanın birincil verileri, kahve dükkanlarında kahve içme davranışına ilişkin ölçek yüz
yüze ve çevrimiçi ortamda uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada kullanılan kahve
dükkanlarında kahve içme davranışına ilişkin ölçek, Bayındır (2018) tarafından geliştirilmiştir.
Bu ölçeğin 9 maddeden oluşan tüketicilerin kahve dükkanlarında kahve içme davranışlarına
yönelik tutumları ölçen ‘tutum’ boyutu araştırmada kullanılmıştır. Ölçek Likert tipinde olup
Kesinlikle Katılmıyorum (1) ile Kesinlikle Katılıyorum (7) arasında değer almaktadır. Ayrıca,
katılımcıların yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi sosyo-demografik bilgilerini elde etmek üzere
birtakım soruların yer aldığı bir bölüm ile birlikte, katılımcıların kahve dükkanlarını ziyaret etme
davranışlarını da ortaya koymak üzere oluşturulmuş olan 9 maddelik bir bölüme de yer
verilmiştir.
Araştırmanın evrenini kahve dükkanlarını ziyaret eden her yaştan tüketici grubu
oluşturmaktadır. Anket 09-18 Aralık 2020 tarih aralığında gerçekleştirilmiştir. Zaman kısıtı göz
önüne alındığında, araştırmada geçerli yanıt veren yeterli bir örneklem büyüklüğü elde etmek
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için rastgele örnekleme yöntemi kullanmıştır. Saunders, Lewis ve Thornhill (2009: 219) ’a göre
100.000’in üzerindeki nüfus popülasyonlarında %95 güven aralığında doğru sonuç elde
edebilmek için gereken örneklem sayısı 384 kişidir.
Bu kurala uygun olarak 396 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırma anketi sosyal medya grupları,
online seyahat blogları, forumlar, mobil uygulamalar aracılığı ile online ortamda ve yüz yüze
olarak kahve dükkanlarını ziyaret eden tüketicilere uygulanmıştır. Katılımcıların kahve
dükkanlarına yönelik tutumlarının demografik değişkenler ve kahve dükkanlarına gitme
davranışına yönelik diğer değişkenler kapsamında farklılaşıp farklılaşmadığı ise t-testi ve
ANOVA testi aracılığıyla araştırılmıştır.

BULGULAR
Bu bölümde öncelikle araştırmaya katılan tüketicilerin demografik bilgilerine ilişkin tanımlayıcı
bilgilere yer verilmiştir. Ardından araştırmada kullanılan tutum ölçeğinin tanımlayıcı verileri
verilmiş, sonrasında da ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizi sonuçlarına değinilmiştir.
Katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin tanımlayıcı veriler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Demografik Bilgiler
Cinsiyet

n

%

104
291

26,3
73,7

199
188
9

50,3
47,5
2,3

n

%

275
121

69,4
30,6

n

%

İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

13
44
169
80
90

3,3
11,1
42,7
20,2
22,7

Total

396

100,0

Erkek
Kadın
Yaş
25 ve altı
26-54
55 üstü
Medeni durum
Bekar
Evli
Eğitim durumu

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan katılımcıların %73,7’lik bir kısmını kadın
tüketiciler oluşturmaktadır. %50,3 oranında katılımcı 25 ve altı yaş grubundayken, %47,5
oranında katılımcı 26-54 yaş aralığındadır. Araştırmaya katılanların %69,4’ü bekardır.
Katılımcıların %85’lik kısmı yükseköğrenim görmüş tüketicilerden oluşmaktadır.
Tablo 2’de Kahve dükkanlarına yönelik tutum ölçeğinin tanımlayıcı verilerine yer verilmiştir.
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Tablo 2. Tutum Ölçeğine İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler
Madde

Ort.

Std. S.

Kahve dükkanlarında kahve içmek benim için keyif vericidir.
Kahve dükkanlarında kahve içmek benim için önemlidir.
Kahve dükkanlarında kahve içmek benim için zevklidir.
Kahve dükkanlarında kahve içmek benim için iyi bir fikirdir.
Kahve dükkanlarında kahve içmek benim için değerlidir.
Kahve dükkanlarında kahve içmek benim için uygundur.
Kahve dükkanlarında kahve içme fikrini seviyorum.
Kahve dükkanlarında kahve içmek benim için güvenilirdir.
Kahve dükkanlarında kahve içmek benim için hoştur.

3,46
2,95
3,42
3,28
3,16
3,44
3,45
3,18
3,43

1,105
1,205
1,049
1,069
1,217
,930
1,029
1,018
1,020

Analizler kapsamında ilk olarak geçerlilik ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiş, ikinci
olarak, kahve dükkanlarına gitme davranışına ilişkin elde edilen verilere ait frekans analizlerine,
ortalama ve standart sapmalara bakılmıştır.
Kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Ölçeklerin geçerliliklerinin testi için yapılan ölçüm modellerinin uyum değerleri
Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Ölçeğin Uyum Değerleri
Ölçek
İyi
Uyum
Değerleri*
Kabul
Edilebilir
Uyum Değerleri*

X2

df

X2/df

GFI

CFI

RMSEA

96,297

25

3,852
≤3

,947
≥0,90

,974
≥0,97

,085
≤0,05

≤4-5

0,89-0,85

≥0,95

0,06-0,08

p>.05, X2 =Chi-Square (Ki-Kare); df=Degree of Freedom (Serbestlik Derecesi); GFI=Goodness Of
Fit Index (İyilik Uyum İndeksi); CFI=Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi);
RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation (Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü)
(Meydan ve Şeşen, 2011).

Tablo 4. Faktörlerin Cronbach’s Alpha ve AVE-CR Değerleri
Variable

Item

Factor loading

Cronbach’s
Alpha

CR

AVE

Tutum

t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9

,745
,627
,808
,881
,712
,844
,884
,763
,843

,936

,938

,630
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Tablo 3’teki değerler kabul edilebilir sınırlar içinde olduğundan ölçeğin tek faktörlü yapısı
doğrulanmıştır. CFA sonuçları, uyum iyiliğinin kabul edilebilir olduğunu göstermektedir (χ2=
96,297, χ2/df ratio 3,852, p=0.000), the GFI value is ,947, RMSEA value ,085, and CFI value ,974
değerler modelin kabul edilebilir uyum iyiliğini doğrulamaktadır (Schermelleh-Engel,
Moosbrugger ve Müller, 2003). Ölçümlerin yakınsak geçerliliğini değerlendirmek için, Fornell ve
Larcker (1981), her bir yapı için bileşik güvenilirliği (CR>0.70) ve her yapı için çıkarılan ortalama
varyansı (AVE>0.50) ölçmeyi önerir.
Tablo 4, tüm değişkenlerin kabul edilebilir minimum CR ve AVE düzeylerini göstermektedir.
Hair vd., (2009) birleşim geçerliliği için, AVE değerinin 0,5’ten büyük olmasını ve CR oranının da
AVE’den büyük olması gerektiğini belirtmişlerdir (CR>AVE; AVE>0,5). Yapıda CR değerinin
AVE değerinden büyük olduğu görülmektedir. Croanbach α ve CR değerleri, kritik değer olan
0,70’in (Hair vd., 2009: 124) üzerinde ve kabul edilebilir düzeydedir.
Bu aşamadan sonra tüketicilerin kahve dükkanlarına gitme davranışlarına ilişkin mevcut
durumu ortaya koymak üzere yapılan analizlere yer verilmiştir. Tablo 5 tüketicilerin kahve
dükkanlarını ziyaret etme davranışlarına yönelik bilgileri göstermektedir.
Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların %75 lik bir kısmının ayda 1 veya ayda bir defadan daha az
sıklıkla, %18 lik bir kısmının ise haftada 1-2 defa kahve dükkanlarına gittikleri saptanmıştır.
Katılımcıların çoğunluğunun (%72,2) Yerli Kahve Dükkanlarını (Kahve Dünyası, Bayramefendi
Osmanlı Kahvecisi vb.) ziyaret ettikleri, %56,8 ile yine önemli bir çoğunluğun Türk Kahvesi ve
türevlerini (menengiç, dibek, damlasakızlı vb.) tercih ettikleri görülmüştür. Katılımcılara ‘Kahve
dükkanlarında en çok tercih edilen Türk Kahvesi türü’ sorulduğunda, %57,6 ile önemli
çoğunluğun Geleneksel Türk Kahvesini tercih ettiklerini, 17,4 sinin ise en çok tercih ettikleri Türk
Kahvesi türünün Dibek Kahvesi olduğunu ifade etmişlerdir. En az tercih edilen Türk Kahvesi
türleri Gül aromalı Türk kahvesi ve Çilek aromalı Türk Kahvesi olmuştur. Katılımcıların %70,5’i
Çilek Aromalı Türk Kahvesini, %48,2’i Karamel Aromalı Türk Kahvesini, %38,1’i Fındık Aromalı
Türk Kahvesini, %37,9’u Çikolata Aromalı Türk Kahvesini Kahve dükkanlarında hiç
denemediklerini ifade etmiştir. Katılımcılara, ‘Kahve dükkanlarının sayısının artmasının Türk
Kahvesi kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?’
sorusu yöneltilmiş, bu soruya katılımcıların %64,’i olumlu etkisinin olduğunu ifade ederken,
%26,0’lık kısmı ise ne olumlu ne olumsuz bir etkisinin olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların
%61,4’ü Kahve dükkanlarında sunulan Türk Kahvesi ürünündeki çeşitlendirmelerin (Çilek
aromalı Türk kahvesi, Karamel aromalı Türk kahvesi vb.) Türk Kahvesi sunum geleneklerine
uygun olmadığını ifade etmişlerdir. Yine Kahve dükkanlarında sunulan Türk Kahvesi
ürünündeki çeşitlendirmelerin (Çilek aromalı Türk kahvesi, Karamel aromalı Türk kahvesi vb.)
Türk Kahvesinin orijinal formunu değiştirdiğini düşünen katılımcıların oranı %80,3’tür.
Katılımcıların %60,9’u Kahve dükkanlarında sunulan Türk Kahvesi ürünlerinin özenli ve
geleneklere uygun olarak sunulduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir.

1079

İlknur AYAR ve Havva TARAKCI

Tablo 5. Tüketicilerin Kahve Dükkanlarını Ziyaret Etme Davranışlarına Yönelik Tanımlayıcı
Analizler
Kahve Dükkanlarına Gitme Sıklığı
Ayda 1 defadan az
Ayda 1 defa
Haftada 1-2 defa
Haftada 3-4 defa
Günde 1 defa
Günde 2 veya daha fazla

n

%

149
148
73
19
3
4

37,6
37,4
18,4
4,8
,8
1,0

286

72,2

110

27,8

225
99

56,8
25,0

27
45

6,8
11,4

229
39
69
6
15
4
2
26
6

57,8
9,8
17,4
1,5
3,8
1,0
,5
6,6
1,5

Tercih Edilen Kahve Dükkanı Türü
Yerli Kahve Dükkanı (Kahve Dünyası, Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi
vb.)
Yabancı Kahve Dükkanı (Starbucks, Gloria Jeans vb.)
Kahve Dükkanlarında Tercih Edilen Kahve Türü
Türk Kahvesi ve türevleri (menengiç, dibek, damlasakızlı vb.)
Espresso veya espresso bazlı içecekler (latte, mocha, americano,
cappuccino vb.)
Hazır (granül, instant) kahve ( nescafe, jacobs, frappuccino vb.)
Filtre kahve
Kahve Dükkanlarında En Çok Tercih Edilen Türk Kahvesi Türü
Geleneksel Türk kahvesi
Damlasakızlı Türk kahvesi
Dibek Türk kahvesi
Fındık aromalı Türk Kahvesi
Çikolata aromalı Türk Kahvesi
Karamel aromalı Türk Kahvesi
Çilek aromalı Türk Kahvesi
Menengiç Kahvesi
Türk Kahvesi içmiyorum

Tüketiciler Tarafından Kahve Dükkanlarında Hiç Denenmemiş Türk Kahvesi Türevleri
Geleneksel Türk Kahvesi
Damlasakızlı Türk Kahvesi
Dibek Türk Kahvesi
Fındık Aromalı Türk Kahvesi
Çikolata Aromalı Türk Kahvesi
Karamel Aromalı Türk Kahvesi
Çilek Aromalı Türk Kahvesi
Menengiç Kahvesi

21
59
35
151
150
191
279
85

%5,3
%14,9
%8,8
%38,1
%37,9
%48,2
%70,5
%21,5

39
103
254

9,8
26,0
64,1

243
153

61,4
38,6

78
318

19,7
80,3

155
241

39,1
60,9

Kahve Dükkanı Sayısının Türk Kahvesi Kültürüne Etkisi
Olumsuz etkisi vardır
Hiçbir etkisi yoktur
Olumlu etkisi vardır
Türk Kahvesi Çeşitlendirmelerinin Geleneklere Uygunluğu
Uygun değildir
Uygundur
Türk Kahvesi Çeşitlendirmelerinin Orijinal Forma Uygunluğu
Hayır
Evet
Kahve Dükkanlarında Sunulan Türk Kahvesinin Geleneklere Uygunluğu
Hayır
Evet
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Katılımcıların kahve dükkanlarına yönelik tutumlarının Demografik değişkenlere göre
farklılıklarına belirlemek üzere yapılan analizler Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Kahve Dükkanlara Yönelik Tutumların Demografik Değişkenlere Göre Farklılık
Analizleri
Cinsiyet

Ortalama

Standart
Sapma

t

P

Farklar

Erkek
Kadın

3,3688
3,1218

,84472
,92218

2,498

,013*

1>2

Medeni Durum
Evli
Bekar

3,2470
3,3349

,91405
,85683

-,922

,357

-

İlköğretim

2,8291

1,17730

1,888

,112

-

Lise

3,2753

,88321

Önlisans

3,3537

,84565

Lisans
Lisansüstü

3,1833
3,4185

,86050
,87108

3,3300
3,2943
3,1111

,84464
,89867
1,07869

,313

,732

-

3,3090
3,2146
3,3474
3,3844
3,2744
2,9911
3,4137

,89542
,99200
,88203
,75250
,76850
,72003
,96355

,839

,540

-

Eğitim Durumu

Yaş
25 ve altı
26-54
55 üstü
Gelir Durumu
0-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001-6000
6001 üstü
*

p<0,05

Tablo 6 incelendiğinde, kahve dükkanlarına yönelik tutumların demografik değişkenlere göre
değişip değişmediğini ortaya koymak üzere yapılan t ve Anova analizleri sonucunda,
değişkenler arasından yalnızca cinsiyet boyutu açısından farklılık saptanmıştır (p<0,05). Bu
farkın büyüklüğünü ortaya koymak için etki değeri hesaplanmıştır. Etki değeri, aralarında fark
olması beklenilen gruplar arasındaki farkın büyüklüğünü gösteren istatistiksel bir değerdir
(Cohen, 1988). Cohen, d değerinin 0,2’den küçük olması durumunda etki büyüklüğünün zayıf,
0.5 olması durumunda orta ve 0,8’den büyük olması durumunda ise kuvvetli olarak
tanımlanabileceğini söylemektedir. Etki büyüklüğü Cohen d: 0,29 (küçük) olarak hesaplanmıştır.
Katılımcıların Kahve dükkanlarına yönelik tutumları diğer demografik değişkenlere göre
değişmemektedir (p>0,05). Bu durumda H1 hipotezi H1a için kabul edilirken, H1b, H1c, H1d
için reddedilmiştir.
Tablo 7 ve Tablo 8’de katılımcıların kahve dükkanlarına yönelik tutumlarının kahve
dükkanlarına gitme davranışlarına göre değişip değişmediğini belirlemek üzere yapılan
analizlere yer verilmiştir.
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Tablo 7. Kahve Dükkanlarına Yönelik Tutumların, Kahve Dükkanlarına Gitme Davranışlarına
Göre Farklılık (ANOVA) Analizleri
Kahve Dükkanlarına Gitme Sıklığı

Ortalama

Standart
Sapma

F

P

Farklar
(Tukey
HSD)

Ayda 1 defadan az (1)
Ayda 1 defa (2)
Haftada 1-2 defa (3)
Haftada 3-4 defa (4)
Günde 1 defa (5)
Günde 2 veya daha fazla (6)

2,9851
3,3213
3,7078
3,8830
3,8889
4,3889

,77527
,82378
,83385
1,09899
,72860
,65734

11,631

,000

2>1
3>1
4>1
6>1
3>2

3,2415

,85159

3,504

,016

2>3

3,5084

,93571

2,9959

,81270

3,3877

,80842
1,465

,168

-

5,882

,003

3>1
3>2

Kahve Dükkanlarında Tercih Edilen Kahve Türü
Türk Kahvesi ve türevleri (menengiç,
dibek, damlasakızlı vb.) (1)
Espresso veya espresso bazlı içecekler
(latte, mocha, americano, cappuccino vb.)
(2)
Hazır (granül, instant) kahve (nescafe,
jacobs, frappuccino vb.) (3)
Filtre kahve (4)

Kahve Dükkanlarında En Çok Tercih Edilen Türk Kahvesi Türü
Geleneksel Türk kahvesi
Damlasakızlı Türk kahvesi
Dibek Türk kahvesi
Fındık aromalı Türk Kahvesi
Çikolata aromalı Türk Kahvesi
Karamel aromalı Türk Kahvesi
Çilek aromalı Türk Kahvesi
Menengiç Kahvesi
Türk kahvesi içmiyorum

3,3149
3,5014
3,3559
2,5370
3,3481
3,1667
3,0000
3,1966
2,5926

,84568
,85910
,89552
,41821
,62413
1,59861
,15713
,99346
1,33086

Kahve Dükkanı Sayısının Türk Kahvesi Kültürüne Etkisi
Olumsuz Etkisi Vardır (1)
Hiçbir etkisi yoktur (2)
Olumlu etkisi vardır (3)

3,0057
3,1586
3,4151

1,02406
,77350
,87208

* p<0,05
Tablo 7’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik
tutumlarının kahve dükkanlarına gitme sıklığına göre istatistiksel olarak farklılık gösterdiği
bulunmuştur (p<0,05). Kahve dükkanlarına gitme sıklığı arttıkça, kahve dükkanlarına yönelik
tutumların derecesinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayda bir defadan az kahve
dükkanlarına giden tüketicilerin tutum derecelerinin daha düşük olduğu sonucu ortaya
çıkmıştır. Kahve dükkanlarında tercih edilen kahve türüne göre kahve dükkanlarına yönelik
tutumların farklılık gösterdiği bulunurken (p<0,05), bu farkın ‘Hazır (granül, instant) kahve
(nescafe, jacobs, frappuccino vb.)’ ile ‘Espresso veya espresso bazlı içecekler (latte, mocha,
americano, cappuccino vb.)’ arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Espresso veya espresso bazlı
içecekler (latte, mocha, americano, cappuccino vb.) tercih eden tüketicilerin kahve dükkanlarına
yönelik tutumları Hazır (granül, instant) kahve (nescafe, jacobs, frappuccino vb.) tercih eden
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tüketicilere göre daha yüksek bulunmuştur. Katılımcıların kahve dükkanlarının sayısının
artmasının Türk Kahvesi Kültürüne etkisi hakkındaki düşüncelerine göre kahve dükkanlarına
yönelik tutum derecesinin farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Kahve
dükkanlarının sayısının artmasının Türk Kahvesi kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında
olumlu etkisinin olduğunu düşünen katılımcıların, hiçbir etkisinin olmadığı ve olumsuz etkisinin
olduğunu düşünen katılımcılara göre daha olumlu tutumu sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Kahve dükkanlarında en çok tercih edilen Türk Kahvesi türüne göre, kahve dükkanlarına yönelik
tutumlar arasında herhangi bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Bu durumda H2a, H2c, H2e
hipotezleri kabul edilirken, H2d hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 8. Kahve Dükkanlarına Yönelik Tutumların, Kahve Dükkanlarına Gitme Davranışlarına
Göre Farklılık (T Testi) Analizleri
Tercih Edilen Kahve Dükkanı Türü

Ortalama

Standart
Sapma

t

P

Farkla
r

Yerli Kahve Dükkanı (Kahve Dünyası,
Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi vb.)
Yabancı Kahve Dükkanı (Starbucks, Gloria
Jeans vb.)

3,2634

,87945

-1,643

,101

-

3,4242

,85448

-1,666

,096

-

2,140

,033

1>2

,000

2>1

Türk Kahvesi Çeşitlendirmelerinin Geleneklere Uygunluğu
Uygun değildir
Uygundur

3,2501
3,4001

,87523
,86821

Türk Kahvesi Çeşitlendirmelerinin Orijinal Forma Uygunluğu
Hayır değiştirmez
Evet değiştirir

3,4972
3,2617

,93765
,85346

Kahve Dükkanlarında Sunulan Türk Kahvesinin Geleneklere Uygunluğu
Hayır (1)
Evet (2)

3,0996
3,4421

,80693
,89146

-3,871

Tablo 8 incelendiğinde, Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları tercih edilen kahve
dükkanı türü açısından farklılık göstermemektedir (p>0,05). Bu durumda H2b hipotezi
reddedilmiştir. H2f ‘Tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları kahve dükkanlarında
Türk kahvesinin çeşitlendirilerek (aromalı) sunulması ile ilgili düşünceleri açısından farklılık
göstermektedir.’ Hipotezi iki açıdan değerlendirilmiştir. İlki ‘Türk kahvesinde yapılan
çeşitlendirmelerin Türk kahvesi sunum geleneklerine uygunluğu’ açısından yapılmıştır. Bu
açıdan yapılan değerlendirmeye göre tüketicilerin tutumları arasında farklılığa rastlanılmazken,
Türk kahvesinde yapılan çeşitlendirmelerin Türk kahvesinin orijinal formunu değiştirmesine
yönelik düşünceler açısından yapılan değerlendirmede farklılık saptanmıştır (p<0,05). Türk
kahvesinde yapılan çeşitlendirmelerin Türk kahvesinin orijinal formunu değiştirmeyeceğini
düşünen katılımcıların Kahve dükkanlarına yönelik tutumları daha yüksek bulunmuştur. Bu
durumda H2f hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Kahve dükkanlarında sunulan Türk kahvesi
ürünlerinin özenli ve geleneklere uygun olarak sunulup sunulmadığına yönelik düşüncelere
göre tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumlarının farklılık gösterdiği saptanmıştır
(p<0,05). Kahve dükkanlarında sunulan Türk kahvesi ürünlerinin özenli ve geleneklere uygun
olarak sunulduğunu düşünen tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları daha yüksek
düzeyde bulunmuştur. Bu durumda H2g hipotezi kabul edilmiştir.
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TARTIŞMA
Araştırmada elde edilen bulgular, kahve dükkanlarına gidenlerin çoğunluğunun Türk kahvesini
tercih ettiğini göstermektedir. Bu sonuç değişen kahve tüketim alışkanlıkları ve Türk kahvesi
üzerine yapılan araştırmayla (Aşık, 2017) benzerlik göstermektedir. Ek olarak Karaman vd.,
(2019) tarafından yapılan Türk kahvesi tüketim alışkanlıklarını belirlemeye yönelik yapılan
çalışma sonucuna göre en çok tercih edilen kahve türünün Türk kahvesi olması sebebiyle
çalışmalar benzerlik göstermektedir. Türk kahvesi tüketim alışkanlığı açısından ülkemiz adına
sevindirici bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Zira gelişen ve değişen kahve kültürü nedeniyle birçok
farklı tat ve yapım tarzıyla çeşitlenen kahvelerin yanında Türk kahvesinin varlığını
koruyabilmesi ve rekabet edebilmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Yine (İnce, 2018) çalışmasında da
Türk kahvesinin diğer kahvelere kıyasla tercih edildiği sonucu ortaya çıkmıştır. Bayındır (2018)
tarafından yapılan çalışmada ise katılımcıların daha çok yabancı kahveleri tercih ettiği
belirtilmiştir. Ancak Bayındır (2018) tarafından yapılan çalışmanın evrenini öğrenciler
oluştururken, çalışmamızda böyle bir kısıt bulunmamaktadır. Bu bağlamda iki çalışma
arasındaki farkın katılımcıların yaşları ve sosyo kültürel özellikleriyle ilgili olduğu yorumu
yapılabilir.
Araştırmada elde edilen diğer önemli sonuçlar ise şöyledir:
Kahve dükkanlarında sunulan Türk kahvesi ürünlerinin özenli ve geleneklere uygun olarak
sunulduğunu düşünen tüketicilerin kahve dükkanlarına yönelik tutumları daha olumlu düzeyde
bulunmuştur. Bu sonuç tüketicilerin kahve dükkanlarında Türk kahvesi sunumunun kültürel
özellikleri, gelenekleri doğru şekilde yansıtması durumunda rekabet avantajı kazanacağını
göstermektedir. Grinshpun (2014) da bu sonucu destekleyen şekilde, Starbucks'ın Japonya
pazarında ürününü tanıtmak için genellikle yerel kültürel kodları dahil etmeye başvurduğunu
belirtmiştir. Ferreira ve Ferreira (2018) uluslararasılaşmak isteyen işletmelerin pazardaki bölgesel
farklılıkları ve farklı bölgelerle ilişkili demografik özellikleri ve tüketici kültürlerini dikkate
almalarının gerektiğini ifade etmiştir. Aslında Starbucks Avrupa kahve kültürünü yerel kültürel
kodlarla birleştirerek yaymayı amaçlamıştır (Schultz, 1997). Öyleyse 16. yüzyıla uzanan Türk
kahvesi kültürünü yaşatmak ve sürdürmek için kahve dükkanlarına aslında büyük rol
düşmektedir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu kahve dükkanlarına ayda 1
durum Karaman vd., (2019), Aşık (2017) ve Bayındır
göstermemektedir. Bunun nedeni ise çalışmanın, bir anda
sosyalleşmenin en aza indiği, kafelerin çoğunlukla kapalı
dönemine denk gelmesi gösterilebilir.

veya daha az gitmektedirler. Bu
(2018) çalışmalarıyla benzerlik
tüm dünyayı etkisi altına alan,
kaldığı corona virüs pandemisi

Ayrıca, araştırma sonucuna göre, katılımcıların büyük çoğunluğu son dönemde hızla artan kahve
dükkanlarının, kahve kültürüne olumlu katkı yapacağı görüşünü savunmaktadır. Küreselleşen
dünyada sosyalleşmeye oldukça önemli katkısı olan kahve dükkanlarının sayısının ve çeşidinin
artması bireylerin bir gruba aidiyetini sağlamakla beraber hem popüler kültüre hem de halk
kültürüne hizmet etmektedir. Ek olarak, araştırma kapsamında katılımcıların kahve
dükkanlarına gitme sıklığı arttıkça, kahve dükkanlarına yönelik tutumlarının derecesi de
artmıştır. Ancak, katılımıların kahve dükkanlarına yönelik tutumları tercih ettikleri kahve
dükkanı türü açısından herhangi bir farklılık göstermemektedir.
Kahve dükkanlarına yönelik tutumların demografik değişkenler açısından incelendiğinde ise
yalnız cinsiyet değişkeninde farklar olduğu görülmüş ve erkeklerin tutumlarının daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Bayındır ve Önçel (2019) üniversite öğrencilerine yapılan çalışmada da
erkeklerin kadınlara göre kahve dükkanlarını daha çok tercih ettikleri görülmüştür.

1084

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1070-1087.

SONUÇ ve ÖNERİ
Kahve dükkanlarının rekabet avantajlarını sürdürmek ve uluslararası alanda rekabet avantajı
yakalayabilmeleri için öncelikle yerli tüketicilerin olumlu tutumlarını oluşturmaları
gerekmektedir. Bu bağlamda, mevcut çalışmanın amacı Türkiye’deki kahve dükkanı ziyaretçileri
örneklemi ile tüketicilerin kahve dükkanlarına gitme davranışlarını ve kahve dükkanlarına
yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler üzerinden ortaya koymaktır.
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların çoğunluğu kahve dükkanı sayısının artmasının Türk
kahvesini gelecek nesillere aktarılması anlamında anlamlı bulmaktadır. Bu durumda işletmeci ve
girişimcilerin Türk kahvesi dükkanlarına ilgisinin devam etmesi ve sayılarının artırılması hem
ekonomik kazanç hem de kültürel mirasın korunması açısından önemli olacağı düşüncesiyle
çalışmanın işletmecilere önemli bir önerisidir.
Ek olarak, çalışma katılımcıların daha çok geleneksel Türk kahvesini tercih ettikleri, onun dışında
çilek, karamel, çikolata gibi farklı tarzlarda aromalandırılmış Türk kahvesini tercih etmedikleri
hatta çoğunluğunun hiç tatmadığını ortaya koymuştur. Yine katılımcıların büyük çoğunluğu
kahve çeşitlerinin Türk sunum geleneklerine uygun olmadığı görüşünü belirtmiştir. Bu sonuçlara
dayanılarak, mevcut kahve dükkanlarının ya da kahve dükkanı açmayı düşünen girişimcilerin
Türk kahvesi kültürünün gelecek nesillere aktarımını sağlayabilmesi için geleneksel pişirme
yöntemlerinden vazgeçmemeleri gerekmektedir. Ayrıca mevcut tüketicilerin aromalandırılmış
Türk kahvesi çeşitlendirmelerini tercih etmedikleri sonucuna dayanılarak, kahve dükkanlarının
bu çeşitlendirmeler yerine Türk kahvesini geleneksel yöntemlerle hazırlama üzerine
yoğunlaşmaları önerilmektedir.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan Türk kahvesi hem Türk kültürünün
diğer kültürlere tanıtılması hem de gelecek nesillere aktarılması açısından Türk kültüründe
önemli bir konuma sahiptir. Ancak son dönemlerde artan kahve dükkanları arz talep dengesi
doğrultusunda hem sayılarını artırmış hem de ürün çeşitliliğini çoğaltmışlardır. Ancak söz
konusu Türk kültürü ve Türk kahvesi olduğunda kahve dükkanlarında görülen farklı sunum
tarzları, hızlı ve pratik pişirme yöntemleri her ne kadar ekonomik getiri elde edeceği düşünülse
de bu hem geleneksel Türk kahvesi kültürüne zarar vermekte hem de gelecek nesillerin geçmişi
çok uzun yıllara dayanan Türk kahvesi ile ilgili algısının değişmesine sebep olmaktadır. Nitekim
çalışma sonuçlarına göre de kahve severler Türk kahvesini geleneksel tat ve sunumla tercih
etmektedirler.
Araştırma sonucunda kahve dükkanlarına gitme sıklığı arttıkça, kahve dükkanlarına yönelik
tutumların derecesinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayda bir defadan az kahve
dükkanlarına giden tüketicilerin tutum derecelerinin daha düşük olduğu sonucu ortaya
çıkmıştır. Bu sonuç kahve dükkanlarına yönelik olarak olumlu tutum sergileyen tüketicilerin
kahve dükkanlarına daha sık gittiğini göstermektedir. Yine araştırma sonuçları tüketicilerin
çoğunluğunun yerli kahve dükkanlarını (Kahve Dünyası, Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi vb.)
ziyaret ettiklerini ve yine önemli bir çoğunluğun Türk kahvesi ve türevlerini (menengiç, dibek,
damlasakızlı vb.) tercih ettiklerini göstermektedir. Ayrıca geleneksel yöntemlerle Türk kahvesi
sunulan kahve dükkanlarına yönelik tüketici tutumlarının daha olumlu olduğu sonucu ile
birlikte ele alındığında, kahve dükkanlarının bu durumu göz önünde bulundurarak Türk kahvesi
sunumunu geliştirmeleri önerilmektedir. Kahve dükkanları geleneksel yöntemlerle Türk kahvesi
sunumunu gerçekleştirerek tüketicilerde olumlu tutumlar oluşturabilirler ve tüketicilerin daha
sık ziyaret etmelerini sağlayabilirler.
Türk kahvesi kültürünün tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması ayrıca Türk kahvesi ve
kültürünün uluslalararasılaştırılması ve günümüzde hızla yayılan yabancı kahve ve kültürüne
karşı rekabet avantajı kazandırılabilmesi için öncelikle yerli tüketicilerin tutumlarının
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öğrenilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışma gelecekte yapılacak tüketici tutumunu araştıran
çalışmalar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Türk Kahvesi ve kahve dükkanlarına yönelik
tüketici tutumunu araştıran çok sınırlı sayıda çalışma vardır. Kahve dükkanlarında sunulan
Türk kahvesine yönelik tüketici tutumlarını ortaya koymak üzere kapsamlı ölçekler
bulunmamaktadır. Bu durum alandaki açığı ortaya koymaktadır. Bu araştırma Türk kahvesinin
kahve dükkanlarında sunumuna ilişkin olarak ileride geliştirilecek ölçekler için gerekli olabilecek
mevcut duruma yönelik bilgiyi sunmaktadır. Araştırmanın veri toplama süreci pandemi
döneminde gerçekleştirilmiştir. Gelecek araştırmalarda pandemi etkisi olmadan farklı tüketici
tutumları ortaya konulabilir. Literatür incelemesi sırasında pazarlama ve reklam düzeyinde
kahve kadar büyük ekonomik getirisi olan bir ürünün eksik kaldığı gözlenmiştir. Bu doğrultuda
pazarlama ve reklam araştırmacıları için kahvenin tanıtılması ve dağıtılması konusunda
çalışmalar yapılması önerilmektedir.
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Öz
Günümüzde işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinin sonucunda müşteri
memnuniyeti oluşmaktadır. Müşteri memnuniyetini sağlayan işletmelerin, müşterilerin
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belirlenmesi ve bu doğrultuda termal turizm işletmeleri eksikliklerini belirleyerek bir çözüm
olanağı sunacağı düşünülmektedir. Çalışmada nicel yöntemlerden anket tekniğine
başvurulmuştur. Elde edilen veriler SPSS 22 ile analiz edilmişidir. Önem derecesi ortalaması
yüksek bulunurken, memnuniyet derecesi ortalaması ise belirtilen önem derecesinin altında
kaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak jeotermal potansiyeli yüksek olan Bolu ilinin termal turizm
tesislerinin müşteri memnuniyeti ortalaması orta düzeyde memnunum şeklinde olduğu
belirlenmiştir.
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Abstract
As a result of the quality of products and services offered by enterprises today, customer
satisfaction is formed. Businesses that ensure customer satisfaction can win customer loyalty and
adapt to competition in the market. The aim of the study is to measure the expectations and
satisfaction of customers who come to thermal tourism enterprises in Bolu province. As a result
of examining the data obtained, it is believed that the customers will determine their perceived
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GİRİŞ
Geçmiş çağlardan itibaren insanlar, birçok sebepten dolayı yaşadığı bölgeyi terk ederek seyahat
etmek zorunda kalmışlardır. Kişileri seyahat etmeye zorlayan etmenler arasında savaş, göç,
ticaret, iklim, yiyecek ve içecek kaynakları ile sağlık problemleri yer almaktadır. İnsanlar
sağlıklarını düzeltmek veya koruyabilmek için doktorların, şifahanelerin (hastane) veya termal
kaynakların bulunduğu bölgelere seyahat ederek iyileşmeyi veya sağlıklarını korumayı
amaçlamışlardır (Zengin ve Eker, 2016:166).
Rekabet ortamının gün geçtikçe artmasıyla, turizm işletmelerinin turistlerin satın alma tercihleri
konusundaki istekleri üzerinde çalışmaları önem kazanmıştır. Günümüzde konaklamalı turizm,
gelen turistlerin satın alma tercihleri doğrultusunda değişiklik göstermektedir (Türkmen ve
Dönmez, 2015). Buna paralel olarak turistleri ağırlayan turizm işletmeleri de sürekli arayış
içindedir (Dönmez ve Türkmen, 2018). Günümüzde termal suların; yenilenen tıbbı bilgiler ve
gelişen teknolojinin sağlık alanlarında kullanımı sonucu gün geçtikçe modernleşen termal tesisler
termal tesisler hizmete girmektedir. Özellikle, termal kaynaklar açısından zengin olan ülkemizde,
termal işletmelerin fazlalığı ve gün geçtikçe sayılarının artması ile sektörde oluşan rekabet
seviyesinde artış gözlemlenmekte ve bu rekabetin sonucunda ise müşteri memnuniyeti önemli
bir unsur haline gelmektedir. Turizm işletmelerinin, müşterilerinin istek ve şikâyetleri dikkate
alınarak müşterilerin, aldıkları hizmet süresi boyunca ürün veya hizmetin kalitesinin arttırılması,
müşteri memnuniyetini ve dolayısıyla müşteri sadakatini yükseltebilmektedir. Bunun
sonucunda ise işletmeler varlığını sürdürebilmekte ve ticari faaliyetlerine devam edebilmektedir
(Aymankul vd., 2012:225).
Türkiye’de birçok turizm kaynağı potansiyelinin kullanılması ve bu doğrultuda turizmi 12 aya
dağıtabilmesi, kıyı turizmi ile sınırlandırılmaması adına çalışmalar yürütülmektedir. Mevcut
termal kaynakların yılın 12 ayına yayılabilmesi, bu konuda termal turizmin önemini
arttırmaktadır. Termal turizm işletmeleri müşterilerinin, istek, şikâyet ve beklentilerinin
belirlenmesi, karşılanması ve giderilmesi adına çalışmalar yapılması, müşterileri memnuniyetini
sağlayarak, müşterilerin işletmeye olan bağlılıklarını arttıracak ve dolayısıyla işletmenin gelir
seviyesi yükselecektir. Gerek ülke ekonomisi gerekse yurt içi ve yurt dışı turizm sektörü canlı
tutularak birçok alanda gelişim ve istihdam sağlanacaktır (Gündüz, 2015:1). Türkiye sahip
olduğu doğal ve kültürel değerleriyle turizm açısından gelişmiş olan ülkelerden çok daha fazla
kaynaklara sahip olmasına rağmen, yerel halkın bu anlamda desteğini sağlayamadığı için
turizmden elde edebileceğinden çok daha az bir gelir elde edebilmektedir (Türkmen ve Dönmez,
2015).
Bolu, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan, zengin jeotermal kaynaklara sahip bir şehirdir.
Bölge, Turizm Bakanlığı tarafından “Termal Turizm Merkezi” olarak belirlenmiş ve 17.10.1993
tarih ve 2137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır (www.kulturportali.gov.tr). Bolu ili Türkiye
genelinde en zengin termal kaynaklara sahip olan illerimiz arasında olduğu bilinmektedir.
Dolayısıyla Bolu ilinin termal kaynaklarının ve termal turizm tesislerinin varlığı açısından büyük
bir potansiyele sahip olduğu belirtilmektedir. Zengin termal kaynakların varlığının olmasına
rağmen var olan termal turizm potansiyelini gerektiği kadar kullanamadığı, fayda
sağlayamadığı, tanıtımına önem verilmediği ve olması gereken ekonomik düzeye ulaşamadığına
inanılmaktadır (Bilgili, 2013).
Bolu ilinin termal kaynakları ve termal turizm işletmelerinin yönünden potansiyelinin
değerlendirilmesi adına ve var olan termal tesisleri ziyaret eden müşterilerin memnuniyet ve
beklenti seviyelerinin ne denli olduğunu ve ne kadarını karşıladığının belirlenmesi ve bu
seviyeleri oluşturan koşulların bilinmesi önem arz etmektedir (Dereli, 2019:52-53). Verilen bilgiler
doğrultusunda, araştırmada Bolu ilindeki termal turizm işletmelerine gelen müşterilerin
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memnuniyet ve beklenti seviyelerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bölgenin var olan
termal kaynaklarının ve termal tesislerinin gelişimi ve pazardaki rekabet ortamına ayak
uydurabilmesi ve müşteri bağlılığını elde edebilmesi adına önem arz ettiğine inanılmaktadır.
Çalışmanın benzer alanlarda ve yerel tesislerin gelişimi adına değer taşıdığı düşünülmektedir.
Çalışma kapsamında bu gelişim için önerilerde bulunulmuştur.

Sağlık Turizmi
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization [WHO])’ne göre sağlık tanımı; “Sağlık sadece
hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Bu
tanımda bedence ve ruhça iyilik hali sağlığın bilinen yönüdür”. Yapılan tanım ile sağlığını
korumaya ve sürdürülebilirliğini sağlamak isteyen ve sağlık problemleri yaşayan kişiler sağlık
turizminin hedef kitlesini oluşturmaktadır (Gülen ve Demirci, 2012).
Bulunduğumuz yüzyıl turizm olgusu, turistlerin temel ihtiyaçları, güvenlik, konaklama, yiyecek
ve içecekler gibi gereksinimlerine ek olarak sağlık problemlerine çözüm aramak ve bu alanda
beklentiler oluşturmaktadır. Seyahatleri sırasında veya daha önceden meydana gelmiş sağlık
ihtiyaçlarını karşılamadığı ve bu doğrultuda gerçekleştirdikleri eylemler sonucu, sağlık turizmi
kavramı meydana gelmiştir (Kök, 2013:5).
Sağlık hizmetlerinin uygulama faaliyetleri antik zamanlardaki uygarlıklara uzanmakta, eski
medeniyetlerin birçoğu, kaynak sularından ve bu sular ile yaptıkları kutsal olarak kabul ettikleri
banyolardan yararlandığı ve bu sıcak su kaynaklarının etrafına birçok yapı inşa ettikleri
bilinmektedir (Türkiye Sağlık Vakfı, 2010; Dalkıran, 2017:163). Antik Yunan mitolojisinde
Asklepios sağlığın tanrısını onurlandırmak adına inşa ettikleri Asklepios Tapınakları bilinen ilk
sağlık merkezi konumunda hizmet vermiş ve çeşitli ülkelerden hastalıklarına şifa arayan kişilerce
ziyaret edilmiştir. Ayrıca günümüzden 5000 yıl önce Hindistan’da alternatif tıp yöntemleri
kullanılmış ve ülkeye sağlık sorunları olan kişilerin ziyareti gerçekleşmiştir (Gülen ve Demirci,
2012).
Ülkelerdeki sanayileşme, çarpık kentleşme ve artan nüfusun sonucu meydana gelen hava
kalitesinin düşmesi, iklim değişiklikleri, çeşitli çevre sorunları, bireylerin kent ve iş hayatının
getirdiği yorgunluk ve stres gibi olumsuz koşullara ek olarak dünya genelinde meydana gelen
krizlerin getirdiği etkiler ile kişiler ruhsal ve fiziksel sağlıklarını koruyamamaktadır. Bu konuda
kişiler turizm seyahatlerinin kitle turizmi haricinde doğası, çevresi bozulmamış iklimi ve fiziksel
özellikleri sağlığına olumlu yönde etki edecek veya hastalıklarına çözüm olabilecek turistik
bölgelere eğilim göstermektedirler (Türksoy ve Türksoy, 2010:700).
Sağlık turizmi kapsamında yeni bir eğilim ise, hastaların yalnızca özel bir tedavi beklemediği, ek
olarak keyifli deneyimler kazanmayı ve sağlıklarını uzun bir süre korumayı amaçladıkları
gözlemlenmektedir. Bu tanım ile birlikte alanında uzman kişilerin hastalara önerdiği tedavi
yöntemlerinin değeri artmaktadır. Sağlık turizmi, ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek
olabilmesi için doğal kaynak bakımında zenginliğinin kullanımı önem taşımaktadır. Diğer
ülkelerin paralel büyümesi, farklı çözümler ile gerçekleştirirken, doğal kaynak rezervleri ile
sağlık turizmi kapsamındaki ürünlerinin geliştirilmesini sağlamış ve küresel pazarda bir
bölünmeye neden olmuştur (Connell, 2006; Çılgınoğlu, 2018:184 ).
Sağlık turizmi birçok çeşitli nedenler ile uygulanmakta olduğu bilinmektedir. Buna göre; sağlık
turizmi ana unsurları; bireylerin yaşadığı ülkede gelişmiş teknolojileri kullanan sağlık
kurumlarının ve nitelikli insan kaynaklarının yetersizliği ve olmayışı, sağlık hizmetlerini alırken
aynı zamanda tatil yapabilme isteği, kendi ülkelerinde sağlık hizmetleri maliyetinin yüksek
olması, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmetinden yararlanma isteği, ülkesinde çeşitli nedenler ile
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yapılacak olan ameliyat veya tedavinin öğrenilmesini istememesi, ülkesinin iklimi ve
coğrafyasının tatil yapabilme imkânları açısından kısıtlı olması durumda gerçekleşen turizm
hareketliliğidir. Genellikle termal tesislerin ve termal turizm olanaklarının olduğu ülkelere
gerçekleşen tatil talepleri, kronik hastalığı olan kişiler, yaşlılar ve engellilerin bulundukları
ortamı değiştirme ve tedavi olma isteğinin oluşması, madde bağımlıkları olan kişilerce farklı ve
daha nitelikli yerlerde bulunma isteği, kişilerin yaşama bağlama ve yaşama arzusu olarak
sayılabilir (Sağlık Bakanlığı, 2012:65; Özer ve Sonğur, 2012:71).
Türkiye; sağlık turizmi bünyesinde bulundurduğu nitelikli sağlık kuruluşları, gelişmiş altyapısı
ve alanında uzman doktorlarıyla dünya sağlık turizmi alanında büyük bir öneme sahiptir. Her
geçen gün gelişen sağlık turizminin ekonomik getirilerin arttırılabilmesi için şu anki
potansiyelinin belirlenmesi ve buna doğrultuda çalışmaların hızlandırılması gerekli
görülmektedir. Bu anlamda Türkiye; Avrupa ve Asya kıtalıları arasında bulunması ve çoğu
ülkeye yakın olması gibi coğrafi konumunun özelliği, sağlık hizmetlerinin diğer ülkelere oranla
uygunluğu, turizm kapsamında birçok aktivite ve turizm türünü barındırması ile bir avantaj
sağlayarak, hastaların destinasyon tercihinde bulunabileceği bir ülke olmaktadır. Bu özelliklerin
değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması halinde Türkiye’nin sağlık turizm kapsamında
öneminin artacağı ve değer kazanacağı düşünülmektedir (Çılgınoğlu, 2020:116-117).

Termal Turizm
Termal Turizm; sağlığını muhafaza etme veya iyileştirme amacı ile kişilerin bulundukları yerleri
belirli bir süreyle terk ederek doğal kaynakların kullanımı için termal tesislere ziyareti ve termal
kaynaklara dayalı, Kür hizmetleri, rekreasyon, barınma, yiyecek ve içecek gibi temel
ihtiyaçlarının karşılanmasına ek olarak turistik ziyaretin yapıldığı bölgenin, doğal kaynakları,
iklimi, tarihi ve kültürel varlıklarından yararlanma olanağı sunan ayrıca yöreye ait ürünlerin
tadımı, bölgesel aktiviteler ve alışveriş gibi faaliyetlerden yararlanma imkanı sunan ve turistin
yeni deneyimler kazanmasına olanak sağlayan bir turizm türüdür (Çelik, 2009:36). Termal
turizm, literatürde kaplıca(ılıca) turizmi olarak da adlandırılmaktadır. Termal suların, yeryüzüne
ulaştığı yere kaynarca, bu kaynarcalardan faydalanmak için çevresine yapılan tesisler kaplıca
veya ılıca olarak adlandırılmaktadır (Avderen, 2011:44).
Termal turizm, yalnızca termal sular ile günlük banyo yapılması değildir. Termal turizminin
amacı; termal sular ile tıbbı olarak belirlenen endikasyon(şifa) özelliğinin alanında uzman
doktorların gözetiminde etkin ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasına ek olarak; istirahat
etme, rekreasyon ve fiziksel uygulamalar ile kişinin sağlığını korunması, dinç kalması ve
yenilenmesi amacıyla sağlıklı yaşamı için bir ortam oluşturmaktır. Bu tanımlama ile termal
kaynakların kullanıldığı termal tesisler, bir hastane, klinik veya hamam değildir. Termal turizmin
temel unsurları, doğal kaynaklar, iklim, hava kalitesi ve güneşli gün sayısıyla beraber termal
suların özelliklerinin uygun ve etkili uygulanmasıyla insan sağlığı ve turizmi birleştirmektir
(Erdoğan ve Aklanoğlu, 2008:84).
Termal turizm uygulamaları basit ve kar oranı yüksek bir turizm türü olarak bilinmektedir. Bu
durum göz önünde bulundurulduğunda termal kaynaklara sahip ülkelerin termal turizm
potansiyelini belirlemeye ve doğal kaynaklarının gelişim amacıyla çalışmalar yapılmasına
yöneltmektedir. Dünya, termal turizm alanında gelişime yönelik çalışmaları yaparken, Avrupa
kıtası bu alanda avantajlı konumdadır. Avrupa kıtasında ortalama 1500 termal tesise sahiptir ve
her geçen gün gelişimine devam etmektedir. Geçmişte kişiler hastalıklarına çözüm aramak için
sağlık kurumlarına müracaat ederken günümüzde hastalar ve kişiler dinlenme, sağlıklarını
koruma, iyileştirme ve yenileme amacıyla termal turizme katıldığı gözlemlenmektedir. Termal
turizm kapsamındaki işletmelerin önemlerinin arttığını gözlemleyen ülkeler termal
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kaynaklarının tanıtımına, termal turizm kapsamındaki hizmetlerin gelişimine ve markalaşması
adına önemli çalışmalar yapmaktadır (Tokmak, 2015; Dereli, 2019:41).
Türkiye, zengin jeotermal kaynak potansiyeli ile dünya genelinde ilk yedi ülke arasında yer
alırken, Avrupa kıtasında birinci sırada bulunmaktadır. Türkiye mevcut termal suları, debi ve
sıcaklık özelliklerine ek olarak fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çeşitliliği ile Avrupa kıtasındaki
termal sulara göre daha yüksek niteliklere sahiptir. Türkiye, “doğal çıkışlı ve bol su verimli, eriyik
maden değeri yüksek, kükürt, radon ve tuz” yönünden verimli ve zengin termal kaynaklara
sahiptir. Bu yönüyle, çeşitli sağlık sorunlarına yönelik alternatif termal kaynaklara sahipliğinden
bahsedilebilir. Türkiye’de mevcut 1500’ün üzerinde olan termal kaynak suları, sıcaklıkları 20ºC
ve üzerinde debileri 2-500 lt/sn aralığında değişiklik göstermektedir (Erdoğan ve Aklanoğlu,
2008:85).
Termal Turizm; Termal mineralli sular ile yapılan banyolar, mineralli su kürleri, inhalasyon
uygulamaları ve çamur banyoları gibi birçok yöntem ile klimaterapi, rehabilitasyon ve fizik
tedavi gibi destek uygulamaların birleşmesiyle gerçekleştirilen kür (tedavi) uygulamalarına ek
olarak termal suların rekreasyon amacı ile kullanımı sonucu oluşan bir turizm türüdür
(yigm.ktb.gov.tr).

Termal İşletmelerde Müşteri Kavramı
Müşteri kavramı, günümüz işletmelerinin hedef noktası olarak belirlediği ve önemi her geçen
gün artan bir unsur haline gelmeye başlamıştır. Pazarlamacılar, müşteri daima önceliklidir,
ifadesini benimsemişlerdir (Jackson, 2001:856). İşletmeler için mevcut pazarın rekabet alanına
dâhil olabilmeleri veya rakip işletmelerin gerisinde olmamaları hatta diğer firmaların önüne
geçebilmesi, hedef pazarı iyi analiz edebilmesi, anlaşılması ve işletme müşterilerini bir ticari
varlık olarak benimsemesinden çok, müşteriyi bir dost olarak nitelendirmesi ile mümkün
olabilmektedir (Sandıkçı, 2008:51).
Geçmişte sağlık işletmesine giden bir müşteri sadece hastalar olarak nitelendirilirken, günümüz
sağlık işletmelerine giden ve işletmenin hizmetinden yararlanan kişiler ve kurumlar müşteri
olarak tanımlanmaktadır (Kavuncubaşı, 2000). Sağlık işletme personeli ve işletme ile organik bir
bağı olan kişiler ya da gruplar iç müşteri kavramını oluştururken, Sağlık işletmesinin verdiği
ürün ya da hizmetlerden doğrudan ya da dolaylı yoldan kullanım sağlayan kişi veya kurumlar
sağlık işletmesi dış müşteri kavramını oluşturmaktadır (Çelik, 2009:198).

Müşteri Memnuniyeti ve Beklentileri
Müşteri memnuniyeti; İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetleri kullanan müşterilerin ürün
veya hizmetin kalitesi, sunumu, gibi özelliklerinin değerlendirerek müşteride oluşan olumlu
veya olumsuz düşünceleri kapsamaktadır (Altan ve Engin, 2003:85).
Müşteri memnuniyeti ya da başka bir ifade ile müşteri tatmini, kuşkusuz işletmelerin dikkat ettiği
stratejiler içinde en değerli unsurlardan biridir. 1980 yılından itibaren, birçok ülke işletmelerin
üzerinden durduğu ana konulardan biridir. İşletmelerin varlığının, karlılığını, pazar
paylarındaki büyüme yüzdeleriyle doğrudan ilişkili olan müşteri memnuniyeti, başlıca
işletmelerin sadakatine(loyalty) bağlıdır (Eroğlu, 2005:9). Müşterilerin yararlanacağı hizmetten
umduğu kalite ile hizmetin uygulanmasından sonra ulaştığı gerçek kalite arasında elde edilen
fark, memnun olma ölçüsünü gösterir. Müşteri memnuniyetini oluşturan etmenleri tanımlarken,
ürün performans ve kalite beklentisine ek olarak müşteriyle oluşturulan bağ, müşteriye olan ilgi
ve tavırlar görmezden gelinmemelidir (Kırım, 1997:157).
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Beklenti, ilk izlenime benzer bir şekilde zahmetsizce meydana gelmekte ve bu etki ise epey bir
süre boyunca devam edebilmektedir. Bu sebeple beklenti oluşumunu sağlayan unsurlar ve
beklentileri zamanla etkileyen değişkenlerin belirlenmesi firmalar adına önemli bir rol teşkil
etmektedir. Kişisel beklentiler ve algılanan ürün veya hizmetlerin arasındaki ayrımlar ne denli
azaltılırsa, müşterilerin memnuniyet düzeyleri de o denli artış göstermektir. Genel yargılar
beklentileri oluşturmakta ve bu beklentilerin sağlanması ise tahminle neticelendirilmektedir
(Sandıkçı, 2008:61).
Termal işletmeleri, sağlık ve birçok hizmet imkânlarından faydalanmak için tesise gelen
müşteriler, tesislerde verilen hizmetler için bazı beklentiler oluşturmaktadır. Termal tesislerde
verilen hizmetlerden yararlanan her müşteri için algı düzeyi farklılık göstermektedir. Termal
tesislerin yöneticileri, verilen hizmetin müşterilerin beklenti ve görüşlerini belirlemesi ve
anlaması, verilen hizmetin kalitesinin arttırılmasına ve müşterilerin beklentilerini karşılaması
için büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca personelin müşterilere daha iyi hizmet verebilmesi
adına, tesis çalışanlarının müşterilerin beklenti ve görüşlerini doğru anlaması gerekmektedir
(Giritlioğlu, 2013:331-332).
Termal turizm işletmeleri yönünden müşteri memnuniyetinin oluşturulması ve devamlılığının
sağlanmasının değeri net bir şekilde görülmektedir. Müşteri memnuniyeti turizm sektörünün
bünyesinde bulunan konaklama işletmeleri yönünden değerlendirilmesi gereken ana konular
içerisinde yer almaktadır. Başka sektörlerde genellikle müşteriler belirli bir ücret ile aldıkları
ürünleri, ürünün kullanım süresi boyunca kullanarak yararlanmaktır. Turizm işletmelerinde ise,
kişilerin beklentileri; zihinsel ve fiziksel olarak yenilenme, dinlenme, sağlıklarını koruma,
yenileme ve geri kazanma gibi unsurlardan meydana gelmektedir. Bu hizmetlerin sonucunda ise
kişilerin elde ettikleri yeni deneyimler, aktiviteler ve sağlıklı aktivitelere katılım olacaktır
(Sandıkçı, 2008:79).
Termal turizm işletmelerinde misafir memnuniyeti, sadece konaklama, yeme içme ve rekreasyon
hizmetlerinin kusursuz verilmesiyle sağlanamamakta, ayrıca misafirlerin öncelikli geliş amaçları
olan sağlık beklentilerinin ne derece karşılandığıyla da alakalı olmaktadır. Bu doğrultuda
Bolu’da bulunan termal tesislere katılım sağlayan müşterilerin, beklenti ve memnuniyetlerinin
belirlenmesi ile müşteri sadakatini sağlanabilmesi ve tesisin varlığını devam edebilmesi adına
önem teşkil etmektedir.

YÖNTEM
Araştırma konusunun amacı, sağlık turizmi içerisinde olan termal turizm işlemelerine katılan
müşterilerin, beklenti ve memnuniyet seviyelerinin ölçülmesi ve elde edilen sonuçlar ile Bolu
ilinde bulunan termal tesislerin iyileştirilmesi ve müşteri sadakatini yakalayarak bölgeye
istihdam sağlaması ve katkıda bulunabilmesidir.
Araştırmada Sandıkçı’nın (2008) yılında doktora tezinde kullandığı anket ölçeği kullanılmıştır.
Araştırma evrenini Bolu ilinde bulunan termal tesis müşterileri oluşturmaktadır. Bunun başlıca
nedeni geçerli ve güvenilir yanıtlara erişebilmesi adına tesisleri ziyaret etmiş ve tesis hakkında
bilgi sahibi olmuş kişilere ulaşmaktır. Bolu’nun evren olarak tercih edilme nedeni ise termal
kaynaklara ve tesislere sahip olmasıdır. Ocak 2021-Mart 2021 tarihleri arasında 50 kişiye anket
uygulanmış ve 33 kişinin anketi uygun bulunmuştur. Araştırma kapsamında birincil verilere
başvurulmuştur. Araştırmanın işleyebilmesi adına gerekli bulunan nitelikli verileri çeşitli
yöntemler kullanılarak kişinin bireysel olarak elde ettiği veriler birinci veriler olarak
tanımlanmaktadır. Birincil verilerin toplanabilmesi adına anket tekniğine başvurulmuştur.
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Anket, katılımcıların belirlenen sıralama ve yapılardaki soruları cevaplaması ile elde edilen nicel
araştırma yöntemlerinden bir tekniktir (Altunışık vd., 2002:71).
Çoğunlukla yapılan çalışmalarda başvurulan, nicel yöntemlerden anket tekniğinin
güvenilirliğinin ölçülmesi amacıyla Cronbach’s Alpha güvenilirlik testi yapılmaktadır. Testin
katsayısı 0 ve 1 arasında olan sayılardır. Sayı, 1’e ne denli yakınsa güvenilirliğinin de o denli
yüksek olduğu bilinmektedir (Özdamar, 2004:633). Çalışmada kapsamındaki ankete uygulanan
Cronbah’s Alpha değeri 0,920 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen değerin güvenilir olduğu
saptanmıştır.
Tablo 1. Anket Güvenirlik Test Sonucu
Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items

N of Items

,920

,935

23

BULGULAR
Çalışma kapsamında Ankete katılan sayısı 50’dir ve değerlendirmeye alınacak sayı ise 33 kişi
olarak belirlenmiştir. Ankette öncelikle katılım gösteren kişilere ait demografik bilgileri ölçmek
adına sorular bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki Tablo 2.’de verilmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Dağılımları

Cinsiyet

Yaş

Eğitim Durumu

Gelir Seviyesi

Kadın
Erkek
Toplam
16-25
26-33
36-45
46-55
55 ve üstü
Toplam
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Doktora
Toplam
1500 TL'den az
1500-3000
3000-5000
5000-7500
7500 TL ve üstü
Toplam

N
19
14
33
3
7
9
8
6
33
5
12
6
9
1
33
3
13
11
2
4
33

%
57,6
42,4
100
9,1
21,2
27,3
24,2
18,2
100
15,2
36,4
18,2
27,3
3,0
100
9,1
39,4
33,3
6,1
12,1
100

Katılım gösteren kişilerin % 57,6 erkektir. Yaş aralığının belirlenmesinde %27,3 oranla en yüksek
değer 36-45 yaş aralığıdır. Ankete katılan kişilerin öğrenim düzeyleri değerlendirildiğinde %36,4
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oranla en yüksek değer lise mezunu olarak belirlenmiştir. Katılımcıların aylık gelirleri
belirlenmeye çalışıldığında en yüksek %39,4 oranla “1500-3000 arası” aylık ücret aldıkları
saptanmıştır.
Verilen demografik bilgilere ek olarak anket dâhilindeki kişilere işletmeyi tercih etme sebepleri
ve işletmeye geliş amaçları hakkında sorular iletilmiştir. Elde edilen bilgiler tablo 3’te
incelenmiştir.
Katılımcılardan elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulan tablo 2 incelendiğinde tesisin
tercih edilmesinde en büyük etken %63,6 oranla “arkadaş ve akraba tavsiyesi” olarak
belirlenmiştir. Dolayısıyla müşterilerin beklentilerinin karşılanması ve işletmeden memnun
ayrılmaları sonucunda algıladıkları memnuniyeti, çevresinde bulunan kişilere aktararak, tesisin
tanınırlığı sağlanmaktadır. Ayrıca %9,1 oranla seyahat acentelerinin fazla bir etkisi olmadığı
belirlenmiştir. Tesislerin mevcut yerel seyahat acenteleriyle iletişiminin artması ve bu eksikliğin
giderilmesi adına ortak çalışmalarda bulunulması gerektiği düşünülmektedir.
Katılımcıların tesise geliş amaçlarının belirlenmesinde % 51,5 “Dinlenme” ve %39,4 oranla
“Tedavi” amaçlarıyla tesise geldiklerini saptamıştır. Tedavi ve dinlenme en çok tercih edilen
seçenek olmuştur. Bunun sonucunda tesise gelenlerin iş ve yaşam alanlarında yaşadıkları stresi
azaltmak, sağlıklarını korumak ve iyileştirmek amaçları ile tesisi ziyaret ettiğini söyleyebiliriz.

Tablo 3. Tesis Tercih Etmenleri ve Geliş Amacı

Tesis Tercihinin Oluşumu

Tesise Geliş Amacı

Kendi Tecrübelerim
Arkadaş, Akraba Tavsiyesi
Seyahat Acentesinin Tavsiyesi
Yazılı Medya (Dergi, Gazete)
Diğer
Toplam
Tedavi
Dinlenme
İş
Merak
Diğer
Toplam

N
6
21
3
2
1
33
13
17
1
1
1
33

%
18,2
63,6
9,1
6,1
3,0
100
39,4
51,5
3,0
3,0
3,0
100

Tablo 4’de katılımcıların aldığı hizmetlerin önem ve memnuniyet dereceleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Buna göre; ön büro hizmetlerinde, en fazla önem verilen değişken ‘karşılama ve
bilgilendirme” olduğu gözlemlenmiştir. Sonrasında “ilgi ve nezaket” önemli olarak
değerlendirilmiştir. “Personelin tecrübesi” en düşük değeri almıştır.
Örneklemde bulunan müşteriler en önemli olarak ifade ettikleri “karşılama ve bilgilendirme”
konusunda orta derece memnun kaldıklarını lakin çok memnunun ve memnunum seviyesinin
altında kaldıklarını belirlenmiştir. Diğer iki değişkenin verileri rakamsal olarak ortalama aynı
değeri taşıdığından bu yorum iki değişken içinde bahsedilebilir.
Ön büro hizmetlerinin, özellikle misafirlerin karşılanmasının önemi belirlenmiştir. Buna göre
tesis çalışanlarının misafirlere göstermiş oldukları tutum, ilgi ve alaka sonucu misafirlerin
memnuniyet seviyeleri belirlenmektedir. Tablo 3’te elde edilen veriler ile göz önüne alındığında
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otelin, müşteri sadakatini yakalamasında ve müşterilerin, çevresinde bulunan kişilere tesisi
önerebilmesi adına büyük bir önem taşımaktadır.
Oda hizmetleri önemlilik düzeyine ilişkin elde edilen verilerde katılımcılar tarafından
“mefruşatın kalitesi” değişkenler arasında en önemli konu olarak belirlenmiştir. İkinci önem
verilen değişken “odanın konforu” seçilirken en önemsiz değişken ise “oda temizliği” olmuştur.
Müşteriler tarafında en önem verilen “mefruşatın kalitesi” algılanan memnuniyet puanlarına
göre geride kalarak orta derece memnun olarak belirtilmiştir. Diğer iki değişken arasında
ortalama benzer farklar belirtilmiştir. Verilen memnuniyet seviyeleri orta düzeyde memnunum
ifadesi ile belirtilen önem düzeylerinin altında kalmıştır.
Oda hizmetleri, belirlenen önem derecesinin altında kalmıştır. Dolayısıyla müşteri sadakatinin
yakalanması ve tesisin varlığının devam edebilmesi adına memnuniyet düzeyinin arttırılması
gerektiğine inanılmaktadır.
Yiyecek ve içecek hizmetlerine ilişkin yanıtlarda müşterilerin puanlarına göre en fazla önem
“personelin ilgi ve nezaketi” olarak gösterilmiştir. En düşük önem seviyesinde ise “Diyet yiyecek
ve içecek yeterliliği” olmuştur. Ortalama verilen önem dereceleri “önemli” şeklindedir. Algılanan
memnuniyet derecesi ise “orta derecede memnunum” şeklindedir. En düşük memnuniyete sahip
olan “diyet yiyecek ve içecekleri yeterliliği” olmuştur.
Yiyecek ve içecek hizmetleri genel olarak belirlenen beklentinin, ortalama bir puan altında
kalmıştır. Sağlığının korunması ve iyileştirilesi adına tesise gelen misafirlerin yağsız, tuzsuz ve
haşlama yöntemiyle pişirilmiş sebze gibi yiyeceklere yönelimi olağandır. Özellikle alınan tedavi
sonrası vücut için sindirimi kolay besinlerin tüketilmesi gerekli görülebilir. Bu nedenle tesiste
sunulan diyet yiyecek ve içeceklerin düzenlenmesi ve beklenilen memnuniyet seviyesine
ulaşması büyük bir önem taşımaktadır.

Tablo 4. Hizmetlerin Önem ve Memnuniyet Değerleri
Önemlilik Düzeyi

Memnuniyet

Ön büro Hizmetleri
n
x
s
n
x
s
Karşılama ve Bilgilendirme
33
4,5758
,90244
33
3,9697
,88335
Konaklama Esnasında İlgi ve 33
4,5455
,90453
33
3,8788
,92728
Nezaket
Personelin Tecrübesi
33
4,4242
1,03169
33
3,8182
,95048
Oda ve Kat Hizmetleri
Odanın Konforu
33
4,7576
,50189
33
3,9394
,89928
Mefruşatın Kalitesi
33
4,8182
,46466
33
3,6061
1,14399
Odanın Temizliği
33
4,6061
,82687
33
3,4242
1,22552
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
Ünitelerin Temizliği
33
4,4848
,83371
33
3,6364
,82228
Yiyecek ve İçecek Çeşit ve Yeterliliği 33
4,5155
,87039
33
3,4242
1,03169
Diyet Yiyecek ve İçecek Yeterliliği
33
4,1515
1,30195
33
2,8485
1,25303
Personelin Tecrübesi
33
4,5758
,90244
33
3,5455
1,27698
Personelin İlgi ve Nezaketi
33
4,6970
,68396
33
3,8181
1,18466
Önem derecesi: 5 Çok önemli, 4 Önemli, 3 Orta derece önemli, 2 Az önemli, 1 Önemsiz.
Memnuniyet derecesi: 5 Çok memnunum, 4 memnunum, 3 Orta derece memnunum, 2 Az
memnunum, 1 Memnun değilim.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Müşteri memnuniyeti kapsamında işletmelerin imajlarının değerini belirlemeyi hedefleyen
istatistikî verilere göre; işletmeden memnun olmayan bir müşteri algıladığı memnuniyetsizliği
10 kişiye aktarmaktadır. Bu kişilerin %13’ü ise yaşadığı sorunları ortalama 20 kişiye
aktarmaktadır. Bu aktarım sonucu ise oluşan olumsuz düşüncelerin onarımı zorlaşmakta ve
reklam kanalları ile düzeltilememektedir. İşletme hizmet ve ürünlerinde memnun kalan kişiler
ise bu memnuniyetlerini ortalama 3 ila 5 kişiye aktarmaktadır. Buna göre memnun olmayan her
müşteriye karşı 3 ila 4 müşterinin memnun bırakılması gereklidir (Gerson, 1997:21). Turizm
kapsamında müşteri memnuniyeti, dikkate alınması gereken hassas bir konudur. Müşteri
beklentilerinin karşılanması ve memnuniyet sağlanması müşterilerin destinasyon tercihini
etkileyecek ve çevrelerinde bulunan akraba ve(ya) arkadaşlarına önerebilmesine etkili olacaktır
(Silvestri vd., 2017). Yapılan bu öneriler ile turizm sektörünün gelişimi ve sürülebilirliği
sağlanmış olacaktır (Canan, 2018:231). Bu açıklama sonucunda işletmelerin imajlarının
korunması ve işletmenin varoluş amacına uyabilmesi adına müşterilerin problemlerinin
giderilmesi ve isteklerinin değerlendirilmesi ile müşteri sadakatinin kazanılması, işletmenin
varlığını sürdürebilmesine ve büyüyebilmesi için yarar sağlayacaktır. Tüketici memnuniyetini
sağlamak için ve isteklerinin değerlendirilmesi ile müşteri sadakatinin kazanılması, işletmenin
varlığını sürdürebilmesine ve büyüyebilmesi için yarar sağlayacaktır.
Anketin ön büro hizmetlerinin ortalaması (4,51) ile “çok önemli” olarak belirlenmiştir. Üç
değişken arasında en önemli bulunan “karşımla ve bilgilendirme” (4,57) olmuştur. Bu değişkeni
sırasıyla “konaklama esnasında ilgi ve nezaket” (4,54), “personelin tecrübesi” (4,42) takip
etmiştir. Müşterilerin, ön büro hizmetleri memnuniyet ortalaması ise (3,88) olmuştur. Beklenen
önem düzeyini yakalayamadığı görülmektedir. Lakin memnuniyet derecesi “orta düzeyde
memnunum” şeklinde belirlenmesi ile hizmetlerden ortalama memnun oldukları görülmektedir.
Anket sonuçlarına göre en çok önem verilen “karşılama ve bilgilendirme”, memnuniyet
sonuçlarında (%42,4) ile en çok memnun kalınan değişen olmuştur. Bunun sonucunda
beklentileri karşıladığı görülmektedir.
Ön büro hizmetleri, tesis genelinde önemli bir rol üstlenmektedir. Misafirlerin karşılaştığı ilk
bölüm olmaktadır. Tesiste bulunan diğer bölümlere göre misafirlerin dilek ve şikâyetleriyle daha
fazla ilgilenmesi gerekmektedir (Kunakitkumjorn, 2003; Sriyam, 2010:7). Misafirlerin, tesiste
konakladığı süre boyunca tüm olumsuz etkilerden uzak tutulmasının yanı sıra personel
tarafından misafire, olumlu etkiler bırakabilmek adına samimi, ilgili ve çözüm odaklı
yaklaşımlarda bulunulması gerekmektedir (Mankame, 2021). Dolayısıyla müşterilerin,
beklentileri ve memnuniyet düzeylerinin karşılanması adına ön büro çalışanlarının
performanslarını koruyabilmesi, pratik çözümler üretebilmesi ve müşterilere karşı ilgi ve
nezaketini kaybetmemsi adına çalışmalarda bulunulmalıdır (Patah vd., 2009).
Oda ve kat hizmetlerinin ortalama (4,72) ile “çok önemli” olarak ön büro hizmetlerine göre daha
çok önemli olduğu belirlenmiştir. Değişkenler arasında en önemli bulunan “mefruşatın kalitesi”
(4,81) olmuştur. Geriye kalan iki değişken önemi derecesi sırasıyla “Oda konforu” (4,75), “odanın
temizliği” (4,60) olmuştur. Ön büro hizmetlerinde olduğu gibi memnuniyet derecesi ortalaması
(3,65) ile belirlenen önem derecesinin altında kalmıştır. Elde edilen verilere göre beklenilen
memnuniyet derecesini karşılamadığı ve “orta derece memnunum” olarak değerlendirildiği
anlaşılmıştır. En düşük önem derecesine sahip olan “odanın konforu” ise verilere göre (3,93) en
çok memnun kalınan değişken olmuştur.
Çoğu tesis, odanın konumu ve temizliğini önemli bir ölçüt olarak görmektedir. Misafirlerin, oda
seçiminde çeşitli tercihlere yönelimi görülmektedir. Dolayısıyla kişisel beklentiler çeşitlilik
göstermekte ve misafirlerin, memnuniyetlerinin karşılanması adına tesis çalışanları zaman
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zaman güçlük çekmektedir (Pachero, 2017). Bu nedenle misafirlerin beklentilerinin karşılanması
ve verilen hizmetin en üst düzeyde tutulması büyük bir önem taşımaktadır. Hizmet
standartlarının ve kalitesinin korunabilmesi ve geliştirilmesi adına oda temizliğinin, ekipman
kalitesinin ve kontrolünün düzenli olarak yapılması gerekmekte ve personele bu konular
hakkında temel bilgiler ve eğitimler verilmelidir. Ancak Soulidou ve arkadaşlarının (2018) yılında
yapmış oldukları araştırmada oda ve kat hizmetlerinin otel seçimlerinde büyük bir rol
oynamadığını ama gerekli standartlarda bulunmayan odaların, müşteri memnuniyetinde
olumsuz sonuçlar doğurduğunu ve diğer hizmetlerle bu açığı kapatmanın misafirleri tatmin
etmediğini ve hayal kırıklığına uğrattığını belirlemiştir (Pizam, 1994; Valachis vd., 2009; Soulidou
vd., 2018). Sonuç olarak oda ve kat hizmetlerinin kalitesinin misafirlerin memnuniyet seviyelerini
etkilediği belirlenmiştir.
Yiyecek ve içecek hizmetlerinin ortalaması ise (4,48) ile “çok önemli” şeklinde değerlendirilmiştir.
Değişkenler arasında en çok önem verilen ise “personelin ilgi ve nezaketi” (4,69) olmuştur.
Sonrasında önem verilen değişkenler sırasıyla “personelin tecrübesi” (4,57), “yiyecek ve içecek
çeşitleri” (4,51), “ünitelerin temizliği” (4,48), “diyet yiyecek ve içecek çeşitliliği” (4,15) olarak
belirlenmiştir. Diyet yiyeceklere verilen önem derecesi düşük bulunmuştur. Lakin sağlık
işletmesi ve misafirlerin yaşları itibariyle bu değişkenin önem derecesinin yüksek olması
gerektiği düşünülmektedir. Müşterilerin algıladıkları memnuniyet (3,45) ile “orta derecede
memnunum” olarak belirtilen önem düzeyinin altında kaldığı saptanmıştır. Diğer belirtilen
hizmetler gibi belirtilen önem derecesine ulaşamadığı belirlenmiş, ancak ortalama bir
memnuniyet düzeyi olduğu anlaşılmıştır.
Tesisin yiyecek ve içecek bölümünde çalışan personelin, misafirlerin memnuniyetinin
belirlenmesinde önemli bir etken olduğu görülmektedir (Alhelalat vd., 2017). Yiyecek ve
içeceklerin servisi, personelin tecrübesi, misafire olan tutum ve davranışlar gibi etmenler
misafirlerin memnuniyetinin oluşumunda olumlu sonuçlar oluşturabileceği gibi olumsuz
sonuçlarda meydana getirebilmektedir (Rimmington ve Yüksel, 1998). Ek olarak personelin,
kişisel temizliğine önem vermesi ve üniformasının görünümü dâhil birçok unsur misafirlerin,
memnuniyetini olumlu yönde etkilemekte ve iyi bir izlenim bırakmaktadır (Lee ve Choi, 2020).
Yiyecek ve içecek bölümü çalışanlarının, misafir memnuniyetini arttırabilmesi adına öncelikle
personelin, iyi hizmet sunabilmesi için çalışma şartları, sosyal hakları ve çalışma saatleri üzerine
olumlu düzenlemeler yapılıdır (Emir vd., 2018). Dolayısıyla personel, memnuniyetinin elde
edilmesi ile motive olan çalışanların, hizmet kalitesinin artacağına inanılmaktadır.
Sağlık turizmi kapsamında yapılan termal turizm müşterilerinin, sağlıklarını korumak ve
iyileştirmek amacıyla tesise geldiği göz arda edilmemelidir. Katılımcılar tarafından tesiste
bulunan diyet yemeklerinin yetersizliği hakkında gerekli düzenlemelerin yapılması büyük bir
önem teşkil etmektedir. Klosse’un (2019) yaptığı çalışmasında yemeklerin lezzetli hale getirilmesi
ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğini savunmakta ayrıca taze besinlerden hazırlanan
yiyeceklerin lezzetini koruyabildiğine inanmaktadır. Bu düşünce aynı zamanda taze besinlerden
üretilen yiyeceklerin, misafirlerin sağlını korumasına da yardımcı olacağına inanılmaktadır.
Sonuç olarak diyet menülerin oluşturulması, sağlık kapsamında seyahat eden misafirlere, tatil
süreleri boyunca amaçlarına ulaşmasında yardımcı olacağına inanılmaktadır.
Dünya nüfusunun yaşlanması ile birlikte kişilerin sağlıklarını koruma ve iyileştirme amaçları
sonucunda termal turizme olan talepler artmıştır. Termal işletmelerinin yatırımlarına önem
verilmesi, müşterilerin beklentilerinin karşılanması ve müşterilerin memnun edilmesi
sonucunda işletmeler müşteri sadakatini kazanabilmektedir.
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Müşteri sadakatinin kazanılması ile tesislerin, yoğun rekabet ortamına sahip turizm pazarında
önemli avantajlara sahip olacağına inanılmaktadır (Coutinho Pires dosSantos vd., 2016:63;
Tuncer vd., 2020:1378). Bolu ili ve Türkiye’de bulunan termal tesislerin güçlü ve zayıf yönlerinin
saptanması, yapılan öneri ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ile literatüre ve özel sektöre önemli
katkılar sağlanabileceği düşünülmektedir.
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GİRİŞ
Alternatif turizm çeşitlerinden olan ekoturizm, küçük gruplar halinde, doğaya ve kültürel
değerlere bağlı rekreasyonel faaliyetleri sunmakta turistlere iyi vakit geçirme ve yeni tatil
olanaklarını keşfetme olanağı sağlamaktadır. 2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan şehrinde
ortaya çıkarak Dünya’yı etkisi altına alan COVİD-19 salgınıyla birlikte insanların kalabalık
ortamlardan uzak durma eğilimi ekoturizme yönelmeleri için önemli bir fırsat haline gelmiştir.
Ekoturizm, şehri kalabalığından uzaklaşarak, açık alanlarda, doğayla bütünleşen tatil yapmak
isteyen turistlere daha kontrollü ve sağlıklı tatil fırsatı sunmaktadır. Bu nedenle, günümüz
şartlarında turizm endüstrisinden faydalanmak isteyen destinasyonların ekoturizmi
değerlendirmeleri gerekmektedir.
Ekoturizm temelde çevrenin korunmasını amaçlı faaliyetlerden oluşmaktadır. Öncelikle doğaya
yönelik zararın en az seviyede olmasını savunan, yerel halka en üst düzeyde sosyal kültürel ve
ekonomik fayda sağlamasını öngören bir turizm felsefesine dayanmaktadır. Ekoturizm,
korunması gereken doğal alanların turizm faaliyeti içinde negatif etkilerini en aza indirgeyerek,
özellikle korunan yerlerde doğal ve kültürel seyahatler gerçekleştirmekle birlikte, farklı kültür ve
gelenekleri gözlemleme imkanı sunmaktadır. Ekoturizm geleneksel kültürlerin unutulmasını
önlerken onların yeni nesillere aktarılmasını sağlamaktadır (Akova, 2016: 319).
Destinasyonda sürdürülen turizm faaliyetlerinin planlanması ve pazarlanmasında seyahat
acentalarının turist davranışlarına yönelik düşünceleri son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bu
bağlamda, turizm sektörünün önemli yapıtaşlarından biri olan seyahat acentalarının rolü önem
arz etmektedir. Ekoturizm endüstrisinin en önemli paydaşlardan olan seyahat acentaları, turist
beklenti ve taleplerine yönelik hazırladıkları turizm stratejilerini belirlemekte ve
uygulamaktadır. Acentalar, turist beklentilerine cevap verebilmek için turizme yönelik
hazırladıkları planlamalarında destinasyonun imkan ve ihtiyaçlarının tespit edilmesinde etkin
rol oynamaktadır. Bu bağlamda, ekoturizm destinasyonunda turizm faaliyetlerinin
geliştirilebilmesinde seyahat acentalarının destinasyon hakkında düşüncelerine önem
verilmektedir.
Ekoturizmin son yıllarda turizm çeşitleri içinde daha da popüler olması nedeni ile hem eğitim
anlamında hem de sektörel yatırımlar bakımından önemli hale geldiği görülmektedir. Ekoturizm
destinasyonları, turizmin ülke geneline yayılması ve turistik gelirlerin arttırılması açısından
önemli bir turizm çeşididir (Atay ve Altınışık, 2017: 112). Ancak, ekoturizm destinasyonlarındaki
temel sorun, bu destinasyonlara etki eden kriterlerin net olarak ortaya konulamamasından
kaynaklanmaktadır. Farklı bölgelerdeki ekoturizm destinasyonlarında kriterlerin aynı olması
beklenemez ve her bir destinasyonun kendisine göre farklı özellikleri olacağından, bu
destinasyonlara etki eden faktörlerinde farklı olma ihtimali kuvvetlidir. Çalışma ile ortaya
konulmak istenen, ekoturizm destinasyonlarına etki eden kriterlerin net ve açık şekilde ortaya
çıkarılması ve Giresun ili Seyahat Acenta yöneticileri bakış açılarına göre bu sorunsala farklı bir
yaklaşım sunmaktır.

Ekoturizm Kavramı ve Amaçları
Ekoturizmin temelleri 18.yüzyıl sonlarında Alexander Von Humboldt tarafından doğanın
yapısını ve işleyişinin anlaşılabilmesi için doğayı keşfetmek üzere seyahatler düzenlenmesi
gerektiği yönündeki tavsiyesiyle atılmıştır. 1960’lı yıllarda doğaya dönüş hareketleriyle birlikte
bilim insanları tarafından farklı söylemler ortaya çıkmıştır. Ekoturizm terimi 1978 yılında Kenton
Miller tarafından ilk kez kullanılmış olup, terimi açıklayan en yaygın tanım ise 1983 yılında
Hector Ceballos Lascurain tarafından yapılmıştır (Belber, 2018: 2-3). Lascurain tanımında

1105

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5(2): 1103-1121.

ekoturizm; “geçmişten günümüze kadar gelen kültürel değerlere, el değmemiş veya kısmen
koruma altına alınmış doğal alanlarla ve bu alanların içindeki yaban hayatını keşfetme, izleme,
deneyimleme gibi faaliyetler sunan ve de bir amaç doğrultusunda yapılan ziyaretler” olarak ifade
edilmektedir (Ceballos-Lascurain, 1987: 13).
Ekoturizm en genel tanımı ile, “öncelikle doğayı deneyimlemeye ve öğrenmeye odaklanan,
genellikle doğal alanlarda oluşan ve bu alanların koruyan veya korunmasına katkıda bulunan,
etik olarak tüketime yönelik değil, yerele fayda sağlayan, sürdürülebilir doğal kaynak temelli
turizm” olarak ifade edilmektedir (Fennell, 1999: 43). Farklı bir ifade ise ekoturzmi, “deniz, kum,
güneş gibi standart tatil anlayışının yerine ziyaretçilerin boş zamanlarını dinlenerek, kültürleri
tanıyarak doğal yaşam içinde vakit geçirdikleri rekreasyon faaliyetleri” olarak açıklamaktadır
(Bayer, 1992: 178).
Turizmin istenmeyen etkilerini azaltarak, gezilecek yere karşı duyarlı olunmasını hedefleyen
ekoturizm, hassas ekosistemlere geziler düzenleyerek bölgenin doğal güzelliklerini ve
ziyaretçilerin gözlemlemesi yoluyla bilgi ve deyimlerine katkı sağlayan etkinlikleri içermektedir
(Akova, 2016: 320). Ekoturizm faaliyetleri gerçekleştirirken ziyaretçi gruplarındaki katılımcı
sayılarını azaltarak doğaya ve yerel bölgeye verilen zararı en aza indirgemeyi hedefler ve yılın
belli bir sezonunda faaliyet göstermeyip yılın genelinde hizmet vermektedir (Çeken, 2016: 142).
Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla çiftçilik, balıkçılık ve sosyal etkinlikler gibi geleneksel
faaliyetlerden faydalanarak ekoturistleri yerel halkla buluşturmaktadır. Ekoturizm alanlarındaki
etkinliklere katılan ekoturistlerin doğal alanları görme beklentileri karşısında, yerel halkın da
desteğiyle iki taraflı etkileşim sonucunda gelişim sağlamaktadır (Fennell, 1999: 40).
Ekoturizm kavramının ilk gündeme geldiği günden bugüne kadar birçok tanımının yapılmış
olmasına rağmen, henüz standartlaşmış bir tanımı yapılmamıştır. Tanımsal bütünselliğin
sağlanamamasının temel nedeninin, ekoturizme karşı diğer bilim dalları arasındaki görüş
farklılıklarından kaynaklandığı iddia edilmektedir. Kavram hakkında fikir birliği olmamasının
başlıca sebebi; ekonomik, çevresel ve pazarlama konularında farklı değerlendirmelerin söz
konusu olmasıdır. Kavram, ekonomistler tarafından yerel ekonomide fayda yaratma ve istihdam
oluşturma aracı olarak değerlendirilmektedir. Turizm işletmeleri yöneticileri ekoturizmi,
pazarlama aracı olarak tanımlamakta ve çevre koruma amaçlı kurulmuş olan sivil toplum
kuruluşları tarafından ise, doğal alanların korunmasındaki unsurlar olarak ifade edilmektedir
(Türkmen, 2018: 130).
Bu kapsamda ekoturizmin amacı, ziyaretçilerin talepleri doğrultusunda öğrenme, yardımlaşma,
doğaya karşı duyarlı olma, doğanın değerini bilme olarak ifade edilmektedir. Ekoturizmin
ekonomik anlamda amacı, yeni kar sahaları oluşturmaktır. Endüstri açısından amacı ise,
insanların doğaya karşı nasıl tutum sergilediği ve doğaya yönelik davranış biçimlerine bağlı
olarak değişim göstermektedir (Erdoğan, 2003: 112).
Ekoturizm, günümüz salgın koşulları düşünüldüğünde, turistlerin kalabalık ortamlardan
uzaklaşması ve yeni destinasyonlarda doğal alanlara yönelmesi nedeni ile daha da önem
kazanmaktadır. Son on yılda artan ilgiye ve talebe rağmen, özellikle dünya genelindeki salgın ve
benzeri durumlar, ekoturizmin gelişimini ve önemini arttırmaktadır. Bu salgının sona ermesi için
çalışmaların hız kazanmasına ve salgının azalacağına yönelik fikirlerin belirtilmesine rağmen,
insanların algılarında kalabalık olmayan ve de doğa ile baş başa kalabilecekleri tatil seçenekleri
herzaman devam edecektir. Bu nedenle, ekoturizm destinasyonlara olan talebin gelecek yıllarda
artarak devam etme ihtimali yüksektir.
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Ekoturizmin Özellikleri ve Faaliyet Türleri
Ekoturizm, diğer turizm çeşitlerine göre yapısı gereği farklı özellikler ortaya koymaktadır.
Doğaya, çevresel unsurlara ve diğer canlıların yaşam haklarına ilişkin temel kuralları olan
ekoturizm, insanların turizm aktivitelerinde farklılıklar ortaya koymaktadır. Bu farklılıklar
ekoturizmin kendine has özelliklerinden kaynaklıdır. Bu nedenle, ekoturizmin özelliklerinin
belirtilmesi ve iyi anlaşılması önem arz etmektedir.
Genel olarak ekoturizmin özelliklerini metindeki gibi özetlemek mümkündür (Zeppel, 2006: 14):
Uzak bölgeler, korunan alanlar, özel rezervler gibi doğal yerlere seyahatleri kapsamaktadır.
Tesislerin ve turistlerin ekolojik / kültürel etkilerini en aza indirmektedir. Turistlere ve bölge
sakinlerine eğitimli rehberler tarafından çevre eğitimi verilmesi çevresel ve kültürel farkındalık
yaratmaktadır. Turizm çevre koruma, eğitim ve araştırma fonları, park giriş ücretleri, turizm
vergileri ve harçlar, koruma bağışları gibi unsurlar koruma için doğrudan finansal faydalar
sağlamaktadır. Park gelir paylaşımı, topluluk turizmi imtiyazları ve ortaklıkları yerel halk için
finansal destek ve yetkilendirme yapmaktadır. Yerel geleneklere, kıyafet kurallarına ve sosyal
normlara kültürel olarak saygılı, ev sahibi ülkelere duyarlıdır. İnsan haklarını ve demokratik
hareketleri desteklemenin yanı sıra sosyal ve politik durumu göz ardı etmemektedir.
Bununla birlikte, yukarıda belirtilen özelliklerin bağlı olduğu temel ilkeler bulunmaktadır. Bu
ilkeler çerçevesinde ekoturizm faaliyetlerinin ve hedeflerinin daha iyi anlaşılması mümkün
olacaktır. Ekoturizmin genel ilkeleri ise sırası ile aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür (Björk,
2000). Ekoturizm sürdürülebilir olmalı, doğal kaynaklar bilinçli kullanılmalıdır. Çevre, turizme
dahil olan faktörlerin davranışlarını etkilemektedir. Uzun vadeli planlama odağı olmalıdır.
Ekoturizm yerel ekonomi ve yerel kalkınmayı desteklemelidir Yerel alanlarda gelişmeyi
etkilemektedir. Ekoturizm dinamik olmalı süreklik sağlamalıdır. Ekoturizm eğitici olmalıdır.
Ekoturizmde ahlaki ve etik yönler dikkate alınmalıdır. Davranış biçimi ile çevresel etik uyum
içinde olmalıdır. Ekoturistler doğayı büyük ölçüde kendi şartlarına göre kabul etmelidir.
Ekoturizm sosyal, ekonomik, politik veya bilimsel faydalara sık sık bölünmesine rağmen, çevre
faaliyetlerine daha fazla katkıda bulunmalıdır. Kaynakların etkin kullanımı hakkında
bilinçlendirme yapılmalıdır. Doğa ile iç içe yaşayarak farklı tecrübeler edinilmelidir.
Ekoturizm olgusu, diğer turizm çeşitleri ile kıyaslandığında çok daha fazla emek ve çalışma
isteyen birçok unsuru içermektedir. Ekoturizm aktivitelerinin doğa ile birlikte gerçekleştirilmesi
nedeni ile hem turizm alanında hem de çevresel unsurlar ve yapılaşmaya ilişkin yasal
mevzuatlara tabi olmaktadır. Örneğin, orman alanlarına ilişkin yasal mevzuatlar Orman
Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu alanlarda ekoturizme yönelik rekreasyon ve diğer
turizm aktivitelerini yapmak, ancak bu bakanlık tarafından belirlenen yönetmelik ve yasalar
çerçevesinde yapılabilmektedir. Bu nedenle, yasal işleyiş bakımından da farklı kanun ve
yönetmeliklerin aşılması ve de daha sonra ekoturizm faaliyetlerinin yapılması mümkün
olmaktadır. Bu durum ekoturizmin kendine özgü özelliklerinden ilkini göstermektedir.
Ekoturizmin temel özelliklerinin yanı sıra genel olarak hangi faaliyet türlerini kapsadığını
belirtmek gerekmektedir. Şekil 1’de ekoturizmin genel olarak hangi faaliyet türlerini sunduğu
belirtilmektedir. Bu faaliyet türleri, öğrenmeye, eğlenceye ve dinlenmeye yönelik olarak farklı
turizm aktivitelerini kapsamaktadır.
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Şekil 1. Ekoturizm kapsamında yapılan faaliyet türleri
Kaynak: Koçan, 2012: 71; Ovalı ve Tachir, 2015: 38; Akyurt, 2019: 357.
Ekoturizm yerel ve kültürel değerlere sahip çıkarak doğal bölgelerin korunmasına katkıda
bulunan bir seyahat türü olmasının yanında doğada yapılan etkinliklerin hepsini ekoturizm
kapsamında değerlendirmek doğru değildir. Günlük yaşantımız içerisinde herhangi bir faaliyeti
gerçekleştirirken, doğada karşılaşılan bir sahneyi fotoğraflamak ekoturizm kapsamında
değerlendirilemez. Ekoturizm kapsamında yapılan etkinliklerin kültürel değerlere önem vermesi
ve bölge halkının refahına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden fayda da yaratıyor olması da
beklenmektedir (Darwish ve Burns, 2019: 155).

Turizmde Seyahat Acentasının Rolü
Turizm sektörü içerisinde dağıtım kanallarının önemi gelişen teknoloji ve iletişim sektörleri ile
artmaktadır. İnsanların turizm faaliyetlerine katılmaları bireysel olarak başlayan bir süreç olarak
ifade edilse de günümüz turist profili tatillerini garanti altına almak ve paket turlar ile turizm
aktivitelerine katılmak istemektedir. Bu nedenle, günümüz turizm faaliyetleri içerisinde seyahat
acentaları ve tur operatörlerinin önemi artmıştır. Çalışmanın konusu itibariyle, seyahat
acentalarına ekoturizm kapsamında kısaca değinilmesi uygun olacaktır.
Seyahat acentaları, en kısa ifade ile turistler ile destinasyonlar arasındaki konaklama ve tatil
seçeneklerini ortaya koyan işletmeler olarak tanımlanabilir. Seyahat acentaları, özellikle turizme
artan talep ve turizm yatırımlarının ülkeler içinde artması sonucu ortaya çıkan kurumlardır.
İnsanların tatillerini rahat ve planlı şekilde geçirmek amacı ile satın almalarını yaptıkları
işletmelerden birisi de seyahat acentalarıdır. Daha önce seyahat etmedikleri ve konaklama
yapmadıkları destinasyonda kendilerine güvenli bir tatil ve de seyahat imkanları aramaktadırlar.
Bunun sonucu olarak seyahat acentaları, turistlerin tatillerinde ihtiyaç duyacakları tüm
faaliyetleri turistlere sunmaktadır. Turistler, ödeyecekleri ücretlerin karşılığını almak
istediğinden, memnun kalmadıkları durumlarda verdikleri ücreti iade almak veya farklı tatil
seçenekleri arzu etmektedir. Seyahat acentaları, turistleri tatillerine başladıkları ilk aşamadan eve
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dönüş olan son aşamaya kadar her konuda planlama yapmaktadır. Bu nedenle, özellikle
internetin yayılması ve satın almalarda kullanılması ile iade koşullarının ve sigorta imkanlarının
turistler lehine geliştirilmesi sonucunda seyahat acentalarına olan talep artmaktadır.
Seyahat acentaları, turistlerin seyahatlerine ilişkin tüm unsurları düşünmeye çalışan ve
karşılayan ticari işletmeler olarak ifade edilmektedir. Turlar düzenlemek, transfer hizmetleri,
konaklama hizmetleri, bilgi akışını sağlamak, kongre veya konferans düzenlemek, araç
kiralamak, otobüs veya uçak bileti satmak ve destinasyonların tanıtımları yapmak gibi birçok
farklı faaliyeti aynı anda yapabilen işletmelerdir (İçöz, 2000: 47). Seyahat acentaları diğer turizm
işletmelerine göre çok daha kompleks işlemler yapmak zorundadır. Turizm işletmelerinin,
çeşitlerinin ve destinasyonların artması ile birlikte turistler ile turistik destinasyonlar arasındaki
tüm faaliyetleri planlama mecburiyetleri vardır. Bu durum neticesinde seyahat acentalarının
faaliyetleri aşağıdaki genel başlıklar atında değerlendirilmektedir (Hacıoğlu, 2000: 178):
•

•
•
•

•

•

Turizm Ürünleri; turistlerin ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak turistik ürünleri hazırlama
ve turistlere sunma işlevi yapmaktadırlar. Coğrafik özelliklere ve turist yapılarına uygun
olarak seçimler yapmaktadırlar.
Reklam; acentaları hem destinasyonların hem kendi sundukları hizmetlerin hem de
konaklama tesislerinin tanıtımlarını yapmaktadır.
Kişisel Satış; pazarlama çabaları içerisinde önemli bir yeri vardır. Satış personelleri, işletme
içinde ve farklı destinasyonlarda satış işlemini bireysel olarak gerçekleştirmektedir.
Dağıtım İşlevi; maliyetleri azaltarak hedef kitleye yönelik olarak çalışmalar yapmaktadır.
Sadece mevcut müşteri üzerinden değil, potansiyel müşteri kitlesine yönelik olarak hizmet
sunumu gerçekleştirmektedir.
Fiyatlama; günümüz maliyet koşullarını ele alarak kararlar alınmaktadır. Paket turları,
konaklama, transferler ve diğer turizm aktiviteleri ile bütün olarak fiyatlama yoluna
gitmektedirler. Ürün çeşitliliği ve destinasyon farklılıkları nedeni ile fiyatlandırma
konusunda benzerlikle söz konusu olmaz. Kar marjı, personel ücretleri, vergiler ve
maliyetler fiyatlandırma konusunda temel unsurları oluşturmaktadır.
İletişim; sunulan tüm hizmetler ve koşullar ancak seyahat acenta personelinin etkili iletişim
ve insanlar ile olan diyalogları ile sonuç vermektedir. Bu nedenle, personelin iletişiminin,
sunulan ürünler ve piyasadaki rekabet durumu hakkında yetenekli ve de bilgili olması
gerekmektedir.

Turizm sektörü içinde seyahat acentalarının rolü her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.
Sektörün özellikle pandemi sürecinde çok fazla sorun yaşadığı düşünüldüğünde, bu tür dünya
genelinde oluşacak olumsuzluklara karşı tedbirlere yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, seyahat acentalarında çalışan personelin kalifiye ve uzman olması ancak yeterli turizm
eğitimi almış personel ile mümkündür. Konaklama işletmelerini ve destinasyonların
tanıtımlarını gerçekleştiren bu işletmelerin, pandemi gibi süreçlerde devlet yönetimleri
tarafından desteklenmesi, mevzuat yönünden turizm eğitimi almış personel sayısının
arttırılması, gelecekte turistik talebin sürdürülebilir olması bakımından önem arz etmektedir.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Çalışma, ekoturizm destinasyonlarını etkileyen kriterlerin önem derecesine göre sıralanmasını
ve hangi kriterlerin diğerlerinden daha önemli olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Turizm sektöründe turistik talep yaratması, pazarlama araçlarını kullanması ve destinasyonun
turizme kazandırılmasında önemli rol oynayan seyahat acenta yöneticilerinin fikirleri
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doğrultusunda bilgiler edinilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın analizi sonucunda elde edilecek
bilgiler ile önce Giresun ili ekoturizm destinasyonlarında sonra da diğer bölgelerdeki ekoturizm
destinasyonlarında öncelik verilmesi kriterlerin ortaya konulması ve gelecekte yapılacak olan
akademik çalışmalara önderlik etmesi hedeflenmektedir.
Literatür taraması sonucu seyahat acentalarının ekoturizm algılamalarına yönelik olarak
çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla beraber, Erdoğan (2012), çevre duyarlılığı ile seyahat
acentalarının web siteleri arasındaki ilişkiyi incelemiş, yöntem olarak çok kriterli karar verme
yöntemlerinden birini kullanmamıştır. Ayrıca, genel olarak ekoturizm kapsamında
değerlendirmeler yapılmamıştır. AHP (Analitik Hiyerarşi Süresi) yöntemi ile seyahat
acentalarına yönelik olarak çalışmalarda ise Doğan ve Gencan (2013), bu yöntemle uygun otel
seçimine ilişkin çalışma yapmıştır. Ayrıca, Ilgaz Yıldırım ve Güzel (2019), AHP yöntemi ile
rehberler üzerine çalışma yapmıştır. Çalışma sonuçları ile benzer konularda yapılan akademik
çalışmalar arasındaki ilişkiler incelendiğinde, Ilgaz ve Kozak tarafından 2019 yılında yapılan
çalışmada destinasyonun seçiminde AHP yöntemi turistlere uygulanmıştır. Bu çalışma
sonucunda sosyal medya unsurlarının en önemli kriterler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Yapılmış olan bu çalışmanın turistlere uygulanmış olmasından ve destinasyon seçimi ile ilgili bir
konu olması nedeni ile bu çalışma ile temel olarak farklılıkları mevcuttur. Sadece kullanılan
yöntem açısından benzerlik söz konusudur. Konu bütünlüğü ve uygulama alanları tamamen
farklı olarak yapılmıştır. Bir başka benzer çalışmada ise Bunruamkaew ve Murayama tarafından
ekoturizm alanlarında sürdürülebilir turizm planlamasına yönelik olarak 2011 yılında çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmada seyahat acentalarına sorular sorulmuş ve ekoturizm destinasyonlarının
planlanmasında hangi faktörlerin etkili olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma
sonucunda biyo-çeşitliliği korumak ve turizm yöneticilerinin ekoturizme desteğinin ekoturizm
destinasyonlarının sürdürülebilir kalkınması açısından önemli olduğu sonucu ortaya
konulmuştur. Ancak bu çalışma da AHP yöntemi kullanılmadığından, bu çalışma ile hem konu
bütünlüğü hem de araştırma yöntemi açısından farklılıklar bulunmaktadır. Bununla birlikte,
ekoturizm ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen bu çalışmada kullanılan yöntemin farklılığı
ve sektör temsilcisi olarak seyahat acenta yöneticilerinin seçilmiş olması nedeni ile çalışma özgün
bir niteliğe sahiptir. Geçmişte yapılan çalışmalar ile bu çalışma arasında birebir uyumlu ve benzer
bir çalışmaya rastlanamamıştır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerinde yer alan 20 seyahat
acentası oluşturmaktadır (Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021). Giresun ilinde yer alan
20 seyahat acentasından ulaşılabilen 10 acenta ye yöneticiyle yapılan görüşme ve anket
uygulaması ise çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu aşamada, seyahat acenta yöneticileri
ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini temsil etmesi bakımından esas alınan unsur, çok kriterli karar verme
yöntemlerinde uzman görüşlerinin evreni temsil eden sayıya ilişkin belirtilen ifadelerden
alınmaktadır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinde uzman görüşlerinin teknik, bilimsel ve
uzmanlık alanlarına uygun olarak yapılması durumunda, bir uzman görüşünün bile araştırma
evrenini temsil edeceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, Giresun ili seyahat acenta sayısı 20
olarak tespit edilmiş, bunlardan 10 acenta ile anketler gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, diğer
sosyal bilimler araştırma yöntemlerinden farklı olarak, AHP yöntemi kurallarına göre araştırma
örneklemi evreni temsil etme yeteneğine sahiptir (Erdal ve Korucuk, 2018: 103).
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Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenirliliği
Araştırma da kullanılan kriterler daha önceden yapılmış olan geçerlilik ve güvenilirlik sonuçları
elde edilmiş olan çalışmalardan alınmıştır. Bu nedenle, araştırmanın geçerlilik ve güvenilirlik
konusunda sorunu bulunmamaktadır. Çalışmada kullanılan anket formu daha önce
gerçekleştirilmiş olan çalışmalardan (Bunruamkaew ve Murayama, 2011: 273; Ullah ve Hafiz,
2014: 261; Ilgaz ve Kozak, 2019: 497) derlenen seçim kriterleriyle oluşturulmuştur. Araştırma da
seyahat acentası yöneticilerinin ekoturizm anlayışında etkili olan 9 (dokuz) kriter Tablo 1’de
belirtilmektedir.
Tablo 1. AHP Ölçeği Temel Kriterler Tablosu
Kriter
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Temel Kriterler
Ulaşım
Fiyat
Doğal Yaşam
İklim
Kültürel Yapı
Coğrafi Özellikleri
Güvenlik
Altyapı
Turizm Tesisleri

Bununla birlikte, AHP analizi güvenirlilik sonucu “CR değeri: 0,0641” olarak belirlenmiştir.
Güvenirlilik sonucu 0,1’den küçük çıktığı için çalışmanın analizi güvenilir olarak kabul
edilmektedir (Saaty, 1980).

Veri Toplama Yöntemi
Çalışma, AHP yöntemine uygun olarak hazırlanan anketlerin hazırlanması ve Giresun ili seyahat
acentası yöneticilerine uygulanmasıyla başlatılmıştır. Söz konusu kriterler kendi arasında ikili
karşılaştırmalar yapılarak, Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile analiz edilmiştir. Kriterlerin
birbiri arasındaki önem dereceleri belirlenmiş olup anketler acenta yöneticileriyle yüz yüze
görüşme yoluyla yapılmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Giresun ili genelinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının sayısının az olması ve Türkiye’nin
içinde bulunduğu küresel Covid 19 salgını nedeniyle bazı seyahat acentalarının faaliyetlerine ara
vermesi, ilde faaliyet gösteren 10 (on) işletme ile iletişim kurulabilmiş olması araştırmanın
sınırlılığını oluşturmaktadır.

Araştırmanın Analizi
Çalışmada Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi
kullanılmıştır. Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi, 1970’li yıllarda Thomas L. Saaty tarafından
geliştirilmiş karar problemlerinin çözümünde kullanılan analiz yöntemidir. AHP, çok yönlü
karar verme süreçlerinde karar vericilerin fikirlerini göstermek için kullanılmakta ve problemin
hedefi, kriterleri, alt kriterler ve alternatifler arasındaki bağlantıyı gösteren bir hiyerarşik bir
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model oluşturmaktadır (Uğur ve Sarıoğlu Uğur, 2019: 264). AHP, karar vericinin karar
alternatiflerini sıralaması, ikili karşılaştırma yapması ve aralarından en iyisini seçmesi için
uygulanan etkili bir yöntemdir. Bu yöntemin karmaşık ve çok boyutlu problemlerin çözümünde
anlaşılırlığının kolay olması nedeniyle çok tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır. AHP,
araştırmacı tarafından önceden belirlenen faktörler arasındaki önceliklendirme ve öngörüyü
önem düzeyleri açısından durumunu ortaya çıkarmayı amaçlayan bir analiz yöntemidir (Yiğit ve
Demirtaş, 2020: 308).

AHP yöntemindeki uygulama aşamaları aşağıda belirtilen şekilde sıralanmaktadır:
1. Adım: Hiyerarşik Yapı Oluşturulması: AHP yönteminde ilk olarak problemin çözümü için
hiyerarşik bir yapı oluşturulmalıdır. Bu yapı da çalışmanın amacı belirlendikten sonra bu amaç
doğrultusunda uygun kriterler seçilmelidir. Çalışma ile ilgili birden çok kriter belirlenebileceği
gibi bu kriterlerin alt kriterlerinin olabilmesi de mümkündür (Tulga, Çeliker ve Yağız, 2016: 193).

Şekil 2. AHP’de kullanılan temel hiyerarşik yapı (Erdal ve Korucuk, 2018: 102).

2. Adım: Önceliklerin belirlenmesi: Hiyerarşik yapı oluşturulduktan sonra ikinci aşama olarak
ikili karşılaştırmalar matrisi yapılmaktadır. İkili karşılaştırma matrisinde kriterin birbiriyle
oranlanması hedeflenmektedir (Erdal ve Korucuk, 2018: 105).
Tablo 2. İkili Karşılaştırma Matrisi
Kriter 1

Kriter 2

Kriter 3

. . .

Kriter n

Kriter 1

1

a 12

a 13

. . .

a 1n

Kriter 2

a 21

1

a 23

. . .

a 2n

Kriter 3

a 31

a 32

1

. . .

a 3n

Kriter n

a n1

a n2

a n3

. . .

1

Saaty (1980) tarafından geliştirilen 1-9 önem ölçeğinde kriterler; eşit öneme sahip olduğunda 1,
aşırı derecede öneme sahip olduğunda ise 9 değerini almaktadır. Bu durum Tbalo-3’te
gösterilmektedir.
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Tablo 2. AHP Ölçeği Önem Dereceleri Tablosu
Önem Derecesi
1
3
5
7
9

Tanım
Eşit derecede önemli
Orta derece önemli
Kuvvetli derecede önemli
Çok kuvvetli derecede önemli
Mutlak derecede önemli

2, 4, 6, 8

Ara değerler

Açıklama
Eşit öneme sahip iki kriter
Bir kriterin diğerinden biraz önemli olması durumu
Bir kriterin diğerinden fazla önemli olması durumu
Bir kriterin diğerinden çok fazla olması durumu
Bir kriterin diğerinden aşırı derecede fazla olması
durumu
Yukarıda belirlenen önem derecelerinin ara değerleri

3. Adım: Özvektörün Belirlenmesi: İfade edilen kriterlerin yüzde önem dağılımlarının ortaya
çıkarılması için, sütün vektörlerinden faydalanılmaktadır. “n x n” türünde B sütun vektörü
oluşturulmaktadır. B sütun vektörlerinin hesaplanmasında ise aşağıda yer alan denklem 1’de
kullanılmaktadır (Saaty, 1994: 21).
Denklem 1

n sayıdaki B sütun vektörü, matris formatında düzenlenerek C matrisi elde edilmektedir.

Oluşturulan C matrisi ile birlikte kriterler arasındaki önem değerlerini ortaya çıkaran yüzde
önem dağılımları bulunmaktadır. Bu sonuca ulaşılabilmesi için Denklem 2’den faydalanılarak
satır bileşenlerinin aritmetik ortalamasının alınması gerekmektedir. Öncelik Vektörü olarak
belirtilen W sütun vektörüne ulaşılmaktadır.
Denklem 2

4. Adım: Tutarlılık Oranının Hesaplanması: AHP yöntemi, elde edilen Tutarlılık Oranı (CR)
hesaplanması, her matris için, özdeğer vektörü ve maksimum özdeğer hesaplanmaktadır.
Sonrasında tutarlılık göstergesi CI hesaplanır. CR hesaplamasının temelini kriter sayısı ile Temel
Değer adı verilen (l)bir katsayının karşılaştırılmasıdır. l’nın hesaplanması için öncelikle A
karşılaştırma matrisi ile W öncelik vektörünün matris çarpımından D sütun vektörünü elde
edilmektedir.
Denklem 3’de belirtilen, elde edilen D sütun vektörü ile W sütun vektörünün karşılıklı
elemanlarının bölümünden her bir değerlendirme kriterine ilişkin temel değer (E) elde
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edilmektedir. Bu değerlerin aritmetik ortalaması Denklem 4 ise karşılaştırmaya ilişkin temel
değeri (l) vermektedir.
Denklem 3

Denklem 4

l” değerinin hesaplanmasının ardından Tutarlılık Göstergesi (CI), Denklem 5 ile hesaplanır.
Denklem 5

En son aşamaya gelindiğinde ise CI, Random Gösterge (RI) olarak ifade edilen standart düzeltme
değerine bölünür, Denklem 6 ile CR değeri elde edilir.
Denklem 6

Bununla birlikte, çalışmada verilen cevapların tutarlı olduğuna yönelik olarak veriler elde
edilmesi gerekmektedir. AHP yöntemi ile analizler sonucunda CR değerinin 0,1’den küçük
olması, ankete cevap veren katılımcıların tutarlı biçimde cevap verdiğini ve çalışmanın güvenilir
olduğunu göstermektedir. CR değerinin 0,10’den büyük çıkması durumunda AHP yöntemindeki
bir hesaplama hatasını olduğunu ya da ankete katılanların tutarsız cevaplar verdiklerini
göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı AHP analizinin tekrar yapılması söz konusu
olabilmektedir (Saaty, 1980; Karaatlı ve Davras, 2014).

BULGULAR
Çalışmanın bulgular bölümünde öncelikle anket verileri doğrultusunda seyahat acentası
yöneticilerinin demografik özellikleri SPSS25 programı kullanılarak yapılmıştır (Tablo-3).
Frekans analizinden sonra Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) önceden belirtilmiş olan kriterlerin
ikili karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur. Sonrasında geometrik ortalamaları alınarak elde
edilen bulgular “Super decision V 3.2.” programı kullanılarak sunulmaktadır.
Çalışmada elde edilen bilgiler ışığında demografik bilgilere yönelik olarak elde edilen veriler,
Tablo 3’te sunulmaktadır.
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Tablo 3. Demografik Özelliklere İlişkin Frekans Dağılımı
Değişken (n: 10)
Cinsiyet

Yaş

Eğitim durumu

Turizm sektöründeki
çalışma yılı

Seyahat Acentası
yöneticiliği tecrübe yılı

Frekans

%

Kadın
Erkek
20-29
30-39
40-49

3
7
2
3

30
70
20
30
0

50-59

3

30

60 ve üstü
Lise öncesi

2

20
0

Turizm Lisesi
Diğer Lise
Üniversite Turizm
Üniversite Diğer Bölümler
Yüksek Lisans Turizm
Yüksek Lisans Diğer Bölümler

2

0
30
0
50
0
20

Doktora Turizm
Doktora Diğer Bölümler
0-5 yıl
5-10 yıl

1
1

0
0
10
10

10-15 yıl
15-20 yıl
20 yıl ve üstü
0-5 yıl

2
3
3
2

20
30
30
20

5-10 yıl
10-15 yıl
15-20 yıl
20 yıl ve üstü

1
2
3
2

10
20
30
20

3
3

30
30

4

40

Bölgesel
Seyahat Acentası çalışma
Ulusal
alanı
Uluslararası

3
5

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan seyahat acentası yöneticileri cinsiyet değişkenine göre 3’ü
(%30) kadın yönetici, (%70) 7’si erkek yönetici olarak belirlenmiştir. Yaş değişkenine göre ise
(%20) 2’si 20-29 ve 60 ve üstü yaş arası, (%30) 3’ü 30-39 ve 50-59 yaş aralığında olduğu
görülmektedir. 40-49 yaş aralığında ise katılımcı bulunmaktadır. Katılımcıların eğitim durumu
(%50) 5’i üniversite diğer bölümler, (%30) 3’ü diğer lise, (%20) 2’si ise yüksek lisans diğer
bölümler oluşturmaktadır. Katılımcıların turizm sektöründeki çalışma yılı (%30) 3’ü 15-20 yıl ve
20 yıl ve üstü, (%20) 2’si 10-15 yıl, (%10) 1’i ise 0-5 yıl ve 5-10yıl arasındadır. Katılımcıların seyahat
acentası yöneticiliği tecrübe değişkenine göre; (%30) 3’ü 10-15 yıl, (%20) 2’si 0-5 yıl, 15-20 yıl ve
20 yıl ve üstü, (%10) 1’i 5-10 yıl arasında dağılmaktadır. Seyahat acentalarının çalışma alanı
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değişkeni ise (%40) 4’ü uluslararası, (%30) 3’ü bölgesel ve ulusal olmak üzere faaliyet
göstermektedir.
Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre AHP yöntemi ile yapılmış olan analizler sonucunda
ikili karşılaştırmalar matrisi Tablo-4’te verilmektedir.

Tablo 4. İkili Karşılaştırmalar Matrisi

Ulaşım

Fiyat

Doğal
Yaşam

İklim

Kültürel
Yapı

Coğrafi
Özellikleri

Güvenlik

Alt
Yapı

Turizm
Tesisleri

Ulaşım

1,00

4,70

1,07

3,16

0,91

1,35

0,18

0,95

0,20

Fiyat
Doğal
Yaşam

0,21

1,00

0,28

0,56

0,38

0,32

0,17

0,60

0,19

0,63

2,43

1,00

3,97

1,72

4,51

0,26

2,05

0,31

İklim
Kültürel
Yapı
Coğrafi
Özellikleri

0,32

1,79

0,25

1,00

0,53

0,34

0,11

0,64

0,17

1,62

2,65

0,58

1,89

1,00

1,98

0,27

2,00

0,19

0,74

3,13

0,33

1,90

0,52

1,00

0,17

1,25

0,18

Güvenlik

5,52

5,80

3,83

9,00

3,74

5,80

1,00

5,66

5,52

Alt Yapı
Turizm
Tesisleri

1,05

1,66

0,72

1,55

0,50

0,80

0,18

1,00

0,42

4,94

5,20

3,27

5,70

5,38

5,38

0,18

2,31

1,00

İkili karar matrisi Tablo 4’den yararlanılarak her hücrenin kendi sütun toplamına bölünmesi ile
Tablo 5’de yer alan kriterlerin ağırlıkları elde edilmiştir.
Tablo 5. Kriterlere Göre Ağırlıkların Belirlenmesi
Ulş.

Fiy.

Doğ.
Yaş. İkl.

Kültürel
Yapı

Coğrafi
Özel.

Güven.

Alt Yapı

Turizm
Tesisleri

Önem
Düzeyi

Ulaşım

0,0624 0,1658 0,0944 0,1100

0,0621

0,0626

0,0718

0,0578

0,0247

0,0791

Fiyat

0,0133 0,0353 0,0246 0,0194

0,0258

0,0149

0,0683

0,0366

0,0235

0,0291

Doğal
Yaşam

0,0395 0,0856 0,0883 0,1382

0,1172

0,2099

0,1034

0,1247

0,0384

0,1050

İklim

0,0197 0,0632 0,0222 0,0348

0,0362

0,0158

0,0440

0,0391

0,0209

0,0329

Kültürel
Yapı

0,1010 0,0933 0,0514 0,0656

0,0682

0,0924

0,1060

0,1216

0,0227

0,0802

Coğrafi
Özellikler

0,0464 0,1104 0,0289 0,0662

0,0352

0,0466

0,0683

0,0757

0,0222

0,0555

Güvenlik

0,3440 0,2045 0,3384 0,3132

0,2547

0,2700

0,3962

0,3435

0,6739

0,3487

Altyapı

0,0656 0,0585 0,0635 0,0540

0,0340

0,0373

0,0701

0,0607

0,0516

0,0550

Turizm
0,3082 0,1832 0,2883 0,1985
Tesisleri
Not. CR= 0,064126066

0,3666

0,2504

0,0718

0,1403

0,1222

0,2144
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Çalışmanın analizi sonucunda kriterler arasındaki önceliklendirmeler aşağıdaki Tablo 6’da
belirtilmektedir.
Tablo 6. AHP Yöntemi ile Temel Kriterlerin Önem Derecesi Sıralaması
Kriter
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Önem Derecesi Sıralaması
Güvenlik
Turizm Tesisleri
Doğal Yaşam
Kültürel Yapı
Ulaşım
Coğrafi Özellikler
Altyapı
İklim
Fiyat

(0,3487)
(0,2144)
(0,1050)
(0,0802)
(0,0791)
(0,0555)
(0,0550)
(0,0329)
(0,0291)

Önem düzeyi sütunu; ulaşım, fiyat, doğal yaşam, iklim, kültürel yapı, coğrafi özellikler, güvenlik,
alt yapı ve turizm tesisleri kriterlerinin sütunlardaki değerlerin ortalaması alınarak elde
edilmiştir. CR değeri 0,064126066 olarak tespit edilerek 0,10 değerinden küçük olduğu için Tablo
14’deki ikili karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğu görülmektedir. Önem düzeyi matrisine göre,
Güvenlik kriterinin en önemli (0,3487) kriter olduğu sonrasında sırasıyla Turizm Tesisleri
(0,2144), Doğal Yaşam (0,1050), Kültürel Yapı (0,0802), Ulaşım (0,0791), Coğrafi Özellikler
(0,0555), Altyapı (0,0550), İklim (0,0329) son olarak Fiyat (0,0291) kriterleri belirlenmiştir.
Araştırma verileri sonucunda kriterlerin önem derecelerine göre sıralanması ile “güvenlik”
kriterinin en önemli kriter olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, turizm tesislerinin yetersizliği
ve doğal yaşama verilen önem diğer önemli sonuçlar olarak elde edilmiştir. Elde edilen
sonuçlarda “fiyat” durumunun ekoturizm üzerinde etkili bir kriter olmadığı sonucu ortaya
çıkmıştır. Bu durum, ekoturizm üzerinde temel etkenin günümüz pandemi sürecinin de etkisi ile
güvenlik algısının en temel ekoturizm kriteri olduğunu ve fiyatların turistik talepte etkisinin az
olduğu sonucuna ulaşılmasını ortaya koymaktadır. Seyahat acenta yöneticileri açısından
ekoturizm alanlarının güvenliği, turistik tesislerinin durumu ve doğal yaşam unsurlarının
korunması gibi kriterlerin önem arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Ekoturizm, değişen yaşam koşulları ile birlikte diğer turizm çeşitlerine göre farkındalığı her
geçen gün artan, özellikle de turistlerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda son günlerde
önemli ölçüde tercih edilmektedir. Odak noktası doğa olan ekoturizm; günümüzde küçük
gruplar halinde, kalabalık olmayan ortamlarda ve sürdürülebilir çevre bilincine sahip olarak
yapılması turist tercihlerini oldukça etkilemektedir.
Giresun ili ekoturizm potansiyeli açısından değerlendirildiğinde; doğal alanları, koruma
altındaki tabiat parkları, akarsuları, şelaleleri, eşsiz yaylaları, ekoturizm köyleri ve bu alanlarda
sunulan ekoturizm faaliyetleri ile dikkat çekmektedir. Her ne kadar Giresun doğal güzellikleri
ile dikkat çekici unsurlara sahip olsa da ilin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik olarak
yapılmış akademik veya toplumsal çalışmaların sayısı yeterli seviyede değildir. Bu kapsamda
ekoturizm destinasyonlarında gerçekleştirilen turizm faaliyetlerini etkileyen kriterlerin (ulaşım,
fiyat, doğal yaşam, iklim, kültürel yapı, coğrafi özellikler, güvenlik, altyapı ve turizm tesisleri)
önceliklendirilmesi amacıyla Giresun’da faaliyet gösteren seyahat acentalarının yöneticilerine
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ekoturizm anlayışına yönelik olarak kriterler seçimi için anket uygulaması sonucu elde edilen
analiz verilerine göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
•

•

•

•
•
•
•
•

Destinasyonda bulunan seyahat acentası yöneticilerinin cinsiyet değişkeni incelendiğinde
yöneticilerin %30’unu kadın yöneticiler oluşturmakta olup, kadın yönetici sayısının erkek
yönetici sayısına göre daha az olduğu görülmektedir.
Yaş değişkeni incelendiğinde yöneticilerin 30-59 yaş aralığında (%60) yoğunluk olduğu
görülmektedir. 20-29 (%20) ve 60-üstü (%20) yaş aralıklarında eşit sayıda katılımcı olduğu,
40-49 yaş aralığında ise katılımcı bulunmadığı görülmektedir.
Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde eğitimlerinin turizm alanında olmadığı
görülmüş ve %50’sinin üniversite, %30’unun lise, %20’sinin ise yüksek lisans mezunu tespit
edilmiştir.
Katılımcıların turizm sektöründeki çalışma yılı incelendiğinde yoğunluğa sahip olan %60’lık
bölümü 15 yıl ve üstü deneyime sahip grubun oluşturduğu görülmektedir.
Katılımcıların seyahat acentası yöneticiliği tecrübe değişkenine göre; %80’inin 10 yıldan
daha fazla süredir yönetici olarak çalıştığı görülmektedir.
Seyahat acentası çalışma alanı değişkeni ise %40’ı uluslararası, %30’unun bölgesel ve diğer
%30’u ise ulusal olarak faaliyet göstermektedir.
Sıralama sonuçlarına göre en önemli kriterin güvenlik kriteri olduğu tespit edilmiştir.
Önem derecesine göre kriterler incelendiğinde ikinci kriterin Turizm Tesisleri olduğu
görülmektedir. Diğer önemli kriterler ise sırasıyla doğal yaşam, kültürel yapı, ulaşım,
coğrafi özellikler, altyapı ve fiyat olarak belirlenmiştir.

Giresun’da faaliyet gösteren seyahat acenta yöneticilerinin ekoturizm algılamalarının tespitine
yönelik olarak elde edilen bulgular sonrasında, aşağıda belirtilen öneriler geliştirilmiş ve
maddeler halinde ifade edilmiştir:
•

•

•

•

Giresun ilinde hizmet veren seyahat acentası yöneticilerinin ekoturizm faaliyetlerine yönelik
olarak en çok önem verdikleri kriterin güvenlik olduğu görülmektedir. Söz konusu kriterin
bu kadar önemli görülmesinin nedenleri arasında bugün içinde bulunduğumuz salgın
sürecinin etkili olabileceği düşünülmektedir. Terör olaylarının Giresun ekoturizm
destinasyonlarında çok nadir olarak görülmesine rağmen, kolluk kuvvetlerinin bu
destinasyonların yoğun olarak turist çektiği zamanlarda daha fazla tedbir alması, güvenlik
konusundaki endişeleri ortadan kaldıracaktır.
Giresun ekoturizm destinasyonlarında doğa temelli tesislerin sayısının oldukça azdır.
Giresun ilinin sahip olduğu ekoturizm potansiyelini ortaya çıkarabilecek yeni tesislerin
kurulmasına ve mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik girişimlerin kamu kurum ve
kuruluşları ile özel sektör temsilcileri tarafından desteklenmesine yönelik çalışmaların
yapılması gerekmektedir.
Demografik göstergelerin sonucunda sektörde çalışan kadın yönetici sayısının erkek yönetici
sayına oranla düşük seviyede olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, özellikle ekoturizm
kırsalında yer alan kadın girişimcilere yönelik teşviklerin ve eğitimlerin artırılmasının faydalı
olacağı düşünülmektedir.
Ekoturizm destinasyonlarında iklim ve coğrafya önemli bir sonuç olarak üst sıralarda yer
almamasına rağmen, Giresun ilinde ekoturizmin geliştirilmesi için iklimin uygun olduğu
zamanlarda turistik aktivitelerin yoğunlaştırılması turistik talep açısından daha uygun
olacaktır. Elde edilen sonuçlarda coğrafi yapının etkili bir faktör olmadığı sonucu çıkmış olsa
da bu durum ulaşım imkanlarını etkilemektedir. Giresun ili ekoturizm destinasyonlarındaki
günümüzün en temel sorunu ulaşımdır. Ulaşım imkanlarının arttırılması ve bu
destinasyonlara giden yolların bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir.
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•

•

•

Acenta yöneticilerinin eğitim göstergeleri incelendiğinde hiçbir yöneticinin turizm alanında
herhangi bir eğitiminin bulunmadığı görülmektedir. Bu konuda yapılacak ve değiştirilecek
bir durum olmayacağından, yıllardır bu sektörde çalışan bu yöneticilere akademik bir vizyon
kazandırılması için kamu yönetimlerince bilgilendirme toplantıları ve eğitimler verilmesi
uygun olacaktır.
Giresun’da ekoturizm faaliyetlerinin geliştirilmesinde ve sürdürülebilir bir yapıya
kavuşturulmasında, destinasyon noktalarında hartamalı evler ve serenderler gibi geleneksel
ekolojik mimari örnekler yapılmalıdır. Bununla birlikte, ekoturizm çiftliklerinin kurulmasına
yönelik destekler ve teşvikler sağlanarak, bu çiftliklerin ekoturizmden gelir elde etmek isteyen
insanlara öneminin anlatılması uygun olacaktır. Böylelikle, il genelindeki turizm
faaliyetlerinin tüm yıla yayılmasına önemli bir katkı sağlanabilme imkanı doğacaktır.
Ekoturizm destinasyonlarının tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik festivaller
bulunmasına rağmen, ekoturizm festivali adıyla oluşturulmuş bir festivale rastlanmamıştır.
Tanıtım açısından yetersizlikler tüm özel ve kamu kurumları tarafından giderilmeli ve
işbirliği içerisinde tanıtım faaliyetleri yapılmalıdır. Sosyal medya ve iletişim araçlarından çok
daha fazla yararlanmak gerekmektedir.

Sürdürülebilir çevre anlayışına sahip olan ekoturizm destinasyonların potansiyellerinin ortaya
çıkarılması ve dikkat çekebilmesi için ekoturizm destinasyonlarının pazarlama faaliyetlerine,
destinasyon imajına, destinasyon markası oluşturulmasına, destinasyon sadakatine ve
destinasyon sürdürülebilirliğine önem verilmesi gerekmektedir. Günümüzde hızla değişmekte
olan Dünya şartlarının toplum üzerinde oluşturduğu etkiler göz önüne alındığında canlı
yaşamının sürdürülebilirliğini hedefleyen ekoturizmin algılanmasına ve bilinçlendirilmesine
yönelik olarak öncelikle ilgili bakanlıklar, üniversiteler, akademisyenler, konuya ilgi duyan
araştırmacılar olmak üzere hepimize önemli görevler düşmektedir. Ayrıca ekoturizm
kapsamında literatürdeki eksikliğin kapatılmasında farklı grupların görüşleri alınarak yapılacak
yeni çalışmaların önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ekoturizmden elde edilmesi
beklenen gelirlerin arttırılması ancak turizm sektöründe doğrudan katkıda bulunan sektör
temsilcilerinin görüşleri tespit edilerek, analiz edilip, sonuçlarının net olarak ortaya konulması
suretiyle mümkün olacaktır.
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Öz
İnsan hayatının büyük kısmını oluşturan iş yaşamının çok farklı sebeplerden etkilenmesi,
seçilmeye mecbur kalınan mesleklerin kişileri iş yaşantıları boyunca mutsuz edecek olması ve
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severek seçmeleri, severek işlerini yapmaları ve işe uygun kişilik özelliklerine sahip olmaları
önemlidir. Bu nedenle araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin bölüm tercihlerini etkileyen
faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kişilik özellikleri ile demografik değişkenlere göre nasıl
farklılaştığının saptanmasıdır. Araştırmada olasılığa dayalı olmayan yöntemlerden kolayda
örnekleme yöntemi kullanılmış ve 252 aşçılık bölümü öğrencisine uygulanan anketler SPSS 20
programı ile yorumlanmıştır. Analizler sonucunda; aşçılık öğrencilerinin bölüm tercihini en fazla
etkileyen unsurun meslek değerleri olduğu; bölüm seçiminde anne mesleğinin ve anne
eğitiminin önemli rol oynadığı; kişilik özelliklerinden alınan en yüksek ortalamanın deneyime
açık kişilik olduğu; kişiliğin birçok demografik özelliğe göre farklılık gösterdiği ve farklı kişilik
özelliğinde öğrencilerin farklı bölüm tercihi nedenlerinden etkilendiği görülmüştür.
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It is inevitable that business life, which constitutes a large part of human life, is affected by many
different reasons, and that the professions forced to be selected would make people unhappy
throughout their work life, and as a result, hidden unemployment and improper duties would
emerge. It is important for employees - especially those who are the most important factor in the
service sector - to choose their profession fondly, to do their job fondly, and to have personality
traits suitable for the job. For this reason, the purpose of this study is to determine the factors that
affect the university students' choice of departments and to determine how these factors differ
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"convenience sampling method", one of the non-probabilistic methods, was used in the study and
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program. As a result of the analysis; it was observed that the most influencing factor in the choice
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GİRİŞ
Kişinin bireysel ve toplumsal rolünün belirlenmesinde etkili olan ve bireyin geleceğinin
şekillenmesine yardımcı olan, hayatı süresince yapacağı en önemli tercihlerden birisi meslek
seçimidir. Bireyler seçtikleri meslekler ile kendilerini keşfeder ve yeteneklerini ortaya çıkarırlar.
Dolayısıyla meslek seçimi, insanın hayatında yapması gereken en önemli seçimler arasında yer
almaktadır ve meslek seçiminin ilk aşamalarından birisi ise üniversite bölüm tercihidir.
Günümüzde sosyal değişme, sanayileşme ve ekonomik kalkınma seviyelerine paralel olarak pek
çok ülkede mesleki davranışların incelenmesi ve dikkatlerin meslek seçimi üzerine yoğunlaşması
giderek artan bir eğilim göstermektedir.
Endüstrileşme süreci ile birlikte ortaya çıkan toplumsal değişme çeşitli sorunları da beraberinde
getirmektedir. Bu sorunlar siyasal ve ekonomik alandan, gençlerin meslek seçimine kadar
uzanan alanlara yansımaktadır. Bireylerin kişisel özellikleri başta olmak üzere, yükseköğretime
geçiş sisteminden kaynaklanan etkenler, ailevi faktörler, başarı güdüsü, sosyo-ekonomik düzey,
mesleki değerler, cinsiyet, yetenek, ilgi, psikolojik gereksinimler, arkadaş ve çevre ilişkileri gibi
faktörler de üniversite bölüm tercihinde etkili olabilmektedir. Bu doğrultuda araştırma;
üniversite öğrencilerinin bölüm tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin
katılımcıların kişilik özellikleri ile demografik değişkenlere göre nasıl farklılaştığının saptanması
amacıyla yapılmıştır. Araştırma amacına ulaşılmasına katkı sağlayabilmesi açısından nicel
araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış ve anketler Aksaray Üniversitesi Aşçılık
bölümü Ön Lisans öğrencileri örneklem alınarak veriler toplanmıştır. Çalışmada ilk olarak
araştırma konusu içerisine giren kişilik özellikleri ve bölüm tercihi hakkında bilgilere yer
verilmiş, daha sonra bulgular çeşitli analizler ile incelenmiş ve son olarak elde edilen sonuçlar
alan yazında yer alan farklı çalışmalarla desteklenerek aktarılmıştır.
Araştırmanın Aksaray Üniversitesi’nde ön lisans düzeyinde eğitim gören aşçılık bölümü
öğrencilerini örneklem alması, araştırmanın sınırlılığıdır. İleride yapılacak olan çalışmaların
lisans programlarında, farklı üniversitelerde veya Türkiye geneli bir örneklem ile yapılması
araştırma sonuçlarının daha genellenebilir olmasına katkı sağlayabilir. Gönüllülük esasına bağlı
olarak araştırmaya katılan tüm öğrencilerin anketleri tarafsızca cevapladığı ve bu nedenle de elde
edilen sonuçların güvenilir sonuçlar olduğu araştırmanın varsayımları arasında yer almaktadır.
Elde edilen sonuçların alanyazına, turizm sektörüne ve bölüm tercihi aşamasında olan
öğrencilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

LİTERATÜR TARAMASI
Meslek, Arapçadan dilimize geçen bir terim olup, kişinin kendine çalışma alanı edindiği ve
geçimini sağlayabilmek amacıyla yaptığı devamlı iş olarak tanımlanmaktadır (Aytekin, 2005:21).
Türk Dil Kurumu sözlüğünde meslek; belirli bir eğitim sayesinde kazanılan bilgi ve beceriye
dayalı, insanlığa faydalı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan iş
olarak tanımlanmaktadır (Genel Türkçe Sözlük, 2021). Yanıkkerem ve arkadaşları (2004:61) ise
mesleği, kişilerin hayatlarını kazanabilmek amacıyla yaptığı, kuralları toplum tarafından
belirlenen ve belli bir eğitim sonucu kazanılabilen bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler olarak
tanımlamaktadır. Bu kapsamda meslek kişinin kimliğinin en önemli parçalarından birisidir ve
insanın etrafından saygı görmesine, toplumda yer edinmesine, işe yaradığını hissetmesine ve
başkaları ile ilişki kurmasına olanak tanıyan bir etkinlik alanıdır (Kuzgun, 2009:21).
İnsanlar hayatlarını geçmişteki gibi tabiata bağlı olarak kendi kendine sürdüremediğinden
toplumdaki diğer bireylerle hem yardımlaşma hem de rekabet içinde olmak zorundadır.
Rekabetin giderek arttığı son yıllarda insanların ihtiyaç duyduğu parayı kazanabilmesi için iş
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bulması yani mesleğini seçmesi gerekmektedir (İbiş, 2011:44). Kişinin hayatında önemli bir yeri
olan meslek seçimi hem bireysel hem de toplumsal açıdan önem taşımaktadır. Toplumsal
gelişime hizmet sunan işgücü planlamasında; kişileri hem topluma hem de kendi bilgi ve
becerilerine uygun olarak değerlendirmek ve bu sayede işgücünden en etkin şekilde yararlanmak
amacıyla meslek seçimine önem vermek ve genç nesile bu konunun önemi hususunda rehberlik
etmek oldukça önemlidir (Yeşilyaprak, 2003:191).
Bireyler; yetenek, ilgi, bilgi, beceri ve istekleri doğrultusunda meslek seçimi yaptığında, iş hayatı
boyunca hem mutlu hem de başarılı olacaktır. Kişisel özellikler göz ardı edilerek yapılan meslek
seçimi sonrasında bireylerin mutsuz ve başarısız olması kaçınılmazdır. Bu nedenle insanlar
meslek seçerken kendi kişisel özellikleri ile seçeceği mesleğin uygunluğu konusunda oldukça
dikkat etmelidir. Meslek yalnızca bir para kazanma aracı olarak düşünülmemeli, her şeyden önce
yetenekleri kullanma, kendini gerçekleştirme ve geliştirme yolu olarak görülmelidir (Sarıkaya ve
Khorshid, 2009:394). Bireylerin meslek seçimlerine etki eden çok sayıda faktör olduğunu ifade
eden Deniz (2001:4) bu faktörlerden bazılarının; cinsiyet, hayaller, mesleğin toplumdaki yeri,
mesleğe olan talep, aile beklentisi, okul başarısı, öğretmen ve arkadaş görüşleri, kişinin
yetenekleri, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, ülkenin ekonomik durumu, meslek hakkında sahip
olunan bilgi ve mesleki olgunluk olduğunu belirtmiştir. Öte yandan Ginzberg ve arkadaşları
meslek seçiminin kısa bir zaman dilimini içerisine alan bir olay olmadığını ve kişinin
çocukluğundan yetişkinliğine kadar devam eden uzun bir süreci ele aldığını ifade etmiştir (Akt.
Aydın, 2014:17). İnsanların doğuşundan itibaren gelen ve çevre ile olan etkileşimi sonucu
şekillenen ve değişimi çok kolay olmayan özellikler bütünü olarak ifade edilen kişilik (Atak,
2013:312) kavramının da bu kapsamda meslek seçimini etkileyen önemli bir unsur olduğu
söylenebilir. Ayrıca bireylerin bölüm/meslek tercihleri ve daha sonrasında seçilen meslekte
başarı oranı, kişilik özellikleri ile meslek özellikleri arasındaki uyuma bağlı olduğu da ifade
edilmektedir (Momberg, 2005:61). Bu noktada bireylerin sadece meslek seçiminde değil, aynı
zamanda mesleklerini başarı ile icra etmelerinde de kişilik önemli bir rol oynadığı söylenebilir.
En temel anlamıyla bir bireyin başkalarına tepki verdiği ve başkalarıyla etkileşim kurduğu
yolların toplamı olarak tanımlanan (Alkhelil, 2016:142) kişilik; soyut davranış motifleri ile
bireylerin somut davranışları arasında bir araç olan (Güney, 2020:14); insanları birbirinden
farklılaştıran, kişinin kendine has davranış, duygu ve düşüncelerinin bir bütünü olarak
tanımlanabilir (Macionis, 2003:115). Kişilerarası farklılıkların ortaya konulmasında önemli bir
etken olan, oluşumunda çevresel ve genetik faktörlerin etkisinin yüksek olduğu düşünülen
kişiliği (Hogan, 2009), 1985 yılında Costa ve McCrae tarafından geliştirilen beş faktörlü kişilik
özellikleri (Bilgin, 2011:44) olarak ele almak mümkündür. Kişilikteki bireysel farklılıkların
yapısını ve bireyin gelişimini açıklamayı amaçlayan (Costa ve McCrae, 2012:2) beş faktörlü kişilik
özelliklerini; dışadönüklük, deneyime açıklık, sorumluluk, yumuşak başlılık ve duygusal
dengelilik boyutlarında ele almak mümkündür. Dışadönüklük alt boyutu sosyal, cana yakın,
rahat ve girişken kişilik özelliklerini ifade ederken, tam tersi özellikleri barındıran asosyal,
mesafeli, içine kapanık kişilik özellikleri ise içe dönük kişilik olarak ifade edilmektedir. Deneyime
açıklık, meraklı, yeni duygu ve düşüncelere açık, yaratıcı özellikleri ifade ederken, diğer uç
noktada yer alan deneyime açık olmayan bireyler ise geleneksel, tutucu ve sabit fikirli kişilik
özelliklerini barındırmaktadır. Sorumluluk alt boyutu disiplinli, azimli, görev bilinci yüksek
kişilik özelliklerini ifade ederken, tam tersi özellikleri barındıran disiplinsiz, tembelliğe meyilli
ve görev bilincinden uzak olan kişilik ise dağınıklık alt boyutu ile ifade edilmektedir. Yumuşak
başlılık alt boyutu özellikle kişilerarası ilişkilerde nazik olma, çatışmalardan kaçınma,
yardımseverlik gibi özellikleri barındırırken, diğer uç noktada kindar, geçimsiz, insanlara
güvenmeyen ve uzlaşılması zor özellikleri taşıyan kişilik ise hırçınlık olarak ifade edilmektedir.
Duygusal dengelilik alt boyutunda kendine güvenen, sakin, kolay kolay öfkelenmeyen özellikler
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yer alırken, duygusal dengesiz kişilikte ise güvensiz, endişeli, gergin bireysel özellikler yer
almaktadır (Costa ve McCrae, 1995:21-25; Saltürk, 2008:165-167; Şengel, Pamukçu ve Zengin,
2015:124-125; Doğan, 2013:57-58; Horzum, Ayas ve Padır, 2017:399-400).
Günümüzde yeni mesleklerin ortaya çıkması, bazı mesleklerin yok olması, bazı mesleklerin
popülerliği artarken önceden popüler olan mesleklerin popülerliğini kaybediyor olması;
temelinde mesleği icra edenlere, mesleğe duyulan ihtiyaca ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak
değişmektedir. Bu açıdan bakıldığında aşçılık mesleğinin geçmişten günümüze önemini hiç
kaybetmediği ve insanlığın varlığı boyunca da kaybetmeyeceğini söylemek mümkündür. Ancak
duruma eğitim açısından baktığımızda ise aşçılık bölümünün tercih edilme oranı yüksek
bölümler arasında yer almasının yakın geçmişte meydana geldiğini söylenebilir. 2020 yılı
itibariyle Türkiye’de devlet üniversitelerinde 70’den fazla meslek yüksekokulunda ve vakıf
üniversitelerinde ise 30’dan fazla meslek yüksekokulunda Aşçılık (Ön lisans) bölümünün aktif
olarak öğrenci alımı yaptığı görülmektedir (www.yok.gov.tr). Hertzman ve Mass’a (2012:53) göre
son yıllarda yiyecek-içecekle ilgili yapılan televizyon programı sayılarının ve popülaritesinin
artması, ünlü şeflerin sektördeki yükselişleri ve mezun olduktan sonra iş bulabilme olanağı
kişileri bu mesleğe yönelten nedenler arasında gösterilebilir. Öte yandan özellikle Türkiye’nin
turizm potansiyeli ve giderek artan turizm faaliyetlerinin hem sektördeki eleman ihtiyacını hem
de bölüme olan ilgiyi artırdığını da söylemek mümkündür.
Turizm faaliyetleri hangi amaçla gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin (sağlık, spor, kültür, dinlenme
vb.), içerisinde mutlaka bir yeme-içme aktivitesinin olduğu ve turizme katılanların gün geçtikçe
gastronomik deneyimlere daha fazla önem verdiği bilinmektedir. Bu açıdan ele alındığında hem
mutfak kültürünün tanıtımı hem de buna bağlı olarak ülkenin tanıtımı açısından kültür elçisi gibi
görev yapması gereken mutfak çalışanlarının performansı oldukça büyük önem arz etmektedir.
Kişilerin çalıştıkları alanda görev bilincine sahip olması ve sahip olunan görevi layıkıyla yerine
getirmesi temelinde yatan çoğu faktörle birlikte, kişiliğe uygun meslek seçimi yapılması da önem
taşımaktadır. Bu nedenle aşçılık bölümünde öğrenim gören ve dolayısıyla mesleğini aşçılık
olarak seçen öğrencilerin; ağırlıklı olarak hangi kişilik özelliğine sahip olduğu, bölümü tercih
etme nedenleri, bölüm tercihinin ve kişiliğin demografik özelliklere göre farklılaşıp
farklılaşmadığı ve bölüm tercihini etkileyen faktörlerin kişilik özelliklerine göre değişip
değişmediğini ortaya çıkarmak amacıyla çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda ise
öğrencilerin bölüm tercihini etkileyen faktörlerin hem kişilik özelliklerine hem de demografik
değişkenlere göre farklılaştığı görülmüştür.

YÖNTEM
Verilerin toplanmasında nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinden yararlanılmıştır ve
kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde; “cinsiyet, yaş, ailenin
yaşadığı yer, baba eğitim düzeyi, baba mesleği, anne eğitim düzeyi ve anne mesleği” gibi
cevaplayıcıların demografik özellikleri ile ilgili 7 soru yer almaktadır. Uygulanan anketin ikinci
bölümünde; bölüm tercihlerini etkileyen faktörlerin tespiti amacıyla sorular yer almaktadır ve bu
sorular İbiş’in (2011) tez çalışmasında kullandığı, bölüm tercihini etkileyen faktörlerin tespit
edilmesini amaçlayan 28 ifadeden oluşmaktadır. Ölçekte, bölüm tercih nedenlerini etkileyen
unsurlar; yetenek, ilgi, meslek değerleri, psikolojik gereksinim, başarı güdüsü, sosyo-ekonomik
düzey, aile-arkadaş-çevre ilişkileri, cinsiyet ve yükseköğretime geçiş sistemi olmak üzere 9 alt
boyutta ele alınmaktadır. Anketin üçüncü ve son bölümünde ise Atak’ın (2013) Türk kültürüne
uyarladığı kişilik ölçeği kullanılmıştır. 10 maddeden oluşan ölçek; deneyime açıklık, yumuşak
başlılık, duygusal dengelilik, sorumluluk ve dışadönüklük olmak üzere beş farklı kişilik
boyutunda ele alınmıştır.
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Araştırma evrenini, Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Aşçılık programında
2019 yılında halen aktif olarak eğitim görmekte olan 1. ve 2. sınıf öğrencileri (yaklaşık 200 öğrenci)
ve 2019 yılına kadar mezun olmuş öğrenciler (yaklaşık 500 öğrenci) oluşturmaktadır.
Araştırmada 0,05 hata payı ile belirli evrenler için kabul edilebilen örneklem büyüklüğü (700 kişi
için 248 anket) dikkate alınarak (Altunışık vd., 2012:137), 2019 yılı Eylül-Kasım ayları arasında
olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmış,
anketler öğrencilere yüz yüze ve online olarak ulaştırılmış ve hedeflenen sayıya ulaşıldığında
anket uygulanması bırakılmıştır (Altunışık vd., 2012:142). Araştırma sürecinde elde edilen
anketlerden eksiksiz olarak doldurulan 252 anket ise araştırmaya dahil edilmiştir. Elde edilen
verilerin değerlendirilmesi SPSS 20 programı ile yapılmış ve sonuçlar yorumlanmaya
çalışılmıştır.

BULGULAR
Araştırma bulgularına geçmeden önce kullanılan ölçeğin güvenilirliği, Cronbach Alfa (α)
katsayısının hesaplanması yöntemiyle tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, bölüm tercihlerini
etkileyen faktörlerin tespiti için kullanılan ölçeğe ilişkin güvenilirlik katsayısı, α = 0,8847 olarak;
beş faktörlü kişilik özelliklerinin tespiti amacıyla kullanılan ölçeğe ilişkin güvenilirlik katsayısı
ise, α = 0,9254 olarak hesaplanmıştır. Özellikle sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda bu
katsayının 0,80’ın üzerinde olması sonucun yüksek derecede güvenilir olduğu anlamına
gelmektedir (Kalaycı, 2009).
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet

Yaş

Annenin
Eğitim
Düzeyi
Annenin
Mesleği

Erkek
Kadın
Toplam
18-20 yaş arası
21-23 yaş arası
24-26 yaş arası
27 yaş ve üstü
Toplam
İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim
Toplam
Memur
Öğretmen
Emekli
Esnaf
Serbest Meslek
Ev hanımı
Terzi
Toplam

N
129
123
252
4
58
81
65
252
177
42
33
252
18
7
2
3
8
212
2
252

%
51
49
100
1
21
29
24
100
70
17
13
100
7
3
0,8
1,2
3,2
84
0,8
100

Ailenin
Aylık
Geliri

Ailenin
Yaşadığı
Yer

Babanın
Eğitim
Düzeyi
Babanın
Mesleği
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2.400 TL ve altı
2.401-3.901 TL
3.902-5.402 TL
5.403 TL ve üstü
Toplam
Şehir
İlçe
Kasaba
Köy
Toplam
İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim
Toplam
Memur
Öğretmen
Emekli
Esnaf
Serbest meslek
İşçi
Doktor

N
39
99
71
43
252
136
86
5
25
252
108
97
47
252
55
7
14
33
62
72
9

%
16
39
28
17
100
54
34
2
10
100
43
38
17
100
22
3
5
13
25
29
3

Çağla ÜST CAN

Araştırmada ilk olarak aşçılık bölümü öğrencilerinin demografik özelliklerinin incelenmesi
amacıyla frekans analizi yapılmış ve Tablo 1’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde; öğrencilerin
%51’inin (129 kişi) erkek, %49’unun (123 kişi) ise kadınlardan oluştuğu ve %58’inin yaşlarının 2123 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Öte yandan öğrencilerin yarıdan fazlasının ailesinin
şehir merkezinde yaşadığı (%54) ve aylık gelirlerinin de 2.401-3.901 TL (%39) aralığında olduğu
görülmüştür. Ailenin eğitim düzeyine bakıldığında ise öğrencilerin %38’inin babası ortaöğretim
mezunu iken, %43’ünün annesi ilköğretim mezunudur. Öğrencilerin babalarının ağırlıklı olarak
İşçi (%29) ve Serbest Meslek (%25) çalışanı olarak görev yaptığı; büyük çoğunluğunun annesinin
ise ev hanımı (%84) olduğu görülmüştür.
Üniversite öğrencilerinin bölüm tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla
yöneltilen 28 soru; yetenek, ilgi, meslek değerleri, psikolojik gereksinimler, başarı güdüsü, sosyoekonomik düzey, aile-arkadaş-çevre ilişkileri, cinsiyet ve yükseköğretime geçiş sistemi olmak
üzere dokuz alt boyuta ayrılmaktadır. Boyutlara ilişkin ortalamaların tespiti amacıyla frekans
analizi yapılmış ve Tablo 2’de gösterilmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin bölüm seçimlerini
en yüksek düzeyde etkileyen alt boyutun meslek değerleri (maddi kazanç düzeyi, toplumsal
saygınlık düzeyi ve meslekte ilerleme imkanları) (x̄=3,88) olduğu görülmektedir. Öğrencilerin
seçtikleri bölümden mezun olduktan sonra meslekte elde edeceği kazanç, mesleğin toplumsal
saygınlık düzeyi ve meslekte ilerleme imkanları tercihlerini en yüksek düzeyde etkileyen durum
olarak ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin tercihlerini etkileyen diğer faktörlere ilişkin aritmetik
ortalamalara puan sıralamasına göre bakıldığında ise; Psikolojik Gereksinim x̄=3,52, Başarı
Güdüsü x̄=3,43, Sosyo-Ekonomik Düzey x̄=3,33, İlgi x̄=3,32, Cinsiyet x̄=3,28, Yetenek x̄=3,23,
Yükseköğretime Geçiş Sistemi x̄=3,14 ve Aile-Arkadaş-Çevre İlişkileri ise x̄=3,09 puan değerine
sahiptir. Araştırmanın ikinci kısmında öğrencilerin kişilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla
yöneltilen 10 soru; deneyime açıklık, yumuşak başlılık, duygusal dengelilik, sorumluluk ve
dışadönüklük olmak üzere beş faktöre ayrılmaktadır. Yapılan frekans analizi sonucunda ise
öğrencilerin en belirgin kişilik özelliklerinin deneyime açıklık (x̄=3,56) olduğu görülmüştür.
Diğer kişilik özelliklerinin aritmetik ortalamalarına bakıldığında ise; Duygusal Dengelilik x̄=3,22,
Sorumluluk x̄=2,94, Dışadönüklük x̄=2,93 ve Yumuşak Başlılığın ise x̄=2,93 ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Bölüm Tercihini Etkileyen Faktörler ve Kişilik Özellikleri Boyutlarına Ait Frekans
Analizi
Boyutlar

Bölüm Tercihini
Etkileyen Faktörler

Kişilik Özellikleri

Yetenek
İlgi
Meslek Değerleri
Psikolojik Gereksinim
Başarı Güdüsü
Sosyo-Ekonomik Düzey
Aile-Arkadaş-Çevre İlişkileri
Cinsiyet
Yükseköğretime Geçiş Sistemi
Dışadönüklük
Yumuşak Başlılık
Sorumluluk
Duygusal Dengelilik
Deneyime Açıklık
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n

Ortalama

252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252

3,23
3,32
3,88
3,52
3,43
3,33
3,09
3,28
3,14
2,93
2,93
2,94
3,22
3,56

Standart
Sapma
,868
,874
,879
,919
,853
,900
,883
,956
1,028
,784
,780
,604
,701
,878
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Katılımcıların demografik özellikleri ile bölüm tercihlerine etki eden nedenler ve kişilik
özellikleri arasında bir farklılığın olup olmadığını saptamak amacıyla farklılık analizleri (T Testi
ve ANOVA) yapılarak Tablo 3 ve Tablo 4’de gösterilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bölüm
tercihlerini öğrencilerin cinsiyet, yaş, ailenin yaşadığı yer, ailenin gelir düzeyi, baba eğitim
durumu ve baba mesleğinin etkilemediği; yalnızca anne eğitim düzeyi ve anne mesleği arasında
bir farklılığın saptandığı görülmüştür. Öte yandan kişilik özellikleri ve demografik özellikler ile
yapılan farklılık testleri sonucunda cinsiyet, yaş, anne mesleği ve baba mesleği değişkenleri ile
farklılık saptanmazken; ailenin aylık geliri, ailenin yaşadığı yer, anne eğitim düzeyi ve baba
eğitim düzeyi arasında farklılıklar saptanmıştır.
Anne eğitim düzeyi ile ilgi ve sosyo-ekonomik düzey alt boyutları arasında saptanan farklılıklara
bakıldığında; anne eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerin bölüm tercihlerinde ilgi alanlarına
yönelme konusunda pozitif yönde etkilendikleri ve bölümlerini kendi ilgilerine uygun
alanlardan seçtikleri görülmüştür. Öte yandan anne eğitim düzeyi yüksek olan öğrenciler bölüm
tercihlerinde, ileride sahip olunacak mesleğin sosyal ve ekonomik düzeylerini dikkate aldıkları
görülmektedir.

Tablo 3. Bölüm Tercihi ile Anne Eğitim Düzeyi Arasındaki Farklılık Analizi
Anne Eğitimi

N

X̄

İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim
İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim

177
42
33
177
42
33

3,26
3,25
3,72
3,27
3,32
3,70

Bölüm Tercihi
İlgi
SosyoEkonomik
Düzey

Standart
Sapma
,881
,892
,714
,854
,827
,806

F

P*

Anlam
Farkı

4,11

,017*

c-a

3,68

,027*

c-a

Anne mesleği ile bölüm tercihi arasındaki farklılık analizinin yer aldığı Tablo 4’e bakıldığında;
yetenek, sosyo-ekonomik düzey, başarı güdüsü ve aile-arkadaş-çevre ilişkileri alt boyutları
arasında farklılık saptanmıştır. Bu farklılığın görüldüğü gruplar incelendiğinde ise annesi
öğretmen olan öğrencilerin bölüm tercihlerinde; yeteneğe uygunluğun, sosyo-ekonomik
imkânların, başarılı olunabileceği inancının ve aile-arkadaş-çevre tavsiyelerinin annesi emekli
olan öğrencilerden daha fazla etkili olduğu görülmüştür.

Tablo 4. Bölüm Tercihi ile Anne Mesleği Arasındaki Farklılık Analizi
Bölüm Tercihi
Yetenek
Sosyo-Ekonomik
Düzey
Başarı Güdüsü
Aile-ArkadaşÇevre İlişkileri

Anne Mesleği

N

X̄

Öğretmen
Emekli
Öğretmen
Emekli
Öğretmen
Emekli
Öğretmen
Emekli

7
2
7
2
7
2
7
2

3,76
1,50
4,38
2,33
4,14
1,83
3,92
1,50
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Standart
Sapma
,498
,235
,448
,000
,878
,707
,672
,707

F

P*

Anlam
Farkı

2,25

,039*

a-b

2,53

,021*

a-b

2,20

,043*

a-b

3,20

,005*

a-b

Çağla ÜST CAN

Kişilik özellikleri açısından demografik farklılıklar ele aldığında demografik birçok faktörün
kişilik özelliklerini etkilediği görülmektedir. Öğrencilerin ailesinin aylık geliri ve yaşadığı yer,
anne eğitim durumu ve baba eğitim durumunun kişilik özellikleri alt boyutlarında farklılıklara
sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun yer aldığı Tablo 5’de görüldüğü gibi; ailenin
aylık geliri ile sorumluluk ve deneyime açıklık kişilik özellikleri arasında fark vardır. Burada
ailesinin aylık geliri 2.400 TL ve altı olan öğrencilerin, 2.401-3.901 TL aylık geliri olan
öğrencilerden daha fazla sorumluluk sahibi oldukları; ailesinin aylık geliri 5.403 TL ve üstü olan
öğrencilerin ise 2.400 TL ve altı olan öğrencilere oranla daha fazla deneyime açık oldukları
görülmüştür.

Tablo 5. Kişilik Özellikleri ile Ailenin Aylık Geliri Arasındaki Farklılık Analizi
Kişilik
Özellikleri
Sorumluluk

Deneyime
Açıklık

Ailenin Aylık
Geliri
2.400 TL ve altı
2.401-3.901 TL
3.902-5.402 TL
5.403 TL ve üstü
2.400 TL ve altı
2.401-3.901 TL
3.902-5.402 TL
5.403 TL ve üstü

N

X̄

39
99
71
43
39
99
71
43

3,19
2,91
2,80
2,90
3,32
3,47
3,61
3,87

Standart
Sapma
,832
,771
,808
,692
,949
,918
,907
,535

F

P*

Anlam Farkı

2,98

,032*

a-b

3,25

,022*

d-a

Ailenin yaşadığı yer ile kişilik özellikleri arasında ortaya çıkan farklılıklar Tablo 6’da
gösterilmektedir. Ailenin yaşadığı yer ile dışadönüklük ve yumuşak başlılık kişilik özellikleri
arasında saptanan farklılığın; köyde, ilçede ve şehirde yaşayan öğrencilerden kaynaklandığı,
köyde yaşayan öğrencilerin şehirde ve ilçede yaşayanlara göre daha fazla dışadönük oldukları;
ayrıca köyde yaşayan öğrencilerin şehirdeki öğrencilere oranla daha yumuşak başlı oldukları
görülmüştür.

Tablo 6. Kişilik Özellikleri ile Ailenin Yaşadığı Yer Arasındaki Farklılık Analizi
Kişilik
Özellikleri

Ailenin
Yaşadığı Yer
Şehir
İlçe
Dışadönüklük
Kasaba
Köy
Şehir
İlçe
Yumuşak Başlılık
Kasaba
Köy

N

X̄

136
86
5
25
136
86
5
25

2,83
2,91
3,10
3,44
2,84
2,95
2,70
3,34

Standart
Sapma
,794
,727
,651
,781
,772
,716
,447
,965

F

P*

Anlam Farkı

4,51

,004*

d-a
d-b

3,04

,030*

d-a

Anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi ile kişilik arasında oluşan farklılıklar Tablo 7’de
verilmiştir. Anne eğitim düzeyi ile dışadönük kişilik özelliği arasında oluşan farklılığa
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bakıldığında, annesi ilköğretim mezunu olan öğrencilerin annesi ortaöğretim ve yükseköğretim
mezunu olan öğrencilerden daha dışadönük kişilik özelliğine sahip olduğu görülmektedir.
Ayrıca baba eğitim düzeyi ile oluşan farklılığa bakıldığında ise; babası ilköğretim mezunu olan
öğrencilerin, babası ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olan öğrencilere göre daha
dışadönük, sorumluluk sahibi ve duygusal dengeli olduğu; aynı zamanda babası ilköğretim
mezunu olan öğrencilerin ortaöğretim mezunu olan öğrencilere göre daha yumuşak başlı olduğu
görülmüştür.

Tablo 7. Kişilik Özellikleri ile Anne ve Baba Eğitim Düzeyi Arasındaki Farklılık Analizi
Kişilik
Özellikleri

Anne Eğitimi

N

X̄

Dışadönüklük

İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim

177
42
33

3,06
2,47
2,75

Kişilik
Özellikleri

Baba Eğitimi

N

X̄

İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim
İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim
İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim
İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim

108
97
47
108
97
47
108
97
47
108
97
47

3,19
2,74
2,69
3,17
2,58
3,09
3,10
2,81
2,80
3,49
2,93
3,15

Dışadönüklük
Yumuşak
Başlılık
Sorumluluk
Duygusal
Dengelilik

Standart
Sapma
,715
,748
,944
Standart
Sapma
,735
,688
,900
,905
,640
,370
,634
,587
,472
,897
,403
,347

F

P*

Anlam Farkı

8,72

,000*

a-b
a-c

F

P*

Anlam Farkı

3,73

,000*

a-b
a-c

5,53

,000*

a-b

2,64

,001*

a-b
a-c

4,76

,000*

a-b
a-c

Araştırmaya katılan öğrencilerin bölüm tercihlerini etkileyen faktörler ile kişilik özellikleri
arasındaki farklılığın incelendiği analiz sonucunda, bölüm tercihini etkileyen sosyo-ekonomik
düzey ve aile-arkadaş-çevre ilişkileri ile kişilik arasında farklılık olduğu görülmüştür. Bölüm
tercihini etkileyen sosyo-ekonomik düzey ile sorumluluk ve yumuşak başlılık kişilik özelliği
arasında farklılığın olduğu ve sorumluluk kişilik özelliğine sahip olan öğrencilerin bölüm
tercihlerinde yumuşak başlı kişilik özelliğindeki öğrencilere oranla bölümün sosyo-ekonomik
düzeyinin daha fazla etkili olduğu görülmüştür. Öte yandan bölüm tercihini etkileyen ailearkadaş-çevre ilişkileri alt boyutu ile kişilik özellikleri arasında anlamlı farklılık istatistiksel
olarak saptanmış olmasına rağmen, farklılığın hangi kişilik özelliklerinden kaynaklandığı tespit
edilememiştir. Ancak ortalamalar dikkate alınarak bir yorum yapılacak olursa; sorumluluk ve
deneyime açıklık kişilik özelliğindeki kişilerin dışadönüklük, yumuşak başlılık ve duygusal
dengelilik kişilik özelliğindeki öğrencilere oranla bölüm tercihlerinde aile-arkadaş ve çevre
ilişkilerinden daha fazla etkilendikleri söylenebilir.
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Tablo 8. Bölüm Tercihi ile Kişilik Özellikleri Arasındaki Farklılık Analizi
Bölüm
Tercihi
SosyoEkonomik
Düzey
AileArkadaşÇevre
İlişkileri

Kişilik Özellikleri

N

X̄

Dışadönüklük
Yumuşak Başlılık
Sorumluluk
Duygusal Dengelilik
Deneyime Açıklık
Dışadönüklük
Yumuşak Başlılık
Sorumluluk
Duygusal Dengelilik
Deneyime Açıklık

24
38
28
45
117
24
38
28
45
117

3,16
3,06
3,64
3,22
3,43
2,72
2,80
3,37
2,97
3,23

Standart
Sapma
,862
,899
,690
,755
,879
,793
,941
,826
,802
,849

F

P*

Anlam Farkı

2,80

,026*

c-b

3,85

,005*

-

Son olarak kişilik özelliklerine göre ayrılan öğrencilerin, bölüm tercihi yaparken etkilendikleri en
önemli faktörün belirlenmesi amacıyla yapılan analiz sonucunda; dışadönüklük, yumuşak
başlılık ve sorumluluk kişilik özelliğine sahip öğrencilerin meslek değerleri faktöründen;
duygusal dengelilik ve deneyime açıklık kişilik özelliğindeki öğrencilerin ise psikolojik
gereksinim faktöründen etkilendikleri görülmüş ve analiz sonucu Tablo 9’da verilmiştir.
Dışadönüklük, yumuşak başlılık ve sorumluluk kişilik özelliğine sahip olan öğrencilerin
bölümlerini tercih ederken bölümün sağlayacağı maddi kazanç düzeyi, toplumsal saygınlık
düzeyi ve meslekte ilerleme imkânlarını dikkate aldıkları; duygusal dengelilik ve deneyime
açıklık kişilik özelliğindeki öğrencilerin ise bölümün kendilerini mutlu etmesi, mezun olunca
sahip olunacak mesleğin yeni ve değişik şeyler yapma ihtiyacını karşılayacak olması ve bu
mesleğin bireye huzur verecek olmasının daha etkili olduğu söylenebilir.

Tablo 9. Kişilik Özelliklerine Göre Ayrılan Öğrencilerin En Yüksek Bölüm Tercih Nedenleri
Analizi
Kişilik Özellikleri
Dışadönüklük
Yumuşak Başlılık
Sorumluluk
Duygusal Dengelilik
Deneyime Açıklık

Bölüm Tercihi
Mesleki Değer
Psikolojik Gereksinimler

(N) Mean (x̄) Standart Sapma
24
38
28
45
117

3,43
3,59
3,97
3,59
3,68

,898
,974
,725
,887
,890

SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan frekans ve farklılık analizlerden yola çıkarak öğrencilerin üniversite bölüm ve dolayısıyla
meslek seçimlerinde kişilik özelliklerinin, ilgi ve yeteneklerinin yanı sıra çok sayıda faktörden
etkilendiği görülmektedir. Bölüm tercihi yaparken kişilerin ilgi alanlarına yönelmesi,
yeteneklerine uygun iş seçmesi, yapacağı işi başarabileceğine olan inancı ve meslekten elde
edeceği sosyal, ekonomik ve bireysel kazanımları dikkate alması oldukça önemlidir. Yapılan
analizler sonucunda öğrencilerin bölüm seçimlerini en yüksek düzeyde etkileyen alt boyutun
meslek değerleri (maddi kazanç düzeyi, toplumsal saygınlık düzeyi ve meslekte ilerleme
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imkanları) (x̄=3,88) olduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuç İbiş’in (2011) çalışmasında meslek
seçimini etkileyen en önemli faktörün “meslek değerleri” (x̄=3,50) olması; Sarıkaya ve
Khorshid’in (2009) çalışmasında ortaya çıkan en önemli faktörlerden birinin “meslek değerleri”
olması ve Kartal ve arkadaşlarının (2019) çalışmasında meslek seçimini etkileyen en önemli
faktörün ise “işin toplumda gördüğü itibar” olması ile paralellik göstermektedir. Öte yandan
aşçılık bölümü tercih nedenlerini inceleyen bir çalışmada elde edilen “iş bulma kolaylığı ve
yüksek kazanç” tercih sebepleri araştırmada elde edilen mesleki değerler boyutu ile paralellik
göstermektedir (Şahin ve Arman, 2014). İçigen ve Geçgin’in (2021) gastronomi ve mutfak
sanatları bölümü öğrencilerini tercih nedenlerine göre iki gruba ayırdığı çalışmasında, bir grupta
yer alan öğrencilerin ilgisi ve yeteneği olmasa dahi meslekten elde edecekleri kazanç ve yükselme
imkânı (mesleki değer boyutu) gibi sebeplerle bölümü seçmiş olmaları araştırma sonucuyla
paralellik gösterir niteliktedir. Şengel ve arkadaşlarının (2015) çalışmasında bölüm tercihini
etkileyen önemli unsurlardan birkaçının meslek itibarı (saygınlık) ve kariyer fırsatı (ilerleme)
olduğu görülmektedir ve elde edilen bu sonuç araştırma ile paralellik göstermektedir. Ayrıca
Erdem ve Kayran (2013) çalışmalarında da turizm ve otelcilik yüksekokulundaki öğrencilerin
yarıdan fazlasının (%54) “ilerleme imkânı yüksek olduğu için” bölümü tercih ettikleri sonucuna
ulaşmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve alan yazında yer alan diğer çalışmaların
sonuçları göstermektedir ki; iş bulma imkânının, kariyer yapmanın, kalite yaşam şartlarının ve
sosyal statü kazanmanın gittikçe zorlaşması ve aslında gün geçtikçe sahip olunmasının önem
kazanmasından dolayı öğrenciler mesleklerini seçerken, eğitim alacakları bölümlerin bu
unsurları sağlayacak özellikte olmasına önem göstermiştir.
Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç; meslek seçiminde bireylerin ailelerinin ve aslında
annelerinin çok önemli bir rolü olduğudur. Anne eğitimi ve anne mesleği ile bölüm tercihleri
arasında farklılıkların saptandığı araştırma sonucu; İbiş’in (2011) çalışmasında elde ettiği “anne
eğitimi ile bölüm tercihini etkileyen sosyo-ekonomik düzey arasında istatistiki anlamlı fark
bulunmuştur” sonucu ile; Sarıkaya ve Khorshid’in (2009) çalışmasında elde ettiği “anne eğitim
düzeyi arttıkça, meslek avantajlarının ön planda tutularak seçim yapılması oranı artmaktadır”
sonucu ile paralellik göstermektedir. Öte yandan Bilgin (2011) ise çalışmasında anne eğitimi ile
öğrencilerin bölüm tercihinde etkili olan kolaylık değişkeni ve istihdam değişkeni arasında
anlamlı bir etkileşim olduğu sonucuna ulaşılmış olması araştırma bulgularını destekler nitelik
taşımaktadır. Ayrıca Sarıkaya ve Khorshid’in (2009) sözü geçen çalışmasında anne mesleği ile
öğrencilerin meslek seçim nedenleri arasında (meslek avantajları, meslek hakkındaki görüşler,
çevredekilerin tavsiyeleri) farklılıklar ortaya çıktığı görülmüştür. Bu verilerden hareketle
öğrencilerin bölüm tercihlerinde aile içerisinde özellikle annelerin oldukça büyük etki yarattığı
söylenebilir. Annelerin çocuklarının tüm hayatlarını yönlendirme konusunda etkisinin olmasının
yanı sıra, onların geleceklerini şekillendiren en önemli unsur olan bölüm tercihlerine de etki
ediyor olması muhtemel bir sonuç olarak karşımız çıkmaktadır ve bu etkinin önemi
yadsınmamalıdır.
Kişilik özelliği insanın doğduğu andan itibaren tüm hayatı boyunca gelişmeye devam eden ve
aslında bir taraftan da tüm hayatına etki eden önemli bir faktördür. Sosyal hayat gibi iş hayatını
da etkileme düzeyi yüksek olan kişilik özelliklerinin dikkate alınması, iş alanı açısından ele
alındığında hangi kişilik özelliklerinin nerede başarılı olacağı ve nasıl mutlu olacağının tespiti
açısından önemli görülmektedir. Bireylerin kişiliklerinin oluşmasında etki eden unsurların
ailenin geliri, yaşadığı yer, anne ve baba eğitimi olduğu araştırma bulgularından elde edilen
sonuçlardandır. Analizler sonucunda elde edilen “ailenin aylık geliri kişilik özelliklerini
etkilemektedir” bulgusu; Keleş ve Çakır Keleş’in (2017) çalışmasında elde ettiği “ailenin gelir
seviyesi arttıkça öğrencilerin deneyime açıklık kişilik özelliklerinin artmaktadır” sonucu ile
benzerlik göstermektedir. Çalışmadan elde edilen bir başka sonuç ise aşçılık bölümünü tercih
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eden öğrencilerin ağırlıklı olarak, kişinin hayal gücü ve özgünlük derecesi ile ilgili özelliklerini
ifade eden (Brown vd., 2002:112), deneyime açık kişilik özelliğine sahip olmasıdır. Mesleki
Yeterlilik Kurumu Ulusal Meslek Standardı (2010:8) aşçıyı; “İşletme ve bölüm izlekleri
doğrultusunda, standart reçete ve menü hazırlama, yerel, ulusal ve dünya mutfaklarına ait çorba
ve konsomeleri, sıcak ve soğuk sosları, hamur işi yemeklerini, et ve su ürünleri yemeklerini, sebze
ve kuru baklagillerden yapılan yemekleri, zeytinyağlıları, pilav ve makarnaları, sıcak-soğuk
mezeleri, salataları, garnitürleri ve tatlıları reçete/menülere ve hijyen kurallarına uygun olarak
hazırlama ve servis için sunuma hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip olan kişidir. Ayrıca
bölümle ilgili bütçe hazırlama, bölümü sevk ve idare etme, eğitimler düzenleme ve verme
konularında da amirlerine yardımcı olmalıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Kapsamlı bir şekilde ele
alınan bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, aşçılık bölümünü tercih eden öğrencilerin baskın kişilik
özelliğinin deneyime açıklık olması aslında görev tanımlarının eksiksiz yerine gelmesi için bir
gereklilik olarak görülebilmelidir.
Aşçılık bölümünü seçen kişilerin deneyime açık olmasının; mesleğin gerektirdiği yaratıcılık,
farklı lezzetleri deneyimleyebilme, farklı kültürlere ilgi duyma ihtimallerinin daha yüksek
olacağı ve böylece sektörde başarı yakalayabilme şanslarının artıracağını düşündürmektedir. Öte
yandan mutfak departmanında çalışan bireylerin usta-çırak ilişkisi içerisinde görev yapması,
çıraklık yapan işgörenlerin bilgiye gözlem, deneyim ve taklit yoluyla ulaşmasını da gerekli
kılmaktadır. Bu noktada aşçılık yapmak isteyen bireylerin deneyimlere açık ve yaratıcı kişilik
özelliğinde olması oldukça önemli görülmektedir. Aşçılık eğitimi alan öğrenciler üzerinde
yapılan bazı araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Kalkan ve
Tüfekçi’nin (2020) çalışmasında (x̄=3,88) ve Kalenderoğlu’nun (2017) çalışmasında (x̄=3,92) aşçılık
öğrencilerinin; Çetin ve Şahin’in (2018) çalışmasında ise aşçıların (x̄=3,57) kişilik özelliklerinden
deneyime açıklık özelliği ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca Doğan ve
Yeşiltaş’ın (2017) çalışmasında elde ettiği, aşçı ve aşçı olmak isteyen kişilerde bulunması gereken
en önemli beş özellikten birinin “Değişim ve Yeniliğe Açık Olmak” şeklinde ortaya çıkması da
araştırma sonucunu destekler niteliktedir. Öte yandan turizm sektöründe hangi tür kişilik
özelliğine sahip çalışanların daha fazla kariyer yapmak istediğini ortaya koymayı amaçlayan
çalışmasında Temeloğlu ve Aksu (2016) sorumluluk, uyumluluk ve deneyime açıklık
kişiliğindeki öğrencilerin turizmde kariyer yapma isteğinin daha fazla olduğunu saptamıştır.
Aşçılık tanımından yola çıkılarak ele alınan meslekte, başarıya ulaşabilmenin temelinde yatan
unsurlardan birinin de farklılıklara/deneyimlere açıklık olduğunu söylemek mümkündür.
Son olarak hangi kişilik özelliğinin bölüm tercihinde ağırlıklı olarak hangi faktörden
etkilendiğinin tespit edilmesi amacıyla yapılan analiz sonucunda ise dışadönük, yumuşak başlı
ve sorumluluk kişilik özelliğindeki bireylerin mesleki değerler faktörüne; duygusal dengelilik ve
deneyime açıklık kişilik özelliğindeki bireylerin ise psikolojik gereksinimler faktörüne önem
verdiği görülmüştür. Şengel ve arkadaşlarının (2015) çalışmasında elde ettiği “kişilik ile bölüm
tercihi arasında orta düzeyli bir korelasyon vardır” sonucu araştırma bulgularının temelini
destekler niteliktedir. Ayrıca araştırmalarında çalışma ile benzer sonuçlar elde eden Silva (2006),
otel işletmesi çalışanlarından dışadönük ve sorumluluk kişilik özelliğinde olanların ücret
faktöründen (mesleki değerler) etkilendiği sonucuna ulaşması; Bilgin (2011) ise, sorumluluk
kişilik özelliğindeki öğrencilerin kolay iş bulma imkânı, maddi kazanç düzeyi gibi ekonomik
faktörleri dikkate alması ve sorumluluk ve yumuşak başlılık kişilik özelliğine sahip kişilerin
meslekte ilerleme imkânları, çeşitli yerlerde ve büyük şehirlerde iş bulma imkânını dikkate
alması ile sorumluluk ve yumuşak başlılık kişilik özelliğindeki öğrencilerin mesleki değerleri
dikkate alarak bölüm seçimi sapması sonucu ile paralellik göstermektedir.
İnsan hayatının büyük bir kısmını oluşturan iş yaşamının çok farklı sebeplerden etkilenmesi,
seçilmeye mecbur kalınan meslekler kişileri iş yaşantıları boyunca mutsuz edecek ve bunun
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sonucu olarak da gizli işsizlik ve düzgün yapılmayan görevler ortaya çıkacaktır. Bu durumun
önlenebilmesi amacıyla bölüm ve dolayısıyla meslek seçiminin doğru yapılabilmesi için öncelikle
kişinin kendini tanımasına yardımcı olunmalı ve öğrenciler özellikle üniversite bölüm tercihi
esnasında (lise son sınıfta ve üniversite tercihleri sırasında) bölümler hakkında (bölümün olduğu
üniversiteler, eğitim içerikleri, bölümün gelecekte sağlayacağı sosyo-ekonomik koşullar, mezun
olunca sahip olunabilecek iş alanı ve sınırları gibi) çok iyi bilinçlendirilmelidir. Etkili bir
bilgilendirme amacıyla bu süreçte öğrencilere meslekleri tanıtma amaçlı seminerler ve
konferanslar verilmeli veya ilgi duyulan mesleğe sahip olan kişiler ile öğrencilerin fikir alışverişi
yapması sağlanarak kendisi ile seçmeyi düşündüğü mesleğin nitelikleri arasındaki uygunluğu
(kişilik-iş uyumu) araştırmasına yardımcı olunmalıdır. Ayrıca meslek seçiminde büyük etkisi
olan aileler, özellikle anneler ise meslekler konusunda detaylı bir şekilde bilinçlendirilmelidir.
Emek faktörünün oldukça büyük önem arz ettiği hizmet sektöründe işgörenlerden daha yüksek
performans elde etme, personel devir hızını düşürme, verimliliği ve müşteri memnuniyetini
artırmak isteyen işletmelerin, personel seçim aşamasında kişilik analizi testlerinden
faydalanarak, hangi kişilik özelliğine sahip işgörenlerin başvuru yaptığını, mesleği seçmelerini
etkileyen faktörlerin neler olduğunu, kariyer planlarını öğrenmeleri ve bu sayede işletme
amaçları doğrultusunda işgörenlerin yönlendirilmelerini sağlaması önemli görülmektedir.
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Öz
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farkındalığına yüksek kuvvette artış hissettirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, konaklama işletmeleri
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GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesi, dijital sistemlerin yeniliklere, farklılıklara yol açması endüstri 4.0
kavramının yeni başlangıçlar getirmesini sağlamıştır. Almanya da yeni kavram olarak ortaya
çıkan endüstri 4.0 teknolojisi teknolojik altyapıların ve siber sistemlerin gelişmesini etkileyerek
hayatın her alanında yenilikleri otaya çıkarmıştır (Yelkikalan vd., 2019: 32). Dengiz (2017: 40)’e
göre bu yenilikler başta imalat sanayisinde olmak üzere tüm sektörlerde “enerji verimliliği”
konusunda yaygınlaşmaktadır. Kısıtlı kaynaklarla kısa sürede dönüşler elde etmek sayesinde
imalat sanayisinin yanı sıra Lojistik, Enerji Verimliliği, Sağlık Hizmetleri, Hizmet Sektörü vb.
alanlar da Endüstri 4.0 teknolojilerinin önemli uygulama alanları haline gelmiştir. Hizmet
sektörünün önemli bir parçası olan turizm sektörü de yeni teknolojilerden etkilenmiş ve bu
teknolojilere hızla uyum sağlamaya başlamıştır (Dominguez vd., 2015).
Bulut ve Akçacı, (2017: 51) endüstri 4.0 teknolojilerinin cihazları akıllı hale getirdiğini, nesnelerin
internet bağlantısı ile insanların ise mobil uygulamalar ile iletişime geçmeye başladığını, verilerin
bulut ortamına taşındığını ve yapay zeka uygulamalarının iş dünyasında yerini almaya
başladığını belirtmiştir. Turizm endüstrisinde endüstri 4.0 ‘a geçiş bilgisayarlı rezervasyon
sistemlerine geçişle başlamış daha sonra (Sns teknolojisi ile Facebook, Twitter, Youtube gibi)
sosyal medya aracılığıyla internet ile turizm hareketi devam etmiştir (Topsakal vd., 2018: 1631).
Endüstri 4.0 teknolojilerinin sonucu olarak akıllı turizm uygulamalarının konaklama
işletmelerinde kullanımı arttıkça konaklama işletmeleri yöneticileri bu teknolojileri kullanarak
misafir memnuniyeti sağlamaya çalışmışlardır (Karamustafa ve Yılmaz, 2019: 1670). Konaklama
işletmelerinin gelişen ve değişen dünya düzenine uyum sağlamaları; yenilikleri takip eden
eğitimli nitelikli yöneticilerle gerçekleşebilir. Yeni teknolojilere uyum sağlayan yöneticiler
bulundukları işletmelerde daha iyi hizmet sunmak müşteri memnuniyetini arttırmak için yeni
yöntemler bulurlar.
Konaklama işletmeleri yöneticilerinin endüstri 4.0 farkındalıkları hem konaklama işletmelerinin
müşteri memnuniyetini sağlayarak hizmet kalitesini arttırmak hem de değişen turist profiliyle eş
zamanlı ilerlemek zorundadır. Bu sebeple bu araştırmanın amacı konaklama işletmeleri
yöneticilerinin eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalığına etkisini belirlemektir. Araştırmanın
ana problemi “Konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesinin endüstri 4.0
farkındalığına etkisi var mıdır?” sorusudur. Endüstri 4.0 teknolojileri hakkında bilgi sahibi olan
yöneticiler bu teknolojilerle misafirlerine daha iyi hizmet sunmak ve memnuniyet düzeylerini
arttırmaya çalışmaktadırlar (Karamustafa ve Yılmaz, 2019: 1670). Misafirin memnuniyeti, misafir
hakkındaki geri bildirimler hizmet kalitesinin arttırdığı için memnuniyet konaklama işletmeleri
için en önemli rekabet avantajıdır. Bu sebeple, bu araştırma konaklama işletmeleri yöneticilerinin
kendilerini değişen dünyaya hazırlaması, niteliklerini arttırması, yeterli eğitim seviyesine sahip
değilse bu değişen düzene uyum sağlamak için farkındalıklarının belirlenmesi açısından önem
arz etmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Endüstri 4.0 Kavramı
Sanayi 4.0 devrimine giden tarihi süreç Endüstri 4.0 teknolojisi; birinci sanayi devrimi ilk
mekanik dokuma tezgahı 1784 su ve buhar teknolojisi ile ilk mekanik üretimin ortaya çıkışı, ikinci
sanayi devrimi ilk montaj hattının ortaya çıkışıyla seri üretimin başlaması, üçüncü sanayi devrimi
1970 sonrası ilk programlanabilir sistemlerin ortaya çıkması, elektronik ve bilgi teknolojilerinin
kullanımı ve dördüncü sanayi devrimi siber fiziksel üretim sistemleri arasında bağlantı kurma
olarak ortaya çıkmıştır (Fırat ve Fırat, 2017: 11). Endüstri 4.0 kavramı ilk olarak 2011 yılında
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Hannover fuarında kullanılmıştır. Endüstri 4.0 “teknoloji temelli ve siber-fiziksel sistemlerin
akıllı otomasyonu” olarak tanımlanmaktadır (Rojko, 2017: 80). Bu kavram maliyet ve verimliliği
temel alan daha hızlı, verimli ve farklı pazarlama yaklaşımları ile yeni bir kavramdır (Soylu, 2017:
44). Sayısız teknolojiyi içinde bulunduran bu kavram, “Nesnelerin İnterneti (Internet of ThingsIoT), Nesnelerin Endüstriyel İnterneti (Industrial Internet of Things-IIoT), Siber-Fiziksel Sistemler
(Cyber-Physical Systems- CPS), bulut tabanlı imalat (Cloud Based Manufacturing-CBM), akıllı
fabrika, akıllı ürün vb.”, olarak birçok kavramı içermektedir (Yang, 2017; Andreas vd., 2016;
Thames ve Schaefer, 2016). Mrugalska ve Wyrwicka (2017) endüstri 4.0 kavramını, “karmaşık
fiziksel makine ve cihazların, ticari ve toplumsal sonuçları daha iyi tahmin etmek, kontrol etmek
ve planlamak için kullanılan ağa bağlı sensörler ve yazılımlarla entegrasyonu” veya “ürünlerin
yaşam döngüsü boyunca yeni bir değer zinciri organizasyonu ve yönetimi seviyesi” olarak
tanımlamaktadır.
Endüstri 4.0 kavramı rekabetçi ürünlerin ve hizmetlerin tasarımı ve uygulanması, kaynak
verimliliğinin arttırılması ve pazara girme süresinin kısalması gibi zorlukların üstesinden
gelebilmek için önemli bir strateji olarak görülmektedir (Rennung, 2016) Endüstri 4.0 teknolojileri
ile birlikte öğrenen robotlar, büyük veri analitiği, akıllı sinyalizasyon sistemleri bilişsel
teknolojiler ile yeni hizmetler sunmak mümkün olmaktadır (Özdemir Akgül, 2019: 142-143).
Hizmet sektörünün bir parçası olan turizm sektöründe endüstri 4.0 kavramı verimliliğe,
sürdürülebilirliğe, deneyim zenginleştirmeye odaklanmaktadır (Gretzel vd., 2015: 181). Örneğin
hizmet otomasyonu yapay zeka ve robotlarla turizm işletmeleri müşterilerine yeni hizmetler
oluşturma fırsatı sağlamaktadır. Müşteriler; müşteri ilişkileri, satın alma kararları, ödeme
sistemleri gibi hizmetleri yapay zeka ile gerçekleştirebilmektedir (İbiş, 2019: 403). Ayrıca büyük
veri sistemleriyle birlikte turizm işletmeleri bu veriler ile müşteri profilini analiz edebilmektedir
(Zsarnoczky, 2017: 89).
Konum temelli akıllı uygulamalar turizm merkezlerinde en önemli uygulamalar olarak
görülmektedir. Destinasyonlardaki yapıları, ilgi çekici yerleri ve turistik hizmetleri bir arada
sunarak ziyaretçilere kişiselleştirilmiş hizmetler sunulmaktadır (Jinendra vd., 2012: 115). Otel
işletmelerinde; odalarda hareket, ısı, ses sensörü; restoran ve lobide konum sensörü, konum
beacon otel dışında; ısı, ışık sensörü yolda; trafik sensörü otelin sosyal ağlarını takip eden ve
yöneticilere geri dönüşüm sağlayan sosyal ağ sistemi gibi otellerde nesnelerin interneti uygulama
alanlarına örnek olarak belirtilmiştir (Buhalis ve Leung, 2018: 48). Nesnelerin interneti otellerdeki
olanakların kullanılabilirliğini turistlerin konumlarını yol trafik koşulları hakkında veri
toplamakta bu durum turistlerin memnuniyetini doğrudan etkilemektedir (Jin vd., 2014).
Kullanılan akıllı telefonlar turistlerin destinasyonla ilgili bilgilere ulaşımını kolaylaştırmaktadır
(Nabben vd., 2016).
Ayrıca otel işletmeleri yöneticileri harcanan zaman ve insan gücünü azaltırken (Buhalis ve Law,
2008), turist talebi ve tedariği hakkında yapay zeka teknolojisiyle daha iyi pazarlama stratejisi ve
insan kaynakları yönetimi uygulamaları sağlayabilmektedir (Claveria vd., 2015). Örneğin Hilton
ve Marriot otelleri akıllı oda kavramıyla maliyetlerin bir kısmını azaltma finansal sonuçları
iyileştirmeyi sağlayarak popülerlik kazanmıştır. Wynn Las Vegas 4,700 odasına yerleştirdiği
Amazon Alexa akıllı cihaz ile misafirlerine sesli komut vererek ışıkları, perdeleri, televizyonu
açıp kapama, sıcaklığı ayarlama gibi imkânlar sağlamaktadır (Balakrishnan, 2016). Endüstri 4.0
teknolojileri ile birlikte yapay zeka ile birleşen robot teknolojileri turizm alanında bütünleştirilmiş
hizmet sunulmasına katkı sağlayacaktır (İbiş, 2019: 403). Bu öncüller dikkate alınarak
araştırmanın hipotezi ve modeli oluşturulmuştur.
H1: Konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesi endüstri 4.0 farkındalığını
etkilemektedir.
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Şekil 1. Araştırma Modeli

Eğitimin teknolojik gelişmeleri uyarıcı etkileri vardır. Bu etkileşim teknolojinin gelişimiyle
paralel olarak vasıflı işgücüne olan talebi arttırmaktadır (Demiral, 2019: 197). Endüstri 4.0’ın yeni
iş modelleri ortaya çıkarması ve yeni iş ihtiyaçları yüksek eğitim taşıyan nitelikli çalışan ihtiyacını
ortaya çıkarmaktadır (Kaygısız ve Sipahi, 2019: 925). Otel işletmelerinin sürdürülebilirliğinin
arttırılması, yeniliklere uyum sağlaması ve değişen teknolojiyi yakalamasıyla gerçekleşebilir.
Bunun için ise yöneticilerin daha nitelikli eğitime sahip, yenilikleri takip eden ve bu yeniliklere
ayak uydurmasını bilen bireylerden oluşması gerekir. Çünkü işletmeler gelecekte üretim
süreçlerini gerçekleştirirken iyi bir vizyona sahip ve bu vizyonları yönetebilen eğitimli vasıflı
çalışanlara ihtiyaç duyacaktır (Benešová ve Tupa, 2017: 2200-2201).

YÖNTEM
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel
tarama modeli, iki veya daha çok değişken arasında birlikte değişimin varlığını belirlemeyi
amaçlar ve bu yöntemde eğer iki değişken arasında değişme varsa bunun nasıl olduğu
saptanmaya çalışılır (Gürbüz ve Şahin, 2014: 105). Bu araştırmanın temel amacı, konaklama
işletmelerinde çalışan yöneticilerin eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalıklarına etkisini
belirlemektir. Araştırmanın ana problemi, “Konaklama yöneticilerinin eğitim seviyesinin
endüstri 4.0 farkındalıklarına etkisin var mıdır?” sorusudur.
Bu araştırmada kullanılan verilerin toplanabilmesi için gerekli olan etik kurul izin belgesi Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Etik Kurulu 28.01.2021 tarihi ve 02 sayılı toplantısının 08 sayılı
kararı ile alınmıştır. Araştırmanın evrenini Nevşehir ilinde faaliyet gösteren konaklama
işletmelerinde çalışan yöneticiler oluşturmaktadır. Kapadokya bölgesinde yer alan Nevşehir ili
dünya mirası listesinde yer alan ve tanınan bir turizm merkezidir (UNESCO, 2019). Ayrıca,
Türkiye turizm gelirleri açısından İstanbul ve Antalya ilinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır
(TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019). Dolayısıyla araştırma verileri 2021 yılının Ocak ve Şubat
aylarında, kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen ve uygulamaya izin verilen Nevşehir ilindeki
konaklama işletmelerinden elde edilmiştir. Nevşehir İl Kültür ve Turizm müdürlüğü verilerine
göre, Nevşehir ili sınırları içerisinde 2016 yılı itibariyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme
belgeli 62 konaklama işletmesi bulunmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020). Pandemi
sürecindeki kısıtlamalardan dolayı kapalı olan işletmelerden veri toplanamamıştır. Hala
faaliyette olan konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerle yüz yüze görüşerek anket formu
kullanarak veriler toplanmıştır.
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Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmaya
katılan yöneticilerin endüstri 4.0 algılarını ölçmeye yönelik ölçek, ikinci bölümde ise araştırmaya
katılanların demografik ve bireysel özelliklerini tespit etmeye yönelik sorular yer almaktadır.
Endüstri 4.0 Farkındalığı Ölçeği: Torun ve Cengiz (2019) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin
değerlendirilmesi için 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılara ifadelere ne derece katılıp
katılmadıklarına yönelik (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Ne Katılıyorum Ne
katılmıyorum, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum arasında değişen bir puanlama
yapmaları istenmiştir. Ölçeğin güvenirliliği α = .975 olarak hesaplanmıştır.
Araştırma verileri Ocak ve Şubat 2021 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemi ile elde
edilmiştir. Araştırmada olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin tercih edilmesinde pandemi sürecinin olması ve
kısıtlamalarla birlikte birçok konaklama işletmesinin kapalı olması ve hala faaliyette olan
konaklama işletmelerine ulaşmanın zorluğu temel sebeptir. Dolayısıyla araştırmaya katılmayı
kabul eden ve hala çalışmakta olan 67 yöneticiye ulaşılmıştır. Fakat araştırmaya eksik bilgi ve
özensiz doldurma sebebiyle 63 anket formu dahil edilmiştir. Ayrıca araştırmanın kısıtlarından
biride Nevşehir ilindeki tüm konaklama işletmeleri genel müdürleriyle görüşme sağlanamamış
bu sebeple araştırmaya departman yöneticileri de dahil edilmiştir. Araştırmada elde edilen
veriler, SPSS 22 istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiş olup örneklem grubunu
oluşturan yöneticilerin demografik ve diğer bireysel özellikleri frekans ve yüzde dağılımları ile
sunulmuştur. Araştırmada eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalıkları arasındaki ilişki
sperman korelasyon testi ile eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalıklarına etkisini belirlemek
için ise regresyon analizinden yararlanılmıştır.

BULGULAR
Tablo 1’de araştırmaya katılan yöneticilerin demografik özelliklerine yer verilmiştir:
Tablo 1. Yöneticilerin Demografik ve Diğer Bireysel Özelliklerine İlişkin Bilgiler
Değişken

F

%

Erkek

49

77,8

Kadın

14

22,2

Medeni Durum

Evli
Bekar

30
33

47,6
55,4

Yaş

31-40

9

14,3

41-50

12

19

51 ve üzeri

42

66,7

Lise

19

30,2

Önlisans

9

14,3

Lisans

35

55,6

3 yıldız

13

13,8

4 yıldız

16

27,6

5 yıldız

6

10,3

Butik konsept

28

48,3

6-15 yıl
15 yıl ve üzeri

25
38

39,7
60,3

Cinsiyet

Eğitim

İşletme Tür

Sektör Süre
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Tablo 1’i incelediğimizde araştırma katılımcılarının %22,2’si kadın, %77,8’i erkek; %47,6’sı evli ve
%55,4’ü bekârdır. Katılımcılar yaşları bakımından değerlendirildiğinde, %14,3’i 31-40 yaş
arasında, %19’u 41-50 yaş arasında %66,7’si ise 51 ve üzeri yaştadır. Katılımcıların %30,2’i lise,
%14,3’ü ön lisans, %55,6’sı lisans mezunudur. Katılımcıların %13,8’i 3 yıldızlı, 27,6’sı 4
yıldızlı,10,3’ü 5 yıldızlı ve 48,3’ü butik konseptte konaklama işletmesinde çalışmaktadır. Ayrıca,
katılımcıların %39,7’si 6-15 yıl arasında, %60,3’ü ise 16 yıl ve üzerinde turizm sektöründe
çalışanlar oluşturmaktadır.

Eğitim Seviyesinin Endüstri 4.0 Farkındalığı Üzerine Etkilerine Yönelik Bulgular
Araştırmada verilerin normal dağılıma uygunluğunun test edilmesi için yaygın normal dağılıma
uygunluk testleri Kolmogorov Smirnov ve Shaphiro Wilk testleri kullanılmıştır. Grup büyüklüğü
50’den az olması durumunda Shapiro-Wilk, 50’den fazla olması durumunda ise Kolmogorov
Smirnov testlerinin kullanılması gerekmektedir. Eğer anlamlılık düzeyi 0,05’den büyük ise
dağılımın normal dağılım, küçük çıktıysa dağılımın normal dağılım olmadığı sonucu ortaya
çıkmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2014: 236-237). Araştırma büyüklüğü 50’ den fazla olduğu için bu
araştırmada Kolmogorov Smirnov testi kullanılmış ve verilerin normal dağılım göstermediği
tespit edilmiştir (p=0,00<0,05 ). Dolayısıyla araştırmada kullanılacak ilişki analizinde parametrik
olmayan testler arasında yer alan Spearman Korelasyon testi uygulanmıştır. Konaklama
işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalığı arasındaki ilişkiyi
belirlemeye yönelik gerçekleştirilen spearman korelasyon analizi Tablo 2’te sunulmuştur.

Tablo 2. Eğitim Seviyesi ile Endüstri 4.0 Farkındalığı Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon
Matrisi
Χ

Ss

1

2

3

1.Eğitim
Seviyesi

2,25

0,89

-

2. Algılanan
Fayda

3,38

1,03

0,848**

-

3.Kullanıma
Yönelik
Niyet
4.Algılanan
Kullanım
Kolaylığı
5. Kullanım
Davranışı

3,64

0,82

0,845**

0,948**

-

3,73

0,87

0,855 **

0,882**

0,925**

3,93

1,09

0,863**

0,820

0,809

4

5

0,847

-

** Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlı (2-uçlu).

Sonuçlar incelendiğinde Endüstri 4.0 farkındalık boyutlarının kendi aralarındaki ilişkilerin
tamamında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler görülmektedir. Algılanan Fayda ile Kullanıma Yönelik
Niyet arasında (r=845); Algılanan Fayda ile Algılanan Kullanım Kolaylığı arasında (r=855);
Algılanan Fayda ile Kullanım Davranışı arasında (r=0,863), Kullanıma Yönelik Niyet ile
Algılanan Kullanım Kolaylığı arasında (r=0,882), Kullanıma Yönelik Niyet ile Kullanım Davranışı
arasında (r=0,820) yüksek kuvvette ilişki söz konusudur. Ortaya çıkan bu sonuçlar, Endüstri 4.0
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farkındalık boyutlarındaki artışın, Endüstri 4.0 farkındalığının tüm boyutlarında yüksek
kuvvette artış hissettirdiği şeklinde değerlendirilebilir.
Eğitim seviyesi ile endüstri 4.0 farkındalık boyutları arasındaki ilişkiye baktığımızda ise, Eğitim
Seviyesi ve Algılanan Fayda (r=0,848), Kullanıma Yönelik Niyet (r=0,948), Algılanan Kullanım
Kolaylığı (r=0,606) ve Kullanım Davranışı (r=0,847) arasında pozitif yönde yüksek kuvvette bir
ilişki vardır. Bu sonuçlar eğitim seviyesindeki herhangi bir artışın, endüstri 4.0 farkındalığına
yüksek kuvvette artış hissettirdiği şeklinde değerlendirilebilir.

Eğitim Seviyesinin Endüstri 4.0 Farkındalığına Etkisi
Bu araştırmada bir değişken üzerinde birden fazla bağımsız değişkenin etkisini incelemek için
çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesinin
endüstri 4.0 farkındalığına etkilerini incelemek üzere çoklu regresyon analizi aşağıda yer
almaktadır.
Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları
Değişkenler
Sabit
Algılanan Fayda
Kullanıma
Yönelik Niyet
Algılanan
Kullanım
Kolaylığı
Kullanma
Davranışı

Standardize edilmemiş
B
S.H.
1,049
0,159
1,034
0,65
0,705
0,76

Standart
Beta

T

P

0,896
0,766

6,616
15,80
9,30

0,00
0,00
0,00

0,851

0,61

0,874

14,0

0,00

1,050

0,79

0,862

13,3

0,00

Not: R2=0,846; F (4,58)= 79,748, p<0,001 p<0,05

Eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalığına etkisine ilişkin yapılan çoklu regresyon analizine
yönelik bulgular Tablo 3’ te verilmiştir. Tabloya göre bağımsız değişken olan eğitim seviyesi
bağımlı değişken olan endüstri 4.0 farkındalığına ait varyansın %84 oranında açıkladığı, bağımlı
değişkenin %84 oranında bağımsız değişkenlere bağlı olarak şekillendiği tespit edilmiştir Çoklu
regresyon analizi sonuçları istatistiksel olarak anlamlıdır (F=(4,58)= 79,748, p<0,001). Bu değerlere
göre konaklama işletmeleri yöneticilerinin endüstri 4.0 farkındalıklarının %84’lük varyansının
eğitim seviyesine bağlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla konaklama işletmeleri yöneticilerinin
eğitim seviyesi endüstri 4.0 farkındalıklarında belirleyici rol oynamaktadır.
Katsayıların yer aldığı tablo ise regresyon denklemi için kullanılan katsayıların anlamlılık
değerini (sig) göstermektedir. Buna göre endüstri 4.0 farkındalığını açıklamada Algılanan Fayda
(Beta =0,89,p<0,001), Kullanıma Yönelik Niyet (Beta =0,76,p<0,001), Algılanan Kullanım
Kolaylığı(Beta =0,87,p<0,001) ve Kullanma Davranışı (Beta =0,86,p<0,001), anlamlı katkısı vardır.
Yöneticiler, çalışma ortamında sürekli rekabet ortamında örgütün karlılığını arttırma için
yenilikleri ve değişimleri takip etmek durumundadır. Dolayısıyla bu sonuçlar, eğitimin uyarıcı
etkisinin olmasından dolayı yöneticilerin eğitim seviyesindeki artışın endüstri 4.0
farkındalıklarını etkilediğini göstermektedir.
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SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Nevşehir ilinde bulunan konaklama işletmelerinde yönetici pozisyonunda çalışan işgörenlerin
eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalıklarına etkisinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada
63 yöneticiye anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunluğu; erkek, lisans
mezunu ve 51 yaş ve üzeri aralığında yaşa sahiptir.
Araştırmada eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalığına etkisini araştırmak için korelasyon ve
regresyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda yöneticilerin eğitim seviyeleri ile
endüstri 4.0 farkındalığı arasında pozitif yönde yüksek oranda ilişkiler tespit edilmiştir. Bu
sonuçlar; yöneticilerin eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalığına orantılı olduğunu ve eğitim
seviyeleri ile endüstri 4.0 farkındalıkları paralel yönde artış ya da azalış gösterdiğini
belirtmektedir.
Nevşehir ilinde gerçekleştirilen bu araştırmada konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim
seviyesinin endüstri 4.0 farkındalığı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada
bu etkinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçlarına göre “H1:
Konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesi endüstri 4.0 farkındalığını etkilemektedir.”
hipotezi kabul edilmiştir. Ebso (2015)’e göre endüstri 4.0 teknolojileri yüksek kalifiye iş gücüne
yönelik istihdamda artış olacağını öngörmektedir. İşletmelerin önümüzdeki süreçlerde bir
vizyona sahip olmaları önemlidir ve bu vizyonları yönetebilmeleri için vasıflı iyi eğitimli
bireylere ihtiyaç duyulacaktır (Benešová ve Tupa, 2017: 2200-2201). Ayrıca eğitimin teknolojik
gelişmeleri uyarıcı etkileri vardır (Demiral, 2019: 197). Dolayısıyla yöneticilerin eğitim seviyesi
konaklama işletmelerinin bu yeniliklere ne kadar hazırlıklı olduğunun bir göstergesi olduğu
düşünülmektedir.
Araştırmanın Teorik Katkıları
Literatürde otel işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesi ile endüstri 4.0 farkındalıkları
arasındaki ilişkiye yönelik ampirik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla çalışma, otel
işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalıkları üzerindeki etkisinin
değerlendirilmesi açısından önem teşkil etmekte ve çalışma ile ilgili literatüre katkı sağlaması
öngörülmektedir. Araştırmada korelasyon ve regresyon analizi sonucunda ortaya koyulan
sonuçlar otel işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesinin endüstri 4.0 farkındalıkları üzerinde
pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda otel işletmeleri
yöneticilerinin eğitim seviyesi arttıkça veya azaldıkça endüstri 4.0 farkındalıkları da o yönde
artmakta veya azalmaktadır. Literatürde sınırlı sayıda yapılan araştırmalar (Prokopowicz, 2018,
Clavert, 2019; Gueye ve Exposito, 2020) eğitim seviyesi ile endüstri 4.0 farkındalıkları arasında
doğru orantılı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla araştırma sonuçları; otel işletmeleri
yöneticilerinin eğitim seviyeleri ile endüstri 4.0 algıları arasındaki ilişki açısından literatürde var
olan temel düşünceyi destekler niteliktedir.
Araştırmanın Pratik Katkıları ve Öneriler
Nevşehir ilindeki konaklama işletmelerinde yöneticilerin birçoğu aynı zamanda konaklama
işletmesinin sahibidir. Herhangi bir mülakat veya eleme yoluyla seçilmeyen bu yöneticilerin
nitelikleri konusunda eksiklikleri olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın değişen dünya
düzenine göre uyum sağlamak zorunda olan konaklama işletmelerinin eksikliklerinin farkında
olmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Yöneticilerin yeni teknolojilere uyum sağlaması için bu
konuda uzman kuruluşlardan yardım alınabilir. Konaklama işletmelerinde misafirlerin
kendilerini evlerinde hissetmeleri için yeni düzenlemeler getirilebilir. Örneğin misafir otele
gelmeden oda ısısını ayarlayabilir, aynı konaklama tesisinde kalırken diğer aile bireylerinin
konaklama tesisinin hangi konumunda olduğunu bilebilir, sevdiği müzik odasına gelmeden
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odasında çalmaya başlayabilir. Bu öneriler tamamen kişisel ihtiyaçları ne kadar “özel hale
getirebiliriz” in cevabıdır. Konaklama işletmeleri yöneticileri; “Tatile gittiklerinde bir konaklama
işletmesinde kendisini özel hissettirecek ne olabilir?” sorusuna cevap aradıklarında bu
teknolojilerin uygulama biçimi arayışına girecekleri düşünülmektedir. Ayrıca yöneticilerin ve
uygulayıcıların çağa uyum sağlaması, bu yönde yeni stratejiler belirlemesi, yeni pazarlama
yöntemleri uygulamaları açısından da araştırmanın sektöre çalışanlarına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Bu araştırma Nevşehir ilindeki konaklama işletmeleri yöneticilerine uygulanmıştır. Fakat
araştırmanın evreni içerisinde yer alan konaklama işletmeleri yöneticilerinin tamamına
ulaşılamamıştır. Pandemi sürecindeki kısıtlamalardan dolayı kapalı olan konaklama
işletmelerinden veri toplanamamıştır. Dolayısıyla araştırma kısıtlarından biri evrenin tamamına
ulaşamamaktır. Ayrıca literatürde, konaklama işletmeleri yöneticilerinin eğitim seviyesinin
endüstri 4.0 farkındalıklarına etkisini inceleyen araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırmanın
kısıtlarından biride araştırma sonuçlarını karşılaştırma ve değerlendirme imkanının
olmamasıdır. Elde edilen sonuçlar daha sonra yapılacak olan çalışmalara temel olabilir, farklı
değişkenler kullanarak veya farklı örneklemlerle çalışılarak farklı sonuçlar elde edilebilir.
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Öz
Otel işletmelerinde önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynağı hizmet kalitesini arttırmak
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yönetiminin iş tatmini üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada anket tekniği ile
veriler toplanmış ve uygun istatistiki program aracılığıyla frekans, yüzde, ortalama,
korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Belek’te faaliyet gösteren beş yıldızlı otel
işletmelerinde çalışan toplam 412 işgörene anket uygulanmıştır. Analiz sonucunda
işgörenlerin yetenek yönetimi boyutları (yönetim desteği, kariyer başarısı, işletmede
sorumluluk almaktan duyulan gurur, işletmenin sosyal sorumluluğu, hijyen faktörler,
işletmeden duyulan memnuniyet, işten ayrılma isteği ve performans yönetimi uygulamaları)
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managed in line with the abilities of the staff in order to increase service quality and gain a
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GİRİŞ
21. yüzyılda dünyada gayrisafi hasılanın önemli bir bölümünü oluşturan ve en hızlı gelişen
sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Ulaşım ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerle
birlikte maliyetlerin azalmış ve insanları daha önce görmedikleri yerlerden haberdar olmuşlardır.
Bununla birlikte bireylerin harcanabilir gelirlerinden turizm için ayrılan payın artması turizme
katılan insan sayısının artmasını sağlamıştır (Albeni ve Ongun, 2005; Akıncı ve Yüzbaşıoğlu,
2015; Gürbüz ve Uçar, 2017). Daha fazla seyahat eden turistler gittikleri ülkelerden ve orada yer
alan turizm işletmelerinden daha kaliteli hizmet almak istemektedir. Bu durum bir destinasyonu
ya da işletmeyi tercih edecek turistler için önemli karar verme kriterlerinden biri olmaktadır.
Konaklama işletmeleri müşteriler tarafından tercih edilmek ve rakiplerine karşı rekabet
üstünlüğü sağlayabilmek için rekabet avantajı ve sürdürülebilirlik bağlamında tedbirler almak
zorunda kalmıştır. Başka bir deyişle konaklama işletmeleri için varlıklarını sürdürebilmek daha
fazla rekabetçi olmalarıyla eşdeğer hale gelmiştir (Akar ve Balcı, 2016: 956). İşletmelerin rekabet
edebilmeleri ve rekabette üstünlük sağlayabilmeleri için çevresindeki değişimlere daha esnek
tepkide bulunma becerisine sahip olması büyük önem taşımaktadır (Erol, 2010: 87). Bu anlamda
yeteneklerin yönetimi, işletmelerin artan rekabet gücü ile ilgili taleplerini karşılamalarını
sağlayan bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Vnoučkova, 2016: 701).
Hizmet endüstrisi içinde yer alan konaklama işletmelerinin emek yoğun bir yapısı
bulunmaktadır. Konaklama işletmeleri için yetenekli çalışanları işe almak ve işletmede uzun süre
çalışmasını sağlamak önemlidir. Çünkü konaklama işletmelerinde işgören; kalitenin, başarının,
karlılığın ve verimliliğin en önemli belirleyicisidir. Hizmet kalitesinin belirli standartta verilmesi,
nitelikli ve deneyimli işgörenlerle mümkün olmaktadır (Tuna, 2007). Ancak konaklama
işletmelerinin yetenekli personel bulması ve işletmede devamlılığını sağlaması zordur. 2019
yılında Manpower Group tarafından Türkiye’de yapılan Yetenek Açığı Araştırması’na göre
meslek grupları içinde en zor bulunan yetenekler arasında konaklama yani restoran ve otel
çalışanı bulunmaktadır (Manpower Türkiye, Yetenek Açığı Raporu, 2019). Konaklama
işletmelerindeki uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, kariyer fırsatlarının olmaması,
işletmelerin sezonluk hizmet vermesi, turizm sektörünün belirsiz yapısı gibi nedenler ve bu
nedenlerin işgücü devir hızını arttırması yetenekli çalışanların işletmede kalmasını olumsuz
etkilemektedir. Bu durumda yetenek yönetimi, turizm sektöründe yaşanan bu olumsuzlukların
aşılmasında ilgi çekici fırsatlar sunmaktadır (Çevik, 2014).
Etkin bir yetenek yönetiminin ise, konaklama işletmelerinin yeteneklerini nasıl çektiklerine,
geliştirdiklerine, muhafaza ettiklerine, yönettiklerine, ödüllendirdiklerine ve tatmin ettiklerine
bağlı olduğu ifade edilmektedir (Ahmed, 2016: 30). İş tatmini işletmelerin etkinliği ve verimliliği
konusunda ana faktörlerin başında gelmektedir (Aypar vd., 2018: 116). Ancak iş tatmininin
sağlanması amacıyla yeteneklerin yönetilmesi yöneticilerin karşılaştığı en karmaşık işlerin
başında gelmektedir (Aziri, 2011: 77). Bu nedenle günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında,
konaklama işletmelerinin ayakta kalabilmeleri için sahip oldukları finansal kaynakların ötesinde,
bünyelerinde faaliyet gösteren insan kaynağının yeteneklerini iyi yönetmeleri gerekmektedir
(Aksoy ve Sökmen, 2018: 200). Bu çalışmada otel işletmelerindeki işgörenlerin yeteneklerinin
yönetilmesinin iş tatminlerini nasıl etkilediği ortaya konmuştur.

KURAMSAL ÇERÇEVE
YETENEK YÖNETİMİ
Dünya genelinde önemli oranda istihdam, ödemeler dengesi ve bölgesel kalkınma gibi sayısız
ekonomik etkileri olan (Alpaslan ve Tutar, 2018: 48) turizm pazarının büyümesi, turizm sektörü
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kapsamına giren birimlerden biri olan otel işletmelerini giderek şiddetli bir rekabete zorlamıştır
(Ratih ve Yunus, 2016: 1). Dünyada büyük bir ivme kazanmış olan turizm endüstrisinin sağlamış
olduğu yararlardan daha yüksek oranda yararlanmak isteyen ülkeler arasındaki rekabet
yükselmektedir. Bu bağlamda mevcut rekabet koşullarında otel işletmelerinin sağlayacağı
başarının da insan kaynaklarının kalitesiyle ortaya çıkacağı düşünülmektedir (Erdem, 2003).
İnsan kaynakları denilince de günümüzde nispeten yeni bir anlayış olan yetenek ve yetenek
yönetimi kavramları akla gelmektedir (Waheed ve Zaim, 2015: 1206; King, 2015: 277).
1926 yılında James O. McKinsey tarafından Chicago da kurulan Mckinsey uluslararası yönetim
danışmanlık firması 1997 yılında yaptığı “yetenek savaşları” araştırmasıyla 2000 yılı başlarında
yetenek yönetimi kavramı üzerinde konuşulmaya başlanmıştır. Araştırmanın sonucunda
başarıya sahip işletmelerin tutarlı ve sürdürülebilir yetenek yönetimi uygulamalarına sahip
oldukları tespit edilmiştir (Aytaç, 2014: 2). Bu gelişmelerden sonra geleneksel insan kaynakları
yaklaşımının bakış açısını değişmiş (Collings ve Mellahi, 2009: 305) ve yetenek yönetimi, insan
kaynakları departmanının başarısını belirleyen bir yaklaşım haline gelmiştir (Bat ve Yalçın, 2015:
95).
Yetenek; Türkçe sözlükte “kabiliyet, istidat” anlamlarına gelmektedir (www.tdk.gov.tr, 2020).
Akar (2015: 17)’a göre yetenek; bir kişinin birden fazla konu veya alana sahip olduğu içsel ve üst
düzey kabiliyetidir. Bu kabiliyetler işletmeler için stratejik öneme sahiptir. Bu kabiliyetlerin
yokluğu işletme için gerçek bir kriz durumu oluşturabilmektedir (Baqutayan, 2014: 2290). Bu
kapsamda konaklama işletmeleri açısından yetenek, işletmelerin teknik ve stratejik açıdan
avantajlar sağlayabilecek ve bunları insanlara uyarlayabilecek yeteneklerin bütünleştirilmesini
ve sürdürülebilmesini sağlayacak bir rekabet üstünlüğü tasarımı şeklinde ele alınmaktadır
(Ağraş ve Kılınç, 2014: 3). Yetenek kavramına bağlı olarak gelişen yetenek yönetimi ise çeşitli
şekillerde tanımlanmış ve uygulanmıştır (Annakis vd., 2014: 164). Bu çalışmada kavram insan
kaynakları perspektifinden ele alınmıştır.
Yetenek yönetimi, bir işletmenin doğru zaman ve işlerde yüksek derecede üretken bireylere sahip
olmayı sağlama süreci olarak ifade edilirken (Vnoučkova, 2016: 702), organizasyonların insan
kaynakları departmanının bir alt sistemi ve yönetimsel açıdan da yetenek gelişim problemleri ile
baş edebilmek için örgütler tarafından oluşturulan planları içermektedir (Altunoğlu vd., 2015:
49). Başka bir deyişle yetenek yönetimi, konaklama işletmelerinin uzun vadeli stratejiler
doğrultusunda yüksek performans gösteren kişileri işe alması, geliştirmesi, yerleştirmesi,
çalışanları elde tutması gibi çalışmaları bütünleştirme süreci olarak tanımlanabilir (Akar ve Balcı,
2016: 957). Yetenek yönetimi; gelecek dönemlerdeki gereksinimleri karşılamak ve stratejik
hedeflere ulaşmak üzere yeteneklerin işletmeye çekilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması için
işletme tarafından planlanan süreçleri ifade etmektedir (Altıntaş, 2018: 32; Annakis vd., 2014:
165). Yetenek yönetimi, iş performansına katkıda bulunma potansiyeline sahip, yüksek
performanslı bir bireyler havuzu şeklinde tanımlanabilir (King, 2015: 275). Tanımlardan
anlaşılacağı üzere, yetenek yönetimini uygulayan işletmeler aşağıdaki stratejileri izlemekte veya
işletmeyle bütünleştirmektedir (Kaur, 2013: 62):

•
•
•
•
•
•

İşe Alma; işletmeye doğru kişilerin çekilmesini ve istihdam edilmesini sağlamak,
Elde Tutma; çalışanları ödüllendiren ve destekleyen geliştirme uygulamaları,
Mesleki Gelişim; sürekli resmi öğrenim ve gelişimin sağlanması,
Performans Yönetimi; geri besleme de dâhil olmak üzere performansı besleyen ve
destekleyen özel süreçler,
İşgücü Planlaması; eski işgücü ve mevcut/gelecek beceri eksiklikleri dâhil olmak üzere iş
ve genel değişiklikler için planlama,
Kültür; pozitif, ilerici ve yüksek performanslı çalışma şeklinin geliştirilmesidir.
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Bir işletmedeki çalışanların yeteneklerinin toplamı, büyük ölçüde işletmenin temel yeteneklerini
içermektedir. İşletmenin sahip olduğu yetenek, rakiplerin kıyaslama ve tekrarlama yapmasını
zorlaştırabilmektedir (Iyria, 2013: 287). Bu yaklaşımın değerini anlayan işletmeler, yetenek
yönetimi konusuna yoğunlaşarak uzun vadede karlılık ve başarılarını artırmayı
hedeflemektedirler (Bat ve Yalçın, 2015: 95). Bu nedenle günümüz yöneticilerinin çoğu,
hedeflenen örgütsel amaçlara erişebilmek üzere örgütün bütün kaynaklarını koordine ederek
ortak emek, beklenti ve arzu oluşturma çabasındadırlar. Bu süreçte çalışanlar, hedeflere
ulaşmada işletmenin kaynakları arasında kilit bir role sahiptirler (Fidan ve Küçükali, 2014: 319).
İşte bu derece önemli olan çalışanların, işlerinden tatmin olmalarını sağlamanın ve çalışanların
örgüte olan bağlılıklarının arttırılmasında (Eroğlu, 2002: 166) yeteneklerinin doğru bir biçimde
yönetilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

İŞ TATMİNİ
İnsanlar yaşamlarının ciddi bir kısmını mesleklerini icra ettikleri işletmelerde geçirmektedirler.
İşletmelerde geçirilen bu süre zarfında, kişilerin yürütmüş oldukları görevler birtakım
değerlendirmeler yapmalarına neden olmaktadır (Ak, 2017: 35). Yapılan değerlendirmelerin
sonuçlarından biri olan iş tatmini, öyle ki çalışanların ekonomik ve psikolojik durumlarını önemli
ölçüde etkileyen bir unsurdur (Can vd., 2009: 229; Yaya, 2016: 98).
Kavram olarak tatmin; ulaşılan neticenin doyumu ne kadar tamamladığı ile ilgili bir durum
olarak tanımlanmaktadır (Demirdelen ve Ulama, 2013: 68; Başbuğa vd., 2018: 18). İş tatmini ise,
kişinin işe veya göreve yönelik olumlu duygusal tepkimesi (Demir vd., 2008: 140; Islam vd., 2012:
153), çalışanların sahip olduğu özel bir davranış durumu (Kitapçı ve Sezen, 2002: 220) şeklinde
tanımlanmaktadır. Bir diğer tanımlamayla çalışanların iş tecrübesi sonucu elde edilen olumlu ruh
halidir (Karataş ve Güleş, 2010: 75; Amalia, 2018: 12). Bu ruh hali çalışanların geçmiş çalışma
hayatı, beklentisi ve elde edilen seçeneklere göre şekillenen bir durumdur (Şahin, 2013: 13).
Dolayısıyla iş tatminine yönelik tanımlardan görülmekte ki iş tatmini, genel manada çalışanların
işlerindeki mutluluk düzeylerine yönelik bir durum analizidir (Bozkurt ve Bozkurt, 2008: 2;
Spector, 1997: 2).
İş tatminine yönelik yapılan çalışmalar, kişilerin iş tatmin düzeyinde bireysel ve örgütsel
unsurların etkisini ortaya koymuştur (Karataş ve Güleş, 2010: 76; Aypar vd., 2018: 117). Bireysel
unsurlar; bireyin kişiliği, duyguları, düşünceleri, istekleri ve mevcut ihtiyaçları ile bunların etki
seviyeleriyle bağlantısıdır (Kök, 2006: 293). Ücret, çalışma koşulları, yükselme fırsatları, işin
doğası ve niteliği, iletişim ve işletme politikaları ise örgütsel unsurlardır (Yeşilyurt ve Koçak,
2014: 305). Çalışanların örgütsel faktörlere ilişkin olumlu tutumları iş tatminini doğurmaktadır.
Aksi durumda çalışanların çalışma şartları, yükselme fırsatları, adil olmayan ücret vb. nedenlerle
işletmeye, işverene veya iş arkadaşlarına karşı olumsuz bir tutum sergileyecekleri ve bunun da
tatminsizliği doğurabileceği ifade edilmektedir (Akinbobola, 2011: 92; Başcıllar ve Taşci, 2018:
334).
İş tatmininde etkili olan bireysel ve örgütsel unsurların yine aynı bağlamda bir dizi önemli
sonuçlarının da olduğu görülmüştür. İlk olarak çalışma koşulları ile bağlantılı sorumluluk,
görevin çeşitliliği ve iletişimdir. Ek olarak, devamsızlık, örgütsel etkisizlik ve verimlilik karşıtı
davranışlar şeklinde sonuçlar tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ve bunların çıkardığı problemler
doğrudan işletmeye yöneliktir (Yüksel, 2005: 295-296). Bu bakımdan işten ayrılma niyetinin
düşük olması iş tatmininin yüksek olduğunun göstergesidir (Çekmecelioğlu, 2006: 157). İş
tatminsizliği ise çalışanların beklentilerinin gerçekleşmediği zamanlarda ortaya çıkmaktadır
(Aksu, 2012: 61). İş tatminine önem veren konaklama işletmeleri, çalışanların ihtiyaçlarını ve
beklentilerini karşılayan, personel istihdamında zorlanmayan, insanların devamlı olarak
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çalışmak istedikleri işletmelerdir (Bağcı ve Demir, 2017: 344). Nitekim iş tatminsizliği yüksek
konaklama işletmeleri ise personel istihdam zorluğu, yüksek iş gören devir hızına sahip ve sonuç
olarak verimliliği düşük işletmelerdir. Tüm bu sonuçlar dahilinde iş tatmininin organizasyonlar
açısından ciddi önem arz ettiği görülmektedir (Üngüren vd., 2010: 2925).

İŞ TATMİNİ ve YETENEK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ
Yetenek yönetim ve iş tatmini üzerine yapılan araştırmalarda (Serim Bahadınlı, 2013; Hamidi,
Saberi ve Safari, 2014; Tash, Ali ve Ahmadzadeh, 2016; Kamal ve Lukman, 2017; Hafez vd., 2017;
Yalçın, 2017; İpçioğlu, 2017; Tarakcı ve Öneren, 2018; Lei, Basit ve Hassan, 2018; Dixit ve
Arrawatia, 2018; Altındağ, Çırak ve Acar, 2018; Akgemci, Canbolat ve Kalfaoğlu, 2020)
organizasyonlarda yetenek yönetimi uygulamalarının olması çalışanların iş tatmini algısını
etkilediğini göstermektedir. Ayrıca iş tatmini yetenek yönetimi uygulamalarının başarılı olup
olmamasında önemli bir kriter olmaktadır (Hamidi, Saberi ve Safari, 2014). Bu çalışmalar
incelendiğinde yetenek yönetiminin sadece örgütsel sonuçlarla ilişkili olmadığı, aynı zamanda
çalışanların tutumlarını biçimlendirmede önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Özellikle
yetenek yönetimi ile ortaya çıkan kariyer gelişim fırsatlarının çalışanların motivasyonlarını
artırdığı belirtilmiştir (Dixit vd., 2018: 433). Yetenek yönetimi stratejileri, çalışanların işlerinden
memnun hissetmelerini sağlayan şeylere hitap etmelidir. Örneğin, mesleki eğitim ve gelişim,
çalışanların becerilerinin kullanılmasını talep eden ve büyük bir grup çalışanla bağlantılı
tutkularını ve duygularını arttıran çalışma ödevleri. Bunlar, çalışanlarının kuruluşlarına
kendilerini motive ve bağlı hissetmek için ihtiyaç duydukları şeylerdir (Hafez vd., 2017).
Yetenek yönetimi ve iş tatmini arasındaki ilişki incelenmiş ve değişkenler arasında pozitif yönlü
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Serim Bahadınlı, 2013; Hamidi, Saberi ve Safari, 2014; Tash, Ali
ve Ahmadzadeh, 2016; Kamal ve Lukman, 2017; Hafez vd., 2017; Yalçın, 2017; İpçioğlu, 2017;
Tarakcı ve Öneren, 2018; Lei, Basit ve Hassan, 2018; Dixit ve Arrawatia, 2018; Altındağ, Çırak ve
Acar, 2018; Akgemci, Canbolat ve Kalfaoğlu, 2020). Bu nedenle çalışmada yetenek yönetiminin
boyutları ve iş tatmini arasında bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Araştırmada, otel çalışanların
da yetenek yönetimi ile iş tatmini ilişkisi incelenmiş ve araştırma hipotezleri şöyle geliştirilmiştir:
H1a: İşletmenin sosyal sorumluluğu boyutunun iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H1b: Yönetim desteği boyutunun iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H1c: İşletmede sorumluluk almaktan duyulan gurur boyutunun iş tatmini üzerinde anlamlı bir
etkisi vardır.
H1d: Performans yönetimi uygulamaları boyutunun iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H1e: Hijyen faktörleri boyutunun iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H1f: İşletmeden duyulan memnuniyet boyutunun iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H1g: Kişisel başarı boyutunun iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H1ğ: İşten ayrılma isteği boyutunun iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.

YÖNTEM
ÖRNEKLEM
Antalya ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenler araştırmanın
evrenini oluşturmaktadır. Çalışmada işletmeye personel seçiminde ve daha sonraki çalışma
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sürecinde daha profesyonel olmaları sebebiyle beş yıldızlı oteller seçilmiştir. Bu nedenle bir, iki,
üç ve dört yıldızlı otel işletmeleri araştırma dışında bırakılmıştır. Zaman ve maliyet kısıtları
nedeniyle çalışmada örnekleme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada tesadüfî olmayan
örnekleme yöntemlerinden yargısal örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Bu örneklem
yönteminde örneğe kimin seçileceğinin kararı araştırmacının kendisine bırakılmakta ya da
uzman görüşü alınmaktadır. Yargısal örnekleme yönteminde, seçilen örneğin araştırmanın
amacına uygun olduğu ve istenilen bilgiyi doğru bir şekilde sağlayacağı varsayılmaktadır (Nakip
2003; Gürbüz, Şahin, 2014).
Antalya Bölgesi’nde beş yıldızlı oteller genellikle Belek, Kundu, Alanya, Side ve Manavgat
Bölgesinde yer almaktadır. Antalya İl Kültür ve Turizmi Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılında
beş yıldızlı otel ve tatil köyü toplam tesis sayısı 407’dir. Zaman ve maliyet kısıtı sebebiyle bu
çalışmanın örneklemi Antalya Belek’te hizmet veren beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarından
oluşturmaktadır. Bu bölgede bulunan otellerde mevsimlik çalışanların sayısının da değişmesi
nedeniyle otel işletmelerinde çalışan sayılarını net bir şekilde belirlemek oldukça güç olmaktadır.
Otel çalışanlarına yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde (Katlav ve Perçin, 2019; Özkoç ve
Katlav, 2015; Özkoç ve Çalışkan, 2015) örneklem hesaplama yönteminin yatak kapasitesine göre
yapıldığı görülmektedir.
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2019 yılı verilerine göre Belek ilinin bağlı olduğu
Serik ilçesinde 62.000 yatak kapasiteli 57 adet beş yıldızlı otel işletmesi ve 6 adet tatil köyü
bulunmaktadır. Türkiye’de beş yıldızlı işletmelerde yatak başına 0.59 işgören düşmektedir
(Ağaoğlu, 1992). Bu rakamlardan hareketle Serik bölgesinde beş yıldızlı işletmeler için 36.580
işgören olduğu tahmin edilmektedir. Evreni temsil edebilecek örneklem hacmi %95 güven
düzeyinde 384 çalışan olarak hesaplanmıştır. Kabul edilebilir örneklem büyüklüğüne
ulaşabilmek için 500 anket formu, anketi yapmak için onay veren otel işletmelerinde uygulanmış
ve sonuçta geçerli 412 anket değerlendirmeye alınmıştır. Örneklem büyüklüğünün yaklaşık
%82’sinden geri bildirim alınmıştır.

VERİ TOPLAMA ARACI
Bu çalışmada anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formunda yetenek yönetimi ve iş tatmini
değişkenleri ile katılımcılara ilişkin demografik sorular yer almaktadır. Yetenek yönetimi algısını
ölçmek için Tymon JR vd., (2009) ve Wieselsberger (2004) tarafından geliştirilen ve Tutar, Altınöz
ve Çöp (2011) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılan ölçekten yararlanılmıştır.
Yetenek yönetimi ölçeği; işletmenin sosyal sorumluluğu, yönetim desteği, işletmede sorumluluk
almaktan duyulan gurur, performans yönetimi, hijyen faktörleri, işletmeden duyulan
memnuniyet, kişisel başarı ve işten ayrılma isteği olmak üzere sekiz boyuttan oluşmaktadır. İş
tatmini değişkenini ölçmek için Smith, Kendal ve Hulin (1987) tarafından geliştirilen ve Ergin
(1997) tarafından Türkçe’ye geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan ölçüm aracı kullanılmıştır.
Anket formunun ikinci bölümünde araştırmaya katılan kişilerle ilgili demografik sorular
(cinsiyet, medeni durum, gelir, yaş, çalışılan bölüm ve çalışma süresi) yer almıştır.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Araştırma kapsamında elde edilen veriler tanımlayıcı analizler (frekans, yüzde, ortalama,
standart sapma), korelasyon, regresyon analizleri ile analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik
özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1’de ki dağılıma göre araştırma kapsamındaki 412 işgörenin %28,6’sı kadın olup, %71,4’ü
ise erkektir. Medeni durumlarına yönelik olarak %14,1’i evli, %85,9’u bekârdır. Çalışanların
yaşlarına göre dağılımı incelendiğinde, %65,5’ inin 25 ve altı yaş aralığında, %27,4’ü 26-35 yaş
aralığında, %4,9’unun 36-45 yaş aralığında, %1,0’sının 46-55 yaş aralığında ve %1,2’sinin 56 ve
üzeri yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen çalışanların büyük bir
bölümü %52,7’sinin lise, %20,1’inin lisans, %17,2’si önlisans, %8,3’ü ilkokul eğitim derecesine
sahip olup, %1,7’si ise lisansüstü eğitim derecesine sahiptir. İşletmedeki statüleri itibariyle
%26,7’si stajyer, %40,8’in geçici/sezonluk çalışan ve %32,5’in kadrolu çalışan olduğu
görülmektedir. İşgörenlerin çalıştıkları departmanlara yönelik veriler incelendiğinde; yiyecekiçecek %39,8’i, kat hizmetleri %10,2’si, mutfak %11,7’si, önbüro %13,1’i, güvenlik %11,9’u ve golf
departmanı da %13,3’lük kısmını temsil ettiği görülmektedir. Çalışanların aylık gelirleri
incelendiğinde 500 TL ve altı %6,1’i, 501-1000 TL arası %34,7’sini, 1001-1500 TL arası %41,3’ünü,
1501-2000 TL arası %13,1’i, 2001 TL ve daha çok ise %4,8’lik kısımla aylık gelir elde eden katılımcı
belirlenmiştir. Son olarak ilgili tabloda bulunan ve örneklem grubunda yer alan işgörenlerin
işletmedeki çalışma sürelerine göre dağılımı incelendiğinde, katılımcıların %61,2’sinin
işletmedeki çalışma süresinin 1 yılın altında, %27,9’unun 2-5 yıl arasında ve %10,9’u ise 6 yıl ve
üzerinde olduğu görülmektedir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Çalışanların Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılımları
Değişkenler
Cinsiyet
Medeni
Durum
Yaş

Eğitim
Durumu

İşletmedeki
Statü

Gruplar
Kadın
Erkek
Evli
Bekâr
26-35
36-45
46-55
56 ve üstü
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Stajyer
Geçici/Sezonluk
Kadrolu

f
118
294
58
354
113
20
4
5
34
217
71
83
7
110
168
134

%
28,6
71,4
14,1
85,9
27,4
4,9
1,0
1,2
8,3
52,7
17,2
20,1
1,7
26,7
40,8
32,5

Değişkenler

Aylık Gelir

Çalışılan
Bölüm

İşletme
Çalışma
Süresi

Gruplar
500 TL ve altı
501-1000 TL
1001- 1500 TL
1501-2000 TL
2001 TL ve üstü
Yiyecek İçecek
Kat Hizmetleri
Mutfak
Önbüro
Güvenlik
Golf
1 yıl ve daha az
2-5 yıl
6 ve üzeri

f
25
143
170
54
20
164
42
48
54
49
55
252
115
45

%
6,1
34,7
41,3
13,1
4,8
39,8
10,2
11,7
13,1
11,9
13,3
61,2
27,9
10,9

Araştırma değişkenlerine ilişkin analizler yapılmadan önce araştırmada kullanılan ölçekler
geçerlilik ve güvenirlik açısından incelenmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi her bir ölçeğe ve
ölçekteki her bir boyuta ilişkin Güvenirlik katsayılarının (α), 0,70 ile 0,90 arasında olduğu
görülmektedir. Bu değerlerin kabul edilebilir düzeyde olduğu ve ölçeklerin güvenilir olduğu
söylenebilir (Gürbüz ve Şahin, 2014).
Araştırma hipotezlerini test etmek için yapılacak istatistiksek analiz öncesinde değişkenlerin
normal dağılım gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Normal dağılımı belirlemek için basıklık
ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. Basıklık değerleri 0.988/1.089 ve çarpıklık değerleri
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1.691/1.452 arasında olduğu için veriler normal dağılım göstermektedir (Shiel ve Cartwright,
2015: 28).

Tablo 2. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma Değerleri
Ölçekler

Genel
Ortalama

Standart
Sapma

2,88
3,02
3,31
3,11
3,16
2,81
3,10
3,11
2,61
2,84

0,513
0,746
0,967
1,087
1,071
1,158
1,010
1,182
1,112
1,32

İş Tatmini1
Yetenek Yönetimi2
İşletmenin sosyal sorumluluğu2
Yönetim desteği2
İşletmede sorumluluk almaktan duyulan gurur2
Performans yönetimi uygulamaları2
Hijyen faktörler2
İşletmeden duyulan memnuniyet2
Kariyer başarısı2
İşletmeden ayrılma isteği2

Güvenirlik
Katsayısı
(α)
,728
,915
,889
,879
,902
,894
,901
,897
,887
,873

Ölçek 1,2: 1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3= Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4=Katılıyorum,
5= Kesinlikle katılıyorum

Tablo 3’te katılımcıların yetenek yönetimi ve iş tatmini alt boyutlarına yönelik görüşleri
“Korelasyon Analizi (Pearson Korelasyon Katsayısı)” ile ilişkisel açıdan değerlendirilmiştir.
Tablo 3. İş Tatmini ve Yetenek Yönetimi Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Korelasyon
Analizi)
Ölçekler
1. İş Tatmini
2.İşletmenin Sosyal
Sorumluluğu
3.Yönetimin Desteği
4.İşletmeden Alınan
Sorumluluk
5.Performans
Yönetimi
Uygulamaları
6. Hijyen Faktörleri
7. İşletmeden
Duyulan
Memnuniyet
8. Kariyer Başarısı
9. İşletmeden
Ayrılma İsteği
10. Genel Yetenek
Yönetimi
**p<0,001 *p<0,05

1
1

2

3

4

,462**

1

,462**
,482**

,623**
,546**

1
,729**

1

,483**

,486**

,679**

,580**

1

,444**
,460**

,530**
,497**

,635**
,588**

,608**
,712**

,419**
,033

,424**
,106*
,740

,524**
,162**
,860**

,549**
,276**
,831**

,605**
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6

7

,518**
,587**

1
,552**

1

,592**
,164**
,723**

,436**
,121*
,755**

,609**
,359**
,772**

8

1
,288**
,728**

9

10

1
085

1
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Tablo 3 incelediğinde yetenek yönetimi ile iş tatmini arasında orta düzeyde (r=0,605, p<0.001) ve
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Yetenek yönetimi boyutları ile iş tatmini arasındaki
ilişkiye bakıldığında işletmeden ayrılma isteği boyutu dışında diğer boyutlarla iş tatmini
arasında orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İşten ayrılma isteği ile iş
tatmini arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır (r=0,033, p>0,05). Korelasyon analizi
sonrasında değişkenler arasındaki etkiyi tespit edebilmek için regresyon analizi yapılmıştır.
Yetenek yönetimi ve iş tatmini arasında bir ilişki olmadığı için bu boyut analize dahil
edilmemiştir. Regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te görülmektedir.

Tablo 4. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Bağımlı Değişken
Değişkenler

Genel İş Tatmini

Katsayılar

B

Beta

Anlamlılık
Derecesi

T

Sabit
1,446
14,123
İşletmenin
sosyal
-,318
-3,009
,595
Sorumluluğu
Yönetim
-,438
-4,008
desteği
,921
İşletmede
sorumluluk
almaktan
-,337
-3,110
,699
duyulan
gurur
Performans
yönetimi
-,231
-2,861
,523
uygulamaları
Hijyen
-,267
-3,198
faktörler
,522
İşletmeden
duyulan
-,264
-3,117
,604
memnuniyet
Kariyer
-,364
-3,405
başarısı
,793
B = Standartlaştırılmamış Katsayıları,
ifade etmektedir.

R2

Düzeltilmiş
R2

Tolerans

VIF

,003

,039

25,715

,000

,029

34,687

,002

,030

33,160

,004

,045

21,980

,001

,057

17,472

,002

,041

24,674

,001

,028

P

F

P

,000

,402

,388

29,339

,000

35,651

Beta = Standartlaştırılmış Katsayıları

Tablo 4 incelendiğinde çoklu regresyon analizi sonuçları istatistiksel olarak anlamlıdır (F=29,339,
p<0,00). Düzeltilmiş R2 değeri 0,38’dir. Bu sonuç, iş tatminindeki % 38 oranındaki varyansın
yetenek yönetimine ait boyutlar tarafından açıklandığını göstermektedir Tablodaki Beta
katsayıları incelendiğinde sırasıyla yönetim desteği (β= -438, p=,000), kariyer başarısı (β= -364,
p=,001), işletmede sorumluluk almaktan duyulan gurur (β= -337, p=,002), işletmenin sosyal
sorumluluğu (β= -318, p=,003), hijyen faktörler (β= -267, p=,001), işletmeden duyulan
memnuniyet (β= -264, p=,002), işletmeden ayrılma isteği (β= -235, p=,004), performans yönetimi
uygulamaları (β= -231, p=,004) iş tatminini üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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SONUÇ
Turizm sektöründe çalışanların kendilerini mutlu hissetmeleri bunun yanında olumsuz tutumlar
sergilememeleri, işletmelerin insan kaynakları uygulamalarını doğru ve amacına uygun
yönetebilmesi oldukça önemli olmaktadır. Otel işletmelerinde işgörenlerin sahip olduğu
yetenekler önemli bir kalite göstergesi olmaktadır. Yetenekler aynı zamanda iş ile ilgili gerekler
ve işin en iyi şekilde yapılması ile ilgili işgören niteliklerini de göstermektedir. Otel işletmeleri 24
saat hizmet veren ve emek yoğun işletmelerdir. Bu nedenle insan kaynağı verilen hizmetin
niteliği ve standardı açısından oldukça önemli olmaktadır. Dolayısı ile bu işletmelerde yetenekler
işe alma, terfi, işten çıkarma, vb. işgören hareketlerinde önemli bir dayanak olmaktadır (Akoğlan
Kozak ve Özdemir, 2013).
Bu çalışmada, turizm işletmelerinde çalışanların yetenek yönetiminin iş tatmini üzerindeki etkisi
ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarına göre yetenek yönetimi alt boyutları (yönetim desteği,
işletmenin sosyal sorumluluğu, işletmede sorumluluk almaktan duyulan gurur, performans
yönetimi uygulamaları, hijyen faktörleri, işletmeden duyulan memnuniyet, kariyer başarısı ve
işletmeden ayrılma isteği) ile iş tatmini arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu
sonucuna varılmıştır. Bu sonuç literatürde yer alan diğer çalışmaların (Serim Bahadınlı, 2013;
Hamidi, Saberi ve Safari, 2014; Tash, Ali ve Ahmadzadeh, 2016; Kamal ve Lukman, 2017; Hafez
vd., 2017; Yalçın, 2017; İpçioğlu, 2017; Tarakcı ve Öneren, 2018; Lei, Basit ve Hassan, 2018; Dixit
ve Arrawatia, 2018; Altındağ, Çırak ve Acar, 2018; Akgemci, Canbolat ve Kalfaoğlu, 2020)
sonuçlarını desteklemektedir. Bu sonuçlardan hareketle konaklama işletmelerinin yetenekli
çalışanları işletmede tutabilmeleri ve iş tatminlerinin yüksek olmasını sağlamaları için işin
yapısına uygun ücretin verilmesi, iş güvencesinin sağlanması, olumlu bir örgüt kültürü
oluşturması, performansa dayalı ödüller vermesi, çalışanların kariyer gelişimi ve yükselme
fırsatlarını destekleyen politikalar benimsemesi ve çalışanlara işlerini daha iyi yapmalarına
imkân tanıyacak uygun eğitimleri vermesi (Türk ve Akbaba, 2017) çalışanların iş tatminleri
üzerinde olumlu etki yaratacağı söylenebilir. Böylelikle işletmeye alınan yetenekli çalışanlar
işletmede uzun süre istihdam edilebilecektir
Yetenek yönetimi alt boyutlarından “işletmenin sosyal sorumluluğu, yönetim desteği, işletmede
sorumluluk almaktan duyulan gurur, performans yönetimi, hijyen faktörleri, işletmeden
duyulan memnuniyet, kişisel başarı” ile “iş tatmini” arasında anlamlı pozitif bir etki ortaya
çıkmıştır. Ancak “işletmeden ayrılma isteği” alt boyutu ile “iş tatmini” arasında herhangi bir ilişki
tespit edilmemiştir. İşten ayrılma isteği ifadelerinin işgörenlerin tarafından olumsuz olarak
algılanması veya yönetim tarafından denetlenme korkusu yüzünden sorularını cevaplamada
çekimser kalmaları nedeniyle cevaplamaktan kaçınmaları olabilir. Araştırma sonuçları
işgörenlerin düşük iş tatmin düzeylerini ortadan kaldırmak için yetenek yönetimi
uygulamalarına önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. Çünkü otel işletmelerinde etkin bir
yetenek yönetim sisteminin olması işgörenlerin kendilerine önem verdiklerini hissetmelerine ve
iş tatminlerini arttırarak işletmeye olan bağlılıkları üzerinde etkili olacaktır (Duran ve Sevinç,
2018). İşgörenlerin iş tatminlerinin düşük olması beraberinde işgücü devir hızını yükselteceği ve
çalışanların örgüte bağlılık hissedemedikleri için işten ayrılma niyetlerini artıracağı söylenebilir.
Turizm sektöründe üretim ve tüketimin eşzamanlı yapılması ve emek yoğun bir sektör olması
(İçöz ve Kozak, 1998) nedeniyle işletme için önemli bir unsur olan insan kaynağı rakiplere karşı
önemli bir avantaj yaratmaktadır (Kuşluvan, Kuşluvan, İlhan ve Buyruk, 2010; Çetintürk, 2017)
Bu nedenle işgörenleri işletmede tutan ve rekabet avantajı sağlamak isteyen turizm işletmeleri
için iş tatmini her geçen gün gerekli hale gelmektedir. Başarılı olmak isteyen otel işletmeleri
yetenek yönetimi ile ilgili stratejilerini oluşturarak, yetenekli işgörenlerine kendilerini gelişme
imkânı tanımalı, kariyer gelişimlerine katkı sağlamak için eğitim vermeli yedekleme ve
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ödüllendirmelidir (Duran ve Sevinç, 2018). Yetenek yönetimini başarı ile uygulayan dünyaca
ünlü zincir otel olan Ritz Carlton Otel yöneticileri yetenek yönetiminin zorlu bir süreç olduğunu
belirtmektedir. Yetenek yönetimi konusunda başarılı olan bu işletmede işgören alımı ile bu süreç
başlamaktadır. İşletmeye uygun yetenekler belirlendikten sonra kendi hizmet standartlarına
uygun olarak hazırladıkları altın kurallar çalışanlara aktarılmakta, onlara bu eğitimi verecek
işletme içinden bir koç/mentor atanmakta ve ilk yirmi bir gün bu eğitim verildikten sonra
işgörenlere sertifika verilmektedir. Ritz Carlton Otel Asya Pasifik Bölge Yardımcısı otel
tarafından uygulanan eğitim ve beceri sertifikasyon sisteminin işletmelere uluslararası
pazarlarda rekabet avantajı kazandırdığını belirtiyor. Ritz Carlton’a katılan işgörenler ilk yılda
250 saat eğitim alıyorlar ve sürekli bir koç/mentorla beraber çalışma fırsatı buluyorlar (Michelli,
2019). Ayrıca kariyer rotaları oluşturularak markanın farklı işletmelerinde çalışma ve daha
sonrasından koçluk/mentorluk yapma imkanı bulmaktadır. Bu durum işgörenlerin iş tatmini
üzerinde de olumlu etki yaratmaktadır.
Sonuç olarak turizm işletmeleri için rakipler tarafından kopyalanamayacak ve taklit
edilemeyecek en önemli kaynak insan kaynağı olmaktadır. Dolayısıyla yetenekli işgörenleri
işletmede tutmak isteyen konaklama işletmeleri doğru işgücü stratejisini belirlemeli, doğru
yeteneği işe almalı ve geliştirmeli, işgörenlere liderlik etmeli, işletmede çalışan işgörenleri lider
olarak yetiştirmeli ve aynı zamanda günümüz gerekliliği olan dijital çağa ayak uydurabilmek
için işgörenleri eğitmelidir. Başarılı bir yetenek yönetim sistemi uygulayan otel işletmeleri
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve üstün performans elde edebilecektir. Yetenek yönetiminin
önemini vurgulamak için Bill Gates, “çalışanlarımızdan en iyi yirmi insan olmadığında
Microsoft’un önemsiz bir işletme haline geleceğini söyleyebilirim” demiştir. Otel işletmeleri için
de yetenekli çalışanlar aynı derecede öneme sahip olmaktadır.
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Öz
İtalya’da ortaya çıkan “cittaslow” kavramı, Türkiye’de de yaklaşık son 10 yıldır özellikle turizm
sektörü ve alanda yapılan akademik çalışmalarda oldukça adı geçen bir kavram haline gelmiştir.
Bu doğrultuda, araştırmanın amacı; Türkiye’de Ege Bölgesi’nde yer alan ve “sakin şehir
(cittaslow)” olarak seçilen Seferihisar, Akyaka, Yenipazar ve Köyceğiz’i ziyaret eden yerli ve
yabancı turistlerin 2020 yılı itibariyle TripAdvisor Web Sitesi üzerinden yapmış oldukları
yorumları içerik analizine tabi tutarak analiz etmektir. 2020 yılı içerisinde TripAdvisor üzerinden
yapılan yorumlarda Yenipazar hakkında herhangi bir yoruma rastlanılmamaktadır. Araştırma
bulgularına göre, diğer üç destinasyon ile ilgili yorum bırakan toplam ziyaretçi sayısı 151 olarak
belirlenmiştir. Yerli ve yabancı turistlerin bu destinasyonlarda yaşamış oldukları olumlu ve
olumsuz deneyimler, her bir destinasyon için ayrı ayrı kategorileştirilerek bulgular kısmında
sunulmuştur. Üç yöre için, ziyaretçi oylarının çoğunluğu, “mükemmel” ve “çok iyi” olmuştur.
Her yörenin toplam oylarının yüzdesi hesaplandığında, ziyaretçiler tarafından en fazla
“mükemmel” oyu alan sakin şehir, Köyceğiz olmuştur.
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GİRİŞ
Günümüz postmodern turist davranışının altında, küreselleşme ve modernizmi çağrıştıran kitle
turizminin etkilerinden arınarak; kırsala, otantizme ve “farklı” olana yönelme arzusu
yatmaktadır. Son yıllarda alternatif turizm ve kırsal turizme talebin oldukça arttığı
gözlenmektedir. Küreselleşmenin getirmiş olduğu “hız”, günümüzde yerini “yavaş” a bırakmış
haldedir. Yavaş hareketinin, yavaş yemek (slow food) ile birlikte başlamış olup, sonrasında yavaş
yemek kültürünün ise, cittaslow; ülkemizde tercih edilen ismi ile sakin şehir; hareketinin
oluşumunda etkili olduğu bilinmektedir. Sakin şehir hareketinin esas amacı ise, yerel yaşam
kalitesini yükseltme, sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yerel kültürü ve
somut olmayan kültürel mirası korumaktır.
Türkiye, coğrafi konumu ve doğal güzellikleri ile kırsal turizme, turizmde sakin şehir kültürüne
oldukça uygun bir ülkedir. Son yıllarda revaçta olan kırsala yönelik turizm faaliyetleri
kapsamında birçok doğal çekiciliğe sahip olması ile birlikte, Türkiye’de “cittaslow” olarak seçilen
destinasyon sayısı da günden güne artmaktadır. 2009 yılında Seferihisar ile birlikte başlamış
olup, günümüzde 17 yavaş şehir üyesine sahip olan Türkiye, üye sayısı bakımından dünya
genelinde oldukça önemli bir yere sahiptir.
Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de Ege Bölgesi’nde yer almakta olan ve cittaslow seçilen
destinasyonlar hakkında, TripAdvisor internet sitesi üzerinden, bu yerleri ziyaret eden yerli ve
yabancı turistlerin yapmış oldukları yorumları incelemek ve bu destinasyonlar ile ilgili yaşamış
oldukları olumlu/olumsuz deneyimleri analiz etmektir. İlgili literatür incelediğinde, daha önce
yapılmış olan benzer çalışmalarda; sıklıkla, konaklama yerleri ve restoranlara ait ziyaretçi
yorumlarına yönelik analizler gerçekleştirilmiş olup, TripAdvisor üzerinden “gezilecek yerler”
kategorisinde pek fazla çalışmaya rastlanılmamaktadır. Bu bağlamda bu araştırma, Ege
Bölgesi’ndeki sakin şehirlere dair olumlu ve olumsuz turistik deneyimleri ortaya çıkarması ve
ilerisi için de destinasyon yöneticilerine yol gösterici niteliğe sahip olması bakımından önem arz
etmektedir.

KURAMSAL ÇERÇEVE
Cittaslow Kültürü
İtalyanca “Citta” (şehir) ve İngilizce “Slow” (yavaş) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiş
olan “Cittaslow” kavramı, Türkçede “sakin şehir” ya da “yavaş şehir” olarak kullanılmaktadır
(Yurtseven, 2006). “Cittaslow, Citta Lenta, Slow City ve Slow Town”, kavramları, günlük
yaşamın hızını azaltmanın ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan
bir hareketin çeşitli yönlerini tanımlamak için kullanılan terimlerdir. Bu hareket ise, bir anti-fast
food felsefesi olarak Slow Food'tan doğan, Cittaslow (Slow City) ve Slow Tourism konseptlerini
içerecek şekilde geliştirilen bir felsefe halini almıştır (Therez ve Timothy, 2019). Cittaslow
Uluslararası Sözleşmesi (2017), Cittaslow kültürünün özellikleri kapsamında; çevre ve enerjiyi
koruma, kentsel yaşam kalitesi, kırsal geziler, ağırlama hizmetleri ve sosyal uyumun Cittaslow
prosedürünün bir parçası olduğunu ve yavaş bir şehrin nüfusunun 50.000 veya bundan daha az
olması gerektiğini özetlemektedir (Chi ve Han, 2020).
Yavaş Şehir” oluşumunun, “Yavaş Yemek” hareketinden etkilenerek ortaya çıktığı söylenebilir
(Radstrom, 2005). İş-yaşam dengesi ve hızın baskın mantığını reddeden Cittaslow, Slow Food
konseptinin ilginç bir uzantısı olarak görülmektedir (Nilsson vd., 2011; Nosi ve Zanni, 2004).
Amaçları farklı olan bu iki hareketin, birbirini tamamlayıcı özellikleri vardır. Her iki oluşumda
da, yöresel ve geleneksel kültürü korumak ve yaşamı rahat ve keyifli hale getirmek esastır (Knox,
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2005). Fast food (hızlı yemek) tüketiminin dünya çapında yayılması, yerel üretim ve tüketimi
savunanlar adına küreselleşme ve aynılaşma açısından tehdit olarak algılanmıştır. Bunun
üzerine, İtalyan yazar Carlo Pedrini ve arkadaşları 1986 yılında İtalya’nın Roma kentinde açılan
bir McDonald’s restoranını protesto etmek amacıyla hamur atarak Slow Food Hareketi’ni
başlatmışlardır (Walter, 2009).
Sakin şehirler, küreselleşmenin yarattığı etkiden farklı olarak, dünya çapında yerel kimliğini
koruyarak yer almak isteyen şehirlerin katıldığı uluslararası bir birliktir (Cittaslow, 2021).
Cittaslow’un temelini yerel yaşam ve yöresel yeme-içme kültürü oluşturmaktadır (Keskin, 2010:
31). Cittaslow kültürü kapsamında; sağlıklı, temiz ve yerel ürün kullanımı ile geleneksel yemek
kültürünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve yöre halkının yaşantısını iyileştirmek esastır (Tosun,
2013: 215).
Mayer ve Knox (2006: 322) sakin şehirleri; yerel halk ve yöneticilerin, sürdürülebilir bir gelişim
adına yerel kaynaklardan yararlandıkları ve yerel kültüre önem verdikleri bir yer olarak
tanımlamaktadır. Pink (2008) de çalışmasında, sakin şehir hareketinin küreselleşme karşıtı olarak
değil, küreselleşmeye alternatif bir hareket olarak ortaya çıktığını ve esas amacının yaşam
kalitesini artırmak, sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu belirtmiştir. Ayrıca hareketin, yerel
hayatı desteklediği, yerel halka değer verdiği konusuna dikkat çekmiştir.
Cittaslow hareketi, şehirlerin kendine özgü niteliklerini ve değerlerini korumayı amaç edinmiş
bir harekettir. Aynı zamanda, kültürel yozlaşma, doğa tahribatı ve çevre kirliliği gibi olumsuz
etkileri önleme gibi amaçları vardır. Bu sayede turizmin gelişiminde etkili bir rolü olan yöre
halkının, turizme bakışı olumlu yönde etkilenecektir (Andarabi vd., 2014). Benzer şekilde Beatley
(2005: 335), cittaslow ağında yer almakta olan destinasyonların kendileri adına farklı amaçları
olsa dahi, ortak noktalarının; yerel kimliklerini ve ayırt edici özelliklerini koruma isteği olduğunu
belirtmektedir. Sakin şehir hareketi, yerel halk ve turistler adına yaşam kalitesini yükseltme
hedefi ve tüm sakin şehirler arasındaki bilgi, düşünce ve deneyim paylaşımını bu amaca hizmet
etmek için sağlamayı prensip edinmiştir (Miele, 2013).
Sakin şehirlerde, yerel ve kültürel mirasın korunması esasının yanı sıra; yerel üretimin
entegrasyonu ve bağımsız işletmelerin desteğinin oldukça önemli olduğu ve sakin şehir
hareketinde ticarileşmenin, kitle turizminin etkilerinden uzak durulduğu görülmektedir
(Heitman vd., 2011: 117). Dünyada ve ülkemizde de Cittaslow destinasyonların oluşumunun esas
amacı ve varlığını sürdürebilme nedeni bu yönde olmaktadır.
Sandıkçı ve Albayrak (2020), yavaş şehir ağına katılımın Göynük’e etkilerini belirlemeyi
amaçlayan çalışmalarında, katılımcılar yavaş şehir ağına katılımın turist sayısının artışında etkili
olduğunu ve Göynük’ün yavaş şehir olmasından memnun olduklarını ifade etmişlerdir. İnce vd.
(2020), Cittaslow felsefesinin sürdürülebilir turizm gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmış,
olumlu ekonomik etkileri olduğu, yerel yönetimlerin vergi gelirlerinin artması, altyapının
iyileştirilmesi, yeni iş olanaklarının ortaya çıkması ve daha iyi ücret olasılıkları gibi şehir
yaşamının kalitesine ilişkin etkileri olduğu belirlenmiştir.

Sakin Şehir Seferihisar
Türkiye’de 2009 yılında ilk sakin şehir sertifikasını alan İzmir’in Seferihisar ilçesi, sakin şehir
kriterlerine uygunluk bakımından yüzde 70’ini sağlayarak, sakin şehir unvanını kazanmıştır. Bir
yerin “cittaslow” unvanını alabilmesi için önemli bir kriter de o yerin nüfusu olmaktadır.
Seferihisar’ın nüfusu, 2009 yılında 28.603’tür. 2010 yılında 32.655, 2011 yılında 30.890, 2012
yılında 31.467, 2013 yılında 33.588, 2014 yılında 35.960, 2015 yılında 36.335, 2016 yılında 37.697,
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2017 yılında 40.785, 2018 yılında 43.546, 2019 yılında 44.526 olmuştur (TÜİK, 2020). Seferihisar
nüfusunda yıllara bağlı olarak farklı oranlarda artış olduğu görülmektedir.
Seferihisar, Türkiye’nin ilk sakin şehri olması bakımından, Cittaslow Birliği’nin Türkiye’deki
karar merkezi ve başkenti haline gelmiştir (Cittaslow, 2021). Seferihisar’ın üyelik süreci 5 ay gibi
kısa bir süre içerisinde tamamlanmıştır (Öztürk, 2012: 96). Bu bağlamda, sakin şehir olabilmek
için gerekli kriterlerin %50’sine uygunluk sağlanması koşulu açısından Seferihisar, %73
seviyesinde bir uygunluk sağlayarak kendini kanıtlamıştır (Şahinkaya, 2010: 14-15).
Seferihisar Belediyesi çalışmalarına ilk olarak, yavaş şehrin en önemli özelliklerinden olan yerel
üreticiyi koruma ve doğal, katkısız ürün üretiminden başlamıştır. Bu amaçla eski belediye binası
köy pazarına dönüştürülmüştür. Seferihisar’ın yerel lezzetlerini sürdürülebilir kılma amacı ile
“yavaş mutfak” projesi başlatılmış ve bu projeye katılarak 72 saatlik mutfak eğitimi alan ev
kadınlarına yemeklerini seferipazar.com internet sitesi üzerinden satma olanağı verilmiştir.
Seferihisar’da cittaslow felsefesi ile uyum içerisinde yürütülen başlıca iyi uygulama projeleri şu
şekilde sıralanabilmektedir (Uzan, 2018); Sığacık kale içi pazar projesi, Üretici köy pazarı projesi,
Tohum takas şenliği projesi, Mavi bayraklı plaj uygulama projesi, Yenilenebilir enerji
kaynaklarından enerji üretimi projesi, Çocuk dostu Seferihisar projesi, Cittaslow Üniversitesi
projesi ve Seferihisar sözlü tarih kitabı projesi.
Seferihisar, belediye çalışmaları kapsamında, 2009’dan beri birçok faaliyet ve proje içerisinde yer
almıştır. Seferihisar’da gerçekleştirilen uygulamalar, Türkiye’nin Cittaslow başkenti olarak da
tanımlanabilen Seferihisar’ın oldukça başarılı bir emsal oluşturduğunu ve ülkemizdeki diğer
ilçeler için de doğal çevreye, yaşam kalitesine ve yerel kültüre önem vererek kalkınmaları adına
teşvik edici olduğunu göstermektedir.

Sakin Şehir Akyaka
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı olan Akyaka Mahallesi, 2011 yılında “cittaslow” unvanını almıştır.
Akyaka'nın kendine özgü mimarisini yansıtacak şekilde inşa edilen sivil mimari örneği evlere
sahip olması, Akyaka’yı ön plana çıkaran ayırt edici özelliklerinden biri olmuştur. Akyaka,
1986’dan beri kendine özgü mimari yapısını koruyarak, günümüze dek getirmiştir (Onaran, 2013:
38). Akyaka’nın Mavi Bayraklı Halk Plajı ise, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistler
tarafından oldukça fazla ilgi görmektedir. Plaja çıkan yolların araç trafiğine kapalı olması ve
Azmak Nehri’nin kıyısında yine trafiğe kapalı bir yürüyüş yolunun bulunması da, Akyaka’nın
sakin şehir özelliğini yansıtan ve ziyaretçilerine daha huzurlu bir ortam sunan özelliklerindendir.
Fauna bakımından oldukça zengin olan Akyaka, kuş türleri açısından da yüksek potansiyelli bir
yer haline gelmiştir. Birçok endemik kuş türü ile beraber, bölgede yaşayan kuş türleri oldukça
çeşitlidir. Yörenin deniz faunası da oldukça zengindir. Akdeniz foku, kum köpekbalığı ve yunus
balığı gibi çeşitleri de barındıran zengin denizel faunasının dışında, sucul ekosistemlerde
yaşayan su samuru gibi ender türler de, faunasının önemini arttırmaktadır (Cittaslow, 2021).
Akyaka, sahil kesimi olmasının yanı sıra coğrafi koşullarıyla da birçok doğa sporuna elverişlidir.
Bunlar; çevre ve gürültü kirliliğine yol açmayan rüzgâr sörfü, deniz ve nehir kanosu, yelken, kaya
tırmanışı, yamaç paraşütü, bisiklet turları şeklinde sıralanabilmektedir (Ünal ve Zavalsız, 2016).
Bütün bu yönleriyle Akyaka, turistler tarafından özellikle son yıllarda çokça rağbet görmekte
olan Cittaslow destinasyonlar arasında yer almaktadır. Akyaka nüfusu ise, 2012’de 2.487 iken;
2013’de 2.552, 2014’te 2.667, 2015’te 2.691, 2016’da 2.752, 2017’de 2.815, 2018’de 3.010, 2019’da
2.967 olmuştur (TÜİK, 2020).
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Sakin Şehir Yenipazar
Yenipazar’ın ilk yerleşim yeri Orthosia antik kenti yakınları olmuştur. İlk yerleşim tarihi ise, M.Ö.
2000’li yıllara uzanmaktadır. 17. yüzyılın sonlarında Cihanoğulları adındaki bir aşiret,
günümüzdeki mevkisinde yeni bir yerleşim yeri oluşturmuşlardır. Burası, her hafta kurulan ve
çevredeki insanların da ürünlerini sattıkları küçük bir pazar yerine ev sahipliği yapması
sebebiyle ‘Yenipazar’ adını almıştır (Cittaslow, 2021). Yenipazar 2011 yılında “cittaslow”
seçildikten sonra nüfusu, 13,078 iken, günümüze kadar nüfus sayısında pek bir değişiklik
gözlenmemiş ve 2020 itibariyle de nüfus sayısı belli bir oranda düşerek 12.481 olmuştur (TÜİK,
2020).
Yenipazar, Batı Anadolu’nun kültürel mirası olarak tanımlanan Geleneksel Yörük Şenlikleri’nin
otuz yıldan fazla bir zamandır ev sahipliğini üstlenmektedir. İlçe cittaslow seçildikten sonra,
yörede sivil mimarinin korunması, yaya kullanım alanlarının arttırılması, bisiklet projeleri,
aracısız köy pazarı ve kadın kooperatifleri gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yavaş yemek
kapsamında; Yenipazar Pidesi, cızdırma, yavru kavurması, pırasalı ekmek ve hurma gibi yörenin
yerel mutfağını temsil eden ürünler ön plana çıkarılmaktadır (Bilgi, 2013: 55). Yörede 2014
yılından beri, Yenipazar Pide Festivali düzenlenmektedir.
Yörük Ali Efe Evi Müzesi, Yenipazar’ın kültürel tarihini yansıtan, turistler tarafından da ilgi
görmeye başlayan bir kültür ve turizm ürünüdür. Ancak, ilçede bu yer dışında turistlerin ilgisini
çekecek, gezilip görülecek pek fazla yapıt veya turistik mekân bulunmamaktadır. Bu bağlamda
yöre, daha çok gastronomisiyle ilgi görmektedir.

Sakin Şehir Köyceğiz
Akdeniz ve Ege’nin birleştiği noktada yer alan Köyceğiz, 1867’de Menteşe sancağının sekiz
kazasından birisidir (Özata, 2004). Yörede yerleşim bin yıl öncesinden başlamıştır. M.Ö. 3400
yıllarında ilk yerleşim gerçekleşmiştir. Gölün Akdeniz’le kesiştiği yerdeki Kaunos antik kenti,
M.Ö. 1000li yıllarda en önemli liman kentlerden biri haline gelmiştir (Cittaslow, 2021).
Adını Köyceğiz gölünden alan Köyceğiz ilçesi, hem flora/fauna hem de tarihi açıdan zengin bir
ilçedir. Köyceğiz, doğal güzellikleri, Sığla Ormanları ve narenciye bahçeleri ile sakin şehirler
arasında yerini alan turistik bir ilçedir. Köyceğiz, 2019 yılında “cittaslow” unvanını alarak,
Türkiye’nin 16. Sakin Şehri olmuştur ve böylece Muğla, Akyaka’dan sonra ikinci sakin şehir
unvanlı ilçeye sahip bir il haline gelmiştir. Köyceğiz nüfusu ise, 2019 yılı itibariyle, 36.926
olmuştur (TÜİK, 2020).
İlçede geleneksel olarak, sosyo-kültürel, spor ve ekonomik yaşantıyı canlandıracak birtakım
etkinlikler de düzenlenmektedir. Bu etkinlikler; “noel pazarı, ikinci el pazarı, yerleşik yabancılar
pazarı ve doğal halk pazarı (eko-köy pazarı)” gibi ekonomik açıdan önem taşımakta olan
etkinliklerdir. Yanı sıra, ilçede her yıl “Kaunos Altın Aslan Film Festivali, Plaj Hentbolu
Turnuvası, Cennet Köyceğiz Briç Festivali, Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kano Yarışları”
düzenlenmekte ve bu şekilde ilçede sosyo-kültürel yaşantı canlandırılmaktadır. Bu faaliyetler
sayesinde, birçok turistin yöreyi ziyaret etmesi sağlanmaktadır (Uslu ve Avcı, 2020).
Sakin şehirler kapsamında ele alınan ve Ege Bölgesi’nde yer alan bu dört destinasyon
incelendiğinde; bu yörelerin, “cittaslow” unvanını aldıktan sonraki süreç içerisinde sosyokültürel anlamda bir ilerleme ve gelişim gösterdikleri görülmektedir. Diğer yandan, bu
destinasyonlarda düzenlenen çeşitli proje ve faaliyetler ile birlikte turizmin de etkisiyle,
ekonomik açıdan büyüme ve gelişme gözlemlenmektedir.
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YÖNTEM
Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “doküman inceleme” tekniği ile
gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, TripAdvisor üzerinden araştırmaya konu olan cittaslow
destinasyonlar ile ilgili yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yapılan yorumlar incelenmiş ve
araştırmada veri niteliğindeki ziyaretçi yorumları içerik analizi tekniği ile analize tabi
tutulmuştur.
İçerik analizi; üzerinde çalışılan metnin içindeki alt metinlerin içerik olarak kıyaslanarak ve
birtakım özelliklerinin sayısallaştırılarak analiz edildiği bir çözümleme tekniğidir (Karasar, 2014:
184; Neuman, 2016: 466). İçerik analizi, amaçların belirlenmesi ile başlamaktadır; kavramların
tanımlanması, analiz birimlerinin saptanması, konu ile ilgili verilerin belirlenmesi, analiz öncesi
mantıksal yapının oluşturulması, kodlama ile ilgili kategorileştirme, kategorilerin sayılması,
bulguların yorumlanması ve sonuçların raporlaştırılması ile sona ermektedir (Büyüköztürk,
2016).
Araştırma kapsamında; Ege Bölgesi’nde yer alan cittaslow destinasyonlardan biri olan Aydın’ın
Yenipazar ilçesi hakkında araştırma için belirlenen tarihler arasında herhangi bir ziyaretçi
yorumunun bulunmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, araştırmanın örneklemini, İzmir’in
Seferihisar ilçesi, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi ve Muğla’nın Köyceğiz ilçesi
hakkında, TripAdvisor üzerinden yapılan ziyaretçi yorumları oluşturmaktadır. Araştırmada,
ilgili site üzerinden 2020 yılına ait yerli ve yabancı ziyaretçi yorumları incelenmiştir. Bu
bağlamda, son bir yıl içerisinde, araştırmaya konu olan destinasyonlar hakkında toplamda 151
yorum yapıldığı belirlenmiştir.
Nitel araştırmaların analiz aşamasında, görüşleri alınan ya da incelenen kişilerden elde edilen
verinin direkt olarak alıntı yoluyla sunulması ve verinin doğrudan yorumlanması, araştırmanın
geçerlilik ölçütü açısından önem arz etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2004: 90). Bu sebeple,
araştırmada, araştırma kapsamında ziyaretçi yorumlarından elde edilen bilgiler doğrudan alıntı
şeklinde sunulmaktadır.

BULGULAR
Ege Bölgesi’nde yer alan sakin şehirlerden biri olmasına rağmen, TripAdvisor sitesi üzerinden,
araştırma kapsamında incelenen 2020 yılına ait yorumlar arasında Yenipazar’a ait bir ziyaretçi
yorumuna rastlanılmamıştır. Araştırmada, sakin şehirler; Seferihisar, Akyaka ve Köyceğiz ile
ilgili çeşitli derecelendirmeler yapılarak, yerli ve yabancı turistler tarafından verilen oylar,
aşağıdaki Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3 üzerinde gösterilmektedir.
Tablo 1. Seferihisar İle İlgili Oy Oranları
Gezilecek
Yerler

Frekanslar
Mükemmel
7

Çok İyi
4

Ortalama
0

Kötü
0

Sığacık Köy
Pazarı
Sığacık Kalesi 2
1
1
0
Teos Antik
8
3
2
0
Kenti
Toplam
17
8
3
0
Genel Toplam
29
Kaynak: Yazarlar tarafından elde edilen verilerden oluşturulmuştur.
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Tablo 1 incelendiğinde; yöreyi ziyaret eden turistlerin büyük bir çoğunluğu (N=17) “mükemmel”
oyu kullanmıştır. Ziyaretçilerden 8’i “çok iyi”, 3’ü “ortalama” ve yalnızca 1 kişi “berbat” oyu
kullanmıştır. Ziyaretçiler arasında “kötü” oyu kullanan olmamıştır. Bu bağlamda yöreyi ziyaret
edenlerin büyük çoğunluğunun yöre ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğu
söylenebilmektedir.
Tablo 2. Köyceğiz İle İlgili Oy Oranları
Gezilecek
Yerler

Frekanslar

Mükemmel
Çok İyi
Ortalama
Kötü
Yuvarlakçay
14
2
1
0
Toparlar
2
1
0
0
Şelalesi
Köyceğiz Gölü
4
2
0
0
Toplam
20
5
1
0
Genel Toplam
29
Kaynak: Yazarlar tarafından elde edilen verilerden oluşturulmuştur.

Berbat
3
0
0
3

Tablo 2 incelendiğinde; ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun (N=20) “mükemmel” oyu kullanmış
olduğu görülmektedir. “çok iyi” oyu kullanan ziyaretçi sayısı ise 5 olarak belirlenmiştir. Buna
karşılık; “ortalama” oyu kullanan ziyaretçi sayısı 1 ve “berbat” oyu kullanan ziyaretçi sayısı 3
olmuştur. Kullanılan oylar arasında “kötü” oyuna rastlanılmamaktadır. Bu bağlamda yöreyi
ziyaret eden turistlerin büyük çoğunluğunun Köyceğiz ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğu
ifade edilebilmektedir.
Tablo 3. Akyaka İle İlgili Oy Oranları
Gezilecek
Yerler

Frekanslar
Mükemmel
11
37
5

Çok İyi
6
6
1

Ortalama
7
6
0

Kötü
5
0
0

Akyaka Plajı
Azmak Nehri
Akyaka
Liman
Toplam
53
13
13
5
Genel Toplam
93
Kaynak: Yazarlar tarafından elde edilen verilerden oluşturulmuştur.

Berbat
7
2
0
9

Tablo 3 incelendiğinde; yöreyi ziyarette bulunan yerli ve yabancı turistlerin çok büyük bir
kısmının (N=53) Akyaka için “mükemmel” oyu kullanmış olduğu görülmektedir. “çok iyi” ve
“ortalama” oyu kullanan ziyaretçi sayıları ise eşittir (N=13). Buna karşılık, “kötü” oyu kullanan
5 ve “berbat” oyu kullanan 9 ziyaretçi olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda, yöreyi ziyaret
edenlerin yine büyük bir çoğunluğunun yöre ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğu
söylenebilmektedir.
Ziyaretçilerin Seferihisar, Akyaka ve Köyceğiz’i ziyaret ettikten sonra yapmış oldukları
yorumlardan elde edilen veriler; ‘olumlu ve olumsuz deneyimler’ olmak üzere kategori ve alt
kategorilere ayrılarak Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da sunulmuştur.
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Tablo 4. Seferihisar İle İlgili Deneyimler
Kategori

Alt kategori

Olumlu deneyim

Konum
Doğa
Yöresel ürün ve yemekler
Samimiyet ve nezaket
Temizlik

Olumsuz deneyim

Kalabalık
Gürültü kirliliği
Bakımsızlık

Tablo 4’te ziyaretçilerden elde edilen bulgular, 2 kategori ve 8 alt kategoriye ayrılmıştır. Bu
doğrultuda, olumlu deneyimler; Seferihisar’ın konumu, doğası, yöresel ürün ve yemekleri,
samimiyet ve nezaket ve temizliği olurken, olumsuz deneyimler kategorisi altında da yörenin
kalabalık olması, gürültü kirliliği ve bakımsızlığı yer almaktadır.
Tablo 5. Akyaka İle İlgili Deneyimler
Kategori
Olumlu deneyim

Alt kategori
Doğa ve manzara
Nehrin verdiği huzur
Yöresel ürün ve yemekler
Misafirperverlik

Olumsuz deneyim

Aşırı kalabalık
Çevre kirliliği
Gürültü kirliliği
Kalitesiz hizmet

Tablo 6. Köyceğiz ile İlgili Deneyimler
Kategori
Olumlu deneyim

Olumsuz deneyim

Alt kategori
Doğal güzellikler
Manzara
Huzur
Yöresel ürünler
Göl
Salıncak
Pahalılık
Ulaşım yetersizliği

Tablo 5 incelendiğinde; ziyaretçilerden elde edilen bulguların, 2 kategori ve 8 alt kategoriye
ayrıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda, olumlu deneyimler; doğa ve manzara, nehrin verdiği
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huzur, yöresel ürün ve yemekler ve yörenin misafirperverliği olarak belirlenmiştir. Buna karşın,
olumsuz deneyimlerin ise; aşırı kalabalık, çevre kirliliği, gürültü kirliliği ve kalitesiz hizmet
olduğu görülmektedir.
Tablo 6 incelendiğinde; elde edilen bulgular doğrultusundaki ziyaretçi deneyimlerinin, 2
kategori ve 8 alt kategoriye ayrıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, olumlu deneyimler; Doğal
güzellikler, manzara, huzur, yöresel ürünler, göl ve salıncak olarak belirlenmiştir. Olumsuz
deneyimler ise, pahalılık ve ulaşım yetersizliği olmuştur.

Seferihisar’a Dair Bulgular
Yerli ve yabancı turist yorumlarından elde edilen bulgular, araştırmanın güvenirliği kapsamında,
doğrudan alıntılarla desteklenmektedir. Bu bağlamda, bulgular sunulurken; TripAdvisor ‘da
yapılan toplam yorum sayısı üzerinden 1 ile 151 sayları arasında ziyaretçi kodlaması yapılmıştır.
Seferihisar’ı ziyaret eden turistler için S1 ile S29 arasında kodlar verilmiştir. Elde edilen veriler
kapsamında; ziyaretçilerin büyük çoğunluğu, Sığacık kale içi köy pazarının güzelliği, otantikliği,
lezzetli köy ürünleri ve yemeklerinden söz etmiş ve burayı ziyaret etmenin iyi bir deneyim
olduğunu, tekrar gelmek istediklerini ve tavsiye ettiklerini ifade etmişlerdir.
“Yöresel lezzetleri bulabileceğiniz bir yer, mutlaka uğrayın özellikle patlıcanlı kaşarlı gözleme ve yaprak
sarmasını tadın. Ayrıca Alaçatı’yı aratmayacak güzellikte dar sokakları ve satıcıları ile daha sakin daha
nezih bir yer” (S6).
“Huzurlu sıcacık bir Sığacık… Köy pazarı çok güzel her zevke uygun alışveriş yapılacak yiyecek içecek
yerler mevcut” (S7).
“Kesinlikle gelince burada sarma, mantı, börülce ve içli köfte yemelisiniz, mükemmel ötesi. Deneyin. Biz
pazar günü geldik çok kalabalıktı. Köy ürünleri ve insanların sıcakkanlılığı çok güzel. Teşekkürler” (S10).
“Şans eseri gidip de müdavimi olduğumuz yer. Kale içinde gezmek insana huzur veriyor tabi ki bol fotoğraf
kareleri mevcut, ilgisi olanlar için bir artı. Türk mutfağı yemekleri yapan yerler var, özellikle bar kafeleri
çok otantik. Kesinlikle yolunuz düşerse uğrayın. Pişman olmayacaksınız” (S11).
“Çeşit çeşit yemekleri organik sebze ve meyveleri ile çok otantik güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim”
(S15).
Seferihisar’ın bir diğer ilgi gören yeri olarak Teos Antik Kenti, genel olarak ziyaretçiler tarafından
beğenilmektedir. Görülmesi gereken bir yer olduğundan, tarih kokan bir deneyim olduğundan
söz edilmektedir. Buna karşılık bazı ziyaretçiler ise, Teos Antik Kenti’ne yeterince özen
gösterilmediği, bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek, Efes Antik Kenti ile kıyaslama yapmış ve
Efes kadar dikkat çekici güzellikte olmadığını ifade etmişlerdir.
“Bir antik medeniyetin izleri… Mutlaka görülmeli. Uzun bir dönemin tarihçesine şahit olma olanağı…”
(S18).
“Tarih ve doğa iç içe. Serpilmiş taşlar ve antik tiyatro kalıntıları var. Ayrıca limanı size tarihte nasıl bir
yaşam olduğunu hayal ettiriyor. 1800-2000 yıllık zeytin ağaçlarını da burada görebilirsiniz.” (S20).
“Tarihi güzelliklerle saklı içinizi huzura kavuşturan sıcacık berrak dolu bir yerdir mutlaka gelin derim”
(S26).
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“Antik şehir tarlanın içinde bulunuyor. Konumu, doğası, aurası harika. Fırsat bulan herkes ziyaret etmeli”
(S27).
“Çok fazla değer verilmemiş kültür turizm bakanlığının buraya daha çok ehemmiyet vermesi gerekli birçok
tarihi yerler gezdim fakat burası biraz üvey evlat muamelesi görmüş” (S23).
“Boş boş taşların içinde yürümek istiyorsanız gidebilirsiniz, tarihi bina veya yapı göremezsiniz bir Efes
değil” (S25).
“…Pek fazla yön işareti olmadığından neyin nerede olduğunu bulmakta zorlandım. Onun haricinde güzel
bir tercübe oldu, Efes kadar bir şey de beklemeyin” (S17).

Akyaka’ya Dair Bulgular
Akyaka’yı ziyaret eden turistler için A30-A122 arasında kodlar verilmiştir. Akyaka için yapılan
yorumlar genellikle Azmak Nehri üzerinde toplanmaktadır. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu,
Azmak Nehri’nin muhteşemliğinden, berraklığından, serinletici müthiş ferahlığından, doğa
harikası olduğundan ve genel olarak Akyaka’nın harika manzarasından, görülmeye fazlasıyla
değer bir yer olduğundan bahsetmişlerdir.
“Tek kelimeyle bir doğa harikası yaratanın oluşturduğu bir başyapıt eser…” (A61).
“Azmak nehri muhteşem doğa güzelliği suyun berraklığı ve soğukluğu mutlaka tekne gezintisi
yapılmalı...” (A63).
“Rahatlamak için mükemmel bir yer. Soğuk nehrin akıntısına dalın ve sizi zahmetsizce yüzlerce metre
götürmesine izin verin. Sonra yukarı yürüyün ve tekrar yapın” (A69).
“Süper ötesi… Su gerçekten karpuz çatlatır derece soğuk fakat tam bir ferahlık abidesi görülmeye değer
diye düşünüyorum” (A72).
“Buz gibi serin... Nehir kenarında oturmak, ayaklarını buz gibi soğuk sulara bırakmak, çeşitli kuş seslerini
ve nehrin o melodisini dinlemek, yüzen balıkları görmeye çalışmak. Şiddetle tavsiye ediyorum” (A75).
“Yüce Tanrım bu ne güzellik? Azmak sahip olduğu renk tonları, tabiatı, canlısı ile muhteşem bir yer.
Gençken girme şansına da ulaşmıştım. Ağzıma kaçan su bal gibi gelmişti bana... Her görüşte kendi kendime
"Yüce Tanrım bu ne güzellik" derim hep” (A87).
“Suyu çok berrak. Çok güzel bir manzarası var her gün izlesem bıkmam diyeceğim nadir yerlerden biri.
Doğal akvaryum…” (A89).
Ziyaretçilerin çoğu Akyaka’nın çok güzel bir destinasyon olması konusunda hemfikir
olmaktadır. Ancak, özellikle son yıllarda ve yüksek sezonda bölgede yaşanan aşırı kalabalık
durumu, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından olumsuz bir deneyim olarak
tanımlanmaktadır. Ziyaretçiler, bölgeyi ziyaret eden diğer ziyaretçilere hitaben, çevreye duyarlı
olmaları konusunda yorum yapmışlardır.
“3 yıl önce gitmiştim en son. Bu gidişimde eski halinden eser kalmadığını gördüm. Eski berraklığını
kaybetmiş. Rengarenk bir sürü balık vardı hepsi yok olmuş. İnsanoğlu olarak her şeyi mahvetmek zorunda
mıyız? Nehrin yanı kampçılarla dolmuş içine bir sürü çöp atılmış; maske su şişesi vs. Çok çok acı, doğa
harikası aslında görülmeli muhakkak ama kirletmeden…” (A93).
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“… İnsanlar nehre girip kirletmese daha güzel olacak. Bir rahat bırakamadık doğayı” (A99).
“Azmak ve Akyaka tükenmek üzere. Azmak mahvoldu. İnsanlar canına okudu bu güzelim yerin. Akyaka'ya
ve Azmak kenarına girişleri kısıtlamak gerekecek sanırım. Favori tatil mekânımız artık çile haline gelmeye
başladı. Çok geç olmadan hem Akyaka'yı hem de Azmak'ı koruma altına almak gerekecek. Kalabalık, pislik,
gürültü, ne olumsuzluk ararsanız burada var. Uygun ilaçlama da yapılmıyor galiba, 5 dakika
oturamıyorsunuz sinekler yüzünden” (A100).
“…Lütfen nehri ve çevresini temiz tutun!” (A106).
“… Ne yazık ki nehir kıyısında ve çevrede insanımızın çöplerini ve dağınıklığını görmek mümkün ve de
suda az da olsa tekne motor yağları ve kokusu da cabası… Doğayı kirletmeyelim” (112).
Akyaka Limanı ve Plajı için ise; ziyaretçiler genel olarak, kalabalığından, kirliliğinden,
bakımsızlığından ve eski yıllardaki gibi güzel kalamadığından bahsetmişlerdir. Plaj için yorum
yapan
ziyaretçilerden
azımsanamayacak
kısmı
‘ortalama’,
‘kötü’
ve
‘berbat’
değerlendirmelerinde bulunmuşlardır.
“Temizliğe ihtiyacı var. Plaj Muğla'dan aşağı inildiğinde belki de ilk plaj olduğu için genelde kalabalık
oluyor, çok temiz değil” (A45).
“Berbat deniz… Ağustos ayında 2 günlük gittiğimiz Akyaka’da deniz çok dalgalı ve pisti kum resmen
yüzeye çıkarak bulanıklık yapıyor ilerledikçe de o mavi denizi göremiyorsunuz” (A48).
“Kalitesiz. Berbat. Çok kalabalık… Yakınlarda çok daha güzel koylar var onları tercih edin” (A50).
“Bakımsız çok kalabalık deniz sabah temiz öğleden sonra kirleniyor. Tavsiye etmiyorum” (A54).
“Plaj çok kalabalıktı, şezlong arası mesafe diye bir şey yoktu zaten. Ben yıllar önce gelmiştim Akyaka’ya o
zaman çok daha sakin sessiz bir yerdi şimdi maalesef o eski halinden eser kalmamış” (A57).
“Dalgalı ve pis. Maalesef inanılmaz kalabalık ve bakımsız bir plajı var. Etraf sahil çok pis denizde aynı
şekilde. Halk plajı son tercihiniz olsun” (A58).
“Yüzmek için ideal değil. Koy çok güzel ancak su bulanık, berrak ve temiz görünmüyor, sanırım nehir ile
denizin birleşmesinden kaynaklanıyor… umarım buraya gelen halkımız ve turistler temiz tutar yoksa
buranın sonu yakında gelir” (A60).

Köyceğiz’e Dair Bulgular
Köyceğiz’i ziyaret eden turistler için K123-K151 arasında kodlar verilmiştir. Köyceğiz için yapılan
yorumlar çoğunlukla Yuvarlakçay üzerinde toplanmaktadır. Burayı ziyaret eden yerli ve yabancı
turistlerin büyük bir çoğunluğu Yuvarlakçay için “mükemmel” oyu kullanmışlardır.
Ziyaretçilerin çoğu Yuvarlakçayını; harika, mutlaka görülmesi gereken bir yer ve huzur dolu bir
yer olarak tanımlamışlardır.
“Cennet Dedikleri Böyle Bir Yer Olmalı. Fethiye’ye gidip de gezi tatilli düşünüyorsanız Yuvarlakçay’ı
görmeden gelmeyin derim… İyi ki gitmişim. Muhteşem bir doğa, akan suyun üzerinde neredeyse
gökyüzüne ulaşabileceğiniz hissi veren salıncaklar, kuş cıvıltıları, huzur... Ayaklarınız buz gibi akan suyun
içinde serinlerken midenize de ziyafet verebileceğiniz çeşitlikle restoranlar… Cennet ülkemiz Türkiye'nin
en güzel yerlerinden diyebilirim” (K125).
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“Hani derler ya anlatılmaz yaşanır diye aynen öyle bir yer ayaklarını 1 dakikadan uzun suyun içinde
tutmak inanın çok zor çok soğuk. Gözleme çay balık kahvaltı enfes bir doğal Köyceğiz yolu düşenler mutlaka
görmeli” (K129).
“Muhakkak görülmesi gereken, mükemmel bir yer. Bayıldık, Dim çayına gittiyseniz benzer özelliklerde,
doğası, havası, buz gibi suyu harika, görülmeli. Her şey çok güzeldi” (K134).
“Harika bir yer. Yuvarlak çayı özellikle sıcak Ege günlerinde gitmeniz gereken yerlerden biri. Suyu
gerçekten buz gibi. Lakin yine de girin. Deneyimleyin” (K135).
“Mutlaka gidin. Göcek dönüşü gelmişken görelim diye uğradık iyi ki de uğramışız sac tava yemeği buz gibi
tatlı su havuzunda yüzmesi o sıcakta insana nefes aldıran ve çok güzel gezilecek bir yer” (K138).
“Buz Gibi Akan Su Güzel Kahvaltı… Temiz mis kokulu akan su havası. Kahvaltı güzel. Huzur, orman
içinde sessizlik, yemekler lezzetli ve insanlar güler yüzlü” (K143).
Köyceğiz Yuvarlakçay için, ziyaretçiler tarafından yapılan yorumlar doğrultusunda, olumsuz
deneyim olarak belirlenen unsurlar ise; pahalılık ve ulaşım yetersizliği olmuştur. Bu bağlamda
ziyaretçiler, ‘kötü’ ve ‘berbat’ olarak oy kullanmışlardır.
“Kesinlikle gitmeyin gereksiz pahalı. Gereksiz pahalı gidin görün ama etrafında hiçbir şey tüketmeyin…
Kesinlikle hak etmiyor çok ama çok pahalı” (K131).
“Kesinlikle gitmeyin para tuzağı. Güzel bir yer değil, leş kokuyor. Aşırı pahalı” (K123).
“Öncelikle fazla toplu ulaşımı yok, kendi arabanız var ise pas geçmeyin derim… Park yeri öğlen ve sonrası
çok azda olsa sorun olmakta” (K127).
Köyceğiz’de gezilip görülecek diğer turistik yerler olarak; Toparlar Şelalesi ve Köyceğiz Gölü,
ziyaretçilerin tamamı tarafından ‘mükemmel’ ve ‘çok iyi’ oylarını almıştır. Bu yerler hakkında
olumsuz deneyim yaşadığını belirten herhangi bir ziyaretçi yorumuna rastlanılmamaktadır.
“Toparlar şelalesi doğayı ve yürüyüşü sevenlerin hoşuna gidecek güzel bir yer aracınızı park ettikten sonra
yürüme mesafesi 1-2 km arası” (K146).
“Şelale çok güzel sabah vakti gitmeniz tavsiye edilir. Yürüyüş ayakkabısıyla gitmek sizi rahatlatacaktır”
(K136).
“Köyceğiz Gölü çok muhteşem. Senede en az 2 defa girip çıkıyorum. Nereye gidersem gideyim, göle gidip
çay içmeden geçmek olmaz” (K148).
“Dalyan tatilimizden dönüşte uğradığımız ve çok beğendiğimiz bir göl. Caretta Caretta'ları bile Dalyan'da
bu kadar net görmezken burada geçirdiğimi bir kaç saatte 2 defa gördük. Yolunuz düşerse mutlaka göl
kenarındaki işletmelerde oturun ve bu muhteşem gölü izleyerek çayınızı yudumlayın” (K150).
“Ortalama üstü bir göl. Gölün kenarında kafeler ve delta var. Deltadan göle girebilirsiniz özellikle
günbatımında… Kano sporu da yapılıyor ayrıca 4 mevsim, çünkü burada kış ılıman geçiyor” (K151).

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma bulgularına dayanarak elde edilen sonuçlara göre; Seferihisar, Akyaka ve Köyceğiz’i
ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden toplamda 151 kişi, bu cittaslow destinasyonlar ile ilgili
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deneyimlerini paylaşmak amacıyla TripAdvisor üzerinden yorum yapmıştır. Araştırma
kapsamında, bu üç yöre için de, ziyaretçiler tarafından kullanılan oyların çoğunluğu,
“mükemmel” ve “çok iyi” oyları olmuştur. Bu bağlamda; her yöre için toplamda yapılan
yorumların ortalamasına bağlı olarak, toplam oyların yüzdesi hesaplandığında, ziyaretçiler
tarafından en fazla “mükemmel” oyu alan sakin şehir ise, Köyceğiz olmuştur.
Köyceğiz’de bulunan Köyceğiz Gölü, Yuvarlakçay ve Toparlar Şelalesi, ziyaretçileri tarafından
çoğunlukla olumlu deneyimler olarak yorumlanmıştır. Bulgular doğrultusunda, özellikle
Köyceğiz Yuvarlakçay, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmekte olan ve çok beğenilen bir yer
olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, Köyceğiz’in doğal güzellikleri, manzarası, huzur verici
ortamı, yöresel ürünleri, gölü ve Yuvarlakçayında yer alan meşhur salıncakları, ziyaretçilerin
büyük çoğunluğunun yöre ile ilgili olumlu deneyim yaşamalarında fazlaca etkili olmuştur. Buna
karşılık, Köyceğiz ve özellikle Yuvarlakçay için olumsuz deneyim olarak belirtilen yorumlar,
ulaşım yetersizliği ve pahalılık üzerine olmuştur.
Akyaka için ziyaretçiler tarafından kullanılan “mükemmel” oyu ise, toplam oylarının yarısına
tekabül edecek şekildedir. Bu doğrultuda, yöreyi ziyaret eden turistlerin, yarısının Akyaka’yı
mükemmel olarak yorumlarken, diğer yarısının da Akyaka ile ilgili olumsuz deneyimler yaşadığı
ifade edilebilmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, doğa ve manzara, yöresel ürün ve
yemekler, Azmak nehrinin verdiği huzur ve misafirperverlik, bu destinasyonu ziyaret eden
turistler için olumlu deneyim yaşamalarını sağlayan önemli belirleyiciler olmuştur. Ziyaretçilerin
olumsuz deneyimleri ise, son yıllarda Akyaka’da özellikle sezonda yaşanan aşırı kalabalık ve
buna bağlı olarak da, çevre kirliliği, gürültü kirliliği ve kalitesiz hizmet üzerine olmaktadır. Bu
bağlamda, Akyaka’da son yıllarda görülen bir “aşırı turizm” durumunun olduğunu söylemek
mümkündür. Ziyaretçiler, önceki ziyaretlerinden bu yana Akyaka’yı git gide olumsuz yönde
değişime uğramış halde bulduklarını ve durum bu şekilde devam ederse, bir dahaki sefere tatil
planlarını Akyaka üzerine yapmayacaklarını belirtmektedirler.
Seferihisar’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turist yorumlarına göre; Sığacık Köy Pazarı, Sığacık
Kalesi ve Teos Antik Kenti, Seferihisar’da ziyaretçiler tarafından ilgi gören “gezilecek yerler”
arasındadır. Özellikle Sığacık’ta yerel ürün ve yiyeceklerin sunulduğu Köy Pazarı, turistler
tarafından oldukça beğenilmekte, otantik ve şirin bir yer olarak tanımlanmaktadır. Seferihisar ile
ilgili ziyaretçiler tarafından kullanılan “mükemmel” oyu, yörenin toplam oylarının büyük
çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda; Seferihisar, konumu ve doğası, yöresel ürün ve
yemekleri, yerel halkın samimiyeti, nezaketi ve yörenin temizliği ile ziyaretçilerine olumlu
deneyimler yaşatmaktadır. Buna karşılık, Seferihisar’ı ziyaret eden turistlerin olumsuz deneyim
olarak belirtmiş oldukları durumlar ise; yüksek sezonda görülen kalabalık, gürültü kirliliği ve
özellikle Antik Kent’in yeterince ehemmiyet görmediği ve bakımsız olduğu üzerinedir.
Çalışmada; Seferihisar ile ilgili olarak tespit edilen olumsuz deneyimlere karşılık, olumlu
deneyimlerin daha fazla görülmesine yönelik elde edilen sonuçlar, Sert ve Dündar (2018)
tarafından yapılan araştırmada elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir.
Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde; ziyaretçi yorumlarından elde edilen
veriler kapsamında, araştırmaya konu olan sakin şehirler arasından yalnızca Köyceğiz için,
“kalabalık” ve “gürültü kirliliği" gibi olumsuz deneyimlerden bahsedilmediği tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında incelenen diğer sakin şehirler olarak Akyaka ve Seferihisar için
ziyaretçilerin yaşamış oldukları olumsuz deneyimler hep bu yönde olmuştur. Bu bağlamda,
Köyceğiz’in yakın tarihte “cittaslow” seçilmesi ve diğer iki destinasyonun da uzun yıllardır
Türkiye’deki “sakin şehirler” olarak anılmalarının, buna bağlı olarak da daha fazla sayıda yerli
ve yabancı turist tarafından keşfedilmiş olmalarının etkili olduğu düşünülebilmektedir.
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Araştırmanın konusuna bağlı olarak Ege Bölgesi’nde yer alan bir diğer sakin şehir olarak
Yenipazar ile ilgili, araştırma için belirlenen 2020 yılı verileri kapsamında, TripAdvisor internet
sitesi üzerinden yapılan herhangi bir ziyaretçi yorumu tespit edilmemiştir. Yenipazar için geçmiş
yıllarda yapılan ziyaretçi yorumları ise, yalnızca, yörede yer almakta olan Yörük Ali Efe Müzesi
ile ilgili ve yine oldukça az sayıdadır. Bunun nedeni, Aydın Yenipazar’ın küçük bir ilçe olması,
“gezilecek yerler” kategorisinde çok fazla gelişmediği ve daha çok yiyecek-içecek üzerine ön
plana çıkması, özellikle de “Yenipazar Pidesi” ile meşhur olması olarak gösterilebilmektedir.
Yalçın (2019) da Türkiye’deki sakin şehirler üzerine yapmış olduğu çalışmasında; şehirlerin, ait
oldukları coğrafya, iklimsel özellikler, nüfusları ve sosyo-ekonomik etkinlikleri bazında
değerlendirildiklerinde, düşük nüfuslu, küçük ve denize kıyısı bulunmayan Yenipazar yöresinin,
diğer sakin şehirlere nazaran daha dar bir çeşitlilik gösterdiğini ve yerel kalkınmaya yönelik
faaliyetlerini halihazırda sürdürme çabasında olduğundan bahsetmektedir. Bu bağlamda
çalışmanın, bu araştırma sonucu ile uyum gösterdiği söylenebilmektedir. Ayrıca bu sonuç İnce
vd., (2020) çalışmalarının sonucuyla da benzerlik göstermektedir.
Araştırma sonuçlarına göre; özellikle Akyaka yöresi için son yıllarda daha çok yaz aylarında
olmak üzere, yaşanan bir “aşırı turizm” durumu söz konusu olmaktadır. Yöreyi ziyaret eden yerli
ve yabancı turistlerin şikâyet etmiş oldukları durumlar çoğunlukla aşırı kalabalık, gürültü ve
çevre kirliliği olmuştur. Bu araştırma sonucu; Kurnaz ve İpar (2020)’ın yapmış oldukları ve sakin
şehir Akyaka’da görülen aşırı turizm olgusunu ele alan çalışma ile benzerlik göstermektedir.
Kurnaz ve İpar (2020), çalışmalarında, katılımcılardan elde edilen verilere göre, Akyaka’ya
yönelik aşırı turizm talebinin sonucu olarak en fazla çöp ve atık sorununun yaşandığını
belirtmektedir. Bu durumun, Akyaka gibi küçük ölçekli bir destinasyon için ciddi ölçüde bir
çevre kirliliğine yol açtığından bahsedilmektedir. Ziyaretçilerin, Akyaka’yı tekrar ziyaret etmek
istemediklerini belirtmeleri, ilerisi için Akyaka turizmi adına şimdiki durumun aksine bir tehdit
oluşturabilmektedir. Bu açıdan, yakın zamanda yerel yönetimlerin girişimde bulunmaları,
ziyaretçiler tarafından sıklıkla belirtilen olumsuz deneyimlerin nedenleri ile ilgili tedbir ve
düzenlemelere gidilmesi, özellikle çevre kirliliğine çok daha fazla ehemmiyet gösterilmesi
önerilmektedir.
İlgili konuda ileride çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ise; Ege bölgesi dışında farklı bir
bölgeyi ele alarak, bu bölgede yer alan cittaslow destinasyonlar hakkında yapılan online
yorumların incelenmesi ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmesi ya da anket ve/veya görüşme
gibi teknikler kullanılarak, yöreyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerle direkt olarak
uygulamalı ve yöreler arasında karşılaştırmalı bir araştırma yapılması önerilebilmektedir.
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ulaşılmıştır. Gastronomik etkinlikler kapsamında değerlendirilen gastronomi müzeleri
destinasyonlar için önemli bir çekicilik unsurudur. Turistlerin ziyaret etmeden önce web
sitelerini incelediklerinden hareketle, gastronomi müzelerine web sitelerini daha etkin hale
getirmeleri ve yönetmeleri önerilmektedir.
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Abstract
The aim of this study is to investigate gastronomy museums' websites in Turkey in terms of
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GİRİŞ
Müzeler kültürlerin tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması ve korunarak devam ettirilmesini
sağlayan önemli aracılar olarak kabul edilmektedir (Yeşilyurt ve Arıca, 2018: 62). Farklı
özelliklerde birçok müze olmakla birlikte son yıllarda Türkiye’de hem müze sayısında hem
müzelerdeki eser sayısında hem de müze ziyaretçileri sayısında bir artış olduğu görülmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de müze sayısı 2019 yılında bir önceki
yıla oranla %16 artarak 467'ye ulaşmıştır. Bu müzelerin 199 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı
bünyesinde, 268 tanesi ise özel müze kategorisinde yer almaktadır (https://data.tuik.gov.tr).
Gastronomi turizmi sadece yükselen bir turizm türü değil, aynı zamanda destinasyonlar için
rekabet üstünlüğü kazanma fırsatıdır (Horng ve Tsai, 2012: 287). Bununla birlikte gastro turistler
tatmin edici genel bir deneyime sahip olmalıdır. Bunun yolunun da yemek ve kültürün neden
önemli olduğu noktasında kamu ve özel sektörün turistleri bilgilendirmelerinden geçmektedir
(Horng ve Tsai, 2012: 282). Bu kapsamda gastronomi müzelerinin web siteleri turistlerin
bilgilendirilmesi noktasında önemli bir rol oynamaktadır.
Dünyada gastronomi turizmi açısından gelişmiş olan destinasyonların aynı zamanda gastronomi
müzelerine de önem verdikleri görülmektedir. Çünkü gastro turistler gittikleri yerlerin
mutfağına ilişkin değerlerin sergilendiği müzeleri araştırmakta ve ziyaret etmektedirler. Bu
açıdan değerlendirildiğinde gastronomi müzeleri, destinasyonlarda çekicilik unsuru olarak
turizmin gelişmesine önemli katkıları sunmaktadır (Çağlı, 2012: 79).
Günümüzdeki turistlerin büyük bir kısmı seyahat etmeden önce ziyaret edecekleri yerler
hakkında bilgi toplamaktadırlar. Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte web siteleri en
önemli bilgi kaynağı olarak görülmekte ve turistler web sitelerini etkin olarak kullanmaktadırlar
(Güçer, Hassan ve Pelit, 2013). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) raporuna
göre turistlerin %12’si gastronomi müzelerini ziyaret etmek için seyahat ettiklerini belirtmektedir
(www.e-unwto.org). Ayrıca turistler, gittikleri destinasyonlardaki müzeleri de ziyaret
etmektedirler (Çelik Yetim ve Umur, 2016). Bu kapsamda gastronomi müzeleri ziyaret edilmeden
önce web sitelerinin incelendiği düşünülmektedir. Buradan hareketle Türkiye’deki gastronomi
müzelerinin web sitelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi araştırmanın amacını
oluşturmaktadır. İlgili literatür incelendiğinde gastronomi müzelerinin web sayfalarının
incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu yüzden araştırmanın alanyazına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Bununla birlikte gastronomi müzelerinin web sayfalarındaki eksikliklerin
ortaya konularak uygulayıcılara yol göstermesi beklenmektedir.

LİTERATÜR TARAMASI
Müze
Müze sözcüğü Yunanca’da “Mouseion” kelimesinden türetilmiş olup, Yunan mitolojisinde
“Musalar” adı verilen tanrıçalara adanan tapınak ve Atina’da Musalara ayrılan tepe anlamına
gelmektedir (Köse Doğan, 2018). Türk Dil Kurumu’na göre müze “Sanat ve bilim eserlerinin veya
sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı”
(sozluk.gov.tr) olarak tanımlanırken; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ise müzeyi
“Toplumun hizmetinde olan ve onun gelişimi için çalışan, insanlığın somut ve somut olmayan kültürel
mirası ile çevresini tanıması ve sahiplenmesi amacıyla ilmi yöntemlerle açığa çıkaran, inceleyen,
değerlendiren, koleksiyonlar oluşturan, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, eğiten,
kültürel, sanatsal zevkini ve dünya görüşünü geliştirmesinde etkili olan, kamuya açık, kar amacı gütmeyen
daimi kuruluş” (https://kvmgm.ktb.gov.tr) olarak açıklamaktadır.
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Kervankıran (2014) Uluslararası Müzeler Birliği’nin müzeleri, koleksiyonlarına göre (bilim,
jeoloji, etnografya, sanat, tarih, arkeoloji müzeleri vb.), bağlı olduğu idari birime göre (ticari
kuruluş, bağımsız veya özel, askeri, yerel yönetim, devlet müzeleri vb.), hizmet ettikleri bölgeye
göre (yerel, bölgesel, ulusal müzeler), hitap ettikleri kitleye göre (uzmanlaşmış, eğitici müzeler)
ve koleksiyonlarını sergileme yöntemlerine göre (anıt, açık hava, geleneksel müzeler) olmak
üzere beş başlık altında topladığını belirtmektedir. Türkiye’deki gastronomi müzeleri bu
sınıflandırmanın her bir başlığı altında da değerlendirilebilir. Örneğin mutfak kültürü temalı
açılan bir gastronomi müzesi tarihi, ticari kuruluş, ulusal, eğitici ve geleneksel müze olarak
sınıflandırılabilir.

Gastronomi Müzeleri
Gastronomi müzeleri, gastronomi turizminin gelişmesi açısından önemli değerlerden biridir.
Çünkü gastro turistler gittikleri destinasyonlarda yörenin sahip olduğu gastronomik değerleri
yansıtan müzeleri aramakta ve ziyaret etmektedirler (Aksoy ve Sezgi, 2015). Müzeler, sahip
olduğu değerleri sunmanın yanı sıra bu değerlerin gelecek nesillere de aktarılması noktasında
önemli bir işlevi vardır. Gastronomi temalı müzeler de özellikle temasına uygun olan değerleri
tanıtmakla birlikte bulunduğu yörede turizmi canlandırmaktadır.
UNWTO raporuna göre turizm gelirlerinin yaklaşık %30’unu yeme içme harcamaları
oluşturmakta, turistlerin yaklaşık %90’ı destinasyon tercihlerinde yemeğin önemli olduğunu
belirtmektedir. Raporda gastronomi müzeleri, gastronomi turizminin bileşenlerinden biri olarak
gösterilirken; gastronomi turizmini geliştirmenin en önemli yolunun da etkinliklerden geçtiği
ifade edilmektedir. Söz konusu etkinlikler Grafik 1’de gösterilmektedir (www.e-unwto.org).

Gastronomik Etkinlikler
Yemek Turları
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Grafik 1. Gastronomi Etkinlikleri
Kaynak. www.e-unwto.org

Yılmaz ve Şenel (2014) gastronomi müzelerini kültürel mirasa dayalı, endüstriyel mirasa dayalı,
kırsal turizme dayalı ve popüler kültüre dayalı müzeler olarak sınıflandırırken; Akyürek ve
Erdem (2019) tarım ürünleri ve ekipmanlarının sergilendiği tarım odaklı gastronomi müzeleri,
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başta şarap olmak üzere çay, kahve, bira gibi içeceklerin üretimi, paketlenmesi ve depolanması
aşamalarının gösterildiği içecek odaklı gastronomi müzeleri, bulunduğu bölgenin mutfak araç ve
gereçleri, yemekleri ve sofrasıyla ilgili bilgi veren mutfak kültürü odaklı gastronomi müzeleri ve
tuz ocakları, zeytinyağı fabrikaları, rüzgâr-su değirmenleri, bal üretimi gibi yiyecek içecek
alanlarının müzeye dönüştürülmesiyle ortaya çıkan üretim alanları odaklı gastronomi müzeleri
şeklinde ele almışlardır. Türkiye’deki gastronomi temalı müzeler incelendiğinde bazılarının
mutfak kültürünü yansıttığı; bununla birlikte bazı müzelerin de bal, ekmek, şarap, zeytin,
zeytinyağı, çay, çikolata gibi tek bir ürüne yoğunlaştığı görülmektedir.
Yılmaz ve Şenel (2014) gastronomi müzelerinin, yiyecek ve içeceklerin bir kültürel miras olarak
geçmişten günümüze elde ediliş yöntemlerini ortaya koyarak gastronomi turizminin önemli bir
parçası haline geldiğini belirtmektedir. Gastronomi temalı müzelerde, yiyecek içeceklerin tarihi,
üretim ve sunumuyla ilgili bilgilere ulaşılmasının yanında tadım imkânının da olması farklı
deneyimler elde etmek açısından önemlidir. Bu ihtiyaçlara cevap veren gastronomi müzeleri
turistik bir çekim merkezi olarak değerlendirilmektedir (Ceyhun Sezgin ve Şanlıer, 2018). Bu
müzeler, hem farklı yeme içme kültürlerinin sürdürülebilirliği hem de turistik bir çekicilik
unsuru olarak bulunduğu yörelere avantajlar sağlayabilirler.
Gastronomi müzeleriyle ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmacıların konuya farklı
yönlerden yaklaştıkları görülmektedir. Müze deneyimleri, müzelerin sergilenme yöntemleri,
sürdürülebilirlik, kültürel miras ve çekicilik konuları bunlardan bazılarıdır. Söz konusu
çalışmalara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
Çelik Yetim ve Umur (2016) çalışmalarında müze deneyimlerini profesyonel turist rehberlerinin
bakış açılarıyla ele almışlar; fonksiyonel ve estetik değer tatminin eğitsel değer tatmine göre daha
yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Yeşilyurt ve Arıca (2018) da müzeleri ziyaret
edenlerin deneyimlerini ortaya koymuşlardır. Güneş, Pekerşen, Alagöz ve Sivrikaya (2019),
müze ziyaretçilerinin fiziksel özellikler bakımından hizmet kalitesini yüksek düzeyde
algıladıklarını belirtmişlerdir.
Sandıkçı, Mutlu ve Mutlu (2019a), Şanlıurfa Hacıbanlar Evi Mutfak Müzesi’ndeki sergileme
yöntemleri üzerinde turist rehberlerinin etkisinin olmadığını araştırmışlar; bu yöntemlerin
belirlenmesinde yetkili kişilerin kararlarının dikkate alındığını belirtmişlerdir. Sandıkçı, Mutlu
ve Mutlu (2019b), Türkiye’deki gastronomi müzelerini inceledikleri çalışmalarında, müzelerin
sınıflandırılması, sergilenen ürünlerdeki belirsizlikler ve kullanım alanıyla ilgili eksik
bilgilendirme, yetersiz rekreasyon alanlarının olması, ziyaretçilerin ziyarete kapalı alanları
kullanması, bağış yoluyla müzeye kazandırılan ürünlerin geri istenmesi, obje tekrarının çok
olması, gastronomi teması dışında farklı ürünlerin sergilenmesi gibi sorunlar olduğunu ortaya
koymuşlardır.
Akar Şahingöz, Keskin ve Öztürk (2019) İstanbul’daki arkeoloji müzelerindeki gastronomik
unsurları kültür turizmi kapsamında değerlendirerek bu müzelere yapılan ziyaretlerin sadece
kültürel amaçlı değil aynı zamanda gastronomi turizmi kapsamında da ele alınması gerektiğini
belirtmişlerdir. Ceyhun Sezgin ve Şanlıer (2018) gastronomi müzelerini sürdürülebilir turizm
kapsamında ele alarak Türkiye ve dünyanın birçok ülkesindeki gastronomi temalı müzelere
ilişkin örnekler vermişlerdir. Miral Çavdırlı ve Adan Gök (2020) Köstem Zeytinyağı Müzesi’ni
ele aldıkları çalışmalarında kültürel mirasın sürdürülebilirliğinde müzelerin önemini ortaya
koymuşlardır. Benzer şekilde Ağcakaya ve Can (2019) gastronomi müzelerinin, somut olmayan
kültürel miras kapsamında mutfak kültürünün sürdürülebilir olması açısından önemli olduğunu
belirtmişlerdir.
Bekar, Arman ve Sürücü (2017) çalışmalarında Marmaris’in Osmaniye Köyü’nde yer alan
Marmaris Bal Evi Müzesi’nin önemli bir çekicilik unsuru olduğunu ve ziyaretçilerine unutulmaz
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deneyimler sunduğunu ortaya koymuşlardır. Şahin ve Aydın (2017), Oleatrium Zeytin ve
Zeytinyağı Tarihi Müzesi’ni kültürel, gastronomik ve turistik bir değer olarak ele almış ve müzeyi
tüm yönleriyle tanıtmışlardır.
Alyakut (2020) farklı bir bakış açısıyla destinasyondaki yerel yönetimlerin web sayfalarında
gastronomi bilgi içeriği olup olmadığını ele almış ve bu web sitelerinde gastronomik unsurlara
yeterince yer verilmemesi, web siteleri arasındaki koordinasyon eksikliği ve güncel bilgilerin
yeterince paylaşılmaması gibi sorunlar olduğunu ortaya koymuştur.
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde Türkiye’de yapılan çalışmalarda “gastronomi” vurgusu
yapılırken uluslararası çalışmalarda “yemek”, “yiyecek”, “yiyecek içecek” “gıda” gibi kavramlar
kullanıldığı görülmektedir. Kim, Park ve Xu (2020), yemek müzesi restoranlarında turist
deneyimlerini ortaya koyarken Park vd., (2020) yemek müzesi ziyaretçilerinin motivasyonlarını
belirlemeye yönelik çalışmışlardır. Kurniawati ve Lestari (2016) geleneksel Endonezya
yemeklerini korumanın yollarından birinin de yemek müzeleri olduğunu belirtmektedir. Chong
ve Stephenson (2020) Malezya’daki sokak yemeği işletmeleriyle ilgili çalışmalarında, işletmelere
sokak yemeklerinin üretim ve tüketim etkinliklerinin yer alacağı önemli bir turistik çekicilik
unsuru olarak nitelendirdikleri sokak yemekleri müzesi açmalarını önermektedirler. Yılmaz,
Kılıçarslan ve Caber (2020) destinasyon yemek imajı ile ilgili çalışmalarında mutfak müzelerini
gastronomik çekicilik unsuru olarak nitelendirmişlerdir. Llerena (2009) yemek ve müze ile ilgili
çalışmasında yemeği insanlığın bir hikayesi olarak ele alırken farklı temalardaki (sanat, bilim,
tarih, vb.) müzelerde “yemek” olgusundan bahsetmiştir. Yemek müzelerinde genellikle
seramikler, tabaklar, kurutulmuş baharatlar, sunak (tanrıya) tabakları, endüstriyel pişirme
gereçleri ve dökme demir kaplarının sergilendiğini belirtmektedir. Yemek müzeciliğinin 20.
yüzyıl bireyciliğinden ve tüketici kapitalizminden uzaklaşarak gıda konularına artan ilgiyle
birlikte kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak ortaya çıkmaya başladığını ifade etmektedir.

YÖNTEM
Araştırmanın amacı Türkiye’deki gastronomi müzelerinin web sitelerinin içerik analizi
yöntemiyle incelenmesidir. İçerik analizi, mesaj değeri taşıyan her türlü verinin bir amaç
doğrultusunda taranması, kategorilere ayrılması, özetlenmesi ve bulguların araştırmanın amacı
doğrultusunda analiz edilmesi ve yorumlanması işlemlerini içeren bilimsel bir araştırma yöntemi
olarak tanımlanmaktadır (Şahin Başfırıncı, 2008: 53). Başlangıçta içerik analizi, nicel ya da nitel
bir yöntem olarak kullanılsa da bu teknik ilerleyen yıllarda nicel olarak kodlanan istatistiki
verilerin nitel olarak yorumlanmasına evirilmiştir (Bakır ve Çelik, 2020: 328). Bu kapsamda
öncelikle Türkiye’deki gastronomi müzelerinin listesi ortaya konulmuş ve web sitesi olan
müzeler araştırmaya dâhil edilmiştir. Akyürek ve Erdem (2019) Türkiye’de toplam 27 adet
gastronomi müzesi olduğunu belirtmektedir. Bu müzeler incelendiğinde bazılarının henüz
açılmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda açık ve web sitesi bulunan 21 gastronomi müzesi
araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Web sitelerinin analiz edilebilmesi için dokümanlar
aracılığıyla veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Uluçay (2017)’ın
çalışmasında kullandığı web sitesi değerlendirme ölçütleri formu kullanılmıştır. Web siteleri 0131 Mart 2021 tarihleri arasında incelendiğinden araştırma bulguları, bu tarihten sonra sitelerde
yapılan değişiklikleri kapsamamaktadır. Konuyla ilgili literatür tarandığında gastronomi
müzelerinin web sitelerinin incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Müzeler açısından
değerlendirildiğinde Kaplanseren ve Aksatan (2018), hem yabancı hem de ulusal doğa tarihi
müzelerinin web sitelerini bazı ölçütlere göre karşılaştırmışlardır. Rahman ve Velayuthan (2020)
ise Penang’daki (Malezya) müzelerle ilgili yaptıkları çalışmada müzelere ilişkin bilgileri web
sitelerinden aldıklarını belirtmişlerdir. Kim vd., (2020) gastronomi turizmiyle ilgili yapılan
çalışmaların motivasyonlara odaklandığını, turist deneyimlerinin mutfak etkinliği, gastronomi
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festivalleri ve gastronomi turizmi destinasyonları bağlamında ele alındığını, gastronomi turizmi
çalışmalarının bazı istisnalar dışında nicel yöntemle yapıldığını ve uluslararası eğlence
turistlerinin yemek tercihleriyle ilgili olduğunu belirtmektedir. Garibaldi ve Pozzi (2021) yemek
müzeleriyle ilgili çalışmaların çoğunlukla müzelerin korunması, eğitim ve kültürel miras
açısından ele alındığını fakat yemek müzesi-turizm ilişkisine yönelik çalışmaların sınırlı kaldığını
belirtmektedir. Bu çalışmada web sitelerinden elde edilen bulguların turizm açısından
yorumlanması literatürdeki bu boşluğu doldurmaya yönelik olmasından dolayı da çalışmanın
önemini ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamında web siteleri incelenen gastronomi müzeleri
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Gastronomi Müzeleri
Müze Adı
Adatepe
Zeytinyağı Müzesi
Sabit Ertür
Zeytinyağı Müzesi
Köstem Zeytinyağı
Müzesi
Emine Göğüş
Mutfak Müzesi
Oleatrium
Zeytinyağı Müzesi
Mürefte Feyzi
Kutman Şarap M.
İstanbul
Gastronomi M.

Şehir
Çanakkale
Balıkesir
İzmir
Gaziantep
Aydın

Tema
Zeytin ve
zeytinyağı
Zeytin ve
zeytinyağı
Zeytin ve
zeytinyağı
Mutfak
kültürü
Zeytin ve
zeytinyağı

Açılış
Yılı

Mülkiyet
Durumu

Web Adresi

2001

Özel

https://www.adatepe.com/

2005

Özel

https://www.sabitertur.com.tr/

2017

Özel

https://kzmurla.com/

2008

Belediye

http://www.eminegogusmutfakmuzesi.org/

2011

Özel

https://www.oleatrium.com/

Tekirdağ

Şarap

2004

Özel

http://www.kutmansaraplari.com/

İstanbul

Mutfak

2004

Özel

https://msa.com.tr/muze

Atatürk Orman
Çiftliği Müzesi

Ankara

Şarap ve
eski
üretim

2010

Atatürk
Orman
Çiftliği

https://www.aoc.gov.tr/Portal/Geziyerlerimiz/ataturkorman-ciftligi-muze-ve-sergi-salonu/37

Bal Evi Müzesi

Muğla

Arıcılık ve
bal

2011

Marmaris
Kay. ve
Köy M

https://www.marmarisbalevi.com.tr/

İstanbul

Çikolata

2014

Özel

http://www.pelitcikolatamuzesi.com

Ankara

Ekmek

2007

Belediye

http://www.ankarahalkekmek.com.tr/fabrikamiz/ekme
k-muzesi

Muğla Arıcılık
Müzesi

Muğla

Arıcılık ve
bal ürün

2012

Muğla İli
Arı
Yetişt.Der

https://www.maybir.org.tr/aricilik-muzesi-tarihce

Hacıbanlar Evi
Mutfak Müzesi

Şanlıurfa

2011

Belediye

https://www.sanliurfa.bel.tr/icerik/70/28/mutfakmuzesi

Erzurum Evleri

Erzurum

2011

Özel

http://www.tarihierzurumevleri.com/index.html

Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler Müzesi

Hatay

Çaykur Çay M.

Rize

Pelit Çikolata
Müzesi
Ankara Halk
Ekmek Müzesi

Egea Zeytinyağı
Müzesi
Kapurcuk Kültür
ve Gastronomi Evi
Zavot Peynir
Müzesi

Manisa
Muğla

Mutfak
kültürü
Mutfak
kültürü
Tıbbi ve
aromatik
bitkiler
Çay ve
üretim
Zeytin ve
zeytinyağı
Mutfak
kültürü

2012
2019

Valilik ve
İl Özel
İdaresi
Çaykur
Şirketi

http://www.hatay.gov.tr/tibbi-ve-aromatik-bitkilermuzesi
http://www.tutap.com.tr/detay_tanitim/caykur-caymuzesi/871

2011

Belediye

https://www.egea.com.tr/MUZE,DP-7.html

2017

Özel

https://kapurcuk.com/

Kars

Peynir

2005

Türk Lezzet
Müzesi

İstanbul

Yerel
yemek

2016

Özel Yörük Müzesi

Antalya

Mutfak
kültürü

2017

Boğatepe
Köy Muh
Birçok
Özel
İşletme
Belediye
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BULGULAR
Gastronomi web siteleri, tanıtım, müşteri iletişimi, medya ilişkileri, kurumsal kimlik ve tasarım
özellikleri açısından değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.

Tanıtıma Yönelik Bulgular
Web siteleri, müzelerin ve müzelerin yer aldığı destinasyonların tanıtımını hangi ölçüde
yaptıkları toplam 16 özellik bakımından incelenmiştir. Web sitelerinin %95,2’inde “müze hizmet
bilgileri ve fotoğrafları”, %85,7’sinde “ulaşım bilgileri”, %76,2’inde “fiziksel yapısına ilişkin
fotoğraflar”, %71,4’ünde “müzenin tarihçesine” ilişkin bilgileri yer almaktadır.

Tablo 2. Web Sitelerinin Tanıtım’a Yönelik Özellikleri
Var
Web Sitelerinin Tanıtım’a Yönelik
Özellikleri
n
Müze hizmet bilgileri
20
Müze hizmet fotoğrafları
20
Müzenin fiziksel bilgileri
13
Müzenin fiziksel yapısına ilişkin
16
fotoğraflar
Destinasyonla ilgili bilgi
6
Destinasyonla ilgili fotoğraflar
3
Müze hizmetleri ile ilgili videolar
4
Müzenin fiziksel yapısına ilişkin videolar
1
Destinasyonun videosu
0
Müzenin tarihçesi
15
Müzenin kurucu/idarecilerinin
10
hikâyesi/özgeçmişleri
İklim bilgisi
1
Yerel saat
0
Ulaşım bilgileri
18
Fiyat
8
Online satış
7

Yok
%
95,2
95,2
61,9

n
1
1
8

%
4,8
4,8
38,1

76,2

5

23,8

28,6
14,3
19,0
4,8
0,0
71,4

15
18
17
20
21
6

71,4
85,7
81,0
95,2
100,0
28,6

47,6

11

52,4

4,8
0,0
85,7
38,1
33,3

20
21
3
13
14

95,2
100,0
14,3
61,9
66,7

Web sitelerinde “destinasyonun videosu ve yerel saatine” yönelik herhangi bir bilgi yer almazken,
%38’inde “fiyat”, %33,3’ünde ise “online satışa” yönelik bilgiler bulunmaktadır. Müzelerin yer
aldıkları destinasyonların tanıtımına yönelik özellikler de nispeten daha az olduğu tespit
edilmiştir. Fiziksel özelliklerine ilişkin fotoğraflara müzelerin yarıdan fazlası yer verirken
videoya yer veren müzelerin oranının düşük olduğu görülmektedir. Pastore, (2008) müze web
sitelerinin kendilerine özgü bir yapısının bulunabileceğini fakat büyük oranda müzenin fiziksel
bölümlerini yansıtması gerektiğini belirtmektedir. Sormaz (2017) Türkiye’deki mutfak
müzelerinin gastronomi alanında uzman kişiler tarafından işletildiğini belirtmektedir. Web
sitelerinin yarısında müze kurucularına yönelik bilgi bulunmaktadır. Diğer müzelerin de bu
bilgilere yer vermesi gastronomiye ilgi duyan turistlerin ziyaret etme isteklerini arttırabilir.
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Müşteri İletişimine Yönelik Bulgular
Müze web siteleri müşteri iletişimi kapsamında 11 özellik bakımından değerlendirilmiştir. Buna
göre, web sitelerinin %81’inde “telefon”, %71,4’ünde “e-posta ile iletişim imkanı”, %47,6’sında “faks”
bilgileri yer alırken; hiçbirinde “e-ankete” yönelik bilgi bulunmamaktadır.

Tablo 3. Web Sitelerinin Müşteri İletişimine Yönelik Özellikleri
Web Sitelerinin Müşteri
Yönelik Özellikleri

Var

İletişimine

Yok

n

%

n

%

e-posta ile iletişim imkanı

15

71,4

6

28,6

Online forum

7

33,3

14

66,7

e-bülten üyeliği

5

23,8

16

76,2

e-anket

0

0,0

21

100,0

Telefon

17

81,0

4

19,0

Faks

10

47,6

11

52,4

Facebook
Twitter

12
7

57,1
33,3

9
14

42,9
66,7

Instagram

7

33,3

14

66,7

Diğer sosyal medya mecraları

7

33,3

14

66,7

Ziyaretçi yorumları

5

23,8

16

76,2

Web sitelerinde müzelerin sosyal medya hesaplarına ilişkin bulgular incelendiğinde %57,1’inde
“Facebook”, %33,3’ünde ise “Twitter”, “Instagram” ve “diğer sosyal medya mecralarına” ilişkin
bilgiler bulunmaktadır. Diğer sosyal medya mecraları genel olarak “Youtube”, “Linkedin” ve
“Google+” hesapları olduğu tespit edilmiştir. Zengin ve Serdaroğlu (2020) sosyal medyanın, her
ölçekte yer alan işletmenin potansiyel müşterilere ve var olan müşterilere ulaşması için güçlü bir
yol olduğunu belirtmektedirler. Bununla birlikte sosyal medya marka otoritesini artırdığından,
arama motorlarında firmaları üst sıralara taşıdığından ve müşterilerin deneyimini
zenginleştirdiğinden (Felix, Rauschnabel ve Hincsh, 2017) dolayı gastronomi müzelerinin
tamamının, özellikle en çok kullanılan sosyal medya mecralarında yer almaları gerekmektedir.

Medya İlişkilerine Yönelik Bulgular
Müze web siteleri medya ilişkileri açısından dört özellik kapsamında incelenmiştir. Buna göre
web sitelerinin %38,1’inde “medya arşivi” olduğu görülmüştür.
Tablo 4. Web Sitelerinin Medya İlişkilerine Yönelik Özellikleri
Var

Yok

Web Sitelerinin Medya İlişkilerine Yönelik
Özellikleri

n

%

n

%

Basın bültenleri

4

19,0

17

81,0

Medya Arşiv

8

38,1

13

61,9

Etkinlik takvimi

1

4,8

20

95,2

Etkinlik foto veya video

5

23,8

16

76,2
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Medya ilişkileri açısından gastronomi web sitelerinin genel olarak yetersiz olduğu
görülmektedir. Müzelerin %23,8’i “etkinlik foto veya videolarına” yer verirken sadece %4,8’i bu
“etkinliklerin takvimine” yer vermektedir. “Basın bültenleri” bulunan web sitesi oranı ise %19’dur.
Medya ilişkileri, bir işletmenin çıkar ve amaçları doğrultusunda işletmenin tanıtımını sağlamak
için medyayla kurduğu ilişkilerdir (Erdoğan, 2014). Bu kapsamda medya ilişkileri noktasında çok
etkin olmayan gastronomi müzeleri, özellikle tanıtımlarına katkı sağlamak için medya ile
ilişkilerini artırmaya yönelik faaliyetler göstermelidir.

Kurumsal Kimliklere Yönelik Bulgular
Müze web siteleri kurumsal kimlik kapsamında altı özellik ile incelenmiştir. Buna göre sitesinde
“logoya” yer veren müzelerin oranı %57,1; “misyona” yer veren müzelerin oranı ise %33,3’tür.

Tablo 5. Web Sitelerinin Müzelerin Kurumsal Kimliklerine Yönelik Özellikleri
Var
Yok
Web Sitelerinin Müzelerin Kurumsal
Kimliklerine Yönelik Özellikleri
n
%
n
%
Misyon
7
33,3
14
66,7
Vizyon
1
4,8
20
95,2
Değerler
0
0,0
21
100,0
Logo
12
57,1
9
42,9
Müzik
0
0,0
21
100,0
Kurumsal sosyal sorumluluk
2
9,5
19
90,5

Sitelerin hiçbirinde “değerler” ve “müzik” yer almazken; “kurumsal sosyal sorumlulukla” ilgili bilgi
bulunan müzelerin oranı ise %9,5’tir. Chadwick (1998) müzelerde yalnızca sunum ve nesnelerin
gösteriminden ziyade, müzenin hedeflerinin ve fikirlerinin daha geniş topluluklara aktarılması
gibi bir görevinin de olduğunu belirtmektedir. Bu anlamda gastronomi müzelerini web
sitelerinin yetersiz olduğu söylenebilir.

Tasarıma Yönelik Bulgular
Müze web siteleri tasarım bakımından 14 özellik ile değerlendirilmiştir. Buna göre web sitelerinin
%90,5’inde “ana sayfaya erişim imkanı”, %85,7’sinde “giriş sayfası” ve “menü”, %81’inde “güncelleme
tarihi” ve %76,2’inde ise “güvenlik” bilgisi bulunmaktadır.
Müzelerin sadece %4,8’inde “OR kod”, “sanal tur” ve “ziyaretçi sayısına” ilişkin bilgi mevcutken,
%9,5’inde “sıkça sorulan sorular” ve %19’unda “kullanıcı oturumu açma” imkânı vardır. “Çoklu dil
seçenekleri” olan müze web sitesinin oranı ise %23,8’dir. İşletmeler web sitesi tasarımında hedef
kitlenin kültürel özelliklerini incelemeleri ve bu bağlamda tasarımlarını oluşturmaları
gerekmektedir (Altınkaya ve Nacar, 2020). Web siteleri incelendiğinde müzelerin büyük bir
kısmının tasarım unsurlarına dikkat etmediği görülmektedir. Sadeghein, Khoshalhan ve
Homayoun (2012) web sitelerini etkin olarak tasarlamayan işletmelerin %50 potansiyel satış
kaybı yaşadıklarını belirtmektedirler. Buna göre özellikle online satış imkanı sunan gastronomi
müzeleri, web sitelerinin tasarımına özel önem vermeleri gerekmektedir.
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Tablo 6. Web Sitelerinin Tasarımlarına Yönelik Özellikleri
Var
Web Sitelerinin Tasarımlarına Yönelik
Özellikleri
n
Giriş sayfası
18
Çoklu dil seçenekleri
5
Site haritası
5
Menü
18
Site içi arama
6
Güncelleme tarihi
17
Site içi bağlantılar
12
Ana sayfaya erişim imkânı
19
Sıkça sorulan sorular
2
Kullanıcı oturumu açma
4
Güvenlik
16
QR kod
1
Sanal tur
1
Ziyaretçi sayısı
1

Yok
%
85,7
23,8
23,8
85,7
28,6
81,0
57,1
90,5
9,5
19,0
76,2
4,8
4,8
4,8

n
3
16
16
3
15
4
9
2
19
17
5
20
20
20

%
14,3
76,2
76,2
14,3
71,4
19,0
42,9
9,5
90,5
81,0
23,8
95,2
95,2
95,2

SONUÇ ve ÖNERİLER
Gastronomi müzelerinin web sitelerinin tanıtıma yönelik özellikleri incelendiğinde genel olarak
tamamına yakınının web sitelerinde müzenin tanıtımı ve sunduğu hizmetlere ilişkin bilgilere yer
verilmektedir. Bununla birlikte birçok müzenin web sitesinde, yer aldığı destinasyonun
tanıtımına ilişkin bilgi vermediği tespit edilmiştir. Gastronomi müzeleri, bulunduğu
destinasyonun gastronomik bir değeri olmakla birlikte aynı zamanda turistik bir çekicilik
unsurudur. Mankan (2017) çalışmasında Türkiye’deki gastronomi müzelerini ele almış ve bu
müzelerin destinasyon pazarlamasında çekici bir faktör olarak değerlendirilebileceğini
belirtmiştir. Çetin ve Küçükkömürler (2018), Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi’nin
bulunduğu destinasyona canlılık ve farklılık kazandırdığını, destinasyonun çekiciliğini
artırdığını ve gastronomik kimliğini güçlendirdiğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda web
sitelerinde destinasyonun diğer çekiciliklerine ilişkin bilgi verilmesi hatta müze ziyaretlerinin de
içinde yer aldığı birkaç farklı tur planları yapılması, potansiyel turistlerin müze ve destinasyona
ilişkin görme isteklerini arttırabilir. Müze web sitelerinin yaklaşık üçte birinde online satış imkanı
olduğu ortaya konulmuştur. Bu oranın nispeten az olmasının temel nedeni, gastronomi
müzelerinin birçoğunun ürün satışına yönelik değil; bulunduğu bölgenin mutfak kültürünü
yansıtıyor olmasıdır. Ayrıca müzelerin web sitelerinde fiyat bilgilerinin oranı, online satış
oranına yakındır. Fiyat bilgileri de çoğunlukla online satışı yapılan ürünlere yöneliktir. Bunun
dışında web sitelerinde müze giriş ücretleri, indirimli ya da ücretsiz faydalanabilecek gruplar,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde kullanılan “müze kart”ın geçerliliği gibi bilgiler
de yer almalıdır.
Web sitelerinin müşteri iletişimine ilişkin özellikleri incelendiğinde, müzelerin büyük bir
çoğunluğu iletişim kanallarına (telefon, faks, e-posta vb.) yönelik bilgiler vermekle birlikte
günümüzde web sitelerinden daha önemli hale gelen sosyal medya hesaplarına aynı hassasiyeti
göstermedikleri tespit edilmiştir. Bu durum gastronomi müzelerinin sosyal medya hesabı
olmadığını ya da var olan hesaplarına sitede yer vermediklerini göstermektedir. Her iki durumda
da müzeler için bu durumun bir eksiklik olduğu söylenebilir. Gastronomi müzelerinin yaklaşık
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yarısı Facebook, üçte biri ise Instagram ve Twitter hesaplarına sitelerinde yer vermiştir. Demirci,
Deliormanlı ve Özhasar (2020) Facebook’un 2018 yılına kadar en popüler sosyal medya hesabı
olduğunu, 2018 yılından itibaren Instagram’ın daha popüler hale geldiğini belirtmektedir. Buna
göre gastronomi müzeleri özellikle Facebook ve Instagram gibi mecralarda hesap açmaları ve bu
hesapları etkin olarak yönetmeleri gerekmektedir. Web sitelerinde ziyaretçi sayılarına ilişkin
bilgiler de yer almadığından sosyal medya hesaplarında paylaşımların etkileşim sayılarının
belirli olması müze takipçilerine bu yönde fikirler verebilir.
Gastronomi web sitelerinin medya ile ilişkileri değerlendirildiğinde genel olarak başarısız
oldukları görülmektedir. Bayzan (2013) internetin kullanıcı sayısı dünyada 2 milyarı aştığını,
dolayısıyla işletmelerin tanıtım amacıyla yararlandıkları çok önemli bir platform olduğunu
belirtmektedir. Bu kapsamda gastronomi müzeleri web sitelerini daha etkin kullanmanın
yanında medya ile ilişkiler konusuna da önem vermeleri gerekmektedir. Ayrıca web sitelerine
yaptıkları etkinliklere yönelik fotoğraf ve video gibi içerikleri ekleyen sınırlı sayıda müze olduğu
tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapılacak etkinliklere ilişkin takvim yayınlayan müze ise
sadece bir tanedir. Özellikle etkinliklerin takviminin yayınlanması hatta basın bültenleri
vasıtasıyla daha çok kişiye duyurulması potansiyel ziyaretçileri harekete geçirecek bir
motivasyon kaynağı olabilir.
Gastronomi müzelerinin web siteleri kurumsal kimlik özellikleri açısından değerlendirildiğinde
müzelerin yarıdan fazlası logolarına yer verirken; misyonuna yönelik bilgi veren müze sayısı da
sınırlıdır. Mert (2016) kurumsal kimliği, genel olarak bir işletmenin ne yaptığını ne yapmak
istediğini ne olduğunu ve gelecekte nerede olmak istediğini bütüncül olarak ortaya koyması
olarak tanımlamakta ve bu kimliğin çeşitli araçlarla aktarılması gerektiğini belirtmektedir.
Günümüzde kurumsal kimlik aktarımın en kolay ve hızlı yolu ise internet teknolojisiyle birlikte
web siteleridir. Bu bağlamda gastronomi müzeleri web sitelerinde kurumsal kimliklerine yönelik
özelliklere daha çok yer vermesi gerekmektedir. Kurumsal kimlik kapsamında önem verilmesi
gereken diğer konu kurumsal sosyal sorumluluktur. Gastronomi müzelerinin sadece % 9,5’i web
sitelerinde kurumsal sosyal sorumluluklarına ilişkin bilgi vermiştir. Ziyaretçi sayısını arttırmak
isteyen müzeler kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yapmak ve bunları web siteleri
vasıtasıyla insanlara duyurmak durumundadır. Çünkü Demirci Orel ve Bozdemir (2018)
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin hem işletme imajı hem de satın alma niyeti üzerinde
etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır.
Web siteleri tasarım özellikleri kapsamında değerlendirildiğinde birçok özellik (çoklu dil
seçeneği, sıkça sorulan sorular, QR kod, sanal tur, ziyaretçi sayıları vb.) bakımından yetersiz
olduğu tespit edilmiştir. Özellikle çoklu dil seçeneğine yer veren müze sayısının az olması birçok
müzenin hedef kitle olarak yerli turistleri belirlediklerini göstermektedir. İrigüler ve Güler (2017)
Türkiye’yi ilk kez ziyaret eden turistlerin Türk Mutfağını yeterince tanımadıklarını
belirtmişlerdir. Bu kapsamda müze web sitelerinde farklı dil seçenekleri de olmalı, ayrıca Türk
Mutfağı hakkında bilgi vermeleri önemli görülmektedir. Demir (2001) müzelerin tarihi ve
kültürel değerleri yansıtmasının yanında turist sayısında da artış sağladığını belirtmektedir. Bu
artışın yerli turistlerle birlikte çoklu dil seçeneğiyle yabancı turistlere de yansıması muhtemeldir.
Guggenheim Müzesi açıldığı ilk yıl %25’i yabancı olmak üzere toplam 1300000 kişi tarafından
ziyaret edilmiştir (Ravenscroft ve van Westering, 2001). TÜİK kültürel miras istatistiklerine göre
2019 yılında özel müzeler 16 milyon kişi tarafından ziyaret edilmiştir (data.tuik.gov.tr).
Hongcheng (2018) son yıllardaki artışla birlikte 2018 yılı itibariyle Çin’de 143’ten fazla yemek
kültürü müzesi yer aldığını, bu sayıların diğer müze türlerinde olduğu gibi artış göstereceğini
belirtmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, turistik açıdan daha az popüler olan ve daha az
turist tarafından tercih edilen yerlerde gastronomi müzeleri kurulabilir.
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Türkiye’deki gastronomi müzeleri incelendiğinde genel olarak bir ürüne (zeytinyağı, çikolata,
şarap, peynir, vb.) dayalı müzeler oldukları görülmektedir. Yemek, insanlığın tüm tarihi, sanatı
ve bilimi hakkında bilgi verdiğinden insanlarda bilinç uyandırmakta ve müzeye giden kişileri
daha öncekilerin zengin yaşam tarihleriyle ilgili eğitilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan
değerlendirildiğinde insanlık tarihini somutlaştıran yönüyle yemek müzeleri toplum için önem
arz etmektedir (Llerena, 2009). Bu bağlamda hem çok kültürlü bir yapıya sahip olan hem de
yüzyıllardır birçok ulusa ev sahipliği yapmış Türkiye’de bu farklı ulusların yemek kültürlerini
yansıtan müzeler açılabilir ya da Avrupa Kültürleri Müzesi’nde (Berlin) yer alan “döner kebap”
örneği gibi (Eckersley, 2019) mevcut müzelere yemekle ilgili çok kültürlülük ya da göç temalı
değerler konulabilir.
Gastronomi müzelerin web siteleri incelendiğinde bazılarının kendine ait bir web sitesi olmadığı,
bağlı bulunduğu kurum ya da işletmenin sitesi içeresinde yer aldığı görülmekte, dolayısıyla
sitedeki bilgilerin doğrudan müzeyle ilgili olmadığı, özellikle iletişim bilgilerinin sosyal medya
hesaplarına olan bağlantıların müzeye değil bağlı olduğu işletmeye yönlendirdiği tespit
edilmiştir. Web siteleri ve sosyal medya hesaplarının hedef kitleye ulaşmada ve etkileşim
yaratmadaki önemi düşünüldüğünde gastronomi temalı müzelere bu çalışma özelinde
kendilerine ait bir web sitesi kurmaları; genel anlamda da sosyal medya hesapları açmaları
önerilmektedir.
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Öz
Turizm sektörünün çok yönlü mesleklerinden biri olan turist rehberliğinin temelinde insan
ilişkileri yer almaktadır. Turist rehberleri, ziyaret edilen bölgeyi sadece tanıtmakla kalmamakta,
sunduğu hizmetle misafirlerinin tur deneyimine dair birtakım duygular hissetmelerini
sağlamaktadır. Nitekim rehberli turların tercih edilmesindeki önemli etkenler arasında keyifli
zaman geçirme imkânının olduğu bilinmektedir. Bu sayede insanlar aldığı hizmete dair
memnuniyet ve mutluluk duymaktadırlar. Turizm de insanların mutluluk arayışı için başlattığı
sosyal ve boş zaman olgusu olarak nitelendirildiği için pozitif psikoloji ile yakından ilgilidir. Bu
araştırmada, rehberli turlarda algılanan değer, akış deneyimi ve davranışsal niyet ilişkisinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı turist
rehberi eşliğinde ziyaret eden 396 yerli turistten anket yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırma
sonucunda, turdaki misafirlerin algıladıkları değerin, akış deneyimlerinin ve davranışsal
niyetlerinin birbirini etkilediği tespit edilmiştir. Misafirlerin yaşadıkları deneyime dair
algıladıkları değerlerle akış deneyimlerinin şekillendiği ve mutlu bir deneyim neticesinde bu
deneyime dair olumlu davranışsal niyetler sergiledikleri gözlemlenmiştir.
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Abstract
Tourist guidance is one of the multi-faceted professions of the sector and it is based on human
relations. The tour guides not only introduce the visited region, but also provide their guests with
some feelings about the tour experience with the service they provide. As a matter of fact, it is
known that the opportunity to have a pleasant time is among the important factors in the
preference of guided tours. In this way, people are satisfied and feel happy about the service they
receive. Tourism is also closely related to positive psychology as it is defined as a social and
leisurely phenomenon that people initiated in search of happiness. The aim of this study was to
determine the relationship between perceived value, flow experience and behavioral intention in
guided tours. In this context, data were collected from 396 local tourists who visited The Gallipoli
Historic Site accompanied with a tour guide. In line with the analysis of the data obtained from
the participants, it was determined that the perceived value, flow experience and behavioral
intentions of the guests in the guided tour affected one another. It was observed that the flow
experience of the guests was shaped by the values they perceived regarding their experience and
that they exhibited positive behavioral intentions regarding this experience as a result of a happy
experience.
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GİRİŞ
Turist rehberliği hizmeti, turizm sektörünün başarıya ulaşmasına yardımcı olan, hizmet
sektörünün çok yönlü ve profesyonel mesleklerinden biridir ve temeli insan ilişkilerine
dayanmaktadır (Yenipınar, 2019). Turist rehberleri, seyahat acentalarının organize ettiği turları
gerçekleştirerek, ziyaret edilen bölgenin tarihi, kültürel, doğal ve sosyal değerlerini turistlere
tanıtan kişilerdir. Rehberle gerçekleştirilen turlarda turistler, anlatılan coğrafi, gastronomik ve
mitolojik hikayeleri zihinlerinde canlandırarak destinasyonun bir resmini oluşturabilmektedir
(Altıntaş vd., 2017: 268). Çetinkaya ve Öter’in (2016: 50) çalışmasında, rehberli turların tercih
nedenleri arasında gezilen bölgeyle ilgili daha detaylı ve özel bilgiler edinerek daha keyifli zaman
geçirme imkânı olduğu ifade edilmektedir. Bu etkenler de turistlerin aldığı hizmetten
memnuniyet duymasını sağlamaktadır.
Mutluluğu anlamaya çalışan pozitif psikoloji insan memnuniyeti ile yakından ilgilidir (Filep,
2008: 91). Pozitif psikoloji, olumlu duygular, olumlu karakter özellikleri ve bunu sağlayan
kurumların değerlendirilmesine yönelik genel bir terimdir (Seligman vd., 2005: 410). Turizm
alanında ise bugüne kadar az sayıda pozitif psikoloji analizi yapılmıştır (Filep, 2007).
Aralarındaki ilişkiye bakıldığında pozitif psikoloji ve turizm, insanın temel arzularının yerine
getirilmesine birlikte katkıda bulunmaktadır (Filep, 2012: 45).
Bir turun fonksiyonel değer unsurlarının yanı sıra, sosyal-psikolojik boyutlarının da güçlü bir
şekilde ortaya çıktığı görülmektedir (Williams ve Soutar, 2000: 1419). Rehberli turlara katılan
turistler sadece yeni yerler keşfetmek ve yeni bilgiler öğrenmekle kalmamakta, aynı zamanda
yaşadıkları bu tecrübeyle ilgili birtakım değerler edinmekte ve duygular hissetmektedirler.
Tarihi ve manevi değerler açısından büyük bir önemi olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi
Alanı’na gerçekleştirilen turlara katılan turistler hem turist rehberinden hem de turdaki diğer
ürünlerden aldıkları hizmete yönelik değerlendirmeler yapmakta ve yaptıkları eyleme
odaklanarak bütünsel bir duygu haline girmektedirler. Bunların da etkisiyle ziyaretçiler, aldıkları
ürün/hizmete dair izlenimler edinmektedirler. Turizm ve pazarlama literatürü ele alındığında,
tüketicilerin satın aldığı ürün veya hizmete yönelik edindikleri ekonomik faydalar, hizmet
faydaları, teknik ve sosyal faydalar algılanan değer (Bekar, 2012: 5); satın alınan hizmet içinde
yer alan faaliyete odaklanarak hissedilen çeşitli duygular da akış deneyimi olarak
tanımlanmaktadır. Davranışsal niyet ise bir ürün veya hizmetin satın alınmasından sonra
yaşanan memnuniyet veya memnuniyetsizlik sürecinin nihai sonucudur ve potansiyel bir
turistin gelecekte destinasyona yönelik seyahatinin öngörülmesi (Anderson vd., 1994: 53) olarak
ifade edilmektedir.
Yapılan literatür taramasında, turist rehberi eşliğinde gerçekleştirilen turların, pozitif psikolojiye
olan etkisine dair akademik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda, Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alanı’na yönelik gerçekleştirilen rehberli turlarda algılanan değer, akış deneyimi
ve davranışsal niyet arasındaki ilişkinin daha önce tespit edilmemesi, bu araştırmanın problemini
oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmada, söz konusu problemden yola çıkarak bu ilişkinin tespit
edilmesi amaçlanmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Algılanan Değer
Algılanan değer, bir ürün veya hizmetin karşılığı olarak alınanların karşısında verilenlerin
algılanmasına dayanan, ilgili ürün veya hizmete dair genel fayda değerlendirmesi olarak ifade
edilmektedir (Zeithaml, 1988: 14). Bir başka çalışmada da bu kavram, satın alma öncesi de dâhil
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olarak satın almaya yönelik işlemlerin bütün basamaklarında, satın alma sonrasında ve kullanım
sonrasındaki değerlendirme ile hissedilen tatmin olarak ifade edilmektedir (Sweeney ve Soutar,
2001: 206). Algılanan değer, yalnızca ön satın alma aşamasında etkili olmakla kalmayıp, satın
alma sonrasında da müşteri memnuniyetini ve öneride bulunma niyetini de etkilemektedir
(Dodds vd., 1991; Parasuraman ve Grewal, 2000).
Algılanan değerin farklı boyutları vardır. Öne çıkan boyutlar; duygusal değer, fonksiyonel değer,
sosyal değer, epistemik değer, durumsal değer, ekonomik değer, psikolojik değer ve kalite
değeridir. Bu boyutlar, müşteri davranışında birer etkendir. Fakat boyutlardan hangisinin daha
çok etkiye sahip olduğu, birden fazla etkene göre değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte
ürünü/hizmeti alıp almama üzerine karar verme aşamasında farklı değer boyutları önem
taşıyabileceği gibi, satın alınma aşamasında olan ürünün/hizmetin türü de önem taşımaktadır
(Sheth vd., 1991).

Akış Deneyimi
Akış deneyimi, kişinin yapmakta olduğu eyleme dikkatini toplayarak yoğun bir şekilde
odaklanması ve o esnada yaptığı eylemin dışındaki her şeyin önemini kaybederek kişinin kendini
soyutlaması olarak tanımlanmaktadır (Csikszentmihalyi, 1990: 4). Başka bir ifadeyle akış
deneyimi, bireyin herhangi bir eylem/etkinlik icrasında zorluk ve beceri dengesinin yüksek
olması, eylemin kontrol altına alındığını hissetmesi ve geri değerlendirme alması, dikkatini
yaptığı işe odaklayarak özbilinç kaybının yaşanması ve işin sonunda haz almasına yönelik bir
bilinç hali şeklinde tanımlanmaktadır (Csikszentmihalyi, 2005: 60). Akış deneyimi, “optimum”
bir deneyimdir. Optimum deneyim, bireyin uzun süredir beslediği ve yaşamında bir dönüm
noktası haline gelebilen mutluluk ve derin bir haz duygusu olarak ifade edilmektedir
(Csikszentmihalyi, 1990).
Akış deneyimi dokuz alt boyuttan meydana gelmektedir. Bu boyutlar; “açık hedefler”, “eylem ve
farkındalık birleşimi”, “geribildirim”, “konsantrasyon”, “kontrol”, “ototelik deneyim”, “özbilinç kaybı”,
“zamanın dönüşümü” ve “zorluk ve beceri dengesi” olarak ifade edilmektedir. Akış deneyimi
yaşayan bireylerde, bu boyutlardan en az biri gözlemlenebilmektedir (Csikszentmihalyi, 1990:
45).
Psikoloji alanına giren akış deneyimi, son yirmi yıl içinde ilerleme gösterdiği literatürde farklı
araştırmacıların sürdürdüğü çeşitli çalışmalarda ele alınmıştır (Yeşiltaş ve Ekici, 2017: 2). Turizm
literatüründe akış deneyiminin araştırıldığı Filep’in (2008: 104) çalışmasında, akış deneyiminin
turist memnuniyeti ile ilişkisi değerlendirilmiş ve yurt dışı ziyareti tecrübesi edinen yirmi öğrenci
üzerinde bir yıl süre zarfında derinlemesine görüşme tekniği ile mülakat yapılmıştır. Araştırma
sonucunda, akış deneyiminin turist memnuniyeti ile doğrudan ilişkili olduğu sonucuna
varılmıştır. Söz konusu memnuniyetin oluşmasında, turist rehberlerinin bilgi, beceri ve
kabiliyetleri çok önemlidir. Turist rehberleri, bir destinasyon ve kültür elçisi olarak, turistlerin
aldıkları tur hizmetinden duydukları memnuniyet düzeylerine ve ülke imajına doğrudan etki
etmektedir (Köroğlu vd., 2018: 344). Turist rehberlerinin literatürde tanımlanan rollerinden
“sosyal rol” kapsamında da turistlerin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi, turist
rehberlerinin sorumlulukları arasında yer almaktadır (Asmadili, 2015: 34). Bu bağlamda turist
rehberlerinin, akış deneyiminin yaşanmasına önemli bir etken olabileceği ifade edilebilmektedir.
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Davranışsal Niyet
Pazarlama literatüründe davranışsal niyet, müşterilerin belirli bir ürün veya hizmet işletmesi ile
ilişkilerini sağlamlaştırdığının ve bu ilişkinin devam edeceğinin bir göstergesi olarak ifade
edilmektedir (Zeithaml vd., 1996: 33). Davranışsal niyet, bir müşterinin bir ürün veya hizmetten
tekrar faydalanıp faydalanmayacağının habercisidir (Baker ve Crompton, 2000).
Turizm sektörü ele alındığında davranışsal niyetler, potansiyel bir turistin gelecekte
destinasyona seyahatinin öngörülmesi olarak tanımlanmaktadır (Fishbein ve Ajzen, 1975:
292’den akt. Dalkılıç, 2012). Literatürde, davranışsal niyetin sıklıkla memnuniyet, kalite veya
duygular üzerine çalışıldığı görülmektedir (Çetinkaya, 2016). Özellikle kalite ve memnuniyetin
davranışsal niyetler üzerinde önemli derecede etkisi olduğu belirtilmektedir (Baker ve
Crompton, 2000: 799). Turist rehberlerinin de memnuniyet düzeyine önemli etkileri vardır.
Moscardo (2003: 116) tarafından yapılan çalışmada, turist rehberlerinin yorumlayıcı rolünün,
turist memnuniyetinin ve turizm hareketliliğinin artmasına imkân verdiği belirtilmektedir.
Davranışsal niyetin, incelendiği alana göre çeşitli alt boyutları vardır. Turistler açısından ele
alındığında, davranışsal niyetin ilk boyutu olarak “tekrar ziyaret niyeti” ortaya çıkmaktadır.
Tekrar ziyaret niyeti, turistin ilgili destinasyona bağlılığının anlaşılmasında önemli bir ölçü
olarak görülmektedir (Chen ve Gürsoy, 2001). Turistlerin davranışsal niyetlerinin ölçülmesinde
kullanılan bir diğer boyut ise “tavsiye niyeti”dir. Tavsiye niyeti, memnuniyetle paraleldir. Yani
memnuniyetin yüksek olduğu bir durumda, yakın çevreye yönelik öneriler de o şekilde güçlü
olmaktadır (Bigne vd., 2001). Başka insanlardan alınan tavsiyeler, seyahat niyeti olan insanlar için
en güvenilen ve başvurulan bir bilgi kaynağıdır (Yoon ve Uysal, 2005: 46). Bir sonraki boyut
“olumlu yorumlar” olarak ortaya çıkmaktadır. Turistlerin, yaşadıkları deneyimle alakalı
çevresindeki insanlara olumlu yorumlarda bulunması, o turistlerin destinasyona olan
bağlılığının da yüksek olduğunun bir göstergesidir (Liu vd., 2012).
Turizm alanında algılanan değer, akış deneyimi ve davranışsal niyet değişkenlerinin ikili olarak
ilişkilendirildiği farklı çalışmalar literatürde yer almaktadır. Akkılıç ve Varol’un (2015)
çalışmasında, Edremit Körfezi bölgesine gelen yerli turistlerin algılanan değerlerinin davranışsal
niyetler üzerine etkisi incelenmiştir. İlban vd., (2016) tarafından yapılan çalışmada,
Balıkesir/Edremit ilçesindeki termal oteller kapsamında algılanan hizmet kalitesi, memnuniyet
ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kim ve Thapa (2018) tarafından yapılan
çalışmada, Güney Kore’deki Jeju Adası’nı kapsayan bir ekoturizm turuna katılan turistlerin
algılanan değerlerinin, akış deneyimi ve memnuniyet üzerindeki etkileri ölçülmüştür. Usullu
(2019), turist rehberlerine yönelik algılanan kalite değerinin davranışsal niyetlere etkisini
incelemiştir. Algılanan değer, akış deneyimi ve davranışsal niyet değişkenlerinin bir arada
kullanıldığı çalışma, yürüyüş deneyimine ilişkin akış durumunun algılanan değer ve davranışsal
niyet üzerindeki etkisini inceleyen Çeşmeci’nin (2018) doktora tezidir. Bu bağlamda, turizm
literatüründe algılanan değer, akış deneyimi ve davranışsal niyet ilişkisinin incelendiği çok az
sayıda akademik çalışmaya rastlandığı için bu çalışmanın turizm literatürüne katkı sağlayacağı
öngörülmektedir.

YÖNTEM
Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmanın amacı doğrultusunda algılanan değer, akış deneyimi ve davranışsal niyetin
ilişkilendirilerek ele alındığı çalışmalardan yola çıkılarak geliştirilen hipotezler şu şekildedir:
-

H1: Rehberli turlarda algılanan değerin, akış deneyimine etkisi vardır.
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-

H11: Rehberli turlarda algılanan duygusal değerin, akış deneyimine etkisi vardır.
H12: Rehberli turlarda algılanan sosyal değerin, akış deneyimine etkisi vardır.
H13: Rehberli turlarda algılanan kalite değerinin, akış deneyimine etkisi vardır.
H14: Rehberli turlarda algılanan fiyat değerinin, akış deneyimine etkisi vardır.
H2: Rehberli turlarda algılanan değerin, davranışsal niyete etkisi vardır.
H21: Rehberli turlarda algılanan duygusal değerin, davranışsal niyete etkisi vardır.
H22: Rehberli turlarda algılanan sosyal değerin, davranışsal niyete etkisi vardır.
H23: Rehberli turlarda algılanan kalite değerinin, davranışsal niyete etkisi vardır.
H24: Rehberli turlarda algılanan fiyat değerinin, davranışsal niyete etkisi vardır.
H3: Rehberli turlarda akış deneyiminin, davranışsal niyete etkisi vardır.

Söz konusu hipotezlerden yola çıkarak oluşturulan araştırma modeline Şekil 1’de yer
yerilmektedir.
Algılanan Değer

H1

Duygusal Değer

Sosyal Değer

H21

H11

H12

Fiyat Değeri

Kalite Değeri

H22

H13

H23

H14

H2

H24

H3
Akış Deneyimi

Davranışsal Niyet

Şekil 1. Araştırma Modeli

Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı rehberli tur ile ziyaret
eden yerli turistler oluşturmaktadır. Gelibolu Tarihi Alanı’nda bir giriş kontrolü yer almadığı için
alanı ziyaret eden kişi sayısına dair Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
(ÇATAB) tarafından bir istatistik tutulamıyor olsa da Tarihi Alan sınırları içinde yer alan
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nin ziyaretçi sayısına dair istatistik bulunmaktadır.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın 2019 yılına ait faaliyet raporunda yer
alan verilerde Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nin, faaliyete geçtiği 2012 yılından 2019 yılına
kadar olan süreçte toplamda 1.972.575 kişi tarafından ziyaret edildiği görülmektedir
(https://catab.ktb.gov.tr). Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı rehberli tur
ile ziyaret eden kişilerin oluşturduğu evren büyüklüğünün 2 milyon civarında olduğu
söylenebilir. Örnek kütleden elde edilen verilerle evren hakkında genellemeler yapmak için
gerekli olan kabul edilebilir örneklem büyüklükleri baz alındığında, evren büyüklüğü 2 milyon
civarında olan bir araştırma için örneklem büyüklüğü 387 olarak kabul görmektedir (Coşkun vd.,
2015: 137).
Bu çalışmada, olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden “kolayda örnekleme”
yöntemi kullanılmıştır. Anket toplama sürecinde toplam 402 ziyaretçiden veri elde edilmiştir.
Ancak 6 anket, eksik ve tutarsız veri içerdiğinden analize tabi tutulmamıştır. Sonuç olarak

1205

Onur AKGÜL ve Özlem KÖROĞLU

çalışmaya dâhil edilen örneklem olarak 396 adet anket formunun verilerinden değerlendirme
yapılmıştır.

Veri Toplama Aracı ve Süreci
Araştırmaya dâhil edilecek verilerin toplanması için birincil kaynak kullanımı gerekliliğinden
dolayı anket yönteminden yararlanılmıştır. İki bölümden oluşan anketin birinci bölümünde,
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı turist rehberi eşliğinde ziyaret eden turistlerin
algılanan değer, akış deneyimi ve davranışsal niyetlerini ölçmeye yönelik toplam 28 ifade yer
almaktadır. İlk 16 ifade, katılımcıların algılanan değerlerini belirlemeye yönelik olan, Sweeney
ve Soutar’ın (2001) geliştirdiği PERVAL ölçeğinin Tangpattanakit (2017) tarafından 4 alt boyutta;
duygusal değer, sosyal değer, parasal değer ve kalite değeri olarak ölçmeye uyarladığı
çalışmadan baz alınarak oluşturulmuştur. Sonraki 9 ifade, Jackson vd., (2008) tarafından
oluşturularak güvenirlik ve geçerliği sağlanan 9 ifadeye indirgenmiş akış deneyimi ölçeğinden
baz alınmıştır ve her ifade, akış deneyiminin birer boyutunu ölçmektedir. Bunlar sırasıyla: becerizorluk dengesi, eylem-farkındalık birleşimi, açık hedefler, geribildirim, göreve odaklanma,
kontrol hissi, zamanın dönüşümü, özbilinç kaybı ve ototelik deneyimdir. Davranışsal niyet için
de Lee, Graefe ve Burns (2004) tarafından oluşturulan 3 ifadeli ölçek kullanılmıştır ve bu
bağlamda davranışsal niyetin tekrar ziyaret niyeti, tavsiye niyeti ve olumlu yorum niyeti
boyutları birer ifadeyle ölçülmüştür.
Araştırmada yararlanılan ölçekler doğrultusunda beşli Likert tipi kullanılan ankette yer alan
ifadeleri, katılımcıların “1. Kesinlikle Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4.
Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum” seçeneklerinden birini işaretleyerek yanıtlamaları
istenmiştir. Anketin ikinci bölümünde de katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim
durumu ve meslek bilgilerini içeren sosyo-demografik sorular yöneltilmiş ve geçmişte Çanakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı turist rehberiyle veya rehbersiz ziyaret etme durumları,
ziyareti gerçekleştirmeye etki eden faktör ve geçmişte rehberli olan herhangi bir tura katılıp
katılmadıkları sorulmuştur.
Oluşturulan anket formu, 2020 yılı Şubat ayından itibaren tarihi alanı rehberle ziyaret eden yerli
turistlere, turun sona ermesinin ardından dağıtılarak veri toplanmıştır. Tarihi Alanı daha önce en
az bir defa turist rehberi ile ziyaret etmiş olan yerli turistlere ise telefon ve sosyal medya
aracılığıyla ulaşılarak çevrimiçi anket yoluyla veri elde edilmiştir. Veri toplama süreci Haziran
ayında tamamlanmıştır. Hem basılı hem çevrimiçi ortamdan oluşturulan anket formlarında,
anketin sahipleri, kullanım alanı, amacı ve kapsamı hakkında bilgilere yer verilerek, anketin
amacı dışında kullanılmayacağına ve formda yer alan cevaplarla diğer kişisel bilgilerin kesinlikle
gizli tutulacağına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Verilerin Analizi
Çalışmaya dâhil olan katılımcıların anket üzerinden verdikleri cevaplardan elde edilen veriler,
sosyal bilimlerde kullanılmak üzere geliştirilen bir istatistik programıyla analiz edilmiştir. Daha
sonra oluşturulan veri dizisi frekans analizinden geçirilerek değerlendirmeye alınmıştır.
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Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği
Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan anket formunda yer verilen algılanan değer, akış
deneyimi ve davranışsal niyet ölçeklerinin güvenirliği Cronbach’s Alpha değeri hesaplanarak
sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha (α) katsayısı, ölçekte bulunan sonuçların varyanslarının
toplanarak ölçeğin genel varyansına oranlanması ile elde edilmektedir. 0-1 arasında değer
alabilen katsayının 0,70 ve üzerinde olması, ölçeğin kabul edilebilir derecede güvenilir olduğunu
ifade etmektedir (Güriş ve Astar, 2015: 283).
14 ifadeden oluşan algılanan değer ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,908; 9 ifadeli akış deneyimi
ölçeğinin güvenilirlik katsayısı 0,793 ve 3 ifadeli davranışsal niyet ölçeğinin güvenilirlik katsayısı
0,789 olarak görülmektedir. Bu veriler doğrultusunda 0,70 üzerinde katsayısı olan 3 ölçeğin de
güvenilir olduğu ifade edilebilmektedir.

BULGULAR
Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Araştırmaya dâhil olan katılımcıların demografik özelliklerine yönelik frekans analizinin
bulgularına göre, 396 katılımcının çoğunluğunun kadın olduğu gözlemlenmektedir. Kadın
katılımcıların oranı %53,3, erkek katılımcıların oranı da %46,7 olarak görülmektedir.
Katılımcıların yaşlarına ilişkin bulgulara bakıldığında 21-30 yaş arası bireylerin %51 oranıyla
çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Diğer yaş gruplarında ise 31-40 yaş arası bireylerin oranı
%17,9, 20 yaş ve altı bireylerin oranı %16,4, 41-50 yaş arası bireylerin oranı %7,6 ve 51 yaş ve üstü
bireylerin oranı %7,1 olarak ortaya çıkmıştır. Katılımcıların medeni durumlarına ilişkin bulgulara
bakıldığında %60,4 oranla bekâr katılımcının, %39,6 oranla da evli katılımcının araştırmaya dâhil
olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcıların öğrenim durumlarına bakıldığında %51,5 oranında
katılımcının lisans düzeyinde, %17,4 oranında katılımcının önlisans düzeyinde, %16,2 oranında
katılımcının lise düzeyinde, %9,6 oranında katılımcının yüksek lisans düzeyinde, %3 oranında
katılımcının ilköğretim düzeyinde ve %2,3 oranında katılımcının da doktora düzeyinde öğrenim
aldığı görülmektedir. Katılımcıların mesleklerine dair bulgulara bakıldığında ise %49,7’sinin
öğrenci, %19,4’ünün özel sektör çalışanı, %9,3’ünün memur, %9,3’ünün serbest meslek çalışanı,
%5,1’inin ev hanımı, %3,8’inin emekli ve %1,8’inin işçi olduğu görülmektedir. Diğer meslek
grubuna da oyuncu, sporcu ve iş sahibi olmayan bireyler dâhil olmaktadır.
Verilerin devamında, katılımcıların %52,5’inin geçmişte Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi
Alanı’nı ziyaret ettiği, %47,5’inin de daha önce bu alanı ziyaret etmediği sonucu ortaya çıkmıştır.
Geçmişte Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı ziyaret eden 208 katılımcıdan %73,1’inin
turist rehberi eşliğinde bu alanı ziyaret ettiği, %26,9’unun ise turist rehberi olmadan bu alanı
ziyaret ettiği görülmektedir.
Katılımcıların Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı ziyaretlerine neden olan faktöre
ilişkin bulgular incelendiğinde %31,3’ünün “Arkadaş/akraba tavsiyesi”, %19,7’sinin “Turist
rehberi”, %15,2’sinin “Daha önceki tur deneyimi”, %7,3’ünün “Seyahat acentası”, %4,5’inin ise
“Reklam” etkeniyle ziyarette bulundukları görülmektedir. Ayrıca %22 oranında “Diğer” cevabı
olduğu için verilen yanıtlar kendi içinde gruplandırılarak 87 katılımcıdan %50,6’sının merak,
%20,7’sinin iş/okul gezisi, %16,1’inin eğitim gezisi, %6,9’unun kişisel gelişim ve %5,7’sinin ise
tarihe saygı etkenleri nedeniyle bölgeyi ziyaret ettiği ortaya çıkmıştır. Katılımcıların, Tarihi Alanı
rehberli tur ile ziyaretleri öncesinde herhangi bir rehberli tura katılıp katılmadıklarına dair
yöneltilen sorunun bulguları incelendiğinde %76’sının geçmişte Tarihi Alanı ziyaret etmeden
önce başka bir rehberli tura katılım gösterdiği, %24’ünün de katılmadığı ortaya çıkmıştır.
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Algılanan Değer Ölçeğinin Faktör Analizine İlişkin Bulgular
Araştırma dâhilindeki anket formunda yer alan algılanan değeri belirlemeye yönelik kullanılan
PERVAL algılanan değer ölçeğinin faktör analizi sonuçlarına Tablo 1’de yer verilmektedir.
Tablo 1. Algılanan Değer Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi Bulguları
Faktör Yükü

Öz
Değer

Açıklanan
Varyans

0,843
0,837
0,774
0,757
0,706

3,761

%26,866

2,748

%19,626

2,133

%15,235

2,060

%14,713

Kalite
Turist rehberinin hizmetinden memnun kaldım.
Turist rehberinin bilgisi yeterliydi.
Tur hizmetleri (rehber, araç, kaptan) kaliteliydi.
Turist rehberinin hizmeti, ödediğim fiyata değdi.
Tur programının içeriği yeterliydi.
Duygusal
Gelibolu Tarihi
hissediyorum.

Alanı’nı

ziyaret

ettiğim

için

iyi

0,839

Keyifli bir tur oldu.
Gelibolu Tarihi Alanı’nı turist rehberi eşliğinde gezmek
beni mutlu etti.
Tura katıldığım için pişman değilim.
Sosyal
Tura katıldığım için çevremden olumlu yorumlar aldım.
Gelibolu Tarihi Alanı’nı ziyaret etmemi çevremdeki
insanlar onayladı.
Çevremdeki insanlar bu tura katılmamı yadırgamadı.

0,752
0,742

Fiyat
Turun fiyatı bütçeme uygundu.
Ekonomik bir turdu.

0,688
0,815
0,789
0,764
0,922
0,917

AÇIKLANAN VARYANS
KAISER-MEYER-OLKIN (KMO)
BARTLETT TESTİ

76,440
0,876
p < 0,000

Analiz sonuçlarında ilk olarak Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik değeri ile Bartlett
testi değerleri göz önünde bulundurulmuştur. KMO örneklem ölçüm değeri (0,876) ve Bartlett
testi değeri (p < 0) sonuçları, faktör analizinin uygulanabilir olduğunu ifade etmektedir. Yapılan
analiz neticesinde “Bu tura katılmak bilgi düzeyimi arttırdı” ile “Fiyatına göre iyi bir hizmet aldım”
ifadeleri binişik yük taşıdığı için analizden çıkarılarak 14 ifade ile analiz tekrar
gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de yer aldığı gibi faktör analizi uygulanan algılanan değer
ölçeğindeki ifadelerin 4 faktöre ayrıldığı tespit edilmiştir. Faktör isimleri, PERVAL ölçeğinin
uyarlandığı Tangpattanakit (2017) tarafından yapılan çalışmada olduğu gibi “Kalite”, “Duygusal”,
“Sosyal” ve “Fiyat” olarak adlandırılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen faktörler çerçevesinde,
5 ifade ile oluşturulan “kalite” faktörünün varyans açıklama oranının %26,866 olduğu ortaya
çıkmaktadır. 4 ifade ile oluşturulan “duygusal” faktörünün varyans açıklama oranı %19,626
olarak görülmektedir. “Sosyal” olarak isimlendirilen 3 ifadeli faktörün varyans açıklama oranının
%15,235 olduğu saptanmaktadır. Dördüncü ve son faktör olan 2 maddeli “fiyat” faktörünün ise
%14,713 varyans açıklama oranına sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 4 faktörün
açıklanan varyans oranının %76,440 olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca orijinalinde fiyat faktörü
altında yer alan “Turist rehberinin hizmeti, ödediğim fiyata değdi” ifadesinin, yapılan analiz
sonucunda kalite faktörü altında yer aldığı tespit edilmiştir.
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Değişkenlerin Regresyon Analizi Sonuçları ve Hipotez Testleri
Rehberli turlarda algılanan değerin, akış deneyimi üzerindeki etkisine ilişkin oluşturulan H1
hipotezi, “Rehberli turlarda algılanan değerin, akış deneyimine etkisi vardır” şeklinde ifade edilmiştir.
Tablo 2’deki bulgular doğrultusunda algılanan değerin, akış deneyimi üzerindeki değişimin
%40,4’ünü açıkladığı ortaya çıkmaktadır (R²=0,404). ANOVA testi sonuçlarına göre de bu
modelin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir (F=266,833; p<0,001). Ayrıca regresyon
katsayılarına göz atıldığında (B=0,752), katılımcıların algılanan değere yönelik algılamalarındaki
bir birimlik artışın, akış deneyimini %75,2 oranında arttırdığı görülmektedir. Bu bağlamda
araştırmanın H1 hipotezi kabul edilmektedir.

Tablo 2. Algılanan Değer ve Akış Deneyiminin Regresyon Analizi Bulguları
R
0,635
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer
Model 1

Kareler Toplamı
Regresyon
42,508
Artık Değer
62,766
Toplam
105,274
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer
Bağımlı Değişken: Akış Deneyimi
Standardize Edilmemiş
Katsayı
B
Std. Hata
Sabit
0,711
0,207
Algılanan Değer
0,752
0,046
Bağımlı Değişken: Akış Deneyimi
Model 1

R²
0,404

Düzeltilmiş R²
0,402

ANOVA
df
1
394
395

Ort. Kare
42,508
0,159

Standardize Edilmiş
Katsayı
BETA
0,635

Standart Hata
0,39913

F
266,833

Sig.
0,000

t

Sig

3,432
16,335

0,001
0,000

Tablo 3’de algılanan duygusal değerin akış deneyimindeki etkisinin regresyon analizine yönelik
bulguları yer almaktadır. Rehberli turlarda algılanan duygusal değerin, akış deneyimi üzerindeki
etkisine ilişkin oluşturulan H11 hipotezi, “Rehberli turlarda algılanan duygusal değerin, akış
deneyimine etkisi vardır” şeklinde belirtilmiştir. Tablo 3’de yer almakta olan R² değerine
bakıldığında algılanan duygusal değerin, akış deneyimi üzerindeki değişimin %34,6’sını
açıkladığı görülmektedir. ANOVA testi sonuçlarına göre, incelenen modelin genel olarak anlamlı
olduğu ortaya çıkmaktadır (F=208,345; p<0,001). Regresyon katsayılarına göre de anket
katılımcılarının algılanan duygusal değere ilişkin algılamalarındaki bir birimlik artış, akış
deneyimini %65,3 oranında arttırmaktadır (B=0,653). Bu bulgulara göre araştırmanın H11 hipotezi
kabul edilmektedir.
Algılanan sosyal değer ile akış deneyimi arasındaki regresyon analizine yönelik bulgular Tablo
4’te yer almaktadır. Rehberli turlarda algılanan sosyal değerin, akış deneyimi üzerindeki etkisine
ilişkin oluşturulan H12 hipotezi, “Rehberli turlarda algılanan sosyal değerin, akış deneyimine etkisi
vardır” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 4’teki bulgular doğrultusunda algılanan sosyal değerin,
akış deneyimi üzerindeki değişimin %18,6’sını açıkladığı ortaya çıkmaktadır (R²=0,186). ANOVA
testi sonuçlarına göre de bu modelin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir (F=89,878;
p<0,001). Ayrıca regresyon katsayılarına göz atıldığında (B=0,397), katılımcıların algılanan sosyal
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değere yönelik algılamalarındaki bir birimlik artışın, akış deneyimini %39,7 oranında arttırdığı
görülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın H12 hipotezi kabul edilmektedir.
Tablo 3. Algılanan Değer (Duygusal) ve Akış Deneyiminin Regresyon Analizi Bulguları
R
R²
0,588
0,346
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Duygusal)
Model 1

Kareler Toplamı
Regresyon
36,413
Artık Değer
68,861
Toplam
105,274
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Duygusal)
Bağımlı Değişken: Akış Deneyimi

Model 1

Standardize Edilmemiş
Katsayı
B
Std. Hata
1,040
0,211

Sabit
Algılanan Değer
0,653
(Duygusal)
Bağımlı Değişken: Akış Deneyimi

Düzeltilmiş R²
0,344

ANOVA
df
1
394
395

Standart Hata
0,41806

Ort. Kare
36,413
0,175

Standardize Edilmiş
Katsayı
BETA

0,045

0,588

F
208,345

Sig.
0,000

t

Sig

4,920

0,000

14,464

0,000

Tablo 4. Algılanan Değer (Sosyal) ve Akış Deneyiminin Regresyon Analizi Bulguları
R
0,431
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Sosyal)
Model 1

Kareler Toplamı
Regresyon
19,554
Artık Değer
85,720
Toplam
105,274
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Sosyal)
Bağımlı Değişken: Akış Deneyimi

Model 1

Standardize Edilmemiş
Katsayı
B
Std. Hata
2,295
0,189

Sabit
Algılanan Değer
0,397
(Sosyal)
Bağımlı Değişken: Akış Deneyimi

R²
0,186

Düzeltilmiş R²
0,184

ANOVA
df
1
394
395

Ort. Kare
19,554
0,219

Standardize Edilmiş
Katsayı
BETA

0,042

0,431

Standart Hata
0,46644

F
89,878

Sig.
0,000

t

Sig

12,123

0,000

9,480

0,000

Tablo 5’te algılanan kalite değerinin akış deneyimi üzerindeki etkisinin regresyon analizine dair
sonuçları bulunmaktadır. Rehberli turlarda algılanan kalite değerinin, akış deneyimi üzerindeki
etkisine ilişkin oluşturulan H13 hipotezi, “Rehberli turlarda algılanan kalite değerinin, akış deneyimine
etkisi vardır” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 5’te yer almakta olan R² değerine bakıldığında
algılanan duygusal değerin, akış deneyimi üzerindeki değişimin %33,1’ini açıkladığı ortaya
çıkmaktadır. ANOVA testi bulgularına göre de modelin anlamlı olduğu ifade edilebilmektedir
(F=194,808; p<0,001). Regresyon katsayılarına göre ise anket katılımcılarının algılanan kalite
değerine yönelik algılamalarındaki bir birimlik artış, akış deneyimini %51,7 oranında
arttırmaktadır (B=0,517). Bu bulgular neticesinde araştırmanın H13 hipotezi kabul edilmektedir.
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Tablo 5. Algılanan Değer (Kalite) ve Akış Deneyiminin Regresyon Analizi Bulguları
R
0,575
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Kalite)
Model 1

Kareler Toplamı
Regresyon
34,830
Artık Değer
70,444
Toplam
105,274
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Kalite)
Bağımlı Değişken: Akış Deneyimi

Model 1

Standardize Edilmemiş
Katsayı
B
Std. Hata
1,774
0,166

Sabit
Algılanan Değer
0,517
(Kalite)
Bağımlı Değişken: Akış Deneyimi

R²
0,331

Düzeltilmiş R²
0,329

ANOVA
df
1
394
395

Ort. Kare
34,830
0,179

Standardize Edilmiş
Katsayı
BETA

0,037

0,575

Standart Hata
0,42284

F
194,808

Sig.
0,000

t

Sig

10,663

0,000

13,957

0,000

Tablo 6’da algılanan fiyat değerinin akış deneyimi üzerindeki etkisine ilişkin regresyon
analizinin sonuçları yer almaktadır. Algılanan fiyat değerinin, akış deneyimi üzerindeki etkisine
yönelik oluşturulan H14 hipotezi, “Rehberli turlarda algılanan fiyat değerinin, akış deneyimine etkisi
vardır” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 6’daki bulgular doğrultusunda algılanan fiyat değeri, akış
deneyimi üzerindeki değişimin %6,6’sını açıklamaktadır (R²=0,064). ANOVA testi sonuçlarına
göre de bu modelin anlamlı olduğu görülmektedir (F=27,969; p<0,001). Ayrıca regresyon
katsayılarına göz atıldığında, katılımcıların algılanan fiyat değerine yönelik algılamalarındaki bir
birimlik artışın, akış deneyimini %16,5 oranında arttırdığı görülmektedir (B=0,165). Bu bağlamda
araştırmanın H14 hipotezi kabul edilmektedir.
Tablo 6. Algılanan Değer (Fiyat) ve Akış Deneyiminin Regresyon Analizi Bulguları
R
0,275
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Fiyat)
Model 1

Kareler Toplamı
Regresyon
6,978
Artık Değer
98,296
Toplam
105,274
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Fiyat)
Bağımlı Değişken: Akış Deneyimi

Model 1

Standardize Edilmemiş
Katsayı
B
Std. Hata
3,383
0,133

Sabit
Algılanan Değer
0,165
(Fiyat)
Bağımlı Değişken: Akış Deneyimi

R²
0,066

Düzeltilmiş R²
0,064

ANOVA
df
1
394
395

Ort. Kare
6,978
0,249

Standardize Edilmiş
Katsayı
BETA

0,031

0,257

Standart Hata
0,49948

F
27,969

Sig.
0,000

t

Sig

25,346

0,000

5,289

0,000

Bu bulgular doğrultusunda, birim artışıyla akış deneyimini en çok arttıran bağımsız değişkenler
sırasıyla algılanan duygusal değer (B=0,653), algılanan kalite değeri (B=0,517), algılanan sosyal
değer (B=0,397) ve algılanan fiyat değeri (B=0,165) olarak ortaya çıkmaktadır.
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Algılanan değerin davranışsal niyet üzerindeki etkisinin regresyon analizi sonuçlarına Tablo 7’de
yer verilmiştir. Algılanan değerin, davranışsal niyet üzerindeki etkisine yönelik oluşturulan H2
hipotezi, “Rehberli turlarda algılanan değerinin, davranışsal niyete etkisi vardır” şeklinde ifade
edilmiştir. Tablo 7’deki bulgular doğrultusunda algılanan değer, davranışsal niyete ilişkin
değişimin %51,4’ünü açıklamaktadır (R²=0,514). ANOVA testi sonuçları ise bu modelin anlamlı
olduğunu göstermektedir (F=417,127; p<0,001). Ayrıca regresyon katsayıları dikkate alındığında,
katılımcıların algılanan kalite değerine yönelik algılamalarındaki bir birimlik artışın, davranışsal
niyeti %102,2 oranında arttırdığı görülmektedir (B=1,022). Bu bağlamda araştırmanın H2 hipotezi
kabul edilmektedir.
Tablo 7. Algılanan Değer ve Davranışsal Niyetin Regresyon Analizi Bulguları
R
0,717
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer
Model 1

Kareler Toplamı
Regresyon
78,558
Artık Değer
74,202
Toplam
152,760
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet
Standardize Edilmemiş
Katsayı
B
Std. Hata
Sabit
-0,143
0,225
Algılanan Değer
1,022
0,050
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet
Model 1

R²
0,514

Düzeltilmiş R²
0,513

ANOVA
df
1
394
395

Ort. Kare
78,558
0,188

Standardize Edilmiş
Katsayı
BETA
0,717

Standart Hata
0,43397

F
417,127

Sig.
0,000

t

Sig

-0,635
20,424

0,526
0,000

Tablo 8’de algılanan duygusal değerin davranışsal niyet üzerindeki etkisinin regresyon analizine
yönelik bulguları yer almaktadır. Rehberli turlarda algılanan duygusal değerin, davranışsal niyet
üzerindeki etkisine ilişkin oluşturulan H21 hipotezi, “Rehberli turlarda algılanan duygusal değerin,
davranışsal niyete etkisi vardır” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 8’de yer alan R² oranı
incelendiğinde algılanan duygusal değerin, davranışsal niyetteki değişikliğin %47,3’ünü ifade
ettiği ortaya çıkmaktadır. ANOVA testi sonuçlarına göre ilgili modelin anlamlı olduğu ortaya
çıkmaktadır (F=353,145; p<0,001). Regresyon katsayılarına göre de anket katılımcılarının
algılanan duygusal değere ilişkin algılamalarındaki bir birimlik artış, davranışsal niyeti %91,9
oranında arttırmaktadır (B=0,919). Söz konusu bulgular ışığında araştırmadaki H21 hipotezi kabul
edilmektedir.
Algılanan sosyal değerin davranışsal niyetteki etkisinin regresyon analizine yönelik bulgulara
Tablo 9’da yer verilmektedir. Algılanan sosyal değerin akış deneyimi üzerindeki etkisini
belirlemek için oluşturulan H22 hipotezi “Rehberli turlarda algılanan sosyal değerin, davranışsal niyete
etkisi vardır” şeklinde belirtilmiştir. Tablo 9’a göre davranışsal niyete ilişkin değişimin %18,1’i
algılanan sosyal değer ile açıklanabilmektedir (R²=0,181). ANOVA sonuçlarına bakıldığında da
bu modelin anlamlı olduğu görülmektedir (F=87,082; p<0,001). Ayrıca regresyon katsayılarına
göre algılanan sosyal değerin bir birimlik artışı, davranışsal niyet üzerinde %47,2 oranında artış
sağlamaktadır (B=0,472). Bu bulgular neticesinde algılanan sosyal değerin davranışsal niyet
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilerek araştırmanın H22 hipotezi kabul
edilmektedir.
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Tablo 8. Algılanan Değer (Duygusal) ve Davranışsal Niyetin Regresyon Analizi Bulguları
R
0,688
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Duygusal)
Model 1

Kareler Toplamı
Regresyon
72,203
Artık Değer
80,557
Toplam
152,760
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Duygusal)
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet

Model 1

Standardize Edilmemiş
Katsayı
B
Std. Hata
0,157
0,229

Sabit
Algılanan Değer
0,919
(Duygusal)
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet

R²
0,473

Düzeltilmiş R²
0,471

ANOVA
df
1
394
395

Ort. Kare
72,203
0,204

Standart Hata
0,45217

F
353,145

Standardize Edilmiş
Katsayı
BETA

0,049

0,688

Sig.
0,000

t

Sig

0,687

0,492

18,792

0,000

Tablo 9. Algılanan Değer (Sosyal) ve Davranışsal Niyetin Regresyon Analizi Bulguları
R
R²
0,425
0,181
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Sosyal)

Düzeltilmiş R²
0,179

Model 1

Standart Hata
0,56350

ANOVA
Kareler Toplamı
Regresyon
27,651
Artık Değer
125,108
Toplam
152,760
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Sosyal)
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet

Model 1

df
1
394
395

Standardize Edilmemiş
Katsayı
B
Std. Hata
2,315
0,229

Sabit
Algılanan Değer
0,472
(Sosyal)
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet

0,051

Ortalama Kare
27,651
0,318

Standardize Edilmiş
Katsayı
BETA
0,425

F
87,082

Sig.
0,000

t

Sig

10,120

0,000

9,332

0,000

Tablo 10’da algılanan kalite değerinin davranışsal niyet üzerindeki etkisinin regresyon analizi
bulguları bulunmaktadır. Algılanan kalite değerinin, akış deneyimi üzerindeki etkisine yönelik
oluşturulan H23 hipotezi, “Rehberli turlarda algılanan kalite değerinin, davranışsal niyete etkisi vardır”
şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 10’daki bulgular doğrultusunda algılanan kalite değeri,
davranışsal niyete ilişkin değişimin %43,2’sini açıklamaktadır (R²=0,432). ANOVA testi sonuçları
ise bu modelin anlamlı olduğunu göstermektedir (F=299,110; p<0,001). Ayrıca regresyon
katsayıları dikkate alındığında, katılımcıların algılanan kalite değerine yönelik algılamalarındaki
bir birimlik artışın, davranışsal niyeti %71,2 oranında arttırdığı görülmektedir (B=0,712). Bu
bağlamda araştırmanın H23 hipotezi kabul edilmektedir.
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Tablo 10. Algılanan Değer (Kalite) ve Davranışsal Niyetin Regresyon Analizi Bulguları
R
0,657
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Kalite)
Model 1

Kareler Toplamı
Regresyon
65,923
Artık Değer
86,837
Toplam
152,760
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Kalite)
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet

Model 1

Standardize Edilmemiş
Katsayı
B
Std. Hata
1,265
0,185

Sabit
Algılanan Değer
0,712
(Kalite)
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet

R²
0,432

ANOVA
df
1
394
395

Düzeltilmiş R²
0,430

Standart Hata
0,46947

Ortalama Kare
65,923
0,220

F
299,110

Standardize Edilmiş
Katsayı
BETA

0,041

0,657

Sig.
0,000

t

Sig

6,848

0,000

17,295

0,000

Algılanan fiyat değerinin davranışsal niyete etkisinin regresyon analizi bulguları Tablo 11’de
belirtilmektedir. Rehberli turlarda algılanan fiyat değerinin, davranışsal niyet üzerindeki etkisine
ilişkin oluşturulan H24 hipotezi, “Rehberli turlarda algılanan fiyat değerinin, davranışsal niyete etkisi
vardır” şeklinde belirtilmiştir. Tablo 11’deki bulgular neticesinde algılanan fiyat değerinin,
davranışsal niyete ilişkin değişimin %9,8’ini açıkladığı görülmektedir (R²=0,098). ANOVA testi
sonuçları ise bu modelin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu ifade etmektedir (F=42,740; p<0,001).
Bununla birlikte regresyon katsayılarına (B=0,242) bakıldığında, katılımcıların algılanan sosyal
değere yönelik algılamalarındaki bir birimlik artışın, davranışsal niyeti %24,2 oranında arttırdığı
görülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın H24 hipotezi kabul edilmektedir.
Tablo 11. Algılanan Değer (Fiyat) ve Davranışsal Niyetin Regresyon Analizi Bulguları
R
0,313
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Fiyat)
Model 1

Kareler Top.
Regresyon
14,949
Artık Değer
137,811
Toplam
152,760
Bağımsız Değişken: Algılanan Değer (Fiyat)
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet

Model 1

Standardize Edilmemiş
Katsayı
B
Std. Hata
3,418
0,158

Sabit
Algılanan Değer
0,242
(Fiyat)
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet

R²
0,098

Düzeltilmiş R²
0,096

ANOVA
df
1
394
395

Ort. Kare
14,949
0,350

Standardize Edilmiş
Katsayı
BETA

0,037

0,313

Standart Hata
0,59142

F
42,740

Sig.
0,000

t

Sig

21,627

0,000

6,538

0,000

Bu bulgular ışığında, birim artışıyla davranışsal niyeti en çok arttıran bağımsız değişkenler
sırasıyla algılanan duygusal değer (B=0,919), algılanan kalite değeri (B=0,712), algılanan sosyal
değer (B=0,472) ve algılanan fiyat değeri (B=0,242) olarak tespit edilmiştir.
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Akış deneyiminin davranışsal niyetteki etkisinin regresyon analizine yönelik bulgularına Tablo
12’de yer verilmektedir. Rehberli turlarda akış deneyiminin, davranışsal niyet üzerindeki etkisine
ilişkin belirlenen H3 hipotezi, “Rehberli turlarda akış deneyiminin, davranışsal niyete etkisi vardır”
şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 12’de belirtilen R² değeri dikkate alındığında akış deneyiminin
%40,4 oranında davranışsal niyetteki değişikliği ifade ettiği tespit edilmiştir. ANOVA testi
sonuçlarına göre ilgili modelin anlamlı olduğu görülmektedir (F=267,341; p<0,001). Regresyon
katsayılarına göre ise anket katılımcılarının akış deneyimine yönelik algılamalarındaki bir
birimlik artışın, davranışsal niyeti %76,6 oranında arttırdığı görülmektedir (B=0,766). Bu bulgular
dahilinde araştırmanın H3 hipotezi kabul edilmektedir.
Tablo 12. Akış Deneyimi ve Davranışsal Niyet Arasındaki Regresyon Analizi Bulguları
R
0,636
Bağımsız Değişken: Akış Deneyimi
Model 1

Kareler Toplamı
Regresyon
61,752
Artık Değer
91,008
Toplam
152,760
Bağımsız Değişken: Akış Deneyimi
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet
Standardize Edilmemiş
Katsayı
B
Std. Hata
Sabit
1,311
0,192
Akış Deneyimi
0,766
0,047
Bağımlı Değişken: Davranışsal Niyet
Model 1

R²
0,404

Düzeltilmiş R²
0,403

ANOVA
df
1
394
395

Ort. Kare
61,752
0,231

Standart Hata
0,48061

F
267,341

Standardize Edilmiş
Katsayı
BETA
0,636

t

Sig

6,810
16,351

0,000
0,000

Algılanan Değer

R²= 0,404
Duygusal Değer

Sosyal Değer

R²= 0,473
R²= 0,346

R²= 0,514

Kalite Değeri

R²= 0,181

R²= 0,186

Sig.
0,000

R²= 0,331

Fiyat Değeri

R²= 0,066
R²= 0,432

R²= 0,098

R²= 0,404

Akış Deneyimi

Davranışsal Niyet

Şekil 2. Araştırmanın Sonuç Modeli
Tüm veriler ışığında duygusal, kalite, sosyal ve fiyat açısından olumlu algılara sahip
katılımcıların akış ile mutlu bir deneyim edindikleri ve aynı zamanda algılanan değer ile akış
deneyiminin etkisiyle olumlu yorumda bulunma, tavsiye etme ve tekrar ziyaret etme gibi olumlu
davranışsal niyetlerin oluşmasını sağladığı sonucuna varılarak, çalışmanın amaçları
doğrultusunda belirlenen 11 hipotez kabul edilmiştir. Araştırmanın sonuç modeli Şekil 2’de yer
almaktadır.
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Tüm bulgular doğrultusunda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nda gerçekleştirilen
rehberli turlarda, katılımcıların başta duygusal ve kalite olarak algıladıkları değerlerin yüksek
olduğu ve bu algılamalarla şekillenen sosyo-psikolojik durumun getirdiği mutluluk ve
memnuniyetle katılımcılarda akış deneyimi yaşattığı, bu bağlamda algılanan değerin akış
deneyimini doğrudan etkilediği görülmektedir. Kim ve Thapa (2018) tarafından yapılan
çalışmada da algılanan değerin kalite değeri, sosyal değeri ve duygusal değerinin akış
deneyimini ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde etkilediği ortaya çıkmıştır. Benzer sonuca
varan Dülger (2019) de turistlerin algılarının memnuniyet ve davranışsal niyete olumlu yönde
etkisi olduğunu, turist memnuniyetinin olumlu davranışsal niyetlere yol açtığını belirtmiştir.
Akış deneyiminin getirdiği mutluluk, haz gibi duyguların hizmete yönelik değerlendirmeleri
etkilemesiyle katılımcıların olumlu davranışsal niyetler sergilediği; özellikle tavsiyeye ve tekrar
ziyarete yönelik niyetin öne çıktığı tespit edilmiştir. Akış deneyiminin, davranışsal niyetin tekrar
ziyaret niyeti boyutunu etkilediği, Karaca’nın (2018) yüksek lisans tezinde de ortaya
konulmuştur. Ayrıca katılımcıların algıladıkları değerlerin de doğrudan kalite ve memnuniyet
düzeyiyle şekillenen davranışsal niyetleri doğru oranda etkilediği sonucuna varılabilmektedir.
Akkılıç ve Varol’un (2015) çalışmasında, turistin algılanan değer boyutlarının, davranışsal niyete
olumlu ve anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Benzer sonuca varılan İlban ve
diğerlerinin (2016) çalışmasında, algılanan hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetinde olumlu
ve anlamlı bir etki oluşturduğu; müşteri memnuniyetinin de davranışsal niyetlere olumlu ve
anlamlı bir etki meydana getirdiği görülmüştür. Algılanan değer, akış deneyimi ve davranışsal
niyet arasındaki olumlu ve anlamlı ilişki ise Çeşmeci’nin (2018) doktora tezi sonuçlarıyla
benzerlik taşımaktadır.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; gelecekteki çalışmalara, turist rehberlerine,
kamu kurumlarına, Turist Rehberleri Birliği’ne (TUREB), turist rehberleri meslek odalarına ve
seyahat acentalarına birtakım öneriler sunulmaktadır. Çalışmada yer alan araştırma modeli farklı
turistik deneyimlere yönelik araştırmalarda kullanılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir.
Ayrıca savaş alanları gibi milli ve manevi değerlerin yoğun hissedildiği destinasyonlara yapılan
turlarda, turist rehberinin hikayeleştirme teknikleri ile akış deneyimi veya farklı değişkenler
arasındaki ilişkinin inceleneceği çalışmalar yapılabilir. Bununla birlikte, Covid-19 salgını
nedeniyle turistik ürünler bazında organize edilen “temassız turlar, çadır konaklamalı turlar”
gibi farklı turizm deneyimleri üzerine, algılanan değer boyutlarından biri olan epistemik değere
yönelik araştırmalar yapılabilir.
Ankete katılım sağlayan turistlerin tura dair kalite algılarının, turist rehberinin bilgi ve hizmet
düzeyinden etkilendiği bulgular arasında görülmektedir. Usullu’nun (2019) çalışmasında da
turist rehberlerine yönelik algılanan hizmet kalitesinin davranışsal niyetler üzerinde önemli
etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Nitekim turist rehberlerinin, Tarihi Alan’da
gerçekleştirdikleri turlarda anlatımlarını hikayeleştirerek ve yorumlayarak anlatım içeriklerini
zenginleştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Tarihi Alan’a gerçekleştirilen turlarda, tur programının
yeterliliğine dair düşük oranda olumlu cevaplar verildiği için turist rehberlerinin, konaklamalı
tur programları hazırlayarak bu turların satışını gerçekleştirmeleri için seyahat acentalarını teşvik
etmeleri faydalı olabilir.
Anket katılımcılarının bölgeyi ziyaret etmelerindeki etkenlerin başında arkadaş/akraba tavsiyesi
olduğu ve reklam etkeninin en düşük etken olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Nitekim
Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan

1216

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1200-1219.

Başkanlığı tarafından bölgenin özellikle turist rehberi eşliğinde ziyaret edilmesine yönelik çeşitli
reklam çalışmaları yapılması, bölgeye bireysel gelen ziyaretçilerin rehberli tura katılmaları için
teşvik edilmeleri katkı sağlayabilir.
Çalışmanın sonuçları bağlamında, katılımcıların bölgeyi ziyaret deneyimlerinden memnun
kalmaları, keyifli olduğunu düşünmeleri, olumlu yorum, tavsiye ve tekrar ziyaret gibi
davranışlar göstermelerinde rehberli turların önemli olduğu ortaya konulmuştur. Bu
değerlendirmelerde de turist rehberinin bilgisinin önemli bir yer edindiği tespit edilmiştir.
Nitekim Turist Rehberleri Birliği denetiminde, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası’nın
yürütücülüğünde ve diğer illerdeki meslek odalarının işbirliğiyle Gelibolu Tarihi Alanı’na
yönelik uzmanlık eğitimlerinin sıklaştırılmasıyla, bölgede çalışmak isteyen rehberlerin bilgi ve
pratiğe dair kendilerini geliştirmelerine imkan oluşturulabilir.
Katılımcıların kalite algılarına ilişkin sonuçlarda tur programının içeriğinin yeterliliğini belirten
ifade en düşük ortalamaya sahip ifade olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca akış deneyimine yönelik
ifadelerde mekânların yeterince gezilebildiğine, zamanın iyi kullanıldığına dair olan ifade düşük
ortalamaya sahip olan ifadeler arasındadır. Bu duruma, bölgeye ağırlıklı olarak uzak şehirlerden
günübirlik turların düzenlenmesinden dolayı programın ve zamanın kısıtlı olmasının neden
olduğu düşünülmektedir. Nitekim seyahat acentalarının bölgeye yönelik konaklamalı
programları sıklaştırmaları ve Gelibolu Tarihi Alanı’na tam gün ayrılacak şekilde program
düzenlemeleri önerilmektedir. Katılımcıların, bölgeyi ziyaret faktörleri arasında turist rehberinin
ve daha önceki tur deneyiminin de önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Bu noktada seyahat
acentalarının Gelibolu Tarihi Alanı’nın dahil olduğu tur programlarını, turu gerçekleştirecek
turist rehberinin adıyla satışa çıkarmaları katılım sayısının artmasını sağlayabilir.
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Research, Tourism Management ve Journal of Travel Research dergilerindeki toplam 137 makale
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çalışmalarında bu teorinin tek başına teorik alt yapıyı oluşturduğu ancak zaman içinde bilimsel
açıklamada eksik ya da zayıf kalan yönlerini tamamlamak üzere başka teorilerle desteklendiği
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GİRİŞ
Turizm doğası gereği turisti, ev sahibi toplumu ve işletmeleri bir araya getiren bir yapıya sahiptir.
Hangi turizm türü ya da hangi turistik faaliyet için olursa olsun turistlerin gittikleri
destinasyonda yaşayan insanlarla etkileşim kurması, turizmin bir gerekliliğidir. Bir
destinasyondaki turizm kaynaklı etkileşimlerin ve hareketliliğin bölgeye ve orada yaşayan
topluma olan olumlu ve olumsuz etkileri, toplumun turizmin etkilerine ve faydalarına yönelik
algıları, toplumun turizme katılımı ve desteği gibi konular geride bıraktığımız 30 yıl boyunca
sıklıkla araştırmalara konu olmuştur (Ap, 1992; Jurowski, Uysal ve Williams, 1997; Jurowski ve
Gursoy, 2004; Kanwal vd., 2020; Nunkoo, Smith ve Ramkissoon, 2013; Özel ve Kozak, 2017; Wang
ve Pfister, 2008 vb.). Sosyal Değişim Teorisi bu araştırmalarda en çok yararlanılan teorilerden
birisidir. Öte yandan, değişim ilişkilerine rasyonel ve sistematik yaklaşması, sosyal etkileri göz
ardı etmesi gibi sebeplerle de çokça eleştirilere hedef olmuştur.
Kökleri 1920’li yıllara kadar uzanan (Malinowski, 1922; Mauss, 1925) Sosyal Değişim Teorisi
antropoloji, sosyoloji, sosyal-psikoloji, ekonomi, yönetim ve de turizm gibi pek çok disiplinde
kabul görmüş ve araştırmaların teorik alt yapısında sıklıkla kullanılmıştır (Blau, 1964; Emerson,
1962; Firth, 1967; Homans, 1958 vb.). Sosyal Değişim Teorisi’nin en temel varsayımı taraflar
arasında meydana gelecek bir değişim neticesinde, elde edilecek faydanın maliyetten büyük
olması durumunda bireylerin değişime katılmaya istekli olacağıdır (Blau, 1964). Turizm
bağlamında ise turizmin olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik tutumun, yerel halkın turizme
desteğini etkilediği varsayımı hâkimdir (Ap, 1992).
Bir araştırmanın bilimsel ve nitelikli kabul edilebilmesi için bir teoriden besleniyor olması önemli
bir gerekliliktir. Bilindiği üzere, bilimsel araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişkileri
açıklamak ve bu yolla evreni anlamlı kılmak esastır (Yıldırım, 2008). Bilimin temel amacı, olay ve
olguları anlamak ve açıklamaktır. Bu amaçla teoriler yaratılabilir ve bu teoriler test edilebilir.
Teori en basit haliyle bir şeyin nasıl çalıştığını anlamaktır (Shoemaker, Tankard ve Lasorsa, 2004).
Teorilerin başlıca işlevi gözlem ya da ölçüm yoluyla saptanmış ilişkileri açıklamaya ya da bu
ilişkileri önceden tahmin etmeye yardım etmektir (Yıldırım, 2008). Teoriler hem bir araştırmanın
tasarlanmasında bakış açısı sağlayarak yol gösterici olabilirken hem de bilgiyi yoğunlaştırma ve
depolama işlevleriyle araştırma bulgularının yorumlanmasında, geleceğe aktarılmasında önemli
rol oynamaktadır (Shoemaker, Tankard ve Lasorsa, 2004). Diğer bir deyişle, araştırmanın türüne
göre değişmekle birlikte teoriler araştırma sorusunu şekillendirecek biçimde bir araştırmanın
başlangıcında ya da elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmanın bir sonucu da olabilirler
(Creswell, 2003). Dolayısıyla teori olmaksızın elde edilen bulguların ve ilişki ağlarının bilgi yığını
olmaktan öteye geçemeyeceğini ve herhangi bir teorik dayanağı olmayan araştırmaların
bilimsellikten uzak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Bilimsel araştırmalarda teori kullanmanın önemine atfen Sosyal Değişim Teorisi’nin aldığı
eleştirilere rağmen günümüzde de hala yaygın şekilde kullanılıyor olması, bu araştırmanın temel
problemini oluşturmaktadır. Buradan hareketle araştırmanın amacı, Sosyal Değişim Teorisi’nin
son çeyrek yüzyıldaki seyrine ayna tutmaktır. Ayrıca teorinin turizm araştırmalarında hangi
kavram ve teorilerle birlikte kullanıldığı ortaya konarak gelecekteki potansiyel araştırmalar için
yol göstermek amaçlanmaktadır. Bu çalışmada turizm alanında Sosyal Değişim Teorisi’yle ilgili
son 25 yılda yayımlanmış makaleler basım yılı, yazar sayısı, katkı sağlayan ülkeler, yazarların
kurumlar arası işbirliği durumu, araştırma türü, Sosyal Değişim Teorisi’yle birlikte kullanılan
kavramlar ve teoriler gibi parametreler temelinde keşifsel bir yaklaşımla incelenmiştir. İlk olarak
literatür taraması kapsamında sosyal değişim kavramı tanımlanarak Sosyal Değişim Teorisi’nin
tarihsel gelişimi, teorinin turizm araştırmalarındaki yeri ve turizm bağlamında teoriye yöneltilen
eleştirilere yer verilmiştir. Daha sonra araştırmaya dâhil edilen makaleleri, belirlenen
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parametreler çerçevesinde bibliyometrik analiz ve içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Son
olarak araştırma bulguları tartışılmış ve gelecekteki araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

LİTERATÜR TARAMASI
Turist-yerel halk karşılaşması, yerel halkın turizme yönelik algıları, turizme katılımı ve desteği
gibi konular turizm literatüründe oldukça büyük bir ilgi görmektedir. Turist ve yerel halk
karşılaşmasını ele alan ilk çalışmalar, ateorik olması bakımından eleştirilse de (Gursoy ve
Rutherford, 2004) sonraki çalışmalarda, araştırmacılar bir dizi teoriden yararlanmaya
başlamışlardır. Sosyal Değişim Teorisi, turist-yerel halk karşılaşmasını anlamlandırmak üzere
yapılan araştırmalara en önemli teorik katkıyı sağlayan teorilerden biridir (Nunkoo, 2016). Sosyal
Değişim Teorisi, bireyler arasındaki sosyal ilişkileri bir tür kaynak değiş tokuşu olarak gören en
eski sosyal davranış teorilerine kadar uzanmaktadır (Lambe, Wittmann ve Spekman, 2001).
Sosyal Değişim Teorisi ile ilgili araştırmaların temelleri 1920’lere dayanmaktadır (Malinowski,
1922; Mauss, 1925). Sonrasında antropoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji gibi disiplinler ile ekonomi,
turizm, örgütsel davranış gibi alanlar arasında köprü kuran çalışmalarda, insan davranışlarını
incelemek üzere sıklıkla ele alınmıştır (Emerson, 1962; Firth, 1967; Homans, 1958 vb.).
Sosyal Değişim Teorisi, bireyler ve gruplar arasındaki etkileşimlerde maddi ve maddi olmayan
kaynakların değişiminden ortaya çıkan sosyal ilişkileri incelemektedir (Homans, 1961:13). Teori
temel olarak sosyal ilişkilerin tarafları arasında meydana gelen mübadelelerin özelliklerini
anlamaya, ilişkilerdeki fayda-maliyet algılarına, bunların ilişki tatminindeki etkilerine ve
çıkarımlarına odaklanmaktadır (Ward ve Berno, 2011; Kaynak ve Marandu, 2006). Teorisyenler,
sosyal değişimin karşılıklı yükümlülükler içeren bir etkileşimler dizisi olduğu konusunda hem
fikirdir (Blau, 1964; Emerson, 1976). Homans (1958), sosyal değişimi, “en az iki birey arasında
gerçekleşen soyut ya da somut; az ya da çok ödüllendirici veya maliyetli değişim faaliyetleri”
şeklinde tanımlamıştır. Kaynak Teorisi’ne göre “sevgi, statü, bilgi, para, mal ve hizmet” olmak
üzere altı farklı mübadele kaynağı bulunmaktadır (Cropanzano ve Mitchell, 2005:890). Buna göre
insanlar değer arayışında olduklarında bir etkileşim sürecine dâhil olmakta ve etkileşim
sürecinde gerçekleşecek değiş tokuşun fayda ve maliyetlerini değerlendirdikten sonra, ilgili
mübadeleye katılmaya karar vermektedirler. Fayda ve maliyet kavramlarına açıklık getirmek
gerekirse, maliyetler değişim sürecinde ortaya çıkan para, zaman ve enerji kaybı gibi negatif
sonuçları ifade ederken; faydalar ise değişim sürecinde elde edilen para, ürün, hizmet, bilgi, sevgi
ve statü gibi pozitif sonuçları ifade etmektedir (Özel ve Kozak, 2017).
Ap (1992), Sosyal Değişim Teorisi’ni “bireyler ve gruplar arasındaki bir etkileşim durumunda
ortaya çıkan mübadelenin kaynaklarını anlamaya yönelik genel bir sosyolojik teori” şeklinde
tanımlamıştır (ss.668). Söz konusu etkileşimlerin birbirine ve diğer insanların eylemlerine bağlı
olduğu görülmektedir (Blau, 1964). Değiş tokuş sürecinin olumlu çıktıları olacağını algılayan bir
bireyin mübadeleye yaklaşımı, sürecin olumsuz çıktıları olacağını düşünen bir bireyinkinden
farklı olabilmektedir (Gursoy, Jurowski ve Uysal, 2002). Bu bakımdan Sosyal Değişim Teorisi’nin,
insanlar/gruplar arasındaki sembolik ya da fiziksel kaynakların değişimini ve onlar arasındaki
etkileşim sürecini açıklamanın yollarını aradığını söylemek mümkündür (Sharpley, 2014).
İlgili literatür incelendiğinde, yerel halkın turizmin gelişmesiyle ve etkileriyle ilgili algılarını,
tutumlarını açıklamada Sosyal Temsil Teorisi (Shakeela ve Weaver, 2018), Paydaş Teorisi
(Nicholas, Thapa ve Ko, 2009), Sosyal Kimlik Teorisi (Wong vd., 2019), Duygusal Aktarım Teorisi
(Garau-Vadell, Gutiérrez-Taño ve Díaz-Armas, 2019), Sebepli Eylem Teorisi (Chen ve Raab, 2012)
gibi farklı teorilerden yararlanıldığı bilinmektedir. Bunlardan biri olan Sosyal Değişim
Teorisi’nin turistlerle ev sahibi halk arasındaki ilişkileri, yerel halkın turizme yönelik algılarını
ve toplumlarda turizmin etkilerini derinlemesine incelemede yaygın biçimde kullanılan, etkili
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bir teori olduğu görülmektedir (Deccio ve Baloglu, 2002). Turizmin beraberinde hem faydalar
hem de birtakım maliyetler getirmesi ve teorinin en az iki birey arasındaki mübadeleye
odaklanması (Homans, 1958), yerli halkın turizmle ilgili tutumlarını açıklamada Sosyal Değişim
Teorisi’nin uygun bir teori olduğunu göstermiş ve teori pek çok araştırmacı tarafından da kabul
görmüştür. Ayrıca turizm bağlamındaki değişim ilişkilerinde en çok tercih edilen çıktılardan olan
memnuniyetin, yerel halk-turist arasındaki etkileşim ve değişimin soyut bir çıktısı oluşu ve hem
turistler hem de yerliler için önemi, Sosyal Değişim Teorisi’nin turizm bağlamında gördüğü
kabulü kanıtlar niteliktedir (Özel ve Kozak, 2017). Dolayısıyla teori, örtük ya da açık olmak üzere
baskın biçimde turizm alanında gerçekleştirilen çok sayıda araştırmanın temelini
oluşturmaktadır (Adongo, Kim ve Elliot, 2019; Andereck, Valentine, Knopf ve Vogt, 2005;
Caneday ve Zeiger, 1991; Coulson, MacLaren, McKenzie ve O’Gorman, 2014; Gannon,
Rasoolimanesh ve Taheri, 2020; Jurowski ve Gursoy, 2004; Jurowski, Uysal ve Williams, 1997;
Kanwal vd., 2020; King, Pizam ve Milman, 1993; Lee ve Back, 2003; Nunkoo ve Gursoy, 2012;
Wang ve Pfister, 2008).
Teoriye göre ev sahibi toplumdaki bireylerin turizme karşı tutumları heterojen özelliktedir ve
toplumdaki bireylerin turizme yönelik tutumları turizm endüstrisinin fayda ve maliyetlerine
bağlı olarak farklılaşabilmektedir (Nunkoo, Smith ve Ramkissoon, 2013). Sosyal Değişim
Teorisi’ni turizm bağlamında ele alan araştırmacılar, turizme ve turizm gelişimine olan desteğin
turizmin etkilerine yönelik algılardan etkilendiğini ileri sürmektedirler (Ward ve Berno,
2011:1557). Bilindiği üzere turizmin bir toplumda başta ekonomik olmak üzere sosyal ve çevresel
maliyetleri ile birlikte faydaları da olmaktadır. Buradan hareketle turizmin ekonomik, çevresel
ve sosyo-kültürel etkileri olumlu olduğunda turistlere olan tutum da olumlu olmaktadır (Özel
ve Kozak, 2017). Turizm faaliyetlerinin temel tarafları olan ev sahibi toplum ve turistler arasında
kaynakların değişimi neticesinde ortaya çıkacak fayda ve maliyetlerin dengeli olması arzu
edilmektedir. Bu denge sağlandığında taraflarda memnuniyet ortaya çıkacağı varsayılmaktadır.
Eğer mübadele sürecinde fayda-maliyet dengesi bozulursa, etkileşim süreci olumsuz
etkilenebilmekte ve mübadele gerçekleşmemektedir (Sharpley, 2014).
Teoriye göre bir turizm destinasyonunda yaşayan yerliler maliyete kıyasla daha fazla fayda elde
edecekleri zaman turistlerle mübadeleye girmeye daha istekli olmaktadırlar (Andriotis ve
Vaughan, 2003; Deccio ve Baloglu, 2002). Diğer bir deyişle, ev sahibi toplum ile turistlerin bu
mübadeleden elde edecekleri faydayı optimize etme çabasında oldukları ileri sürülmektedir
(Sharpley, 2008). Bireysel olarak turizmin hali hazırdaki ya da potansiyel faydalarının farkına
varan sakinlerin (yerel arazi sahipleri, yatırımcılar, turizm sektöründe çalışanlar vb.) bölgedeki
turizm gelişimine ve turistlere yönelik daha olumlu tutum sergilemeleri söz konusu olmaktadır.
Öte yandan, bölgedeki turizm etkinliği büyüdükçe ve turistler ile sakinler arasındaki etkileşimin
olumsuz sonuçları arttıkça, bölgenin olgunluk ve doyuma ulaşma düzeylerine de bağlı olarak
sakinler turistlere karşı daha fazla kızgınlık gösterebilmekte ve hoşgörüsüz davranabilmektedir
(Andriotis ve Vaughan, 2003; Kaynak ve Marandu, 2006).
Yerel halkın turistlere, tur operatörlerine, turizm girişimcilerine sundukları hizmetler ya da
maruz kaldıkları etkiler karşılığında bunlara eş değer nitelikte faydalar sağlama beklentisinde
oldukları bilinmektedir. Bölge sakinleri turizm kaynaklı değiş tokuştan elde edecekleri faydalara
ek olarak bölgedeki turizmin gelişmesini destekleme, misafirperver ve hoşgörülü olma, turizm
faaliyetlerinin neden olduğu kirliliği ve trafik sıkışıklığını tolere etme, turistlere öncelik verme ve
benzeri davranışlar da gösterebilmektedir. Dolayısıyla Sosyal Değişim Teorisi, bir bölgede
turizmin gelişmesi için toplumun desteği ve yerel halkın katılımının kabulünü vurgulamaktadır
(Kaynak ve Marandu, 2006). Ap (1992) de yerlilerin turizmin gelişimine yönelik
değerlendirmelerinin ve turizmi destekleme eğilimlerinin, turizmden elde edecekleri fayda ve
katlanacakları maliyet beklentilerine göre şekillendiğini ileri sürmüş ve alanda en çok
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desteklenen araştırmacı olmuştur (Özel ve Kozak, 2017).
Sosyal Değişim Teorisi, geniş bir araştırmacı kitlesi tarafından gördüğü kabule rağmen bazı
eleştiriler almıştır (Ward ve Berno, 2011; Woosnam, 2011). Yerel halkın turizm olgusuna yönelik
tepkilerini anlamada, turistlere olan tutumlarını yorumlamada, teorinin kendi başına yetersiz
olacağını ileri süren çalışmalar bulunmaktadır (Andereck vd., 2005; Coulson vd., 2014; Ward ve
Berno, 2011 vb.). Bahsi geçen yetersizlik Pearce, Moscardo ve Ross (1996) tarafından şu üç konu
çerçevesinde açıklanmıştır:
1.

2.

3.

Bilgilerin, rasyonel ve sistematik biçimde işlendiği varsayımı: İnsan etkileşimini rasyonel olarak
ele alıp ekonomik hesaplara indirgemesi bakımından eleştirilmektedir (West ve Turner,
2004).
Sahip olunan bilginin yalnızca kişisel deneyimle elde edildiği varsayımı: Yerel halk, sahip olduğu
bilgiyi doğrudan kişisel deneyimle değil, bağlama ve sosyal yapıya dayalı olan sosyal
deneyim yoluyla edinmektedir (Fredline ve Faulkner, 2000).
Algıların geniş bir sosyo-kültürel ve tarihsel çerçeve içerisinde şekillenmesinin göz ardı edilmesi:
Teorinin öngördüğü doğrusal ve rasyonel süreç görüşü, gerçek hayatta nadiren kabul
görmektedir. Sosyal mübadelenin meydana geldiği sosyo-kültürel bağlam göz ardı
edilmekte, bu süreçteki dışsal etkiler görmezden gelinmektedir (Sharpley, 2014).

Teoriyi oldukça yüzeysel bulan ve sadece sonuçlara odaklanarak turist-yerel halk etkileşimini
basit açıklamalara indirgediğini düşünen akademisyenlerin yanı sıra turizm olgusuna ilişkin
rasyonel değerlendirmenin sosyo-kültürel etkileri açıklamada eksik kaldığını belirten
araştırmacılar da bulunmaktadır (Sharpley, 2014; Smith, Ritchie ve Chien, 2018). Tüm bu
eleştiriler, teorinin dışarıda bıraktığı konu ve kavramları vurgulasa da Sosyal Değişim Teorisi,
turizm alanında yerel halk-turist karşılaşmasını açıklamada hala en çok kullanılan teoridir
(Nunkoo, Smith ve Ramkisson, 2013; Tang, 2014; Hadinejad vd., 2019 vb.). Bu durum
araştırmacılara Sosyal Değişim Teorisi’nin dikkate değer bir teori olduğunu ve gelişiminin
incelenmesi gerektiğini göstermiştir. Bu nedenle çalışmanın amacı, Sosyal Değişim Teorisi’nin
turizm araştırmalarında son çeyrek yüzyıldaki seyrinin nasıl olduğunu ortaya koymak olarak
belirlenmiştir. Ayrıca bu teoriyi temel alan turizm araştırmalarında hangi kavramlara yer
verildiği ve bu teoriyle hangi teorilerin ilişkilendirilip birlikte kullanıldığı da diğer araştırma
sorularını oluşturmaktadır.

YÖNTEM
Bu araştırma, turizm alanında yaygın biçimde kullanılan, desteklenen ve aynı zamanda da
eleştirilen Sosyal Değişim Teorisi’nin turizm araştırmalarında son çeyrek yüzyıldaki seyrinin
nasıl olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda son beş yılda dünya çapında
turizm, boş zaman ve konaklama yönetimi alanlarında (tourism, leisure, hospitality
management) öncü ve en iyi üç bilimsel dergi olan Annals of Tourism Research (ATR), Journal
of Travel Research (JTR) ve Tourism Management (TM) örneklem olarak belirlenmiştir (Tablo 1).
1996 ile 2020 yıllarını kapsayan 25 yıllık dönemde Sosyal Değişim Teorisi ile ilgili yayımlanmış
araştırma makaleleri incelenmiştir. Dolayısıyla bu çalışmadaki ikincil veri kullanımı,
araştırmanın tekniği ve kapsamı göz önüne alındığında bu araştırma etik kurul izni gerektiren
araştırmalar kapsamına girmemektedir.
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Tablo 1. Turizm Alanında Üç Derginin Son Beş Yıldaki Sıralaması
Yıllara Göre Dergilerin Etki Faktörleri
Etki
Etki
Etki
Etki
2015
2016
2017
2018
Faktörü
Faktörü
Faktörü
Faktörü
JTR
3.153
JTR
3.188
TM
3.027
JTR
3.176
ATR
2.539
TM
2.648
JTR
2.820
TM
2.924
TM
2.457
ATR 2.261
ATR
2.262
ATR
2.180
Kaynak: Scimago Journal and Country Ranks, 2021.

2019
TM
JTR
ATR

Etki
Faktörü
3.068
3.014
2.228

Akademisyenler ve uygulayıcılar bilgi edinmek ve yeni bulguları yaymak için en çok bilimsel
dergilere başvurduğundan teknik notlar, bildiriler, tezler, kitaplar vb. yayınlar çalışma
kapsamına dâhil edilmemiştir. Nitekim araştırmacılar da dergilerin en yüksek araştırma
düzeyini temsil ettiğini varsaymıştır (Change ve Katrichis, 2016; Hall, 2011; Nord ve Nord, 1995).
Sosyal Değişim Teorisi’nin içinde geçtiği, 1996-2020 yılları arasında yayımlanmış araştırma
makalesi ve derleme makalesi türündeki yayınlar; ATR’de 62, TM’de 116 ve JTR’de 66 olmak
üzere toplam 244 tanedir. İlgili makaleler tarandıktan sonra iki farklı düzey belirlenmiştir. Buna
göre Sosyal Değişim Teorisi’nin başlık, anahtar kelime ve/veya özet kısmında yer aldığı
makaleler I. Derece; Sosyal Değişim Teorisi’nin makale metninde birden çok kez yer aldığı ve
kavramsal çerçeveyi desteklediği tespit edilen makaleler ise II. Derece olarak belirlenmiştir. Tüm
makalelerin 64 tanesi I. Derece olarak belirlenmiş, geriye kalan makalelerden yalnızca 73’ünün
II. Derece olduğu görülmüş ve dolayısıyla 107 makale II. Derece makaleler için belirlenen
koşulları taşımadığından elenmiştir. 28 Ekim 2020 - 1 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen
tarama sonucunda elde edilen toplam 137 araştırma makalesi, basım yılı, yazar sayısı, katkı
sağlayan ülkeler, yazarların kurumlar arası işbirliği durumu ve araştırma türü parametreleri
temelinde, bir diğer ifadeyle bibliyometrik özelliklerine dayalı olarak incelenmiştir.
Makalelerde, Sosyal Değişim Teorisi’yle birlikte kullanılan ve bu teoriyle ilişkilendirilen
kavramlar ile teoriler, içerik analizi ile tespit edilmiştir. Söz konusu makalelerde kullanılan teori
ve kavramların sıklığına göre sınıflama yapıldığı için frekans analizi kullanılmıştır. Kavramların
analizinde, özellikle analiz kategorilerinin belirlendiği ve tekrar kümelendiği göz önüne alınırsa
frekans analizine ek olarak kategorik analizin de yapıldığını söylemek mümkündür (Bilgin,
2014). Elde edilen bulguların turizm alanında önemli bir yeri olan Sosyal Değişim Teorisi’nin son
çeyrek yüzyıldaki seyrini yansıtması ve araştırmacılara yol göstermesi beklenmektedir.

BULGULAR
Çalışma kapsamında incelenen toplam 137 makalenin 64 (%46,7)’ü I. Derece makalelerden, 73
(%53,3)’ü II. Derece makalelerden oluşmaktadır. Çalışmadaki ilk parametre olan basım yılına
göre makalelerin dağılımı, Tablo 2’deki gibidir.
Tablo 2. Dergilerdeki Makale Sayılarının Yıllar İtibariyle Dağılımı
Dergi
19962001200620112016Toplam
Adı
2000
2005
2010
2015
2020
Makale Sayısı
ATR
5
9
2
10
10
36
TM
1
4
9
16
35
65
JTR
3
6
8
7
12
36
Toplam
9
19
19
33
57
137
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Yüzdelik
Dağılım (%)
26,3
47,4
26,3
100
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Tablo 2’de görüldüğü üzere, Sosyal Değişim Teorisi ile ilgili makalelerin yaklaşık % 47’si TM’de
yayımlanmıştır. ATR ve JTR’nin her ikisinde de yayımlanan makalelerin, toplam makalelerin
%26,3’ünü oluşturduğu tespit edilmiştir. Bulgular, çalışmaların son on yılda belirgin bir şekilde
artış eğiliminde olduğunu göstermektedir. Sosyal Değişim Teorisi’ni kullanan turizm
çalışmalarının, özellikle de son beş yılda, TM’de daha fazla yayımlandığı görülmektedir.
Yayımlanan makalelerin sayısı, 1995 yılından bu yana önemli bir artış göstermiştir.
Çalışmanın ikinci parametresi olan yazar sayısına göre makalelerin dağılımı Tablo 3’teki gibidir.
Bu tabloda birden fazla makaleye katkı sağlayan yazarlar göz ardı edilmiştir.

Tablo 3. Makalelerin Yazar Sayısı İtibariyle Dağılımı
Tek Yazarlı
İki Yazarlı
Üç Yazarlı
Makale
Sayısı
9

%
6,6

Makale
Sayısı
47

Makale
Sayısı
56

%
34,3

%
40,9

Dört ve Üzeri
Yazarlı
Makale
%
Sayısı
25
18,2

Toplam
Makale
Sayısı
137

%
100

Çalışma kapsamında incelenen 137 makaleye, toplam 375 yazar tarafından katkı sağlandığı
görülmüştür. Tablo 3’de görüldüğü üzere tek yazarlı makalelerin sayısı, çok yazarlı makale
sayısına kıyasla azınlıktadır. Çok yazarlılık durumunda ise üç yazarlı olarak yayımlanan makale
sayısının, toplam makale sayısının yaklaşık %41’ini oluşturduğu tespit edilmiştir.
Çalışmanın ikinci parametresi olan yazarların katkı sağladıkları ülkelere göre makalelerin
dağılımı Tablo 4’teki gibidir.

Tablo 4. Yazarların Katkı Sağladıkları Ülkeler İtibariyle Makalelerin Dağılımı
Dergi Adı
Ülkelerin Yüzdelik
Ülke Adı
Toplam Ülke Sayısı
Dağılımı (%)
ATR
JTR
TM
ABD
33
54
44
131
34,9
Birleşik Krallık
8
3
22
33
9
Çin
1
5
23
29
7,7
Avustralya
11
6
11
28
7,5
İspanya
5
10
12
27
7,2
Güney Kore
1
0
12
13
3,7
Hong Kong
3
0
8
11
2,9
Malezya
0
4
7
11
2,9
Güney Afrika
2
5
4
11
2,9
Portekiz
0
4
6
10
2,6
Diğer

22

10

39

71

18,7

Toplam

86

101

188

375

100

Yazarların katkı sağladığı ülkeleri gösteren Tablo 4’e göre yaklaşık %35 oranıyla turizm
çalışmalarında en çok ABD’deki yazarların Sosyal Değişim Teorisi’ni kullandığı görülmüştür.
Dergiler açısından değerlendirildiğinde ise ABD’den katkı sağlayan yazarların en çok JTR
dergisini tercih ettikleri görülmüştür. Bunu %9 ile Birleşik Krallık ve yaklaşık %8 ile de Çin takip

1227

Merve DOĞAN ve Seda SÖKMEN

etmektedir. Birleşik Krallık ve Çin’den katkı sağlayan yazarların ise en çok TM dergisini tercih
ettikleri görülmüştür.
Çalışmanın üçüncü parametresi, kurumsal işbirliğidir. Buna göre yazarların aynı kurumdan
olması durumu, “kurumsal işbirliği yok”; yazarların aynı ülkede yer alan farklı kurumlardan
olması durumu, “ulusal işbirliği” ve yazarların farklı ülkelerde yer alan farklı kurumlardan
olması durumu ise “uluslararası işbirliği” biçiminde betimlenmiştir. Kurumsal işbirliği
durumuna göre makalelerin dağılımı Tablo 5’teki gibidir.

Tablo 5. Makalelerin Kurumsal İşbirliği İtibariyle Dağılımı
Kurumsal İşbirliği
Ulusal İşbirliği
Uluslararası İşbirliği
Yok
Makale
Makale Sayısı
%
%
Makale Sayısı
%
Sayısı
26
20,3
37
28,9
65
50,8

Toplam
Makale
Sayısı
128

%
100

*: Tablo 3’te de yer verilen tek yazarlı 9 çalışma, kurumsal işbirliği bağlamında incelemeye dâhil
edilmemiştir.

Tablo 5’te görüldüğü üzere, Sosyal Değişim Teorisi’ni kullanan turizm çalışmalarının yarıdan
fazlası, uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Ulusal işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar,
toplamın yaklaşık %29’unu oluştururken çalışmaların yaklaşık %20’si ise aynı kurumda çalışan
yazarlar tarafından gerçekleştirilmiştir.
Çalışma kapsamındaki 137 makale, dördüncü parametre olan araştırma türü bakımından
incelendiğinde, çalışmaların 131 (%95,6)’inin ampirik türde, 6 (%4,4)’sının ise kavramsal türde
olduğu tespit edilmiştir.
Bir diğer parametre olan Sosyal Değişim Teorisi’nin ilişkilendirildiği teorilerden önce Sosyal
Değişim Teorisi’nin tek başına kullanıldığı çalışmaların sayısı Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 6. Sosyal Değişim Teorisi’ni Tek Başına Kullanan Çalışmaların Yıllar İtibariyle Dağılımı
Dergi
Adı
ATR
TM
JTR
Toplam

19962000
3
1
3
7

20012005
9
4
4
17

20062010
0
4
5
9

20112015
2
8
3
13

20162020
5
12
0
17

Toplam Makale
Sayısı
19
29
15
63

Tablo 6’da yer alan makale sayılarının yüzdelik dağılımına göre oluşturulan Şekil 1’de görüleceği
üzere, teorinin tek başına kullanımı son 10 yılda azalma eğilimi göstermektedir.
Şekil 1’e göre ATR’de yayımlanan ve Sosyal Değişim Teorisi’nin tek başına kullanan çalışmalar
artış eğilimindeyken TM ve JTR’de yayımlanan çalışmaların aksine azalış eğiliminde olduğu
tespit edilmiştir. Öte yandan bu azalış eğilimine paralel olarak pek çok teorinin Sosyal Değişim
Teorisi ile bir arada kullanıldığı görülmüştür. Tablo 7, bu çalışmalarda yer verilen ve ilgili teori
ile ilişkilendirilen diğer teorileri açıklamaktadır.
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120%
100%
80%
60%

ATR
TM

40%

JTR
20%
0%
ATR
TM
JTR

1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
60%
100%
0%
20%
50%
100%
100%
44%
50%
34,20%
100%
66,60%
62,50%
42,80%
0%

Şekil 1. Sosyal Değişim Teorisi’ni Tek Başına Kullanan Çalışmaların Dergiler Bazında
Karşılaştırması
Tablo 7. Sosyal Değişim Teorisi ile İlişkilendirilen Teoriler
Toplam Makale
Sayısı (N= 72)
No
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Teoriler
Sosyal Temsil
Teorisi (Social
Representation)
Sosyal Kimlik
Teorisi (Social
Identity)
Sebepli Eylem
Teorisi (Theory of
Reasoned Action)
Paydaş Teorisi
(Stakeholder
Theory)
Duygusal Aktarım
Teorisi (Emotional
Solidarity Theory)
Sosyal Mesafe
Teorisi (Social
Distance Theory)
Atıf Teorisi
(Attribution
Theory)
Sosyal Öğrenme
Teorisi (Social
Learning Theory)
Bağlılık Teorisi
(Dependency
Theory)
Bütünleşik Tehdit
Teorisi (Integrated
Threat Theory)

Frekans

(%)

Toplam Makale
Sayısı (N= 72)

No

Teoriler

Frekans

(%)

3

2,77

14

19,44

11

Weber’in Formal/Biçimsel ve Tözsel
Rasyonalite Teorisi (Weber’s Theory
of Formal and Substantive
Rationality)

7

9,72

12

Neden Sonuç Zinciri Teorisi (Means
End Theory)

2

2,77

5

6,94

13

Eşitlik Teorisi (Equity Theory)

2

2,77

5

6,94

14

Mekân/Yer Kimliği Teorisi (Place
Identity Theory)

2

2,77

5

6,94

15

Kişisel Çıkar Teorisi (Self Interest
Theory)

2

2,77

4

5,55

16

Kaynak Teorisi (Resource Theory)

2

2,77

3

4,16

17

Yayılma Teorisi (Spilover Theory)

2

2,77

3

4,16

18

Temas Hipotezi Teorisi (Contact
Hypotesis Theory)

2

2,77

3

4,16

19

Sosyal Bozulma Teorisi (Social
Disruption Theory)

2

2,77

4,16

*: Toplam 65 makalede Sosyal Değişim Teorisi tek başına
kullanılmıştır. Bu sebeple toplam makale sayısı 72’ye
indirgenmiştir.
**: İki kereden az kullanılan teorilere tabloda yer verilmemiştir.
***: Makalelerin bazılarında birden çok teori birlikte kullanılmıştır.

3
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Çalışmanın bir diğer parametresi olan Sosyal Değişim Teorisi’nin diğer teorilerle birlikte
kullanılma durumuna ilişkin incelemede, ilgili teorilerin kullanılma sıklıkları belirlenmiştir. Bu
kapsamda yapılan frekans analizi Tablo 7’de görülmektedir.
Tablo 7’ye göre Sosyal Değişim Teorisi ile birlikte en çok kullanılan teorinin Sosyal Temsil Teorisi
olduğu tespit edilmiştir. Bunu Sosyal Kimlik Teorisi, Sebepli Eylem Teorisi, Paydaş Teorisi ve
Duygusal Aktarım Teorisi takip etmektedir. Bu teorilerin açıklamalarına Tablo 8’de yer
verilmektedir.

Tablo 8. Sosyal Değişim Teorisi ile İlişkilendirilen Teoriler
No Teoriler
Teorisyen Teorinin Tanımı
Bir topluluğun dünyayı
anlamlandırdığı ve diğer
topluluklarla etkileşim kurduğu,
Sosyal Temsil Teorisi
1961,
1
(Social Representation Theory)
Moscovici paylaşılan değerler, fikirler ve
uygulamalar bütünüdür (Voelklein
ve Howarth, 2005).
Bir bireyin benliğinin, bir sosyal
gruba/gruplara üyeliğine bağlı
1979,
olarak ortaya çıkan değerler ve
Sosyal Kimlik Teorisi
Tajfel ve
2
duygularla şekillenmesidir
(Social Identity Theory)
Turner
(Palmer, Koenig-Lewis ve Jones,
2013).
1975,
Bireylerin davranışları,
Sebepli Eylem Teorisi
Fishbein
tutumlarının bir sonucudur
3
(Theory of Reasoned Action)
ve Ajzen
(Prayag vd., 2013).
İşletmeler, çeşitli gruplarla,
bireylerle ve diğer işletmelerle olan
Paydaş Teorisi
1984,
4
ilişkileriyle betimlenir (Mihalic,
(Stakeholder Theory)
Freeman
2020).
Bireyler arasındaki ilişkiler,
duygusal yakınlık ve temas
Duygusal Aktarım Teorisi
1915,
5
(Emotional Solidarity Theory)
Durkheim derecesi ile karakterize edilir
(Hammarstrom, 2005).

Çalışmanın son parametresi olarak Sosyal Değişim Teorisi’ni temel alan turizm çalışmalarında
teori ile ilişkilendirilen kavramlara Tablo 9’da yer verilmiştir. Kavramların analizinde, analiz
kategorileri belirlenmiş ve tekrar kümelenmiştir. Dolayısıyla hem frekans analizine hem de
kategorik analize başvurulmuştur.
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Tablo 9. Sosyal Değişim Teorisi ile İlişkilendirilen Kavramlar
Toplam Makale
Sayısı (N= 137)
Alt
No
Kavramlar
No
Kavramlar
Frekans
Kavramlar
Yerel
Halkın
Tutumları
Etkilere
Yönelik
Tutum
Turistlere
Tutum
Algı
Yönelik
1
44
5
(Attitude)
(Perception)
Tutum
Turizme
Yönelik
Tutum
Çevreye
Yönelik
Tutum
Turizmin
Etkileri
Sosyal
Etkiler
Çevresel
Fayda
Etkiler
2
Etki (Impact)
41
6
(Benefit)
Ekonomik
Etkiler
Etkiye
Yönelik
Algılar
Toplumsal
Destek
Turizm
Gelişimine
Destek
Güven
Destek
3
33
7
(Support)
(Trust)
Politik
Destek
Örgütsel
Destek
Turizm
Gelişimi
Ekonomik
Gelişim
Gelişim
Toplum
4
25
8
(Development)
(Community)
Toplumsal
Gelişim
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Toplam Makale Sayısı
(N= 137)
Frekans
Alt
Kavramlar
Toplumun
Algısı

24

Turiste
Yönelik
Algılar

Turistlerin
Algıları

20

Algılanan
Fayda
Bireysel
Fayda
Ekonomik
Fayda
Turizmin
Faydası
Hükümete
Güven

18

11

Karşılıklı
Güven
Destinasyona
Güven
Kurumlara
Güven
Toplum
Endişesi
Toplumun
Katılımı
Toplum
Tepkileri
Toplumun
Katkıları
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Bunlara ek olarak bağlılık (attachment), etkileşim (interaction), yaşam kalitesi (quality of life),
memnuniyet (satisfaction), duygu (emotion), vatandaşlık davranışı (citizenship behavior),
algılanan maliyet (perceived cost) ve birlikte yaratma (co-creation) gibi kavramların da
kullanıldığı tespit edilmiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışma kapsamında, yaygın biçimde turizm alanında araştırmalara temel oluşturan Sosyal
Değişim Teorisi’nin ilgili literatürdeki son 25 yıl içindeki durumuna ayna tutulmuş ve alandaki
araştırmacılara yol gösterebilecek çıkarımlar elde edilmiştir. Buna göre 1996 ve 2020 yılları
arasında turizm alanının öncü bilimsel dergileri olan ATR, TM ve JTR’ de yayımlanan toplam 137
makale basım yılı, yazar sayısı, katkı sağlayan ülkeler, kurumlar arası işbirliği durumu, araştırma
türü, teoriyle ilişkilendirilen kavramlar ve teoriler parametreleri temelinde incelemeye tabi
tutulmuştur. Analizler neticesinde araştırmacılara fayda sağlayacağı düşünülen birçok bulguya
ulaşılmıştır.
İlk olarak Sosyal Değişim Teorisi’nin yıllara göre dağılımı incelendiğinde genel olarak son on
yılda yayımlanan makale sayısında bir artış eğilimi olduğunu söylemek mümkündür. Ancak
özellikle son beş yılda Sosyal Değişim Teorisi’ni kullanan araştırmaların çok belirgin biçimde
arttığı görülmektedir. Teorinin turizm alanındaki çalışmalarda 1992’den beri (Ap, 1992)
kullanılıyor olduğu göz önüne alındığında bu artış dikkat çekmektedir. Teorinin tek başına
kullanımından ziyade eleştiri alan yönlerini bertaraf etmek üzere birden fazla teorinin birlikte
kullanımına doğru bir eğilim olduğu düşünülmektedir. Dergi özelinde değerlendirecek olursak
TM’nin Sosyal Değişim Teorisi temelli makale yayımlamada öncü olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. JTR ve ATR’ nin yıllara göre dağılımı değişse de toplam makale sayısı içindeki
paylarının eşit olduğu tespit edilmiştir.
Makaleler ikinci olarak yazar sayısı parametresi bağlamında ele alınmıştır. Buna göre
makalelerin genellikle çok yazarlı ve üç yazarlı olarak hazırlandığı görülmüştür. Öte yandan, tek
yazarlı makale sayısının ise azınlığı oluşturduğunu söylemek mümkündür. Yazarların çok
sayıda olması ve özellikle de bu yazarların farklı disiplinlerden olması, bakış açılarını
genişletmesi anlamında konuyu zenginleştirebilir. Bu bağlamda gelecekteki araştırmalarda,
makalelere katkı sağlayan yazarların uzmanlık alanları temelinde bir değerlendirme yapılarak
hangi alanlardan daha fazla katkının verildiği ortaya konulabilir.
Katkı sağlayan ülkeler açısından yapılan analizlerde ise en çok ABD, Birleşik Krallık ve Çin’deki
araştırmacıların Sosyal Değişim Teorisi’ne başvurdukları göze çarpmaktadır. Ancak Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki araştırmacıların Sosyal Değişim Teorisi’ni diğer ülkelere kıyasla çok
daha fazla ele aldığı görülmüştür. Coğrafi açıdan düşünüldüğünde ABD’nin gerek geniş
yüzölçümü gerek çok kültürlü yapısından dolayı turizmin toplumsal ve ekonomik etkileri
oldukça fazladır. Bu sebeple bu teoriyi temel alan çalışmaların ABD’deki yaygınlığı da beklenen
bir sonuçtur.
Bir diğer parametre olan yazarlar arasındaki kurumsal iş birliği durumu açısından ise
araştırmaların çoğunlukla farklı ülkelerdeki ve farklı kurumlardaki araştırmacıların ortaklaşa
çalışması ile gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Ancak uluslararası işbirliği ile yapılan
araştırmaların tüm makalelerin yaklaşık yarısını oluşturduğu dikkat çekmektedir. Öte yandan,
aynı kurumda çalışan araştırmacıların işbirliği durumu da hatırı sayılır düzeydedir. Sosyokültürel temeli olan bir teoriden bahsedildiğinde farklı ülkelerden katkı sağlanması sosyokültürel anlamda çalışmaları zenginleştirmektedir. Çalışmalarında Sosyal Değişim Teorisi’ni
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kullanan yazarlar arasındaki bağların yapılarını ortaya koyacak bir sosyal ağ analizi çalışmasıyla
yazarlar arasındaki etkileşim de gelecek araştırmalarda ele alınabilir.
Sosyal Değişim Teorisi ile ilişkilendirilen teoriler ve kavramlar parametrelerinin, bu çalışma ile
alanyazına sunulacak en önemli katkıyı temsil ettiğini söylemek mümkündür. Çalışma
kapsamında incelenen araştırma makalelerinin büyük bir çoğunluğunda Sosyal Değişim Teorisi
tek başına teorik alt yapıyı oluşturmaktadır (Gursoy, Yolal, Ribeiro ve Panosso Netto, 2017;
Kanwal vd., 2020; Nunkoo ve Ramkissoon, 2012 vb.). Ancak bu durum TM ve JTR için zamanla
değişmiş, Sosyal Değişim Teorisi’ni desteklemek üzere bir ya da birden fazla başka teoriye
başvurulmuştur. Bu durum turizm alanındaki araştırmacıların, Sosyal Değişim Teorisi’ne
yöneltilen eleştirileri görmezden gelmediğini hem bu eleştirileri engellemek hem de
açıklamalarını güçlendirmek ve zenginleştirmek adına böyle bir eğilimde olduklarını
göstermektedir.
Sosyal Değişim Teorisi, taraflar arasındaki mübadeleye rasyonel ve sistematik olarak yaklaştığı
(West ve Turner, 2004) ve bu mübadelede sosyal deneyim ile sosyo-kültürel çevreyi ihmal ettiği
(Fredline ve Faulkner, 2000) için eleştirilmiştir. Bu eleştirilerden hareketle, teorinin eksik
yönlerini tamamlamak üzere birden çok teorinin aynı anda işe koşulması önemli hale
gelmektedir. Örneğin, Paydaş Teorisi (Mihalic, 2020), Sosyal Değişim Teorisi’nin değişim
ilişkilerinde sosyal çevreyi göz ardı etmesine yönelik eksikliği gidermede faydalı olabilir. Benzer
şekilde, Sosyal Temsil Teorisi de taraflar arasında paylaşılan değer ve fikirleri önemsemesi
bakımından (Voelklein ve Howarth, 2005), teorinin sosyo-kültürel çevreyle ilgili eksik yönünü
tamamlayabilir. Duygusal Aktarım Teorisi’nin de (Hammarstrom, 2005) Sosyal Değişim
Teorisi’nin ihmal ettiği duygusal yakınlık ve temas derecesi gibi konularda tamamlayıcı rol
üstlendiği düşünülmektedir. Bir başka örnek olarak Sosyal Kimlik Teorisi’nin grup
davranışlarını ve gruba aidiyetin taraflar arasındaki ilişkiye etkisini konu alması yönüyle
(Palmer, Koenig-Lewis ve Jones, 2013) mübadeleye rasyonel ve sistematik bakan Sosyal Değişim
Teorisi’nin önemli bir eksikliğini giderdiği düşünülmektedir.
Son olarak Sosyal Değişim Teorisi ile ilişkilendirilen kavramlar incelendiğinde ise tutum, etki,
destek, gelişim, algı, fayda, güven ve toplum kavramlarının araştırmalarda ve araştırma
modellerinde sıklıkla değişken olarak kullanıldıkları görülmüştür. Bilindiği üzere teoriler,
kavramlar arasındaki ilişkileri tanımlamaya veya açıklamaya çalışmaktadır. Bu nedenle
alanyazın taramasında probleme konu olan kavramlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmak,
araştırmacının uygun teorilere ulaşmasını ve kullanmasını kolaylaştıracaktır (Yener, 2018).
Dolayısıyla bu araştırmada tespit edilen kavramlar, yeni bir araştırma tasarımında ya da
geliştirilecek bir modelde yol gösterici olabilecektir. Ayrıca kavramsal çerçevenin bilinmesi, ilgili
teoriyle bağlantılı olabilecek ancak henüz çalışılmamış kavramların tespitini kolaylaştıracaktır.
Böylece potansiyel çalışma alanlarıyla ilgili literatürdeki boşluklar da ortaya çıkacaktır. Bu
bağlamda Sosyal Değişim Teorisi ile yakından ilişkili olduğu düşünülen fakat araştırmalarda göz
ardı edilen bazı kavramlar olduğu tespit edilmiştir. Örneğin, turizmin arz tarafında yer alan ev
sahibi toplumun turistlerle birlikte turistik tüketime dâhil olması bakımından birlikte yaratma, iş
birliği ve katılım gibi kavramlar, Sosyal Değişim Teorisi’ni temel alan çalışmalarda ele alınabilir
ya da bu konularda gerçekleşecek çalışmalarda ilgili teoriye başvurulabilir. Bunun yanında
turizmin sosyo-kültürel ve çevresel etkileri düşünüldüğünde hoşgörü, algılanan risk,
sürdürülebilirlik gibi kavramlar da gelecekteki araştırmalara farklı bakış açıları sağlayabilir.
Geçmiş araştırmaların gözden geçirilmesi, tüm akademik araştırma alanlarında önemli bir
çabadır (Webster ve Watson, 2002). Mevcut literatürün etkili bir şekilde incelenerek teorideki ve
metodolojideki gelişmelerin sunulduğu, potansiyel araştırma konularının ortaya çıkarıldığı
çalışmalar, ilgili alandaki bilgi bütününe toplu bakış sağlamakta, alanın yapısını ve sınırlarını
ortaya koyarak o alana özgü bilginin ilerleyişine katkı sağlamaktadırlar (Goldman, 1979; Hart,
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1998; Wells ve Picou, 1981). Gelecekteki araştırmaların yönünü tayin etmede önemli bir yeri olan
bibliyometrik araştırmalar hem turizm alanının anlaşılmasını kolaylaştırmakta hem de alandaki
bilgi birikiminin iyileştirilmesini sağlamaktadırlar (Reid ve Andereck, 1989). Bu anlamda çalışma
turizm alanında turist-yerel halk karşılaşması, yerel halkın turizme yönelik algıları, turizme
katılımı ve desteği gibi konularla ilgili olan araştırmacılara teorik farkındalık sağlayacaktır.
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Öz
Bu çalışmada Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin geçerlenmesi ve bireylerin füzyon mutfak
uygulamalarına (yeni yiyeceklere) yaklaşımlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Fransız ve İtalyan
mutfağından yararlanılarak Türk mutfağına ait ürünlerle füzyon mutfağı uygulamaları belirlenmiştir. Çalışma
örneklemini Ankara ili Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan kamu personelinden kolaylıkla bulunabilen örnekleme
yöntemiyle gönüllü olarak katılan 110’u kadın 147’si erkek toplam 257 birey oluşturmuştur. Çalışmada kullanılan Türk
mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik katsayısının uygun olduğu tespit
edilmiştir. Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “Haşhaşlı otlu krep tadarım”, “Tahinli galetta
tadarım”, “Kuru meyvelerle hazırlanmış biscotti tadarım” gibi ifadelerden oluşan “yenilikçi” alt boyutu ile cinsiyet değişkenine
göre, erkeklerin kadınlara göre hem Türk Fransız mutfağı hem de Türk İtalyan mutfağı füzyon uygulamalarında yenilikçi
olduğu tespit edilmiştir. Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” alt boyutu ile yurtdışı
deneyimi değişkenine göre, yurt dışı deneyimi olan bireylerin yurtdışı deneyimi olmayan bireylere göre daha şüpheci
olduğu saptanmıştır. Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “Devekuşu yumurtası ile hazırlanmış
sebzeli Frittata (İtalyan omleti) tatmam”, “Chianti şarabı ile marine edilmiş kuzu şiş tatmam” gibi ifadelerden oluşan “gelenekçi”
alt boyutta, erkeklere göre kadınların Türk İtalyan mutfağı füzyon uygulama ürünlerinde daha az gelenekçi olduğu
bulunmuştur. Türk mutfağında füzyon mutfak uygulamaları, geleneksel mutfak kültürüne alışkın toplumlar için yeni
bir mutfak akımı olup, bu akımda sunulan ürünlerin tamamı yeni birer gastronomik ürün olarak ele alınabilir.
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Abstract
This study aimed to validate the "Approach to fusion applications in Turkish cuisine" scale and determine individuals'
approach to fusion cuisine applications (new foods). In this context, fusion cuisine applications using products from
Turkish cuisine making use of Italian and French cuisine were determined. The study sample consisted of 257 individuals,
110 females and 147 males, from among civil servants working in the Ministry of Culture and Tourism in Ankara who
participated voluntarily using the convenience sampling method. The validity and reliability coefficient of the measuring
tool for approach to fusion applications in Turkish cuisine in this study was found to be suitable. Looking at the gender
variable in the "innovative" subscale of the "Approach to fusion practices in Turkish cuisine" scale, consisting of
expressions such as "I will try pancakes with poppy seeds," "I will try breadcrumbs and sesame," and "I will try biscotti prepared
with dried fruits," men were found to be more innovative than women with products that were a fusion of Turkish and
French cuisine. Looking at the "experience abroad" variable in the "skeptical" subscale of the "Approach to fusion practices
in Turkish cuisine" scale, it was determined that individuals with experience abroad are more skeptical than those without
such experience. In the "traditionalist" subscale of the "Approach to fusion applications in Turkish cuisine" scale,
consisting of expressions such as "I will not try vegetable Frittata (Italian omelets) prepared with ostrich eggs," "I will not try
lamb skewers marinated in Chianti," women were found to be less traditional than men with products that were a fusion of
Turkish and Italian cuisine. Fusion cuisine practices in Turkish cuisine are a new culinary trend for societies that are
accustomed to traditional cuisine culture, and all the products offered in this trend can be seen as new gastronomic
products.
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GİRİŞ
Toplumları belirleyen en önemli özellik kültürleridir. Kültürleri tanımlamak için ikili
karşıtlıkların zorunlu görüldüğü merkez-çevre, kendi-öteki gibi ayrıştırıcı ifadelerin kullanımı
daha üretken bir bağlamda kullanılmaya başlanmıştır. Homi Bhabha’nın hibrite (melezlik)
kavramı ile bu merkez-çevre ilişkilerinin kültürel alandaki üreticiliğine dikkat çekilmektedir
(Benedict, 1991; Bhabha, 1994). Farklı kültürlerin yorumlanmasında melezlik kavramı
kullanılmaktadır. Melezlik kuramına ve Homi Bhabha’ya atıfta bulunulma nedeni, farklı iki
kültürün karşılaşma alanını bizim/ sizin karşıtlığı dışında yorumlamasıdır (Demirkol, 2013).
Dünyada, yerelliklerin birbirinden kopuk bağlantılar şeklinde küreselleşmenin dönüştürdüğü
deneyimler olarak yaşandığı savın açıklaması olan melezlik kavramıdır. Melezlik dünyanın farklı
yerlerindeki kültürlerin birbirine karışmasıdır (Küçük ve Kahyaoğlu, 2013). Melezleşme biraz
kaybetmeyi ama biraz da kazanmayı içerdiği ifade edilmiştir (Hannerz, 1998).
Fransız ihtilalinden günümüze kadar geçen sürede gastronomide oldukça farklı değişimler
yaşanmış, her bir dönemin bilimsel bilgeliğinin öncülüğü ile gastronomide hızlı değişimler
yaşanmıştır. Bunlara en iyi örnek olan tarihin ilk yıllarına dayalı olan füzyon mutfağı tekrar
ortaya çıkmıştır (Poulain, 2005; Del Moral, 2020). Ancak, bireylerin sağlıklı yaşamla daha çok
ilgilenmesi Türk mutfağının ve farklı ülke mutfaklarının oluşturduğu bir sentez aracılığıyla
füzyon mutfağı üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir (Girgin vd., 2017). Özellikle Türk
mutfağında füzyon mutfak uygulamaları ile destinasyonda sunulan yiyeceklerin, bireylerin hem
alışkın olduğu lezzetlere yakın olması hem de yeni, farklı ve özgün tat arayışları nedeniyle
füzyon mutfağının daha çok tercih edilebileceği ifade edilmiştir (Tarınç vd., 2019).
Füzyon mutfağı, farklı bölge ve ülkelere ait yemek pişirme yöntemleri kullanılarak yerel yiyecek
malzemelerinin özenli ve düzenli bir şekilde aynı tabakta buluşması ile oluşan yeni ve özgün
yemek yapma tekniği olarak tanımlanmaktadır (Kırım, 2005; Sandıkçı ve Çelik, 2007; Mil, 2009).
Bir başka çalışmada da füzyon mutfağı, farklı dünya mutfaklarına ait yemeklerin birbiriyle
karıştırılması olarak tanımlamaktadır (Doğdubay vd., 2017). Bu kavram, yemeğin ve mutfak
kültürünün uluslararası olması anlamını da taşımaktadır (Kırım, 2005). Medyada yer alan yemek
programları ve yarışmalar, şeflerin yazdığı yemek kitapları gibi yiyeceklere yönelik internette
çok sayıda sitenin bulunması füzyon mutfak kavramının ve uygulanmasının daha fazla
bilinmesine neden olmuştur (Chiaro ve Rossato, 2015: 239).

LİTERATÜR TARAMASI
Türk mutfağının, Türklerin yaşadıkları coğrafyada şekillenen ve birçok uygarlığın izlerini taşıyan
geniş bir kültüre sahip olduğu vurgulanmıştır (Arman, 2011). Başka bir çalışmada Türk mutfağı
Orta Asya’dan günümüze değin süren tarihsel bir süreç olarak görülmektedir. Asya ve Anadolu
topraklarının sunmuş olduğu ürün çeşitliliği, tarih boyunca başka kültürlerle yaşanan etkileşim,
Selçuklu ve Osmanlı saraylarında yeni gelişen tatların varlığı, Mezopotamya’dan kaynaklanan
Anadolu mutfağının varlığı gibi etkenler Türk mutfağının renkliliğini ve çeşitliliğini sağlayan
unsurlar olduğu belirtilmiştir (Güler, 2010).
Türk Mutfağı hakkında yabancı şeflerin görüşlerinde Türk mutfağının zengin, tarihsel bir
geçmişe ve Dünya mutfakları arasında da özel bir yere sahip olduğu ifade edilmiştir (Çakıcı ve
Eser, 2016). “Dünya Mutfakları” içerisinde en çok adı geçen mutfakların Çin, Fransız ve Türk
Mutfakları olduğu, bununla birlikte Fransız Mutfağının gelişmesinde İtalyan Mutfağının da katkı
sağladığı vurgulanmıştır (Girgin vd., 2017). Fransız yemeklerinin, yüksek nitelikli yemekler
olduğu ve yapım teknikleriyle diğer ülkelere de aktarıldığı belirtilmiştir (Albors-Garrigos vd.,
2020:2). Fransızlar, tarih boyunca farklı coğrafyalara etki ederek, kendi yemek kültürünün
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yayılmasına neden olabildiği gibi Fransız mutfağı ile Osmanlı mutfağının birbiri arasında
melezleşme olduğu görülmüştür (Oktay ve Sadıkoğlu, 2018:144). Günümüzde Uzakdoğu
coğrafyasında bile Fransız mutfağının etkisinde söz edilmektedir (Kawasaki ve Shimomura,
2015:2). Malezya mutfağının da Fransız devrimiyle birlikte Fransız mutfağından etkilenerek
geliştiği vurgulanmaktadır (Zainal Abidin vd., 2020:2). Fransız mutfağının; birbirine denk olarak
adlandırılan ve zirvede yer alan mutfaklar arasında dahi “eşitlerin birincisi” olduğu ifade
edilmiştir (Lane, 2019:10). Fransız yemekleri, 2010 yılında UNESCO tarafından “Somut Olmayan
Kültürel Miras” listesine alınmış; yüksek nitelikli, yaratıcı ve kültürel endüstri ürünleri olarak
kabul edilmiştir (Presenza vd., 2017:81). Fransız mutfağının; dünyanın en tanınmış
mutfaklarından biri olduğu, yemek pişirmenin sanat olarak değerlendirildiği, pişirdikleri etlerin
genellikle şarap ile marine edildiği, şarabın yemekleri hazırlamada sos olarak kullanıldığı gibi
yemeklerin yanında da tüketildiği, özellikle şarap ve peynir uyumunun mutfaklarda önemli bir
yerde bulunduğu ifade edilmiştir (Yıldız, 2016: 3). Fransız mutfağında yemek sırası genellikle
soğuk ordövrlerle başlamakta, bunları çoğunlukla konsome adı verilen bir tür çorba
izlemektedir. Ana yemekten önce çeşitli sıcak ordövrler servis edilmektedir. Fransız mutfağında
ana yemek genellikle çeşitli sebze garnitürleri ile birlikte sunulan et yemeği şeklindedir. Ana
yemekle tatlı veya meyve arasında da peynir servisi yapıldığı belirtilmiştir (Köksal Sezgin, 2020).
İtalyan mutfağının Avrupa’nın ilk gelişmiş mutfağı olduğu (Brittin, 2011), inovasyona açık ve
etkileşime uygun bir karakter gösterdiği belirtilmektedir (Petruzzelli ve Savino, 2015:688).
Malezya mutfağını etkileyen ve şekillendiren Avrupa mutfakları olarak örneğin; Fransa ve İtalya
gibi mutfakların yer aldığı ve etkilediği belirtilmiştir (Zainal Abidin vd., 2020:1). Ancak
mutfaklarında kullanılan birçok bileşenin başka coğrafyalardan geldiği ifade edilmektedir.
Araplardan pirinç, safran, şeker, baharatlar, limon ve portakal, Katalan coğrafyasından
zeytinyağı ve sarımsak, Yunan ve Fenikelilerden zeytin ağacı ve nohut, Amerika kıtasından ise
domates, mısır, vanilya ve çikolatanın İtalyan kültürüne yerleştiği vurgulanmaktadır
(Weichselbaum vd., 2009; Brittin, 2011; Kittler vd., 2012; Renna vd., 2014; Özen, 2016). İtalya’da
yemekler üç öğün şeklinde yenmektedir. Geleneksel olarak günün en önemli öğünü öğlen
yemeği iken, bu alışkanlık değişerek günümüzde yerini akşam yemeğine bırakmıştır. Kahvaltı
genellikle kahve ve cornetto adı verilen hamur işi atıştırmalık ile geçiştirilmektedir. İtalyan
mutfağında deniz mahsulleri, av hayvanları, risotto, makarna, ravioli ve pizza ağırlıklı olarak
tüketilen yiyeceklerdir. Ayrıca meyvelerden yapılan tatlılar da oldukça yaygın tüketilmektedir
(Katona-Apte, 2003; MacVeigh, 2009; Parasecoli, 2011). İtalyan mutfağı, hem dünya mutfakları
arasında yer alması hem de Michelin yıldızlı şeflerine sahip olması nedeniyle önemli olduğu
belirtilmiştir (Presenza vd., 2017:82). Michelin yıldızlı şeflerinin, yenilikçi ve yaratıcı fikirleriyle
dünya mutfakları arasında gastronominin yeniden oluşmasına sebep olduğu ifade edilmiştir
(Vargas-Sanchez ve Lopez-Guzman, 2015:32). İtalyan mutfağında hazırlanan yemeklerin sağlıklı
olması, yemeklerin besin olarak görülmesinden ziyade yerken bir kültürdeki insanların
dinlendiği ve keyif alınan, eğlence-sohbet havasında geçen bir gastronomi kültürü olarak
görüldüğü belirtilmiştir (Tarr, 2016). Bu yönüyle İtalyan mutfağı füzyon mutfağı uygulamalarına
oldukça elverişli bir mutfak olarak değerlendirilmiştir. Türk Mutfağını Türkiye’de yaşayan farklı
kültürlerin mutfağının oluşturduğu ve bunların bir sentez olduğu ve tanıtımının füzyon mutfak
üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir (Girgin vd., 2017).
Füzyon mutfağı oluşturulması için Türk mutfağı, Fransız ve İtalyan mutfağı tercih edilmiştir.
Fransız ve İtalyan mutfağı Somut Olmayan Kültürel Miras başlığı altında hem “UNESCO Kültür
Miras Listesinde” yer alması (Yorgancı, 2018), hem de İtalyan mutfağının Akdeniz Mutfağı
olması nedeniyle tercih edilmiştir. Türk mutfağına benzer özellikleri olması nedeniyle füzyon
mutfağı uygulaması oluşturulmak istenmiştir. Füzyon mutfak uygulamalarının Türk Mutfağını
gerçek kimliğinden uzaklaştırdığını ve yeni bir şekle bürünmesine sebep olduğunu belirten
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çalışmalar bulunmaktadır (Denizer, 2008). Ancak, füzyon mutfakta elde edilen tabakta farklı bir
ürün hazırlandığının kabul edilmesi, o yemeğin doğrudan Türk mutfağını yansıtmadığını ve
burada mutfakları dejenere etmek değil, iki farklı mutfağa ait özellikleri tek bir tabakta yeni bir
yapıda birleştirmek olduğunu bilmek gerekmektedir (Can vd., 2012). Karamustafa vd., (2016)’nın
yaptıkları çalışmada, Türkiye’de füzyon mutfak uygulaması olan restoranların Uzakdoğu,
İtalyan ve Fransız mutfak lezzetlerini kullanarak yeni ürünler oluşturdukları, Türk mutfağındaki
yiyeceklerin füzyon mutfak uygulamalarına uygun olduğu belirtilmiştir. Turan vd., (2020)’nin
çalışmasında da Çanakkale mutfağı örneğinin füzyon mutfak uygulamalarına uygun olduğu,
Fransız ve İtalyan mutfaklarına ait ürünlerle yenilikçi füzyon ürünlerinin ortaya konulduğu
tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Türk mutfağı, Fransız mutfağı ve İtalyan mutfağı ürünleri ile yeni
bir füzyon mutfağı yaklaşımı ölçeği oluşturma bakımından bu çalışma önemlidir. Ayrıca, füzyon
mutfağı uygulama yaklaşımları ile farklı mutfağa ait özellikleri tek bir tabakta yeni bir lezzette,
renkte, aromada ve yapıda birleştirme açısından da önemli olduğu söylenebilir.
Bu çalışmanın amacı bireylerin füzyon mutfağı uygulamalarına yönelik olarak Türk mutfağı,
Fransız mutfağı ve İtalyan mutfağına yaklaşımları ölçeğinin geçerlenmesine ilişkin faktör ve
güvenirlik analizleri ile beraber şu sorulara cevap aranmıştır:
1. Bireylerin füzyon mutfağı uygulamalarına yaklaşım ölçeği alt boyutları ile demografik
değişkenleri arasında fark var mıdır?
2. Bireylerin füzyon mutfağı uygulamalarına yaklaşım ölçeği alt boyutları ile yurt dışında
bulunma ve yaş değişkenleri arasında fark var mıdır?
3. Bireylerin füzyon mutfağı uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin alt boyutları arasında ilişki var
mıdır?

YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın örneklemini Ankara ili Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan 364.342 kamu
personelinden kolaylıkla bulunabilen örnekleme ile araştırmaya gönüllü olan 110 kadın ve 147
erkek olmak üzere toplam 257 birey oluşturmuştur. Kolaylıkla bulunabilen örnekleme, bir bölge
söz konusu değilse, yakın çevrede bulunan ve ulaşılması kolay, elde mevcut ve araştırmaya
katılmak isteyen (gönüllü) bireyler üzerinde yapılan örneklemedir (Erkuş, 2013: 122). Bireylerin
%42.8’i kadın, %57.2’si erkektir. Bunların %7.8’i 18-22, % 5.8’i 23-27, % 11.3’ü 28-32, % 75.1’i 33 ve
üzeri yaş aralığındadır. Katılımcıların % 33.1’inin yurtdışına seyahat etmediği, % 66.9’unun
yurtdışına seyahat ettiği belirlenmiştir. Yurtdışına seyahat edenlerin % 41.3’ü 1-3 kez, %25’i 4-6
kez, %15.7’si 7-9 kez, % 18’i 10 ve daha fazla kez seyahat ettiği belirlenmiştir. Katılımcıların
%80.6’sının sağlık problemi bulunmadığı, %19.4’ünün ise sağlık problemi olduğu tespit
edilmiştir.

Veri Toplama Araçları
Araştırma verilerinin toplanmasında “Demografik Bilgi Formu”, “Füzyon Mutfağı
Uygulamalarına Yaklaşım Formu” ve “Bireysel Yenilikçi Ölçeği” (BYÖ) kullanılmıştır.

Demografik Bilgi Formu
Bu formda, bireylerin cinsiyet, yaş, sağlık problemleri, yurtdışına gidiş durumlarına ilişkin
sorular yer almaktadır.
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Füzyon Mutfağı Uygulamalarına Yaklaşım Formu
Araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu için öncelikle alanyazın taraması yapılmıştır
(Castelman, 2003; Arslan, 2015; Sarıışık, 2016:28; Yıldız, 2016:27; Della, 2017; Bourdain, 2018:615;
Guzek vd., 2019:2622; Lawrence, 2019; Köksal Sezgin, 2020). Bunun için Türk mutfağı, Fransız ve
İtalyan mutfağı uygulamaları ile ilgili ifadeler üç mutfağı da temsil eden örnek yiyeceklerle,
Guzek vd., (2019)’a göre de “başlangıçlar, çorbalar, ana yemekler, tatlılar” şeklinde belirlenmiştir.
Öncellikle konu ile ilgili soru havuzu oluşturulmuş, formun kapsam geçerliliğinin sağlanması
için bir beslenme ve iki gastronomi ve mutfak sanatları alan uzmanı olarak toplam üç uzmanın
görüşüne sunulmuştur. Uzman önerilerine göre gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Görüşme
formundaki soruların anlaşılabilirliğini sağlamak için 50 maddeden oluşan formun, 86 bireye
pilot uygulaması yapılmıştır. Ön uygulamada cevapları örtüşen sorular çıkarılarak formda 36
madde olarak son şekli verilmiştir.
“Füzyon Mutfağı Uygulamalarına Yaklaşım” formunda: Türk mutfağı, Fransız mutfağı ve İtalyan
mutfağı yemeklerine ilişkin ifadelerden oluşan sorulara yer verilmiştir. Formda yer alan ifadeler
başlangıçta 13 maddesi “yenilikçi”, 8 maddesi “şüpheci” ve 15 maddesi “gelenekçi” olmak üzere
üç alt boyutta ve toplam 36 madde olarak oluşturulmuştur. Her bir madde 1=Hiç katılmıyorum,
5=Tamamen katılıyorum arasında 5’li Likert tipi derecelendirme ile değerlendirilmiştir (Akbaş
vd., 2020:222). Maddeler olumlu ve olumsuz ifadeler şeklinde düzenlenmiştir. Puanlamada
olumsuz olan maddelerin puanlaması ters yapılmıştır.
Bireylerin “Füzyon Mutfağı Uygulamalarına Yaklaşım Ölçeğine” ilişkin güvenirlik ve geçerlik
çalışmasının Cronbach Alpha değeri “yenilikçi” alt boyutunda 0.776, “şüpheci” alt boyutunda
0.704 ve “gelenekçi” alt boyutunda 0.748 olarak belirlenmiştir. Veri yapısının faktör analizi için
uygunluğu Kaiser-Meyer Olkin (KMO) değeri 0.747 ve Bartlett küresellik testinde hesaplanan kikare değeri (X2 = 4411.007; p<0.000) bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda KMO değerinin 0.74’den
yüksek olması ve Bartlett küresellik testinin anlamlı çıkması, bu çalışma için faktör analizinin
yapılabileceğini göstermiştir (Büyüköztürk vd., 2012: 93).

Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)
Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından geliştirilen bireysel yenilikçi ölçeği 20 maddeden
oluşmaktadır. Bireysel Yenilikçilik Ölçeğinde kullanılan, her bir madde 1=Katılmıyorum, 2=Biraz
katılıyorum, 3=Orta düzeyde katılıyorum, 4=Çoğunlukla katılıyorum, 5=Tamamen katılıyorum
arasında 5’li Likert tipi derecelendirme ile değerlendirilmiştir. Maddeler olumlu ifadeler şeklinde
düzenlenmiştir. Madde puanlarının yüksek olması bilgi, tutum ve davranış alt boyutlarının
olumlu yönde artış olduğunu ifade etmektedir. Öncellikle, ölçek hesaplama formülünde= 42+ (1,
2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19.)- (4, 6, 7, 10, 13, 15, 17. ve 20.) maddelerin toplamı alınmıştır.
Ölçekte 68-120 arası puan alanlar “yenilikçi”, 68-64 arası puan alanlar “şüpheci”, 64 altı puan
alanlar “gelenekçi” olarak gruplanmıştır.

Veri Toplama Süreci
Verilerin toplanmasında yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Bireylerin veri toplama aracına
katılımları gönüllülük esasına dayandırılmıştır. Araştırmaya sadece gönüllü olan bireyler
alınmıştır. Araştırma T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda uygulanmıştır. Veri toplama aracının
uygulamasının yapılabilmesi için Bakanlık yetkililerinden izin alınmıştır. Veriler araştırmacılar
tarafından uygulanmıştır. Bireylerin veri toplama aracını cevaplama süreleri 30 dakika
sürmüştür.
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İstatistiksel Analizler
Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16.0 paket programından yararlanılmıştır. Yetişkinlerin Türk
mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşımı ölçeğine ilişkin geçerlik ve güvenirlik analizi
yapılmıştır. Bu ölçekteki alt boyutlar ile kişisel değişkenler arasındaki farklılığın incelenmesi için
t-testi kullanılmıştır. Yetişkinlerin Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşımı
ölçeğindeki alt boyutlar ile kişisel değişkenler arasındaki farklılığın incelenmesi için ANOVA
(One-way) testi kullanılmıştır. Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşımı ölçeğinin alt
boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesi için regrasyon analizi yapılmıştır.

BULGULAR
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeği verilerinin yapı geçerliliği açıklayıcı
faktör analizi (EFA) ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ölçeğin birbirinden bağımsız alt faktörlerini
belirlemek için principal compenent analysis (PCA) varimax yöntemi kullanılmıştır. Faktör yükü
0.32’nin üstünde olan ve eigen değeri 1.00’den büyük olan maddeler ölçeğe alınmıştır. EFA ile
ölçeğin üç faktörlü yapısı desteklenmiş 54 madde olarak düzenlenmiş olan ölçme aracı 36
maddeye inmiştir. Tablo 1-4’de füzyon mutfağı uygulamalarına ait analizi sonuçları
bulunmaktadır.
Tablo 1’de “füzyon mutfağı uygulamalarına yaklaşım ölçeği” ne ilişkin geçerlik ve güvenirlik
sonuçları 36 maddenin üç alt boyutundan oluşmaktadır. Alt boyutların iç tutarlılık katsayısı
Cronbach Alpha ile belirlenmiş olup; “yenilikçi” alt boyutunda yer alan madde yükleri 0.3320.664 arasında, “şüpheci” alt boyutunda yer alan madde yükü 0.419- 0.764 arasında, “gelenekçi” alt
boyutunda yer alan madde yükü 0.303-0.729 arasında olduğu tespit edilmiştir.
Bu üç faktör toplam varyansın %73.006’sını açıklamaktadır. Faktörlerin döndürme sonrasında
açıkladıkları varyanslara bakıldığında, “yenilikçi” faktörün %33.44 “şüpheci” faktörün varyansı %
19.80 ve “gelenekçi” faktörü % 19.75 olarak tespit edilmiştir.
Alt boyutların iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha ile belirlenmiş olup; “yenilikçi” alt boyutu
0.776, “şüpheci” alt boyutu 0.704 ve alt “gelenekçi” boyutu 0.748’dür. Ölçeğin genel Alpha
güvenirlik katsayısı 0.778’dir. Veri yapısının faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer Olkin
(KMO) değeri 0.747 ve Bartlett küresellik testinde hesaplanan ki-kare değeri (X2=4411.007;
p<0.000) olarak bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda KMO değerinin 0.70’ten yüksek olması ve
Bartlett küresellik testinin anlamlı çıkması, bu çalışma için faktör analizinin yapılabileceğini
göstermiştir (Büyüköztürk vd., 2012). Alpha güvenirlik katsayısının değerlendirilmesinde
uyulan değerlendirme kriterleri göz önüne alındığında ölçeğin kabul edilebilir güvenirlik
katsayısına sahip olduğu bulunmuştur (Özdamar, 1999).
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Tablo 1. Füyon Mutfağı Uygulamalarına Yaklaşım Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi ve
Güvenlik Analizi Sonuçları
Madde

İfadeler

Yenilikçi

1.

Beşamel soslu sucuk köftesini tadarım

0.332

2.
3.
4.

Kars gravyerli soğan çorbası tadarım
Pesto soslu erişte tadarım
Dört mevsim pizza tadarım

0.360
0.426
0.466

5.
6.

Napolitan soslu ızgara böbrek tadarım
Kızarmış sarımsaklı mısır ekmeği üzerine dana steak tartar
tadarım

0.500
0.500

7.

Şüpheci

Gelenekçi

Beşamel soslu beyti tadarım

0.505

8.
9.
10.

Kızarmış lavaş üzerinde kaz ciğeri tadarım
Haşhaşlı otlu krep tadarım
Tahinli galetta tadarım

0.509
0.511
0.517

11.
12.
13.

Antep fıstıklı mus tadarım
Kuru meyvelerle hazırlanmış biscotti tadarım
Erzincan tulum peynirli ravioli tadarım

0.593
0.616
0.664

14.
15.
16.

Acuka soslu bruschetta tatmam
Asma yaprağına kapari soslu kılıç balığı tatmam
Pastırmalı cordon bleu tatmam

0.419
0.422
0.488

17.
18.

Pekmezle marine edilmiş ördek confit tatmam.
Bruschetta ekmek üzeri peynir ve sebze karışımından
yapılan soğuk sandviçi tatmam

0.650
0.650

19.

Tortellini sebze sularından hazırlanan erişteyi tatmam

0.707

20.

Parmesanlı tarhana çorbası tatmam

0.742

21.
22.

Otlu peynirli Napoli pizzayı tatmam
Risottolu mumbar dolmasını tatmam

0.764

23.

Devekuşu yumurtası ile hazırlanmış sebzeli Frittata
(İtalyan omleti) tatmam

0.382

24.
25.

Chianti şarabı ile marine edilmiş kuzu şiş tatmam
Lor peynirli cannoli tatlısı tatmam

0.484
0.515

26.

Pastırmalı Croque Madam tatmam

0.530

27.
28.

Kurbağa bacağı buğulama tatmam
İç pilavlı escargots (salyangoz) tatmam

0.540
0.566

29.
30.

Köri soslu Adana şişi tatmam
Maraş kesme dondurma eşliğinde Bursa şeftalisinden
hazırlanan Peach Melba tatmam

0.569
0.574

31.

Siyez unlu ekşi mayalı baget ekmem tedarım

0.618

32.
33.
34.

Maraş biberli domates soslu ratatouille tatmam
Pekmezli Panna Cotta tatlısını tatmam
Patlıcan beğendili sufleyi tatmam

0.633
0.660
0.676

35.

Eski kaşar kullanarak hazırlanan dana Carpaccio tatmam

0.723

0.303

36.
Kokoreçli lazanya tatmam
Özdeğerler (eigenvalues)
Varyansı açıklama oranı
Kümülatif varyans
Alt Boyut Güvenirliği (Cronbach’s Alpha)
Genel Ölçek Güvenirliği (Cronbach’s Alpha)

3.763

33.444

19.808

19.754

% 33.444

%
53.252
0.704

% 73.006

0.776

0.778

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)=0.747

Bartlett testi:χ2 =4411.007; p<0.000
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Tablo 2. Füzyon Mutfağı Uygulamalarına Yaklaşımın Alt Boyutlar ile Demografik Değişkenler
Arasındaki Farklılığın Analizi (T-Testi) N=257
Boyutlar

Değişkenler
Cinsiyet

Yenilikçi

Sağlık problemi

Yurtdışı deneyimi

Cinsiyet

Şüpheci

Sağlık problemi

Yurtdışı deneyimi

Cinsiyet

Gelenekçi

Sağlık problemi

Yurtdışı deneyimi

Gruplar

N

C

SD

Kadın

110

2.89

0.47

Erkek

147

3.19

0.67

Evet

50

2.96

0.61

Hayır

207

3.09

0.61

2.97

0.52

Evet

172

Hayır

85

3.25

0.72

Kadın

110

3.82

0.65

Erkek

147

3.63

0.80

Evet

50

3.89

0.73

Hayır

207

3.67

0.74

172

3.64

0.76

Hayır

85

3.85

0.69

Kadın

110

2.50

0.34

Erkek

147

2.83

0.77

Evet

50

2.63

0.41

Hayır

207

2.70

0.69

Evet

172

2.58

0.51

85

2.92

0.81

Evet

Hayır

t*

p

-4.013

0.000

-1.346

0.179

-3.570

0.000

2.010

0.046

1.923

0.056

-2.145

0.033

-4.131

0.000

-0.709

0.479

-4.079

0.000

*Independent sample t-test. M: Mean; SD: Standard deviation

Tablo 2’de Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “yenilikçi” alt boyutu ile
cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım
ölçeğinin “Haşhaşlı otlu krep tadarım”, “Tahinli galetta tadarım”, “Kuru meyvelerle hazırlanmış biscotti
tadarım” gibi ifadelerden oluşan “yenilikçi” alt boyutu ile cinsiyet değişkenine göre, kadınların
puan ortalaması (M=2.89) düşük iken, erkeklerin puan ortalamasının (M=3.19) yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre füzyon uygulamaları yaklaşım ölçeğinin “yenilikçi”
alt boyut ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur
(p<0.05).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “Beşamel soslu sucuk köftesini
tadarım”, “Dört mevsim pizza tadarım”, “Pesto soslu erişte tadarım” gibi ifadelerden oluşan “yenilikçi”
alt boyutuna göre, Türk mutfağında füzyon uygulamaları ölçeğinin “yenilikçi” alt boyutuna göre,
sağlık problemi olmayan bireylerin puan ortalaması (M=2.96) düşük iken, sağlık problemi
olmayan bireylerin puan ortalamasının (M=3.09) yüksek olduğu ifade edilmiştir. Sağlık problemi
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değişkenine göre füzyon mutfağı uygulamaları yaklaşım ölçeğinde “yenilikçi” alt boyut ile
karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamsız fark tespit edilmiştir (p>0.05).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “yenilikçi” alt boyutu ile yurtdışı
seyahat değişkenine göre, yurtdışı deneyimi olanların puan ortalaması (M=2.97) düşük iken,
yurtdışı deneyimi olmayanların puan ortalamasının (M=3.25) yüksek olduğu saptanmıştır.
Yurtdışı deneyimi değişkenine göre füzyon mutfağı uygulamaları ölçeğinde “yenilikçi” alt boyut
ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” alt boyutu cinsiyet
değişkenine göre incelendiğinde, Türk mutfağında füzyon uygulamaları ölçeğinin “Pekmezle
marine edilmiş ördek confit tatmam”, “Pastırmalı cordon bleu tatmam”, “Otlu peynirli Napoli pizzayı
tatmam” gibi ifadelerden oluşan “şüpheci” alt boyutu cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde,
kadınların puan ortalaması (M=3.82) yüksek iken, erkeklerin puan ortalamasının (M=3.63) düşük
olduğu bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre füzyon mutfağı uygulamaları yaklaşım
ölçeğinde “şüpheci” alt boyut ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark belirlenmiştir (p<0.05).
“Şüpheci” alt boyuta göre, sağlık problemi olduğunu belirten bireylerin puan ortalaması (M=3.89)
yüksek iken, sağlık problemi olmayanların puan ortalamasının (M=3.67) düşük olduğu
saptanmıştır. Sağlık problemi değişkenine göre füzyon mutfağı uygulamaları ölçeğinde “şüpheci”
alt boyut ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamsız fark tespit
edilmiştir (p>0.05).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” alt boyutu ile yurtdışı
deneyimi değişkenine göre incelendiğinde, yurt dışı deneyimi olan bireylerin puan ortalaması
(M=3.64) düşük iken, yurtdışı deneyimi olmayanların puan ortalamasının (M=3.85) yüksek
olduğu saptanmıştır. Yurt dışı deneyim değişkenine göre füzyon mutfağı uygulamaları yaklaşım
ölçeğinde “şüpheci” alt boyut ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmuştur (p<0.05).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “Devekuşu yumurtası ile hazırlanmış
sebzeli Frittata (İtalyan omleti) tatmam”, “Chianti şarabı ile marine edilmiş kuzu şiş tatmam”, “İç pilavlı
escargots (salyangoz) tatmam” gibi ifadelerden oluşan “gelenekçi” alt boyutu cinsiyet değişkenine
göre incelendiğinde, kadınların puan ortalaması (M=2.50) düşük iken, erkeklerin puan
ortalamasının (M=2.83) yüksek olduğu bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre füzyon mutfağı
uygulamaları yaklaşım ölçeğinde “gelenekçi” alt boyut ile karşılaştırıldığında gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “gelenekçi” alt boyutu ile sağlık
problemi değişkenine göre, sağlık problemi olanların puan ortalaması (M=2.63) düşük iken,
sağlık problemi olmayanların puan ortalaması (M=2.70) yüksek olduğu saptanmıştır. Sağlık
problemi değişkenine göre füzyon mutfağı uygulamaları yaklaşım ölçeğinde “gelenekçi” alt boyut
ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamsız fark tespit edilmiştir (p>0.05).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “gelenekçi” alt boyutu ile yurtdışı
deneyimi olan bireylerin puan ortalaması (M=2.58) düşük iken, yurtdışı deneyimi olmayan
bireylerin puan ortalaması (M=2.92) yüksek olduğu saptanmıştır. Yurtdışı deneyimine göre
füzyon mutfağı uygulamaları yaklaşım ölçeğinde “gelenekçi” alt boyut ile karşılaştırıldığında
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05).
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Tablo 3. Füzyon Mutfağı Uygulamalarına Yaklaşım Ölçeğinin Alt Boyutları ile Demografik
Değişkenler Arasındaki Farklılık Analizi Sonuçları
Boyutlar
Değişkenler
Gruplar
N
SD
F*
p
Tukey
C
20
1
3.26
0.81
Yaş
(N=257)
Yenilikçi
Bir yıl içinde
yurtdışına
çıkma sıklığı
(N=172)

2

15

3.82

0.73

3

29

3.09

0.61

4

193

2.98

0.53

1-3

71

2.91

0.46

4-6

43

2.99

0.66

7-9

27

3.05

0.39

31

3.01

0.54

18-22

20

3.49

0.89

23-27

15

3.91

0.69

28-32

29

3.64

0.64

33 ve üzeri

194

3.73

0.74

1- 3

71

3.72

0.72

4- 6

43

3.67

0.72

7- 9

27

3.53

0.68

10 ve daha fazla

31

3.51

0.94

18-22

20

2.64

0.92

23-27

15

2.87

1.15

28-32

29

2.96

0.78

33 ve üzeri

193

2.64

0.51

1- 3

71

2.62

0.51

4- 6

43

2.63

0.55

7- 9

27

2.46

0.35

10 ve daha fazla

31

2.50

0.56

10 ve daha fazla

Yaş
(N=257)
Şüpheci

Bir yıl içinde
yurtdışına
çıkma sıklığı
(N=172)

Yaş
(N=257)
Gelenekçi

Bir yıl içinde
yurtdışına
çıkma sıklığı
(N=172)

10.630

0.000 2-1, 3, 4

0.643

0.610

--

1.092

0.400

--

0.799

0.580

--

2.565

0.051

--

0.925

0.43

--

*One-way ANOVA. M: Mean; SD: Standard sapma;
Yaş gruplama 1= 18-22; 2 = 23-27; 3 =28-32; 4 =33 ve üzeri
Tablo 3’te Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “yenilikçi” alt boyutu ile
yaş grupları incelendiğinde, 33 ve üzeri yaş grubu puan ort. (M=2.98) düşük iken, 23-27 yaş grubu
puan ort. (M=3.82) yüksek olduğu belirlenmiştir. Füzyon mutfağı uygulamaları yaklaşım
ölçeğinin “yenilikçi” alt boyutu ile yaş grupları karşılaştırıldığında Tukey HSD Post-Hoc testiyle
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir [F= 10.630], (p<0.05).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “yenilikçi” alt boyutu ile bir yıl
içinde yurt dışına çıkma sıklığı değişkeni incelendiğinde, bir yılda 1-3 arası yurt dışına çıkma
sıklığı olanların puan ort. (M=2.91) düşük iken, 7-9 kez yurt dışına çıkma sıklığı olanların puan
ort. (M=3.05) yüksek olduğu saptanmıştır. Füzyon mutfağı uygulamaları yaklaşım ölçeğinin
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“yenilikçi” alt boyutu ile bir yılda yurt dışına çıkma sıklığı grupları karşılaştırıldığında Tukey
HSD Post-Hoc testiyle gruplar arasında istatistiksel olarak anlamsız fark tespit edilmiştir [F=
0.643], (p>0.05).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” alt boyutu ile yaş grupları
incelendiğinde, 18-22 yaş grubu puan ort. (M=3.49) düşük iken, 23-27 yaş grubu puan ort.
(M=3.91) yüksek olduğu belirlenmiştir. Füzyon mutfağı uygulamaları yaklaşım ölçeğinin
“şüpheci” alt boyutu ile yaş grupları karşılaştırıldığında Tukey HSD Post-Hoc testiyle gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir [F= 1.092], (p>0.05).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” alt boyutu ile bir yıl içinde
yurt dışına çıkma sıklığı değişkeni incelendiğinde, bir yılda 10 ve üzeri yurt dışına çıkma sıklığı
olanların puan ort. (M=3.51) düşük iken, 1-3 kez yurt dışına çıkma sıklığı olanların puan ort.
(M=3.72) yüksek olduğu saptanmıştır. Füzyon mutfağı uygulamaları yaklaşım ölçeğinin
“şüpheci” alt boyutu ile bir yılda yurt dışına çıkma sıklığı grupları karşılaştırıldığında Tukey HSD
Post-Hoc testiyle gruplar arasında istatistiksel olarak anlamsız fark tespit edilmiştir [F= 0.799],
(p>0.05).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “gelenekçi” alt boyutu ile yaş
grupları incelendiğinde, hem 18-22 yaş grubu puan ort. (M=2.64) düşük olduğu hem de 33 ve
üzeri yaş grubu puan ort. (M=2.64) düşük olduğu saptanmıştır. Füzyon mutfağı uygulamaları
yaklaşım ölçeğinin gelenekçi alt boyutu ile yaş grupları karşılaştırıldığında Tukey HSD Post-Hoc
testiyle gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir [F= 2.565], (p>0.05).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “gelenekçi” alt boyutu ile bir yıl
içinde yurt dışına çıkma sıklığı değişkeni incelendiğinde, bir yılda 7-9 arası yurt dışına çıkma
sıklığı olanların puan ort. (M=2.46) düşük iken, 4-6 kez yurt dışına çıkanların puan ort. (M=2.63)
yüksek olduğu saptanmıştır. Füzyon mutfağı uygulamaları yaklaşım ölçeğinin “gelenekçi” alt
boyutu ile bir yılda yurt dışına çıkma sıklığı grupları karşılaştırıldığında Tukey HSD Post-Hoc
testiyle gruplar arasında istatistiksel olarak anlamsız fark tespit edilmiştir [F= 0.925], (p>0.05).

Tablo 4. Füzyon mutfağı uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin alt boyutları arasındaki ilişkinin
regrasyon sonuçları
Boyutlar
Top FMUYÖ
Yenilikçi
Şüpheci
Gelenekçi

Top FMUYÖ
r
p
r
p
r
p
r
p

1

Yenilikçi
0.131
0.036*
1

Şüpheci
0.358
0.000**
-0.079
0.207
1

Gelenekçi
0.288
0.000**
0.389
0.000**
0.214
0.001**
1

*p<0.05; **p<0.01
Tablo 4’de Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” (r=0.126) ve
“yenilikçi” (r=0.381) alt boyutu arasında pozitif yönde, “gelenekçi” (r= -0.332) alt boyutunda ise
negatif yönde ilişki bulunmuştur. Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin
alt boyutları ile bireysel yenilikçi ölçeğinin alt boyutları karşılaştırıldığında gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05, p<0.01).
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada füzyon mutfağı uygulamalarına yönelik olarak Türk mutfağı, Fransız mutfağı ve
İtalyan mutfağına yaklaşım ölçeğinin geçerlenmesi planlanmıştır. Ölçme aracının birbirinden
bağımsız alt faktörlerini belirlemek için Principal Compenent Analysis (PCA) Varimax yöntemi
kullanılmıştır. Faktör yükü 0.32’nin üstünde olan ve eigen değeri 1.00’den büyük olan maddeler
ölçeğe alınmıştır. Füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin açıklayıcı faktör analizi (EFA) ve
Alpha kat sayısı sonuçları, aracın geçerlik ve güvenirlik katsayısının uygun olduğu tespit
edilmiştir.
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “Haşhaşlı otlu krep tadarım”, “Tahinli
galetta tadarım”, “Kuru meyvelerle hazırlanmış biscotti tadarım” gibi ifadelerden oluşan “yenilikçi” alt
boyutu ile cinsiyet değişkenine göre, erkeklerin kadınlara göre daha “yenilikçi” olduğu tespit
edilmiştir. Bu çalışma ile genellenemez ancak erkeklerin umami tatlara, lezzetlere ve farklı kültür
yemeklerine açık olmalarından kaynaklı olduğu düşünülebilir. Başka çalışmalarda ise bireylerin
yeni yiyeceklere yaklaşımlarında cinsiyet faktörünün anlamlı bir farklılık oluşturmadığı
saptanmıştır (Yiğit, 2018). Wright vd., (2001) ve Reed vd., (2006) tarafından yapılan çalışmalarda
cinsiyetin ve kültürel nedenlerin etkisi olsa da yiyecekteki umami tadın keskin aroması, ekşiliği,
tatlılığın, tuzun yiyecekteki kokudan daha az önemli olduğu, Del Moral (2020)’a göre ise Asya ve
Doğu kültürü mutfağında umami tatlar tercih edilmezken, İtalyan mutfağında keskin tatların,
aromaların daha çok tercih edildiği belirtilmiştir.
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “Beşamel soslu sucuk köftesini
tadarım”, “Dört mevsim pizza tadarım”, “Pesto soslu erişte tadarım” gibi ifadelerden oluşan “yenilikçi”
alt boyutuna göre, sağlık problemi olmayan bireylerin sağlık problemi olan bireylere göre yeni
lezzetleri tatma konusunda daha yenilikçi olduğu ifade edilmiştir. Bu durumun, füzyon mutfağı
uygulamalarında üretilen yeni ürünler ile hem daha sağlıklı atıştırmalıklar hem de daha görselde
yenilikçi sunumlar oluşturulabileceği söylenebilir. Spence (2017)’e göre yeni oluşturulan füzyon
yemeklerinin genellikle iyi hissetmek için yenilen yeni macera yüklü duygular ile yenildiği için
daha sağlığa faydalı olabileceği ifade edilmiştir.
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “Pekmezle marine edilmiş ördek confit
tatmam”, “Pastırmalı cordon bleu tatmam”, “Otlu peynirli Napoli pizzayı tatmam” gibi ifadelerden
oluşan “şüpheci” alt boyutu cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, kadınların erkeklere göre
daha şüpheci yaklaşım içinde olduğu bulunmuştur. Bu durum kadınların erkeklere göre füzyon
mutfağının “Türk mutfağı” kültürüne uzak olması ve/veya ürün hazırlama maliyetinin yüksek
olması nedeniyle şüpheci bir davranış göstermiş olabilir. Olabi vd., (2015) tarafından yapılan
çalışmada yeni yiyeceklere karşı olan yaklaşımlarında kadınlar ile erkekler arasında neofobi
düzeylerinde anlamsız fark olduğu saptanmıştır.
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” alt boyut, sağlık problemi
değişkenine göre incelendiğinde, sağlık problemi olmayan bireylerin, sağlık problemi olan
bireylere göre füzyon mutfağı ürünlerine daha şüpheci yaklaştıkları saptanmıştır. Bu durum,
bireylerin sağlığına zarar verecek kaygısıyla yeniliklere daha endişeli yaklaştıkları söylenebilir.
Tupini (2016)’ye göre yeni gastronomik deneyimler oluşturmak etnik ve ekzotik mutfakların
büyümesine neden olurken, yeni mutfaklara yaklaşımlarında bireylerin sağlığına zarar verir
korkusuyla şüpheci yaklaşımlarına neden olmuştur. Spence (2018)’de füzyon mutfağındaki
şüpheciliği ortadan kaldırmada en çok Michelin şefleri rehberliğinde bazı lüks mutfaklar ile lüks
restoranların artmasına Çin, Japon, Meksika ve Peru mutfaklarının sağlıklı ürünler hazırlandığı
bilgisine geçilmiştir.
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” alt boyutu ile yurtdışı
deneyimi değişkenine göre incelendiğinde, yurtdışı deneyimi olmayan bireylerin yurt dışı
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deneyimi olan bireylere göre füzyon mutfağı uygulamalarında elde edilen yeni ürünlere daha
şüpheci yaklaştıkları ifade edilebilir. Bu durum, bireylerin daha önce yurt dışına gitmediği için
füzyon mutfağı uygulamalarına önyargılı yaklaşımlarından kaynaklı olabilir. Spence (2018)’e
göre, menüdeki yemek isimleri örneğin, Parmesanlı dondurma, yumurtalı dondurma gibi
oluşturulan füzyon mutfağı uygulamaları ilk kez duyulduğu için şüpheci yaklaşım
sergileyebilecekleri belirtilmiştir. Ancak, Privitera vd., (2018)’a göre ülkelerin mutfak
uygulamaları, yurt dışı deneyimleri ve bölgesel koşulların kültürel etkisi olarak büyüyen gıda ve
yerel yiyecek kültüründen kaynaklı şüpheli yaklaşılsa da zamanla oluşan aşinalık füzyon
mutfağı ürünlerinin tüketiminde artış olduğu belirtilmiştir.
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “Devekuşu yumurtası ile hazırlanmış
sebzeli Frittata (İtalyan omleti) tatmam”, “Chianti şarabı ile marine edilmiş kuzu şiş tatmam”, “İç pilavlı
escargots (salyangoz) tatmam” gibi ifadelerden oluşan “gelenekçi” alt boyutu cinsiyet değişkenine
göre incelendiğinde, kadınların erkeklere göre daha az gelenekçi olduğu bulunmuştur. Bu
durum, füzyon mutfağı uygulamalarında oluşturulan ürünlerle ilgili cinsiyete göre bir genelleme
yapılamaz. Ancak, kadınların aile bireyleri ve çocukların sağlıklı beslenmesi için farklı yemek
uygulamalarının daha fazla olması nedeniyle yeni mutfaklardan olan füzyon mutfağına
ilgilerinin arttığı düşünülebilir. Ancak Field ve Smith (2001) ve Geiling (2013)’e göre bazen
kökenini yanlış bildiğimiz için gelenekçi davranış gösterebildiği şeylerin zamanla doğru olarak
karşımıza çıkması bizi o ürünü daha çok tüketmemize neden olmaktadır. Örnek: Blake (2017)’ya
göre IKEA’da İsveç köftesi olarak bilinen köfte toplarının, kökenin aslında bir Türk yemeği
olduğu, ortaya çıkınca gelenekçi düşüncelerinin yok olmasıyla daha fazla tüketilmeye
başlanması olarak ifade edilmiştir.
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “gelenekçi” alt boyutu ile sağlık
problemi değişkenine göre, sağlık problemi olmayan bireylerin sağlık problemi olan bireylere
göre daha gelenekçi olduğu tespit edilmiştir. Bu durum bireylerin sağlık durumlarını korumak
ve günümüzde daha sağlıklı beslenme davranışı olarak yeni ürünleri birleştirme de ürüne aşina
olmadıkları için önyargılı davranış göstermelerinden kaynaklı olduğu düşünülebilir. Spence
(2017)’ye göre füzyon mutfağı uygulamalarında yer alan yemeklerin garip gelmediği, değişik ve
yeni sunumların, tatların, renklerde olması nedeniyle füzyon mutfağında yer alan yemeklerin
kutlamalarda daha çok yer almaya başladığı belirtilmiştir.
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “gelenekçi” alt boyutu ile yurtdışı
deneyim değişkeni olan bireylerin, yurtdışı deneyimi olmayan bireylere göre daha gelenekçi bir
yaklaşım içinde oldukları tespit edilmiştir. Bu durumun yurt dışı deneyimi olan bireylerin yeni
ürünleri zaman içinde daha kolay benimsemeye başlamalarından kaynaklandığı düşünülebilir.
Doğdubay vd., (2017) çalışmalarında, yurtdışı deneyimi olan bireylerin yeni yiyecekleri tatmada
çok seçici oldukları, farklı kültürlerden yiyecek sunan restoranlara gidenlerin çok az olduğu,
sosyal etkinliklerde yeni yiyecekleri tatma konusunda gelenekçi bir davranış gösterdikleri
belirtilmiştir.
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “yenilikçi” alt boyutu ile yaş
grupları değişkenine göre incelendiğinde, 23-27 yaş grubu arasında olan bireylerin, 33 ve üzeri
yaş grubunda olan bireylere göre füzyon mutfağı uygulamalarında daha yenilikçi yaklaşım
gösterdikleri belirlenmiştir. Bu durum küçük yaş grubunda olan bireylerin yeni tatlara ve
lezzetlere daha meraklı ve ilgili olmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Bekar ve Gövce (2015)’e
göre 18-34 yaş aralığında olan bireylerin, daha önce tatmadıkları yeni yiyecekleri ve yabancı
ülkelerin mutfaklarından lezzetler, tarifler denemeyi en çok seven grup olduğu tespit edilmiştir.
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “yenilikçi” alt boyutu ile bir yıl
içinde yurt dışına çıkma sıklığı değişkeni incelendiğinde, bir yılda 1-3 arası yurt dışına çıkma
sıklığı olanların puan ortalamaları düşük iken, 7-9 kez yurt dışına çıkma sıklığı olanların puan
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ortalamalarının yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durum bireylerin yurt dışına çıkma sıklığı
artıkça füzyon mutfağı uygulamalarına olan yeni ürün yaklaşımları arasında doğru ilişki
olabileceğini doğrulamaktadır. Bireylerin yurtiçi ve yurtdışı seyahatler de bireylerin yeni
yiyeceklere yaklaşımını etkilediği; yurtdışı deneyimi olan bireylerin yeni yiyecekleri tatmakta
yeniliğe daha açık yaklaşım içinde oldukları tespit edilmiştir (McKercher vd., 2008; Sengel vd.,
2015).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” alt boyutu ile yaş grupları
değişkeni incelendiğinde, 18-22 yaş grubu puan ortalamaları düşük iken, 23-27 yaş grubu puan
ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum sadece bu bulgu ile genellemeye
gidilemez. Ama, Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinde yaş grupları
yükseldikçe füzyon uygulamalarında yeni ürün tatma tecrübelerinde şüpheciliğin arttığı
düşünülebilir. Hangi kültürde olursa olsun bireylerin aşina olmadıkları ürüne karşı şüpheci bir
yaklaşım içinde oldukları söylenebilir. Poulain (2005)’e göre “haute cuisine” olarak belirtilen
üstün nitelikli yemeklerin ilk kez tanıtıldığı Akdeniz tipi beslenme ve doğu reçetelerine de şüphe
ile yaklaşıldığı ama zaman içinde bu duruma aşina olunduğu, aslında füzyon mutfak
uygulamalarının tarihin ilk yıllarına dayanıldığı belirtilmiştir.
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” alt boyutu ile bir yıl içinde
yurt dışına çıkma değişkeni incelendiğinde, bir yılda 10 ve üzeri yurt dışına çıkma sıklığı
olanların puan ortalamaları düşük iken, 1-3 kez yurt dışına çıkma sıklığı olanların puan
ortalamalarının yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durum bireylerin yurt dışına çıkma sıklığının az
olmasına bağlı olarak yeni ürün deneme durumlarının da az olduğu ile parallelik gösterdiği
söylenebilir. Menüde şişman ördek “The Fat Duck”, yumurtalı dondurma gibi yeni füzyon
ürünleri tanıtıldığında yeni ürünlerin karışımı merak edilse bile bir şüphe ile yaklaşıldığı aslında
bu iki ürünün hem füzyon hem de bileşenlerin karıştırılmasını füzyon mutfağı uygulaması
olduğu ifade edilmiştir (https://atasteofhistorywithjoycewhite.blogspot.com).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “gelenekçi” alt boyutu ile yaş
grupları değişkeni incelendiğinde, hem 18-22 yaş grubunun hem de 33 ve üzeri yaş grubunun
puan ortalamalarının düşük olduğu saptanmıştır. Bu durum çalışmada yer alan bireylerin füzyon
mutfağı uygulamalarında küçük yaş grubuna bağlı olarak Türk Fransız ve Türk İtalyan mutfağı
yemeklerinin isimlerini ilk kez duymuş olmalarından kaynaklı olarak geleneksel tatların dışına
çıkmak istemeyen bir grup olduğu düşünülebilir. Ancak, bireylerin menüde ilk kez parmesanlı
dondurma bir füzyon ürünü olarak gördüklerinde umami tatlara karşı hiç tadılmadığı için
gelenekçi bir yaklaşım gösterdikleri, aslında bunların bir füzyon mutfak uygulaması olduğu,
menüde içindekilere karşı iki bilinen ürünün hem füzyon hem de bileşenlerin karıştırılması
olarak ifade edilmiştir (https://atasteofhistorywithjoycewhite.blogspot.com).
Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşım ölçeğinin “şüpheci” ve “yenilikçi” alt boyutu
arasında pozitif yönde, “gelenekçi” alt boyutunda ise negatif yönde ilişki bulunmuştur. Füzyon
mutfak uygulamaları, geleneksel mutfak kültürüne alışkın toplumlar için yeni bir mutfak akımı
olup, bu akımda sunulan ürünlerin tamamı yeni birer gastronomik ürün olarak ele alınabilir.
Dolayısı ile “gelenekçi” alt boyutunda ilişkinin negatif çıkması, Türk toplumunun geleneksele
olan yöneliminden kaynaklanmaktadır. Türk mutfağının gelenekselliğine fazlaca bağlı olan
bireylerde yeni yiyeceklere yaklaşım, hele ki yurtdışı kaynaklı bileşenlerle meydana getirilmiş
ürünlere bakış açısını değiştirmek çoğu zaman oldukça güçtür.
Çalışmadan elde edilen veriler ışığında aşağıdaki öneriler getirilmiştir:
•

Bu çalışmada Türk mutfağında füzyon uygulamaları Fransız ve İtalyan mutfaklarının
harmanlanmasıyla oluşturulmuştur. Farklı ülke mutfakları ile Türk mutfağında füzyon
uygulamaları belirlenerek de bireylerin eğilimleri tespit edilebilir.
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•

•
•

•
•

Çalışma, Kültür ve Turizm bakanlığından seçilen örneklem ile sınırlıdır. Toplumun farklı
kesimlerinden bireylere uygulanacak çalışmalarla sonuçlar genişletilebilir veya farklı
sonuçlar elde edilebilir.
Çalışma bireylerin yeni yiyeceklere yaklaşımlarını füzyon mutfak bağlamında
belirlemeye çalışmıştır. Yeni yiyeceklere yaklaşım farklı konularla da ele alınabilir.
Bireylerde oluşan Türk mutfağında füzyon uygulamalarına yaklaşımda çekinme ve
kaçınma durumlarına karşın; işletmeler, füzyon ürünlerinin güvenilir, lezzetli ve
yenilebilir olduğuna yönelik tanıtıcı faaliyette bulunabilirler.
Füzyon uygulamalarına şüpheci yaklaşan bireylerin, bu ürünlerin içeriklerini
araştırmaları, bileşenlerini öğrenerek önyargılarının yok olmaları sağlanabilir.
Çeşitli gastronomi festivallerinde füzyon mutfak uygulamalarına yönelik gösterimler ve
tanıtımlar katılımcıların farkındalıkları arttırılabilir.
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Yiyecek içecek işletmelerinde toplu gıda üretimi, birçok risk içeren önemli bir süreçtir. Bu nedenle
gıda üretiminde çalışan personelin beslenme ve gıda güvenliği konularında yetkin olması önem
arz etmektedir. Bu araştırma, mutfak şeflerinin beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyini
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toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu; demografik sorular ile beslenme
ve gıda güvenliği bilgi düzeyi ölçeklerinden oluşmaktadır. Katılımcılar ölçeklerde bulunan
ifadelere verdikleri yanıtlara göre belirli puanlar elde etmiştir. Katılımcıların beslenme ile gıda
güvenliği bilgi düzeyi; düşük, orta, iyi ve çok iyi olmak üzere dört grupta sınıflandırılmıştır.
Araştırma sonucunda mutfak şeflerinin beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyinin iyi seviyede
olduğu tespit edilerek beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyinin artışında en önemli unsurun
eğitim olduğu ileri sürülmüştür.
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GİRİŞ
Yiyecek-içecek işletmeleri, büyük miktarda gıdanın çok sayıda personel tarafından üretildiği
işletmelerdir. Yiyecek içecek işletmelerinde çalışan mutfak personeli, hazırlanan yiyecek ve
içeceğin hem besleyici hem de güvenilir olmasından sorumludur. Bu personelin beslenme ve
gıda güvenliği hakkında yetersiz seviyede bilgiye sahip olması, gıdanın güvenirliği açısından
birçok risk teşkil etmektedir (Karamustafa ve Ülker, 2018). Yiyecek-içecek üretim sürecinde
yapılan hatalı uygulamalar hazırlanan yiyeceğin besleyici özelliklerini (kalite, besin değeri) ve
güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Personelin ilgili alanda eğitim alma durumu,
beslenme ve gıda güvenliğine ilişkinin bilginin edinilmesini ve bu bilgi düzeyinin artmasını
sağlamaktadır. Bu doğrultuda yiyecek içecek işletmeleri ve kurumlar, mutfak personeline çeşitli
eğitim programları düzenlemektedir. Burada temel amaç öncelikle gıda güvenliğinin sağlanması,
daha sonra ise sunulacak olan yiyecek içeceklerin besin değerinin korunmasıdır (Delibaş, 2018).
İşletmeler, gıda güvenliği konusuna beslenme konusundan daha fazla önem göstermektedir.
Çünkü üretim sürecindeki yanlış uygulamalar gıda kaynaklı hastalıklara yol açmaktadır. Gıda
kaynaklı hastalıklar ise halk sağlığını tehdit etmektedir. Ürünlerin besleyiciliğine ilişkin kaygılar
ise genellikle ikinci planda kalmaktadır. Sunacağı ürünlerin besleyicilik boyutuna önem veren
işletmeler, genellikle bu konuda uzman personel istihdam etmektedir. Ayrıca çiğ beslenme, alkali
beslenme, Akdeniz diyeti gibi çeşitli beslenme programlarına uygun menüler hazırlamaktadır.
Fakat her iki işletme türünde de önemli olan unsur, personelin bu konulara ilişkin bilgi sahibi
olmasıdır.
Bu araştırma, Sakarya ve Kocaeli illerinde faaliyet gösteren 4-5 yıldızlı otellerin yiyecek-içecek
departmanları ile birinci sınıf lokantalarda çalışan mutfak personelinin beslenme ve gıda
güvenliği bilgi düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın temel problemi, yiyecek
içecek işletmelerinde çalışan mutfak personelinin bilgi düzeyinin ne seviyede olduğu ve bu bilgi
düzeyini hangi faktörlerin etkilediğidir. Bu kapsamda hipotezler oluşturulmuş ve bu hipotezlere
yanıt aranmıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Beslenme ve Beslenme Bilgisi
Beslenme; büyüme, yaşamı sürdürme ve mevcut olan sağlıklı yapının korunmasını sağlamak ve
bu sağlıklı yapıyı yaşamın sonuna kadar devam ettirmek için gıdaların tüketilerek bileşimlerinde
bulunan besin maddelerinin vücuda alınması olarak tanımlanmaktadır (Baysal, 2011). Bireyler,
gerekli besinleri yeterli düzeyde alabilmek için çeşitli besin seçenekleriyle karşı karşıya
kalmaktadır. Bu nedenle bireylerin; yaşına, cinsiyetine ve fizyolojik özelliklerine göre ihtiyaç
duyulan besinleri yeterli miktarda alması gerekmektedir (Vabø ve Hansen, 2014). Beslenme,
bilim alanındaki gelişmelerle birlikte özellikle 17. yüzyıldan itibaren bir disiplin haline gelmiş ve
bu alan beslenme bilimi olarak adlandırılmıştır. Beslenme bilimi, besin ögelerinin kimyasal
özelliklerini, vücuttaki işleyişini, bireylerin fizyolojik özelliklerine göre hangi ürünleri tüketip
tüketmemesi gerektiğini ayrıca bireysel ve toplu yemek yeme koşullarında nasıl bir menü
planlanacağını incelemektedir (Bulduk, 2005). Uygun beslenme koşullarının oluşturulması için
hem ev ortamındaki hem de endüstriyel üretimdeki gıda işleyicilerinin beslenme alanında belirli
bir bilgi düzeyine sahip olması gerekmektedir.
Sağlığın sürdürülebilmesi için vücuda alınması gereken yaklaşık kırk farklı besin türü
bulunmaktadır. Bu besin türlerinden biri eksik alındığı taktirde yetersiz ve dengesiz beslenme
sorunları ortaya çıkmaktadır (Tenaw, Arega ve Tachbele, 2018). Yetersiz beslenme, İngilizcede
Malnutrition olarak ifade edilmektedir. Fakat bu kavram, yetersiz beslenmenin yanı sıra aşırı ya
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da yanlış beslenme uygulamaları da kapsamaktadır. Dolayısıyla yetersiz ya da aşırı beslenme
birlikte değerlendirilmektedir (Oduor, Boedecker, Kennedy, Mituki-Mungiria ve Termote, 2018).
Bu kavram Türkçeye “Malnütrisyon” olarak geçmiştir. Malnütrisyon hem sağlıklı bireylerde hem
de hastalarda bağışıklık sisteminin zayıflamasından ağız sağlığı sorunlarına kadar birçok ilave
rahatsızlığa neden olmaktadır (Huppertz, Putteni Halfens, Schols ve Groot, 2017). Malnütrisyon,
etkisini özellikle çocuklar üzerinde göstermektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki en büyük
problemlerden biri bebeklerin ve çocukların yetersiz beslenmesidir. Malnütrisyon, bebeklik ve
çocukluk dönemlerinde kronik rahatsızlıklarla bir araya geldiğinde ölümcül sonuçlar
doğurmaktadır (Adebisi vd., 2019). Ekonomik ve sosyal nedenlerin yanı sıra beslenme
konusundaki bilgi ve bilinç eksiklikleri de malnütrisyona neden olabilmektedir. Dolayısıyla gıda
işleyicileri, malnütrisyonun önlenmesi için önemli bir konumda bulunmaktadır.
Beslenme alanında sahip olunan bilgiler, beslenme bilgi düzeyi olarak ifade edilmektedir (İng.
Nutritional Knowledge). Beslenme bilgi düzeyi yukarıda da ifade edildiği gibi sağlıklı
beslenmenin temel koşullarından birini oluşturmaktadır. Yeterli düzeydeki beslenme bilgisi
yalnızca malnütrisyonu engellemekle kalmayıp gıda güvenliğinin sağlanmasına da katkıda
bulunmaktadır (Limbu vd., 2019). Bu nedenle beslenme bilgi düzeyi yerli ve yabancı literatürde
birçok araştırmaya konu olmuştur. Beslenme bilgi düzeyi, bu araştırmalarda genellikle beslenme
uygulamalarıyla birlikte değerlendirilmektedir (Nassanga, Okello-Uma ve Ongeng, 2018; Singh,
Rajoura ve Honnakamble, 2019). Fakat beslenme bilgi düzeyi belirleme araştırmalarında
araştırma evrenini genellikle anneler, öğrenciler ve çeşitli hastalıklara (diyabet, kanser) sahip
bireyler oluşturmaktadır. Beslenme konusundaki yetersiz bilgi düzeyi, yanlış beslenme
davranışlarının yanı sıra hatalı yiyecek-içecek üretimi uygulamalarının ortaya çıkmasına neden
olabilmektedir (Magee, Gallagher ve Cormack, 2017; Khawaja, Qassim, Hassan ve Arafa, 2019).
Bu kapsamda mutfak personelinin beslenme bilgi düzeyini belirlemeye yönelik yapılan
araştırmalarda bilgi düzeyinin, uygulamalar üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Çekal,
2007; Karahan, 2010; Delibaş, 2018).

Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliği Bilgisi
Gıda güvenliği “Tüm bireylerin besin ihtiyaçlarını ve gıda tercihlerini karşılayan, tüketim için
güvenli ve besleyici gıdaya; fiziksel, sosyal ve ekonomik erişimin olması” şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu kapsama giren gıdalar ise “Güvenli gıda” olarak adlandırılmaktadır.
Güvenli gıda “Bireylerin ihtiyaç duyduğu besin ögelerini içeren ve uzun vadede kronik
hastalıkları önlemeye yardımcı olan gıdalar” ve “Sadece fiziksel, kimyasal ve biyolojik
bulaşanlardan değil aynı zamanda hastalık ve zehirlenmeye neden olabilecek bakteri ve virüs
gibi mikroorganizmalardan arındırılmış gıdalar” şeklinde tanımlanmaktadır (Roberts, 2001; Lee,
Abdul Halim, Thong ve Chai, 2017; King vd., 2017).
Gıda güvenliği hem ev ortamında hem de endüstriyel üretimde büyük önem arz etmektedir.
Çünkü güvenli olma özelliği besleyicilikle birlikte gıdalarda bulunması gereken iki temel
özellikten biridir (Radulovic, Marklinder, Mirkovic, Miovinovicve Soja, 2021). Ev ortamındaki
uygulamaların kontrolü endüstriyel mutfaklarda üretilen ürünlerin kontrolünden daha hızlı ve
kolay sağlanmaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinde üretilen ürünün miktarca fazla olması ve bu
ürünlerin daha fazla kişi tarafından üretilmesi, risk unsurlarını artırmaktadır. Yiyecek-içecek
işletmelerinde gıda üretim basamaklarında risk olabilecek birçok unsur mevcuttur. Bu nedenle
bu işletmeler gıda kaynaklı hastalıkların temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir
(Tutu ve Anfu, 2019). Yiyecek üretim alanının yetersiz temizliği, personelin hijyen kurallarına
uymaması, gıdaların bakterilerin çoğalması için uygun ortam sıcaklık aralığı olan +5 ile +65°C
arası sıcaklıkta uzun süre bekletilmesi ve pişirme işleminin yetersiz düzeyde yapılması gibi
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olumsuzluklar gıda güvenliğini tehdit etmektedir (Koçak, 2010; Artık vd., 2019). Bu nedenle
yiyecek-içecek işletmelerinde gıda güvenliği uygulamaları prosedürlere uygun şekilde yerine
getirilmelidir. Yiyecek-içecek hazırlama işlemi, ortak alanda çok sayıda kişi tarafından
gerçekleştirildiğinde bulaş oranı hızla yükselebilmektedir (Akabanda, Hlortsi ve OwusuKwarteng, 2017). Bu durum ise gıda kaynaklı zehirlenmelere ve hastalıklara yol açmakta, gıda
kaynaklı hastalıklar ise hem sağlık sektörü hem de ekonomik açıdan önemli sorunlar
oluşturabilmektedir (Adams ve Motarjemi, 1999; Omaye, 2004).
Yiyecek içecek üretim sürecinin gıda güvenliği kapsamında başarıyla gerçekleştirilebilmesi için
gıda işleyicilerinin belirli bir gıda güvenliği bilgi düzeyine sahip olması gerekmektedir. Gıda
güvenliğine ilişkin bilgiler genellikle eğitim kurumundan, aile ve arkadaş ortamından,
doktorlardan ya da yazılı ve görsel medyadan elde edilmektedir (Maughan, Chambers ve
Godwin, 2017). Gıda sektöründeki arz ve talebin artış göstermesi, yiyecek içecek işletmelerinin
sayısında önemli bir artış sağlamıştır. Böylelikle dışarıda yemek yeme davranışı önemli boyutlara
ulaşmıştır. Ticari işletmelerin yanı sıra kurumlarda sağlanan yiyecek içecek hizmetlerinde de
artış meydana gelmiştir. Böylelikle toplu yemek üretimi yapan işletme ve kurum mutfaklarında
çalışan bireylerin bilgi düzeyi önem kazanmıştır (Osaili, Obeidat, Hajeer ve Al-Nabulsi, 2017).
Büyük bir önem arz eden gıda güvenliği bilgisi, yerli ve yabancı birçok araştırmaya konu
olmuştur. Gıda güvenliği bilgisi, bu araştırmalarda genellikle gıda güvenliği uygulamalarıyla
birlikte değerlendirilmektedir. Bu araştırmaların evren ve örneklemini ise genellikle toplu gıda
üretimi yapan işletme ve kurumlarda çalışan kişiler oluşturmaktadır (Osaili vd., 2017; Baser vd.,
2017; Al-Kandari vd., 2019). Araştırmaların temel bulguları; gıda güvenliği bilgisi ile eğitim
düzeyi arasında güçlü bir ilişki bulunduğu yönündedir. Ayrıca yüksek bilgi düzeyi ile doğru
uygulamalar arasında da güçlü bir ilişki bulunmaktadır (Bou-Mitri, Mahmoud, El Gerges ve
Abou Haoude, 2018; Ebdalli, Sami, Hasanzadeh, Ahmadi ve Esfandiari, 2020).

YÖNTEM
Evren ve Örneklem Seçimi
Araştırma evrenini Sakarya ve Kocaeli illerinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerin
yiyecek-içecek departmanları ile birinci sınıf lokantalarda çalışan mutfak şefleri oluşturmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bölgeleri dikkate alarak hazırladığı 2018 yılı verilerine göre;
Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde toplam 20 adet beş
yıldızlı otel, 54 adet dört yıldızlı otel ve 61 adet birinci sınıf lokanta bulunmaktadır (T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, 2020). İşletme türüne göre farklılık göstermekle birlikte dört ve beş yıldızlı
şehir otelleri ile birinci sınıf lokantaların mutfaklarında sayı olarak ortalama 10-20 arasında
mutfak şefi çalışmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda araştırmanın gerçekçi
evreni, toplam işletme sayısı ile mutfak şefi sayısının çarpımıyla elde edilmiştir. Kocaeli ve
Sakarya illerinde toplam 42 işletmenin bulunduğu evrende çalışan sayısı maksimum 840 kişi
olarak belirlenmiştir. Coşkun, Altunışık ve Yıldırım (2017), 850 bireyin yer aldığı bir evrende
kabul edilebilir örnek büyüklüğünün 265 olduğunu aktarmaktadır. Araştırmada olasılığa dayalı
tekniklerden basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda anket formları,
belirlenen işletmelerde çalışan 360 mutfak şefine iletilmiştir. Araştırmaya bazı mutfak şeflerinin
katılım sağlamaması, araştırmacının işletmelerde bulunduğu zaman zarfında şeflerin farklı
vardiyada olması ve anket formlarının bir kısmında eksik bilgi verilmesi ve yanlış işaretlemeler
yapılması nedeniyle toplam 280 anket formu değerlendirmeye alınmıştır.
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Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıştır. Anket formu üç bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların cinsiyeti, yaşı, eğitim düzeyi, beslenme ve gıda
güvenliği eğitimi alma durumu, pozisyonu ve sektörde çalışma sürelerini belirlemeye yönelik
demografik bilgileri içeren sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde beslenme bilgi düzeyi, üçüncü
bölümde ise gıda güvenliği bilgi düzeyi ölçeği yer almaktadır. Beslenme bilgi düzeyi ölçeği
Batmaz (2018)’ın, gıda güvenliği bilgi düzeyi ölçeği ise Şallı (2016) ve Onur (2018)’un
ölçeklerinden yararlanılıp uzman görüşü alınarak araştırmanın amacına uygun olarak
oluşturulmuştur. Ölçeklerde mutlak doğru cevabı olan yirmişer ifade yer almaktadır.
Katılımcıların ifadelere “Doğru”, “Yanlış” ya da “Bilgim Yok” şeklinde cevap vermesi
istenmiştir. Beslenme ölçeğindeki ifadeler besin grupları ve besin bileşenleri konularını içerirken
gıda güvenliği ölçeğinde yer alan ifadeler ise yiyecek-içecek üretim süreci (muhafaza, hazırlık,
pişirme, servis) konularını kapsamaktadır. Araştırmada katılımcılardan bilgi elde etmek
amacıyla öncelikle araştırma evreninde yer alan işletme yöneticileriyle görüşülmüş ve yöneticiler
çalışma hakkında bilgilendirilerek işletme çalışanlarının anket formlarını doldurması için izin
alınmıştır. Bu kapsamda veriler araştırmacı tarafından Mayıs-Kasım 2019 tarihleri arasında,
araştırmaya katılmaya gönüllü olan mutfak şeflerinden elde edilmiştir.

Veri Analiz Yöntemi
Araştırma kapsamında elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir.
Araştırma anketinin birinci bölümünde yer alan demografik bilgilere ilişkin verilen yanıtlar
frekans analizi ile değerlendirilmiştir. Ölçeklerde yer alan ifadelerden cevabı “Yanlış” olanlar ters
kodlanmıştır. Ölçme aracının güvenirlik ve geçerliliğini teyit etmek ve anlaşılamayan ifadelerde
düzeltme ve eklemeler yapılabilmek için öncelikle 100 mutfak şefinden elde edilen veriler ile pilot
test uygulaması gerçekleştirilmiştir. Pilot test uygulaması neticesinde ölçeklerin Cronbach’s
Alpha değeri kabul edilebilir düzeyde elde edilmiştir (Beslenme bilgi düzeyi ölçeği 0,712 - gıda
güvenliği bilgi düzeyi 0,818). Ayrıca test neticesinde anlam karışıklığına yol açan 2 ifade, daha
anlaşılır şekilde revize edilmiştir.
Veri analizi kapsamında ölçeklerde yer alan ifadeler ile katılımcıların verdiği cevaplar arasındaki
tutarlılığı belirlemek amacıyla güvenirlik testi yapılmıştır. Araştırmada, güvenirlik analizi
yöntemlerinden içsel tutarlılık analizi kullanılmıştır. Güvenirlik analizi sonucunda elde edilen
Cronbach’s Alpha (α) değerleri beslenme bilgi ölçeği için 0,656; gıda güvenliği bilgisi ölçeği için
0,744 olarak belirlenmiştir. Farklılık analizlerinde kullanılacak olan test türlerini belirlemek için
ölçeklere normallik testi yapılmıştır. Test neticesinde ölçeklerin çarpıklık (Beslenme: -0,109 / Gıda
güvenliği: -0,217) ve basıklık (Beslenme: -0,249 / Gıda güvenliği: -1,967) değerleri -2 ile +2 arasında
tespit edilmiştir. Değerlerin bu aralıkta olması verilerin normal dağıldığını ifade etmektedir
(George ve Mallery, 2010). Elde edilen veriler normal dağılım gösterdiği için farklılık analizlerde
parametik testlerden olan t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Beslenme
bilgi düzeyi ile gıda güvenliği bilgi düzeyi arasındaki ilişkiyi belirmek için ise Pearson
Korelasyon Analizi yapılmıştır.

Bilgi Düzeyi Belirleme Ölçütleri
Ölçeklerde yer alan ve mutlak doğruya sahip olan ifadelere verilen yanıtlar üçlü likert şeklinde
değerlendirilmiştir. Katılımcılar bu ifadelere verdiği cevaplara göre belirli puanlar elde etmiştir.
Cevaplar, istatistik programında “1: Doğru, 2: Yanlış, 3: Bilgim yok” şeklinde kodlanmıştır.
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Dolayısıyla ifadelere verilen yanıtların ortalamasının 1 puana yakın olması, o ifadenin daha fazla katılımcı
tarafından doğru yanıtlandığını ifade etmektedir. Katılımcılar, doğru yanıtladıkları her bir ifade için
beş puan elde etmiş, “Yanlış” ya da “Bilgim yok” olarak yanıtladıkları ifadelerden puan
alamamıştır. Hem beslenme hem de gıda güvenliği ölçeğinde 20 ifade bulunduğu için
katılımcıların iki testten elde edebileceği en yüksek puan test başına 100 olarak belirlenmiştir.
Katılımcıların bilgi düzeyleri verdikleri cevaplar doğrultusunda düşük, orta, iyi ve çok iyi olmak
üzere dört kategoride sınıflandırılmıştır. Puan aralıkları, toplam puanın dörde bölünmesiyle elde
edilmiştir. Bilgi düzeyi değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Bilgi Düzeyi Değerlendirme Ölçütleri
Değerlendirilen Unsur

Puan Aralığı
0≤x≤25
26≤x≤50
51≤x≤75
76≤x≤100
0≤x≤50
51≤x≤100
101≤x≤150
151≤x≤200

Beslenme Bilgi Düzeyi
Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi

Toplam

Değerlendirme
Ölçütü
Düşük
Orta
İyi
Çok İyi
Düşük
Orta
İyi
Çok İyi

Hipotezler
Sektör tecrübesinin çalışılan pozisyonla ilişkili olduğu bilinen bir durumdur. Dolayısıyla mutfak
şeflerinin sektörde çalışma yılı arttıkça pozisyonlarının yükselmesi de beklenmektedir. Sektör
tecrübesi artıp pozisyonu yükselen mutfak şeflerinin ise mesleki yeterliliğinin artması ön
görülmektedir. Mutfak şeflerinde sektör tecrübesi ve pozisyon ile birlikte yükselmesi beklenen
bir diğer unsur ise alanlarıyla ile ilgili teorik bilgi düzeyidir. Bu durumlar göz önünde
bulundurularak aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:
•
•
•
•
•
•

H1a Katılımcıların yaşı ile beslenme bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık vardır.
H1b Katılımcıların yaşı ile gıda güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık vardır.
H2a Katılımcıların pozisyonu ile beslenme bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık vardır.
H2b Katılımcıların pozisyonu ile gıda güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık vardır.
H3a Katılımcıların sektör tecrübesi ile beslenme bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık vardır.
H3b Katılımcıların sektör tecrübesi ile gıda güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık
vardır.

Eğitim, bireylerin çeşitli konularda bilgi sahibi olmasındaki en önemli etkenlerden biridir.
Beslenme ve gıda güvenliği teorik bilgi gerektiren konulardır. Yiyecek içecek ve konaklama
işletmelerine iş gören yetiştiren üniversite bölüm ve programları “Beslenme İlkeleri”, “Gıda
Bilimi ve Teknolojisi” ile “Gıda Güvenliği ve Hijyen” gibi dersler içermektedir. Ayrıca örgün
eğitimin yanı sıra çalışılan kurum içinde ya da kurum dışında (sertifika programları gibi) verilen
eğitim programları da mutfak çalışanlarının teorik bilgi düzeyine katkı sağlamaktadır.
Dolayısıyla belirtilen derslerden başarılı olan bireyler, beslenme ve gıda güvenliği konularında
yeterli donanıma sahip olmakta ya da sahip olduğu bilgi düzeyini artırmaktadır. Bu durum göz
önünde bulundurularak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:
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• H4a Katılımcıların eğitim düzeyi ile beslenme bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık vardır.
• H4b Katılımcıların eğitim düzeyi ile gıda güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık
vardır.
• H5a Katılımcıların mezun olduğu bölüm ile beslenme bilgi düzeyleri arasında anlamlı farklılık
vardır.
• H5b Katılımcıların mezun olduğu bölüm ile gıda güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı
farklılık vardır.
• H6a Eğitim alan katılımcıların beslenme bilgi düzeyi daha yüksektir.
• H6b Eğitim alan katılımcıların gıda güvenliği bilgi düzeyi daha yüksektir.

BULGULAR
Demografik Bulgular
Araştırma anketinin birinci bölümünde katılımcılardan demografik özelliklerine ilişkin bilgileri
işaretlemeleri istenmiştir. Bu kapsamda alınan yanıtlar Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişken
Cinsiyet

Yaş

Eğitim Düzeyi

Bölüm

Beslenme Eğitimi
Gıda Güvenliği Eğitimi

Alt Değişken
Kadın
Erkek
18-25
25-35
36-45
46 ve üstü
İlköğretim
Lise
Üniversite
Aşçılık/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(GMS)
Diğer
Üniversite Mezunu Değil
Alan
Almayan
Alan
Almayan

Toplam

n
92
188
90
93
66
31
43
124
113

%
32,9
67,1
32,1
33,2
23,6
11,1
15,4
44,3
40,4

50

17,9

87
143
145
135
216
63

31,1
51,1
51,8
48,2
77,1
22,5

280

100

Araştırmada erkek katılımcıların (%67,1) kadın katılımcılardan (%32,9) iki kat daha fazla olduğu
gözlemlenmektedir. Endüstriyel mutfakların çalışma koşulları ve kadro durumu göz önünde
bulundurulduğunda bu durumun beklenen bir sonuç olduğu görülmektedir. Yaş değişkeni
açısından incelendiğinde katılımcıların %65,3’ünü 18-35 yaş arasındaki bireyler oluşturmaktadır.
Bu durum ise endüstriyel mutfaklarda genellikle genç-orta yaş grubunun çalıştığını ispat
etmektedir. Eğitim durumu açısından katılımcıların büyük çoğunluğunun (%44,3) lise mezunu
olduğu gözlemlenmektedir. Üniversite mezunu katılımcıların oranı ise (%40,4) lise mezunu
katılımcıların oranına yakındır. İlköğretim mezunu katılımcıların oranı (%15,4) ise oldukça
düşüktür. Üniversite mezunlarının hangi bölümden mezun olduğu çapraz tablo ile
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karşılaştırılmıştır. Buna göre üniversite mezunlarının %30,9’u Aşçılık ya da GMS bölümlerinden
mezun olduğunu ifade etmiştir. Bu iki bölüm dışında herhangi bir bölümden mezun olan
katılımcıların oranı ise %69,1’dir. Anket formunun ilk bölümünde katılımcılara beslenme ve gıda
güvenliği eğitimi alıp almadıklarına ilişkin soru yöneltilmiştir. Beslenme eğitimi alanlar (%51,8)
ile almayanların (%48,2) oranı birbirine yakın düzeydedir. Beslenme eğitimi alan 145 katılımcının
%11,7’si ilköğretim, %37,9’u lise, %50,3’ü ise üniversite düzeyinde eğitime sahiptir. Gıda
güvenliği eğitimi alan katılımcı sayısı (n=216), beslenme eğitimi alan katılımcı sayısından (n=145)
fazladır. Yiyecek-içecek ve konaklama işletmelerinin kurum içi gıda güvenliği eğitimi vermesi bu
durumun sebebi olarak açıklanmaktadır (Tablo 2).
Anket formunun ilk bölümünde sorulan bir diğer soru ise katılımcıların hangi işletme türü ve
pozisyonda kaç yıldır çalıştığına ilişkindir. Bu sorulara verilen yanıtlar Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3. Katılımcıların İşletme Türü, Pozisyonu ve Sektör Tecrübesine İlişkin Bilgiler
Değişken
İşletme Türü

Pozisyon

Tecrübe

Alt Değişken
5 yıldızlı otel
4 yıldızlı otel
Birinci sınıf lokanta (restoran)
Stajyer/Komi
Demi Chef/Chef de Party
Kısım Şefi/Sous Chef/Aşçıbaşı
Bir yıldan az
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11 yıl ve üstü

f
111
77
92
86
98
96
44
89
50
97

%
39,6
27,5
32,9
30,7
35,0
34,3
15,7
31,8
17,9
34,6

Katılımcıların büyük bir bölümü (%39,6) beş yıldızlı otellerde çalışmaktadır. Bu otelleri sırasıyla
restoranlar (%32,9) ve dört yıldızlı oteller (%27,5) takip etmektedir. Araştırmada en fazla (%35)
demi chef ve chef de party pozisyonlarında çalışan katılımcılar yer almaktadır. Toplam katılımcı
içinde en düşük oran ise stajyer ve komi (%30,7) pozisyonunda çalışan katılımcılardır.
Demografik özelliklerden çalışma pozisyonu ve eğitim durumu arasındaki ilişki çapraz tablo ile
karşılaştırılmıştır. Buna göre ilköğretim mezunu olan katılımcıların büyük oranı (%53,4) kısım
şefi/sous chef/aşçıbaşı pozisyonlarında çalışırken, üniversite mezunu katılımcıların büyük oranı
(%42,4) ise demi chef ve chef de party pozisyonlarında çalışmaktadır. Lise mezunu katılımcıların
büyük oranı (%37,9) ise kısım şefi/sous chef/aşçıbaşı pozisyonlarında çalışmaktadır.
Katılımcıların büyük çoğunluğunun 11 yıl ve üzeri (%34,6) ile 1-5 yıl yıl arası (%31,8) sürede
mutfakta çalıştığı tespit edilmiştir. Eğitim durumu ve tecrübe arasındaki ilişki incelendiğinde lise
mezunlarının genellikle 11 yıl ve üzeri, üniversite mezunlarının ise 1-5 yıl arası sürede sektör
tecrübesine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 3).

Beslenme Bilgi Düzeyine İlişkin Bulgular
Araştırma ölçeğinde beslenme bilgi düzeyini belirlemeye yönelik yirmi ifade yer almaktadır.
Beslenme bilgi düzeyi ölçeğinde yer alan ifadelere verilen yanıtların frekans analizi Tablo 4’te yer
almaktadır.

1266

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1258-1279.

Tablo 4. Beslenme Bilgi Düzeyi İfadelerine İlişkin Frekans Analizi
İfadeler
*1. Doğal taze sıkılmış meyve suları
şeker içermez.
2. Havuç iyi bir A vitamini kaynağıdır.
*3. Tüm vitaminler vücuda enerji
sağlar.
4. Karbonhidratlar temel enerji
kaynağıdır.
5. Dondurulmuş ürünlerin besin
değeri
taze
ürünlerden
daha
düşüktür.
*6. Meyvelerin protein içeriği yüksektir.
7. Yumurta ile kırmızı et içerdikleri
protein açısından benzerdir.
*8. Zeytinyağı tüketimi kolesterolü
yükseltir.
*9. D vitamininin en iyi kaynağı
güneştir.
10. C vitamini sıcaklıktan olumsuz
yönde etkilenir.
*11. Balığın doymuş yağ içeriği
kırmızı etten yüksektir.
*12. Esmer şeker beyaz şekerden daha
sağlıklıdır.
13. Tam yağlı süt yağsız sütten daha
fazla kalsiyum içerir.
14. Dengeli beslenme tüm gıdaları eşit
miktarda tüketmeyi gerektirir.
*15. Vücudun ilk aşamada kullandığı
enerji kaynağı yağlardır.
*16. Kırmızı et iyi bir C vitamini
kaynağıdır.
17. Yağ en çok enerji veren besin
bileşenidir.
18. 1 g karbonhidrat 10 kcal enerji
verir.
*19. A, D, E ve K suda çözünen
vitaminlerdir.
20.
Aminoasitler
proteinlerin
yapıtaşıdır.
Genel Ortalama

Doğru
n
%
90
32,1

Yanlış
n
%
179
63,9

Bilgim Yok
n
%
11
3,9

x̄

S. Sapma

1,40

0,57

205
189

73,2
67,5

44
72

15,7
25,7

31
19

11,1
6,8

1,38
1,81

0,68
0,54

205

73,2

53

18,9

22

7,9

1,35

0,62

225

80,4

45

16,1

10

3,6

1,23

0,50

92

32,9

159

56,8

28

10,0

1,53

0,67

195

69,6

52

18,6

33

11,8

1,42

0,69

85

30,4

164

58,6

31

11,1

1,53

0,69

234

83,6

25

8,9

21

7,5

1,24

0,58

153

54,6

51

18,2

76

27,1

1,73

0,86

127

45,4

87

31,1

66

23,6

1,93

0,74

172

61,4

78

27,9

30

10,7

1,83

0,60

145

51,8

78

27,9

57

20,4

1,69

0,79

172

61,4

97

34,6

11

3,9

1,43

0,57

166

59,3

88

31,4

25

8,9

1,77

0,60

45

16,1

202

72,1

33

11,8

1,40

0,69

133

47,5

107

38,2

40

14,3

1,67

0,71

113

40,4

61

21,8

106

37,9

2,16

0,76

136

48,6

69

24,6

74

26,4

2,02

0,72

191

68,2

19

6,8

70

25,0

1,57

0,86

1,60

* Ters kodlanan ifadeler

Mutfak şeflerinin beslenme bilgi düzeyini belirlemek amacıyla ölçekte yer alan ifadelere
verdikleri yanıtlar incelendiğinde “Dondurulmuş ürünlerin besin değeri taze ürünlerden daha
düşüktür” ifadesinin %80,4 oranla en fazla doğru yanıtlanan ifade olduğu tespit edilmiştir. Tüm
ifadeler arasında en fazla yanlış yanıtlanan ifade ise %83,6 oranıyla “D vitamininin en iyi kaynağı
güneştir” ifadesidir.
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Katılımcılar, beslenme bilgi düzeyi testinden en az 15, en fazla 90 puan almıştır. Katılımcıların
%46,2’si 50 veya daha düşük bir puan elde ederken %53,8’si ise 55 veya daha yüksek bir puan
elde etmiştir. Katılımcıların bilgi düzeyi, elde ettiği puanlara göre düşük, orta, iyi ve çok iyi olarak
sınıflandırılmıştır. Katılımcıların beslenme konusunda bilgi düzeyine ilişkin verileri Şekil 1’de
yer almaktadır.

Çok iyi
5%

Düşük
4%

Orta
42%

İyi
49%

Düşük

Orta

İyi

Çok iyi

Şekil 1. Katılımcıların Beslenme Bilgi Düzeyleri

Elde edilen veriler doğrultusunda düşük ve çok iyi beslenme bilgi düzeyine sahip katılımcıların
sayısının oldukça düşük olduğu söylenebilmektedir. Katılımcıların yarısına yakını (%49) iyi
düzeyde beslenme bilgisine sahipken %42’si ise orta düzeyde beslenme bilgisine sahiptir.

Beslenme Bilgi Düzeyine İlişkin Farklılık Analizleri
Katılımcıların ifadelere verdiği yanıtlar normal dağılım gösterdiği için farklılık analizlerinde
parametrik testler (t-testi ve tek yönlü varyans analizi) kullanılmıştır. Cinsiyet değişkeni ve
beslenme eğitimi alma durumunda iki alt değişken olduğu için t-testi uygulanmıştır. Cinsiyet
değişkeniyle beslenme bilgi düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p=0,126).
Beslenme eğitimi alma durumuna ilişkin farklılık analizinin sonuçları ise Tablo 5’te yer
almaktadır.

Tablo 5. Beslenme Eğitimi Alan ve Almayan Katılımcıların Beslenme Bilgi Düzeyi T-Testi
Sonuçları
Beslenme Eğitimi
Eğitim alan
Eğitim almayan
*0,05 düzeyinde anlamlılık

n
145
135

x̄
1,51
1,69

S. sapma
,50
,46

t

p

-3,230

,001*

Beslenme eğitimi aldığını ifade eden katılımcıların ortalaması (1,51) almadığını ifade eden
katılımcıların ortalamasından (1,69) daha yüksektir. Beslenme bilgi düzeyi arasında anlamlı bir
farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Bu sonuca göre “H6a Eğitim alan katılımcıların beslenme bilgi
düzeyi daha yüksektir” hipotezi kabul edilmiştir.
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Analiz sonucunda mezun olunan bölüm ile beslenme bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık tespit
edilmiştir (p<0,05). GMS veya Aşçılık bölümlerinden mezun olan katılımcıların beslenme bilgi
düzeyi ifadelerini doğru yanıtlama oranı (1,50) bunlardan farklı bir bölümden mezun olan
katılımcıların doğru yanıtlama oranından (1,54) daha yüksektir. Üniversite mezunu olmayan
katılımcıların ifadeleri doğru yanıtlama oranı (1,67) ise herhangi bir üniversite bölümünden
mezun olan katılımcıların doğru yanıtlama oranından daha düşüktür. Analiz neticesinde “H5a
Katılımcıların mezun olduğu bölüm ile beslenme bilgi düzeyleri arasında anlamlı farklılık
bulunmaktadır” hipotezi kabul edilmiştir.
ANOVA testi yapılan diğer kategoriler; işletme türü, çalışılan pozisyon ve sektör tecrübesidir.
Beslenme bilgi düzeyi ile arasında anlamlı farklılık tespit edilmeyen bu kategoriler aynı tabloda
sunulmuştur. Bu kategorilere ilişkin ANOVA testi sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 6. Çalışılan İşletme Türü, Pozisyon ve Sektör Tecrübesi ile Beslenme Bilgi Düzeyi ANOVA
Test Sonuçları
Kategori
İşletme
Türü

Pozisyon

Sektör
Tecrübesi

Değişken

n

x̄

5 yıldızlı otel
4 yıldızlı otel
Birinci sınıf lokanta
Stajyer/Komi
Demi Chef/Chef de
Party
Kısım şefi/Sous/Aşçıbaşı
Bir yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
10 yıldan fazla

129
59
92
86

1,66
1,52
1,55
1,67

S.
sapma
,473
,503
,499
,471

98

1,58

,495

96
44
89
50
97

1,55
1,63
1,60
1,66
1,54

,499
,486
,491
,478
,500

f

p

2,290

,103

1,521

,220

,719

,541

Beslenme bilgi düzeyi ile çalışılan işletme türü, pozisyon ve sektör tecrübesi arasında anlamlı
farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Çalışılan pozisyon ve sektör tecrübesiyle beslenme bilgi
düzeyi arasında anlamlı farklılığın olduğu varsayılmış ve bu doğrultuda hipotezler
oluşturulmuştur. Analiz sonucuna göre “H2a Katılımcıların pozisyonu ile beslenme bilgi düzeyi
arasında anlamlı farklılık vardır” ve “H3a Katılımcıların sektör tecrübesi ile beslenme bilgi düzeyi
arasında anlamlı farklılık vardır” hipotezleri reddedilmiştir. Katılımcıların çalıştığı işletme
türüyle beslenme bilgi düzeyi arasında bir ilişkinin olmadığı varsayılmış ve bu doğrultuda bu
değişkene ilişkin hipotez oluşturulmamıştır. Nitekim değişkene ilişkin yapılan ANOVA testi bu
varsayımı doğrulamıştır.

Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyine İlişkin Bulgular
Araştırma ölçeğinde gıda güvenliği bilgi düzeyini belirlemeye yönelik dört kategoride 20 ifade
yer almaktadır. Gıda güvenliği ölçeğinde yer alan ifadelere verilen yanıtların frekans analizi
Tablo 7’de yer almaktadır.
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Tablo 7. Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi İfadelerine İlişkin Yapılan Frekans Analizinin Sonuçları
İfadeler
n
*1.
Gıdaları
dondurma
işlemi
mikroorganizmaları öldürür.
2. Yumurtanın en uygun muhafaza şekli
oda sıcaklığıdır.
*3. Çiğ balık ve kırmızı etleri aynı depoda
farklı raflarda muhafaza etmek doğru bir
yöntemdir.
*4. Dondurulmuş gıdalar en az -10°C’de
muhafaza edilmelidir.
5. Doğrama tahtaları, giysiler ve çalışma
tezgâhları çapraz bulaşma kaynaklarıdır.
*6.
Mikroorganizmaların
pişmiş
yiyeceklerde
en
fazla
üreme
gerçekleştirdiği sıcaklık aralığı 520°C’dir.
7. Mikroorganizma bulaşma riski en
yüksek olan gıdalar yumurta ve et
ürünleridir.
*8. Sebzeler pişirilmeden önce sırasıyla
yıkanır, ayıklanır ve doğranır.
*9. Dondurulmuş et ve balık gibi ürünler
pişirilmeden önce oda sıcaklığında
çözdürülmelidir.
10. Donmuş ürünlerin mikrodalgada
çözdürülmesi uygun bir yöntemdir.
*11. Makarnayı haşladıktan sonra süzüp
soğuk su ile yıkamak en iyi makarna
pişirme yöntemidir.
*12.Dondurulmuş
yiyecekler
çözdürülmeden direkt sıcak karışıma
atılarak pişirilmelidir.
13. Beyaz et ve kırmızı et aynı ızgarada
pişirilecekse ayrı ayrı pişirilmelidir.
14. Besin değeri kaybını en aza indirmek
için en uygun pişirme yöntemi buharda
pişirmedir.
*15. Pişen yemekler ağzı kapalı şekilde
oda sıcaklığında soğutulur.
16. Servise sunulacak olan sıcak yemekler
65°C’nin üzerinde olmalıdır.
17. Soğuk servis üniteleri en fazla 5°C’de
olmalıdır.
*18. Soğutulmuş gıdalar servise kadar
ağzı
açık
şekilde
soğutucuda
bekletilmelidir.
*19. Açık büfede servis kabındaki azalan
yemekler tamamen bitmeden üzerine
yemek takviyesi yapılmalıdır.
*20. Pişmiş balıklara kesme-doğrama gibi
işlemler yapılacaksa mavi doğrama
tahtası kullanılır.

Doğru
%

n

Yanlış
%

Bilgim Yok
n
%

x̄

S. Sapma

106

37,9

137

48,9

37

13,2

1,64

0,70

129

46,1

131

46,8

19

6,8

1,61

0,61

165

58,9

102

36,4

13

4,6

1,68

0,56

179

63,9

86

30,7

15

5,4

1,75

0,55

247

88,2

13

4,6

20

7,1

1,19

0,55

155

55,4

74

26,4

51

18,2

1,92

0,66

232

82,9

22

7,9

26

9,3

1,26

0,62

233

83,2

39

13,9

8

2,9

1,89

0,40

173

61,8

102

36,4

5

1,8

1,65

0,51

95

33,9

166

59,3

19

6,8

1,73

0,58

127

45,4

137

48,9

16

5,7

1,57

0,60

37

13,2

224

80,0

19

6,8

1,27

0,58

218

77,9

45

16,1

17

6,1

1,28

0,57

238

85,0

20

7,1

22

7,9

1,23

0,58

157

56,1

110

39,3

13

4,6

1,65

0,57

217

77,5

29

10,4

34

12,1

1,35

0,69

210

75,0

40

14,3

30

10,7

1,36

0,67

63

22,5

193

68,9

24

8,6

1,40

0,64

97

34,6

162

57,9

21

7,5

1,50

0,63

163

58,2

85

30,4

32

11,4

1,81

0,62

Genel Ortalama

1,53

* Ters kodlanan ifadeler
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Mutfak Şeflerinin gıda güvenliği ölçeğinde yer alan ifadelere verdikleri yanıtlar incelendiğinde
“Doğrama tahtaları, giysiler ve çalışma tezgâhları çapraz bulaşma kaynaklarıdır” ifadesinin
%88,2 oranla en fazla doğru yanıtlanan ifade olduğu tespit edilmiştir. Tüm ifadeler arasında en
fazla yanlış yanıtlanan ifade ise %83,2 oranıyla “Sebzeler pişirilmeden önce sırasıyla yıkanır,
ayıklanır ve doğranır” ifadesidir. En fazla “Bilgim yok” olarak yanıtlanan ifade ise %18,2 oranla
“Mikroorganizmaların pişmiş yiyeceklerde en fazla üreme gerçekleştirdiği sıcaklık aralığı 520°C’dir” ifadesi olmuştur.
Katılımcılar, gıda güvenliği bilgi düzeyi testinde işaretledikleri her bir ifade için belirli bir puan
elde etmiştir. Bu testten alınan en düşük puan 10, en yüksek puan ise 90’dır. Gıda güvenliği
testinden en sık alınan puan 50’dir (%15). Katılımcıların %46,4’ü 50 veya daha düşük bir puan
alırken %53,6’sı ise 50’den daha yüksek bir puan almıştır. Katılımcıların gıda güvenliği bilgi
düzeyi, testten elde ettikleri puanlara göre düşük, orta, iyi ve çok iyi şeklinde sınıflandırılmıştır.
Katılımcıların bilgi düzeyine ilişkin veriler Şekil 2’de yer almaktadır.

Çok İyi
7%

Düşük
4%

Orta
42%

İyi
47%

Düşük

Orta

İyi

Çok İyi

Şekil 2. Katılımcıların Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyleri

Sonuçlar incelendiğinde iyi düzeyde gıda güvenliği bilgisine sahip olan katılımcıların oranının
toplam katılımcılar arasında en fazla olduğu gözlemlenmektedir. Katılımcılar arasında gıda
güvenliği bilgi düzeyi düşük seviyede olan bireylerin oranı %4, yüksek olan bireylerin oranı ise
%7’dir. Gıda güvenliği testinde yer alan ifadeler dört gruptan (muhafaza, hazırlık, pişirme ve
servis) oluşmaktadır. Bu gruplardan elde edilen ortalama puanlar Tablo 8’de yer almaktadır.

Tablo 8. Gıda Güvenliği Kategorilerinden Elde Edilen Ortalama Puanlar
Değişken
Ortalama Puan
Standart Sapma

Muhafaza
2,50
1,12

Hazırlık
1,93
1,13

Pişirme
4,08
1,30

Servis
2,32
1,07

Tüm kategorilerde beşer ifade yer almaktadır. Dolayısıyla katılımcıların gıda güvenliği
kategorilerinden aldığı ortalama puanlar beş üzerinden değerlendirilmektedir. Bu durum göz
önünde bulundurulduğunda en fazla yanlış yanıtlanan ifadeler hazırlık kategorisinde yer alırken
(1,93±1,13) en fazla doğru yanıtlanan ifadeler ise pişirme kategorisinde yer almaktadır (4,08±1,30).
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Muhafaza kategorisinde yer alan ifadelerin doğru yanıtlanma oranı %50 iken, servis
kategorisinde yer alan ifadelerin doğru yanıtlama oranı ise %46,4’tür.

Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyine İlişkin Farklılık Analizleri
Katılımcıların ifadelere verdiği yanıtlar normal dağılım gösterdiği için farklılık analizlerinde
parametrik testler (t-testi ve tek yönlü varyans analizi) kullanılmıştır. Cinsiyet ve gıda güvenliği
eğitimi alma durumu kategorilerinde ikişer değişken olduğu için, bu kategoriler ile gıda
güvenliği bilgi düzeyi ilişkisini belirlemek için t-testi yapılmıştır. Gıda güvenliği bilgi düzeyi ile
cinsiyet ilişkisi değerlendirildiğinde cinsiyetin, bilgi düzeyini etkilemediği tespit edilmiştir
(p=0,569). Gıda güvenliği eğitimi alma durumu ile bilgi düzeyi ilişkisini belirlemek için yapılan
t-testinin sonuçları ise Tablo 9’da yer almaktadır.

Tablo 9. Gıda Güvenliği Eğitimi Alan ve Almayan Katılımcıların Bilgi Düzeyi T-Testi Sonuçları
Gıda Güvenliği Eğitimi
Eğitim alan
Eğitim almayan
*0,05 düzeyinde anlamlılık

n
216
64

x̄
1,51
1,67

S. Sapma
,50
,47

t

p

-2,178

,027

Gıda güvenliği eğitimi alma durumuyla gıda güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık
bulunmaktadır (p<0,05). Gıda güvenliği eğitimi aldığını belirten katılımcıların ortalaması,
almadığını belirten katılımcıların ortalamasından daha yüksektir. Bu durum neticesinde “H6b
Eğitim alan katılımcıların gıda güvenliği bilgi düzeyi daha yüksektir” hipotezi kabul edilmiştir.
Katılımcıların demografik özellikleri ve iş durumları (işletme türü, pozisyon ve sektör tecrübesi)
ile gıda güvenliği bilgi düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek için ANOVA testi yapılmıştır. Test
sonuçları tablo 10’da yer almaktadır.
ANOVA testi neticesinde yaş değişkeni ile gıda güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı bir
farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Bu sonuca göre “H1b Katılımcıların yaşı ile gıda güvenliği
bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık vardır” hipotezi reddedilmiştir. Gıda güvenliği bilgi
düzeyi ile eğitim durumu arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Post Hoc
(Tukey) testi sonucuna göre tespit edilen bu farklılık lise ile üniversite değişkeni arasında
bulunmaktadır. Katılımcıların gıda güvenliği bilgi düzeyi, eğitim düzeyine göre düzensiz bir
dağılım göstermektedir. Katılımcılar arasında en yüksek ortalamaya sahip olanlar üniversite
(1,41), en düşük ortalamaya sahip olan katılımcılar ise lise (1,66) mezunudur. Bu sonuçlara göre
“H4b Katılımcıların eğitim düzeyi ile gıda güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık vardır”
hipotezi kabul edilmiştir.
Mezun olunan bölüm kategorisiyle gıda güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık tespit
edilmiştir. Fakat bu kategoride “Üniversite mezunu olmayan” değişkeni bulunmaktadır. Post
Hoc (Tukey) testinin sonucuna göre kategorideki tespit edilen farklılık, üniversite mezunu
olmayan katılımcılar ile GMS/Aşçılık ya da farklı bir bölümden mezun olan katılımcılar
arasındadır. GMS/Aşçılık ya da diğer bölümlerden mezun olan katılımcıların arasında anlamlı
farklılık bulunmamaktadır. Bu nedenle “H5b Katılımcıların mezun olduğu bölüm ile gıda
güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık vardır” hipotezi reddedilmiştir.
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Tablo 10. Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi ANOVA Testi Sonuçları
Değişken
18-25
26-35
Yaş
36-45
46 ve üzeri
İlköğretim
Eğitim
Lise
Üniversite
GMS/Aşçılık
Mezun
Diğer
Olunan
Üniversite mezunu
Bölüm
olmayan
5 yıldızlı otel
İşletme
4 yıldızlı otel
Türü
Birinci sınıf lokanta
Stajyer/Komi
Demi Chef/Chef de
Party
Pozisyon
Kısım Şefi/Sous Chef
/Aşçıbaşı
Bir yıldan az
1-5 yıl
Sektör
Tecrübesi
6-10 yıl
11 yıl ve üzeri
*0,05 düzeyinde anlamlılık

n
90
93
66
31
43
124
113
50
87

x̄
1,57
1,52
1,57
1,51
1,58
1,66
1,41
1,42
1,48

S. Sapma
,496
,501
,498
,508
,499
,472
,495
,49
,50

143

1,64

,48

129
59
92
86

1,48
1,66
1,58
1,67

,50
,48
,48
,471

98

1,48

,502

96

1,51

,502

44
89
50
97

1,68
1,58
1,54
1,47

,47
,49
,50
,50

f

p

,260

,854

8,130

,000*

5,151

,006*

3,007

,051

3,769

,024*

1,938

,124

Çalışanların pozisyonu ve sektör tecrübesiyle gıda güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı bir
farklılığın olduğu varsayılarak “H2b Katılımcıların pozisyonu ile gıda güvenliği bilgi düzeyi
arasında anlamlı farklılık vardır” ve “H3b Katılımcıların sektör tecrübesi ile gıda güvenliği bilgi
düzeyi arasında anlamlı farklılık vardır” hipotezleri oluşturulmuştur. Sektör tecrübesi ile gıda
güvenliği arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, pozisyon ve bilgi düzeyi arasında anlamlı
bir farklılık bulunmaktadır. Tukey testi sonucuna göre tespit edilen bu farklılık, stajyer/komi ile
demi chef/chef de party pozisyonları arasında bulunmaktadır. Bu sonuçlar neticesinde “H2b
Katılımcıların pozisyonu ile gıda güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı farklılık vardır”
hipotezi kabul edilirken “H3b Katılımcıların sektör tecrübesi ile gıda güvenliği bilgi düzeyi
arasında anlamlı farklılık vardır” hipotezi ise reddedilmiştir.

Beslenme Bilgi Düzeyi ile Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi İlişkisi
Beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeylerinin arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson
Korelasyon Analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır.
Analiz sonucunda beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyinin arasında p<0,01 düzeyinde anlamlı
bir ilişki tespit edilmiştir. İlişki katsayısı ise 0,220’dir. Bu sonuç beslenme ve gıda güvenliği bilgi
düzeyi arasındaki ilişkinin pozitif yönde olduğunu ifade etmektedir (Coşkun vd., 2017).
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Tablo 11. Beslenme ve Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi Arasındaki Pearson Korelasyon Analiz
Sonuçları
Değişken
Beslenme Bilgi Düzeyi
Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi
** p<0,01 düzeyinde anlamlılık

N

r

p

280

,220**

,000

TARTIŞMA
Mutfak şeflerinin beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyini belirlemeyi hedefleyen bu araştırma
kapsamında “Mutfak şeflerinin beslenme/gıda güvenliği bilgi düzeyi nedir?” sorusundan
hareketle araştırma hipotezleri oluşturulmuştur. Anket formları ile araştırmadan toplanan
verilerin analizi neticesinde elde edilen bulgulara göre araştırmadan önce oluşturulan
hipotezlerin bir kısmı kabul edilirken bir kısmı ise reddedilmiştir. Araştırma kapsamında
oluşturulan toplam on iki hipotezin altısı kabul edilirken altısı ise reddedilmiştir. Hipotezlerin
kabul ve reddedilme durumlarının olası nedenleri aşağıda değerlendirilmiştir.
Beslenme, teorik bilgi gerektiren bir konudur. Literatürde yer alan çalışmalarda genellikle
beslenme bilgi düzeyinin, beslenme alışkanlıklarına etkisi incelenmiştir (Başkale, 2010; Zengin,
2018; Göktaş, 2010). Bu araştırmada ise mutfakta yiyecek-içecek aşamalarında uygulama
sürecinde etkili olan mutfak şeflerinin beslenme bilgi düzeyini belirleyerek, eğitim ve sektör
tecrübesi gibi unsurların beslenme bilgi düzeyindeki etkisini öğrenmek amaçlanmıştır. Beslenme
bilgisi, sadece mutfak çalışanlarının değil tüm bireylerin özen göstermesi gereken bir husustur.
Beslenme bilgi düzeyinin yetersiz olması ve bu bilgi düzeyi kapsamında yapılan hatalı
uygulamalar zehirlenme vakaları ve gıda kaynaklı birçok sağlık sorununa yol açmaktadır.
Beslenmeye dair bilgi düzeyinin artırılmasındaki en önemli etken eğitimdir. Araştırma sonuçları,
eğitim ile beslenme bilgi düzeyinin doğru orantılı olduğunu kanıtlamıştır. Fakat konaklama ve
yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin büyük çoğunluğu, yükseköğretim düzeyinde
eğitim almayan bireylerden oluşmaktadır. Bu araştırmanın yanı sıra literatürde yer alan benzer
çalışmalarda da ilköğretim ve lise düzeyindeki bireylerin, işletme personelinin büyük bir
bölümünü oluşturduğu tespit edilmiştir (Delibaş, 2018; Eren vd., 2017). Özellikle gelişmekte olan
ülkeler için en önemli istihdam alanlarından biri olan turizm sektöründe genellikle düşük eğitim
düzeyine sahip bireylerin istihdam edilmesi, sektörün en önemli sorunlarından biridir (Yanardağ
ve Avcı, 2012). Mutfak departmanında terfi etmenin sektör tecrübesiyle doğru orantılı olması ise
eğitim düzeyi, dolayısıyla da beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyi düşük olan bireylerin
yönetici konumuna gelmesine neden olabilmektedir. Literatürde yer alan benzer araştırmalar da
bu sonucu destekler niteliktedir. Orhan (2015), beslenme eğitimi alan mutfak çalışanlarının,
ifadeleri doğru yanıtlama oranlarının eğitim almayan çalışanlardan yüksek olduğunu
aktarmaktadır. Ayrıca yükseköğretim seviyesinde eğitime sahip olan çalışanların bilgi düzeyi, ilk
ve ortaöğretim seviyesinde eğitime sahip olanlardan yüksektir. Karahan (2010) ise yaptığı
araştırmada benzer sonuçlara ulaşmıştır. Mutfak şeflerinin beslenme bilgi düzeyini belirlemeyi
amaçlayan bu araştırmada yükseköğretim seviyesinde eğitime sahip olan katılımcılarda bilgi
düzeyi daha yüksek tespit edilmiştir.
Araştırma bulguları, yükseköğretim eğitiminin yanı sıra eğitim programlarının da bilgi düzeyi
konusunda olumlu etkiye sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Fakat yiyecek-içecek işletmeleri,
hizmet içi gıda güvenliği eğitimi sağlarken beslenme eğitimine yeterli önemi vermemektedir.
İşletmelerin yanı sıra birçok gıda markası internet üzerinden gıda güvenliği eğitimi sağlarken
beslenme eğitimi vermemektedir. Araştırma sonuçları da bu durumu doğrular niteliktedir.
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Gıda güvenliği, beslenme kavramına göre daha somut ve uygulamaya yöneliktir. Bu doğrultuda;
yaş, eğitim düzeyi, sektör tecrübesi ve çalışılan pozisyon yükseldikçe gıda güvenliği bilgi
düzeyinin de yükseleceği öngörülmüştür. Fakat araştırma sonuçları; yaş ve çalışılan pozisyonun
bilgi düzeyiyle ilişkili olmadığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu doğrultuda oluşturulan
hipotezler reddedilmiştir. Çalışanların eğitim düzeyi ile bilgi düzeyleri arasında ise anlamlı bir
ilişki tespit edilmiştir. Buna göre beslenme bilgi düzeyinde olduğu gibi eğitim düzeyi artan
çalışanların gıda güvenliği bilgi düzeyi de artmaktadır. Literatürde yer alan ve gıda güvenliği
bilgi düzeyi belirlemeyi amaçlayan benzer araştırmalarda, yükseköğretim düzeyinde olan ya da
gıda güvenliği eğitimi alan çalışanların bilgi düzeyinin bu eğitimleri almayan çalışanlardan daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda hem literatürde yer alan ilgili araştırmalarda hem
de bu araştırmada mutfak çalışanlarının büyük bir çoğunluğu bir kurumda veya kurum dışında
gıda güvenliği eğitimi aldığı tespit edilmiştir (Eren vd., 2017; Ertaş, 2019; Tuncer, 2019). Bu
eğitimler de çalışanların gıda güvenliği bilgi düzeyinin artmasını sağlamıştır.
Gıda güvenliği bilgi düzeyi testinden en sık elde edilen puanların yarısından fazlasının (%57,1)
45-65 aralığında olması, çalışanların orta-iyi düzeyde gıda güvenliği bilgisine sahip olduğunu
göstermektedir. Fakat gıda güvenliği testinden elde edilen puanların genel ortalaması, beslenme
bilgi düzeyi testinden elde edilen puanların ortalamasından yüksektir. Bu durum ise gıda
güvenliği eğitiminin, beslenme eğitimine oranla daha fazla katılımcı tarafından alınmasıyla
açıklanabilir.
Çalışanların sektör tecrübesiyle gıda güvenliği bilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişkinin
olmaması önemli bir bulgudur. Bu bulgu, çalışanların sektörde yıllar geçirmesine rağmen teorik
anlamda kendilerini geliştirmediklerini ispatlamaktadır. Gıda güvenliği bilgi düzeyi eksikliği,
araştırmanın birinci ve ikinci bölümünde de ifade edildiği üzere, gıda kaynaklı risk ve
hastalıklara neden olmaktadır. Bu nedenle endüstriyel mutfaklarda çalışan bireylerin yaşı,
tecrübesi ve pozisyonu fark etmeksizin gıda güvenliği eğitimi alması gerekmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Mutfak şeflerinin beslenme bilgi düzeyleri genel olarak orta/iyi seviyededir. Fakat beslenme
bilgisi ölçeğinde yer alan ve ayrıntılı bilgi gerektiren ifadeler, katılımcıların çoğu tarafından
doğru yanıtlanmamıştır. Üniversitede ya da herhangi bir eğitim/sertifika programında beslenme
eğitimi alan katılımcıların oranı (%51,8) almayanların oranına (%48,2) yakın olduğu için ayrıntılı
bilgi gerektiren ifadelerin doğru yanıtlanma oranıyla yanlış yanıtlanma oranı benzerlik
göstermiştir. Beslenme bilgi düzeyi üzerinde en etkili faktör eğitimdir. Çünkü farklılık analizleri
neticesinde beslenme eğitimi ile üniversite eğitiminin beslenme bilgi düzeyi üzerinde etkisi
olduğu tespit edilmiştir. Fakat katılımcıların çalıştığı işletme türü, pozisyon ve sektör tecrübesi
ile beslenme bilgi düzeyleri arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Bu durum, sektörde uzun süre
çalışan mutfak şeflerinin, kendilerini beslenme alanında geliştirmediklerini ifade etmektedir.
Gıda güvenliğine ilişkin bulgular da beslenme bilgisi bulgularıyla benzerlik göstermektedir.
Gıda güvenliği bilgisi ölçeğindeki ifadelerin doğru yanıtlanma oranı, beslenme bilgisi
ölçeğindeki ifadelerden daha yüksektir. Bu durumun en önemli nedeni, ölçekteki ifadelerin daha
fazla uygulamaya yönelik olmasıdır. Ayrıca gıda güvenliği eğitimi alan katılımcıların oranı
beslenme eğitimi alan katılımcıların oranından daha fazladır. Hem gıda güvenliği eğitimi hem
de genel eğitim durumu, gıda güvenliği bilgi düzeyinde önemli bir etken oluşturmuştur.
Çalışılan işletme ve sektör tecrübesi, beslenme bilgisinde olduğu gibi gıda güvenliği bilgisini de
etkilememiştir. Bu durum sektörde uzun süredir çalışan mutfak şeflerinin, kendilerini gıda
güvenliği konusunda geliştirmediklerini ifade etmektedir. Ayrıca yiyecek üretim sürecinde
pişirme aşamasına ilişkin ifadeler en fazla doğru yanıtlanan ifadeler olurken hazırlık aşamasına
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ilişkin ifadeler ise en az doğru yanıtlanan ifadelerdir. Bu durumun nedeni, hazırlık aşaması ile
ilgili ifadelerin; mikroorganizmalar, çapraz bulaşma, dondurma ve çözdürme gibi konularla,
pişirme aşaması ifadelerinin ise doğrudan pişirme yöntemleriyle ilgili olmasıdır. Daha fazla ve
daha ayrıntılı teorik bilgi gerektiren ifadeler, katılımcıların büyük bir bölümü tarafından yanlış
yanıtlanmıştır. Dolayısıyla araştırmanın ortaya koyduğu en önemli sonuç olarak mutfak
şeflerinin hem beslenme hem de gıda güvenliği bilgi düzeyinin ve doğru uygulamalarının
artırılabilmesi için eğitimin önemli bir faktör olduğu söylenebilir.
Beslenme bilgisi ile gıda güvenliği bilgisi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Dolayısıyla yiyecek-içecek üretim aşamalarında gıda güvenliği kapsamında uygun şekilde
yapılan uygulamalar, bir gıdanın güvenilir, sağlıklı ve besleyici olmasında etkilidir. Aynı şekilde
bir gıdanın üretim sürecinde besin değerini olabildiğince az kaybetmesini sağlayacak
uygulamalar (örneğin; uygun depolama, uygun sıcaklıkta pişirme) da güvenli gıda elde etmede
etkilidir. Sonuç olarak yiyecek-içecek üretim aşamalarında aktif görev alan personellere beslenme
ve gıda güvenliğine yönelik eğitimlerin birbirinden ayırt edilmeden birlikte sağlanması
gerekmektedir.
Tüm bu sonuçlar çerçevesinde işletmeler, çalışanlar ve eğitim kurumları için çeşitli öneriler
oluşturulmuştur. Bu öneriler aşağıda sıralanmıştır.
İşletmeler için Öneriler:
• İşletme yöneticilerinin, mutfağın kuruluş aşamasında mutfağın sadece fiziksel planlamasını
değil aynı zamanda mutfakta çalışan personelin rahat ve ergonomik çalışma şartlarına yönelik
planlamasını da yapması gerekmektedir. İşletmede istihdam edilecek personel seçilirken
mesleki yeterliliğin yanı sıra teorik bilgi düzeyi de dikkate alınmalıdır. Bu doğrultuda
personel seçiminde bir mülakat gerçekleştiriliyorsa bu mülakatta adayların beslenme ve gıda
güvenliğine ilişkin bilgi düzeylerinin de göz önüne alınması gerekmektedir.
• İşletme tüm personeline özellikle yiyecek-içecek üretim aşamalarından sorumlu olan
çalışanlarına gıda zehirlenme vakalarının oluşum nedenleri, riskleri ve sonuçları konularında
gerekli eğitimleri vermeli ve konunun önemini vurgulamalıdır.
• Yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerde personele gıda güvenliği ve beslenme eğitimi
sağlanması gerekmektedir. Bu eğitimler sezonluk çalışan işletmelerde sezon başında tüm yıl
çalışan işletmelerde ise faaliyet dönemi başlangıcında ve faaliyetler sırasında rutin olarak
gerçekleştirilebilir. Eğitimler neticesinde personelden geri dönüş alınması büyük önem arz
etmektedir. Bu doğrultuda verilen eğitime ilişkin teorik ve uygulamalı sınav yapılmalıdır.
• Bilgi düzeyi yüksek olan ve mutfak uygulamalarını bu bilgi düzeyi doğrultusunda
gerçekleştiren personeller ödüllendirilerek motive edilmeli diğer personellerin de bilgi
düzeyini artırmaya yönelik çaba sarf edilmelidir.
• İşletmenin personel kadrosunda beslenme ve gıda güvenliği konularına hâkim olan uzman
(gıda mühendisi, diyetisyen) bulundurulmalı, bu uzman ise personel mutfak çalışanlarını sık
sık denetlemelidir.
• Mutfak kadrosu oluşturulurken yükseköğretim düzeyinde eğitim alan kişi sayısı toplam
mutfak personel sayısı içinde yüksek tutulmalıdır. İşletme açısından bu durum mümkün
değil ise en azından kısım şefi ve üzeri pozisyonlarda bu eğitim düzeyine sahip kişiler
istihdam edilmelidir.
Çalışanlar için Öneriler:
• Çalışanların yaşı, eğitim düzeyi, sektör tecrübesi ve çalıştığı pozisyon fark etmeksizin ilgili
konularda eğitim alması gerekmektedir.
• Çalışanlar, tüm mutfak uygulamalarını teorik bilgiler çerçevesinde gerçekleştirmelidir.
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• Mutfak ekibi oluşturan yöneticiler (aşçıbaşı, sous chef), ekibinde yer alacak olan çalışanların
teorik bilgi düzeyini dikkate almalıdır.
Eğitim Kurumları için Öneriler:
• Kurumlarda verilen beslenme ve gıda güvenliği dersleri, sektöre uygun şekilde
düzenlenmelidir.
• Teorik eğitimin yanı sıra uygulama derslerinde de gıda güvenliği hususuna dikkat edilmeli,
not değerlendirmesi yapılırken gıda güvenliği uygulamaları toplam notta önemli bir pay
oluşturmalıdır.
• Gıda güvenliği ve beslenme ile ilgili derslerde gıda zehirlenmeleri ve yanlış beslenme
uygulamaları sonucu ortaya çıkan olumsuzluklara yönelik haberler aktarılmalıdır.
• Öğrencilerin bir yiyeceğin veya içeceğin besin değerini hesaplayabilecek düzeyde bilgi sahibi
olması sağlanmalıdır.
• Öğrencilerin tüm gıda güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olması
sağlanmalıdır.
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Öz
Destinasyona ait kültürü deneyimlemenin yeni bir yolu olarak gastronomi turizmi son yıllarda
yükselişe geçen bir turizm türüdür. Bu çalışmada 2015 yılında UNESCO tarafından yaratıcı
şehirler ağı listesinde ‘Gastronomi Şehri’ olarak kabul edilen Gaziantep ilini gastronomi amacıyla
ziyarete gelen yerli turistlerin taksonomisini oluşturmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi iştiraki ile kurulan Mutfak Sanatları Merkezi’ne gelen ziyaretçilere
odaklanılmıştır. Araştırmada Q metodoloji kapsamında literatür incelemesi sonucu oluşturulan
Q dizgi kartları katılımcılara sunulmuştur. Araştırma sonunda 36 katılımcıdan elde edilen geçerli
veri seti Q metodolojisi yoluyla analiz edilmiş olup “müdavim turist, yöresellik arayanlar, özgün
turist, yenilik arayanlar” olmak üzere dört farklı gastronomi turisti ortaya konulmuştur.
Müdavim turistler önceden deneyimledikleri lezzeti arayan turistler iken; yöresellik arayanlar
yöresel yiyeceklere ve bunlarla ilgili tanıtıcı bilgilere odaklanan turistlerdir. Özgün turistler
gidilen destinasyonun kültürel özelliği olarak yiyecek içeceklere önem verirken; yenilik arayanlar
gastronomiyi günlük rutinden kaçış olarak görmektedir.
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Abstract
Gastronomy tourism has been a rising trend as a way to experience destination culture and taste
food and beverages incidental to destination. The aim of this study is using taxonomy to group
the tourists who visit Gaziantep come here and whose primary purpose is gastronomic tourism.
For this purpose, based on the subjective ideas and perceptions of tourists, it is aimed to reveal
groups with similar ideas through the Q method. The valid data obtained from 36 participants
constituting the research sample was analyzed through the Q methodology, which allows the
combination of quantitative and qualitative methods. Based on the information obtained as a
result of the study, four different gastro-tourists have been introduced: “regular tourist, local
seekers, genuine tourist and novelty seekers”. Regular tourists seek food and beverages which
are familiar to them whereas local seekers are gastronomy tourists who look for local foods and
introductory information about them. While genuine tourists give importance to food and
beverages as a cultural feature of the destination, novelty seekers see gastronomy as an escape
from daily routines.
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Giriş
Motivasyon kavramı turist davranışlarını nelerin belirlediği sorusuna yanıt arayanların önemli
çalışma alanlarından biri olmuş ve turizm alan yazınında sıklıkla çalışılan konular arasında yer
almıştır. Kökleri tüketici motivasyonuna dayanan turist motivasyonu kavramını ilk çalışanlar
arasında Pizam vd., (1979: 195) yer almakta ve yazarlar turist motivasyonunu “turistik bir
etkinliğe katılmak için bireyleri yönlendiren bir dizi ihtiyaçlar” olarak tanımlamaktadır.
Motivasyon, turistlerin satın alma kararını ve bu doğrultuda oluşturulan talebi anlamada önemli
ipuçları sunmaktadır. Aynı zamanda destinasyonun rekabet üstünlüğü elde etmesi açısından da
turistlerin seyahat motivasyonları etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Hudson, 2008).
Turistlerin motivasyonunun önemine paralel olarak çeşitli seyahat motivasyon kuramlarının
ortaya çıktığı görülmektedir. Söz konusu kuramların köklerinin Maslow’un (1954) ihtiyaçlar
hiyerarşisi kuramına dayandığını söylemek mümkündür. Bu kapsamda Pearce tarafından 1983
yılında geliştirilen seyahat kariyer basamağı kuramı karşımıza çıkmaktadır. Bu kuramda
ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında olduğu gibi turistler, turizm hareketinde bir kariyer hedefi
benimsemekte ve tecrübe ile birlikte artan ihtiyaçların giderilmesine yönelik bir hareket söz
konusu olmaktadır (Ryan, 1998).
Literatürde seyahat motivasyonu ile ilgili ortaya çıkan kuramlardan bir diğeri Crompton (1979)
tarafından geliştirilen itme çekme kuramı gelmektedir. Kurama göre itme faktörleri bireyin
günlük yaşamının dışına çıkmasını tetikleyen unsurlar iken; çekme faktörleri gidilecek
destinasyonun seçiminde önemli rol oynayan unsurlardır. Genel anlamda kaçış, dinlenme,
yenilik, macera, sağlık, sosyal etkileşim arzusu itme faktörleri olarak değerlendirilirken;
destinasyonun özellikleri ve kültürü, turistik yerler, güneş, deniz, prestij, ucuz ulaşım olanakları
gibi unsurlar çekme faktörleri arasında göz önünde bulundurulmaktadır (Klonesky, 2002; Yoon
ve Uysal, 2005; Caber ve Albayrak, 2016; Tellioğlu, 2021). İtme-çekme kuramının turizm alan
yazınında sıklıkla kullanıldığı, bazı çalışmalarda her iki unsurun birlikte kullanıldığı, bazı
çalışmalarda ise yalnızca itme ya da çekme faktörlerinin araştırma kapsamına alındığı
görülmektedir. Söz konusu çalışmaların farklı itme ve çekme faktörlerini belirlediğini söylemek
mümkündür (Fodness, 1994; Sırakaya ve McLellan, 1997; Kim, Lee ve Klenosky 2003; Yoon ve
Uysal, 2005; Yousefi ve Marzaki, 2012; Tellioğlu, 2021). Turistlerin neden seyahat ettiklerini
anlamaya yönelik geliştirilen kuramlardan biri de kaçış-arayış modelidir. Iso-Ahola ve Mannell
(1987) bu modelde iki boyutlu bir yaklaşım benimsemiş, rutinden ve stresli yaşamdan kaçış ile
rekreatif etkinliklere katılarak psikolojik ödül arayışına girmenin turistleri motive ettiğini öne
sürmüşlerdir (Hsu ve Huang, 2007). Seyahat motivasyonu kapsamında geliştirilen önemli
kuramlardan bir diğeri de Plog’un allosentrizm ve psikosentrizm kuramıdır (1974). Her ne kadar
Amerikan vatandaşlarının seyahat motivasyonunu ortaya çıkarmak amacıyla on altı havayolu
şirketi ile yürütülen bir çalışma olması ve genellenmesi eleştirilse de (Kayar, 2008; Mo vd., 1993)
alan yazında sıklıkla ele alınan motivasyon konuları arasında yer almaktadır. Kurama göre
özgüveni yüksek, macera arayışı içinde olan bireyler allosentrik; özgüveni düşük ve güvenliğe
daha fazla önem veren bireyler de psikosentrik olarak değerlendirilmektedir. Bu iki uçdeğer
arasında yakın allosentrik, orta sentrik ve yakın psikosentrik olmak üzere farklı kişilik özellikleri
de araştırmacı tarafından ortaya konmaktadır (Plog, 2001).
Seyahat motivasyonu farklı çalışmalarda çeşitli turizm türleri açısından incelenmiştir. Bu turizm
türlerinden biri de gastronomi turizmidir. Turistlerin seyahat bütçelerinin %25’ini yeme içmeye
ayırması ve bazı destinasyonlarda %35’e kadar çıkabilmesi (World Food Travel Association,
2006) gastronomi turizmine yönelik çalışmaların artışını destekler niteliktedir. Buradan hareketle
turizm alan yazınında gastronomi turizmine yönelik araştırmalarda artış olduğu görülmektedir.
Araştırmaya konu olan gastronomi turistlerini Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (2012:

1281

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1280-1298.

7) tarafından “tatil planlarının bir kısmını ya da tamamını seyahat edilen destinasyona özgü
yiyecek ve içecekleri tatmak ve gastronomi ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla seyahat
edenler” şeklinde tanımlamaktadır.
Literatürde gastronomi turizmi alanında motivasyon çalışmalarına rastlanmaktadır. Mason ve
Paggiaro (2009) yiyecek ve içecek festivallerine yönelik motivasyon unsurlarını inceledikleri
çalışmalarında çekici faktörlerin katılımcıların algılarını önemli derecede etkilediği ve çekici
faktörlerin ürünler ve bölge ile ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır. Kim ve Eves (2012) kültürel
deneyim, kişilerarası ilişki, heyecan, duyusal cazibe ve sağlık endişesi olmak üzere turistlerin
yerel yemek motivasyonlarının beş boyutta toplandığını ifade etmişlerdir. Bayrakçı ve Akdağ
(2015), yerli turistlerin yerel yemek tüketim motivasyonları arasında heyecan arayışı, kültürel
deneyim, duyusal çekicilik ve sağlık beklentisi olduğunu belirlemişlerdir.
Gastronomi turizmi ulusal literatürde, turistlerin milliyet, eğitim ve yaş grupları gibi demografik
özelliklerine göre gastronomi turizmine katılımları ve gastronomi ile ilgili görüşleri (Bekar ve
Kılıç, 2014; Belpınar, 2014; Akbaba ve Kargiglioğlu: 2016) yabancı turistlerin gastronomi
deneyimleri (Birdir ve Akgöl: 2015) gibi konularda ele alınmıştır. Gastronomi turist tipolojisini
belirlemeye yönelik bir çalışma yürüten Şimşek ve Selçuk (2018) organikçi turist, yenilikçi turist,
öğrenmeyi sevenler/amaçlayanlar, yemeğe önem verenler ve yöreselci turistler olmak üzere beş
gastronomi turisti tipolojisi belirlemişlerdir. Charters ve Ali Knight (2002) ise şarap turistlerinin
tutum ve davranışlarını incelemişler ve sonuç olarak “şarap severler, şarap konusunda oldukça
bilgili olanlar, şarap konusunda resmi olmayarak eğitimli ve şarap deneyiminde bilgili olanlar ve
acemi şarap turistleri” olmak üzere dört kısma ayırmışlardır. Söz konusu çalışmalar ele
alındığında genel olarak gastronomi turistlerinin demografik özelliklerine ve seyahat
motivasyonlarına odaklanıldığı fakat bu turistlerin görüş ve fikirlerinden yola çıkarak taksonomi
gerçekleştirilmediği görülmektedir. Yapılan çalışmalarda nicel yöntemler aracılığıyla veri
toplanmasına ağırlık verilmesi turistlerin subjektif bakış açılarının göz ardı edilmesine neden
olmaktadır.

ARAŞTIRMANIN AMACI ve ÖNEMİ
TÜRSAB’ın 2004-2014 yılları arası turizm verilerini incelediği gastronomi turizmi raporuna göre
2004 yılında Türkiye’nin turizm geliri toplamı 17 milyar dolar seviyesindeyken turistlerin yeme
ve içme için yaptığı harcamanın 3,1 milyar dolar olduğu ancak 2014 yılına varıldığında bu
rakamın iki katından daha yüksek bir düzeye eriştiği belirtilmiştir. 2014 yılında Türkiye’yi ziyaret
eden 41 milyon 415 bin turistin yaptığı 34,3 milyar dolarlık toplam harcamanın 6 milyar 523
milyon dolarını yeme ve içmeye ayırdığı görülmektedir. Toplam harcamalar içinde %19’luk paya
karşılık gelen bu rakam, turistlerin destinasyon seçiminde yeme içmenin de önemli bir unsur
olduğunu göstermektedir (TÜRSAB, 2015). Gastronomi Turizmi Derneği ve Xsights
Araştırma’nın ortak yürüttüğü çalışma sonuçları (2017) ise gastronomi turistlerinin harcadıkları
945 doların 245 dolarını yeme içmeye ayırdıklarını, diğer turistlerin 837 doların 171 dolarını yeme
içmeye ayırdığını ortaya koymaktadır. Gastronomi turizminin yükselen eğimi araştırmacıların
bu alandaki çalışmalarını arttırmaktadır. Bununla birlikte gastronomi turistlerinin tipolojilerinin
belirlendiği sınırlı sayıda araştırmaya rastlanmaktadır (Şimşek ve Selçuk, 2018). Söz konusu
araştırmalarda gastronomi turistlerinin demografik özelliklerine ağırlık verildiği bununla birlikte
gastronomi turistlerinin görüşlerinden yola çıkılarak bir taksonominin geliştirilmediği
gözlemlenmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada gastronomi turistlerine yönelik bir
taksonomi geliştirilmesi hedeflenmekte ve bu amaçla Q metodundan yararlanılmaktadır.
Uluslararası literatürde yaygınlıkla kullanılan Q metodu turistlerin sınıflandırılmasında
kullanılmış (Tan vd., 2014) ancak ulusal literatürde turizm alanında metodun kullanımına
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rastlanmamıştır. Bu çalışmada UNESCO (2015) tarafından “Yaratıcı Şehirler Ağı” listesinde
‘Gastronomi Şehri’ olarak ilan edilen Gaziantep’i ziyaret eden gastronomi turistlerinin Q metodu
aracılığıyla taksonomisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgular gastronomi
değerleri ile ön plana çıkmak isteyen destinasyonlara gastronomi turistlerinin özellikleri
hakkında bilgi vermesi açısından önem taşımaktadır.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Öncelikle psikiyatri alanında kullanılmaya başlanan Q metot Alman bilim adamı William
Stephenson tarafından 1930’lu yıllarda geliştirilmiştir. Sosyal bilimler alanında Brown tarafından
kullanılmaya başlanan metot nicel ve nitel metodolojinin birlikte kullanıldığı bir araştırma
tekniği olarak değerlendirilmektedir (Koçak, 2010). Sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan R
metoduna kıyasla Q metodunda sunulan cümlelere ek olarak katılımcıların kendi düşüncelerini
ifade edebilme olanağı sunulmaktadır. Q metodunda R metodun aksine katılımcıya verilen
ifadelerin değil aynı düşünceye sahip kişilerin gruplanması esas olarak alınmaktadır (Demir ve
Kul, 2011). Bu çalışmada Q metot kapsamında araştırma tasarımı olarak yapısal tasarım
benimsenerek literatür incelemesi sonucunda Q ifadeler oluşturulmuştur. Araştırmada amaçlı
örneklem seçiminden yararlanılmıştır. Hedeflenen grubun ortak fikirlerini yansıttığı düşünülen
grup temsilcileri olarak Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi’ni ziyaret eden 18 yaş üstü turistler
örneklem olarak belirlenmiştir. Q dizgisi oluşturma sürecinde bireysel düşüncelerin ve
değerlendirmelerin daha çok ön plana çıktığı zoraki dağılım seçeneği kullanılmıştır (Şekil 1).
Katılmıyorum
-4

-3

Nötr
-2

-1

0

Katılıyorum
+1

+2

+3

2 cümle

+4

2 cümle
3 cümle

3 cümle
4 cümle

4 cümle

4 cümle

4 cümle

6 cümle
Şekil 1. Gastronomi Turizmi Turist Taksonomisi Q Dizgisi
Zoraki dağılım kapsamında oluşturulan Q dizgisi ifadelerinin belirlenmesinde gastronomi
alanında yapılan çalışmalar ele alınmıştır (Hsu ve Huang, 2007; Kesici, 2012; Bekar ve Kılıç, 2014;
Belpınar, 2014; Guzman vd., 2014; Kraftchich vd., 2014; Üner, 2014; Birdir ve Akgöl, 2015; Akbaba
ve Kargiglioğlu, 2016; Sorokina, 2016; Akkuş, 2017; Chang ve Mak, 2018; Şimşek ve Selçuk, 2018;
Üzümcü, 2018; Yeşilyurt ve Arıca, 2018). Öncelikle beş ana başlık altında 27 alt başlık
oluşturulmuş ve her alt başlık için biri olumlu biri olumsuz olmak üzere ikişer cümle yazılarak
ifade havuzunda toplam 54 ifade elde edilmiştir. Bu ifadelerden 22 adeti birbirini tekrarlama,
aynı anlamı çağrıştırma nedenleri ile elenerek beş ana başlık, 16 alt başlık ve olumlu ve olumsuz
ifadeler olmak üzere 32 cümleden oluşan Q dizgisi hazırlanmıştır. Q dizgisi ifadelerine rastgele
numaralar verilerek katılımcılar tarafından birbirinin devamı olarak algılanmasının önüne
geçilmiştir. Q dizgisi kapsamında oluşturulan beş ana başlık ve alt boyutları;
•

Yiyecek (yemeğin lezzeti, yemeğin görünümü)
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•

Restoran (fiziksel özellikler, personel, menüye ilişkin özellikler)

•

Motivasyon (kaçış, sosyalleşme, deneyim, eğitim, kültür)

•

Kişilik özellikleri (neofobi, neofili)

•

Destinasyonun gastronomik imajı (ayırt edicilik, çekicilik, sağlık ve güvenlik, uygunluk
ve fiyat) şeklindedir.

Q dizgisi ifadelerinin belirlenmesinden sonra katılımcıların cümlelerini neye göre
derecelendirdiğini ve eksik bulunan ifadelerin olup olmadığını öğrenmek amacıyla görüşme
kağıtlarına;
1. Cümlelerinizi neden +4’e yerleştirdiniz?
2. Cümlelerinizi neden -4’e yerleştirdiniz?
3. Konu ile ilgili önemli olduğunu düşündüğünüz ancak araştırmada yer verilmeyen bir konu
var mı?
4. Sunulan cümleler içerisinde sizi inciten/rahatsız eden bir ifadeye rastladınız mı? şeklinde
sorular yöneltilmiştir.
Araştırmaya başlamadan önce Q dizgisinde yer alan ifadelerin anlaşılırlığını test etmek amacıyla
8 kişiye pilot test uygulanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veri setinin analizinde
ücretsiz yazılım sunan PQMethod 2.35 (Schmolck, 2014) programından yararlanılmıştır.

ARAŞTIRMA BULGULARI
Ağustos – Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma sonunda 38 katılımcıdan veri
elde edilmiştir. Kadın katılımcılar ‘K’, erkek katılımcılar ‘E’ ile temsil edilmiştir. Tablo 1’de yer
alan katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde 20 adet kadın, 18 adet erkek katılımcının
olduğu ve bu katılımcıların yaş ortalamasının 31 olduğu görülmektedir. Gastronomi turizmi
kapsamında Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi’ni ziyaret eden ve çalışmaya katılan turistlerin
daha çok genç yaş grubunda oldukları söylenebilir. Katılımcı sayısına göre İstanbul ilk sırada yer
almakta ancak bölgelere göre incelendiğinde Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi’nin en fazla
Akdeniz Bölgesi’ndeki farklı illerden ziyaret edildiği görülmektedir.
Araştırmanın bir sonraki aşamasında temel bileşen analizi ve varimax rotasyon aracılığıyla faktör
yük değerleri hesaplanmıştır. Faktörlerdeki anlamlılık değerinin belirlenmesi amacıyla
(1/√n).2,58 anlamlılık formülü uygulanmıştır (Demir ve Kul, 2011: 85). Formülde yer alan “n”
değeri çalışmada kullanılan ifade sayısını temsil etmektedir. Bu çalışmada 32 ifade yer almakta
ve buna göre bu çalışma için anlamlılık değeri 0.4577 olarak ortaya çıkmaktadır. Buradan
hareketle faktör yükü 0.45 ve üzeri değere sahip olan katılımcılar araştırmaya dahil edilmiş, bu
değerin altında kalan ya da birden fazla grupta anlamlı değer sonucuna ulaşılan katılımcılar
analize dahil edilmemiştir (K10 ve E17) (Tablo 2). Buna göre tabloda 36 katılımcının dört faktör
altında toplandığı görülmektedir. Her bir katılımcının hangi faktör altında anlamlı olarak yer
aldığının görülebilmesi için katılımcının yer aldığı faktörün değeri koyu ile belirtilmiş ve aynı
zamanda ‘X’ işareti program tarafından otomatik olarak atanmıştır. Tablo 2’ye göre birinci faktör
altında 9, ikinci faktör altında 13, üçüncü faktör altında 5 ve dördüncü faktör altında 9
katılımcının toplandığı görülmektedir.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Profili
Sıra No.

Katılımcılar

Yaş

Şehir

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

K1
K2
E1
K3
E2
E3
E4
E5
E6
K4
K5
K6

27
50
32
22
30
40
38
29
32
31
30
19

Kahramanmaraş
Almanya
İstanbul
Adana
İstanbul
Balıkesir
Manisa
Şanlıurfa
KKTC
KKTC
İzmir
Kahramanmaraş

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

K7
E7
K8
K9
K10
E8
E9
E10
K11
K12
E11
K13
E12
K14
E13
K15
E14
E15
E16
E17
E18
K16
K17
K18
K19
K20

33
27
25
27
22
29
32
28
26
26
27
28
34
37
42
49
24
22
27
34
29
29
31
49
34
28

Ankara
İzmir
Çorum
Malatya
İstanbul
İstanbul
Mersin
İstanbul
Hatay
Sivas
Diyarbakır
Mersin
Adana
KKTC
Şanlıurfa
Diyarbakır
Balıkesir
Mardin
Adana
Çorum
Giresun
Adana
Adana
İstanbul
Ankara
Elazığ

Tablo 3’te araştırmada yer alan ifadelerin Z değerleri ve her bir gruptaki önem sırası yer
almaktadır. Buna göre birinci faktör altında toplanan turistler için ilk sırada “Gaziantep’in
kendisini diğer yörelerden ayıran eşsiz yiyecek içecekleri vardır. (31)” ifadesi yer almaktadır. Söz
konusu turistler için yiyeceklerin ayırt edici imajının önemli olduğunu söylemek mümkündür.
Bu grupta yer alan turistler için en az önemli olan ifade “Restoranda fiziksel koşullarla ilgilenmez
yalnızca yediğim yemeğe dikkat ederim. (4)” olmuştur. Bu turist grubu için Gaziantep’i diğer
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bölgelerden farklı kılan kendine özgü lezzetlerin olması en önemli etken olarak görülürken
restoranın fiziksel koşullarının daha az etkili olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Faktör Yükleri
Katılımcı

1

2

3

4

K1

0.3217

K2
E1
K3
E2
E3
E4
E5
E6
K4
K5
K6
K7
E7
K8
K9
K10
E8
E9
E10
K11
K12
E11
K13
E12
K14
E13
K15
E14
K16
E15
E16
K17
K18
E17
E18
K19
K20

0.4863
0.6128X
0.2647
0.2325
0.3390
-0.1258
0.4615
0.2224
0.2873
0.6411X
0.4182
0.4660
0.2272
0.1955
0.2213
0.4475
0.2060
0.4629
0.5231
0.5881
0.5705X
0.6474X
0.6280X
0.4996
0.3765
0.1398
0.4239
0.4274
0.1370
0.5849X
0.6010X
0.6560X
0.3773
0.5447
0.5583X
0.3451
0.2331

0.7594X

-0.0378

0.3372

0.1525
0.4681
0.7175X
0.7661X
0.2736
0.6417X
0.1462
0.7218X
0.5893X
0.4988
0.3932
0.6473X
0.3141
0.4064
0.6197X
0.4108
0.5850X
0.2077
0.3143
0.2063
0.3068
0.2244
0.4207
0.6081X
0.5949X
0.2092
0.5526X
0.7048X
0.2612
0.3252
0.4650
0.2406
0.4909
0.2848
0.2217
0.3548
0.3101
Açıklanan Varyans: % 73

0.5060X
0.1313
0.2433
0.1798
0.4155
0.5349
0.7065X
0.3031
0.5042
0.2711
0.5505X
0.2885
0.2311
0.1953
0.2502
0.2855
0.3466
0.3871
0.3072
0.3637
0.1834
0.2103
0.2353
0.1394
0.3584
0.7701X
0.3274
0.1434
0.7214X
0.4153
0.1587
0.1758
0.2706
0.5354
0.1761
0.1268
0.2632

0.3358
0.1123
0.2356
0.3984
0.5988X
0.2741
0.1487
0.3386
0.3667
0.3310
0.2047
0.2080
0.8437X
0.8014X
0.1080
0.4254
0.3490
0.6536X
0.5588X
0.6111X
0.5372
0.4331
0.1677
0.3430
0.2765
0.3032
0.4176
0.2701
0.1715
0.2894
0.3641
0.5102
0.5513X
0.2377
0.3755
0.6676X
0.7487X

Görüşleri ikinci faktör altında toplanan turistler için “Gaziantep’teki yiyecek içecekler beni
buraya çekiyor. (27)” ifadesi birinci sırada yer almaktadır. “Gastronomi turizmi yerel kültürü
anlamak için eşsiz bir fırsattır. (18)” ve “Gittiğim destinasyondaki yediğim yemeğin lezzeti
önemlidir. (32)” ifadeleri sırasıyla ikinci ve üçüncü öneme sahip ifadeler olarak belirlenmiştir. Bu
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gruptaki turistlerin, “Gaziantep lezzetlerinin sağlık açısından güvenli olmadığını düşünüyorum.
(17)” cümlesine kesinlikle katılmadıklarını belirttikleri için Gaziantep’teki lezzetler ile ilgili
olarak sağlık ve güvenlik açısından bir risk görmedikleri söylenebilir. Bu faktör altındaki
turistlere göre bir destinasyonun gastronomik çekiciliğinin yüksek olması, motivasyon unsuru
olarak kültürün zenginliği ve yenilen yemeğin lezzeti en yüksek düzeyde önem taşıyan boyutlar
olmuştur.
Üçüncü faktörde yer alan turistlere ilişkin bulgular incelendiğinde ilk sırada “Gittiğim
destinasyondaki yediğim yemeğin lezzeti önemlidir. (32)”; ikinci sırada “Yediğim yemeğin
görünüş olarak iştah açıcı olması önemlidir. (21)” ve üçüncü sırada “Gaziantep’teki yiyecek
içecekleri sağlık açısından güvenle tüketebilirim. (23)” cümleleri yer almıştır. Buradan hareketle
bu grup için yemeğin lezzeti, görünümü ve sağlık boyutlarının daha yüksek değerde önem
taşıdığı görülmektedir. Bu grubun en düşük derecede önem atfettiği “Gaziantep lezzetlerinin
sağlık açısından güvenli olmadığını düşünüyorum. (17)” ifade, başka bir deyişle gastronomik
imaj boyutu altında yer alan olumsuz cümle olması ise yiyecek ve içeceklerin sağlıklı olup
olmadığına dikkat ettiklerini destekler niteliktedir.
Dördüncü faktörde, en olumlu yaklaşılan ifade “Gastronomi turizmi yerel kültürü anlamak için
eşsiz bir fırsattır. (18)”, en olumsuz yaklaşılan ise “Yerel halkın kültürünün yiyecek içecekle bir
ilgisi yoktur. (16)” olmuştur. Bu görüş altında toplanan bireylerin, yerel kültürün gastronomi
turizmi vasıtasıyla öğrenebilmenin mümkün olduğunu ve yerel halkın kültürünün bölgedeki
yiyecek içecek kültürüyle bağlantısının olduğunu düşündükleri görülmektedir. 18 numaralı
olumlu ifadenin karşıtı olan 16 numaralı ifadeye düşük değer vermeleri de bu yargıyı
desteklemektedir. Ayrıca ilk sıradaki cümlenin kültür boyutu altında yer almasından dolayı bu
turistler için bir destinasyonu ziyaret etmede kültürün önemli bir motivasyon unsuru olduğu
söylenebilmektedir.
Tablo 3. Maddelere İlişkin Z Değerleri ve Maddelerin Önem Sırası
Faktör/Madde
Gaziantep’in kendisini diğer yörelerden ayıran
eşsiz yiyecek içecekleri vardır. (31)
Gastronomi turizmi yerel kültürü anlamak için
eşsiz bir fırsattır. (18)
Yediğim yemeğin görünüş olarak iştah açıcı
olması önemlidir. (21)
Gittiğim destinasyondaki yediğim yemeğin
lezzeti önemlidir. (32)
Gaziantep’teki yiyecek içecekler beni buraya
çekiyor. (27)
Restoran çalışanlarının menüdeki yiyecekiçecekle ilgili tavsiyelerde bulunması
önemlidir. (25)
Yöresel yiyecek-içecekleri yerinde tatmak
insana otantik bir hava verir. (20)
Farklı yöresel yiyecek-içecek deneyimleri ailem
ve arkadaşlarımla bir arada olmak için bir
fırsattır. (12)
Restoranın fiziksel özellikleri (sıcaklık, koku,
müzik, dekorasyon, rahatlık) yediğim yemekle
uyumlu olmalıdır. (14)
Gittiğim destinasyonda öncelikli olarak yöresel
yiyecek ve içecekleri denerim. (9)

Faktör 1

Faktör 2

Faktör 3

Faktör 4

Z

S

Z

S

Z

S

Z

S

1.69

1

1.31

4

1.29

4

1.23

6

1.45

2

1.47

2

1.06

7

1.60

1

1.41

3

1.03

7

1.64

2

1.31

4

1.28

4

1.33

3

1.66

1

1.25

5

1.17

5

1.58

1

-0.51

22

1.08

7

1.04

6

1.02

8

0.99

8

0.58

12

0.92

7

1.26

5

0.48

11

1.36

2

0.91

8

0.14

14

0.23

14

0.69

10

0.87

9

0.84

13

0.30

13

0.79

8

0.79

10

0.89

10

0.79

9

0.77

9
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Yöresel yiyeceklerin nasıl pişirildiğini,
özelliklerini ve tarihini öğrenmek isterim. (3)
Gaziantep’teki yiyecek içecekleri sağlık
açısından güvenle tüketebilirim. (23)
Menüde yöresel yiyecek-içecekler ve bunlarla
ilgili tanıtıcı bilgiler ararım. (1)
Seyahatimde neler gördüğüm ne yediğimden
daha önemlidir. (24)
Gaziantep’e yalnızca yiyecek-içecekler için
gelmem. (13)
Gaziantep’teki yiyecek içecekler pahalıdır. (2)
Restorandaki yöresel yiyecek-içecek deneyimi
bana günlük rutinimden uzaklaştığımı
hissettirir. (8)
Yiyecek-içecek gibi benzer ilgi alanlarına sahip
bireylerle tanışmak ilgimi çekmez. (26)
Gittiğim destinasyonda yalnızca önceden
bildiğim yiyecek-içecekleri denerim. (29)
Gaziantep’te yiyecek içecek fiyatlarının uygun
olduğunu düşünüyorum. (10)
Seyahatim esnasında karnımı doyurmak
benim için yeterlidir (19)
Gaziantep lezzetlerinin sağlık açısından
güvenli olmadığını düşünüyorum. (17)
Her gün yediğim yemeklerden farklı bir şeyler
deneyimlemek beni heyecanlandırmaz. (7)
Yöresel yiyecek-içecekler bana günlük
rutinimden farklı bir deneyim sunmaz. (15)
Restoran çalışanlarının yalnızca yiyecekiçeceği servis etmesi yeterlidir. (28)
Gittiğim destinasyondaki yöresel yiyecek
içecekleri araştırmak zaman kaybıdır. (5)
Menüde yöresel yiyecek-içecek anlamında
çeşitlilik önemli değildir. (22)
Yiyecekle ilgili müzeler, sanat galerileri,
tiyatrolar gibi eğitici aktivitelere gitmek ilgimi
çekmez. (30)
Yemeğin görünümüne önem vermem. (11)
Gaziantep’teki yiyecek içeceklerin yakın
bölgelerdeki diğer destinasyonlardan farkı
yoktur. (6)
Yerel halkın kültürünün yiyecek içecekle bir
ilgisi yoktur. (16)
Restoranda fiziksel koşullarla ilgilenmez
yalnızca yediğim yemeğe dikkat ederim. (4)

0.74

11

0.87

11

-0.23

18

0.49

14

0.66

12

0.84

12

1.46

3

0.17

15

0.61

13

1.09

6

-0.17

17

0.11

16

0.16

14

-0.46

18

0.79

10

-0.29

19

0.11

15

-0.93

25

1.27

5

0.60

11

0.05

16

-1.20

30

-1.32

30

-0.00

17

-0.15

17

-0.05

15

0.35

12

1.34

3

-0.15

18

-0.36

17

0.16

15

-0.77

23

-0.30

19

-0.79

22

-0.85

26

-1.58

31

-0.45

20

0.90

9

1.08

6

0.52

13

-0.46

21

-0.74

21

-1.16

28

-1.14

27

-0.66

22

-1.52

32

-1.85

32

-0.28

18

-0.74

23

-0.99

27

-0.45

20

-1.36

28

-0.77

24

-0.60

19

-0.49

21

-1.40

29

-0.83

25

-1.02

28

-0.08

16

-0.50

21

-1.13

26

-1.38

31

-0.79

25

-0.81

24

-1.18

27

-0.69

20

-0.37

19

-0.88

26

-1.19

28

-0.81

24

-0.64

23

-0.51

22

-1.37

29

-0.97

26

-1.25

29

-1.45

30

-1.39

30

-0.81

23

-1.65

31

-0.47

20

-1.54

31

-1.02

29

-1.01

27

-1.63

32

-1.58

32

-0.25

16

-0.74

24

-0.81

25

Tablo 4’te, belirlenen dört faktörün özellikleri gösterilmektedir. Araştırmada belirlenen faktörlere
ait güvenilirliğin ölçülmesinde birleşik güvenilirlikten yararlanılmıştır. Birleşik güvenilirlik
değerinin 0.60 ve üzeri değerde olması ölçekte birleşik güvenilirliğe erişildiğine işaret etmektedir
(Ustasüleyman ve Eyüboğlu, 2010; Prebensen vd., 2014). Bu araştırmada 0.90 ve üzeri faktörlerin
güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.
Tablo 5, 6, 7 ve 8 faktörler arasındaki ayırt edici maddeleri göstermektedir. Tablolarda verilen
maddeler, ilgili faktör altında toplanan turist gruplarının diğer gruplardan hangi konularda
farklı düşündüğünü açıklamaktadır. Tablo 5 incelendiğinde, bu gruptaki turistlerin
diğerlerinden farklı olarak gittikleri destinasyonda daha önceden bildikleri yiyecek-içecekleri
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deneme eğiliminde oldukları görülmektedir. Bir diğer deyişle bu turist grubu yenilikler
karşısında nötr davranmaktadır. Dolayısıyla bu turist grubuna aşina olmadığı ve farklı
lezzetlerin sunulmaması gerekmektedir. Bu gruptaki turistler, Gaziantep’teki yiyecek-içecek
fiyatlarının pahalı olduğunu düşünmektedir. Bir diğer bulguya göre, bu turistler için yemeğin
lezzeti, görünümü kadar önemli olan bir konu da restoranın fiziksel koşulları olmaktadır. En
olumsuz yaklaşılan 4 numaralı cümle ile ilgili elde edilen nitel verilerde katılımcı K5’e neden -4
için bu cümleyi uygun gördüğü sorulduğunda şu şekilde ifade etmiştir:

Tablo 4. Faktörlerin Özellikleri
Faktör 1

Faktör 2

Faktör 3

Faktör 4

9

13

5

9

Ortalama Güvenilirlik Katsayısı

0.800

0.800

0.800

0.800

Birleşik Güvenilirlik
Faktörlerin Z Skorlarının Standart Hatası

0.973
0.164

0.981
0.137

0.952
0.218

0.973
0.164

Tanımlanan Değerlerin Sayısı

“Gittiğim restoranda sadece yemeğe odaklanmak bana hitap eden bir yaklaşım olmadığı için -4 değeri
vermek istedim. Çünkü benim için yediğim yemek kadar ortamın atmosferi de bir o kadar önemli. Yemek
ne kadar lezzetli olursa olsun fiziksel koşulları kötü olan bir restoranda bulunmak beni kesinlikle olumsuz
etkiler.” (K5)

Tablo 5. Faktör 1’in Ayırt Edici İfadeleri
Faktör 1

Faktör 2

Faktör 3

Faktör 4

QSV

ZSCR

QSV

ZSCR

QSV

ZSCR

QSV

ZSCR

Gittiğim destinasyonda yalnızca önceden
bildiğim yiyecek-içecekleri denerim. (29)

0

-0.30

-1

-0.79

-2

-0.85

-4

-1.58

Gaziantep’te yiyecek içecek fiyatlarının
uygun olduğunu düşünüyorum. (10)

-1

-0.45*

2

0.90

2

1.08

1

0.52

Restoranda fiziksel koşullarla ilgilenmez
yalnızca yediğim yemeğe dikkat ederim.
(4)

-4

-1.58*

0

-0.25

-2

-0.74

-2

-0.81

Terimler

Q-SV (Q-Sort Value) ve Z-SCR (Z-Score) değerleri gösterilmektedir.
(P<.05; (*) ile gösterilenlerde anlamlılık P<.01)

Tablo 6’ya göre, menüde yöresel yiyecek-içecekler ve bunlarla ilgili tanıtıcı bilgiler arama (1) ile
ilgili ifadenin, faktör 2’de diğerlerine oranla yüksek değerde ayırt edici bir ifade olduğu
görülmektedir. “Gaziantep’e yalnızca yiyecek-içecekler için gelmem. (13)” ifadesi diğer
faktörlerde nötr ve olumlu iken faktör 2’de negatif değer alıp bu faktörü farklılaştıran bir diğer
maddedir. Buna göre bu grupta yer alanların ağırlıklı olarak Gaziantep’teki yiyecek-içecekleri
deneyimlemek için geldiğini söylemek mümkündür. Bu grupta yer alan turistler için menüde
yiyecek-içeceklere ait tanıtıcı bilgilerin olması önem taşımaktadır. Bu faktörü diğerlerinden
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farklılaştıran K1 kodlu katılımcının +4 ve -4’e yerleştirdiği ifadelere ilişkin görüşleri aşağıdaki
gibidir:
“Madde 17 ve 5’e -4 değeri verdim çünkü Gaziantep yemeklerinin sağlık açısından güvenli olmadığı fikrine
katılmıyorum. Aksine sağlıklı ve yararlı birçok yemeği var. Diğer faktöre gelecek olursak gittiğim
destinasyonda yöresel lezzetleri araştırmanın zaman kaybı değil o mutfağın kültürü hakkında bilgi sahibi
olma konusunda olumlu etkileri olduğuna inanıyorum. +4 değerini verdiğim ifadeler ise Gaziantep’e gelme
nedenimizi ortaya çıkarıyor. Gaziantep denilince akla gelen ilk etken gastronomi olduğu için ‘Gaziantep’e
ait lezzetler bizi buraya çekiyor (27).”

Tablo 6. Faktör 2’nin Ayırt Edici İfadeleri

Terimler

Menüde yöresel yiyecek-içecekler ve
bunlarla ilgili tanıtıcı bilgiler ararım. (1)
Gaziantep’e yalnızca yiyecek-içecekler
için gelmem. (13)

Faktör 1

Faktör 2

Faktör 3

Faktör 4

QSV

ZSCR

QSV

ZSCR

QSV

ZSCR

QSV

ZSCR

1

0.61

2

1.09

0

-0.17

0

0.11

0

0.11

-2

-0.93*

3

1.27

1

0.60

Q-SV (Q-Sort Value) ve Z-SCR (Z-Score) değerleri gösterilmektedir.
(P<.05; (*) ile gösterilenlerde anlamlılık P<.01)

Tablo 7’ye göre üçüncü faktörde turistlerin, Gaziantep’teki yiyecek ve içecekleri sağlık açısından
daha güvenli bulduğu (23), Gaziantep’e yalnızca yiyecek-içecekler için gelmediği (13) ve
seyahatlerinde yiyecek-içecekten ziyade diğer turistik unsurlara daha fazla önem verdiği açığa
çıkmaktadır. Bu faktör altında birleşen turistlerin, diğerlerine nazaran yöresel yemeklerin nasıl
pişirildiği ve tarihi hakkında bilgi sahibi olma (27) konusunda daha isteksiz olduğu
anlaşılmaktadır. Ayrıca bu gruptaki turistlerin Gaziantep’e yalnızca gastronomi turizmi için
gelmeyecekleri ve gelme sebepleri arasında gastronominin etkisinin düşük olduğu söylenebilir.
Bu faktörü diğerlerinden farklılaştıran ifadelere göre katılımcıların cevapları incelendiğinde 13.
ve 23. maddelere en yüksek değer (+4) atfeden K6 kodlu katılımcıya nedeni sorulduğunda şu
şekilde açıklamıştır:
“Gaziantep başarılı bir gastronomi şehri ama bence sadece yiyecek ve içecekler için gelmek doğru olmaz. Bu
yörenin kendine ait kültürel ve tarihi çekiciliklerini görmek için gelen de var, gelişmiş ve büyük bir şehir
olduğu için gelen de. Ben de farklı bir amaçla geldim, gelince de yöresel yemeklerini deniyorum. Bu
yemeklerin de sağlık açısından güvenli olduğunu düşünüyorum.”
Tablo 8’den yola çıkarak, 4. faktör altında yer alan turistlerin gastronomi turizmi kapsamında
yöresel yiyecek-içecekler tatmalarını günlük rutinlerinden kaçış olarak gördüklerini söylemek
mümkündür. Benzer şekilde, katılımcıların yöresel yiyecek-içeceklerin rutinden farklı bir
deneyim sunmayacağı (15) ifadesine vermiş oldukları negatif değer de bunu desteklemektedir.
Bu grupta yer alan turistler, gittikleri destinasyonda önceden bildikleri lezzetleri tercih etme
hakkındaki ifadeye de en olumsuz yaklaşan bireyler olduğu için yeniliklere açık oldukları ve
farklı tatlar denemekten kaçınmayacakları sonucuna ulaşılmaktadır. “Gittiğim destinasyonda
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yalnızca önceden bildiğim yiyecek-içecekleri denerim. (29)” ifadesine -4 değeri veren
katılımcılardan bazılarının açıklamaları şu şekildedir:

Tablo 7: Faktör 3’ün Ayırt Edici İfadeleri

Terimler
Gaziantep’teki yiyecek içecekleri sağlık
açısından güvenle tüketebilirim. (23)
Gaziantep’e yalnızca yiyecek-içecekler için
gelmem. (13)
Seyahatimde neler gördüğüm ne
yediğimden daha önemlidir. (24)
Yöresel yiyeceklerin nasıl pişirildiğini,
özelliklerini ve tarihini öğrenmek isterim.
(3)
Gaziantep’teki yiyecek içecekler beni
buraya çekiyor. (27)

Faktör 1

Faktör 2

Faktör 3

Faktör 4

QSV

ZSCR

QSV

ZSCR

QSV

ZSCR

QSV

ZSCR

1

0.66

1

0.84

3

1.46

0

0.17

0

0.11

-2

-0.93

3

1.27

1

0.60

0

0.16

0

-0.46

1

0.79

0

-0.29

1

0.74

1

0.87

0

-0.23*

0

0.49

3

1.17

4

1.58

-1

-0.51*

2

1.08

Q-SV (Q-Sort Value) ve Z-SCR (Z-Score) değerleri gösterilmektedir.
(P<.05; (*) ile gösterilenlerde anlamlılık P<.01)

Tablo 8. Faktör 4’ün Ayırt Edici İfadeleri
Faktör 1

Faktör 2

Faktör 3

Faktör 4

QSV

ZSCR

QSV

ZSCR

QSV

ZSCR

QSV

ZSCR

0

-015

0

-0.05

1

0.35

3

1.34*

0

0.11

-2

-0.93

3

1.27

1

0.60

Gaziantep’teki yiyecek içecekleri sağlık
açısından güvenle tüketebilirim. (23)

1

0.66

1

0.84

3

1.46

0

0.17

Yöresel yiyecek-içecekler bana günlük
rutinimden farklı bir deneyim sunmaz.
(15)

-2

-0.77

0

-0.60

-1

-0.49

-3

-1.40*

Gittiğim destinasyonda yalnızca önceden
bildiğim yiyecek-içecekleri denerim. (29)

0

-0.30

-1

-0.79

-2

-0.85

-4

-1.58*

Terimler
Restorandaki yöresel yiyecek-içecek
deneyimi bana günlük rutinimden
uzaklaştığımı hissettirir. (8)
Gaziantep’e yalnızca yiyecek-içecekler
için gelmem. (13)

Q-SV (Q-Sort Value) ve Z-SCR (Z-Score) değerleri gösterilmektedir
(P<.05; (*) ile gösterilenlerde anlamlılık P<.01
“Bana göre yemek yemek sanat ve keyif içerir. Yani sadece karnımı doyurmak yerine o yemekten haz almaya
odaklanırım. Gittiğim şehirde bildiğim şeyleri tercih edeceksem yemek yemek için Gaziantep’e gelmezdim
ve diğer şehirlerde de bulunan standart ürünler sunan herhangi bir restoranda karnımı doyurup çıkmaya
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odaklanırdım. Yemek yemek benim için bir sanat ve bu yüzden bildiğim yemeklerden ziyade bilmediklerimi
tercih ederek yeni lezzetler öğrenirim.” (E3)
“Bu ifadeyi -4’e yerleştirmemin nedeni bu fikre kesinlikle katılmamamdır. Ben Ankaralıyım ve Gaziantep’i
ziyaret edip yemeklerinden yemeden gitmek olmaz. Kendi memleketimize ait yemekleri zaten sürekli
yiyoruz, bence önemli olan yeniliklere açık olup yöresel lezzetler de denemek.” (K19)
Tablo 9’da yer alan 9, 11, 14, 18, 21, 25, 31 ve 32 numaralı ifadeler her bir faktör altında toplanan
katılımcıların fikir birliği sağladığı maddeleri göstermektedir. Tablo 9’a göre, 9 ve 32 numaralı
ifadeler katılımcıların birbirine benzer fikirlere sahip olduğu ve en yakın değerler verdikleri
cümleleri oluşturmaktadır. Örneğin, 18 numaralı ifade, 1., 2. ve 4. faktörler altında toplanan
turistlerin genel olarak bu fikri olumlu bulduğu ve Q dizgisinde +4 değeri verdikleri bir madde
olmuştur. Bununla ilgili katılımcı görüşü aşağıda verilmektedir:
Tablo 9. Faktörler Arası İş Birliği

Terimler
Gittiğim destinasyonda öncelikli
olarak yöresel yiyecek ve içecekleri
denerim. (9)*
Yemeğin görünümüne önem
vermem. (11)
Restoranın fiziksel özellikleri
(sıcaklık, koku, müzik, dekorasyon,
rahatlık) yediğim yemekle uyumlu
olmalıdır. (14)
Gastronomi turizmi yerel kültürü
anlamak için eşsiz bir fırsattır. (18)
Yediğim yemeğin görünüş olarak
iştah açıcı olması önemlidir. (21)
Restoran çalışanlarının menüdeki
yiyecek-içecekle ilgili tavsiyelerde
bulunması önemlidir. (25)
Gaziantep’in kendisini diğer
yörelerden ayıran eşsiz yiyecek
içecekleri vardır. (31)
Gittiğim destinasyondaki yediğim
yemeğin lezzeti önemlidir. (32)*

Faktör 1
QZ-SCR
SV

Faktör 2
QZ-SCR
SV

Faktör 3
QZSV SCR

Faktör 4
QZ-SCR
SV

1

0.79

1

0.89

2

0.79

2

0.77

-3

-1.37

-2

-0.97

-3

-1.25

-3

-1.45

2

0.87

1

0.84

1

0.30

2

0.79

4

1.45

4

1.47

2

1.06

4

1.60

3

1.41

2

1.03

4

1.64

3

1.31

2

1.04

1

1.02

2

0.99

1

0.58

4

1.69

3

1.31

3

1.29

2

1.23

3

1.28

3

1.33

4

1.66

3

1.25

“Yediğim yemeğin tarihi, özellikleri ve ait olduğu kültürü öğrenmek ilgimi çeker. Mesleğim gereği
gastronomi ile yakından ilgiliyim, ben de bu sektörün üst kıdem yöneticilerinden olduğum için gastronomi
turizminin yerel kültürle kesinlikle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bence Türkiye’nin en önemli
turizm unsurlarından biri gastronomi çünkü her bölgenin kendine özgü lezzetleri var. Bu da gastronomiyi
kültürle ilintili hale getiriyor.” (E2)
Tablo 9 genel olarak değerlendirildiğinde, faktörler arasında fikir birliği sağlanan sekiz cümlenin
yedi adeti olumlu ifadelerden, yalnızca biri olumsuz ifadeden oluşmaktadır. Bu olumsuz
cümleye göre araştırmaya katılan gastronomi turistlerinin hepsinin yedikleri yiyeceklerin
görünümüne önem verdikleri ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra belirlenen dört turist
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grubunun genel olarak beş ana boyut altında aşağıdaki alt boyutlara odaklandıkları
belirlenmiştir:
-

“Yiyecek” ana boyutunda, ‘yemeğin lezzeti ve ‘yemeğin görünüşü’,
“Restoran” ana boyutunda, ‘fiziksel özellikler’ ve ‘personel’
“Motivasyon” ana boyutunda, ‘kültür’,
“Kişilik özellikleri” ana boyutunda, ‘neofili’,
“Destinasyonun gastronomik imajı” ana boyutunda, ‘ayırt edicilik’ alt boyutu.

Analiz sonuçlarına göre birinci faktör altında yer alan turistler “Müdavim Turist” olarak ifade
edilmiştir. Özelliklerine göre tanımlandığında müdavim turistler, fiyat-performans uyumu
arayan, bu uyumu yakaladığında gittiği destinasyonun veya restoranın daimi ziyaretçisi haline
gelen turistlerdir. Çünkü müdavimler, beklediği uyumu yakalama konusunda yediği yemek
kadar o yemeği yediği ortamın fiziksel (ses, koku, ışık vb.) özelliklerini de dikkate almaktadır.
Yeniliğe karşı nötr bir grup olduğu için bu şartları sağlayan işletmelerden veya
destinasyonlardan ayrılıp yeni yerler denemeyi pek tercih etmemektedirler.
Faktör 2 altında toplanan 13 turist ayırt edici özelliklerine göre incelendiğinde “Yöresellik
Arayanlar” olarak isimlendirilmiştir. Bu turistlerin, menüde yer alan yöresel yiyecek-içecek
olmasına dikkat eden ve bunlarla ilgili tanıtıcı bilgiler arayan, Gaziantep’e yalnızca yiyecek
içecek için gelebilecek gastronomi turistleri olduğu görülmektedir. Yöresellik arayanlar, bir
destinasyona sadece oraya özgü yiyecek-içecekleri denemek için gidebilecek, gittiği bir
restoranda aşina olduğu lezzetleri değil yöresel lezzetleri görmek ve öğrenmek isteyen turist
grubu olarak ifade edilebilmektedir. Bir diğer deyişle bu grubun yeniliklere açık olduğunu
söylemek mümkündür.
Bir diğer grubu oluşturan faktör 3’te 5 adet katılımcının fikir birliği sağladıkları ifadelere göre,
bu gastronomi turistleri “Özgün Turist” olarak tanımlanmıştır. Bu grubu yediği yemeklerde
sağlık etmenine dikkat eden ve Gaziantep yemeklerini güvenle tüketeceğini söyleyen, gittiği
destinasyonda neler gördüğüne önem veren, yöresel yiyecek ve içeceklerin görünüş olarak iştah
açıcı olmasına dikkat etmekle birlikte nasıl hazırlandığını öğrenme konusunda isteksiz görünen
turistler oluşturmaktadır. Ayrıca bu faktörde yer alan turistler için yiyecek-içecek bir
destinasyonun çekiciliğini sağlayan en önemli özellik olarak değerlendirilmemektedir. Özgün
turist, çıktığı seyahatlerde neler gördüğüne neler yediğinden daha çok önem veren, bir
destinasyona gitmek için o yöreye ait lezzetleri tatmayı yeterli bir sebep olarak görmeyen
bireylerdir. Ayrıca diğer gastronomi turist gruplarına nazaran yöresel yiyeceklerin özelliklerine,
nasıl yapıldığına ve tarihine dair öğrenme istekleri de düşük derecededir. Bu sebeple de bu grup
altındaki turistlerin, diğerlerine oranla gastronomi kültürüyle olan ilişkisi en zayıf görülen ve
mutfak turizmine duyulan ilginin en zayıf derecede turistler olduğu söylenebilir.
Dördüncü faktörü oluşturan ve “Yenilik Arayanlar” olarak adlandırılan 9 katılımcının ifadeleri
incelendiğinde gittikleri restoranlarda yöresel yiyecek-içecek denemenin günlük rutinden
uzaklaştırdığını en yüksek değerde savunan turistler olduğu görülmektedir. Ayrıca bu turistler,
gidilen destinasyonda kesinlikle bilinen lezzetlerin değil yeniliklerin ve denenmemiş tatların
deneyimleme eğiliminde olan bir grubu temsil etmektedir. Bu gruptakiler gittiği destinasyonda
yeniliğe açık olan, bilmediği lezzetler deneyimlemekten haz alan gastronomi turistleridir.
Gastronomi turizmini ve yöresel yiyecekler denemeyi günlük rutin yaşamlarından farklı kılacak
bir aktivite olarak değerlendirmektedirler.
Q metodolojisi kullanılarak taksonomi oluşturulması amaçlanan bu çalışmada, dört farklı
gastronomi turisti ortaya konulmuştur. Bu çalışma kapsamında bu turistlerden her bir gruba
dahil olanların taşıdıkları farklı özelliklerin bulunduğu ve bu turizm türüne katılmalarındaki
sebeplerin birbirinden farklı olduğu görülmektedir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Gastronomi turizmi alanında yapılan çalışmalar ele alındığında gastronomi turizmi ve alt dalları
(şarap turizmi gibi) üzerine yapılan çalışmalar, gastronominin ve gastronomi turistlerinin
özelliklerine yönelik araştırmalar gerçekleştirildiği görülmektedir. Gastronomi turistlerinin
sınıflandırılmasına yönelik sınırlı sayıda araştırma yer almaktadır (Bekar ve Kılıç, 2014; Belpınar,
2014; Akbaba ve Kargiglioğlu: 2016; Şimşek ve Selçuk: 2018). Bu çalışmalarda nicel yaklaşımların
sıklıkla kullanılması ile birlikte turistlerin sınıflandırılmasında uygun bir yöntem olan Q
metodun kullanıldığı sınırlı sayıda çalışma yer almaktadır (Tan vd., 2014).
Çalışma kapsamında elde edilen bulgulara göre “müdavim turist, yöresellik arayanlar, özgün
turist, yenilik arayanlar” olmak üzere dört farklı turist grubu ortaya konulmuştur. Araştırma
kapsamındaki yöresellik arayan ve yenilik arayan turist grupları, Şimşek ve Selçuk’un (2018)
çalışmalarında belirlenen yöreselci ve yenilikçi turist grupları ile örtüşmektedir. Buna göre
yöresellik arayanlar iki çalışmada da gidilen restoranda öncelikli olarak yöreye özgü yiyecekleri
deneyimlemek istemeleri ile ayırt edici bir özellik oluşturmaktadırlar. Öte yandan yenilik
arayanlar, gittikleri destinasyon ve/veya restoranda özellikle yeni lezzetleri deneyimlemeyi
tercih eden bir grup olarak ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde Tan vd., (2014) ’nin yaratıcı
turistler üzerine yaptıkları çalışmalarında ve Kraftchick vd., (2014) ’nin bira turistleri ile
gerçekleştirdikleri çalışmalarında da yenilikçi bir turist grubundan söz etmek mümkün
olmaktadır. Buna karşılık bu araştırmada belirlenen müdavim ve özgün turist gruplarının farklı
özelliklere sahip bireylerden oluştuğunu söylemek mümkündür. Fiyat-performans uyumuna
öncelik veren müdavim turistler bu uyumu yakaladıkları takdirde gittikleri destinasyon ve/veya
restorana gitmeye devam etmekte ve yeni yerler denemeyi gerekli görmemektedir. Frolova vd.,
(2017) ’nin Rus turistlerin streotipleri ile ilgili yaptığı sosyolojik analizlerinde fiyat ile ilgili olarak
bu çalışmadaki fiyat-performans arayan turistler ile benzer noktalar olduğu görülmektedir.
Çalışmada turistlerin destinasyon seçiminde etkili olan ana faktörlerin fiyat, konfor ve iklim
olduğu ve gelir seviyesine bağlı olarak tercih edilen bu faktörlerin elenebileceği göz önünde
bulundurulmuştur. Örneğin fiyatı önemseyen düşük gelirli turistlerin, kendilerine en uygun
fiyatı seçerken aşırı konfora önem vermediği görülmüştür, fiyat ve iklim uygunsa konfor
seviyesini düşürmeye hazır oldukları görülmüştür. Özgün turist için yiyecek-içecek tek başına
bu gruptaki bireyleri bir destinasyona çekecek kadar etkili bir unsur olmamaktadır. Diğer turist
gruplarına kıyasla gastronomik unsurlara ilgisi en az olan bu grup için gidilen destinasyondaki
diğer kültürel unsurlar öncelikli sırada yer almaktadır. Yun vd., (2011) ’nin mutfak deneyimlerine
göre turistleri dört gruba ayırdığı çalışmasında yer alan ilgisiz mutfak turisti ile özgün turistin
benzer özelliklerde olduğunu söylemek mümkündür.
Araştırma sonuçlarının literatüre ve uygulamaya yönelik katkılarından söz etmek mümkündür.
Uluslararası literatürde yaratıcı turizm gibi diğer turizm türlerine yönelik çalışmalar görülmekle
birlikte gastronomi turistlerinin sınıflandırılmasında Q metodolojinin kullanılmadığı
belirlenmiştir. Q metodolojinin nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin avantajlarını bir arada
sunmakta, araştırmaya katılanların subjektif bilgilerine ulaşılarak bir sınıflandırma yapılmasına
olanak tanımaktadır.
Araştırmanın belirlenen turist gruplarının özelliklerine bağlı olarak yiyecek-içecek işletmelerine
sunduğu öneriler aşağıda yer almaktadır:
- Gastronomi turistlerinin yiyecek içeceğe ilgileri göz önünde bulundurulduğunda resmi ve/veya
özel kurumlar tarafından yöreye has lezzetlerin sunulduğu ve yemeklerin yapılışlarının
öğretildiği işletme sayılarının artırılması gerekmektedir.
- Müdavim turist tipine odaklanmak isteyen işletmeler, bu grubun yeniliğe karşı nötr
olmasından dolayı, aynı hizmeti veya aynı ürünü belirli bir standarda göre sunmalı,
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restoranlarda fiziksel koşullara ve atmosfere dikkat etmelidir. Bu gruptaki turistler fiyatperformans uyumu aradıkları ve buna göre restoran seçiminde bulundukları için menüde
uygun fiyatların olmasına dikkat edilmelidir.
- Yöresellik arayanlar gittikleri restoranda menülerde yöresel ürünlerin olup olmadığına dikkat
eden turist gruplarıdır. Bu sebeple yöresel mutfağı ile ön plana çıkmak isteyen bölgelerde
restoranlar, menülerinde yöreselliği ön planda tutmalı ve bunlara ilişkin tanıtıcı bilgilere yer
vermelidir.
- Özgün turist, gittiği destinasyonda neler gördüğüne daha çok önem veren turist gruplarıdır.
Bu gruba odaklanan yöreler gastronomik unsurlarının yanı sıra bölgenin diğer kültürel ve tarihi
zenginliklerini de tanıtmalı ve pazarlama faaliyetlerinde bu noktalara da önem vermelidir.
- Yenilik arayanların en belirgin özelliği denenmemiş lezzetlere odaklanmalarıdır. Gastronomi
kültüründeki farklılıkları ile tanınmak isteyen destinasyonların bu turistleri yeni ve farklı
tatlarıyla şaşırtması ve pazarlama çalışmalarında bunu vurgulamaları gerekmektedir.
Araştırmanın kuramsal ve uygulamaya katkılarının yanı sıra bazı sınırlılıkları bulunmaktadır.
Bu çalışma Gaziantep iline gelen ve Mutfak Sanatları Merkezini ziyaret eden gastronomi turistleri
ile sınırlıdır. Araştırma bulguları ile genelleme yapılamaz. Araştırma yöntemi olarak Q
metodoloji kullanılmıştır. Daha fazla sayıda gastronomi turistinin görüşlerine ulaşmak için nicel
yöntemlerden yararlanılabilir. Bu çalışmada gastronomi turistine odaklanılmaktadır. Gelecek
çalışmalarda farklı turizm türlerine katılan turistler üzerine de taksonomi çalışması
gerçekleştirilebilir.
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Bu araştırma, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin Kastamonu’nun
sahip olduğu kültürel miras farkındalığını belirlemek ve bu farkındalığı artırmak amacıyla yapılmıştır.
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programlarıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların kültürel miras farkındalıklarının
genel anlamda yüksek olduğu belirlenmiştir. Özellikle, “Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı”, “Kastamonu Kalesi”
ve “Saat Kulesi”nin en fazla bilinen yerler arasında yer aldığı saptanmıştır. Yapılan karşılaştırma testlerinde,
kültürel miras farkındalığının katılımcıların cinsiyetlerine ve bölümlerine göre bir farklılık göstermediği,
ancak yaş grupları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu belirlenmiştir. Katılımcılar, Kastamonu
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Abstract
This research was carried out in order to determine the cultural heritage awareness of Kastamonu students
and to increase this awareness. The research is designed to solve two interrelated problems. First of all, the
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GİRİŞ
Özellikle belli bir toplumun belirli bir zamandaki gelenek ve inançları, sanatları, yaşayış biçimleri
olarak tanımlanan kültür (Cambridge, 2020; Oxford, 2020); Türk Dil Kurumu’nda daha detaylı
olarak açıklanmıştır. TDK sözlüğünde (2020) kültür; “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde
yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların
bütünü” olarak tanımlanmıştır. Mancı (2019)’nın tanımına göre kültür, bir toplumun ya da
toplumların birikimli uygarlığıdır. Bir başka ifadeyle kültür, toplumun bir üyesi olarak insan
tarafından kazanılan inançları, bilgileri, sanatı, hukuku, ahlakı, gelenekleri, belirli yetenekleri ve
alışkanlıkları içeren öğrenilmiş davranışların toplamıdır (Bahtiyar Karadeniz, 2020: 41).
Srivastava (2015: 338)’ya göre kültür, hayatımızın tüm iç ve dış faaliyetlerini içermektedir, yani
bir insanın doğum öncesinden doğum sonrasına kadar hiç bitmeyen, devamlılığı olan bir süreç
olarak yolculuğudur. Kısacası kültür, yaşam felsefesi olmakla beraber bir yaşam tarzıdır.
Miras ise; genellikle geçmişten geleceğe aktarılan “geçmişin çağdaş kullanımı” şeklinde
tanımlanmaktadır (Emekli, 2012: 1). Doğaner (2003: 1) mirası; “tarih, sanat, etnoloji, sosyoloji,
antropoloji ve dil alanlarında sahip olunan üstün değerli mekân, varlık ve olaylar bütünü” olarak
ifade ederken, Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü (1999)’nde ise miras, “doğal ve kültürel
çevreyi içine alan geniş bir kavram olduğu ve çağdaş yaşamın bütünleyici bir parçası” olarak
tanımlanmıştır. Kültür ve miras tanımlarından yola çıkarak; kültürel miras için de kültürel
değerlerin (Shimray ve Ramaiah, 2017), geleneksel bilgilerin (Vecco, 2010: 321), festivallerin,
ritüellerin, inanç sistemlerinin, kıyafetlerin, sanatların vb. sözlü ve sözsüz formlarda gelecek
nesillere aktarılması olarak tanımlanabilir (Jokilehto, 2005; Shimray ve Ramaiah, 2019: 1).
Nesilden nesile aktarılan kültürel miras unsurları, tarihsel süreç içinde toplum kültürünün bir
çıktısıdır. Bu nedenle kültürel miras unsurları toplumların kaynakları olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu anlamda kültürü yansıtan eserlere, ortaya çıkış tarihlerini gelecek nesillere
gösteren tanıklar denilmektedir. Topluma ait kültürel mirasın korunması aynı zamanda insanlık
tarihinin de bir şekilde korunması demektir (Köroğlu, Ulusoy-Yıldırım ve Avcıkurt, 2017: 99).
Ayrıca kültürel miras unsurları yeri doldurulamayan bir hazineyi oluşturmaktadır. Kültürel
mirasın geçmişle gelecek arasında köprü kurma özelliği nedeniyle de yönetimlerine dikkat
edilmesi gerekmektedir (Tören, Kozak ve Demiral, 2012: 70).
Turizm açısından ele alındığında miras, her zaman turistlerin ilgisini çeken önemli bir kaynak
olmasına rağmen, kültürel miras son yıllarda üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Miras,
tarihsel unsurlar ile doğal değeri, peyzajı, sanatı ve kültürü de içine alan bir bütündür. Bu
bütünlükten yararlanan turizm sektörünün temelini oluşturan mirası doğal ve kültürel olarak
ikiye ayırmak mümkündür (Doğaner, 2003: 5; Emekli, 2012: 1). Bu her iki miras da insanlara aittir
ve onların evrensel değerlerini anlamak, takdir etmek ve korumak herkesin hak ve
sorumluluğundadır (ICOMOS, 1999).
Ev sahibi ülkenin kültürünü farklı kültürlerden turistlere gösterme ve tanıtma fırsatı genellikle
toplum için bir gurur kaynağıdır. Bu ifade turizmin toplum ve kültür üzerindeki olumlu etkisi
bağlamında değerlendirilmektedir (Avcıkurt, 2017). Ev sahibi topluluk, kültürünü farklı kültürel
geçmişlere sahip turistlere gösterme ve tanıtma fırsatına sahiptir. Bu koşullar altında, turizm ve
kültürel miras arasındaki karşılıklı bağımlılık giderek daha açık hale gelmiştir. Kültürel miras,
turizmin gelişmesinin temelini oluşturmaktadır (Endresen, 1999). Bu nedenle kültürel miras
farkındalığı da herhangi bir kültürel mirasın geliştirilmesi ve korunmasında hayati bir unsur
olarak görülmelidir (Shimray ve Ramaiah, 2019: 1; Shankar ve Swamy, 2013: 695).
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Anlatılanlar ışığında, turizm sektöründe yer alarak birer kültür elçisi olabilmek için eğitim alan
öğrencilerin, turizmin temel taşlarından olan kültürel miras hakkındaki farkındalıkları önem
kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, turizm eğitimi alan öğrencilerin kültürel miras
farkındalıklarının ortaya çıkarılmasıdır. Turizm eğitimi alan öğrencilerin ileride birer turizm
profesyoneli olacağı varsayıldığından, bu bireylerin kültürel miras farkındalıklarının artmasının
Kastamonu turizmine turizm gelirleri, turist sayısı ve hizmet kalitesi açısından katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Literatürde konu ile ilgili çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, birçok
kültürel değerlere sahip Kastamonu ilinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kültürel miras
farkındalığına ilişkin çalışmanın eksikliği nedeniyle literatüre katkı sağlayacağı
öngörülmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İnsanların etnik kökenlerini, geçmişlerini, farklı yaşam tarzlarını yansıtan kültürel miras
kaynakları; arkeolojik, etnografik, tarihi eserler ve mimari öğeleri kapsamaktadır (Köroğlu vd.,
2018: 99). Son yıllarda insanlar kökenlerine, geçmişlerine ve farklı yaşam biçimlerine ilgi
duymaya başlamış, bu nedenle kültürel değerler turizmin odak noktası haline gelmiştir (Emekli,
2012: 1). Ayrıca kültürel miras değerleri, insanın gelişimi, kültürel çeşitliliğin ve kültürlerarası
iletişimin artırılması için bir kaynak (Council of Europe, 2005: 2) ve kaynakların sürdürülebilir
kullanım ilkesine dayalı ekonomik gelişme modelinin bir parçası ile (İSMEP, 2014:16) bir
toplumun refahının en değerli parçası (Kurtar ve Somuncu, 2013: 36) olarak görülmektedir.
Kültürel miras, Kültür ve Turizm Bakanlığı (2009: 3)’ın tanımıyla “geçmişten miras alınan ve
değişik gerekçelerle geleceğe miras bırakılmak istenen, fiziksel olarak varlığı olan ve insanlar
tarafından yapılmış her türlü eserler ile bir topluma ait değerler bütünüdür.” Diğer bir tanıma
göre kültürel miras, “bir toplumun geçmişi ile ilgili, onu kimliklendiren, yaşamsal süreklilikle
birlikte günümüze ulaşan yerel ve evrensel değer niteliği taşıyan her türlü somut ve somut
olmayan varlıklardır” (İSMEP, 2014: 12). Bu tanımlardan hareketle, genel olarak kültürel miras
“bir kültüre ait olan değerler bütünü”dür (Akpirinç ve Mancı, 2019: 246).
Kültürel mirasın 17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te imzalanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel
Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde somut ve somut olmayan kültürel miras şeklinde
sınıflandırıldığı görülmektedir (UNESCO, 2003: 2). Buna bağlı olarak da kültürel miras
tanımlamalarında, somut ve soyut unsurların tümü olarak ifade edilmektedir. Örneğin, İstanbul
Valiliği tarafından kültürel mirasın korunması adı altında yayınlanan rehber kitaplarında
(İSMEP, 2014), kültürel miras insan hafızasını oluşturan tüm somut ve soyut değerler olarak ifade
edilmiştir.
Dünya, kültürel ve doğal mirasın korunmasına ilişkin UNESCO Sözleşmesinde (1972), “kültürel
miras” ifadesi tarih, sanat ve bilim açısından istisnai evrensel değere sahip anıtları, yapı
toplulukları ve sit alanlarını kapsamaktadır. Anıtlar; mimari eserler, heykel ve resim alanındaki
şaheserler, arkeolojik nitelikte yapılar, kitabeler ve mağaralar, yapı toplulukları; mimarileri,
uyumları ve arazi üzerindeki yerleri nedeniyle tarih, sanat ve bilim açısından istisnai değere
sahip ayrı ya da birleşik yapı toplulukları, sit alanları; tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik
bakımlardan istisnaî evrensel değeri olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri
ve arkeolojik sitleri kapsayan alanlar olarak belirtilmektedir. Skounti (2011: 29) UNESCO
Sözleşmesi (1972) tarafından tanımlandığı şekliyle dünya mirası, geçmişin büyük tanıklıklarının
uzun bir koruma hareketi olduğunu ve bu hareketin Avrupa Rönesansı, Atina Tüzüğü (Charter
of Athens, 1931), Lahey Sözleşmesi (The Hague Convention, 1954-Vecco, 2010: 322) ve Venedik
Tüzüğü (Charter of Venice, 1964) ile paralel bir hareketten kaynaklandığını ifade etmektedir.
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Ayrıca UNESCO Sözleşmesi (1972)’nde kültürel mirasın kökeninin, “M.Ö. 2. yüzyılın ortalarında
geliştirilen Dünyanın Yedi Harikası Listesi”nde bile görüldüğü belirtilmektedir.
Kültürel miras varlıklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu konuda
farkındalığın belirlenmesi en önemli yollardan biridir. Geçmişten günümüze kültürel mirasın,
yaratıcılığın kaynağı ve keşif için itici güç, genç bireylere gelişim fırsatı sunan, bireylere güzel
deneyimler yaşatan, dünyaya ve hayata bakışımıza anlam katan değerler (İSMEP, 2014: 8-11-15)
olduğu varsayılırsa, özellikle genç bireylerde kültürel miras farkındalığının yaratılması oldukça
önemli bir konu olmaktadır. Örneğin, Shankar ve Swamy (2013: 698) yapmış oldukları çalışmada,
Mysore’un sahip olduğu kültürel mirası hakkında küçük bir kitapçık yayınlandığını, ayrıca
turistler, yetkililer, halk ve çeşitli eğitim düzeyine sahip öğrenciler için atölye çalışmaları,
seminerler, kültürel miras kapsamında değerlendirilen yapıların fotoğraf sergileri ve miras
alanlarına ziyaretler düzenlendiğini belirtmişlerdir. Kültürel miras komisyonu tarafından
özellikle tur rehberleri için kültürel miras farkındalık programları ve çeşitli devlet dairesi
yetkilileri için miras yapılarının korunması ve bakımı konusunda eğitim programı
düzenlendiğini ve bunlara ek olarak, üniversite öğrencileri arasında farkındalık yaratmak için
üniversitelerde 2007 yılında miras kulüpleri açıldığını ifade etmişlerdir.
İlgili literatür incelendiğinde de kültürel miras farkındalığı konusunda çeşitli eğitim
düzeylerindeki öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar olduğu görülmektedir. Örneğin,
ilköğretim düzeyinde (Gümüş ve Özüpekçe, 2009; Jaafar, Noor ve Rasoolimanesh, 2014; Uçar,
2014; Aşık, Özel ve Korzay, 2016; Gürel ve Çetin, 2019; Şekerci ve Doğan, 2020), orta öğretim
düzeyinde (Gümüş ve Adanalı, 2011; Barghi, Zakaria, Jaafar ve Hamzah, 2016) ve üniversite
düzeyinde (Keçe ve Dinç, 2010; Metin, 2010; Keçe, 2015; Dinç, Erdil ve Keçe, 2011; Çetin ve
Akkaya, 2013; Selanik Ay ve Kurtdede Fidan, 2013; Çetin ve Gürgil, 2014; Ablak, Dikmenli ve
Çetin, 2014; Akkuş, Karaca ve Polat, 2015; Ahmed, 2017; Karaca- Yılmaz, Şahbudak, Akkuş ve
Işkın, 2017; Güneş ve Alagöz, 2018; Köroğlu, Ulusoy Yıldırım ve Avcıkurt, 2018; BahtiyarKaradeniz, Sarı ve Kabacık, 2018; Mancı, 2019 ve Bahtiyar-Karadeniz, 2020) kültürel miras
farkındalığına dair araştırmalar gerçekleştirilmiştir.
Bahtiyar-Karadeniz (2020) ve Bahtiyar-Karadeniz, Sarı ve Kabacık (2018) Ordu Üniversitesi
öğrencilerinin kültürel miras bilincini araştırmış ve orta düzeyde bir farkındalık belirlemiştir.
Güneş ve Alagöz (2018), Erzincan Üniversitesi öğrencilerin kültürel miras tutumlarına yönelik
yaptıkları çalışmada, öğrencilerin kültürel miras değerlerine ilgili oldukları ve bu değerleri
korumaya istekli oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Akkuş vd., (2015) ile Karaca-Yılmaz vd.,
(2017) Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin kültürel miras farkındalığını incelemiş ve
inceleme sonucunda öğrencilerin Sivas kültürel mirasına ilişkin farkındalıklarının düşük olduğu
görülmüştür. Buluk (2017) tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin
kültürel miras farkındalıklarını tespit etmek amacıyla yapılan çalışmada, öğrencilerin kültürel
miras farkındalıklarının genel olarak düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ahmed (2017) Suudi
Arabistan’da yer alan Hail Üniversitesi öğrencilerinin ulusal miras farkındalığının
değerlendirilmesi üzerine yaptığı çalışma sonucunda öğrencilerin ulusal miras unsurlarına
yönelik farkındalıklarının üniversite öncesi dönemden başlaması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.
Keçe (2015)’nin Gazi Üniversitesi öğrencilerinin Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerine yönelik
farkındalıkları üzerine yaptığı çalışmada, öğrencilerin tarihi ve kültürel değerlere ilişkin
bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığını ortaya çıkarmıştır. Ablak vd., (2014), Ahi Evran
Üniversitesi öğrencilerinin kültürel değerler farkındalıkları üzerine yaptıkları çalışmada
Kırşehir’in sahip olduğu tarihi ve kültürel miras unsurlarına ilişkin farkındalık sahibi oldukları
sonucuna ulaşmıştır. Aktın, Karakuş ve Sağlam (2013), Sinop’un kültürel değerlerine yönelik
Sinop Üniversitesi öğrencilerinin farkındalık seviyelerini ölçen çalışmasında öğrencilerin
Sinop’taki tarihi ve kültürel eserler hakkında farkındalık noktasında yeterli olmadıkları
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sonucuna ulaşılmıştır. Metin (2012), Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileriyle tarihi ve
kültürel eserler hakkındaki farkındalıklarını incelemiş ve öğrencilerin Çankırı’ya ait tarihi ve
kültürel miras eserlerine ilgili oldukları ancak aynı öğrencilerin Çankırı ve yakın çevresindeki
kültürel değerler hakkında genel bilgi sahibi olmadığı sonucu elde edilmiştir. Dinç, Erdil ve Keçe
(2011) tarafından Uşak Üniversitesi öğrencileriyle tarihi ve kültürel unsurlar üzerine farkındalık
düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Uşak’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel
değerlere öğrencilerin farkındalıklarının yeterli düzeyde olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.
Çalışmalarda öğrencilerde kültürel miras farkındalığı yaratılarak, sahip olunan kültürel miras
değerlerinin nesilden nesile korunarak aktarılacağı vurgulanmıştır. Ayrıca Jaafar vd., (2014: 31)
ise çalışmalarında, gençler arasında dünya mirasına ilişkin farkındalığın gelişmesi için, gençlerin
bu alanla ilgili faaliyetlere etkin katılımının bir ön koşul olduğunu belirtmişlerdir.
Literatürde ilgili çalışmaları toparlamak gerekirse, kültürel miras farkındalığı ile ilgili farklı
zamanlarda çeşitli araştırmaların yapıldığı saptanmıştır. Genel anlamda bu araştırmaların
öğrencilere yönelik gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durumun böyle olmasında, kültürel
miras farkındalığının genelde turizm eğitiminde önemli bir yer tutması gösterilebilir.
Çalışmalara konu olan kültürel unsurların gelecek nesillere aktarılabilmesi için tarihi yerlerin
korunması ve geliştirilmesi ile bu değerlerin turizm faaliyetleri kapsamında kullanılmasının
sağlanması için kültürel değerlere gerekli özen gösterilmelidir. Hiç şüphe yok ki, bu özenin
sağlanmasının temel koşullarından biri, tarihi ve kültürel değerlere ilişkin verilen eğitimdir.
Böylece bireyler arasında tarihi ve kültürel değerlere yönelik farkındalık gelişecek ve artacak,
bireyler değerleri koruyabilecek ve geleceğe aktarabilecek, aktarılan bu değerlerden ise turizm
sektöründe yararlanılarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla bu değerlerin
yaşatılması, varlığının sürdürülmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından bireyin tarihi ve
kültürel mirasına yönelik tutumları çok önemlidir (Meydan-Uygur ve Baykan, 2007: 46; Ablak
vd., 2014: 174; Güdü-Demirbulat, Saatçi ve Avcıkurt, 2015: 62; Karaca-Yılmaz vd., 2017). Yukarıda
anlatılanların ışığında, çalışmada aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.
H1: Kültürel miras farkındalığı cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
H2: Kültürel miras farkındalığı yaşa göre farklılık göstermektedir.
H3: Kültürel miras farkındalığı bölüme göre farklılık göstermektedir.

YÖNTEM
Bu araştırma, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin yöreyle
ilgili kültürel miras farkındalığını ölçmek ve bu farkındalığı artırmak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, öğrencilerin yörenin kültürel mirası hakkında bilgi sahibi
olmaları ve bu bilgiyi yörenin turizminin gelişimi bakımından uygulamada kullanmaları
açısından önem taşımaktadır. Araştırma birbiri ile ilişkili iki sorunu çözmek için tasarlanmıştır.
Öncelikle, öğrencilerin mevcut farkındalık düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır, sonrasında ise
öğrencilerin farkındalık düzeylerinin düşük olduğu noktaların nasıl artırılabileceği araştırmanın
kapsamını oluşturmaktadır.
Araştırmanın kapsam ve amacına ve bunlara koşut belirlenmiş olan araştırma sorularına geçerli
ve güvenilir cevaplar sağlayacak yöntem “Tarama”dır. Bu sebeple araştırmada “Tarama Modeli”
işe koşulmuştur. Tarama Modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu gibi
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Modelde araştırmaya konu olay, birey ya da
nesne kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde
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değiştirme ve/ya etkileme çabası gösterilmez. Başka bir deyişle, var olan durum olduğu gibi
ortaya konur (Karasar, 1984). Tarama Modeli’nde bilimin gözleme, kaydetme, olaylar arasındaki
ilişkileri saptama, kontrol edilen değişmez ilişkiler üzerinde genellemelere varma amaçları
vardır. Bir başka ifadeyle, bilimin tasvir işlevi ön plandadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Anlatılanlar ışığında, araştırmada işe koşulan modelin bir “İlişkisel Tarama Modeli” olduğunu
söylemek mümkündür. Bu modelle araştırma sorularına geçerli ve güvenilir çözümler
bulabilmek amacıyla öncelikle ilgili yazın derinlemesine taranmış ve Mancı (2019) tarafından
yapılan “Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Miras Farkındalığı ve Deneyimleri: Harran
Üniversitesi Örneği - Şanlıurfa” başlıklı çalışmadan ve Yaşarsoy ve Oktay (2020)’ın “Yerli
Turistlerin Şanlıurfa Turizmi ile İlgili Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” başlıklı
çalışmasından yararlanılarak bir anket formu geliştirilmiştir. Kültürel miras farkındalığı
ölçeğinde yer verilen turistik değerler belirlenirken, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
(2020) internet sayfasında yer alan kültürel miras öğelerinden faydalanılmıştır. Geliştirilen anket
kolayda ve gönüllülük yaklaşımlarıyla belirlenmiş katılımcılara elektronik ortamda
uygulanmıştır.
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinde hâlihazırda lisans düzeyinde öğrenim gören 465
kişi araştırmada görüşüne başvurulan katılımcıların kaynağını oluşturmuştur. Bununla birlikte,
araştırma örneklemi olarak gönüllülük esasına göre belirlenmiş 465 kişilik bir anakütleyi temsil
ettiğine inanılan 230 kişinin görüşüne başvurulmuştur (Krejcie ve Morgan, 1970). Araştırma
örnekleminde yalnızca 18 yaş ve üzeri yetişkin ve Türkçe konuşabilen bireylere yer verilmiştir.
Araştırma verileri 13 Ağustos 2020 ve 16 Şubat 2021 tarihleri arasında toplanmıştır.
Araştırma sürecinde anket tekniği ile elde edilen veriler niteliklerine göre çözümlenmiştir.
Katılımcıların demografik bilgilerini elde etmeye yönelik hazırlanmış olan kategorik değişkenler
sıklık ve yüzdelerle, kültürel miras farkındalığı, şehrin özellikleri ve şehrin sahip olduğu
değerlere yönelik beşli Likert tipi ölçeğe göre hazırlanmış bağımsız değişkenlerin yer aldığı
kısımlar ise bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA testleri ile çözümlenmiştir. Bu analizler
çerçevesinde ayrıca güvenirlik düzeyi için Cronbach’s Alfa hesaplaması yapılmıştır. Tüm
çözümlemeler (analizler) için Sosyal Bilimlerde yaygın olarak kullanılan SPSS’ten
yararlanılmıştır. Ayrıca, araştırmada kullanılan 2 adet açık uçlu sorunun cevapları için ise
MAXQDA programından faydalanılmış ve bu program üzerinden kod haritaları çıkarılmıştır.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Araştırmanın bu kısmında, öncelikle katılımcıların demografik özelliklerine ve kültürel miras
farkındalığına ait ifadelerin önem ortalamalarına yer verilmiştir. Ardından, Kastamonu’nun
taşıdığı değerler ve sahip olduğu değerlere ilişkin frekans analizi ve kentin özelliğine ilişkin
frekans analizi sonuçlarından söz edilmiştir. Son olarak, güvenirlik ve normallik testlerinin yanı
sıra karşılaştırmalı testlerin sonuçları ve iki adet açık uçlu soruya verilen cevaplar araştırmanın
bulgularını oluşturmuştur.

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Analizi
Tablo 1’e bakıldığında, katılımcıların %61,7’sinin kadın olduğu ve %90,4’ünün ise 18-24 yaş
aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcıların %53,5’i turizm rehberliği bölümünde öğrenim
görür iken, %27’si turizm işletmeciliği bölümünde; %19,5’i ise gastronomi ve mutfak sanatları
bölümünde öğrenim görmektedir. Katılımcıların doğup büyüdükleri şehirler arasında %4,8 ile

1305

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1299-1318.

Ankara ile İstanbul ilk sırada yer almaktadır. Diğer seçeneğinde ise Türkiye’nin her bölgesinden
ve Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Suudi Arabistan ve
Türkmenistan ülkelerinden katılımcıların olduğu belirlenmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Analizi
Cinsiyet

Yaş

Kadın

n
142

%
61,7

Erkek

88

38,3

Toplam

230

100,0

18 yaş altı
18-24
25-31
32 ve üzeri
Toplam

208
16
6
230

90,4
7,0
2,6
100,0

Bölüm

Şehir

Turizm
İşletmeciliği
Turizm
Rehberliği
Gastronomi
ve Mutfak
Sanatları
Toplam
Ankara
İstanbul
Kastamonu
Zonguldak
İzmir
Diğer
Toplam

n
62

%
27,0

123

53,5

45

19,5

230
11
11
8
8
8
184
230

100,0
4,8
4,8
3,5
3,5
3,5
79,9
100,0

Kültürel Miras Farkındalığına İlişkin Önem Ortalaması
Kültürel miras farkındalığı ölçeğinin güvenirlik testi sonucu 0,937 çıkmıştır. Kültürel miras
farkındalığına dair önem ortalaması analizinde, 5- Çok iyi biliyorum …. 1- Hiç bilmiyorum
şeklinde oluşturulan likert tipi ölçeğe göre Tablo 2’de de görüldüğü şekilde Saat Kulesi (4,40),
Kastamonu Kalesi (4,33) ve Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı (4,14) en çok bilinen yerler olarak ifade
edilirken, Taşköprü Kent Tarihi Müzesi (2,27), Pompeipolis Antik Kenti (2,38) ve Taşköprü
Kalekapı (Donalar) Kaya Mezarı (2,40) en az bilinen yerler olarak belirtilmiştir.
Tablo 2. Kültürel Miras Farkındalığı Önem Ortalaması
Arkeoloji Müzesi
Atabey Gazi Camii (Kırk Direkli)
Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı
Evkaya Mezarları
Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli
Külliyesi
İnebolu Evleri ve Konakları
İsmailbey Külliyesi
Kastamonu Hükümet Konağı
Kastamonu Kalesi
Kastamonu Kent Tarihi Müzesi

Ortalama
3,67
3,08

ss
1,23370
1,39022

4,15
2,57
3,87

1,20945
1,38990
1,29171

2,93
3,47
3,82
4,33
3,41

1,41998
1,39766
1,30556
,95049
1,42001
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Kurtuluşa Giden Yolda İnebolu
Kent Müzesi
Livapaşa Konağı - Etnografya
Müzesi
Mahmutbey Camii
Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat
Merkezi
Münire Medresesi El Sanatları
Çarşısı
Nasrullah Kadı Külliyesi
Osmanlı Sarayı
Pompeipolis Antik Kenti
Saat Kulesi
Sepetçioğlu Konağı
Taşköprü Kalekapı (Donalar)
Kaya Mezarı
Taşköprü Kent Tarihi Müzesi
Yakupağa Külliyesi
Yılanlı Külliyesi

2,58

1,36406

3,55

1,46424

3,13
3,30

1,43771
1,51657

3,71

1,43728

4,10
2,42
2,39
4,41
2,73
2,40

1,20315
1,39883
1,35518
,99690
1,53393
1,47349

2,27
3,94
3,48

1,40763
1,27992
1,52044

Kastamonu’nun Taşıdığı Değerler ve Sahip Olduğu Değerlere İlişkin Önem
Ortalaması
Kastamonu’nun taşıdığı değerler ve sahip olduğu varlıkların hangileriyle ön plana çıktığına
ilişkin katılımcıların görüşleri alınmış ve buna yönelik verilen cevapların önem ortalamaları
saptanmıştır. Bu doğrultuda, Tablo 3’de belirtildiği üzere, doğal varlıklar ve güzellikler (4,45) ve
tarihi eserler (müze, han vs.) (4,33) en çok ön plana çıkan değerler olarak belirlenirken, festivalleretkinlikler (2,74) en az öne çıkan öğeler olarak ifade edilmiştir. Burada da en düşük standart
sapma (0,95) ile doğal varlıklar ve güzellikler seçeneğine verilen cevapların benzeştiği
anlaşılmaktadır.
Tablo 3. Kastamonu’nun Taşıdığı Değerler ve Sahip Olduğu Değerlere İlişkin Frekans Analizi
Ortalama

ss

Tarihi eserler (müze, han vs.)

4,34

1,03550

Arkeolojik kazılar (antik kent, tapınak)

3,75

1,18095

Yöresel mutfağı ve yemekleri

3,86

1,13988

Dini ve manevi yerler

3,99

1,25030

Festivaller, etkinlikler

2,74

1,39222

Tarihi ve manevi ünlü kişiler

3,69

1,25288

Yöresel el sanatları

3,73

1,29035

Doğal varlıklar ve güzellikler

4,46

,95548

1307

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1299-1318.

Kentin Özelliğine İlişkin Önem Ortalaması
Katılımcılara kentin hangi özelliğinin dikkatlerini çektiği sorulmuş ve buna ilişkin önem
ortalaması analizi yapılmıştır. Tablo 4‘de görüldüğü üzere ankete katılan bireyler
Kastamonu’nun doğasını (4,40) ve tarihi değerlerini (3,91) en önemli bulur iken şehrin sanayisini
(2,23) en az önemli bulmuşlardır. Özellikle, doğa ifadesinin standart sapmasının 1,13 ile en düşük
çıkması katılımcıların bu ifadeye verdiklerin yanıtların birbirine yakın olduğunu göstermektedir.

Tablo 4. Kentin Özelliğine İlişkin Frekans Analizi
Kültürel Değerleri
Görünüşü
Tarihi Değerleri
Yemekleri
Şehir Halkı
Mimari Yapısı
Sanayisi
Şehrin kendine has yapısı
Alışveriş Yerleri
Doğası

Ortalama
3,90
3,41
3,91
3,28
2,88
3,43
2,23
3,49
2,50
4,41

ss
1,31285
1,40765
1,39284
1,42748
1,55059
1,48998
1,38423
1,44395
1,53489
1,13226

Kastamonu’nun Tavsiye Edilmesine İlişkin Frekans Analizi
Katılımcılara, ‘Bir turizm destinasyonu olarak Kastamonu’yu arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza
tavsiye eder misiniz?’ sorusu yöneltilmiştir ve Tablo 5’te görüldüğü gibi, alınan cevaplara
bakıldığında ankete katılan katılımcıların %69,6’sı Kastamonu’yu çevrelerindeki insanlara da
tavsiye edeceklerini belirtirken, %11,3’lük bir kesim ise tavsiye etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.

Tablo 5. Kastamonu’nun Tavsiye Edilmesine İlişkin Frekans Analizi
n
160
26
44
230

Evet
Hayır
Henüz karar vermedim
Toplam

%
69,6
11,3
19,1
100,0

Normallik Testi
Çalışmada ortaya konan hipotezler için yapılacak olan karşılaştırma testlerinde, ihtiyaç duyulan
varsayımlardan biri de verilerin normal dağılıma sahip olmasıdır. Bu nedenle, anket formunda
kullanılan ölçeğe normallik testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığı
Tablo 6’da da belirtildiği üzere, Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik sınamalarına
göre incelenmiştir ve verilerin normal dağıldığı belirlenmiştir (P>0,05). Bu nedenle,
karşılaştırmalı analizlerde parametrik testler kullanılmıştır.

1308

Emrah YAŞARSOY, Dilara Eylül KOÇ ve Şevki ULEMA

Tablo 6. Normallik Testi
Kolmogorov-Smirnova
İstatistik
df
P
Kültürel Miras
Farkındalığı

,045

230

Shapiro-Wilk
İstatistik
df

,200*

,988

230

P
,052

Karşılaştırma Testleri
Araştırmanın bu kısmında, kültürel miras farkındalığının katılımcıların demografik özelliklerine
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini incelemek için bağımsız
gruplar t testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Bağımsız Gruplar T Testi, birbirinden
bağımsız iki nicel grubun değişkenler bakımından karşılaştırılması için kullanılan testtir; Tek
Yönlü ANOVA ise normal dağılım gösteren k (k ≥2) adet ana kütleden alınan, k adet bağımsız
grup ortalaması arasındaki farklılığın belirlenmesinde kullanılan bir tekniktir (Lorcu, 2015).

Kültürel Miras Farkındalığının Cinsiyet Açısından Karşılaştırılması
Araştırmanın birinci hipotezi “H1: Kültürel miras farkındalığı cinsiyete göre farklılık
göstermektedir.”, şeklinde belirlenmiştir. Söz konusu hipotezi sınamak için bağımsız örneklem
t-testi yapılmıştır (Tablo 7).

Tablo 7. Kültürel Miras Farkındalığının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları (n=230)
Cinsiyetiniz
Kültürel Miras
Farkındalığı Ölçeği

Kadın
Erkek

n
142
88

Ortalama
3,37
3,24

ss
,83056
,92332

t
1,070

p
,286

p<0,05=fark var; p>0,05=fark yok

Tablo 7’deki bulgulardan hareketle, kültürel miras farkındalığına ilişkin algıların cinsiyet
değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır
(p>0,05). Bu nedenle, H1 hipotezi reddedilmiştir.

Kültürel Miras Farkındalığının Yaş Açısından Karşılaştırılması
Araştırmanın ikinci hipotezi “H2: Kültürel
göstermektedir.”, şeklinde belirlenmiştir.

miras

farkındalığı

yaşa

göre

farklılık

Bu hipotezde karşılaştırılacak grup sayısı ikiden fazla olduğu için yine tek yönlü ANOVA testi
uygulanmıştır. İlk olarak, varyansların homojenliği test edilmiştir ve varyansların homojen
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (p=0,320, p>0,05). Ardından, grupların karşılaştırılması için tek
yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. ANOVA testi sonuçlarına bakıldığında, Kültürel Miras
Farkındalığı Ölçeği bakımından, farklı yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Buradan hareketle, H2 hipotezinin kabul edildiği ortaya çıkmıştır.
Analiz sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8. Kültürel Miras Farkındalığı Ölçeğinin Yaşa Göre Tek Yönlü ANOVA Sonuçları
Kültürel
Miras
Farkındalığı
Ölçeği

Yaş
18-24
25-31
32 ve üzeri
Toplam

n
208
16
6
230

Ortalama
3,26
3,69
4,24
3,32

ss
,82510
1,05019
1,16857
,86740

F
5,52

P
0,00

p<0,05=fark var; p>0,05=fark yok
Kültürel miras farkındalığı ölçeğinin yaşa göre farklılığın nereden kaynaklandığını belirlemek
için Tukey HSD testi yapılmıştır. Uygulanan bu karşılaştırma testine göre; 18-24 yaş grubu diğer
iki yaş grubu ile kıyaslandığında, 32 ve üzeri yaş grubu ile arasında fark olduğu belirlenmiştir
(p=0,016, p<0,05).
Tablo 9. Kültürel Miras Farkındalığının Hangi Yaş Grupları Arasında Farklılaştığını Belirlemek
İçin Yapılan Tukey HSD Testi

Tukey HSD

Bölümler (I)

Bölümler (J)

18-24

25-31
32 ve üzeri
18-24
32 ve üzeri
18-24
25-31

25-31
32 ve üzeri

Ortalama
Farkı (I-J)
-,43189
-,97703*
,43189
-,54514
,97703*
,54514

ss

P

,22071
,35229
,22071
,40726
,35229
,40726

,125
,016
,125
,375
,016
,375

Kültürel Miras Farkındalığının Bölüm Açısından Karşılaştırılması
Araştırmanın üçüncü hipotezi “H3: Kültürel miras farkındalığı bölüme göre farklılık
göstermektedir.”, şeklinde belirlenmiştir.
Bu hipotezde de karşılaştırılacak grup sayısı ikiden fazla olduğu için yine tek yönlü ANOVA testi
uygulanmıştır. İlk olarak, varyansların homojenliği test edilmiştir ve varyansların homojen
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (p=0,677, p>0,05). Bu grupların karşılaştırılması için tek yönlü
ANOVA testi uygulanmıştır. ANOVA testi sonuçlarına bakıldığında, kültürel miras farkındalığı
bakımından, turizm fakültesi bünyesinde farklı bölümlerde gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Buradan hareketle, H3 hipotezinin reddedildiği
ortaya çıkmıştır. Analiz sonuçları Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. Kültürel Miras Farkındalığı Ölçeğinin Bölümlere Göre Tek Yönlü ANOVA Sonuçları
Kültürel
Miras
Farkındalığı
Ölçeği

Bölüm
Turizm
İşletmeciliği
Turizm
Rehberliği
Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
Toplam

n
62

Ortalama
3,20

ss
,87909

123

3,40

,88587

45

3,29

,79481

230

3,32

,86740

p<0,05=fark var; p>0,05=fark yok
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Katılımcıları En Fazla Etkileyen Yerlere Yönelik Bulgular
Katılımcılara kapalı uçlu sorulan soruların yanında, açık uçlu sorular da yöneltilmiştir.
Katılımcılara bu bölümde yöneltilen ilk soru “Kastamonu ilinde ziyaret ettiğiniz ve sizi en fazla
etkileyen yerler neresidir? Önem sırasına göre yazınız. (Lütfen en fazla 3 yer belirtiniz.)” sorusu
idi. Katılımcıların cevapları doğrultusunda oluşan kod haritası şu şekildedir:

Şekil 1. Katılımcıları En Fazla Etkileyen Yerler
Katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde, katılımcıları en çok etkileyen yerlerin başında
Kastamonu Kalesi, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Yakupağa Külliyesi, Arkeoloji Müzesi ve Saat
Kulesi’nin geldiği Şekil 1’de görülmektedir.

Şehrin Gelişmesi İçin Yapılması Gerekenlere Yönelik Bulgular
Katılımcılara yöneltilen ikinci açık uçlu soru “Sizce Kastamonu’nun bir turizm destinasyonu
olarak gelişmesi için neler yapılmalıdır?” sorusu idi. Katılımcıların cevapları doğrultusunda
oluşan kod haritası şu şekildedir:

Şekil 2. Şehrin Gelişmesi İçin Yapılması Gerekenler

1311

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1299-1318.

Katılımcıların cevapları incelendiğinde Kastamonu turizminin gelişebilmesi için öne çıkan
başlıkların “Tanıtım ve Pazarlama, Etkinlikler, Şehrin Gelişimi, Yeni Yatırımlar / Yeni
Destinasyonlar, Koruma ve Restorasyon” oldukları Şekil 2’de görülmektedir. Bu sonuçlardan
hareketle, iyi bir tanıtım ve pazarlama stratejisi hazırlanmasının, çeşitli etkinliklerin / festivallerin
düzenlenmesinin, şehrin alt yapı ve üst yapı çalışmalarının daha fazla yapılmasının şehrin
turizminin gelişimine önemli katkıda bulunacağı varsayılmaktadır. Katılımcıların cevapları
doğrultusunda öne çıkan alıntılar ise şu şekildedir:
Tablo 11. Şehrin Gelişmesi İçin Yapılması Gerekenlere Yönelik Öne Çıkan Doğrudan Alıntılar
Katılımcı
K38

Kod
Tanıtım ve
Pazarlama / Doğa

K55

Koruma ve
Restorasyon /
Doğa

K69

Şehrin Gelişimi

K84

Yeni Yatırımlar /
Yeni
Destinasyonlar

K150

Tarihi ve Kültürel
Değerler /
Gastronomi /
Doğa

Alıntı
“Kastamonu'yu biraz daha yol üstü bir yere çekmek mümkün
olmadığı için tek yapılabilecek şey daha fazla tanıtım. Ayrıca doğası
çok güzel aslında, Artvin’de sırf doğa turları yapıldığını duydum.
Bence Kastamonu için de bunlar düzenlenebilir, zaten varsa da
sayıları arttırılıp daha fazla reklamı yapılabilir.”
“Kesinlikle konakları ve kültürel yerleri çok fazla ve bir harika ama
bakımsız ve gerekli özem gösterilmiyor. Doğası muhteşem ve çok
iyi değerlendirilebilir ama yeteri kadar üstüne düşülmüyor. Eğer
bakım ve reklamı yapılsa Türkiye’deki en iyi kültürel ve doğal
destinasyonlar arasına girebilir.”
“Ilgaz Dağı’nın reklamının yapılması gerek. Ayrıca şekil içindeki
doğal görüntüyü bozan binaların en azından ahşap görünümlü
hale getirilmesi gerek. Herkes Safranbolu’nun evlerinin çok
olduğunu düşünmekte bu yargının kalkması gerek. Özellikle daha
gelişmiş bir ulaşım altyapısı olması gerek. Şahsen ben İstanbul’dan
gelirken havabus dediğimiz büyük otobüslere biniyoruz.
Havalimanı da bu şekilde ayarlanmalı. Özellikle doğa bakımından
çok zengin bir şehir, bungalov evleri ama özelikle ahşaptan olması
gerek. Özellikle orman bölümlerine parkur yapılabilir. İstanbul’da
bazı ormanlarda mangal yapılmıyor mangala benzer ocaklar var o
tür düzenekler kurulabilir. Özellikle oteller arttırılmalı ve daha
özenilmelidir.”
“Sanayisi, ulaşımı, mağazaları ve yöresel yemeklerin daha ön
planda olabilmesi için büyük yatırımlar şart. Eski ve yıkık dökük
şehir olursanız ne kadar da tarihi yerleriniz, dini yerleriniz olursa
olsun, gelen turist ulaşımın, yemek yendiği ve alışveriş yaptığı
yerlerin olmasını ister. Şuan 1 kez gelip 2.yi ne gerek var bir daha
gelmeye dedirtiyoruz. Oysaki bir turisti her sene getirmeye
çalışsak, bir daha ki sene daha fazla turist gelmiş olur.”
“Daha çok kültür, yemek ve doğa üzerinden gidilmeli benim
düşünceme göre. Yapılmaya çalışılan dini değerlerin öne
çıkartılmaya çalışılması ise hiçbir işe yaramadığı görüşündeyim.
Şehir merkezinde, binlerce arabanın geçtiği ve etrafı göze hitap
etmeyen apartmanlarla dolu dini destinasyonlar yerine, doğanın
göbeğinde Ilgaz gibi milli parkların tanıtılması çok daha önemlidir.
Bununla birlikte Yunanistan gibi ülkelerde fazlasıyla ilgi çeken
antik kentlerin bir tanesine de sahip olan şehrimizin, en azından
yurt dışından gelen turistler adına bunu geliştirmesi gerektiği
kanısındayım.”
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K166

Tanıtım ve
Pazarlama /
Koruma ve
Restorasyon /
Şehrin Gelişimi

“Kesinlikle devlet kuruluşlarından destek alınarak tanıtımı
yapılmalı çünkü Kastamonu denilince insanlar genel olarak Ilgaz,
sarımsak ve doğası dışında hiçbir şey bilmiyor. Bu da şehrin
reklamının iyi yapılmadığının büyük bir göstergesi. Ve her şey bir
yana şehrin içinde bulunan turist çekebilecek yerler hiçbir şekilde
tadilat yapılmamış resmen dökülmeye muhtaç bırakılmış bir şekilde
terk edilmiş gibi. (Buna en çok dahil olan yerler konaklar.) Bir de
bu turistlik yerlerin ziyaretinde insanların en çok zorlandığı şey
ulaşım ve araçlarını park edecek bir yer bulamamaları. Şehirde
yürüyerek gezmek isteyenler için ise yol gösterici tabela vb. şeyler
mevcut değil. Tüm bunlara ise insanların pek yapabileceği bir şey
olmadığından bilir kişiler tarafından düzeltilmesinden başka
geliştirici bir etken var mı bilemiyorum.”

TARTIŞMA
Herhangi bir topluma ait kültürel mirasın korunması aynı zamanda insanlık tarihinin de bir
şekilde korunması anlamına gelmektedir. Bu nedenle kültürel miras farkındalığı konusu özellikle
geleceğin mirasçıları olan genç bireyler için önem arz etmektedir. Kültürel miras farkındalığı ile
ilgili alan yazın incelendiğinde çeşitli eğitim düzeylerinde eğitim alan öğrencilere yönelik olarak
çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan kültürel
farkındalık çalışmaları sonuçları genel olarak öğrencilerin kültürel miras farkındalık
düzeylerinin yeterli düzeyde olmadığı yönündedir. Bahtiyar Karadeniz (2020) ve Bahtiyar
Karadeniz vd., (2018) üniversite öğrencilerinin kültürel miras farkındalık düzeylerinin orta
düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışken, Dinç vd. (2011), Metin (2012), Aktın vd. (2013), Akkuş vd.
(2015), Keçe (2015), Karaca-Yılmaz vd. (2017) ve Buluk (2017) üniversite öğrencilerinin kültürel
miras farkındalık düzeylerinin düşük olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Ancak bu çalışmada
üniversite öğrencilerinin Kastamonu tarihi ve kültürel değerlere ilişkin farkındalık düzeylerinin
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç Dikmenli ve Çetin (2014)’in çalışması ile paralellik
göstermektedir.
Bu çalışmada öğrencilerin kültürel miras farkındalığı bakımından cinsiyet ve eğitim alınan
bölümler açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken, Dinç vd., (2011) ve Aktın vd., (2013)’nin
çalışmasında öğrencilerin farkındalık seviyeleri öğrenim görülen bölüme göre farklılaşmakta ve
erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu
görülmüştür. Çetin ve Gürgil (2014), Akkuş vd., (2015) ve Mancı (2019)’nın çalışmalarında da
öğrenim görülen bölüme göre farklılık elde edilen sonuçlar arasındadır. Güneş ve Alagöz (2018)
turizm eğitimi alan öğrenciler üzerine yaptıkları çalışma sonucunda öğrenim görülen bölüme
göre kültürel miras farkındalıkları bakımından anlamlı farklılık görülmüştür. Bunun yanı sıra bu
çalışma sonucunda elde edilen kültürel miras farkındalığının bölümlere göre farklılık
göstermediği bulgusu ile Güdü-Demirbulat vd., (2015)’nin çalışma sonucu ile, cinsiyet açısından
anlamlı bir farklılık bulunmaması bulgusu ile Güneş ve Alagöz (2018)’ün çalışma sonucu ile aynı
doğrultudadır. Ancak birçok çalışmada öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümün kültürel miras
farkındalık düzeylerinde farklılık gösterdiği ortak bulgudur (Dinç vd., 2011). Bu farkındalık
düzeylerinde görülen farklılığın eğitim alınan bölümlerin müfredatlarında yer alan dersler ile
ilgili olduğu söylenebilir.
Bu çalışma sonucuna göre, genel olarak öğrencilerin şehir merkezinde yer alan tarihi yapılara
yönelik farkındalık düzeylerinin, şehir merkezi dışında (ilçelerde) bulunanlara göre daha yüksek
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olduğunu söylemek mümkündür. Karaca-Yılmaz vd., (2017)’nin çalışmasında öğrencilerin tarihi
yapılara ilişkin farkındalıklarının orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Karaca-Yılmaz vd.,
(2017)’nin çalışmasında öğrencilerin farkındalık puanlarının en düşük olduğu alanlar arasında
etkinlinler yer almaktadır. Bu sonuçlar çalışmamızın sonuçları ile paralellik göstermektedir.

SONUÇve ÖNERİLER
Kültürel miras, turizm faaliyetinin en önemli unsurlarından biridir. Bir yöreye özgü yöresel
yemekler, efsaneler, dini ritüeller, doğal parklar, surlar, şarkılar, el sanatları gibi birçok öğe
kültürel miras sayılmaktadır. Kastamonu’nun sahip olduğu turistik ürünler açısından
düşünüldüğünde ise, kültürel mirasın Kastamonu turizminin geleceği için hayati bir öneme
sahip olduğu aşikârdır. Çünkü, Kastamonu çeşitli arkeolojik kalıntılardan, yöresel yemeklere,
kanyonlardan, yaylalarına kadar birçok farklı güzelliği içerisinde barındıran bir destinasyondur.
Bu noktada, turizmdeki nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamak eğitim veren Kastamonu
Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin Kastamonu ile ilgili kültürel miras farkındalıkları
merak konusu olmuştur ve araştırmacılar tarafından bu durum tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, katılımcıların kültürel miras
farkındalıklarının genel anlamda ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Özellikle,
“Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı”, “Kastamonu Kalesi” ve “Saat Kulesi”nin en fazla bilinen yerler
arasında yer aldığı saptanmıştır. Katılımcılar, Kastamonu’nun daha çok “Tarihi Eserler (müze,
han vs.)” ve “Doğal Varlıklar ve Güzellikler” ile ön plana çıktığını ifade etmişlerdir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu turistik bir destinasyon olarak Kastamonu’yu çevrelerindeki
insanlara da tavsiye edeceklerini vurgulamışlardır. Yapılan karşılaştırma testlerinde, kültürel
miras farkındalığının katılımcıların cinsiyetlerine ve bölümlerine göre bir farklılık göstermediği,
ancak yaş grupları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca,
katılımcıları en çok etkileyen yerler arasında Kastamonu Kalesi, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi,
Yakupağa Külliyesi, Arkeoloji Müzesi, Saat Kulesi ve Nasrullah Camii’nin yer aldığı
belirlenmiştir. Katılımcılar, Kastamonu turizminin gelişimi için tanıtım faaliyetlerinin etkili bir
şekilde yapılması gerektiğini, festival tarzı çeşitli etkinliklerin arttırılmasının son derece önemli
olduğunu, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini ve yeni yatırımların
yapılmasının elzem olduğunu ifade etmişlerdir.
Bu araştırma ile birlikte, turizm eğitimi alan öğrencilerin Kastamonu’nun sahip olduğu kültürel
miras farkındalığı ölçülmeye çalışılmış ve öğrencilerin gözünden Kastamonu turizminin
gelişmesi için neler yapılması gerektiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın ilgili
literatüre yapacağı teorik katkının yanında, uygulamada da bazı yararlar sağlayacağı
düşünülmektedir. Teorik açıdan ele alındığında, bu araştırmada turizm konusunda her geçen yıl
daha iyi bir seviyeye doğru ilerleyen Kastamonu’nun kültürel mirasının ele alınmasının ve bu
çıktıların bilimsel ortamda paylaşılmasının literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Uygulamada ise, öğrencilerin hangi noktalarda farkındalık düzeylerinin düşük olduğu
belirlenmiş, ayrıca Kastamonu turizminin gelişmesi adına katılımcıların belirttikleri ifadeler
incelenmiştir. Böylece, bu çıktılardan hareketle öğrencilerin sundukları önerilerin Kastamonu
turizminde söz sahibi olanlar tarafından dikkate alınacağı ve bunun da turizmin gelişimine
katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Çeşitli içsel ve dışsal unsurlardan dolayı bu araştırmanın konu edinmediği Kastamonu’nun sahip
olduğu kültürel mirasın turizme elverişli olup olmadığı incelenebilir. Ayrıca, Kastamonu’da
yaşayan turizm akademisyenlerinin de kültürel miras farkındalığının ölçülmesi gelecek
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araştırmacılar için bir araştırma konusu olabilir. Katılımcıların kültürel miras farkındalığı
noktasında en az bildikleri yerler arasında yer alan Taşköprü Kent Tarihi Müzesi’ne (2,27),
Pompeipolis Antik Kenti’ne (2,38) ve Taşköprü Kalekapı (Donalar) Kaya Mezarı’na (2,40) yönelik
geziler düzenlenmeli. Nitekim, özellikle Pompeipolis Antik Kenti, Kastamonu’nun sahip olduğu
en önemli turistik destinasyonların başında gelmektedir. Katılımcılar “Festivaller, etkinlikler”
noktasında da Kastamonu’yu yetersiz görmüşlerdir. Bu noktada, Uluslararası Taşköprü Kültür
ve Sarımsak Festivali, Kastamonu Ahşap Fuarı ve Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat
Festivali gibi turizme doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunabilecek etkinliklerin sayısı ve
niteliği artırılmalıdır. Şehir halkının turizme bakış açısının daha olumlu bir hale gelebilmesi için
kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından turizmin önemi gerek sosyal medya üzerinden gerek
yüz yüze konferans biçiminde düzenlenecek organizasyonlarla yerel halka anlatılmalıdır.
Kastamonu’nun bir turizm destinasyonu olarak tavsiye edilmesine yönelik ortaya çıkan
sonuçlarda, katılımcıların %11,3’ü “Hayır” cevabını verirken, %19,1’lik bir kesim “Henüz karar
vermedim” yanıtını vermişlerdir. %30,4’lük bu kesimin neden olumsuz bir tavır takındıkları veya
kararsız kaldıkları bir başka araştırmada ele alınabilir. Şehrin turizm alanında gelişmesi
noktasında katılımcılar tarafından da ifade edilen, ‘tanıtım ve pazarlama’, ‘yeni yatırımlar / yeni
destinasyonlar”, “koruma ve restorasyon” gibi alanlarda somut ve nitelikli adımlar atılmalıdır.
Bunun yanında, şehrin turizminin gelişimine yönelik araştırma çıktıları Kastamonu Belediyesi,
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, KUZKA,
Kastamonu Otelciler Birliği ve diğer ilgili kamu kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve STK’lar
tarafından dikkate alınmalı ve gerçekle örtüşen eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar
yapılmalıdır.
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Öz
Alternatif bir turizm çeşidi olarak kış turizmi; Türkiye’deki önemini yatırımlar, ağırlanan turist
sayısı ve akademik çalışmalar boyutuyla her geçen gün artırmaktadır. Bu araştırmada Türkiye’de
kış turizmine yönelik farklı disiplinlerdeki çalışmalar meta analizi kapsamında irdelenerek bir
bakış açısı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki kış turizmine yönelik
çalışmaların nitel bulguları değerlendirilerek benzer ve farklı yönlerinin ortaya çıkarılması,
yorumlanması ve yeni çıkarımlar yapılmasına odaklanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kış
turizmine yönelik yapılan çalışmalar; turizm, coğrafya, mimarlık ve beden eğitimi disiplinlerinde
yoğunlaşmaktadır. Çalışmalarda öne çıkan temalar ise ev sahibi toplumun ve ziyaretçilerin kış
turizmine yönelik düşünceleri, sürdürülebilirlik, çevre düzenlemesi, iklim, turizm planlaması ve
kırsal kalkınma boyutlarında şekillenmektedir.

* Bu çalışma 1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi’nde özet bildiri olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kış Turizmi, Meta Analiz, Türkiye.
Makale Gönderme Tarihi: 11.02.2021
Makale Kabul Tarihi: 03.06.2021
Önerilen Atıf:
Ayaz, N. ve Apak, Ö. C. (2021). Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine
Bir Meta Analizi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1319-1331.
© 2021 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1319-1331.

Journal of Turkish Tourism Research

2021, 5(2): 1319-1331.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.768
ISSN: 2587–0890 Journal Homepage: https://www.tutad.org
RESEARCH PAPER

A Meta-Analysis on The Researches for Winter Tourism in Turkey

Associate Prof. Dr. Nurettin AYAZ, Karabük University, Safranbolu Faculty of Tourism,
Karabük, e-mail: nurettinayaz@karabuk.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2117-2015
Lecturer Ömer Ceyhun APAK, Bayburt University, Social Sciences Vocational School, Bayburt,
e-mail: ceyhun.apak@hotmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1409-6707
Abstract
As an alternative type of tourism winter tourism has gained importance terms of investment,
number of tourists and academical research dimensions in Turkey. In this study, it is aimed to
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GİRİŞ
Dünya ekonomisinde rolü ve önemi sürekli artış eğiliminde olan turizm, hızlı gelişen ve büyüyen
sektörlerden biridir. Turizmin ekonomiye olan etkisini doğrudan veya dolaylı olarak gelişmiş ve
gelişmekte olan birçok ülke hissetmektedir. Gelişmekte olan ülke olarak Türkiye’de ise turizm,
ekonomide önemli parametrelerden biri olarak gösterilmektedir (Özgüç, 2003:173; Dilber,
2007:205; Gürbüz vd., 2016:96; Akın, 2018:4). Bir ülkede iklim, yüzey şekilleri, tarihi ve kültürel
varlıklar turizm açısından birer kaynak olarak değerlendirildiği için bu değerler bir bölgede
turizmin gelişmesiyle yakından ilişkilidir. Bununla birlikte destinasyonlardaki turist ziyaretleri
yıl boyunca düzenli bir dağılım göstermek yerine nispeten kısa sürelerde yoğunluk arz
etmektedir. Bu dengesizliğin nedeni ise mevsimsellik olarak nitelendirilmektedir (Duro ve Prats,
2019). Özellikle Türkiye’de yaz aylarında deniz-kum-güneş turizmi öne çıkıyorken, kış aylarında
ise turizmi tüm yıla yayabilmek ve mevsimsellik sorununun önüne geçilebilmesi adına kış
turizmi son yıllarda ön plana çıkar hale gelmiştir (Ayaz ve Apak, 2017).
Kış turizmi, turistik ürünleri çeşitlendirme ve turizmin tüm yıla yayılmasında son derece önemli
bir alternatif turizm türüdür. Vanat (2017) çalışmasında, dünya çapında kayak yapma amaçlı kış
turizmine katılanların sayısının 2016 yılında 130 milyon olduğunu, 2020 yılında bu sayının 420
milyonun üzerine çıkacağını ifade etmektedir. Bu durum kış turizmine olan katılım sayısının
yüksek olduğunu ve gittikçe de yükseleceğinin göstergesidir. Son yıllarda önemli bir gelişme kat
eden kış turizmi merkezleri turistler için gürültü ve stresten uzaklaşma, rahatlama, sosyalleşme,
temiz ve doğal bir ortamda spor aktivitelerine katılma gibi birçok imkanı sunmaktadır (Akdemir,
2019:3). Alp-Himalaya kuşağı üzerindeki konumu, uygun iklimi ve topraklarının yarısından
fazlasının (%55) 1500-3000 m yükseltiye sahip olması nedeniyle kış turizminin yapılmasına
müsait ülkelerden biri olan Türkiye’de 2000’li yıllardan sonra gerekli yatırımların da
yapılmasıyla kış turizmi merkezleri sayısı 29’a yükselmiştir (Yücel, 2005:3; Mursalov, 2009:15;
Türkdoğdu, 2010:12; Altaş vd., 2015:347). Bu merkezlerde hizmet kalitesinin artırılması, ulusal ve
uluslararası anlamda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesiyle yerli ve yabancı turistlerin sayısının
artması Türkiye’de kış turizmine verilen önemin önemli bir göstergesi olarak kabul
edilebilmektedir (Gürbüz vd., 2019).
XI. Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre öncelikli gelişme alanlarından biri olan turizmin
çeşitlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, sezon süresinin uzatılması ve daha fazla harcama
eğilimi olan ziyaretçilerin Türkiye’ye çekilmesiyle koruma-kullanma dengesinin gözetilerek
ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak amaçlanmaktadır (www.sbb.gov.tr). Bu
bağlamda bölge ekonomisine katkı sağlaması, istihdam oluşturması, turizmin tüm yıla yayılması
gibi özellikleriyle kış turizmi, katılımcılarının da gün geçtikçe artmasıyla önemli bir turizm
türüdür. Bu araştırmada, Türkiye’de faaliyet gösteren veya geliştirilme aşamasında olan kış
turizmi merkezlerine yönelik farklı disiplinler çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmalar Meta
Analizi kapsamında irdelenmiştir. Bu kapsamda yapılan bu araştırma ile kış turizmi
destinasyonlarına disiplinler arası perspektifte destek sağlanması amaçlanmıştır.

İLGİLİ LİTERATÜR
Sanayileşme, hızlı teknolojik gelişmeler, gelir düzeyinin artması, boş zamanın artması vb.
nedenlerle insanlar stresli iş yaşamından uzaklaşmak isteyerek yaz aylarında deniz turizmine,
kış aylarında ise dağlık, ormanlık ve karlı alanlara seyahat etmektedirler. Kış aylarında özellikle
sömestri tatiline denk gelen zamanlarda karlı alanlara yapılan seyahat, konaklama, alışveriş ve
diğer faaliyetleri içeren bir bütün olarak sunulan (Aydın, 2007:204) kış turizmi, genel olarak kar
yağışıyla birlikte dağlık bölgelerde kış sporlarının yapılmasına dayalı bir turizm türüdür. Bu
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kavram genellikle dağ turizmi, kayak turizmi veya kış sporları turizmi şeklinde çeşitli şekillerde
kullanılabilmektedir (Fischer vd., 2011; Rixen vd., 2011; Ayaz ve Apak, 2017).
Kış turizmi bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi ve dağlık bölgelerin koruma-kullanma
dengesi gözetilerek geliştirilmesi adına oldukça önemli bir alternatif turizm türüdür. Fakat dağlık
bölgelerde alt yapı geliştirilmesinin zorluğu sebebiyle de fazla yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu sebeple akılcı politikalar ve yatırım destekleri ile birlikte uzun vadede ekonomiye katkı
sağlayacak destinasyonların ortaya çıkarılması önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Alp
dağlarını kış turizmi destinasyonlarına dönüştüren Avrupa ülkeleri günümüzde en önemli kış
turizmi merkezlerini bünyesinde barındırmaktadırlar (Akkuş, 2019). Bu kapsamda dağlık
bölgelerin kış turizmi destinasyonlarına dönüştürülmesi mevsimsellik ve bölgesellik sorunlarını
azaltmak için artan rekabetçi yapısıyla öne çıkma fırsatı oluşturmaktadır (Gürbüz vd., 2019:36).
Destinasyonlar bağlamında bakıldığında Avusturya kayak merkezi açısından en popüler Avrupa
ülkelerindendir. Kayak merkezlerini ziyaret eden kayakçıların %66’sı ülke sınırlarının dışından
gelmektedir. Özellikle Avusturya’da öğrencilerin okul hayatında düzenli olarak kayak haftası
planlandığı ve insanların kayak yapmaya özendirildiği tek ülke konumundadır. 254 kayak
merkezi yılda ortalama 50 milyondan fazla kayakçıya ev sahipliği yapmaktadır (Milman vd.,
2017:434). Bu durum seyahatlerin ve turizm gelirlerinin artmasını da sağlayan bir etkinlik olarak
görülmektedir. Aynı zamanda konaklama arzı bakımından da kaliteli alt yapıya sahip olduğu
için fazlaca tercih edilir durumdadır. Kış turizminde öne çıkan bir diğer ülke ise Fransa’dır. 325
kayak merkezi ve yılda 55 milyondan fazla turisti misafir eden Fransa kış turizm merkezleri ve
misafir ettiği turist sayısına bakıldığında yerleşik ve olgun bir görünüm sergilemektedir. Bununla
birlikte kayak merkezlerinin büyüklüğü, hava koşulları ve kayakçı profili açısından Avusturya
ile benzerlik gösteren İtalya ise 30 milyondan fazla turist çekmesiyle önemli kış turizm
destinasyonları arasında gösterilmektedir (Goncalves vd., 2016; Mauri ve Turci, 2018; MorenoGené vd., 2018).
Turist çekme potansiyelini tüm yıla yayarak mevsimsellik sorununu azaltmada önemli bir faktör
olarak görülen kış turizminin gerçekleştirilmesine iklimi, ulaşım olanakları, coğrafi özellikleri ve
diğer turizm türlerindeki tecrübesiyle müsait olan Türkiye, Avrupa’da kış turizmi bağlamında
sayılı destinasyonlardan biri olmaya adaydır (Uluçeçen, 2011:104). Bu kapsamda Türkiye’de 2634
sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca kış sporları temalı 29 adet kış turizmi merkezi
bulunmaktadır. Bu merkezlerden 9 tanesi (Erzurum-Palandöken, Bursa-Uludağ, Bolu-Köroğlu,
Kayseri-Erciyes, Kastamonu-Ilgaz, Kars-Sarıkamış, Kocaeli-Kartepe, Isparta-Davraz, SivasYıldız) faal durumda ziyaretçi kabul etmektedir. 7 adet (Çankırı-Kadınçayırı, ArdahanUğurludağ, Bayburt-Kop, Gümüşhane-Zigana, Erzincan-Ergan, Denizli-Bozdağ, SamsunAkdağ) kayak merkezi ise kısmi olarak faaliyet göstermektedir. Faal olmayan 13 kayak merkezi
ise; Aksaray-Hasandağ, Mersin-Karboğazı, Gümüşhane-Çakırgöl, Antalya-Akdağ, MuğlaErendağ, Gümüşhane-Süleymaniye, Artvin-Kafkasör, Düzce-Kardüz, Malatya-Yamadağ, RizeOvit, Antalya-Akseki, Bitlis-Sapgör, Konya-Aladağ şeklindedir (www.yigm.ktb.gov.tr).
Uluslararası anlamda düzenlenen etkinlikleri düzenleme noktasında her geçen yıl büyüyen ve
gelişen Türkiye, gerekli yatırım ve alt yapıyı sağlayarak faal ve kısmen faal olan merkezlerin
üzerine coğrafi konum olarak uygun olan bölgelerde kış turizmi merkezleri bünyesine dahil
etmektedir. Özellikle gelir düzeyinin yüksek olduğu turist profilini oluşturan kış turizmi
merkezleri yerli ve yabancı ziyaretçileri ile deniz-kum-güneş turizminin mevsimsel olarak
gerçekleştirilemediği zamanlarda ülke ekonomisinin önemli bir kaynağı olmaktadır (Özgüç,
2003).

1322

Nurettin AYAZ ve Ömer Ceyhun APAK

YÖNTEM
Türkiye’de kayak merkezlerine yönelik yapılan çalışmaların kaynak doküman olarak kabul
edildiği bu çalışma, nitel araştırma yöntemi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
toplanan veriler meta analizi yöntemi ile tarihsel yaklaşım çerçevesinde incelenmiştir.
Nitel araştırmalar için Harris (2001) çalışmasında; araştırma sorusunu belirleme, örneklem, analiz
birimlerini belirleme, kullanılacak kategorileri saptama, kodlama yapma, geçerlilik ve
güvenilirliği tespit etmeyi önermektedir. Bu kapsamda çalışma için araştırma sorusu “Türkiye’de
kayak merkezlerine yönelik akademik çalışmalar nasıl bir görünüm sergilemektedir?” şeklinde
öngörülmüştür.
Araştırmanın örneklemini 2005-2019 dönemleri arasında Türkiye’de kış turizmi üzerine yapılmış
olan 39 bilimsel çalışma oluşturmaktadır. Turizm, coğrafya, mimarlık, beden eğitimi ve spor
disiplinleri çalışmanın analiz birimlerini oluşturmakta ve araştırma bu disiplinler kapsamında
yapılmış olan çalışmaların etrafında şekillendirilmiştir.

BULGULAR
Araştırmada Türkiye’de kış turizmine yönelik yapılmış olan çeşitli disiplinlerdeki çalışmalar
üzerinden dokümanlara bağlı kalarak kronolojik olarak incelenmiş olup bilim dallarına ilişkin
yüzdelik dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Araştırmaların (2005-2019) Disiplinlere Göre Dağılımı
Bilim Dalları
Turizm
Coğrafya
Mimarlık
Beden Eğitimi ve Spor
Toplam

n
24
10
3
2
39

%
61,5
25,7
7,7
5,1
100

Tablo 1 kapsamında yapılan 39 araştırmanın 24’ü (%61,5) turizm alanında, 10’u (%25,7) coğrafya
alanında, 3’ü (%7,7) mimarlık alanında ve 2 (%5,1) tanesi ise beden eğitimi ve spor alanındadır.
Elde edilen bu sonuçlara göre kış turizmine yönelik çalışmaların turizm, coğrafya, mimarlık ve
beden eğitimi ve spor öncelik sırasına göre şekillendiği görülmektedir.

2018

2019

Toplam

1

2017

2

2014

2

2016

2

3

2015

Coğrafya

2013

Turizm

2010

2009

2007

2005

Tablo 2. Kış Turizmine Yönelik Araştırmaların Kronolojik Dağılımı (2005-2019)

1

3

4

6

5

24

2

1

2

1

1

Mimarlık
Beden Eğitimi ve Spor
Toplam

1
2

1

10
1

3

1
2

1323

3

2

1

3

6

2
7

7

5

39

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1319-1331.

Türkiye’nin kış turizmi destinasyonları üzerine yapılan çalışmalar çeşitli bilim dallarına (turizm,
coğrafya, mimarlık, beden eğitimi ve spor) göre kronolojik olarak incelendiğinde çalışmaların en
çok yapıldığı yıllar 2017 ve 2018 yılları olarak tespit edilmiştir. Türkiye’nin 2023 turizm stratejileri
ve hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yatırımların yapılması öngörülen turizm türlerinden
biri olan kış turizmine yönelik özellikle Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kış turizm
koridorunda (Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan) turizm merkezleri geliştirilmektedir
(www.tursab.org.tr). Bu kapsamda son yıllarda önemli bir gelişme sergileyen kış turizmine
yönelik çalışmalar araştırmacılar için önem arz etmektedir.

Tablo 3. Kış Turizmine Yönelik Coğrafya Disiplini Araştırmaları ve Tespitler
Yazar/Yazarlar
Boyraz ve Özdemir
(2005)
İbret (2005)
Ceylan (2009)
Ceylan ve Demirkaya
(2009)
Aytaç vd., (2014)
Altaş vd., (2015)

Kopar ve Çakır (2015)
Karaman ve Gül
(2016)
Akın ve Erdoğan
(2017)
Kadıoğlu (2017)

Tespitler
Elazığ-Sivrice birinci derecede deprem bölgesinde olması, alt ve üst
yapılar geliştirilirken dikkate alınmalıdır.
Kayak merkezlerinde taşıma kapasitesinin aşılması durumunda
heyelan riskinin göz önünde bulundurulması gereklidir.
Dağlık alanların kış turizmi sebebiyle yoğun kullanımı biyo çeşitliliğe
zarar verebilir ve erozyonlara sebep olabilir.
Kırsal alanlara sosyo-ekonomik desteği sayesinde kırsal toplumun
göçüne engel olabilmektedir.
Karacadağ’ın kuzeydoğu yamacı 1850-1950 m yükselti aralığı ve bakı
koşulu nedeniyle kış turizmi açısından uygundur.
Kayak merkezlerinin şehir merkezlerine uzaklığı bir dezavantaj
olabilmektedir. Fakat ulaşım olanaklarının geliştirilmesi ile bu
dezavantaj giderilebilir.
Doğal olarak oluşan donmuş şelale ve çağlayanlara gerçekleştirilen
tırmanışlar Erzurum kış turizmine ürün çeşitliliği sağlayabilir.
İklim açısından müsait olan yerlerde alternatif bir turizm türü olarak
kış turizminin geliştirilmesi ile turistik ürün çeşitliliği sağlanabilir.
Çok kriterli analizler kullanılarak elektronik formatta kış turizmine
uygun ideal alanlar belirlenebilir. Bunun yanında erozyon gibi yaygın
olarak görülen soruna çözümler getirilebilir.
Kış turizmi eğimli ve kar yağışının bulunduğu dağlık alanlarda
yapıldığı için engebeli yerlerde ulaşımı sağlamak masraf
gerektirecektir.

Tablo 3’teki veriler kapsamında Türkiye’de kış turizmine yönelik coğrafya disiplini
araştırmalarına göre; deprem hattında bulunan alanlarda alt ve üst yapı geliştirirken dikkat
edilmesi gerektiği, erozyon ve heyelan gibi risk oluşturacak yerlerde yapılaşma sürecine dikkat
çekilmekte ve kış turizmi destinasyonları geliştirilirken elektronik olarak coğrafi bilgi
sistemlerine başvurulması gerekliliğine dikkat çekilmektedir.
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Tablo 4. Kış Turizmine Yönelik Turizm Disiplini Araştırmaları ve Tespitler
Yazar/Yazarlar
Şebin vd., (2010a)
Şebin vd., (2010b)
Şebin vd., (2010c)
Albayrak (2013)
Koşan (2013)
Göktuğ ve Arpa (2015)
Daştan vd., (2016)
Yanık (2016)
Yıldız ve Kaya (2016)
Akkuş (2017)
Ayaz ve Apak (2017a)
Ayaz ve Apak (2017b)

Gelibolu vd., (2017)
Akkuş ve Akkuş (2018)
Bucak ve Yiğit (2018)
Çakmak ve Yılmaz (2018)
Eşitti (2018)

Özbay (2018)

Tür (2018)
Akdemir (2019)
Akkuş (2019)
Evren ve Kozak (2019)
Gürbüz vd., (2019)
Özçoban (2019)

Tespitler
Kış turizmi yerel halkı sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve
kültürel olarak ta etkilemektedir.
Kış turizminin şehre ekonomik katkısı çok önemlidir. Bu yüzden kayak
merkezi ile şehir arasındaki kopukluğun ortadan kaldırılması gerekir.
Yerel halk kış turizmine karşı olumlu tutum sergilemektedir.
Kış turizmine gençler sportif faaliyetler amaçlı katılırken, orta yaş ve üzeri
insanlar doğal çekicilikleri görme ve yenilik arayışı için katılmaktadır.
Kış turizmi destinasyonlarının sürdürülebilir rekabet avantajını koruması
için çevresel hassasiyete dikkat etmesi gereklidir.
Taşıma kapasitesi analizleri tabanlı ziyaretçi yönetim planları
geliştirilmelidir.
Erzurum’da kış turizmini tamamlayıcı ürün çeşitlendirmesinin geliştirilmesi
gereklidir.
Veri tabanına dayalı akıllı sistemler geliştirilerek akılcı yöntemlerle müşteri
şikayetleri memnuniyete dönüştürülmelidir.
Bingöl ilinin kış turizmi kapsamında destinasyon olma yolunda tanıtımı, alt
ve üst yapı çalışmalarında paydaşlar ortak hareket etmelidir.
Kış turizminin adrenalin sporlarını barındırması ziyaretçileri bu
destinasyonlara bağımlı hale getirebilmektedir.
Turistlerin seyahat motivasyonlarının doğru bir şekilde tespit edilerek,
beklentilerine uygun turistik ürün geliştirilmesi yerinde olacaktır.
Ziyaretçi sayısının artırılması bağlamında kayak merkezleri; eğitmen, pist,
ulaşım, güvenlik, konaklama ve alışveriş öncelik sırasında olmak üzere
hizmet kalitelerini artırmalıdırlar.
Sarıkamış’ta destinasyon rekabetinin sağlanması için tanıtım çabalarına
önem verilmelidir.
Kış turizmi destinasyonları geliştirilirken sosyo-kültürel ve çevresel
sürdürülebilirliğe önem verilmesi gereklidir.
Kayak sporunun yanı sıra farklı etkinliklerin de gerçekleştirilmesi kış turizmi
destinasyonlarında ziyaretçi kalış süresini uzatabilir.
Kış turizminden kişi başı elde edilen gelir yaz turizminden fazladır. Bu
yüzden kış turizmine yapılan yatırımlar artırılmalıdır.
Sarıkamış’ta yerel halkın turizmden daha fazla faydalanabilmesi ve istihdam
edebilmesi için yerel yönetimlerin sürdürülebilir kış turizmi hakkında
bilinçlendirilmesi gereklidir.
Kış turizmi destinasyonlarında çalışan personellerin yaz aylarında atıl
kalmamaları için yaz aylarında mevsimlik istihdamı önleyici aktiviteler
geliştirilmelidir.
Kış turizmi kapsamında düzenlenen olimpiyatlara ev sahipliği yapılması
turist sayısını artıracaktır.
Kış turizmi destinasyonlarında paydaşların katılımıyla çevre korumasına
önem verilmelidir.
Turistlerin kalış süresini uzatmak için etkinliklerin geliştirilmesi önem arz
eder.
Erciyes kayak merkezi destinasyon yönetim örgütüyle ön plana çıkmakta ve
bu özelliğiyle diğer destinasyonlara örnek teşkil etmektedir.
Kış turizminden elde edilen ekonomik gelire odaklanılırken çevre bilinci
üzerine henüz birtakım eksiklikler bulunmaktadır.
Erciyes kayak merkezinin tek elden yönetilmesi hızlı karar alma ve etkin
uygulama kabiliyetini artırmıştır.
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Kış turizminde turizm disiplinine yönelik tespitler; pazarlama (turistlerin kış turizmine
güdülenmelerinin belirlenmesi, kış turizmi destinasyonlarında memnuniyetin sağlanması için
gerekli öncelikler, kış turizminde sürdürülebilirliğin sağlanması, taşıma kapasitesinin önemi,
ziyaretçi kalış sürelerinin uzatılması için gereken imaj algısının yükseltilmesi ve tanıtım
çabalarına odaklanma), yönetim (yerel halkın turizmden faydalanması, mevsimlik işçiliği
önleyici planların geliştirilmesi, paydaşların ortak hareket etmesi ve kayak merkezi
yapılaşmasında tek fikirliliğin olması) ve sürdürülebilirlik (çevre bilincinin artırılması,
etkinliklerin geliştirilmesi, sosyal ve kültürel olarak pozitif etkileşimin sağlanması) olmak üzere
dağılım göstermektedir (Tablo 4).
Mimarlık disiplinine yönelik çalışmalar, Tablo 5’te görüldüğü üzere sürdürülebilir ekoturizm
kapsamında doğal peyzajın korunarak kış turizmi etkinliklerini tamamlayıcı doğa yürüyüşü,
dağa tırmanma, dağ bisikleti, bitki gözlem ve yaban hayvanı gözlem rotaları ve kamping
alanlarının geliştirilmesi, yörenin geleneksel mimarisine uygun yapıların inşa edilmesi şeklinde
yorumlanabilir.

Tablo 5. Kış Turizmine Yönelik Mimarlık Disiplini Araştırmaları ve Tespitler
Yazar/Yazarlar
Doğan vd., (2016)

Korgavuş (2017)

Öncü vd., (2018)

Tespitler
Davraz’da sürdürülebilir ekoturizm kapsamında doğal peyzaj
korunarak etkinlik alanları (doğa yürüyüşü, dağa tırmanma, dağ
bisikleti, bitki gözlem ve yaban hayvanı gözlem rotaları ve kamping
alanları) geliştirilmelidir.
Geleneksel mimariye uygun yapıların (taş, ahşap, vb.) doğal
malzemelerden dağ evi şeklinde az katlı konaklama tesislerinin
geliştirilmesi farkındalık oluşturur.
Kayak merkezinde sürdürülebilirlikten bahsedebilmek için alt ve
üst yapılar sağlanırken doğaya tahribat göz önünde
bulundurulmalıdır.

Tablo 6’da ise beden eğitimi ve spor alanına ilişkin çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalara
yönelik öne çıkan yorumlar şu şekildedir: Ulusal düzeyde spor organizasyonlarının artırılması
ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliğinin yapılması, kayak sporu kapsamında kış
turizmi destinasyonlarının birçok ziyaretçiyi kabul ettiği yönündedir.
Tablo 6. Kış Turizmine Yönelik Beden Eğitimi ve Spor Disiplini Araştırmaları ve Tespitler
Yazar/Yazarlar
Aydın (2007)

Cimilli vd., (2016)

Tespitler
Ulusal düzeyde spor organizasyonlarının artırılması ve
uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliğinin
yapılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Kayak sporu kapsamında destinasyonlar kış sezonunda
önemli derecede ziyaretçi kabul etmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
İlgi çekici yerler, konaklama ve ulaşım olanakları gibi çeşitli hizmetleri sunan destinasyonlar,
ziyaretçilere birçok turistik ürünü aynı yerde deneyimleme fırsatı tanırlar. Turistik deneyimlerin
sağlanmasına kaynaklık etmesinin yanı sıra ziyaret edilen bölgenin de ziyaretçilerle etkileşimi
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sağlanır. Dil, aile yaşamı, kentsel ve kırsal yerler, misafir kabul eden yerel halkın samimiyeti gibi
sosyal faktörler turizm destinasyonlarına yönelik deneyimleri etkilemektedir. Bununla birlikte
iklim, bitki örtüsü, hava durumu, dağlar gibi çevresel ve fiziksel özellikler de ziyaretçi
deneyimlerinde önemli unsurlardır (Murphy vd., 2000). Bu bağlamda sosyal, çevresel ve fiziksel
özellikleri bünyesinde barındırmasıyla kış turizmi destinasyonları son yıllarda ziyaretçiler
açısından popüler hale gelmiştir.
Türkiye’de geleceğe dönük kalkınma planları ve turizm stratejileri kapsamında geliştirilmesi
öngörülen kış turizmi destinasyonları ziyaretçilerine kış aylarında kayak, snowboard, kar kızağı,
kar motoru, buz pateni vb. olanakları sunarken yaz aylarında ise golf, kamp, dağ yürüyüşü,
tırmanma, dağ bisikleti vb. etkinlik ve spor türlerini gerçekleştirme fırsatı sunmaktadır. Bu
etkinlik ve spor türlerini gelişme göstermiş merkezler bünyesinde barındırırken henüz gelişme
aşamasında olan merkezlerin kendisini geliştirmesi gerekmektedir. Alt ve üst yapılar
geliştirilirken paydaşların ortak hareket etmesi, çevreci ve doğa temelli politikaları geliştirmesi
gereklidir.
Bu araştırmada Türkiye’de kış turizmi üzerine yapılmış olan farklı disiplinlerdeki çalışmalar
meta analizi kapsamında incelenmiştir. Araştırma kış turizmi destinasyonlarının
sürdürülebilirliğine yönelik tavsiye boyutunca geliştirilmiş olup kış turizmi üzerine dört farklı
disiplinde (turizm, coğrafya, mimarlık, beden eğitimi ve spor) çalışmaların yapıldığı
görülmüştür.
Türkiye’nin kış turizmi destinasyonlarına yönelik coğrafya alanında yapılan çalışmalarda
deprem alanlarında bulunan alanlarda yapıların geliştirilmesinde dikkatli davranılması
gerektiğine, heyelan ve erozyon riskine, coğrafi bilgi sistemlerinin önemine vurgu yapılmıştır.
Buna göre bilinçli davranışlarda bulunarak ve projeler üreterek alt yapıların geliştirilmesi önem
arz etmektedir. Özellikle coğrafi bilgi sistemleri bağlamında üniversitelerdeki
akademisyenlerden ve alandaki uzman kişilerden destek alınması kayak merkezi yerlerinin
seçiminde kolaylık sağlayacaktır. Turizm alanında yapılan çalışmalar pazarlama, yönetim ve
sürdürülebilirlikle ilişkilendirilmiştir. Bu kapsamda turistlerin kış turizmine güdülenmelerinin
belirlenmesi, memnuniyet sağlamadaki öncelikler, destinasyon sürdürülebilirliği, taşıma
kapasitesi, kalış sürelerinin uzatılması için kayak sporunu tamamlayıcı etkinliklerin
geliştirilmesi, turizm paydaşlarının ortak hareket etmesi, çevre bilincine dikkat çekilmesi, sosyal
ve kültürel etkileşimin sağlanması öne çıkarılmıştır. Bu bilgiler çerçevesinde turizmle doğrudan
ilişkili olan kayak merkezlerinde özellikle turist çekilmesi için en önemli unsur gerekli tanıtım
çabalarının yapılması ve ziyaretçi beklentileri gözlenerek memnuniyetin sağlanması
gerekmektedir. Ziyaretçilerin beklentileri farklılık arz ettiği için belirli müşteri portföyleri
çıkarılarak gerekirse pazar bölümlendirmesine başvurularak belirli bir kesime hitap edilmesi
kayak merkezlerinin bulunduğu bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilir. Bununla
birlikte destinasyonun sürdürülebilirliği ve taşıma kapasitesi de göz ardı edilmemelidir.
Türkiye’de kayak merkezlerinde doluluk oranları genel olarak sömestr ve hafta sonu tatillerinde
tam kapasiteye ulaşmaktadır. Böyle bir durumda literatürde bahsedilen Avusturya’nın
uyguladığı gibi yerli ziyaretçilerin haftalık olarak kayak seyahatine özendirilmesi ve
desteklenmesi taşıma kapasitesi sorununa bir çözüm olabilir. Mimarlık alanında yapılan
çalışmalarda doğal peyzajın korunmasına ve geleneksel mimariye uygun yapıların (örn; dağ
evleri gibi) inşa edilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Bu duruma Keltepe Kayak Merkezi
örnek olarak gösterilebilir. Karabük il sınırları içerisinde yer alan kayak merkezi için Safranbolu
evleri yapısının uygulanması ve yerel kültürün kayak merkezi yapılaşmasına yansıtılması
farklılık arz edip ziyaretçiler tarafından ilgi çekici olarak görülebilir. Beden eğitimi ve spor
alanında ise ulusal ve uluslararası anlamda etkinliklere ev sahipliği yapılması gerekliliği öne
çıkmaktadır. Bu konuda Palandöken Kayak Merkezi ön planda görülmektedir. Alt yapısının
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profesyonel hazırlanması ve etkinliklerin gerçekleştirilmesine müsait olması ile diğer kayak
merkezleri için örnek teşkil eder durumdadır. Bu durumda gelişmiş veya gelişmekte olan kayak
merkezlerinin yerel yönetimlerin de desteği ile ulusal veya uluslararası etkinliklere ev sahipliği
yapması için girişimde bulunması beklenmektedir. Ayrıca önemli bir konu ise beden eğitimi ve
spor bilimleri kapsamında kayak yapmanın özendirilmesi veya kayak sporu adına bilim dalının
kurulmasıyla uluslararası anlamda profesyonel kayakçıların yetiştirilmesi sağlanabilir. Nitekim
Türkiye Kayak Federasyonu çeşitli yaş kategorilerinde kayakçıları ulusal ve uluslararası
yarışmalar için yetiştirmektedir. Bu konu bir paydaş olarak üniversitelerin gündemine de gelerek
kayak sporu konusunda destek alınabilir. Ancak bu şekilde kayak üzerine ulusal ve uluslararası
etkinlikler gerçekleştirilebilir veya etkinliklere ev sahipliği yapılabilir.
Bu çalışma ile Türkiye’de kış turizmi destinasyonlarına yönelik çeşitli disiplinlerde yapılan
araştırmalar bir araya getirilerek kış turizmi üzerine bir bakış açısı geliştirilmeye çalışılmıştır.
Farklı disiplinlerdeki çalışmaların analiz ve bulgularından yararlanılmış ve meta analiz
kapsamında bütüncül bir yaklaşım oluşturulmuştur. Bu bağlamda çalışmada kış turizmine
bütüncül bakılması, gelişmiş destinasyonların eksikliklerini görmesine, gelişmekte ve yeni
yapılanan kış turizmi destinasyonlarına ise fikir verici olabilecektir.
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Öz
Bu araştırmanın amacı, Z kuşağının tatil kararlarının belirlenmesi ve Z kuşağı tatil tercihlerini
etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Araştırma kapsamında Z Kuşağının tatil tercihlerini
etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla anket formu oluşturulmuştur. Anket, “google
dökümanlar” uygulamasından faydalanılarak hazırlanmış olup, internet üzerinden gönüllülük
esas alınarak uygulanmıştır. Demografik özellikleri belirlemeye yönelik 6 soru, tatil kararları için
6 soru ve tatil tercihleri ile ilgili 32 soru olmak üzere ankette toplam 44 soru yer almıştır.
Araştırma sürecinde 320 katılımcıdan veri toplanmış, 305 anket araştırmaya dahil edilmiştir. Veri,
IBM SPSS 22 paket programı aracılığı ile analiz edilmiş olup, ölçeğin araştırmaya uygunluğu için
güvenirlik analizi, demografik özellikleri ortaya koymak ve değişkenlerin yüklerinin
belirlenmesi için frekans analizleri, tatil tercihlerini etkileyen faktörlerin ortaya konulması için
faktör analizi uygulanmıştır. Çalışmada, tatil tercihlerini etkileyen faktörler incelenmiş, Z Kuşağı
için çocuklara/gençlere yönelik özel aktivitelerin (4,12) en çok etkiye sahip olan değişken olduğu
sonucu bulunmuştur. Bunun yanında, kalınacak yerin sahip olduğu teknoloji olanakları (4,10) ve
gidilecek yerdeki odaların temizliği (4,09)’nin tatil kararlarını etkileyen faktörler arasında üst
sıralarda olduğu tespit edilmiştir.
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Abstract
The purpose of this research is to determine the tourism decisions of Generation Z and to examine
the factors that affect Generation Z vacation preferences. Within the scope of the research, a
questionnaire form was created to determine the factors affecting the touristic preferences of
Generation Z. The questionnaire was prepared using the “google docs” application and was
applied on the basis of volunteerism on the internet. The survey included a total of 44 questions,
6 questions to determine demographic characteristics, 6 questions for vacation decisions, and 32
questions about vacation preferences. During the research process, data were collected from 320
participants and 305 questionnaires were included in the research. The data were analyzed using
the IBM SPSS 22 package program, and reliability analysis for the suitability of the scale to the
research, frequency analysis to reveal demographic characteristics and the load of variables,
factor analysis to reveal the factors affecting holiday preferences. In the study, factors affecting
vacation preferences were examined, and it was found that for Generation Z, special activities for
children / youth (4.12) were the variable with the most impact. In addition, the technology
facilities of the place to stay (4.10) and the cleanliness of the rooms at the destination (4.09) were
found to be among the top factors affecting the holiday decisions.
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GİRİŞ
Hizmet sektörünün kendine ait özelliklerinden biri olan, tüketimin ve üretimin aynı anda ve aynı
yerde olması gerekliliği ve tüketicilerin hizmet sektöründeki önceki deneyimleri hizmet
üreticilerinin oldukça dikkat etmesi gereken hassas bir konu olarak dikkat çekmektedir. Hizmet
tüketimini belirli bir yerde deneyimleyen bir tüketici, olumsuz bir durumda, doğal olarak aynı
tüketimi tekrar etmekten çekinebilmektedir (Avan, 2010). Bununla birlikte tekrarlanan satın alma
davranışları, tüketicilerin bireysel özellikleri nedeniyle farklılıklar da gösterebilmektedir.
Turizm sektörünün tüketicileri olarak ifade edilen turistlerde, herhangi bir turistik ürünün veya
hizmetin satın alınması sürecinin oldukça karmaşık ve birkaç farklı unsuru bir arada barındıran
bir süreç olduğu görülmektedir (Swarbrooke ve Horner, 2007). Rızaoğlu’na göre (2016), herhangi
bir turizm faaliyetine katılacak bireylerin, söz konusu faaliyetlere yönelik kararları alırken, diğer
tüketim alanlarına göre daha fazla bilgi alışverişine ve daha fazla zamana gereksinimi vardır.
Bununla birlikte yine turizm karar sürecinde daha fazla emek harcandığı ve daha çok para
harcandığı görülmektedir. Dolayısıyla turizmde karar verme sürecinin veya bir tatile çıkma
kararının farklı alt kararları ve farklı karar süreçlerini içeren bir yapı olduğu ifade edilmektedir
(Zalatan, 1998).
Tüketim kararlarında sektörler arası farklılıklar görülebildiği gibi aynı sektör içinde bireyler
arasında da farklılıklar görülmektedir. Tüketicilerin karar verme davranışları, uzun süredir
literatürde var olan ve fazlaca incelenen bir konudur. Tüketici davranışını etkileyen faktörler
sıklıkla; kültürel faktörler, sosyal faktörler, kişisel faktörler ve psikolojik faktörler başlıkları altında
incelenmektedir (Kotler, 2000; Mucuk, 1998; İçöz, 2001; Tekeli, 2001; Yükselen, 2003). Bireylerin
tüketim kararlarında farklılık oluşmasının nedenleri arasında olan kuşak farkı özellikle
uluslararası literatürde son yıllarda sıklıkla incelenen bir konudur (Haddouche ve Salomone,
2017; Choudhary ve Gangoita, 2017; Kon, 2018; Doğan vd., 2018; Szromek vd., 2019).
Haddouche ve Salomone (2017), Z kuşağının tatil deneyimlerindeki farklılıkları araştırdıkları
çalışmalarında, tatil anlarını paylaşım yapmak üzerine değerlendirdiklerini ve genellikle daha
alçakgönüllü bir tatil deneyimini tercih ettiklerini ortaya koymuşlardır. Bir diğer çalışmada Y
Kuşağının nispeten daha düşük maddi olanaklara sahip orta kesimine ait grubun lüks tüketime
neden meyilli oldukları araştırılmış olup, özellikle yaşam kalitelerinden ödün vermemek adına
lüks tüketime gittikleri belirtilmiştir (Kim ve Yang, 2014).
Altıntuğ (2012), ise kuşakların tüketim alışkanlıklarını ve tüketim farklılıklarını ortaya çıkardığı
çalışmasında gelecek neslin tüketim profilini ortaya koymuştur. Bebek patlaması kuşağının, X
kuşağının ve Y kuşağının otellerde turistlere verilen yiyecek içecek ürünlerine yönelik beklenti
ve isteklerinin ölçüldüğü bir diğer çalışmada söz konusu kuşaklararasında farklılıklar
görülmüştür (Doğan vd., 2018).
Khalek ve İsmail (2015) ise yaptıkları çalışmalarında, Malezya’da yaşayan Y kuşağının gıda
üzerine tüketim şekillerini incelemiş ve bölgede özellikle helal gıda tüketiminde farklılaşma
olduğunu ortaya koymuştur. Y kuşağının tatil ile ilgili karar sürecinin araştırıldığı başka bir
çalışmada, tatil kararlarının eğlence arayışı, fiyat araştırması, güdülere göre hareketlenme,
yüksek hizmet kalitesi beklentisi, marka arayışı, yenilikçilik ve sadakat gibi konularda
farklılaşma eğiliminde oldukları belirlenmiştir.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Tatil Kararları
Tüketici davranışlarının incelenmesinin ana konusu bireylerin karar verme sürecini
kapsamaktadır. Burada bireyler, ürünlerin ve/veya hizmetlerin seçimi ve değerlendirmesi
noktasında risk, yenilik ve memnuniyet konularında değişik yolları denemektedir (Solomon,
2007). Genel olarak turistik bir ürünün seçimi ve satın alınması sürecinde, birbirini takip eden
aşamalar veya işlem basamakları görülmektedir (Einhorn ve Hogarth, 1981; İçöz, 2001; Sırakaya
ve Woodside, 2005).
Alınması gereken bir karar olduğunun farkına varmak veya problemi belirlemek, karar
sürecindeki başlangıç aşamasıdır. Amaçların ve hedeflerin açık ve kesin olarak ifade edilmesi,
seçenekler arasında alternatif bir seçim kümesinin oluşturulması, üzerinde düşünülen
seçeneklerin özellikleri hakkında bilgi toplama satın almadan önceki son aşamalardır. Birçok
seçenek arasından en uygunun seçilmesi, satın alma kararının gerçekleştirilmesi ve sonraki karar
için memnuniyet ve şikayet noktasında geri bildirim sağlanması da satın alma anı ve
sonrasındaki karar sürecini oluşturmaktadır (Engel vd., 1995; Hoyer ve MacInnis, 2007).
Turistleri bir turizm tüketicisi olarak ifade ettiğimizde, beş aşamalık söz konusu karar alma
süreçlerinin her kademesinde mutlaka farklı davranış şekillerinin görüleceği aşikardır. Buradan
hareketle, karar süreçlerinin bütün aşamalarında belirli bir standartta hareket edildiğini
söylemek ya da bütün turistlerin benzer stratejiler oluşturarak düzenli bir karar mekanizması
içerisinde sonuca ulaştığını ortaya koymak doğru olmayacaktır. Bunun en önemli nedenleri
arasında bireylerin, soyut sonuçları alırken verdikleri kararlarda aynı zamanda karmaşık bir soru
grubuna yanıt verdiklerini bilmek gerekmektedir. Bu kararlar, belirli standartlarda alınmadığı
gibi, söz konusu kararların alınmasında, önceki deneyimlerin ve birtakım farklı duyguların da
etkili olduğu bilinmektedir (Hayta, 2008).
Bir turist, satın alacağı tatil ve alt kararları ile ilgili son kararını vermeden; hangi varış noktası (ülke,
bölge ve tatil yeri)? hangi ulaşım şekli (tarifeli uçuş, deniz ulaşımı, tren, otobüs veya özel araba)? hangi
konaklama tipi (oda kahvaltı, her şey dahil vb.)?, tatil süresi ve bütçesi, yılın hangi dönemi (sezon / ay) ve
hangi seyahat şekli (paket tur, bağımsız seyahat)? gibi sorulara yanıt aramaktadır (Swarbrooke ve
Horner, 2007).
Bir tatil faaliyetinin gerçekleşmesi ve bu tatilin planlanması, standart bir ürünün satın alma
sürecinden daha uzun sürebilmektedir. Turizmin karakteristik özelliği gereği, tüketimin
sonunda somut bir ürün kalmaz ve aslında satın alınan tüketim sonrasında duyulacak tatmin,
memnuniyet ve diğer soyut hislerdir. Literatürde turistlerin satın alma süreçleri birtakım farklı
kriterler altında sıralanmaktadır. Ancak turizmde son karar aşamasında dikkat edilmesi gereken
en temel husus, sonucunda soyut doyum olan bu tüketim şeklinde bireyden bireye farklı
kararların oluşacağı ve bu kararları, turistlerin kendi özelliklerinin belirleyeceği gerçekliğidir
(Odabaşı, 1988).
Turistik ürün satın alma süreçlerinde, birtakım farklı etmenler bulunmaktadır. Bu etmenler; tatil
için ayrılan süre ile bütçe ve konaklama boyunca gerçekleştirilmesi düşünülen eğlence faaliyetleri
gibi faktörlerdir. Bununla birlikte söz konusu etmenleri de kapsayan tatil kararlarının
alınmasında, bireyler arasında, gruplar arasında ve aileler arasında kısacası tatil kararı alan tüm
turistler arasında farklılıklar oluşmaktadır (Oktayer vd., 2007).
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Z Kuşağı
Kuşak kavramı incelendiğinde literatürde farklı tanımlamalar görmek mümkündür. En basit
haliyle, bir kuşak anne ve babaların çocukları ile doğumları arasındaki standart ortalamaya sahip
oldukları zaman aralığı olarak açıklanmaktadır (Mc Crindle ve Wolfinger, 2010). Bir diğer
çalışmada kuşak kavramı, aynı zaman aralığında dünyaya gelmiş ve benzer sosyal tecrübeleri
yaşamak zorunda kalmış bireylerden oluşan grup olarak ifade edilmektedir (Kupperschmidt,
2000).
Kuşak kavramı ile ilgili literatürde farklı tanımlamalar görmek mümkündür. Türk Dil
Kurumu’na göre kuşak, aynı çağın şartlarını, birbirlerine yakın zamansal sıkıntıları ve kaderleri
paylaşan, aynı zaman diliminde doğup, benzer sorumluluklar ve özellikler taşıyan bireyler
topluluğu olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). Lamm ve Meeks (2009), kuşak kavramını,
doğum tarihleri dikkate alındığında, benzer sosyal olayları yaşayan bireyler topluluğu olarak
ifade ederken Li vd., (2013), aynı politik olaylardan etkilenen, benzer yargıları ve inanç
felsefesinde yaşamını sürdüren, birbirine yakın kişilik özellikleri yansıtan toplulukları, kuşak
olarak değerlendirmektedir.
Kuşakların gruplandırılması, üzerinde uzun süre tartışılan bir konudur. Tam olarak fikir birliği
oluşmasa da sosyal ve tarihsel olayların yaşandıkları sürece göre kuşakların kategorize edildiği
görülmektedir (Strauss, 1991). Kuşakların gruplandırılmasında bir diğer ifadeyle hangi yaş
grubunun birlikte kategorileştirilmesinde küçük farklılıklar görülse de genel olarak Sessiz Kuşak
(1945 ve öncesi), Bebek Patlaması Kuşağı (1946- 1964), X Kuşağı (1965-1979), Y Kuşağı (1980–
2000), Z Kuşağı (2000 sonrası doğanlar) olarak sınıflandırmışlardır (Ayhün, 2013; Göksel ve
Güneş, 2017; Dolot, 2018).
Her kuşak kendine ait birtakım farklılıklara, birtakım özelliklere ve farklı değer algılamalarına
sahiptir. Bu nedenle her birey doğduğu kuşak grubu içerisinde bazı ortak davranışlar gösterirken
diğer kuşak gruplarından da farklı davranışlar gösterebilmektedir (Chen, 2010). Yine her kuşak
içerisinde dünyaya geldiği zaman dilimine ait özellikleri taşıdığından söz konusu özelliklere göre
davranış sergilemesi normaldir. Çalışmaya konu olan Z Kuşağı literatürde incelendiğinde
aşağıdaki davranışların ortaya konulduğu görülmektedir (Senbir, 2004; Levickaite, 2010; Harber,
2011; Altıntuğ, 2012; Ayhün, 2013; Adıgüzel vd., 2014; Kon, 2018; Haddouche ve Salomone, 2018;
Szromek vd., 2019):
- Z kuşağı bireyler, teknoloji çağında doğmaları nedeniyle teknoloji dostudurlar ve
teknolojik bütün yeniliklere kolay adapte olurlar.
- İnternet kuşağı olarak da bilinen bu kuşak, internet üzerinde var olan bütün iletişim
araçları ile yakından ilgilidir.
- Dünya zevklerine düşkün ve bireysel düşünmeyi seven Z Kuşağı bireyleri, işlerinde de
titiz davranan bir yapıya sahiptirler.
- Yaşamış ve yaşayan bütün kuşakların, eğlence, pazarlama ve tüketim gibi
alışkanlıklarının tamamını değiştirecek bir profile sahiptirler.
- Kullanmaya çok alışkın olduğu motor becerileri oldukça gelişmiştir. Belki de
insanoğlunun gelişiminden bu yana bu noktadaki en yetenekli nesildir.
- Sonuç odaklıdır ve davranışlarının temelinde sürecin iyi ilerlemesinden ziyade sonucun
iyi olması fikri yatar. Genç olarak da ifade edebileceğimiz Z Kuşağının sonuç odaklılığı
seyahat kararları bakımından; son dakika karar alımı, fırsata yönelik karar verme, tavsiye
üzerine tatil yeri seçimi ve düşük maliyete yönelim gibi noktalarda ortaya çıkmaktadır.
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- Siyasi, dini ve dünya görüşü oldukça açıktır. Birbirinden farklı turizm faaliyetlerine
katılma eğilimindedirler.
- Genellikle hiç çalışmadıklarından özellikle finansal açıdan ebeveynlerine bağımlıdırlar.
Bu da tüketim kararlarını en farklı şekilde almalarına neden olmaktadır.

Literatürde de görüldüğü gibi kuşaklararası karar verme davranışlarında farklılıklar dikkat
çekmektedir. Farklı yaş gruplarına ait turistlerin, destinasyon tercihi, restoran seçimi, seyahat
aracı seçimi, yerel turlara ve etkinliklere katılıma, tatil zamanlaması ve tatil bütçesi gibi alt
kararlarda farklılaşmaların olduğu görülmektedir (Altıntuğ, 2012; Kim ve Jang, 2014; Khalek ve
İsmail, 2015; Choudhary ve Gangoita, 2017; Haddouche ve Salomone, 2017; Doğan vd., 2018;
Karadağ ve Dalgın, 2018).
Diğer kuşaklar ile arasında karar verme davranışı anlamında farklılıkları gözle görülür düzeyde
olan Z Kuşağının, turistik tercihlerde de farklılık göstereceği yadsınamaz bir gerçeklik olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada, internet kuşağı veya kristal kuşak
(Adıgüzel vd., 2014) olarak da adlandırılan Z Kuşağı’nın tatil tercihlerinde hangi faktörlerin etkin
olduğu incelenmektedir.

YÖNTEM
Turizm sektörü, yapısı itibariyle turistlerin harekete geçmesiyle ürün veya hizmetin oluşabildiği
bir sektördür. Dolayısıyla turistler açısından satın alma süreçlerinde, nelerin etkin olduğunu
öğrenmek, turist profiline uygun hizmet üretiminin gerçekleşmesini ve bütün pazarlama
süreçlerinin hedef kitleye yönelik olarak yürütülmesini sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı da
Z Kuşağının tatil tercihlerinde nelerin etkin olduğunu ortaya koyarak gerek sektör açısından
gerekse turist davranışı üzerine araştırma yapanlar açısından önermelerde bulunmaktır.
Araştırma kapsamında Z Kuşağının turistik tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla
bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
Anket çalışması için Memiş’in (2016), “Tatil Yeri Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Yerli Turistler
Üzerine Bir Araştırma” ve Karadağ’ın (2008), “Turizmde Tüketicilerin Karar Verme Süreci: Türkiye'yi
Ziyaret Eden Aile Grupları Üzerine Bir Araştırma” eserlerinden yararlanılmıştır. Katılımcıların
demografik bilgilerine yönelik sorular ile tatil tercihlerini etkileyen unsurlara yönelik sorulardan
oluşturulan anket, internet üzerinden “google dökümanlar” uygulamasından faydalanılarak
hazırlanmış olup yine internet üzerinden uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 5’li likert
ölçeği kullanılmış olup, değişkenler ‘‘Kesinlikle Katılmıyorum’’, ‘‘Katılmıyorum’’, ‘‘Kararsızım’’,
‘‘Katılıyorum’’ ve ‘‘Kesinlikle Katılıyorum’’ şeklinde hazırlanmıştır.
Araştırma sürecinde 320 katılımcı ile anket çalışması gerçekleştirilmiş ve eksiksiz doldurulan 305
anket ile veri toplama süreci tamamlanmıştır. Veriler, SPSS 26 paket programı aracılığı ile analiz
edilmiş olup, ölçeğin araştırmaya uygunluğu için güvenirlik analizi, demografik özellikleri
ortaya koymak ve değişkenlerin yüklerinin belirlenmesi için frekans analizleri, tatil tercihlerini
etkileyen faktörlerin ortaya konulması için faktör analizi uygulanmıştır.

BULGULAR
Araştırma bulgularına yer verilen bu bölümde, araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliği ile
ilgili veriler sunulmuş, katılımcılarla ilgili demografik bilgiler verilmiş daha sonra araştırma
değişkenlerine katılımcıların verdikleri yanıtların ortalamaları ile tatil tercihlerine etki eden
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faktörler faktör analizi ile ölçülerek sunulmuştur. Araştırmada kullanılan değişkenlerin Cronbach
Alfa Katsayısının 0,961 olduğu görülmektedir. Özdamar (1999)’a göre güvenirlik katsayısıyla ilgili
ölçütler aşağıdaki gibidir.
- 0.00 - 0,40 aralığında ölçek güvenilir değildir.
- 0,41 - 0,60 aralığında ölçek düşük güvenirliktedir.
- 0,61 - 0,80 aralığında ölçek orta düzeyde güvenilirdir.
- 0,81 - 1,00 aralığında ölçek yüksek düzeyde güvenilirdir
Söz konusu aralıklara göre araştırmada kullanılan ölçek, yüksek düzeyde bir güvenirlik
katsayısına sahiptir. Dolayısıyla ölçeğin, turistlerin tercihlerini etkileyen faktörlerin
belirlenmesinde güvenirlik düzeyi yüksek sonuçlar vereceği görülmektedir.

Tablo 1. Demografik Özellikler
Demografik Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
13 yaş ve altı
14-15 yaş
16-17 yaş
18-20 yaş
Medeni Durum
Bekar
Evli
Öğrenim Durumu
İlk ve ortaöğretim
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Meslek
Öğrenci
Çalışmıyor
Özel Sektör
Kamu Sektörü
Aile veya Kişisel Gelir Düzeyi
2000 TL ve daha az
2001TL - 3000 TL
3001TL - 4000 TL
4001 TL ve daha üzeri
Toplam
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N

%

188
117

61,6
38,4

4
38
45
218

1,3
12,5
14,8
71,5

303
2

99,3
,7

5
109
113
76
2

1,6
35,7
37,0
24,9
,7

261
23
20
1

85,6
7,5
6,6
,3

29
59
86
86
305

9,0
18,4
26,8
26,8
100
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Araştırmanın sosyo-demografik bulguları Tablo 1’de verilmektedir. Tablodaki veriler
incelendiğinde, katılımcıların %61,6’sını kadın, %38,4’nü erkek katılımcılar oluşturmaktadır.
Katılımcıların büyük çoğunluğu, 18-20 yaş aralığında ve bekardır. Katılımcıların çoğunluğunun 18
- 20 yaş aralığında olmasının nedeni, katılımcılara online olarak ulaşılmış olunması ve bu yaş
grubunun interneti daha çok kullanmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Katılımcıların
yaşlarının çok büyük olmamasından ötürü bekar olan katılımcıların yüksek olduğu söylenebilir.
Eğitim durumuna bakıldığında, katılımcıların ön lisans (%37,0), lise (%35,7) ve lisans (%24,9)
düzeyinde yoğunluk gösterdiği görülmektedir. Öğrenim durumlarına göre çoğunluğun lise ve
ön lisans düzeyinde eğitime sahip olması, yaş grubunun 20’den sonrayı kapsamıyor olmasına
bağlanabilir. Meslek açısından incelendiğinde ise büyük çoğunluğunun öğrenci (%85,6) olduğu
dikkati çekmektedir. Meslek tercihlerine göre çoğunluğunun öğrenci olması da yine yaş
grubunun 20’den sonrayı kapsamamasıyla açıklanabilir. Katılımcıların aile veya kişisel gelir
düzeyine bakıldığında %26,8’i 4001 TL ve üzeri, %26,8 3001-4000 TL arası, %18,4’ü 2001-3000 TL
arası ve %9’u 2000 TL ve altı gelire sahiptir.
Tablo 2’de araştırmaya katılan katılımcıların tatil kararları ile ilgili değişkenlere verdikleri
yanıtların sonuçları görülmektedir. Tabloya göre tatil türü seçiminde, katılımcıların büyük
çoğunluğunun deniz turizmini (%71,5) tercih ettiği dikkati çekmektedir. Katılımcıların büyük
çoğunluğunun Haziran- Ağustos döneminde tatile çıkması, deniz turizmini tercih etmelerinde
etkili olduğu söylenebilir. Z Kuşağının deniz kum güneş tatiline olan ilgisi söz konusu
tercihleriyle ortaya çıkmaktadır. Konaklama yeri seçiminde, resort hotel (%35,7) çoğunluğun tercihi
olurken, yazlık ev (%17,0), tatil köyü (%14,4) ve günlük kiralık evler (%12,8) de tercih etmektedirler.
Bunun yanında motel (%2,3) ve pansiyonlar (%3) konaklama yeri seçimi olarak en az tercih edilen
konaklama türüdür. Katılımcılarda resort hotel tercihinin yüksek olması özellikle internet ve
sosyal medya tabanlı pazarlama faaliyetlerinde oluşan kalite ve lüks algısı nedeniyle olabilir.
Yıllık tatil bütçesine bakıldığında, katılımcıların tatil bütçelerini 1000 TL ve altı (%39,7) sınırında
tuttuğu görülmektedir. Katılımcıların Z kuşağı olması ve çoğunluğun öğrenci olmasının bunda
etkili olabileceği düşünülmektedir. Katılımcıların tatil süresince lokanta seçimleri incelendiğinde,
yöresel restoranların (%38,1), otel restoranı (%27,6) ve Fast Food restoranların (%22,6) tercih
edildiği görülmüştür. Katılımcıların yerel turlara katılım seçimi, kültürel geziler (%34,4), günlük
tekne turları (%34,1) ve aktivite turları (%30,2)’dır. Lokanta seçiminde yöresel restoranların
çoğunluk tarafından seçilmesi, Z kuşağının bölge lezzetlerine ilgi gösterdikleri ve önemsedikleri,
aynı zamanda yerel mutfakların Z kuşağına da hitap edebildiğini gösterebilir.
Katılımcıların pansiyon türü tercihine bakıldığında, çoğunluğun her şey dahili (%39,9) tercih ettiğini
ifade etmiştir. Bunun yanında oda-kahvaltı (%24,9) ve sadece oda (%22) seçiminde bulunan
katılımcılar da vardır. Katılımcıların her şey dahil pansiyon türünü tercih unsuru olarak ön plana
çıkarmalarının, resort otel tercihiyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Tatil dönemi seçimine
bakıldığında, katılımcıların büyük çoğunluğunun Haziran-Ağustos (%78,4) dönemini tercih ettiği
dikkati çekmiştir. Resort hotel tercihi ve yaz tatili tercihi tatil döneminin belirlenmesinde etkili
olmaktadır.
Ülke tercihi incelendiğinde, ise çoğunluğun Türkiye’de (%79,3) tatil yapmayı seçtiği bunun yanında
Avrupa Ülkelerinin (%13,8) de tercih edildiği görülmektedir. Katılımcıların Türkiye’de tatil bölgesi
seçimine bakıldığında, Ege Bölgesi (%52,8) ve Akdeniz Bölgesi (%27,5)’nin daha çok tercih edildiği
buna karşılık İç Anadolu Bölgesi (%1,3) tatil için en az tercih edilen bölgedir. Tatil yeri için Ege
ile Akdeniz Bölgesi’nin seçilmesi, daha çok resort otel tatili ve yaz tatili tercihleriyle ilişkili olduğu
düşünülebilir. Z kuşağının tatile birlikte çıkılan kişi seçimi incelendiğinde, ise, aile (%43), arkadaşlar
(38,7) ile daha çok tatile çıkıldığı görülmektedir. Z Kuşağının tatile aileleri ve arkadaşlarıyla
birlikte çıkma isteği tatillerinde yalnız kalmak istememeleri kalabalık ve daha eğlenceli tatilleri
talep ettiğini düşündürmektedir.
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Tablo 2. Tatil Tercihleri
Tatil Tercihleri
Tatil Türü Seçimi
Deniz Turizmi
Kış Turizmi
Kültür Turizmi
Macera Turizmi
Spor Turizmi
Kırsal Turizm
Yıllık Tatil Bütçesi
1000 TL’ye kadar
1001-2000 TL
2001-3000 TL
3001-4000 TL
4001 TL ve üzeri
Yerel Turlara Katılım
Günlük tekne turu
Kültürel geziler
Aktivite turları
Missing Value
Tatil Dönemi
Aralık-Şubat
Mart-Mayıs
Haziran-Ağustos
Eylül-Kasım
Ülke Tercihi
Türkiye
Avrupa Ülkeleri
Amerika Ülkeleri
Asya Ülkeleri
Uzak Doğu Ülkeleri
İskandinav Ülkeleri
Türkiye’de Bölge Tercihi
Akdeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
Toplam

N

%

218
24
23
28
4
8

71,5
7,9
7,5
9,2
1,3
2,6

121
64
44
36
40

39,7
21,0
14,4
11,8
13,1

Konaklama Yeri
Hotel/Resort
Tatil Köyü
Motel
Pansiyon
Apart Otel
Butik Otel
Günlük Kiralık Ev
Yazlık Ev
Lokanta Seçimi
Otel Restoranı
Yöresel Restoranlar
Fast Food
Lüks Restoran

104
105
92
4

34,1
34,4
30,2
1,3

22
17
239
27

7,2
5,6
78,4
8,9

242
42
7
2
8
4

79,3
13,8
2,3
,7
2,6
1,3

84
7
161
7
4
32
10
305

27,5
2,3
52,8
2,3
1,3
10,5
3,3
100,0

Pansiyon Türü
Sadece Oda
Oda+Kahvaltı
Yarım Pansiyon
Tam Pansiyon
Her şey Dahil
Tatile Birlikte Çıkılan Kişi
Yalnız
Aile
Arkadaş
Eş/Sevgili
Tatil Yerine Karar Veren
Baba
Anne
Kendim
Kardeş
Eş/Sevgili
Arkadaş
Tatile Çıkma Sıklığı
Yılda 1 defa
Yılda 2 defa
Yılda 3 defa
Yılda 4 defa ve üzeri

N
109
44
7
9
26
19
39
52

%
35,7
14,4
2,3
3,0
8,5
6,2
12,8
17,0

84
116
71
35

27,6
38,1
22,6
11,7

67
76
14
29
119

22,0
24,9
4,6
9,5
39,0

10
131
118
46

3,3
43,0
38,7
15,1

59
58
142
4
16
26

19,3
19,0
46,6
1,3
5,2
8,5

185
72
28
20

60,7
23,6
9,2
6,6

Tabloya göre tatil yerine karar veren kişi incelendiğinde, katılımcıların %46,6’sı kendim karar veririm
cevabını verirken %19,3’ü baba, %19’u da anne cevabını vermiştir. Tatil yerine karar vermede
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çoğunluğun ‘kendim’ olarak ifade etmesi, Z kuşağının karar verme sürecinde aktif rol aldığını
göstermektedir.Katılımcıların tatile çıkma sıklığına bakıldığında, yılda bir kez (%60,7) çıkanlar ile
yılda iki kez (%23,6) çıkanların diğerlerine göre oranı daha yüksek çıkmıştır. Z kuşağının
genellikle çalışmayan kesim olması, gelirini dolayısıyla tatile çıkma sıklığını etkilemektedir.

Tablo 3. Tatil Kararlarını Etkileyen Faktörler
Değişkenler
Kalınacak yerdeki personelin davranışları tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerdeki odalarının temizliği tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerdeki yemeklerin lezzetli oluşu tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerdeki yemeklerin çeşitliliği tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin güvenli oluşu tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerdeki hizmet kalitesi tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin doğal güzelliği tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin kültürel zenginliği tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin tarihi zenginliği tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yere daha önce gitmiş ve memnun kalmış olmam tatil yeri seçimimi
etkiler
Gidilecek yerdeki denizin temizliği tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerin denize yakınlığı tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerin deniz kıyısında olması tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerde havuz olması tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerde yapılabilecek aktiviteler (açıkhava vb.) tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin eğlence potansiyeli tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerdeki sağlık olanakları tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin alışveriş olanakları tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerin şehir merkezine yakınlığı tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerin eğlence mekanlarına yakınlığı tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerin sahip olduğu teknoloji olanakları tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerin kendini sürekli yenilemesi tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerin yeni trendleri takip ederek buna uyum sağlaması tatil yeri
seçimimi etkiler
Gidilecek yerin görsel ve yazılı basında tanıtımları tatil yeri seçimimi etkiler
Daha önce gitmiş kişilerin gidilecek yerle ilgili yorumları tatil yeri seçimimi etkiler
Daha önce gitmiş kişilerin gidilecek yerle ilgili sosyal mecralarda vermiş oldukları
puanlar tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin internet sitesindeki duyuruları tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin sosyal mecralardaki reklamları tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin marka imajı tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yere daha önce gitmemiş olmam tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin fiyatı tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin kolay ulaşılabilir olması tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerdeki çocuklara / gençlere özel aktiviteler tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerdeki çocuklara / gençlere özel indirimler tatil yeri seçimimi etkiler

Ort.
3,75
4,09
3,67
3,41
4,01
4,05
4,01
3,74
3,56

S.S.
1,358
1,412
1,397
1,290
1,430
1,346
1,333
1,330
1,319

3,77

1,325

4,00
3,79
3,71
3,29
3,83
3,79
3,67
3,28
3,35
3,49
4,10
3,58

1,406
1,325
1,368
1,397
1,387
1,386
1,390
1,373
1,369
1,370
1,369
1,331

3,43

1,360

3,41
3,70

1,369
1,334

3,72

1,312

3,52
3,40
3,53
3,54
3,95
3,82
4,12
3,73

1,318
1,299
1,345
1,335
1,333
1,301
1,361
1,346

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların tatil tercihleri ile ilgili değişkenlere, bir diğer ifadeyle tatil
kararlarını etkileyen faktörlere verdikleri yanıtlar görülmektedir. Z kuşağının tatil tercihlerini
etkileyen faktörler arasında; çocuklara/gençlere yönelik özel aktivitelerin (4,12) en çok etkiye sahip
olan değişken olduğu görülmektedir. Bir diğer etkili faktörün kalınacak yerin sahip olduğu teknoloji
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olanakları (4,10) olduğu dikkat çekmektedir. Bu iki faktörü sırasıyla odaların temizliği (4,09), tatil
yerinin güvenli oluşu (4,01), hizmet kalitesi (4,05), doğal güzellikleri (4,01), denizin temizliği (4,01) ve
kalınacak yerin fiyatı (3,95) faktörleri izlemektedir. Z kuşağının kendine ait özellikleri dolayısıyla
tatil tercihlerinde aktivitelerin, teknolojik olanakların, otel imkan ve konforunun tatil kararlarını
etkileyen önemli faktörler olduğu söylenebilir.
Söz konusu değişkenlerin dışında kalan değişkenlerde genel bir kararsızlık görülmektedir.
Bununla birlikte gidilecek yerin alışveriş olanakları (3,28) faktörü en az tercih edilen faktörler
arasında yer almaktadır. Kalınacak yerdeki havuz olması (3,29) yine tatil kararlarını diğerlerine göre
daha az etkileyen faktörler arasında yer alarak dikkat çekmektedir. Yine bu iki faktörü, kalınacak
yerin şehir merkezine yakınlığı (3,35), sosyal mecralardaki reklam (%3,40), görsel ve yazılı basında
tanıtımları tatil yeri (3,41) ve kalınacak yerin yeni trendleri takip ederek buna uyum sağlaması (3,43)
faktörleri izlemektedir. Gidilecek yerin alış- veriş olanakları, kalınacak yerin şehir merkezine
yakınlığının katılımcılar tarafından düşük öneme sahip olması, tatil tercihlerini her şey dahil
resort otel’den yana kullandıklarından kaynaklı olduğu düşünülebilir. Katılımcıların gidilecek
yerdeki denizin temizliği tatil yeri seçimlerini (4,0) etkilerken, kalınacak yerde havuz olması tatil yeri
seçiminde (3,29) daha düşük etkiye sahiptir. Bu da Z Kuşağının belki de denizi havuza tercih ettiği
sonucunun düşünülmesine neden olabilir.

Tablo 4. Faktör Analizi İçin KMO Testi
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig

,972
14215,32
561
,000

Tablo 4’e göre Kaiser Meyer Olkin değerinin %97,2 olarak ölçüldüğü görülmektedir. KMO
örneklem yeterliliğinin kabul edilir en alt sınırı 0,50’dir. Durmuş vd., (2013) çalışmalarında genel
kabul görmüş KMO değerleri aşağıdaki gibi ifade etmektedir.
KMO Değeri
0,80 ve yukarısı
0,70 - 0,80 arası
0,60 - 0,70 arası
0,50 - 0,60 arası
0,50 den aşağı

Değerlendirme
Mükemmel
İyi
Orta
Kötü
Kabul edilemez

Değişkenlere ait faktör yüklerinin alınabilmesi için varimax döndürme yöntemi kullanılmış olup
faktör özdeğeri 1’in üstünde ve faktör yükü 0,40’ın üzerinde olması ölçüt olarak belirlenmiştir.
Faktör analizi sonucuna göre, çalışmaya katılan turizm tüketicilerinin, tatil ile ilgili kararlarını
etkileyen faktörlerin 5 farklı boyut altında toplandığı tespit edilmiştir. Faktör boyutlarının
oluşturulması için toplamda 32 soru sorularak algılanan faktör boyutları belirlenmiştir. Oluşan
faktör grupları aşağıdaki gibidir:
Faktör 1 (Miras ve Hizmet Kalitesi): Bu faktör grubu toplam varyansın yaklaşık %24’ünü
açıklamaktadır. Söz konusu faktör grubunun altında, gidilen yerin sahip olduğu varlıklara
yönelik tercihler, kalınacak odaların ve denizlerin temizliği, personelin niteliği ve güvenlik
üst sıralarda yer almaktadır.
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Tablo 5. Faktör Analizi
İfadeler
Faktör 1: Miras, Hizmet Kalitesi ve Fiyat
Gidilecek yerin kültürel zenginliği tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin doğal güzelliği tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin tarihi zenginliği tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerdeki odalarının temizliği tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin güvenli oluşu tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerdeki denizin temizliği tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yere daha önce gitmiş ve memnun kalmış olmam tatil yeri seçimimi
etkiler
Kalınacak yerdeki hizmet kalitesi tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerdeki personelin davranışları tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerde yapılabilecek aktiviteler (açıkhava vb.) tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin fiyatı tatil yeri seçimimi etkiler
Açıklanan Varyans
Faktör 2: Konum, Yenilikçi Yapı ve İmkanlar
Kalınacak yerin şehir merkezine yakınlığı tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin alışveriş olanakları tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerin eğlence mekanlarına yakınlığı tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerin sahip olduğu teknoloji olanakları tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerin yeni trendleri takip ederek buna uyum sağlaması tatil yeri
seçimimi etkiler
Kalınacak yerin kendini sürekli yenilemesi tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerin deniz kıyısında olması tatil yeri seçimimi etkiler
Açıklanan Varyans
Faktör 3: Sosyal Medya, Tanıtım ve İmaj
Gidilecek yerin sosyal mecralardaki reklamları tatil yeri seçimimi etkiler
Daha önce gitmiş kişilerin gidilecek yerle ilgili sosyal mecralarda vermiş oldukları
puanlar tatil yeri seçimimi etkiler
Daha önce gitmiş kişilerin gidilecek yerle ilgili yorumları tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin internet sitesindeki duyuruları tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin marka imajı tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yere daha önce gitmemiş olmam tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin görsel ve yazılı basında tanıtımları tatil yeri seçimimi etkiler
Açıklanan Varyans
Faktör 4: Yiyecek İçecek Kalitesi
Kalınacak yerdeki yemeklerin çeşitliliği tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerdeki yemeklerin lezzetli oluşu tatil yeri seçimimi etkiler
Kalınacak yerde havuz olması tatil yeri seçimimi etkiler
Açıklanan Varyans
Faktör: Gençlere Yönelik Aktiviteler ve Ulaşım
Kalınacak yerdeki çocuklara/ gençlere özel indirimler tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerdeki çocuklara/ gençlere özel aktiviteler tatil yeri seçimimi etkiler
Gidilecek yerin kolay ulaşılabilir olması tatil yeri seçimimi etkiler
Açıklanan Varyans
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Değerler
,779
,770
,754
,689
,677
,668
,648
,627
,606
,571
,571
24,112
,778
,737
,651
,647
,623
,466
,439
14,188
,683
,654
,650
,610
,588
,538
,536
11,601
,734
,689
,569
10,399
,706
,674
,513
10,017
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Faktör 2 (Konum, Yenilikçi Yapı ve İmkanlar): Bu faktör grubu toplam varyansın yaklaşık
%14’ünü açıklamaktadır. Söz konusu faktör grubunun altında gidilecek yerin konumuna
yönelik değişkenler ile teknolojik yapı ve yeniliklere adaptasyon tercihleri yer almaktadır.
Faktör 3 (Sosyal Medya, Tanıtım ve İmaj): Bu faktör grubu toplam varyansın yaklaşık %11’ini
açıklamaktadır. Söz konusu faktör grubunun altında gidilecek yerin sosyal mecralardaki
pozisyonu, tatil ile ilgili tüketici yorumlarının olduğu platformlardaki durumu ve tanıtım
faaliyetleri dikkat çekmektedir.
Faktör 4 (Yiyecek İçecek Kalitesi): Bu faktör grubu toplam varyansın yaklaşık %10’unu
açıklamaktadır. Söz konusu faktör grubunun altında gidilecek yerde sunulan yiyecek içecek
hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği ilk sıralarda yer almaktadır.
Faktör 5 (Gençlere Yönelik İmkanlar): Bu faktör grubu toplam varyansın yaklaşık %10’unu
açıklamaktadır. Söz konusu faktör grubunun altında ise gençlere yönelik faaliyetler ile ulaşım
ile ilgili tercihler yer almaktadır.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Günümüzde tatile çıkmak hemen her kesimin bir gereksinimi haline gelmiştir. Bununla birlikte
her bireyin, farklı özelliklere sahip her grubun, farklı zaman dilimlerinde dünyaya gelmiş her
kuşağın tatil kararlarında diğer birçok konuda olduğu gibi farklılıklar görülmektedir. Rekabetin
oldukça yoğun olarak yaşandığı turizm sektöründe tüketicilerin tatil gereksinimlerini
giderebilecekleri alternatifleri küresel ölçekte düşünüldüğünde oldukça fazladır. Dolayısıyla
turizm işletmeleri açısından farklılıkların analizi, tercihleri etkileyen faktörlerin ortaya konulması
oldukça önemlidir.
Çalışma içerisinde daha önce de ifade edildiği gibi, turizmde Z Kuşağının tatil tercihlerini
etkileyen faktörler incelenmiştir. Odak alınan katılımcı grubun yaş aralığı nedeniyle Z Kuşağının
tatil kararları üzerine çalışmaların, ulusal ve uluslararası literatürde yeterince yer bulamadığı
ancak zaman ilerledikçe yaş grubunun da ilerlemesiyle birlikte çalışmaların artacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda Z Kuşağının tatil tercihlerinin analizi amacıyla yapılan bu
çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Türedi (2009) araştırmasında, turistlerin satın alma kararlarını etkileyen faktörler arasında
hizmet kalitesinin, gidilecek yerin güvenliğinin, sunulan eğlence imkanlarının ve fiyatların etkin
olduğunu belirtirken Pekyaman vd. (2018), akademisyenlere yönelik yaptığı araştırmasında
gidilecek yerin hijyeni ve temizliği, hizmet kalitesi, personelin tavrı ve gidilecek yerin güvenli
oluşunun tercihlerde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Özyıldırım ve Koçoğlu (2019) ise tatil
kararları üzerine yaptıkları çalışmalarında faktör boyutlarının üç boyut altında toplandığını ve
tatil deneyimi ile tatil süresi ile faktörler arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ifade etmektedir.
Bu çalışmada kuşaklar arasında tatil kararlarını etkileyen faktörler incelenmiştir. Kuşakların tatil
tercihlerini etkileyen faktörler incelendiğinde kuşaklar arasında birtakım farklı sonuçlar
görülmektedir. Çalışma sonucunda beklenildiği gibi Z Kuşağı için çocuklara/gençlere yönelik özel
aktivitelerin (4,12) en çok etkiye sahip olan değişken olduğu görülmektedir. Turizm işletmeleri
misafirlerine sundukları hizmetleri çeşitlendirerek daha fazla tüketiciye hitap etme konusunda
her yıl önemli mesafeler kaydetmektedir. Sadece konaklama ve kahvaltı hizmetiyle başlayan
süreç şimdilerde konaklama işletmesi bünyesinde lunapark hizmeti sunulması noktasına ve hatta
daha da ilerisine gelmiştir. Dolayısıyla Z Kuşağının tercihlerinde kendilerine yönelik hizmetlerin
sunulması öncelikleri arasında yer almaktadır.
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Yine beklenildiği gibi bir diğer etkili faktörün ve kalınacak yerin sahip olduğu teknoloji olanakları
(4,10) olduğu dikkat çekmektedir. Bilindiği gibi Z Kuşağı, teknoloji çağında doğmaları nedeniyle
teknoloji dostu olup teknolojik bütün yeniliklere kolay adaptedirler ve bu kuşak, internet
üzerinde var olan bütün iletişim araçları ile yakından ilgilidir. Bir diğer ifadeyle teknoloji kuşağı
olarak da ifade edilen Z Kuşağının tercihlerini etkileyen faktörler arasında teknoloji olanaklarının
yer alması tahmin edilen bir sonuç olarak dikkat çekmektedir.
Gidilecek yerdeki odaların temizliğinin (4,09) tatil kararlarını etkileyen faktörler arasında üst
sıralarda olduğu görülmektedir. Temizlik ve hijyenin özellikle günümüzde yaşanan salgın
durumu da dikkate alındığında birçok bireyin tercihinde etkili olabileceği gibi çalışmaya katılan
Z Kuşağı üyelerinin de tercihini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla
işletmelerin özellikle olağanüstü dönemlerden geçilen salgın vb. durumları da dikkate alarak
hizmet alanlarının temizliğine önem göstermesi ve gösterdiği önemi de pazarlama faaliyetlerinde
sunması gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu pazarlama faaliyetlerinin başarıya ulaşması
ve temizlik ile hijyene önem gösteren turistlerin beklentilerinin karşılanabilmesi adına, Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın nezdinde kamu ve özel sektör işbirliğiyle hazırlanan, “01.01.2021
tarihinden itibaren oda sayısı 30 ve üzeri olan konaklama tesisleri için zorunlu, oda sayısı 30’dan az olan
konaklama tesisleri ve diğer alanlar için isteğe bağlı” (www.tga.gov.tr) olarak edinilmesi planlanan
Güvenli Turizm Sertifikasını edinerek tanıtım ve reklamlarında ilgili sertifikaya yer vermesi
faydalı olacaktır.
Gidilecek yerin güvenli oluşu (4,01), gidilecek yerde sunulan hizmetin kalitesi (4,05), gidilecek
yerin sahip olduğu doğal güzellikler (4,01) çalışmaya katılan Z Kuşağı üyelerinin tatil tercihlerini
etkileyen diğer önemli faktörler arasında yer almaktadır. Hizmetin kalitesinin tercihlerde ön
plana çıkması kuşkusuz işletmenin sunacağı ürün ve hizmetlerdeki niteliklere daha fazla önem
göstermesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte destinasyonun sahip olduğu doğal
güzelliklerin de tercihlerde etkili olması, işletme açısından kuruluş yeri seçimi noktasında önemli
bir husus olarak dikkat çekmektedir.
Çalışma sonuçlarına göre ve gidilecek yerde denizin temizliği (4,01) Z Kuşağının yüzme
faaliyetlerinde denizin temizliğini, işletmede bir havuzun olmasına (3,29) göre daha çok tercih
ettikleri görülmektedir. Z kuşağını hedef kitle seçecek olan işletmelerin deniz ve plaj temizliğini
ön plana çıkararak pazarlama politikaları belirlemesi faydalı olacaktır.
Gidilecek yerin görsel ve yazılı basında tanıtımları (3,41), katılımcıların tatil yeri seçimlerinde düşük
etkiye sahip olması, Z kuşağının sosyal mecralardaki yorumlara ve benzeri platformlardaki
araştırma sonuçlarına önem vermesine bağlanabilir. Dolayısıyla turizm işletmelerinin sosyal
medya ve çevrim içi sitelerde yapılan turistlerin tatil deneyimlerini paylaştıkları yorumların
olumlu olmasına yönelik çaba göstermesi gerekmektedir.
Çalışma, yalnızca Z Kuşağı ile ilgili olduğundan genelleme yapılmasından ziyade belirli bir
grubun davranışını ortaya koymada yardımcı olma amacındadır. Bununla birlikte genç neslin
tercihlerinin analizi günümüzde sıklıkla incelenmeye başlanmış olduğundan bu çalışma turizm
alanındaki araştırmacılar için kuşaklararası farklılıkları ortaya koyma noktasında katkı
sunacaktır. Turizm işletmelerinin tüketici davranışlarını analiz ederek doğru pazarlama
stratejileri oluşturabilmesi adına da destek niteliğindedir.
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oluşturmaktadır. Yapılan çalışma ile Osmaniye ilindeki yemekli ritüellerin neler olduğunun
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma Osmaniye merkez ilçe başta
olmak üzere Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas ilçelerinde doğup
büyüyen bayan katılımcılar örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Veriler, açık uçlu olarak
hazırlanan soruların katılımcıların bir kısmıyla yüz yüze bir kısmıyla da telefonla (ilçelere olan
ulaşım, zaman kısıtı ve özellikle Covid-19 tedbirleri nedeniyle) görüşülerek yanıtlanması sonucu
elde edilmiştir. Bu kapsamda, veriler, 29 Ocak-8 Şubat 2021 tarihleri arasında amaçsal örnekleme
yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Toplamda 18 katılımcıya
ulaşılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda 11 kod
türetilmiş ve bu kodlar 4 kategoride birleştirilmiştir. Osmaniye'de gerçekleştirilen yemekli
ritüellerin; geçiş döneminde yapılan yemekli ritüeller, dinî bayram ve özel günde yapılan
yemekli ritüeller, uğurlama günlerinde yapılan yemekli ritüeller ve mevsimlik özel günlerde
yapılan yemekli ritüeller olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, Osmaniye'deki yemekli ritüel
geleneğinin korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bazı öneriler
sunarak son bulmaktadır.
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Abstract
Meal rituals have been an important part of traditions since the earliest times of history. The aim
of this study is to determine the rituals with meals in the province of Osmaniye. For this purpose,
the study was carried out in the sample of female participants born and raised in Kadirli, Bahçe,
Düziçi, Toprakkale, Hasanbeyli and Sumbas districts, especially in the central district of
Osmaniye. The data were obtained as a result of answering open-ended questions face-to-face
with some of the participants and some of them by phone (due to transportation to the districts,
time constraints and especially Covid-19 measures). In this context, the data were collected
between January 29 and February 8, 2021 using criteria sampling technique, one of the purposeful
sampling methods. A total of 18 participants were reached. The obtained data were subjected to
content analysis. As a result of the content analysis, 11 codes were derived and these codes were
combined in 4 categories. It has been determined that the rituals with meals in Osmaniye are
rituals with meals during the transition period, religious festivals and rituals with meals on
special days, rituals with meals on farewell days, and rituals with meals on special seasonal days.
The study ends by offering some suggestions in order to preserve, introduce and pass on the
tradition of ritual with meals in Osmaniye to future generations.
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GİRİŞ
Her milletin kültür yapıları birbirinden farklıdır. Bu kültür farkı, coğrafi farklılıklar ile birlikte
her ülkede, bölgede, şehirde hatta köylerde dahi farklı grup kültürlerinin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır (Koz, 2002: 453). Kültür, toplumsal kimliğin oluşmasında birincil araç olmakla
birlikte, aynı zamanda topluma şekil vermekte ve onu hem soyut hem de somut imajlarla
şekillendirmektedir. Bu kapsamda, inanç, din, tutum, algı ve değerler soyut imajlar olarak
kültürün temel dinamiklerini; gelenekler, adetler, kurumlar, festivaller ve bunların etrafında
şekillenen yemekli ritüeller gibi somut imajlar ise kültürün yapısal unsurları olarak
değerlendirilmektedir (Sağır, 2016: 272). Aynı zamanda, gerçekleştirilen yemekli ritüellerde
hazırlanan yemekler toplumların somut kültürel mirasları olarak kabul edilmektedir (Andarabi
ve Hassan, 2019: 176). Garzone (2017) özellikle kimliğini kaybetme korkusu yaşayan topluluklar
için somut kültürel miras kapsamında mutfak geleneklerinin korunmasının önemli olduğunu
belirtmektedir. Yemek, tarihsel süreç içinde biyolojik ihtiyaç dışında kültürel, dinsel ve toplumsal
kimliği ifade etmenin bir aracı olarak da önem kazanmış (Ay ve Şahin, 2014: 331) ve yiyeceklerin
üretilmesi, taşınması, depolanması ve tüketimi aşamasında ortaya çıkan farklı toplumsal
birliktelikler ve ritüeller kültürün beslenmedeki önemini ortaya koymuştur (Beşirli, 2010: 159).
Benzer şekilde, Kızılırmak vd., (2014) bir kültüre ait yemeklerin hazırlanma, pişirilme ve
tüketilme süreçlerinde meydana gelen davranış kalıpları, inanış ve ritüellerin söz konusu
toplumun mutfak kültürünün temelini oluşturduğunu belirtmektedir. Bu kapsamda, kültürel
kimliğin ve kültür hafızasının önemli bir parçası olduğu için geleneksel yemeklerin ve yemekle
ilgili ritüellerin bir toplumu ve yaşadığı yöreyi anlama konusunda önemli ipuçları barındırdığı
ifade edilmektedir (Chiaro ve Rossato, 2015: 239; Cronin, 2015: 249).
Bir toplumda, düzenli aralıklarla yapılan ritüellerde belli toplumsal gerekler yerine
getirilmektedir. Hemen hemen her toplumda kabul gören ve yaşamsal döngüsellik içindeki bazı
önemli olaylar, birer ritüelistik davranış şekline dönüşmektedir. Söz konusu ritüeller, toplumsal
yapının tekrar tekrar inşa edilmesine hizmet ederek toplumsal yapının sürekliliğini
sağlamaktadır (Murtezaoğlu, 2012: 347). Buradan hareketle, özellikle doğum, sünnet ve evlilik
gibi birçok ritüellerde yapılan eğlence ve organizasyonlar toplumsal kültürün şekillenmesine
katkıda bulunmaktadır. Bu özel günler, aynı toplumdan insanları bir araya getirerek, sosyal
bağlarının güçlenmesine, geleneklerini pekiştirmelerine, adetlerini canlı tutmalarına ve
kültürlerini gelecek kuşaklara aktarmalarına olanak sağlamaktadır. Söz konusu faaliyetlerin
gerçekleşmesi sırasında ikram edilen yiyecekler ve yemekler de toplum kültürünün önemli bir
parçasını oluşturmaktadır (Sezgin ve Onur, 2017: 203). Aynı zamanda, yemek ve yemeğin
etrafında biçimlenen gelenek, adet ve ritüeller, toplumsal belleğin en taze şekilde yaşadığı
unsurlardan biridir. Yemek kültürü, nesiller arasında bağlantılar kuran, kişilerin toplumsal
aidiyet duygusunu pekiştiren ve kişiler arası sosyal ilişkileri kuvvetlendiren özel bir paylaşım
alanıdır (Samancı, 2018). Bu nedenle yemekler, ritüellerde anlattığı sembolik anlamlarla daha da
güçlenmektedir. Kandil, düğün ve cenaze gibi ritüellerde yemeklerin yüklendikleri sembolik
ifadeler, bu yemeklerin pişirilişindeki temel güdülerden birisi haline gelmektedir (Gürçayır Teke,
2016: 92). Dolayısıyla, yemek temelli ritüeller, bir toplumda önemli bir yer tutmakla birlikte, söz
konusu ritüellerin bir topluluğu diğerlerinden ayıran temel davranış örüntüleri olduğu da
vurgulanmaktadır (Beşirli, 2010: 168). Nitekim, toplumların veya kültürlerin farklılığını gösteren
en karakteristik ürünlerin başında yiyeceklerin gelmesi tesadüf değildir.
Ritüeller, toplumdaki bireylerin sevinçlerinin ve üzüntülerinin paylaşılmasını sağlayarak grup
içindeki dayanışmayı artırmaktadır. Ayrıca, yemekli ritüellerin tekrarlanması, toplumların
geçmişte kalan ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin ve pişirme tekniklerinin korunarak söz
konusu unsurları gelecek nesillerin de öğrenmesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda,
ritüellerin geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bir bağlantı/köprü kurduğuifade edilebilir.
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Ritüeller, tekrarlanmaları ile zamanları birbirine bağladıkları gibi aynı zamanda tarihsel ve
kültürel değişimi de sağlamaktadırlar. Bir toplumdaki ritüellerin eskiye oranla tekrarlanmaması
söz konusu ritüellerin unutulmasına veya yerini yeni moda uygulamalara bırakmasına neden
olabilir. Benzer şekilde, Sağır (2016) da geleneksel kültürlerde gündelik hayatta yalnızca ihtiyaç
olarak algılanan, ancak festivaller ve törenlerde bir paylaşıma dönüşen “yeme” eyleminin,
günümüzde bireylerin estetik kaygılarla süslediği bir “seremoni”ye dönüştüğünü ifade
etmektedir. Bu durum, yemeğin sunuluş biçiminin, kullanılan araç gereçlerin ve yemek yenilen
mekânların farklılaşmasına neden olmuştur. Söz konusu yemek kültürünün ve yemeğe özgü
ritüellerin farklılaşması, bir toplumun geçmişinin, kültürünün ve kimliğinin unutulması
anlamına gelmektedir. Ritüelin toplumsal manada yerine getirdiği fonksiyonlar genel bir ifadeyle
bir toplumun varlığını devam ettirmesi için zorunludur. Dolayısıyla, birçok toplumda olduğu
gibi Osmaniye ilinde de geçmişten günümüze kadar gelmiş olan ve yörenin geleneklerini ve
mutfak kültürünü yansıtan birçok yemekli ritüellerin olduğu aktarılmaktadır. Toplumsal
kimliğin devam etmesi için söz konusu ritüellerin ortaya çıkarılması ve bunların yazılı hale
getirilmesi gelecek kuşaklara da aktarılması açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda, çalışma
kapsamında Akdeniz bölgesinin önemli illerinden biri olan Osmaniye’nin toplumsal kültürünün
temsili olan yemek ritüellerinin neler olduğunun tespit edilmesi ve bu ritüellerde yapılan
yemeklerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Osmaniye mutfak kültürüne ait olan yemek
ritüellerinin belirlenmesiyle söz konusu kültüre ait yemek ritüellerinin canlı tutulması,
geleneklerin unutulmaması ve bu yemek ritüellerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı
sağlamak istenmektedir. Ayrıca, Osmaniye’de yer alan yemek ritüellerinin ortaya çıkarılması
sayesinde yöredeki mutfak kültürünün ön plana çıkarılarak destinasyon çekiciliğinin
arttırılmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

OSMANİYE MUTFAK KÜLTÜRÜ
Bireylerin beslenmeyle alakalı davranış ve uygulamaları tarım, coğrafya, ekonomi, dini inançlar
ve eğitim gibi birçok faktörün etkisiyle oluşmakta ve gelişmektedir (Akçaözoğlu ve Koday, 2019:
537). Bu bağlamda, iklim özellikleri, Osmaniye mutfak kültürü üzerinde etkili olan bir unsurdur.
Osmaniye ili Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde yer alması nedeniyle Akdeniz ikliminin
tüm karakteristik özellikleri mutfak kültürü üzerinde etkisini göstermektedir (Tıraş ve Besnek,
2017: 762). Dolayısıyla, Osmaniye mutfağı, Çukurova mutfağının genel karakteristik özelliklerini
taşımasının yanı sıra, Akdeniz mutfağının özelliklerini de yansıtmaktadır (Doğaka, 2019). Mutfak
kültürünü etkileyen bir diğer önemli faktör ise yörenin coğrafi konumudur. Osmaniye ili
gastronomi turizminde önemli bir yere sahip olan Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş
gibi komşu illerine geçiş bölgesi özelliği taşımakta ve bu illerin mutfağındaki birçok yemek çeşidi
Osmaniye mutfağında da benzer bir şekilde yer almaktadır (Doğaka, 2019). Özellikle
Osmaniye’nin Çukurova’nın Doğu ucunda yer alması, coğrafi konumu ve doğal yapısı, tarımsal
üretime, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerine oldukça elverişli bir yapıya erişmesine katkı
sağlamıştır (www.sbb.gov.tr) ve bu durum da yörenin mutfak kültürü üzerinde etkili olmuştur.
Tarım ve hayvancılığa dayalı yemek kültürü, bölgesine özgü nitelikler taşımakta ve bu pratikler
nesilden nesile aktarılmaktadır. Bu kapsamda, Osmaniye mutfak kültürünü bölgede yetiştirilen
tarımsal ürünler şekillendirmektedir (Akçaözoğlu ve Koday, 2019: 540). Osmaniye'nin tarımsal
üretimi incelendiğinde, tahıllardan mısır ve buğday, yağlı tohumlardan yer fıstığı ve ayçiçeği,
bahçe bitkilerinden turp, zeytin, marul ve ıspanak en fazla yetiştirilen ürünler arasındadır
(www.sbb.gov.tr). Aynı zamanda, karpuz, salatalık, turşuluk ve salçalık biber, domates, bamya,
pancar, pırasa, soğan ve kabak gibi ürünlerde bölgede üretilen ve tüketilen yiyeceklerdir.
Özellikle, yağlık zeytin üretimi de yörede son yıllarda artış gösteren bir üründür (Bahçeci, 2015:
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3). Bu kapsamda, il genelinde toplamda 12 adet zeytinyağı işleme tesisi ve 2 adet yerel zeytinyağı
markası (Zeytinos Kastabala ve Beymail) yer almakta ve ilde yetiştirilen zeytinyağı yalnızca
mekanik yöntemlerle işlenerek hiçbir kimyasal işlemlere tabi tutulmadan üretilmektedir
(Üzülmez, 2020: 192). En çok yetiştirilen ürünler arasında olan yerfıstığı ise “Osmaniye Fıstığı”
ismiyle coğrafi işarete sahip önemli bir tarım ürünüdür. Yer fıstığı gibi değerli ve üretimi fazla
olan bir diğer tarım ürünü ise turptur. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ilçe ekonomisine büyük
katkı sağlayan turp, halk arasında "Kırmızı Altın" olarak nitelendirilmektedir
(www.osmaniye.meb.gov.tr). Benzer şekilde, Kadirli turpu da ilin menşe adıyla coğrafi işaret
tescili almış olan önemli bir tarımsal ürünüdür (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2020).
Dolayısıyla, söz konusu tüm bu tarımsal ürünler, Osmaniye mutfak kültürünün temel besin
kaynaklarını oluşturmaktadır. Tarımın yanı sıra, hayvancılığında bölgede önemli bir geçim
kaynağı olması, Osmaniye mutfak kültürünü etkileyen bir unsurdur. Bu kapsamda, özellikle
yöre insanının süt ve süt ürünlerine kolay ulaşımı; süt, yoğurt ve ayran tüketiminin artmasını
sağlamıştır. Bu nedenle, Osmaniye iline özgü çorbaların birçoğu ayran ile yapılmakta ve yörede
yoğurt katılarak yapılan soğuk çorbalar dikkat çekmektedir (Akçaözoğlu ve Koday, 2019: 543).
Pirpirim (semiz otu) ve Osmaniye ilinde halk arasında “andırın doktoru” olarak da bilinen tirşik
yöre mutfağında yaygın olarak yapılan ot yemekleridir (Yayla ve Yayla, 2019: 63). Nitekim,
baharın gelişiyle birlikte hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden göçebe çobanların, besin
gereksinimini doğal ortamda yetişen otlarla karşılaması, Osmaniye mutfağında doğal otlardan
yapılmış yemeklerin oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. Özellikle, kömeç otunu
(ebegümeci) soğanla kavurup bulgur ilave ettikten sonra pilav gibi pişirmek yöre mutfağında sık
yapılan bir ot yemeğidir (Akçaözoğlu ve Koday, 2019: 549).
Tarımsal ve coğrafi özellikleriyle dikkat çeken, mutfağında yöreye özgü lezzetleri barındıran ve
yemek kültürü bağlamında da çeşitlilik gösteren Osmaniye mutfak kültüründe (Üzülmez ve
Akdağ, 2019: 458) genel olarak yemeklerin zeytinyağlı, etli, salçalı, acılı ve ekşili olduğu
görülmektedir (www.osmaniye.meb.gov.tr). Ayrıca, mutfak kültüründe baharatların da
yemeklerin lezzetlerine etkisi büyüktür. Yöre mutfağında genellikle pul biber, karabiber, kekik,
kuru nane, sumak ve kimyon gibi baharatlar kullanılmaktadır. Ayrıca, nar ekşisi ve turunç ekşisi
il genelinde özellikle salatalarda kullanılan önemli lezzet vericilerdir (Kaya, 2017). Osmaniye
mutfağı incelendiğinde, birçok ürünün ön plana çıktığı ve söz konusu bu ürünlerin sırasıyla;
çorbalar, hamur işleri, yemekler, salatalar, mezeler ve ekşiler şeklinde sınıflandırılarak aktarıldığı
görülmektedir (Üzülmez ve Akdağ, 2019: 462). Bu kapsamda, Osmaniye mutfağında yemek
çeşitleri incelendiğinde, geniş bir coğrafyada farklı isimlerle anılan ve yörede anlatılan
hikâyelerde bahsedilen “Toğga çorbası” yöreyle özdeşleşen önemli bir yemektir. Toğga çorbası,
yörede düğün ve eğlence çorbası olarak bilinmektedir. Osmaniye’ye ait diğer yöresel yemekler
ise etli sac kömbesi, bayram kömbesi, dövme pilavı, gavurdağ salatası, Kadirli sucuğu, mahluta
çorbası, zorkun tava, batırık, tirşik, çakıldaklı çorba, ekşili çorba, bazlama ve tutmaç çorbasıdır
(Erol, 2020: 33; www.osmaniye.meb.gov.tr). Yöre mutfağında bulgur ile yapılan yemeklerin de
yaygın olduğu görülmektedir. Çiğ köfte, içli köfte, bulgur pilavı, mercimekli bulgur köfte, kısır,
sarma içi ve batırık gibi yemekler bulgurla yapılan ve sık tüketilen yöresel yemekler arasındadır
(Osmaniye Belediyesi, 2020). Bunların yanı sıra, kebap çeşitleri (yanında salata çeşitleri ve şalgam
tüketilmekte) ve etli yemekler il genelindeki restoranlarda en sık tüketilen yiyecekler arasında
yer almaktadır (Erol, 2020: 32). Etli ve sebze yemeklerinin genellikle tencere yemekleri şekline
sulu olarak pişirildiği görülmektedir (Oktay, 2018: 147). Yöre mutfağına, hamur işi ürünlerin de
hâkim olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, özellikle yöreye özgü yoğurtlu kömbe geleneği yer
almaktadır. Şeker, yoğurt ve çörek otu karışımının ekşi mayalı bir hamur üzerine koyularak
pişirilmesiyle oluşan yoğurtlu kömbe özellikle bayram günlerine özel olarak yapılmaktadır
(Şengül ve Türkay, 2017: 43). Bunun dışında, çökelekli sac böreği (D börek), pekmezli kömbe ve
ıspanaklı sac kömbesi yöre mutfağında sık yapılıp tüketilen hamur işi ürünlerdir. İl genelinde
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yapılan tatlıların büyük bir çoğunluğu da hamurlu ve şerbetli tatlılardan oluşmaktadır. Bu
kapsamda, yağlı ballı, katmer, halka tatlı, lokma tatlısı, burma tatlısı ve karakuş tatlısı yöre
mutfağında yer alan tatlılardır. Ayrıca, coğrafi işaret tescili almış olan Osmaniye yer fıstığından
yapılan ezme ve şekerlemeler de ilde yapılan tatlılar arasındadır (İnce, 2017: 9). Dolayısıyla,
Osmaniye mutfağının beslenmeyle ilgili tutum ve uygulamalarında coğrafya, tarım, hayvancılık
ve ekonominin etkili olduğu ve yöre mutfağının şekillenmesinin bu faktörlere bağlı olduğu
ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise, ilde tarım ve hayvancılığın etkisiyle birlikte bulgur, sebze
yemekleri (özellikle ot yemekleri) ve hamur işlerinin yöre mutfağına hâkim olmasına neden
olmuştur.

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE YER ALAN YEMEKLİ RİTÜELLER
Bir birey, hangi toplumda yaşarsa yaşasın hayatının bazı dönemlerinde gerek kişisel gerekse de
toplum içindeki yerinin ve konumunun değiştiği çeşitli dönemlerden geçer, bu dönemlerde
toplumdan topluma değişmekle beraber, amacın ve özün aynı kaldığı bazı tören ve kutlamalar
gerçekleştirilir (Yeşil, 2014:118). Kutlama ve törenlerde kümelenen adetler ve gelenekler, bir
ülkenin veya belirli bir yörenin geleneksel kültürünün temel parçalarından birisini oluşturmakta
(Örnek, 2000:131) ve söz konusu bu kutlama ve törenlerde çeşitli ritüeller gerçekleştirilmektedir.
Bu bağlamda, ritüeller, kültürel mirası sonraki kuşaklara aktaran ve çeşitli toplumsal
fonksiyonları da faaliyet alanında barındıran biçimsel uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Bu
yönleri ile ritüeller, geleneklerin sürdürülmesine, değer yargılarının kökleşmesine katkı
sağlayarak birtakım kültürel unsurları canlı tutmakta, kişileri bir araya getirmekte, kişiler
arasındaki toplumsal bağı güçlendirmekte ve toplumdaki çeşitli ortaklıkları pekiştirmektedir
(Temur, 2011:158). Olgun (2016) ritüel kelimesinin Latince “Rit” kelimesinden türetildiğini ve bir
şey yapmak anlamına geldiğini ifade etmektedir. Scott (2014) ise ritüel kavramını, uygun
zamanlarda gerçekleştirilen ve sembollerin kullanımını kapsayan, belli aralıklarla tekrarlanan bir
davranış şekli olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, bir topluma ait olan ritüellerde
sembolleşmiş olan en önemli unsurlardan birisini de bir bölgenin yöresel yemekleri
oluşturmaktadır. Giddens (2000) söz konusu yöresel yemeklerin ritüele dönüşen törenlerde veya
kutlamalarda toplumsal etkileşimin gerçekleştirilmesi için ilgili ortamları oluşturduğunu
belirtmektedir. Iomaire (2018) ise bir bölgenin yöresel yemeklerinin ve bunlar etrafında
şekillenen ritüellerin bir toplumun somut olmayan kültürel miras değeri olarak son derece
önemli olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde, Türker ve Çelik (2012) toplumsal uygulamalar
ve kutlamalarda (nişan, düğün, doğum, nevruz gibi) gerçekleşen yemekli ritüellerin somut
olmayan kültürel miras kapsamındaki önemli değerler olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda,
toplumların gerçekleştirdikleri ritüeller kapsamında hazırladıkları ve sundukları yiyecek ve
içecekler söz konusu toplumun mutfak kültürünü yansıtmakla birlikte, geçmiş zamanlarda
yapılan yemeklerin tekrarlanması sayesinde unutulmasını engellemekte ve yiyeceklere simgesel
bir anlam da kazandırmaktadır (Andarabi ve Hassan, 2019:188).
Bir toplumun mutfağında yer alan yemekler, hazırlanış aşamasından sofraya getirilene kadar
içinde bulunulan kültür tarafından biçimlenmekte ve ayrıca kültürü de biçimlendirmektedir
(Gürçayır, 2010:67). Bu bağlamda, yaşanılan coğrafyalar değiştikçe yemeklerin ve yemeklere dair
toplumsal kültür biçimlerinin de değiştiği ortaya çıkmaktadır. Yemek kültürünün çeşitlenip bir
yöreye özgü hal almasında, dinsel inançlar, kültürel birikimler, sosyal ve etnik farklılıklar, eğitim
düzeyleri, ekolojik çevreve kültürel mirasın her birinin damak zevkleri ile bütünleşmesinin etkisi
vardır (Sağır, 2012:2676). Emiroğlu (2013:327) da toplumsal yapı, sağlık anlayışı, kutsallık ve
ritüellerle birlikte kültürün en temel alanını oluşturan yemek kültürünün birbiri içine geçmiş bir
bütünün parçaları olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, İlkçağlardan bu yana, yemek ve inanç

1354

Meral ÜZÜLMEZ ve Merve ONUR

arasındaki ilişki birçok farklı şekilde yorumlanmıştır. Geçmişten günümüze kadar yiyecek
malzemelerinin elde edilişi insanüstü güçlerin, tanrıların veya tek bir tanrının bağışı veya
esirgemesi olarak kabul edilmiş; bolluk ve bereket zamanlarında duyulan “şükran” ve “minnet”;
açlık ve kıtlık zamanlarında ise ifade edilen “yakarış” yemek ve ritüeli bir arada tutmuştur
(Çölbay ve Sormaz, 2015:1730). Anadolu'nun, geçmiş zaman içinde çok sayıda kültüre ev
sahipliği yapması ve kültürlerde yaşanan etkileşimlerden dolayı Anadolu’ da İslamiyet odaklı
olarak görünen birtakım inanç, pratiklerin bir bölümü ve bunlara bağlı mutfak kültürünün
İslamiyet kökenli olmayıp eski kültürlerden öğeler içerdiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, halka
özgü din dışı gelenek ve adetlerle yine halka özgü düş gücünün her türlü inanç, inanma, pratik
ve bunlara dayalı yemek kültürünü çeşitli ritüellerin şekillendirdiği aktarılmaktadır (Artun,
2001:36). Dolayısıyla, eski zamanlardan beri yemek, ritüel etrafında bir yerde biçimlenmiş ve bir
geleneğin parçası olmuştur. Yemek ve ritüel arasındaki ilişki, günümüzde özel gün ve tebrikler,
aile bireylerinin bir araya geldiği anlar, yakın arkadaşlarla yapılan sohbetler, kutlamalar ve
festivaller gibi hayatın birçok zamanında karşımıza çıkabilmektedir (Yıldız, 2016:120). Söz
konusu bu bütünleşmenin bir kanıtı olarak hemen her toplum, belli ritüellerle vaktinin belirli bir
kısmını yemeğe ayırmakta ve bu anlamda yemek, aynı zamanda toplumsal bütünleşmenin ve
dayanışmanın da bir aracı olarak önem kazanmaktadır. Dost muhabbetleri, misafir ağırlama,
doğum, nişan, düğün, bayram ve eğlence gibi etkinlikler yemek kültürüyle birleşerek toplumda
iletişim ağının oluşmasını ve var olan iletişimin güçlenmesini sağlamaktadır (Sağır, 2012:2675).
Yemekli ritüeller, tarihin en eski zamanlarından beri geleneklerin önemli bir parçasıdır. Türk
kültüründe de önemli bir yere sahip olan gelenek, görenek, adet ve törenler Türk milletinin
varlığını yüzyıllar boyunca devam ettirmesini sağlamış olan önemli kültürel değerlerdir (Yeşil,
2014:118). Bu bağlamda, Türk mutfak kültürü de nesiller arası aktarımlarla çeşitli ritüel ve
gelenekler etrafında yüzyıllar içinde bir şekil almış olan zengin bir mutfaktır. Türk mutfak
kültürü, geçmişi Orta Asya'ya dayanan, Anadolu’ya göç etme zamanında zenginleşen, Selçuklu
Dönemi’nde temelleri şekillenip Osmanlı döneminde farklı kültürel etkileşimlere girip
zenginleşerek gelişen ve günümüze kadar gelen önemli bir mirastır. Bu anlamda, bu zengin
kültürel miras içinde günümüze kadar gelenek ve ritüelleriyle beraber yaşamaya devam etmiş
olan sayısız yemek ve yemek âdeti yer almaktadır (Samancı, 2018).
Ritüeller, genellikle özel zamanlarda ve yerlerde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, bazı ritüel
uygulamaları mevsimlerin geçişini, tarım takvimindeki olayları ya da bir bireyin hayatının
önemli aşamalarını işaretlemeye yardımcı olmaktadır (Güzel ve Kurnaz, 2020: 165). Gürçayır
(2010) birtakım çalışmalarda, ritüellerin; geçiş ritüelleri ve dini ritüeller olmak üzere iki farklı
biçimde incelendiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda, Türk toplumu yaşamındaki her türdeki
önemli değişikliği, geçiş dönemlerini, bireysel/toplumsal, özel/resmi, dinî veya eğlenceye dayalı
yaşam tarzını toplu biçimde törenler veya ziyafetler vererek kutlamışlardır. Dolayısıyla, özel
günlerde, ziyafet verme veya toplu olarak yemek yeme geleneksel bir ritüel haline dönüşmüştür
(Yalçın Çelik, 2010:127). Düğünlerde, başarılı bir işten dönüşte, savaşa gidişte ve ölü gömme
törenlerinde toplu biçimde yemekli ritüellerin yapıldığı belirtilmektedir (Akman, 2019:175).
Benzer şekilde, Eker (2018:175) Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’de de belirttiği gibi tören
yemekleri olan “düğün yemeği (küdenke aş), ölü yemeği (yoğ=yuğ aşı), doğum yemeği (togum
aşı), sünnet yemeği (sünnet aşı), ad kazanma yemeği (at aşı), arkadaş yemeğinin (koldaş aşı)”
Türk kültüründe grup aidiyetiyle oluşturulan yemekli ritüeller olduğunu aktarmaktadır. Bu
kültürel mirasın devamı şeklinde günümüzde Anadolu’da doğum ve ölümle ilgili törenlerde,
düğünlerde, bayramlarda, sünnet törenlerinde, yağmur dualarında, nevruz ve hıdrellez
zamanlarında ziyafet sofraları kurulup kalabalık bir katılımla yemekler yenmektedir (Akman,
2019:175). Türk kültüründe baharın habercisi olan Hıdrellez içerisindeki uygulamalar yemekli
ritüellere örnek teşkil etmektedir. Bu bağlamda, ata mezarlarının ziyaretleri ile başlayan
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uygulamalar, yemeklerin yapılarak dağıtılması, toplu eğlencelerin yapılması ve ateş üstünden
atlanılması gibi çeşitli pratiklerle sürdürülmektedir (Sağır, 2016:11). Benzer şekilde, Özkan (2020)
çalışmasında, bazı köylerde Hıdrellez zamanında, yörede Hıdrellez pilavı (etli veya tavuklu)
olarak bilenen yemeğin yapılarak dağıtıldığını ve bu geleneğin civar köylerin, ilçe merkezinde
yaşayan kişilerin ve dışarıda yaşayan köylülerin bir araya gelmesini sağlayan önemli bir ritüel
olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, Türk mutfak kültüründe de birçok özel günde yemeğin
ritüel haline geldiği görülmektedir. Bu bağlamda, insanın yaşamsal döngüsünde kişi için rol
değişikliklerinin habercisi niteliğindeki doğum, sünnet, kız isteme, söz, nişan, düğün, askere
uğurlama ve ölüm gibi olaylar etrafında şekillenen ritüeller gerçekleştirilmekte ve söz konusu
olaylarda yemek, ritüellerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Gürçayır, 2010:68). Ayrıca,
dini bayramlar Anadolu’da yaşayan bireyler için en önemli törenler arasında yer almaktadır.
Kına ve düğün gibi evlilik, cenaze de gerçekleştirilen mevlit, dua ve özellikle Müslümanlar için
önemli görülen sünnet ve dini bayram günlerinde misafirleri veya konukları ağırlamak da bir o
kadar önemli kabul edilmektedir (Erol ve Alaşhan, 2019:113). Benzer şekilde Irmak (2016:114) da
doğum, sünnet, evlenme ve ölüm ile ilgili inanç ve uygulamalarda ve özel günlerde yapılan
yemekli ritüellerin, Türk toplumunun sahip olduğu kültürel değerler bağlamında önemli bir yere
sahip olduğunu belirtmektedir.
Yiyeceklerin, yaşamın sürdürülmesini sağlamasının yanı sıra, kimliği, aidiyeti ve tarihi süreç
içinde milletlerin birbiriyle ilişkilerini tespit etmesinin de göstergelerinden birisi olduğu
görülmektedir. İnsanların yaşadıkları coğrafya ve iklime bağlı olarak yüzyıllardır yiyip içtikleri
arasında bazı besinler önem kazanıp ön plana çıkmakta ve söz konusu besinlerin mitolojik ve
sembolik değerlerine ek olarak bazılarının etrafında şekillenen birtakım ritüellerin oluştuğu
ortaya çıkmaktadır. Tüm bu unsurlar, yeme içme kültürünün ne kadar önemli olduğunun
göstergeleri niteliğindedir (Duvarcı, 2017:1809). Aynı zamanda, ritüelin bir parçası hâline gelen
yemeğin toplu bir biçimde grup aidiyetinin hissedilmesini sağladığı belirtilmektedir. Aynı ritüele
katılan insanların, imece usulüyle pişirdikleri yemekleri yine imece usulüyle hazırladıkları
sofralarda beraber oturarak ve çoğu zaman aynı kaplardan yiyerek kendilerini ritüelin bir parçası
olarak hissetmeleri söz konusu aidiyeti ortaya çıkaran önemli bir etkendir (Gürçayır, 2010:69). Bu
bağlamda, Türk mutfağında yer alan yemek kültürünü; ritüelleri, gelenekleri, örf ve adetleriyle
beraber hatırlamanın ve yaşatmanın toplumsal kimliğin sürdürülmesi amacıyla son derece
önemli olduğu ifade edilebilir (Samancı, 2018).

ALANYAZIN TARAMASI
Alanyazında yemek ritüelleri birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Ancak, söz konusu
çalışmaların birçoğunda yemek ritüellerinin geçiş dönemi yemekleri, tören yemekleri veya özel
gün yemekleri başlığı altında irdelendiği görülmektedir. Yemek ritüellerinin bir toplumun sahip
olduğu en önemli kültürel miras değerlerinden birisi olduğu dikkate alındığında, konuyu
gelecek yıllarda inceleyecek yazar sayısının artacağı söylenebilir. Söz konusu bu çalışmalar genel
olarak; Artun (2001), Çetin (2008), Ersoy (2010), Yalçın Çelik (2010), Gülçayır (2010), Yeşil (2014),
Çölbay ve Sormaz (2015), Erdem Nas (2015), Irmak (2016), Çakıcı ve Zencir (2018), Akdağ vd.,
(2019), Çiftçi (2019), Fidan ve Özcan (2019) ve Erol ve Alaşhan (2019) şeklindedir.
Artun (2001) çalışmasında, Adana’nın yemek ritüelleri ve söz konusu ritüellerde yapılan yemek
çeşitlerinin neler olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmadaki
veriler Adana’da toplamda 14 katılımcıdan elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, Adana’da yemek
ritüellerinin belli törenler kapsamında gerçekleştiği; bu törenlerin ise genel anlamda, doğum,
evlenme, ölüm, dini bayramlar, özel günler, adak ve ziyaret yerleri ve çeşitli törenlerle ilgili
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yemekler olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, bu törenlerde yöreye özgü birçok özel yemek
çeşitlerinin de yapıldığı tespit edilmiştir.
Ersoy (2010) çalışmasında, Türkiye ve Makedonya’da ritüellere bağlı olarak gerçekleştirilen
kutlamalarda yapılan yemeklerin neler olduğunu araştırmıştır. Bu amaçla çalışmada veriler,
Makedonya’nın Kumanova, Kratova, Ohri, Prespa ve Bitola şehirleri ile Türkiye’nin İzmir,
Manisa ve Aydın (Söke) şehirlerinde araştırmaya dahil edilen katılımcılardan elde edilmiştir.
Elde edilen veriler sonucunda, dini ritüellerde tüketilen yiyecekler kapsamında özellikle hamur
işleri açısından Makedonya mutfağının zengin bir içeriğe sahip olduğu ve zelnik, peçivo, poğaça,
banitza ve kol böreği gibi pek çok hamur işinin Vasilitza ve Noel ritüellerinde bolca tüketildiği
ortaya çıkarılmıştır. Makedonya’da “bişi”, Türkiye’de ise “bişi”, “pişi”, “cızlak” gibi isimler
verilen hamur kızartmasının her iki ülkede ortak olan hamur işlerinden birisi olduğu ifade
edilmiştir. Ayrıca, Makedonların ve Türklerin dini ritüellerinin vazgeçilmez ürünlerinden birisi
olan baklavanın Makedonya’da Paskalya, Slava ve Noel’de, Türkiye’de ise Ramazan
Bayramı’nda sunulduğu tespit edilmiştir.
Yalçın Çelik (2010) çalışmasında, Mengen’de törenler, özel günlere ait inançlar ve pratiklerin
neler olduğunu değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla yapılan değerlendirme sonucunda,
Mengen’de özel gün yemekleri ve toplu biçimde yenilebilen yemekleri; dinî bayram ve özel gün
yemekleri (bayram, sahur, iftar, kandil, mevlit yemekleri), aşama törenleri yemekleri (doğum, ölü
yemekleri, nişan, düğün), kutlama/uğurlama/karşılama törenleri yemekleri, mevsimlik bayram
ve özel gün yemekleri (hasat kaldırma tören yemekleri, yaylaya gidiş ve dönüş) iş/yol yemekleri
(azıkları) olmak üzere beş başlık altında sınıflandırdığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bu özel
günlerde ritüel haline gelmiş olan pek çok yemeğin veya yiyeceğin de törenlerde yapıldığı ve
tüketildiği tespit edilmiştir.
Gürcayır (2010) çalışmasında, Türk ve Makedon kültüründe geçiş törenleri ve söz konusu
törenlerde yapılan yemeklerin neler olduğunu kıyaslamıştır. Bu amaçla, Makedonya’da
Kumanovo, Kratova, Resen, Ohrid, Bitola, Prespa yöresinde 27 ve Türkiye’de Aydın (Söke), İzmir
ve Manisa illerinde 28 kaynak kişi ile görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşme sonucunda,
doğum, kız isteme, nişan, düğün ve cenaze gibi geçiş ritüellerinin Makedonlar veTürkler
arasında benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, Türklerin İslamiyet’e inanmalarından
dolayı Makedonlardan farklı olarak sünnet ritüellerinin ve Türkiye’de her Türk erkeği için
“vatani görev” sayılan askere uğurlama ritüellerinin de yer aldığı tespit edilmiştir. Belirtilen tüm
ritüellerde birtakım pratik ve uygulamaların yapıldığı ve bu uygulamalar sırasında çeşitli
yiyeceklerin/yemeklerin yapılarak yendiği de ortaya çıkarılmıştır.
Yeşil (2014) araştırmasında, geçmişten günümüze kadar Türk boylarının törenleri konu alan geçiş
dönemi ritüellerini araştırmıştır. Söz konusu inceleme sonucunda, çalışmada geçmişten
günümüze Türk boylarında doğum, sünnet, evlenme, ölüm ve askere uğurlama gibi geçiş
dönemi ritüelleri olduğu ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu ritüellerde ise örneğin doğumda
kavurma; ölümde ise yemek verme ve hayvan kesme gibi yemekli ritüellerin gerçekleştirildiği
tespit edilmiştir.
Çölbay ve Sormaz (2015) çalışmalarında, Konya’da geçiş dönemlerinde yapılan yemek
ritüellerini araştırmışlardır. Çalışma, Konyalı aile büyükleri örnekleminde gerçekleştirilmiştir.
Bu amaçla çalışmadaki veriler, yaşları 48 ile 71 arasında değişen toplamda 10 katılımcıdan yüz
yüze görüşülerek elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, Konya’da geçiş dönelerinde
yapılan yemekli ritüellerin; doğum, diş buğdayı, sünnet, askere uğurlama, söz kesme, nişan,
düğün hamamı, kına gecesi, zamah/çetnevir, düğün, yüz açımı ve ölüm gibi uygulamalar ve
törenler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada, söz konusu ritüellerde yapılan yiyeceklerin
ve yemeklerin neler olduğu da ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
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Erdem Nas (2015) çalışmasında, Anamur’da yaşayan Yörüklerin özellikle Toroslar civarında
yerleşik hayata geçmiş olanların kültürel değerlerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla
çalışmada, Yörük kültüründe yer alan düğün ve ölüm ritüellerinin neler olduğu incelenmiş ve
toplamda 12 kaynak kişiden veriler elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, düğünlerde ve benzer
şekilde ölümlerde de özellikle keşkek yemeğinin ritüellerin önemli bir parçası olduğunu tespit
etmiştir.
Irmak (2016) çalışmasında, Bingöl'de geçiş dönemleri inanç ve uygulamalarını belirlemeyi
amaçlamıştır. Bu amaçla, çalışmada veriler, toplamda 30 kaynak kişiden elde edilmiştir. Çalışma
sonucunda, Bingöl'de yer alan geçiş dönemi ritüellerinin; doğum, sünnet, evlenme, nişan, düğün
ve ölüm ritüelleri olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ritüellerde de birçok farklı yiyeceğin
yapıldığı belirtilmiştir. Özellikle ölümle ilgili ritüellerde, bir kişinin öldükten sonra ilk gecesi,
üçüncü, yedinci, kırkıncı, elli ikinci ve ölüm yıldönümü gibi özel sayılan günlerde kurbanların
kesilerek yemeklerin yapıldığı ortaya çıkarılmıştır.
Çiftçi (2019) çalışmasında, Afyonkarahisar’da tören yemeklerinin bilinirliği üzerine kuşaklar
arasındaki farklılıkları ve katılımcıların yörede katıldıkları törenlerin neler olduğunu belirlemeyi
amaçlamıştır. Çalışma sonucunda, kuşak değiştikçe törensel yemeklerin bilinirliğinde de azalma
meydana geldiği tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan analizler sonucunda, katılımcıların en çok
katıldığı törenlerin sünnet, düğün ve bayram yemekleri, en az katıldıkları törensel sunumların
ise zinardı yemeği, gezek ve diş çıkarma yemeği olduğu ortaya çıkarılmıştır. Katılımcılar
tarafından en çok bilinen ve tadılan tören yemeklerinin tavuklu pilav, etli pilav, bükme, bişi,
sütlaç, üzüm-vişne hoşafı olduğu, en az bilinen ve tadılan tören yemeklerinin; kedi külümbe,
maydanoz musakka, palize ve duvaklı hindi olduğu belirlenmiştir.
Erol ve Alaşhan (2019) çalışmasında, Ürgüp’te özel günlerde yapılan yiyecek ve içecek
ürünlerinin belirlenmesini amaçlamışlardır. Bu amaçla, Ürgüp merkez ilçeye bağlı mahalle veya
köylerde yaşayan toplamda 25 kadın katılımcıyla görüşme gerçekleştirmişlerdir. Çalışma
sonucunda, özel günler; evlilik için düzenlenen (1) kına ve düğün, (2) sünnet düğünü ya da
mevlidi, (3) cenaze mevlidi/duası/töreni ve (4) Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere 4
kategoride ele alınmıştır. Buna göre, belirtilen her bir özel günde farklı yiyecek ve içecek
ürünlerinin hazırlandığı tespit edilmiştir. Özel günlerde ritüel haline gelen yiyecek ve içecekler
incelendiğinde, düğün/kına gününde ve Ramazan/KurbanBayramı’nda en çok baklava ve yaprak
sarma; sünnet düğünü/mevlidinde etli bulgur pilavı ve cenazede ise çömlekte kuru fasulyenin
yapıldığı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca özel günlerde tandır geleneğinin ve bölgesel ürünlerin
yaşatılmasına devam edildiği tespit edilmiştir.
Literatürü toparlamak gerekirse, bir destinasyona yönelik yemekli ritüellerin genel anlamda söz
konusu destinasyona özgü mutfak kültürünü yansıttığı görülmektedir. Bu bağlamda, yöreye
veya bölgeye özgü yöresel yemeklerin söz konusu yemekli ritüeller kapsamında imece usulü
yapıldığı ve çoğu ritüelin özel günlerde veya törenlerde gerçekleştirildiği ortaya çıkmaktadır.

YÖNTEM
Çalışma, temel araştırmalar kapsamında açımlayıcı düzeyde tasarlanmıştır. Karasar (2014: 24) bu
türdeki araştırmaların, “varlığı hissedilen bir problemin gerçekten ne olduğu ve hangi
değişkenlerin etkisinde oluştuğu, durumu ortaya çıkarmak için en uygun yaklaşımların neler
olabileceğinin ana çizgilerle belirlenmeye çalışıldığı" araştırmalar olduğunu ifade etmektedir. Bu
doğrultuda, çalışmada, Osmaniye'de yemekli ritüellerin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.
Veriler alanyazında yer alan çalışmalar (Yalçın Çelik, 2010; Çakıcı ve Zencir, 2018; Fidan ve
Özcan, 2019) temel alınılarak hazırlanan görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Bu kapsamda,
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katılımcılara "Osmaniye mutfak kültüründe yer alan yemek ritüelleri nelerdir?" ve Osmaniye'de
yer alan söz konusu yemek ritüellerinde hazırlanan yemekler/yiyecekler nelerdir?" şeklinde
hazırlanan sorular yöneltilmiştir. Araştırmanın evrenini, Osmaniye il merkezi başta olmak üzere
Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas ilçelerinde doğup büyüyen bayan
katılımcılar oluşturmaktadır. Orta yaş ve üzerindeki bayanların mutfak kültürünü ve geçmişte
yapılan yemekleri daha iyi bildikleri ve hatırladıkları varsayılarak araştırmaya 40 ve üzeri yaştaki
bayan katılımcılar dahil edilmek istenmiş ve bu nedenle çalışmada, amaçsal örnekleme
yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler, 29 Ocak-8 Şubat 2021
tarihleri arasında katılımcıların bir kısmıyla yüz yüze bir kısmıyla da telefonla (ilçelere olan
ulaşım, zaman kısıtı ve özellikle Covid-19 tedbirleri nedeniyle) görüşülerek toplanmış olup;
toplamda 18 bayan katılımcıdan elde edilmiştir. Bu doğrultuda, nitel veri toplayan çalışmalarda
tavsiye edilen örnek büyüklüğünün en az 15 olarak ifade edilmesi (Mason, 2010: 3), söz konusu
çalışmanın katılımcı sayısının nispeten yeterli olduğunu göstermektedir. Katılımcılardan elde
edilen yanıtlar, içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi, yazılı veya sözlü olarak toplanan
verilerin kodlanarak sayısallaştırılması, sonrasında kavramsallaştırılması, ortaya çıkan bu
kavramlara göre mantıklı bir şekilde düzenlenerek veriyi açıklayan kategorilerin saptanması
süreci olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259). Gerçekleştirilen içerik analizi
sonucunda tespit edilen kodlar, üst kategorilerde birleştirilmiştir. İçerik analizinde 11 kod
üretilmiş, bunlar 4 kategoride birleştirilmiştir.

BULGULAR
Araştırmaya dahil olan bayan katılımcıların, demografik özelliklerine göre dağılımı Tablo 1'de
sunulmuştur. Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların yaş ortalamasının 56 olduğu; eğitim seviyesi
açısından araştırmaya katılanların yarısının (n=9) ilkokul mezunu ve yaklaşık olarak yarısından
fazlasının (n=10) ise ev hanımı olduğu görülmektedir. Ayrıca, katılımcılar doğup büyüdükleri
ilçeler bazında değerlendirildiğinde ise çalışmaya ağırlıklı olarak Merkez (n=5) ve Kadirli (n=4)
ilçelerinden katılım sağlandığı ortaya çıkmaktadır.
Tablo 1. Osmaniye İl Genelinde Görüşülen Katılımcılar ile İlgili Bilgiler
Katılımcı (K)

Yaş

Meslek

Eğitim Seviyesi

Doğup Büyüdüğü İlçe

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18

41
61
47
58
89
43
55
57
50
52
85
57
41
41
40
78
63
52

Öğretmen
Emekli
Öğretmen
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Ev hanımı
Çiftçi
Emekli
Ev Hanımı
Memur
Memur
Aşçı
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Ev hanımı
Ev Hanımı

Lisans
İlkokul
Lisans
İlkokul
Okuma yazması yok
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
Lise
Okuma yazması yok
Lisans
Lisans
Ortaokul
Lise
İlkokul
İlkokul
İlkokul

Toprakkale
Düziçi
Bahçe
Merkez
Merkez
Sumbas
Bahçe
Düziçi
Hasanbeyli
Merkez
Kadirli
Kadirli
Kadirli
Merkez
Merkez
Toprakkale
Hasanbeyli
Kadirli
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Araştırma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizinde öncelikle her bir soruya yönelik alınan
yanıtlardan kodlar üretilmiştir. Ardından bu kodlamalar, anlamlı bütünler oluşturacak şekilde
bir araya getirilerek kategoriler oluşturulmuş ve ilgili tablolarda sunulmuştur. Katılımcılara
yöneltilen “Osmaniye mutfak kültüründe yer alan yemek ritüelleri nelerdir?” sorusuna
verdikleri yanıtlardan elde edilen kodlar ve kategoriler, Tablo 2’de yer almaktadır. Tabloya göre,
katılımcıların Osmaniye mutfağında yer alan yemekli ritüeller arasında ‘düğün’, ‘ölü yemeği’ ve
‘doğum’ ritüellerini daha çok belirttikleri görülürken; en az belirtilen yemekli ritüellerin ise
‘hacca uğurlama’ ve ‘yağmur yağdırma’ olduğu görülmektedir.

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
11
9,5

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
11,2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16
13,8

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

7
6,0

6
5,2

X
X
X
X
X
X
14
12,1

X
X
X
X
X
11
9,5

X
X
X

X
X

8
6,9

7
6,0

X
X
5
4,3

∑

Yağmur
yağdırma

Yaylaya gidiş

X

Kurban
Bayramı

X
X

İftar

X

Doğum

Hacca
uğurlama

X

Askere
uğurlama

Nişan

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18
15,5

Ölü yemeği

Düğün

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
∑
%

Ramazan
Bayram

Katılımcı
Numarası

Tablo 2. Yemek Ritüellerine Yönelik Katılımcı İfadeleri

6
4
5
6
7
6
7
6
8
6
7
4
6
8
6
8
9
7
116
100

Osmaniye'de yer alan yemek ritüellerinin neler olduğuna ilişkin Tablo 2'de katılımcıların
görüşlerinden elde edilen 11 kod (ifade), 4 kategoride birleştirilerek Tablo 3'te sunulmuştur.
Tablo 3'te söz konusu kategoriler ‘Geçiş döneminde yapılan yemekli ritüeller’, Dinî bayram ve
özel günde yapılan yemekli ritüeller’, ‘Uğurlama günlerinde yapılan yemekli ritüeller’ ve
‘Mevsimlik özel günlerde yapılan yemekli ritüeller’ şeklinde isimlendirilmiştir. Katılımcıların
Osmaniye'deki yemekli ritüellerin neler olduğuna dair yanıtların %50,9'luk kısmını geçiş
döneminde yapılan yemekli ritüeller oluştururken, %27,6'lık kısmı dini bayram ve özel günde
yapılan yemekli ritüeller, %11,2'lik kısmı uğurlama günlerinde yapılan yemekli ritüeller ve
%10,3'lük kısmını ise mevsimlik özel günlerde yapılan yemekli ritüeller oluşturmaktadır.
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Böylece, Osmaniye mutfak kültürünü geçiş döneminde yapılan yemekli ritüellerin
şekillendirdiği anlaşılmaktadır.
Tablo 3. KatılımcılarınYapılan Yemek Ritüellere Yönelik İfadelerinin Kategorilendirilmesi
Yapılan Yemekli Ritüeller
(1) Geçiş döneminde yapılan
yemekli ritüeller
(2) Dini bayram ve özel
günde yapılan yemekli
ritüeller
(3) Uğurlama günlerinde
yapılan yemekli ritüeller
(4) Mevsimlik özel günlerde
yapılan yemekli ritüeller

Kullanılan İfadeler
(1.1) Düğün
(1.2) Ölü yemekleri
(1.3) Doğum
(1.4) Nişan

Σi
18
16
14
11

(2.1) Ramazan Bayramı
(2.2) İftar
(2.3) Kurban Bayramı
(3.1) Askere uğurlama
(3.2) Hacca uğurlama
(4.1) Yaylaya gidiş
(4.2) Yağmur yağdırma

13
11
8
7
6
7
5

Σi (116)
59

32
13
12

%
30,5
27,1
23,8
18,6
40,7
34,3
25,0
53,9
46,1
58,3
41,7

% (100,0)
50,9

27,6
11,2
10,3

Geçiş döneminde yapılan yemekli ritüellerde en çok söz edileni düğünlerdir (30,5). Böylece,
düğünlerde ritüel haline gelmiş olan yemeklerin Osmaniye mutfağında önemli bir rolü olduğu
ortaya çıkmaktadır. Bu konuda 5 numaralı katılımcı, şu ifadeyi kullanmıştır.
...Oğlan evi olarak düğün öncesinde yapılacak yemekler için büyükbaş bir hayvan keseriz ve
düğündeki tüm yemekleri kesilen bu hayvanın etiyle yaparız. Düğünden bir hafta önce, düğün sahibi
olarak yakın akrabaları ve komşuları davet ederek önceden hazırlık yapılması gereken yemeklerimizi
imece usulü hazırlarız...
Konu hakkında 17 numaralı katılımcı ifadesi şu şekildedir:
...Düğün yemeklerimiz artık bir gelenek olarak bizim buralarda hala sürdürülür. Düğün yemeklerimiz
kadınlar tarafından imece usulü yapılır. Kazanların kapakları düğün sahibi tarafından besleme ile
açıldıktan sonra düğün sahibi yemek yapan kadınlara bahşiş verir. Buna bizim buralarda "çomça
tutma" da denir. Erkek evinde pişen yemeklerin bir kısmını kız evine de göndeririz.
Osmaniye ve yöre mutfağında yer alan yemekli ritüellerin geçiş döneminde yapılan ritüellerle
ilgili olduğu kategoriye, 4 numaralı katılımcı ifadesi ise şu şekildedir:
...Cenazelerimizde üç gün ölü evine yemek yaptırmayız, komşularla aramızda anlaşır, sıra takip
ederek yemekleri yapar ölü evine götürürüz. Cenazenin üçüncü günü ‘ölünün hayrına yapılsın,
kokusu burnuna gitsin’ inancıyla helva yapar dağıtırız...
Dini bayram ve özel günde yapılan yemekli ritüeller kategorisi içinde RamazanBayramı’nda
yapılan ritüel katılımcılar tarafından en fazla ifade edilen unsurdur (40,7). Bu bağlamda,
Osmaniye'de mutfağında yer alan yemekli ritüellerin dini bayram ve özel günde yapılan
ritüellerle ilgili olduğu kategoriye, 9 numaralı katılımcının görüşü açıklama getirebilecek
türdendir.
...Ramazan ayının ilk günü iftarda hayır olması için bugüne özel çeşitli yemekler yaparak en az yedi
eve dağıtmak âdettendir. Hayır dualarını almak için yapılan yemekleri özellikle yaşlılarımıza
götürürüz. Ramazan bayramlarımızda misafire ikram etmek için çörekler yaparız, hazırlıklarına ise
bir hafta önceden başlarız. Her komşuda bir gün yapılacak şekilde imece usulü bir sıra takip ederiz,
pişirmek için mahalle fırınından da gün sırası alırız...
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Uğurlama günlerinde yapılan yemekli ritüeller kategorisi içerisinde %53,9'luk bir oranla yer alan
askere uğurlama ritüeli hakkında 10 numaralı katılımcı şunları söylemektedir.
...Askere gidecek olan gencimizin sevdiği yemekleri akrabaları 1 hafta önceden sırayla yapar ve her
gün birisi çağırarak genci ağırlarlar. Bazen ev sahibi diğer akrabalarını da çağırarak kalabalık ortam
oluşturur. Bu nedenle, kalabalık ortamlariçin kolay yapılacak yemekler yaparız. Askere gitme
gününde eğlence yapar, bu gecede genelde karışık çerez dağıtırız. Askeri uğurlarken de askerin cebine
harçlık koyarız...
Son olarak mevsimlik özel günlerde yapılan yemekli ritüeller kategorisi altında ise %58,3'lük bir
oranla katılımcılar yaylaya gidiş, %41,7’lik bir oranla da yağmur yağdırma ritüelinin bölgede
gerçekleştirildiğini belirtmişlerdir. Bu kapsamda, mevsimlik özel günlerde yapılan yemekli
ritüellerle alakalı olan kategoriye, 16 numaralı katılımcının görüşü şu şekildedir.
...Yağmur yağdırma törenlerimizde tilki kılığına giren çocuğu beraberinde köyün diğer çocuklarıyla
kapı kapı dolaştırır, gittiği evlerde ‘tilki tilki pağğuk’ diyerek un, yağ gibi yiyecekleri toplatırız.
Toplanan malzeme ile çeşitli yiyecekler yapar yine çocukların yemesi için dağıtırız...
Konu hakkında 13 numaralı katılımcının görüşü ise şu şekildedir:
...Yağmur yağdırma törenlerimizde “çomçalı gelin çom ister bir kaşıkcık yağ ister, yağ verenin oğlu
olur, bulgur verenin kızı olur, hiç vermeyenin kel kızı olur” diye mani söyler ardından herkesten
malzeme toplayarak kısır yaparız...
Araştırmada, ayrıca katılımcılara Osmaniye'de gerçekleştirilen yemekli ritüellerde hazırlanan
yemekler veya yiyeceklerin neler olduğuna yönelik görüşleri de sorulmuştur. Bu soruya verilen
yanıtlar Tablo 4’te özetlenmiştir. Buna göre, katılımcıların Osmaniye mutfağında gerçekleştirilen
ritüellerde yapılan yemekler veya yiyeceklerin neler olduğuna yönelik cevaplarının %36,1'lik
kısmını düğün ritüellerinde yapılan yemekler, %17,4'lük kısmını ölü yemekleri ve %7,1'lik
kısmını ise askere uğurlama ritüellerinde yapılan yemeklerin oluşturduğu görülmektedir.
Ayrıca, katılımcıların verdiği yanıtların en düşük oranla %2,4'lük kısmın ise nişan ritüellerinde
yapılan yiyeceklerin oluşturduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, geçiş dönemlerinde düğün
ritüellerinde yapılan yemekler incelendiğinde, araştırmaya dahil olan katılımcıların yanıtlarının
%13,8'lik kısmı düğünler için yüksük (mantı) çorbası, yine aynı oranla sarma dolma ve %13'lük
kısmı iseetli kuru fasulye yapıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcıların yanıtlarının %5,1'lik
kısmıet kavurma ve bulgur pilavının da düğün ritüellerinde yapılan yemekler olduğunu ifade
etmişlerdir. Geçiş dönemi ritüellerinden olan ölü yemeklerinde katılımcıların yanıtlarının,
%21,4'lük kısmı kuru fasulye-pilav, %17,9'lük kısmı ise sırasıyla sac kömbesi ve helva olduğunu
belirtmişlerdir. Doğum ritüellerinde yapıldığı belirtilen yiyeceklerin %40'lık kısmını asıda
(bulamaç), %35'lik kısmını akıt ve %25'lik kısmını ise yağlı ballı; nişan ritüellerinde yapıldığı ifade
edilen pekmezli kömbenin de katılımcıların yanıtlarının %100'lük kısmını oluşturduğu
görülmektedir.
Tablo 4'e göre, Osmaniye'de yer alan dini bayram ve özel gündeki ritüellerde yapılan yemekler
incelendiğinde, katılımcıların yanıtlarının %72,2'lik kısmı Ramazan Bayramı'nda bayram
kömbesi yapıldığını belirtmişlerdir. Kurban Bayramı'nda yapılan yemeklerden kebap %40'lık bir
oranla ifade edilirken; iftarın ilk günü yapılan tavuk doldurma ve dövme pilavının her birinin
katılımcıların yanıtlarının %50'lik kısmını oluşturduğu görülmektedir. Uğurlama günlerinde
yapılan ritüellerden olan askere ve hacca uğurlama ritüellerinde katılımcıların verdiği
yanıtlardan bu günlerde en çok yapılan yemeğin içli köfte olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca,
mevsimlik özel günlerde yapılan ritüellerde ise zorkun tava ve doğrambaç yaylaya gidiş
ritüelinde; bazlama, bayram kömbesi ve kısırın ise yağmur yağdırma ritüellerinde yapılan
yemekler olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 4. Osmaniye Mutfağında Gerçekleştirilen Ritüellerde Yapılan Yemekler/Yiyecekler
Kategori

Gerçekleşen
Ritüeller

(1.1) Düğün

(1) Geçiş
dönemlerinde
yapılan yemekli
ritüeller
(1.2) Ölü
yemekleri

(1.3) Doğum

(2) Dini bayram
ve özel günde
yapılan yemekli
ritüeller

(1.4) Nişan
(2.1) Ramazan
Bayramı
(2.2) Kurban
Bayramı
(2.3) İftar

(3) Uğurlama
günlerinde
yapılan yemekli
ritüeller
(4) Mevsimlik
özel günlerde
yapılan yemekli
ritüeller

(3.1) Askere
uğurlama
(3.2) Hacca
uğurlama
(4.1) Yaylaya
gidiş
(4.2) Yağmur
yağdırma

Yapılan Yemekler

Σi

Yüksük (mantı) çorbası
Sarma dolma
Etli kuru fasulye
Sulu patates (etli)
Dövme pilavı
Kıymalı lahana sarma
Nohut yahnisi
Patlıcan tava
Döş dolmalı dövme pilavı
Türlü
Et kavurma
Bulgur pilavı
Kuru fasulye pilav
Sac kömbesi
Helva
Sarma dolma
Pilav üstü et kavurma
Lahmacun
Asıda (bulamaç)
Akıt
Yağlı ballı
Pekmezli kömbe
Bayram kömbesi
Yoğurtlu kömbe
Kebap
Sac kavurma
Et haşlama
Tavuk doldurma

16
16
15
10
9
8
8
8
7
7
6
6
12
10
10
9
8
7
8
7
5
8
13
5
8
7
5
11

Dövme pilavı
İçli köfte
Lahmacun
Güveç
Etli kömbe
İçli köfte
Ispanaklı-patatesli kömbe
Zorkun tava
Doğrambaç
Bazlama
Bayram kömbesi
Kısır

11
7
6
5
5
7
6
7
5
5
5
3
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Σi
(321)

116

56

20
8
18
20
22

23

13
12
13

%
13,8
13,8
13,0
8,7
7,8
6,9
6,9
6,9
6,0
6,0
5,1
5,1
21,4
17,9
17,9
16,1
14,2
12,5
40,0
35,0
25,0
100,
72,2
27,8
40,0
35,0
25,0
50,0
50,0
30,4
26,0
21,8
21,8
53,9
46,1
58,3
41,7
38,4
38,4
23,2

%
(100)

36,1

17,4

6,2
2,4
5,7
6,2
6,9

7,1

4,1
3,8
4,1
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Gelenek, görenek ve adetler, nesilden nesile uygulamalarla aktarılmaktadır. Söz konusu kültür
aktarımını sağlayan ve aynı zamanda toplumların davranışlarını da şekillendiren en önemli
unsurlardan birisini de bir topluma özgü yemek kültürü oluşturmakta ve davranış kalıplarının
günlük hayattaki etkisinde yemek temelli ritüeller önemli bir hal almaktadır. Bu bağlamda,
çalışmada, Osmaniye'de yer alan yemekli ritüellerin neler olduğunun ortaya çıkarılması amacıyla
yapılan analiz sonucunda, Osmaniye mutfak kültüründe yer alan ritüellerin; geçiş dönemlerinde
yapılan yemekli ritüeller, dinî bayram ve özel günde yapılan yemekli ritüeller, uğurlama
günlerinde yapılan yemekli ritüeller ve mevsimlik özel günlerde yapılan yemekli ritüeller olduğu
ve Osmaniye'de yemekli ritüeller olarak geçiş dönemlerinde yapılan ritüellerin katılımcıların
yanıtlarının yarısından fazlasını oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Osmaniye halk
kültürünün, Orta Asya’dan gelen Türk kültürünü daha çok geçiş dönemleri (doğum, nişan,
düğün ve ölüm) ile dini bayram ve özel gün yemeklerinde yaşattığı görülmekle birlikte,
Osmaniye'de gerçekleştirilen söz konusu bu yemekli ritüellerin, yörede özel bir mutfak
kültürünün ortaya çıkmasına katkı sağladığı söylenebilir. Bu kapsamda, araştırma sonucunun
Artun (2001), Yalçın Çelik (2010), Erol ve Alaşhan (2019), Fidan ve Özcan (2019) tarafından
yapılan çalışmalarla bazı benzerlik ve farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Fidan ve Özcan
(2019) Gaziantep'te gerçekleştirilen yemekli ritüellerinneler olduğunu araştırdığı çalışma
sonucunda; kutsal ve geleneksel gün yemekleri, geçiş törenleri yemekleri, uğurlama-karşılama
yemekleri ve mevsimlik özel gün yemekleri gibi ritüellerin olduğunu tespit etmiştir. Söz konusu
sonuç, bu araştırma sonucuyla benzerlik göstermektedir. Çalışma, Yalçın Çelik (2010) tarafından
yapılan çalışmadan elde edilen bulgularla da birtakım farklılıklar göstermektedir. Yalçın Çelik
(2010), Mengen'de gerçekleştirdiği çalışmasında, iş/yol yemeklerinin (azıkları) de önemli ritüeller
olarak ön plana çıktığını tespit etmiştir. Ancak, Osmaniye'de söz konusu bu ritüelin yer almadığı
görülmektedir. Dolayısıyla, bir toplumda gerçekleştirilen özel günlerde ve törenlerde birtakım
yerleşmiş ritüellerin ve söz konusu ritüellerde de değişmez yiyecek veya yemeklerin sunulduğu
ve tüm bu unsurların bir toplumun mutfak kültürünün temellerini oluşturduğu belirtilebilir. Bu
nedenle, her yörenin veya bölgenin kendine özgü olan mutfak kültürü etrafında şekillenen
yemek ritüelleri söz konusudur. Ayrıca, Osmaniye'de gerçekleştirilen ritüellerde yapılan
yemeklerin tespit edilmesi amacıyla yapılan analiz sonucunda geçiş dönemi ritüellerinden olan
düğün yemeklerinin yöre mutfağında önemli bir yer tuttuğu ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu
düğün törenlerinde bölgeye özgü birçok yerel yemek ve yiyecek çeşitlerinin yapıldığı tespit
edilmiştir. Bu kapsamda, çalışmada elde edilen sonuç, Erol ve Alaşhan (2019) tarafından yapılan
çalışma sonucuyla benzerlik göstermektedir. Erol ve Alaşhan (2019) Ürgüp'te yer alan özel gün
ritüellerinde yapılan yiyeceklerin neler olduğunu araştırdığı çalışma sonucunda, düğün ritüeli
için hazırlanan yiyecek ve yemeklerin diğer ritüellere oranla yöre insanı tarafından daha fazla
belirtildiğini saptamıştır. Aynı zamanda, söz konusu çalışma sonuçlarından farklı olarak
araştırmada, Osmaniye'de mevsimlik özel günler de yapılan yemekli ritüeller kategorisi altında
farklı olarak yağmur yağdırma ritüelinin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda, birey için bir
toplumdan diğerine geçişin sembolü olan geçiş dönemi ritüelleri başta olmak üzere
geçekleştirilen tüm ritüellerin ve bu ritüellerde sunulan yemeklerin her toplum için birçok
kültürel unsuruve inancı içinde barındırdığı ifade edilebilir. Bu nedenle de ritüellerin tüm
toplumlar tarafından sergilenen özel ve gözlemlenebilir bir davranış biçimi olmasından dolayı
toplumları anlamanın bir yolu olarak değerlendirilebilir.
Osmaniye mutfak kültürünün temelini oluşturan yemekli ritüellerin birçoğunun katılımcılar
tarafından devam ettiği belirtilmiş olmakla birlikte günümüz koşullarında bu yemekli ritüellerin
yeniş şekillerinde değişim yaşandığı, önemini yitirdiği veya unutulmaya yüz tuttuğu ifade
edilmiştir. Özellikle, yöreye özgü yemek kültürünün ve söz konusu yapılan yemekli ritüellerin
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yeni nesle öğretilmemesi veya aktarılamayışı bu durumun en önemli nedenidir. Ayrıca, söz
konusu yemekli ritüellerin günümüzde küreselleşmeyle birlikte önemini yitirerek eskiye kıyasla
pek yapılmaması (yapım aşamasının zor ve zahmetli olması) ya da tekrarlanmaması da
unutulmasına neden olan bir diğer önemli faktördür. Bu bağlamda, Osmaniye'deki yemekli ritüel
geleneğinin korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çeşitli öneriler
sunulabilir. Osmaniye'de yemekli ritüelleri sürdüren ilçelerdeki kültür aktarıcılarının
belirlenerek kayıt altına alınması vegeleneği yaşatacak kişileri geliştirebilmeleri için sosyal destek
projelerinin geliştirilmesi sağlanabilir. Ayrıca, uygulanabilir yemek ritüellerinin ilgili olduğu özel
günlerde aşçılık ve gastronomi eğitimi veren il genelindeki okullarda ders kapsamında sembolik
bile olsaicra edilmesi söz konusu ritüelleri genç kuşakların öğrenmesini sağlayarak unutulmasını
engelleyebilecek bir önlem olabilir. Aşçılık ve gastronomi eğitimi veren okullarla birlikte ildeki
sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması ile ildeki yemek ritüellerinin derinlemesine
araştırılarak yazılı ve basılı hale getirilmesi sağlanabilir. Söz konusu yiyeceklerin standart
reçeteleri oluşturularak yazılı ve basılı hale getirilmesi ritüeller kapsamında yapılacak olan
yemeklerin/yiyeceklerin gelecek kuşaklara da aktarılması açısından son derece önemlidir. Bu
türdeki araştırmalar, ildeki birçok inanç ve pratikler etrafında şekillenmiş olan uygulamaların
belirlenmesine ve ritüel olarak nitelendirilecek olguların tespit edilmesine katkı sağlayacaktır.
Aynı zamanda, ritüel haline gelmiş olan yeme kültürünü devam ettirmede sıkıntı yaşayan veya
diğer kültürler tarafından da öğrenilmesini isteyen destinasyonların, söz konusu ritüeller için
araştırma enstitüleri, gastronomi ve/veya somut olmayan kültürel miras müzeleri kurması
önerilebilir. Osmaniye ilinin coğrafi konumu dikkate alındığında, gastronomi turizminde ön
plana çıkan Hatay, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi komşu illerine geçiş bölgesi
özelliği taşıdığı görülmektedir. Bu bağlamda, söz konusu şehirler kapsamında oluşturulacak
gastronomi rotalarına, Osmaniye ilinin de dahil edilmesi ve gastronomik bir çekicilik unsuru
olarak yemek ritüellerine yönelik etkinliklere tur programlarında yer verilmesi söz konusu
kültürün gastro turistler tarafından öğrenilmesine katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, Osmaniye
mutfağına ait yemekli ritüellerin belli zaman aralıklarında tekrarlanması söz konusu ritüellerin
hem yöre insanı hem de turistler tarafından öğrenilerek canlı tutulmasına ve süreklilik
kazanmasına yardımcı olacak ve kültüre ait unsurlar ritüel, tören, gelenek gibi araçlarla nesilden
nesile taşınacaktır.
Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da çeşitli sınırlılıkları mevcuttur. Bu bağlamda,
çalışma, tüm il genelinden temsilcileri kapsayacak şekilde planlanmış olmasına rağmen bazı
ilçelerden yeterli sayıda temsilciye ulaşılamaması araştırmanın kısıtı olarak ifade edilebilir. Bu
nedenle, bu alanda ileride gerçekleştirilecek olan çalışmalarda örneklem, tüm ilçeleri eşit temsil
edecek şekilde planlanabilir. Çalışmaya, yemek ritüellerine yönelik sadece 40 ve üzeri yaştaki
bayan katılımcılardahil edilmiştir. Benzer araştırmalar konu ile alakalı olan diğer gruplara (bay
katılımcılar, yemekli ritüeller konusunda fikir sahibi olan 40 yaş altı bay ve bayan katılımcılar
gibi) yönelik olarak da gerçekleştirilebilir. Söz konusu araştırmadan elde edilen bulgular, bu
araştırmanın sonuçlarıyla benzerlik ve farklılıklar açısından kıyaslanabilir.

KAYNAKÇA
Akçaözoğlu, E. Y. ve Koday, S. (2019). Kültürel Coğrafya Bakımından Osmaniye İlinin Mutfak
Kültürü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2): 537-552.
Akdağ, G., Sormaz, Ü. ve Özata, E. (2019). Yas Törenlerinde Yemeğin Varlığı: Ölüm Sonrası
Yemek Ritüelleri VIII. Ulusal IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mersin
Üniversitesi 19-20 Nisan 2019. Anamur/Mersin. ss: 566-571.

1365

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1349-1368.

Akman, A. (2019). Kandıra Mutfak Kültüründe Tören Yemekleri Üzerine Bir Değerlendirme,
Uluslararası Millî Mücadele Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu VI, 8-10 Mart
2019. Kocaeli. ss. 175.
Andarabi, F. F. ve Hassan, A. (2019). Nevruz Ritüellerinde Sembol Tatlılar. Ankara: Detay Yayıncılık.
Artun, E. (2001). Adana’da, Törenlere, Adaklara, Özel Günlere Ait İnançlar, Pratikler ve Bunlara
Bağlı Mutfak Kültürü, Millî Folklor, 13(49): 27-37.
Ay, Ş ve Şahin, K. (2014). Eski Yakındoğu’da Yemek Simgeselliği Üzerine Bir Değerlendirme,
Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12: 331-358.
Bahçeci, Ö. (2015). Osmaniye Yöresel Yemekler Kitabı. Osmaniye: Gelişim Matbaacılık.
Beşirli, H. (2010). Yemek, Kültür ve Kimlik, Milli Folklor, 22(87): 159-169.
Chiaro, D. and Rossato, L. (2015). Food and Translation, Translation and Food. The Translator,
21(3): 237-243.
Cronin, M. (2015). The Moveable Feast: Translation, Ecology and Food. The Translator, 21(3): 244256.
Çakıcı, H. H. ve Zencir, E. (2018). Unutulmaya Yüz Tutmuş Mutfak Kültürleri: Çakırözü Köyü
Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3): 285-297.
Çetin, C. (2008). Türk Düğün Gelenekleri ve Kutsal Evlilik Ritüeli, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Dergisi, 48(2): 111-126.
Çiftçi, N. (2019). Tören Yemeklerinin Bilinirliği Üzerine Kuşaklar Arasındaki Farklılıkların
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Afyonkarahisar İli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
Çölbay, Ş. ve Sormaz, Ü. (2015). Konya’da Geçiş Dönemlerinde Yapılan Yöresel Mutfak
Uygulamaları, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(4): 1729-1736.
Doğaka
(2019).
Doğu
Akdeniz
Kalkınma
Ajansı
Bülten.
Erişim
Adresi:
https://www.dogaka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/wwwdogakagovtr_908_ca3i13fa_dogakabulten-nisan-2019-sayi-17.pdf [Erişim Tarihi: 22.01.2021].
Duvarcı A. (2017). Divanû Lûgat'it Türk'teki Yeme İçme Kültürünün Kocaeli Manav
Türkmenlerindeki Yansımaları. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü
Sempozyumu, 24-26 Mart 2017. Kocaeli.
Eker, G. Ö. (2018). Farklı Görme Biçimiyle Modern Dünya Ritüeli Olarak Yemek Kültürü:
Sınanma/Erginlenme ve İntikam Alma Gizli İşlevleri, Milli Folklor, 30(120): 170-183.
Emiroğlu, K. (2013). Gündelik Hayatımızın Tarihi: İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Erdem Nas, G. E. (2015). Yörük Kültüründe Düğün-Ölüm Âdetleri ve Adlandırmaları (Anamur
Örneği), Journal of Turkish Language and Literature, 1(2): 25-32.
Erol, İ. (2020). Doğu Akdeniz Bölgesindeki Kırsal Turizm Alanlarının Gastronomik Ürün Haritası.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
Erol, G. ve Alaşhan, A. (2019). Özel Günlerde Geleneksel Yemek Anlayışı: Ürgüp Örneği, 4.
Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, 19-21 Eylül 2019. Nevşehir. ss: 108-115.
Ersoy, P. (2010). Türkiyeve Makedonya’da Ritüellere Bağlı Kutlamalarda Yapılan Yemekler.
(Editör) Kalpaklı, M., Oğuz, Ö., Koneska, E. ve Sönmez, N. D.: Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye ve

1366

Meral ÜZÜLMEZ ve Merve ONUR

Makedonya Geleneksel Ortak Mutfağı Çalıştayı Bildiri Kitabı içinde (ss. 52-65) Ankara: UNESCO
Turkiye Milli Komisyonu Yayınları.
Fidan, S. ve Özcan, F. (2019). Gastronomi Kenti Gaziantep’te Özel Gün Yemekleri Üzerine Bir
Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(67): 65-80.
Garzone, G. (2017). Food, Culture, Language and Translation. Journal of Multicultural Discourses,
12(3): 214-221.
Giddens, A. (2004). Sosyoloji, (çeviren, Güzel, C.) Ankara: Ayraç Yayınevi.
Gürçayır, S. (2010). Türk ve Makedon Kültürlerinde Geçiş Ritüelleri ve Yemekler. (Editörler)
Kalpaklı, M., Oğuz, Ö., Koneska, E. ve Sönmez, N. D.: Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye ve Makedonya
Geleneksel Ortak Mutfağı Çalıştayı Bildiri Kitabı içinde (ss. 66-73) Ankara: UNESCO Turkiye Milli
Komisyonu Yayınları.
Gürçayır Teke, S. (2016). Türk ve Macar Mutfaklarında Yemeklerin “Gelenekselliği” ve
Sürdürülebilirliği, (Editör) M. Hoppal, Ö. Oğuz ve Ö. Özünel: Tatların Benzer Dünyası: Türk-Macar
Ortak Yemek Kültürü içinde (ss. 83-90) Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yayınları.
Güzel, Ö. ve Kurnaz, H. A. (2020). Türk Kültüründe Bir Miras Olarak Bocuk Gecesi Ritüeli İçeriği:
Fenomenolojik Bir Araştırma, Millî Folklor, 16(128): 163-178.
https://osmaniye.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_02/11101447_SehrimizOsmaniye.pdf.
[Erişim Tarihi: 22.01.2021].
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Osmaniye_ili_raporu.pdf [Erişim Tarihi:
22.01.2021].
Iomaire, M. M. C. (2018). Recognising Food as part of Ireland's Intangible Cultural Heritage, Folk
Life, 56(2): 93-115.
Irmak, Y. (2016). Doğumdan Ölüme Bingöl Geçiş Dönemleri İnanç ve Uygulamaları, Bingöl
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11): 113-132.
İnce, G. (2017). Osmaniye Yemekleri. Osmaniye: Akdeniz Ofset ve Sürekli Form.
Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaya, G. (2017). Osmaniye Mutfağı. (Online) http://gulhankaya.com/2017/06/06/osmaniyemutfagi/ [Erişim Tarihi: 15.01.2021].
Kızılırmak, İ., Albayrak, A. ve Küçükali, S. (2014). Yöresel Mutfağın Kırsal Turizm İşletmelerinde
Uygulanması: Uzungöl Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(1): 75-83.
Koz, M. S. (2002). Yemek Kitabı. Kadirli Osmaniye Mutfağı ve Mahalli Yemekler Bölümü. İstanbul: Dış
Kirası Kitapları.
Mason, M. (2010). Sample Size and Saturation in PhD Studies Using Qualitative Interviews.
Forum Qualitative Social Research, 11(3): 1-19.
Murtezaoğlu, S. (2012). Kültürel Belleğin Ritüel Yoluyla Kuruluşu, Motif Akademi Halkbilimi
Dergisi, 2(2): 344-350.
Olgun, Hakan. (2016). İbadet, Ritüel ve Kurban. Milel ve Nihal, 13(2):83-99.
Oktay, S. (2018). Gastronomi Bilimine Giriş. İstanbul: Der Yayınları.
Osmaniye Belediyesi. (2020). Osmaniye Kültürü https://osmaniye-bld.gov.tr/kentimiz/osmaniyekulturu [Erişim Tarihi: 19.12.2020].

1367

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1349-1368.

Örnek, S. V. (2000). Türk Halk Bilimi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Özkan, Ç. (2020). Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Somut Olmayan Kültürel
Miras Unsuru: Hıdrellez Pilavı Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 361373.
Sağır, A. (2012). Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Tokat Mutfağı, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4): 2675-2695.
Sağır, A. (2016). Ölüm Sosyolojisi Bağlamında Yemek, Cenaze ve Ölümün Sofra Pratikleri
Üzerine, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1: 271-298.
Scott, J. (2014). A dictionary of Sociology. UK: Oxford University Press.
Samancı,
Ö.
(2018).
Türk
Mutfak
Kültüründe
Helva
Geleneği.
[Online]
https://turkascihaberleri.com/HaberDetay/32719/index.html [Erişim Tarihi: 20.01.2021].
Sezgin, A. C. ve Merve, O. (2017). Kültür Mirası Düğün Yemekleri’nin Gastronomi Turizmi
Açısından İncelenmesi: Erzincan İli Örneği, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
ÖS IV: 203-214.
Şengül, S. ve Türkay, O. (2017). Türkiye'nin Yöresel Mutfakları. Ankara: Detay Yayıncılık.
Temur, N. (2011). Kültürel Bellek Bağlamında Deve Oyunu, Millî Folklor, 23(90): 156-163.
Tıraş, M. ve Besnek, F. (2017). Osmaniye İli’nin Turizm Potansiyeli, Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2): 757-777.
Türk Patent ve Marka Kurumu, (2020). https://www.ci.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38577
[Erişim Tarihi: 28.12.2020].
Türker, A. ve Çelik, İ. (2012). Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Turistik Ürün Olarak
Geliştirilmesine Yönelik Alternatif Öneriler, Yenifikir, 9: 86-98.
Üzülmez, M. (2020). Osmaniye İlinin Coğrafi İşaretli Ürün Potansiyelinin Değerlendirilmesi,
Journal of Academic Value Studies, 6(2): 188-196.
Üzülmez, M. ve Akdağ, G. (2019). Osmaniye İli Gastronomik Mirası ve Sürdürülebilirliği Üzerine
Bir Araştırma, VIII. Ulusal IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mersin
Üniversitesi, 19-20 Nisan 2019. Anamur/Mersin. ss: 457-464.
Yayla, Ö. ve Yayla, Ş. Kadirli Mutfağı Üzerine Bir Değerlendirme. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler
Kongresi, 28-29 Aralık 2019. Diyarbakır. ss: 60-72.
Yalçın Çelik, D. (2010). Mengen'de Özel Gün Yemekleri. Milli Folklor, 22(86): 127-139.
Yeşil, Y. (2014). Türk Dünyası’nda Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Tespitler, 21. Yüzyılda Eğitim
ve Toplum Dergisi, 3(9): 117-136.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Yıldız, T. (2016). Türk ve Macar Ortak Mutfağında İçme Kültürü: Şifa, Ritüel, Gelenek, (Editörler)
M. Hoppal, Ö. Oğuz ve Ö. Özünel.: Tatların Benzer Dünyası: Türk-Macar Ortak Yemek Kültürü
içinde (ss. 119-124) Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yayınları.

1368

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi

2021, 5(2): 1369-1387.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.771
ISSN: 2587–0890 Dergi web sayfası: https://www.tutad.org
ARAŞTIRMA MAKALESİ
Turizm ve Festival İlişkisine Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik
Haritalandırılması (1975-2020)

Öğr. Gör. Yasemin AKGÖL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Datça Kazım Yılmaz Meslek
Yüksek Okulu, Muğla, e-posta: yaseminakgol@mu.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8733-3673
Doç. Dr. Gökhan AYAZLAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Muğla, eposta: gokhanayazlar@mu.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8839-1418
Öz
Bibliyometrik araştırmalar, alanda yapılan çalışmaların incelenmesi ve eğilimlerin ne yöne doğru
geliştiğinin anlaşılabilmesi adına araştırmacılara çeşitli faydalar sunmaktadır. Bu çalışmanın
amacı turizm ve festival ilişkisine yönelik yapılan araştırmaların bibliyometrik
haritalandırmasını yapmaktır. Bu amaca yönelik 1975-2020 yılları arasında Web of Science veri
tabanında yer alan dokümanlar taranmıştır. Veri tabanının taranmasında VOSviewer yazılımı
kullanılmıştır. Tarama sonucunda turizm ve festival ilişkisini inceleyen 710 çalışmaya
ulaşılmıştır. Bu çalışmalar yıl, kaynak dergi, ülke, atıf, anahtar sözcük ve yazar konu
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Management dergisinde yayınlamış, en yüksek atıf alan araştırmacı ise Melville Saayman
olmuştur. ABD en fazla çalışma yapılan ve en fazla atıf alan çalışmaların yapıldığı ülke olarak
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GİRİŞ
Festivallerin turizm endüstrisi için ifade ettiği iki ana neden bulunmaktadır (Getz, 2002; Tangita,
Kibat ve Adanan, 2016): Birincisi festivaller hayatın sıradanlaşan rutin akışından farklı olarak
yeni deneyimler ve anılar sunan güçlü bir seyahat motivasyonu aracıdır. Dolayısıyla hayatına
yeni anlamlar katmak isteyen insanların her zaman bir festivalin parçası olabilmek için, sürekli
yaşadığı yerin dışına çıkıp, uzak yerlere seyahat etmeye istekli olacakları beklenmektedir. İkincisi
festivaller düzenlendikleri destinasyon paydaşlarına önemli ekonomik fayda olanakları
sunmaktadır. Festival ziyaretçileri bütçelerine bağlı olarak turizm işletmelerinin ürünlerini
tüketir ve hatıra eşyalar satın alırlar. Destinasyona yönelik gerçekleşen para akışı, yeni iş
olanakları yaratır ve yöre ekonomisini canlandırır.
Festivaller düzenlendikleri destinasyona ve katılımcılarına faydalar sunan etkili
organizasyonlardır. Grappi ve Motanari (2011) bu fayda yönüne vurgu yaparak festivalleri,
potansiyel ziyaretçileri çekebilmek için destinasyonlar arasında rekabeti artıran stratejik bir ürün
olarak tanımlamaktadır. Destinasyon açısından faydalar ürün çeşitlendirme (Yolal, Woo, Çetinel
ve Uysal, 2012), bölge imajını geliştirme (Grappi ve Montanari, 2011), yerel ekonomiyi
canlandırma (Felsenstein ve Fleischer, 2003) olarak sıralanırken ziyaretçiler açısından
beraberindekilerle birlikte çeşitli deneyim fırsatları (Kim vd., 2010) sunmaktadır.
Karagöz (2006: 43) festivallerin yapılacağı destinasyonlarda birtakım etkiler yaratacağını
belirtmiştir. Bu etkiler, ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel ve tanıtım pazarlama açısından
önemlidirler. Festivallerin ekonomik etkileri, festivale katılan ziyaretçilerin harcamaları, festival
düzenlemek için yapılan yatırım giderleri ve festival düzenleyicilerinin yaptığı harcamalar gibi
kaynaklarda meydana gelmektedir. Sosyo-kültürel açıdan ele alındığında festivaller, farklı
kültürlerin bir araya gelmesiyle birçok insanın etkileşim içinde olması ve ortak bir deneyim
yaşaması, yerel halkın sahip olduğu kültür ve değerlere yönelik farkındalık geliştirmesi, sahip
çıkması ve bu değerleri koruması, festival yapılan destinasyonlarda sosyal yardımlaşmanın
gelişmesi, yeni ve yaratıcı fikirlerin sunulması ve tanıtılması açısından etkilidirler (Gürsoy, Kim
ve Uysal, 2004). Fiziksel çevre bakımından ise, çevrenin görsel olarak güzelleştirilmesi,
korunması konusunda bilincin arttırılması, bölge alt yapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
ulaşım ve haberleşme olanaklarının arttırılması ve bölgenin planlı bir şekilde yenilenmesinin
sağlanması olumlu çevresel etkileri oluştururken, atıkların yarattığı kirlilik, gürültü kirliliği,
kültürel mirasın tahrip olması ve trafik sorunları olumsuz çevresel etkileri oluşturmaktadır
(McDonnell, Allen ve O’Toole, 1999: 20).
Bütün bu olumlu ve olumsuz etkilerin ölçülmesine yönelik önceki araştırmacılar tarafından
yapılmış birçok çalışma bulunmakta ve festival konusu günümüzde de araştırmacıların ilgi odağı
olmaya devam etmektedir. Ancak yapılan literatür incelemesinde turizm ve festival ilişkisine
yönelik bibliyometrik bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Yayın ve yazarlara yönelik birçok
göstergenin ortaya konması açısından bibliyometrik analiz çalışmaları önem taşımaktadır (Al,
2008: 265). “Bibliyometrik analiz; belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler
ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınları ve bu yayınlar arasındaki ilişkileri sayısal olarak
analiz eden bir yöntemdir” (Evren ve Kozak, 2014: 67). Bibliyometrik analiz yöntemiyle edinilen
bulgular, bilim dallarında alınan yol ve geçirmiş oldukları evrelere dair bilgiler vermekte ve
geleceğe yönelik değerlendirmeler yapılmasına olanak tanımaktadır (Şakar ve Cerit, 2013: 38). Bu
tür çalışmalar hem literatürde yeterince çalışma olmaması hem de festival temelli turizm
faaliyetlerinin olumlu ve olumsuz sonuçlarının ölçülebilir olmasını göstermesi açısından önem
taşımaktadır. Dolayısıyla bibliyometri çalışmalarının festival alanında çalışma yapacak
araştırmacılar için esinlenebilecekleri bir rehber olarak değerlendirilmesi mümkündür.
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Literatür üzerine yapılan değerlendirmeler ışığında bu çalışma, araştırmacılara turizm ve festival
araştırmalarının dinamiklerini daha geniş bir perspektifle inceleme ve anlama imkânı vermek
üzere tasarlanmıştır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, turizm ve festival ilişkisini
inceleyen yayınların bibliyometrik haritalandırmasını yapmaktır. Günümüzde Web of Science,
Scopus, Google Scholar, PubMed, Medline vb. gibi, bibliyografik veya bibliyometrik araştırmalar
yapmada kullanılabilecek çok sayıda veri tabanı bulunmaktadır (Chen, 2017). Bu veri tabanları
arasından Web of Science, sosyal bilimler alanında çok sayıda dergiyi kapsamakta ve
bibliyometrik haritalandırma yaparak araştırmacılara analiz yapmada büyük kolaylıklar
sağlamaktadır. Buna ek olarak, etki faktörü yüksek dergilerin büyük bir kısmının Web of Science
veri tabanında taranıyor olması araştırma kapsamında tercih edilme gerekçesi olarak
değerlendirilebilir. Ayrıca araştırmacıya verileri elde etmede önemli ölçüde kolaylıklar
sağlaması, zengin içerikler sunması dolayısıyla araştırmada Web of Science (WOS) veri tabanı
seçilmiştir.

LİTERATÜR
Hayatlarını renklendirmek, değer ve anlam katmak, farklı yerler, toplumlar ve kültürler tanıyıp
yeni bir şeyler öğrenip yeni tatlar tatmak isteyen insanların, bu arayışlarına yönelik bir festival
görmek için yaptıkları seyahatler, turizmin gelişimi açısından önemli rol oynamaktadır.
Festivaller, katılımcılarına günlük hayatlarında yaşadıklarının dışında farklı deneyimler
sunmakta ve hatıralar oluşturmaktadır. Bununla birlikte festivaller, aynı zamanda yapıldıkları
şehir, bölge veya ülkeler için iyi bir tanıtım yöntemidir (Tangita, Kibat ve Adanan, 2016: 53).
Festivaller farklı sebeplerle düzenlenseler de düzenlenme amaçları çoğunlukla bölgesel kültürü
korumak, tanıtmak, geliştirmek, eğlence ve boş zaman aktivitesi yaratmak, bölge halkına iş
imkânı sağlayarak yerel ölçekte turizmi geliştirmektir (Küçük, 2012: 79). Turizm talebi
oluşturmak ve turist çekmek konusunda güçlü etkisi olan festivallerin daha önce ifade edildiği
gibi birçok faydası bulunmaktadır. Litvin ve Fetter (2006) çalışmalarında bu faydaları, turizm
sezonunun tüm yıla yayılması, destinasyon alt ve üst yapısının geliştirilmesi, turizmin
çeşitlendirilmesi, destinasyon çekiciliğinin ve bilinirliğinin arttırılması, bölgede yeni yatırımları
teşvik etmesi ve destinasyon imajını güçlendirmesi olarak sıralamaktadırlar.
Festivallerin destinasyona etkilerini inceleyen çalışmalarda bu etkilerin genelde olumlu yönleri
ele alınsa da olumsuz etkileri de araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Yerel halkın sosyokültürel yönden olumlu etkilendiğini gösteren çalışmalarda bu etkiler diğer katılımcılarla
etkileşim fırsatı (Dimmock ve Tiyce, 2001), kentsel gurur (Ayazlar ve Ayazlar, 2015),
sanat/spor/müzik aktivitelerine katılım (Quinn, 2005; Rowley ve Williams, 2008), toplumsallık
duygusu (Derrett, 2003) ve esenlik (Yolal vd., 2016) olarak sıralanmaktadır. Bunun yanı sıra bazı
araştırmacılar (Dimmock ve Tiyce, 2001; Small ve Edwards, 2003) festival süresinde ortaya çıkan
araç yoğunluğu, kalabalık ve olumsuz sosyal davranışlarda gözlemlenen artışları festivallerin
olumsuz sosyo kültürel etkileri arasında saymaktadırlar.
Festivallerin etkileri düşünüldüğünde ekonomik etkiler aslında neden bu kadar
önemsendiklerinin bir göstergesi gibidir. Festivallerin ekonomik etkileri önceki araştırmalarda
düzenlendikleri destinasyonda döviz girdisi (Saayman ve Saayman, 2006) vergi gelirlerinde artış
(Kim ve Uysal, 2003), yeni iş fırsatları (Compton ve Lee, 2000), yeni istihdam olanakları (Gürsoy,
vd., 2004) ve yöre halkının gelirlerinde artış (Yolal, Gürsoy, Uysal, Kim ve Karacaoğlu, 2016)
olarak sıralanmaktadır. Festival sürecinde yaşanan olumsuz ekonomik etkiler ise Janeczko vd.,
(2002) tarafından ürün ve gayri menkul fiyatlarında spekülatif artışlar, turistlere çekici gelmeyen
düzenleme maliyetleri, fırsat maliyetleri, yetersiz maliyet tahminleri ve yetersiz yatırım olarak
belirtilmektedir.
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Fiziksel çevreye olan etkileri ele alındığında festivallerin olumsuz etkileri daha çok ön plana
çıkmaktadır. Ekolojik hasar, doğal sistemin değişimi, mimari kirlilik, kültürel mirasın zarar
görmesi ve aşırı kalabalık bu etkilerden ön plana çıkanlarıdır (Gürsoy ve Kendall, 2006; Yolal vd.,
2016). Bunun yanı sıra kültürel mirasın korunmasına yönelik girişimler ve yerel alt yapının
güçlendirilmesi (Janeczko vd., 2002) ise festivallerin olumlu fiziksel çevre etkileri arasında
sayılmaktadır.
Festivaller üzerine yapılan çok sayıda çalışmanın varlığı ve halen daha araştırmacıların ilgi
odağında olması, konunun bibliyometrik açıdan ele alınmaya uygun olduğunu göstermektedir.
Birçok makale çeşitli disiplinlerde bibliyometrik çalışmalar sunmuştur. Özellikle turizm üzerine
Vosviewer ile yapılan araştırmalar, ağırlama ve ağırlama yönetimi (Mulet-Forteza, GenovartBalaguer, Merigo ve Mauleon-Mendez, 2019; Merigo, Mulet-Forteza, Carles, Valencia, Lew,
2019), sorumlu turizm (Segui-Amortegui, Clemente-Almendros, Medina ve Gala 2019), temel
sportif etkinliklerin turizme etkileri ve inovasyon (Chamberlain, Edwards, Lai ve Thwala, 2019),
turizmde kalite, destinasyon ve tüketici algısı (Garrigos-Simon, Narangajavana-Kaosiri ve
Narangajavana, 2019), paylaşım ekonomisi (Sainaghi, Koseoglu, d'Angella ve Mehraliyev 2019)
sürdürülebilirlik, iklim değişimi, sağlık ve yeşil ekonomi (Niñerola, Sanchez-Rebull ve
Hernandez-Lara, 2019) konularındadırlar.
Ayrıca uluslararası literatürde turizm araştırmalarıyla ilgili çok sayıda bibliyometrik çalışmalar
bulunmaktadır. Bunlardan kimileri bibliyometrik analizlerini en etkili dergiler üzerine
yapmışlardır (Hall, 2011; Ruhanen, Weiler, Moyle ve McLennan, 2015; García-Lillo, ÚbedaGarcía ve Marco-Lajara, 2016; Omerzel, 2016; Strandberg, Nath, Hemmatdar ve Jahwash, 2018).
Jamal, Smith ve Watson (2008), turizm çalışmalarında dergi sıralaması ve alıntıların eleştirel bir
analizini sunmaktadır. Goran, Svairi ve Einarsen (2009), turizm ve otelcilik dergilerinin ampirik
özelliklerini incelemişlerdir. Kimi yazarlar da turizm dergilerinde yayınlanan konulara
odaklanmışlardır (Cheng, Li, Petrick ve O' Leary, 2011; Ruhanen, Weiler, Moyle ve Mclennan,
2015; Köseoğlu, Sehitoğlu, Ross ve Parnell, 2016; Jiménez-Caballero ve Molina, 2017; Okumuş,
Köseoğlu, Putra, Doğan ve Yıldız, 2019). Serrano, Sianes ve Ariza-Montes (2019) VOSviewer
programını kullanarak sürdürülebilir turizm alanındaki çalışmaların bibliyometrik analizini
yapmışlardır. Köseoğlu, Rahimi, Okumuş ve Liu (2016), 1976 ve 2016 yılları arasında
konukseverlik ve turizmde gastronomi alanındaki araştırmaların evrimini analiz etmişlerdir.
Bazı çalışmalar da en etkili yazarların yayın sayısını incelemiştir (McKercher, 2008; Benckendorff
ve Zehrer, 2013; Figueroa-Domecq, Pritchard ve Segovia-Pérez, 2015). Hodak ve Krajinovic (2020)
turizmde paylaşım ekonomisi alanında yapılan son araştırmaların incelenmesine yönelik
bibliyometrik bir analiz yapmış ve turizm sektöründe paylaşım ekonomisinin gelişimini ve
önemini ortaya koymaya çalışmışlardır. Köhler, Digiampietri ve Almeida (2019) çalışmalarında
turizm alanında işbirliği ve ortak yazarlık modelini incelemiş ve 14 Brezilya ulusal bilimsel
dergisinde 1990-2016 yılları arasında yayınlanan turizm konulu makalelere bibliyometrik analiz
yapmışlardır. Liu ve Li (2020)’nin ekoturizmin gelişimini incelemeyi amaçladıkları bibliyometrik
araştırmalarında, 1990-2016 yılları arasında Science Citation Index, Social Science Citation Index,
Arts and Humanities Citation Index ve Index to Scientific and Technical Proceedings
veritabanlarında ekoturizm konusunda yapılan akademik çalışmaları incelemişlerdir. Engelli
turizm üzerine bibliyometrik analiz yapan Cunalata, Rosero ve Avila (2021) Science Direct ve
Scopus veritabanlarında bulunan, 2008 ile 2019'un ilk yarısına kadar olan dönemde engelli
turizmi konusunda yapılmış akademik çalışmalar üzerinde durmuşlardır. De Santana, Maracaja
ve Machado (2021) kültür turizmi ve turizm sürdürülebilirliğine yönelik bibliyometrik
çalışmalarında, kültür turizmi sürdürülebilirliğinin büyüme eğilimlerini incelemek amacıyla
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2015-2019 yılları arasında Web of Science veritabanında yayınlanan akademik çalışmaların
bibliyometrik analizini yapmışlardır. Turizm krizleri ve krizlerin destinasyonlar üzerindeki
etkilerini inceleyen Duan, Xie ve Morrison (2021), çalışmalarında sosyal bilimler atıf dizini veri
tabanında yer alan 1991-2020 yılları arası yayınlanmış turizm krizleriyle ilgili makalelerin
bibliyometrik analiz sonuçlarını sunmuşlardır.
Turizm ve festival ilişkisi üzerine yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi ile ilgili az sayıda
çalışma bulunmaktadır. Boyacıoğlu ve Elmas (2019), 2005 ve 2019 yılları arasında Dergipark
Akademik, Google Akademik ve YÖK Ulusal Tez veri tabanlarında turizm ve festival
sözcüklerinin birlikte ele alındığı keşifsel nitelikte bir araştırma gerçekleştirilmişlerdir. Alan ve
Şen (2019), bibliyometrik analiz yardımıyla etkinlik turizmi çerçevesinde gastronomik etkinlik
içerikli çalışmalara yönelik eğilim ve trendleri belirlemeye çalışılmışlardır. Sürme (2020)
Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali katılımcıları üzerinde
yaptığı araştırmada festival kalitesinin davranışsal niyete etkisini belirlemeye çalışmıştır. Bu
çalışma ise uluslararası literatürde turizm ve festival ilişkisini konu edinen yayınları, WOS veri
tabanı üzerinden incelemektedir. Çalışmanın bu yönüyle ilgili araştırmacılara uluslararası
literatürde önde gelen çalışmaların festival ve turizm ilişkisinin hangi eğilimlerde ele aldığını
gösterebilmesiyle katkı sağlaması beklenmektedir. Bu bağlamda 1975-2020 yılları arasında
turizm ve festival ilişkisi ile ilgili WOS veri tabanında yayınlanmış dokümanlar incelenmiştir.

YÖNTEM
Her alanda bilimsel yayınların sayısı son yıllarda büyük artış göstermektedir. Araştırmacılar için
zorluk yaratan bu durum, bilimsel alanda yaşanan gelişmelerin hangi yönde olduğunu, alanın
dinamikleri ve yapısının nasıl evirildiğini ele alan ve çeşitli filtrelemeler yolu ile en önemli
çalışma alanlarının hangileri olduğunu ortaya koyan bibliyometrik yöntemlerin gerekliliğini
ortaya koymaktadır (Demir ve Erigüç, 2018: 97). Bilimsel alanlarda yaşanan gelişmeler ile ilgili
çok farklı bir bakış oluşturan bibliyometrik yöntemler, araştırmacıyı mikrodan makroya doğru
yönlendirmektedir. Bu da araştırmacıya alanın dinamiklerini daha geniş bir perspektifle
inceleme ve anlama imkânı vermektedir (Zupic, 2015).
Bu çalışma 1975-2020 yılları arasında WOS veri tabanında yayınlanmış turizm ve festival ilişkisini
inceleyen çalışmaların bibliyometrik haritalandırmasını yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaca
yönelik olarak 1975-2000 yılları arasında WOS veri tabanında yayımlanan makaleler
incelenmiştir. Bu yönüyle çalışma verilerinin nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan
doküman inceleme tekniği ile toplanmıştır. Bowen (2009) doküman inceleme tekniğini mevcut
kayıt ve dokümanların analizi ve gözden geçirilmesi olarak tanımlamaktadır. Kozak (2014) ise
doküman analizinin dikkat çekici özelliklerini araştırılan konunun geçmişine yönelik derin
bilgiye ulaşılması ve dönem içerisinde meydana gelen değişimin analizi olarak ifade etmektedir.
Veri tabanlarının kimileri diğerlerine göre daha avantajlı olabilmektedirler. Turizm ve festival
ilişkisine yönelik yayınların incelenmesi için WOS veri tabanı seçilmiştir. WOS dışında Google
Akademik ve Scopus veri tabanları da bulunmaktadır. Google Akademik, akademik yayınlara
yapılan atıfları bir arada göstermekte ve buna bağlı olarak dokümanlara atıf sayılarını
derecelendirme imkânı sunması dolayısıyla avantajlıdır. Scopus ise yayınları bölgesel olarak
sistematik şekilde sıralayabilmektedir (Alp ve Ünlü, 2019: 218). WOS veri tabanı daha çok sosyal
bilimlerin yayın içeriğine sahip olması, en eski atıf veri tabanı olması, zengin bir atıf verisi
içermesi ve eski yıllara uzanan bir bibliyografik veri birikimine sahip olmasından dolayı
avantajlıdır (Boyle ve Sherman, 2006). Ayrıca dünyada en prestijli atıf indeksleri olan Science
Citiation Index (SCI), Social Science Citiation Index (SSCI) Art and Humanities Citiation Index

1374

Yasemin AKGÖL ve Gökhan AYAZLAR

(AHCI) ve Emerging Sources Citation Index’i (ESCI) kapsayan bir veri tabanı olarak WOS
dünyadaki birçok nitelikli yayına ulaşma şansı vermektedir (Goodman ve Deis, 2005).
Ulusal literatürde de WOS veri tabanının kullanıldığı bazı çalışmalar bulunmaktadır. Alp ve
Ünlü (2019) turizm ve suç ilişkisinin bibliyometrik analizine yönelik yaptıkları çalışmalarında
WOS veri tabanını kullanmışlardır. Buna gerekçe olarak da WOS veri tabanın sosyal bilimler
alanında çok sayıda dergiyi kapsamasını, farklı parametre, histogram ve sıralamalar
oluşturabilmesine bağlı olarak Scopus veri tabanından daha güçlü bir veri tabanı olduğunu
belirtmişlerdir. Bu bilgiler doğrultusunda WOS veri tabanının üstün avantajlarına dayanarak
çalışmada bu veri tabanının içerdiği verilerden yararlanılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın
araştırma soruları aşağıdaki gibidir:
WOS veri tabanında turizm ve festival ilişkisine yönelik olarak;
® Yapılan yayınlar en çok hangi yıllarda yapılmışlardır?
® Yapılan yayınların yer aldığı kaynaklar nelerdir ve bu kaynaklara yapılan atıf miktarına
göre ağ grafiği nasıl şekillenmektedir?
® Hangi ülkelerden yayın yapılmıştır ve ülkelerin atıf miktarına göre ağ grafiği nasıldır?
® Yapılan yayınların anahtar sözcükleri nelerdir ve bu sözcüklerin birlikte bulunması
durumunun ağ grafiği nasıldır?
® En çok atıf alan yazarlar kimlerdir ve bu yazarların aldıkları atıf miktarına göre ağ grafiği
nasıldır?
WOS veri tabanındaki dokümanları incelemek amacıyla 20 Şubat 2020 tarihinde çevrimiçi bir
tarama yapılarak 1975-2020 yılları arasında 710 adet dokümana yönelik veriler edinilmiştir.
Çalışmanın kapsamı bağlamında WOS veri tabanında konularına göre “turizm” ve “festival”
konuları aranmıştır. Bulunan dokümanlar 562 makale, 129 bildiri, 38 kitap bölümü, 18 erken
erişim sistemi, 10 inceleme, 8 editör notu, 1 kitap, 1 kitap incelemesi, 1 düzeltme (correction), 1
not olarak sıralanmaktadır. Çalışma alanları çoğunlukla Ağırlama-Eğlence-Spor ve Turizm (409),
Yönetim (97), Çevresel Çalışmalar (67), Sosyoloji (52), Ekonomi (40), Disiplinler arası Sosyal
Bilimler (39), Coğrafya (29), Yeşil Sürdürülebilir Bilim Teknolojisi (29), Çevre Bilimleri (26) ve
diğer alanlardan oluşmaktadır.
Veriler araştırılırken “turizm” ve “festival” anahtar sözcükleri WOS veri tabanına yazılarak
“konu”ya göre tarama yapılmıştır. Yapılan aramada yazar adları, yayın yılları, doküman türleri,
kaç yayına atıf yapıldığı ve kaç yayın tarafından atıf aldığı, araştırma alanları ve dergi isimleri
gibi veriler edinilmiştir. Edinilen veriler, Excel ve Bibliyometrik yazılımlardan VOSviewer
programı kullanılarak bulgulara erişilmiştir. VOSviewer bibliyometrik ağların görsel olarak
birbirleriyle ilişkilerini şekil ve renklerle sunan bilimsel bir haritalama programıdır. Program
kullanıcısı yazar, anahtar kelimelerin birlikte bulunma durumlarının analizini ve atıf ağlarının
görsel olarak ortaya konması konusunda birçok bibliyometrik ağ analizi yapabilmektedir.
VOSviewer ortak atıf ağlarından yola çıkarak yayınların veya yazarların ilişkisel ağlarını şekilsel
olarak sunmaktadır. Verilerin görsel olarak sunumunda kullanılan algoritma VOS (Visualization
Of Similarities)tir. VOSviewer esas olarak bibliyometrik ağları analiz etmek için tasarlanmış olsa
da aslında her tür ağ verisine dayalı haritalar oluşturmak, görselleştirmek ve keşfetmek için
kullanılabilmektedir. VOSviewer, Java programlama dilinde geliştirilmiştir (Van Eck ve
Waltman, 2010). VOSviewer benzerliklerin kümelenmesi yöntemini kullanarak özellikle görsel
veriyi yüksek kalitede sunma konusunda çok etkilidir. (Sinkovics, 2016). Bu bilgiler
doğrultusunda bu çalışmada VOSviewer yazılımı ile ağ haritaları oluşturulmuş, temel araştırma
alanları, kaynakları, doküman çeşitleri, dokümanların yayınlandığı ülkeler ve yayınlandıkları
yıllar arasındaki bağlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada anket, mülakat, görüşme,
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deney veya gözlem gibi onay formu gerektiren veya kişisel verilerin korunmasına yönelik izin
gerektiren veri setleri kullanılmadığı için etik kurul raporu sunulmamıştır.

BULGULAR
Yıllara, Makale Sayıları, Atıflar ve Ülkelere Yönelik Bulgular
Festival ve Turizm kavramlarının konu kapsamında WOS veri tabanında aranması üzerine
edinilen doküman bilgileri 1975-2020 yılları arasında toplam 710 yayın olduğunu göstermiştir.
Aşağıdaki tablo 1’de 2013 ve 2018 yıllarında kısmi düşüşler olsa da yıllara göre yayın sayısında
devamlı bir artışın olması festival ve turizm ilişkisinin daha popüler hale geldiğini
göstermektedir.
Tablo1. Turizm ve Festival Kavramına Ait Dokümanların Yıllara Göre Dağılımı

Tablo 1’de yayın yapılan yıllara bakıldığında 117 yayın ile en çok 2019 yılında ve en az yayının
da 1992, 1994, 1995, 1997, 1998 ve 2001 yıllarında yapıldığı görülmektedir. Değerlendirmenin
yapıldığı 45 yıllık süreçte yayımlanan yayın sayısında dengeli bir dağılım bulunmamaktadır ve
yıllık ortalama yayımlanan yayın sayısı 15,7’dir.
Tablo 2. Turizm ve Festival Kavramına Yönelik Dergilerde Kayıtlı Makale Sayısı
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Tablo 2’de görüleceği üzere VOSviewer programı aracılığıyla turizm ve festival kavramlarına
yönelik toplam 562 makaleye ulaşılmıştır. Dergilerde kayıtlı makale sayılarına bakıldığında
Tablo 2’de de görüleceği üzere makalelerin en çok Tourism Management (37), Annals of Tourism
Research (20), International Journal of Event and Festival Management (20), Journal of Travel
Tourism Marketing (19) ve Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism (18) dergilerinde
yayınlandığı görülmektedir.

Tablo 3. Turizm ve Festival Kavramına Yönelik Yayın Kaynakları

Tablo 3’te yer alan turizm ve festival kavramına yönelik yayın kaynaklarını içeren ve en az 30 atıf
sayısına sahip olan dergilere yönelik grafik sunulmuştur. Bu kaynaklar “Tourism Management”
(267 doküman), “Journal of Travel Tourism Marketing” (145 doküman), “Annals of Tourism
Research” (135 doküman), “Sustainability” (126 doküman), “Current Issues in Tourism” (109
doküman) dir.
Tablo 4. Turizm ve Festival Kavramlarını Araştıran Yazarlara Yönelik Akademik İlgi
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WOS veri tabanında 1975-2020 yılları arasında turizm ve festival kavramları ile ilgili yayını olan
yazarlardan en çok atıf alanlar yukarıdaki Tablo 4’te verilmiştir. Tabloya bakıldığında “Melville
Saayman”ın 184 atıfla en fazla akademik ilgi gören yazar olduğu görülmektedir. Saayman
dışında yüksek atıf alan diğer yazarlar “Choong-ki Lee”, “Seongseop Kim”, “Heesup Han”,
“Sanghyeop Lee”dir.

Ülkeler
22%% 14%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
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2%
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2%
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4%
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5% 6% 8%
Amerika

Çin

Avustralya

İngiltere

İspanya

Güney Kore

Güney Afrika

Tayvan

Kanada

İtalya

Endonezya

Türkiye

Brezilya

Hollanda

Romanya

Sırbistan

Yeni Zellanda

İskoçya

İsveç

Danimarka

Fransa

Hindistan

Polanya

Şekil 1. Turizm ve Festival Kavramlarına Yönelik En Çok Atıf Alan Ülkeler

Yukarıda bulunan Şekil 1’de bulunan pasta grafiğinde, turizm ve festival kavramlarına yönelik
sahip oldukları yayınlarla en fazla atıf alan 25 ülke verilen şekilde gösterilmektedir. Şekil 1’de de
görüldüğü üzere turizm ve festival kavramlarını içeren en fazla yayına “Amerika Birleşik
Devletleri” (104) sahiptir. Amerika’nın ardından Çin (100), Avusturalya (84), İngiltere (60),
İspanya (43), Güney Kore (40) ve Güney Afrika (39) gelmektedir.

Turizm ve Festival Kavramlarının Ağ Grafiklerine Yönelik Bulgular
1975-2020 yılları arasında WOS veri tabanında yayınlanmış olan 710 doküman içinde yazarlar
turizm ve festival kavramlarına yönelik toplamda 2221 anahtar kelime belirtmiştir. Bu anahtar
kelimeler arasında birlikte bulunma (co-occurrence) veri matrisi VOSvieverde Şekil 2’deki gibi
oluşmuştur. Verilen matriste konu ağı ile bir görselleştirme sunulmuş olup toplamda 7 kümeye
ayrılmıştır. Kelimelerin birlikteliğine dayanan ağ analizi sonucunda 64 düğümden 286 bağlantı
oluşmuştur. Söz konusu düğümler turizm ve festival alanında kullanılan yazar anahtar sözcüleri,
bağlar ise bu sözcükler arasındaki ilgi durumuna göre bağlantıları ifade etmektedir.
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Şekil 2. Turizm ve Festival Kavramlarına Yönelik Anahtar Kelimelerin Bir Arada Kullanılmasına
Dair Ağ Grafiği
Yukarıda yer alan şekil 2’de de görüldüğü üzere düğümler dairesel yapılıdırlar ve büyüklükleri
ilgili anahtar kelimelerin dokümanlarda daha fazla geçtiğini göstermektedir. Yukarıdaki Şekil
2’de yer alan görselin oluşumunda karmaşık bağlantıları sadeleştirmek adına bir anahtar
kelimenin en az 5 kez kullanılmış olması koşulu konmuştur. Bu şarttan bağımsız olarak en az 1
kez kullanılan anahtar kelimeler toplamda 2221 düğüm iken, en az 5 kez kullanılan anahtar
kelimelerle oluşturulan düğümlerin toplamı 64’tür. Sonuç olarak kullanım oranı en sık kullanılan
anahtar kelimeler değişmemektedir. Şekil 2’de görüleceği üzere en fazla kullanılan bu anahtar
kelime 75 kez kullanımla “turizm”dir ve Şekil 2’de de en büyük dairesel merkeze bu anahtar
kelime sahiptir. En fazla kullanılan diğer anahtar kelimeler çoğul ve tekil yapılarıyla festivaller
(64 kez) ve festival (53 kez) olarak görülmektedir. 10 defadan fazla kullanılan diğer kelimelere
baktığımızda bunlar sırasıyla ‘etkinlikler’, ‘memnuniyet’, ‘kültürel turizm’, ‘motivasyon’,
‘etkinlik turizmi’, festival turizmi’, ‘sürdürülebilirlik’, ‘etkinlik’, ‘yemek turizmi’, ‘otantiklik’,
‘vefa’, ‘etkinlik yönetimi’, ‘pazar bölümleme’, ‘kültür’, ‘müzik festivali’, ‘sürdürülebilir turizm’
ve ‘gastronomi turizmi’dir. Bu kavramlar arasında turizm en çok festival, festivaller, etkinlikler,
festival turizmi, motivasyon, memnuniyet, kültür ile bağlantı kurmuştur ve aralarında da en çok
‘festivaller’le güçlü bir bağ oluşturmuştur.
Şekil 3’te yazarların atıf alma ağ grafiğini oluşturmak üzere 1975- 2020 yılları arasında WOS veri
tabanında turizm ve festival kavramlarına yönelik 710 doküman en az 1 kez kullanılmış olma
koşulu ile WOSviever’de arandığında 342 düğümün birbirleriyle bağlantı kurduğu
görülmektedir. Bu 342 düğümün 147’si birbirleriyle daha yoğun bir bağ içinde olduğundan Şekil
3’te bu 147 düğüm ve 35 küme ve 562 bağlantıya yönelik görsel sunulmuştur. Şekil 3’de
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görüldüğü üzere en büyük daireler en çok dokümandan atıf alan ve en yüksek bağlantı kuvveti
olan kaynakları göstermektedir. Bu bağlamda “Tourism Management” dergisinde yayınlanan bir
çalışma 39 farklı kaynaktan toplamda 1646 atıf almıştır. Tourism Management’in ardından 22
farklı kaynaktan 2463 atıf alan “Annals of Tourism Research” kaynağı gelmektedir. Bu iki
kaynağın diğer kaynaklarla kıyaslandığında birbirlerine en fazla atıf veren kaynaklarlar olduğu
da görülmektedir.

Şekil 3. Turizm ve Festival Kavramlarına Yönelik Kaynak ve Atıfların Ağ Grafiği

Şekil 4. Turizm ve Festival Kavramlarına Yönelik Yazarların Atıf Alma Durumunun Ağ Grafiği
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WOS veri tabanında turizm ve festival kavramlarına yönelik 710 dokümanın atıf durumuna göre
ağ grafiğine baktığımızda yayın sayısı en az 1 ve en az 1 atıf almış yazarları VOSviewer’da Şekil
4’teki gibi görselleşmiştir. Toplamda yazarların 822 dokümanda 287 kümede birbirleriyle 1000
bağlantısı oluşmuştur. Şekil 4’te dairelerin büyüklüğü dokümanlarda ilgili yazarın adının daha
çok geçtiğini ifade etmektedir. Şekilde de görüldüğü üzere toplam 21 kaynaktan 184 atıf alarak
en geniş dairesel şekilde “Melville Saayman” ve ardından 11 kaynaktan 134 atıf alarak ikinci en
geniş dairede “Choong-ki Lee” yer almaktadır.

Şekil 5. Turizm ve Festival Kavramlarının Çalışıldığı Ülkelere Yönelik Ağ Grafiği
WOS veri tabanında turizm ve festival kavramlarının çalışıldığı toplam ülke sayısı 74’tür.
Grafiğin daha sade ve anlamlı olabilmesi için her bir ülkenin en az 3 doküman ve en az 1 atıf alma
koşulu oluşturulmuş ve bağlı ülke sayısı 42’ye düşmüştür. Toplamda 42 ülkeye ait 9398 atıf, 365
bağlantı ve 8 küme oluşmuştur. Ağ grafiğinde de görüleceği üzere en çok atıf alan ülke 2561 atıfla
Amerika Birleşik Devletleridir. Amerika 102 kaynaktan atıf alarak ilk sırada yer alırken onu 101
kaynaktan 369 atıf alan Çin takip etmektedir. Amerika ve Çin dışında Avustralya, İngiltere,
Güney Kore, İspanya, Tayvan, Kanada, İtalya, İskoçya, Güney Afrika, Portekiz ve İsveç turizm
ve festival kavramlarını içeren çalışmalarıyla en fazla atıf alan ülkelerdir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Turizm ve festival ilişkisine yönelik bibliyometrik haritalandırma yapma amacıyla
gerçekleştirilen bu çalışmada, 1975-2020 yılları arasında WOS veri tabanında turizm ve festival
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ilişkisini inceleyen dokumanlar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme çalışmanın araştırma
sorularına cevap vermeye yönelik olarak öncelikle yayın yılları, kaynak dergiler, atıflar
üzerinden çokluk-azlık bakış açısıyla tablolar üzerinden yapılmıştır. Daha sonra anahtar
kelimelerin bir arada kullanılması, kaynak ve atıfların, yazarların atıf alma durumu ve
kavramların çalışıldığı ülkelerin değerlendirilmesine yönelik ağ grafikleri ile gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çalışmalar kapsamında turizm ve festival kavramlarının WOS veri tabanında aranması
üzerine 1975-2020 yılları arasında toplam 710 doküman olduğu ve 117 yayın ile en çok 2019
yılında en az yayının da 1992, 1994, 1995, 1997, 1998 ve 2001 yıllarında yapıldığı ortaya çıkmıştır.
VOSviewer programı aracılığıyla turizm ve festival kavramlarına yönelik toplam 562 makaleye
ulaşılmıştır. Dergilerde kayıtlı makale sayılarına bakıldığında makalelerin en çok “Tourism
Management” ardında “Annals of Tourism Research” dergilerinde yayınlandığı görülmektedir.
Ayrıca “Tourism Management” dergisinde yayınlanan bir çalışmanın 39 farklı kaynaktan
toplamda 1646 atıf alması, derginin en fazla atıfa sahip dergi olduğunu göstermektedir.
WOS veri tabanında 1975-2020 yılları arasında turizm ve festival kavramları ile ilgili yayını olan
yazarlardan en çok atıf alan yazar “Melville Saayman” ve ardından “Choong-ki Lee”
gelmektedir. Ayrıca turizm ve festival kavramlarını içeren dokümanların anahtar kelimelerinde
en çok “turizm”, “festival”, “festivaller” kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 10’dan fazla kullanılan
diğer kelimelere baktığımızda bunlar ‘etkinlikler’, ‘memnuniyet’, ‘kültürel turizm’, ‘motivasyon’,
‘etkinlik turizmi’, festival turizmi’, ‘sürdürülebilirlik’, ‘etkinlik’, ‘gastronomi turizmi’,
‘otantiklik’, ‘vefa’, ‘etkinlik yönetimi’, ‘pazar bölümleme’, ‘kültür’, ‘müzik festivali’ ve
‘sürdürülebilir turizm’ olarak sıralanmaktadır.
WOS veri tabanında turizm ve festival kavramlarının çalışıldığı toplam ülke sayısı 74’tür. Ülkeler
açısından bakıldığında turizm ve festival kavramlarını içeren en fazla yayına “Amerika Birleşik
Devletleri” (%14) ve “Çin”in (%14) sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca en çok atıf alan ülke 2561
atıfla Amerika Birleşik Devletleridir. Amerika 102 kaynaktan atıf alarak ilk sırada yer alırken onu
101 kaynaktan 369 atıf alan Çin takip etmektedir. Amerika ve Çin dışında Avustralya, İngiltere,
Güney Kore, İspanya, Tayvan, Kanada, İtalya, İskoçya, Güney Afrika, Portekiz ve İsveç de turizm
ve festival kavramlarını içeren çalışmalarıyla en fazla atıf alan ülkelerdir.
Türkiye her ne kadar turizm ve festival kavramlarını çalışan 74 ülke içinde yer alsa da turizm ve
festival kavramlarını içeren yayın oranı %2’lik bir değere sahiptir. Ülkemizde bir yıl içerisinde
farklı içeriklere sahip binde fazla festival düzenlendiği (Giritlioğlu, Olcay ve Özekici, 2015)
düşünüldüğünde bu oran oldukça düşük olarak değerlendirilebilir. Halbuki ülkemizde
düzenlene festival sayısı ve niteliği düşünüldüğünde ülke imajını geliştirecek, kültürel dokuyu
yansıtacak ve yaşatacak uluslararası çalışmalar için önemli bir potansiyele sahip olduğu
değerlendirilebilir. Turizm ve festival kavramlarını WOS veri tabanında çalışan ve bu konuda
atıf alan yazar sayımızın artması ile bu potansiyelin kullanılması söz konusu olacaktır.
Turizm ve festival kavramlarını içeren dokümanların anahtar kelimelerinde en çok kullanılan
turizm ve festival anahtar kelimeleri dışında etkinlik turizmi, festival turizmi, kültürel turizm,
gastronomi turizmi, müzik festivali, sürdürülebilir turizm, otantiklik ve kültür gibi kavramlar da
anahtar kelime olarak kullanılmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda ‘turizm’ ve ‘festival’
kavramlarıyla birlikte bahsi geçen diğer anahtar kelimelerin araştırma kavramı olarak ele
alınması bu konudaki araştırma sonuçlarını zenginleştirecektir.
Elde edilen bulguların turizm ve festival alanında çalışmayı planlayan araştırmacılar için,
literatür taramalarında hangi dergileri taramaları gerektiği, hangi yazarların eserlerinin
okunması gerektiği ve kullanacakları ilişkili kavramlar üzerinden yönlendirici bir etkisinin
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olması beklenmektedir. Bu yönlendirmeler literatüre katkı sunmak isteyen araştırmacılar için
kritik bilgiler olarak değerlendirilmektedir.
Bu çalışma WOS veri tabanında yer alan dokümanların incelenmesinden oluşmaktadır. Bu
durum çalışmanın temel sınırlılığını oluşturmaktadır. WOS veri tabanında turizm ve festival
kavramlarını konusuna göre taranmış ve toplamda 710 dokümana ulaşılmıştır. Turizm ve festival
kavramlarına yönelik daha fazla kaynağa ulaşılması açısından ileride yapılacak araştırmalarda
SCOPUS gibi veri tabanları da incelenebilir. Farklı veri tabanlarında da yapılacak incelemeye
bağlı olarak araştırma genişletilebilir ve sonuçları genelleştirilebilir.
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Öz
Bisiklet turizmi, bir dizi ekonomik, sosyal ve çevresel fayda sağlama potansiyeline sahip,
büyüyen bir niş turizm pazarıdır. Çalışmanın amacı bisiklet turizmi açısından bisiklet dostu şehir
uygulamalarının tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda sosyal medya uygulaması olan
Twitter’da 2013 Haziran- 2021 Ocak tarihleri arasında “bisiklet dostu şehirler”, “bisiklet dostu
kentler”, “bisiklet şehri” başlıkları ile yapılan 123 paylaşım (tweet) araştırma verisini
oluşturmaktadır. Elde edilen veriler Maxqda nitel analiz programı aracılığıyla içerik analizine
tabi tutulmuştur. Sonuç olarak bu konuda en fazla paylaşım 2020 yılında yapılmış olup,
paylaşımların içeriğinde, bisiklet dostu şehirler, şehirlerin bisiklet dostu uygulamaları, rekreatif
faaliyet açısından bisikletin değerlendirilmesi ve bisiklet kullanımı ile ilgili ifadeler
bulunmaktadır. Bisiklet dostu şehir olarak, ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, Kolombiya, Macaristan, Norveç ve Türkiye’den kentlerin
gösterildiği tespit edilmiştir.
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Abstract
Bicycle tourism is a growing niche tourism market with the potential to deliver a range of
economic, social and environmental benefits. The aim of the study is to determine bicycle-friendly
city applications in terms of bicycle tourism. For this purpose, 123 posts (tweets) made on Twitter,
a social media application, between June 2013 and January 2021 with the titles "bicycle friendly
cities", "bicycle friendly towns", "bicycle city" constitute the research data. The data obtained were
subjected to content analysis through the Maxqda qualitative analysis program. As a result, the
most sharing on this issue was made in 2020, and the posts included expressions about bicyclefriendly cities, the practices of cities, the evaluation of recreational activities and the use of
bicycles. It has been determined that cities in the US, Germany, Austria, Belgium, Denmark,
Finland, France, Netherlands, Spain, Colombia, Hungary, Norway and Turkey have been
displayed as Bicycle-friendly cities.
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GİRİŞ
Evrensel olarak neredeyse motorlu taşıtlar etrafında tasarlanan kentsel alanlar, hava kirliliği,
trafik sıkışıklığı, fiziksel ve zihinsel sağlığın bozulması ve iklim değişikliği gibi önemli zorluklarla
karşı karşıyadır (ARUP, 2019). Meydana gelen bu çevre kirliliği, artan yakıt tüketimi, sürekli
trafik sıkışıklığı ve sağlığın bozulması şehirlerde insan hayatını tehdit eden ana sorunlardan
bazılarıdır. Genel olarak motorlu taşıtların yerine bisikletin tercih edilmesi sonucunda kentsel
hareketlilik, çevresel ve sosyal fayda açıdan iyileşmeler meydana gelmektedir. Sağlığı geliştiren,
çevreye zarar vermeyen ve mali açıdan yararlı seyahat biçimleri olarak yürüme ve bisiklet
sürmenin bireylere ve topluma sağladığı faydalar artık bilimsel çalışmalar ile desteklenmiş ve
giderek daha fazla kabul görmüştür (Handy, 2020:169). Şehirlerin bisiklet kullanımına daha
uygun ve bisiklete binmeyi daha çok teşvik edecek şekilde geliştirilmesi, sadece akademik
araştırma düzeyinde değil, aynı zamanda mesleki uygulamada da en önemli kentsel trendlerden
biri olarak kabul edilmektedir. Bisiklet dostu şehir (Bicycle Friendly City-BFC) kavramı, özellikle
Avrupa ülkelerinde, 21. yüzyılda kentsel gelişim planlarının ana hedeflerinden biri olarak
uluslararası alanda ortaya çıkmıştır (Zayed, 2016:211). Kentsel tasarımında bisiklet dostu
uygulamaların hayata geçirilmesi sayesinde bisiklet kullanım oranının yükseldiği
varsayılmaktadır (Titze, Krenn ve Oja, 2012:29). Handy (2020) çalışmasında, yaya ve bisiklet
dostu şehirleri, insan dostu şehirler olarak da nitelendirmektedir. Şehirlerin bisiklet dostu
uygulamaları hem kalkınma aracı olarak hem de alternatif bir turizm türü olan bisiklet
turizminden daha fazla pay almaları açısından önem arz etmektedir.
Bisiklet turizmi; macera turizmi (Lamont, 2009), eko-turizm (Sağlık vd., 2014), sürdürülebilir
turizm (Soyalp, 2018) ve sorumlu turizm (Neves ve Esperança, 2011) ile ilişkilendirilmekle
birlikte turizm sektöründe önemli bir niş pazar oluşturmaktadır. Literatür taraması sonucunda
bisiklet turizmi ile yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde; bisiklet turizmi ve ekonomik
kalkınma (Pratte, 2006; Beierle, 2011; Lee, 2015), bisiklet turizmi (Simonsen, 1998; Lamont, 2009;
Chang ve Chang, 2013), bisiklet turizmi ve motivasyon (Faulks vd., 2008), bisiklet dostu şehirlerin
yollarının güvenliği (Wesley, 2011), bisiklet kullanımı ve bisiklet turizmi (Neves ve Esperança,
2011), tatil bisikleti için bisiklet paylaşımı (Kaplan, 2014), bisiklet dostu olmaya yönelik kentsel
hazırlık durumu (Zayed, 2016), bisiklet turizminde destinasyon ve etkinlik yönetimi (Buning ve
Gibson, 2016), bisiklet turizmi katılımcılarının tatil deneyimi (Soyalp, 2017), sürdürülebilirlik ve
bisiklet turizmi (Gazzola, 2018), alternatif turizm türü (Duran, Sevinç ve Harman, 2018), kentsel
bisikletlenebilirlik endeksi (Titze, 2012; Arellanaa vd., 2020; Chevalier ve Xu, 2020; Kamel vd.,
2020), bisiklet paylaşımı (Lyua, 2020) ve bisiklet turistleri için önemli olan altyapı faaliyetleri
(Griswold vd., 2011; Strauss ve Miranda-Moreno, 2013) konularının çalışıldığı ortaya çıkmıştır.
Bisiklet dostu şehir uygulamalarının bisiklet turizmi bağlamında inceleyen bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Bu doğrultuda araştırmada sosyal medya platformu olan Twitter’dan, bisiklet
dostu şehirlere yönelik yapılan paylaşım verilerinin içerik analizi sonucunda şehirlerde bisiklet
dostu uygulamaların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma bisiklet dostu şehir uygulamalarının
bisiklet turizmi kapsamında turistik bir çekicilik unsuru ve destinasyon tanıtım aracı olarak
değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

LİTERATÜR
BİSİKLET TURİZMİ
Bisiklet, modern yaşamda kısa mesafe ulaşım aracı olarak kabul edilmektedir (Cengiz ve
Kahvecioğlu, 2016:56). Bisikletin, kadın-erkek ve çocuklar-yetişkinler gibi kullanıcı özelliklerine
ve aktivitelere göre çeşitli türleri bulunmaktadır. İki kişilik (tandem, çocuk alıştırma bisikleti), üç
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tekerlekli (pedi-cab), kargo bisikleti ve polis bisikleti, dünya çapında iyi bilinen bisiklet
türlerindendir. Bisiklet, çocukların ve gençlerin vücutlarının sağlıklı büyümesine, yetişkinlerin
kalp ve damarlarını etkileyen birçok hastalığı önlemesine katkı sağlamaktadır (Bauman ve Rissel,
2009). Kadınlar bisikletli bir topluluğun “gösterge türü” olarak görülmektedir. Çünkü kadınlar
tarafından yapılan bisiklet gezilerinin oranı, bisiklet koşullarının ne kadar güvenli olarak
algılandığını ölçmek için önemli bir göstergedir. Vancouver, British Columbia ve Portland gibi
şehirlerde kadınlar için kapsamlı bisiklet programları bulunmaktadır (Barney, 2018:3). Amerikan
Bisikletliler Ligi 2012'de "Kadın Bisikleti" kampanyasını daha fazla kadının bisiklete binmesini
sağlamak amacıyla başlatmıştır (Handy, 2020:178). Bisiklet aynı zamanda önemli bir turistik ürün
haline gelmiştir.
19. yüzyılın sonlarında başlayan bisiklet turizmi (Lamont, 2009) günümüzde, hızlı bir ivme
kazanmıştır (Weston vd., 2012). Ritchie (1998:569) bisiklet turizmini, 24 saatten daha uzun süre
rekreatif amaçlı yapılan tatillerde bisikletli tüm faaliyetler olarak tanımlamaktadır. Sustrans
(1999) bisiklet turizmini, ziyaretin temel ve önemli bir parçası olan bisiklet ile evden uzakta
yapılan günlük ziyaretler olarak tanımlamıştır. Faulks, Ritchie ve Dodd (2008:3) bisiklet
turizmini, bir bisiklet etkinliğini izlemeyi, bağımsız veya organize bisiklet turlarına katılmayı
içeren bir turizm türü olarak ifade etmektedir. Lamont (2009), bireylerin bisiklet kullanıcısı
olduğu tatilleri aktif bisiklet turizmi ve bisiklet etkinliklerini izlemek amacıyla yapılan pasif
bisiklet turizmi olarak iki sınıflandırmaya tabi tutmaktadır. Bu tanımların ortak noktası, gezinin
ana amacı olmayan tesadüfi bisiklet, bisiklet turizmi olarak değerlendirilmemesidir (Faulks vd.,
2008:3). Neves ve Esperança (2011:193) bisiklet turizmini, çevre dostu, fiziksel ve psikolojik refahı
artıran, olağanüstü deneyimler sunan, kişisel gelişime katkı sağlayan sorumlu turizm gelişiminin
bir parçası olan yeni bir turizm biçimi şeklinde tanımlamaktadır. Sağlık vd. (2014:84), bisiklet
turizminin gelişmesinde bu sporu yapanların doğrudan katkıları olduğunu belirtmiştir.
Dünyada bisiklet turizmi kapsamında İtalya, İspanya, Macaristan, Polonya (Weston vd., 2012),
Avustralya (Faulks vd., 2007), Güney Afrika (Streicher ve Saayman, 2010), Finlandiya (Soyalp,
2018), Himalayalar ve Kenya’da çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir (Sağlık vd., 2014:84).
Türkiye’den bu aktivitelere örnek olarak, Muğla (Aşan ve Akoğlan Kozak, 2015), İzmir (İçöz vd.,
2018), Konya (Ünüvar vd., 2017), Çanakkale (Duran vd., 2018) ve Burhaniye (Uğuz ve Özbek,
2018) illerinde gerçekleştirilen etkinlikler gösterilebilir.
Bisiklet turizmi kapsamında düzenlenen etkinlikler yerel ekonomiyi canlandırarak gelir elde
edilmesine katkı sağlamaktadır (Uğuz ve Özbek, 2018:86). Bisiklet organizasyonlarının yanı sıra
organizasyon katılımcıları ve izleyiciler tarafından da dışarıdan parasal girdi akışı mevcuttur
(Arup, 2005). Ayrıca bisiklet turizminin sosyal ve çevresel açıdan da bir takım faydaları
bulunmaktadır. Sosyal açıdan, benzer ilgi alanlarına sahip insanlar arasındaki etkileşimin yanı
sıra, aerobik kapasitenin iyileştirilmesi ve obezite ile mücadele gibi genel olarak sağlıkla ilişkili
faydaları içermektedir (Gibling, 2006). Bisiklet turizminin çevresel açıdan faydası esas olarak
kirletici olmayan ve sürdürülebilir alternatif bir ulaşım şekli olarak kullanılmasıyla ilgilidir
(Goeft ve Alder, 2001).
Bisiklet ile çeşitli aktiviteler yapan turistler, genellikle doğaya zarar vermeyen eko turizm
faaliyetlerini daha çok tercih etmektedirler (Sağlık vd., 2014:84). Bisiklet turistlerinin yeni
insanlarla tanışma, bağımsızlık, başarı, gerginlikten uzaklaşma, kendi kendini anlayabilme
yeteneği, benzer değerleri paylaşma, doğadan zevk alma, öğrenme, fiziksel zindelik, aileyle
birlikte olma, nostalji gibi birçok deneyim yaşadığı belirtilmektedir (Aşan ve Akoğlan Kozak,
2015). Bisiklet turistlerinin ziyaret noktalarında altyapı faaliyetleri yetersizliği onlar için risk
oluşturmaktadır. Örneğin, Çek Cumhuriyeti'nde ölümle sonuçlanan bisiklet kazalarının en
önemli nedeni hızlı hareket eden motorlu taşıtlardır, bu nedenle altyapı, bisiklet turizmi için çok
önemli bir unsurdur (Soyalp, 2018). Önemli olan diğer unsurlar ise, yiyecek ve içecek tesisleri,
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hava durumu, normal yollar ve konaklama tesislerinin olduğu belirtilmektedir (Lee, Chen ve
Huang, 2014). Bisikletinde fazla yiyecek ve içecek taşıyamadığından ihtiyaçlarının dış kaynak
kullanımı ile alınması bisiklet turisti için önemlidir (Lamont, 2009).

BİSİKLET DOSTU ŞEHİRLER
Uzun yıllardır motorlu ulaşım araçlarına aşırı bağımlılıktan sonra bu araçların olumsuz çevresel
etkileri kabul edilmiş ve dünyanın çoğu şehri yaşam kalitelerini artırmak için motorsuz ulaşım
araçlarının kullanılmasını önemsemeye başlamıştır. Bisiklet, motorlu taşıtlara karşı etkili bir
alternatif olarak kabul edilmektedir. Ayrıca günümüzün geleneksel şehirlerini bisiklet dostu
şehirlere dönüştürmek, kalkınma planlarının temel hedeflerinden biri olarak görülmektedir
(Zayed, 2016:210). Yerel yönetimlerin, şehri araba dostu olmaktan çok insan dostu ve çevre dostu
yapmaya odaklandığı belirtilmektedir (Kristinsdottir, 2012). Bu tür bir şehir, bisiklet sürmek için
daha uygun alanlar yaratmaya çalışmaktadır. Bisiklet temelli kentsel gelişim, ek arazi geliştirme
ihtiyacını azaltarak ve kentleşme oranlarını düşürerek, biyolojik çeşitliliği ve habitatları
koruyarak olumlu ekolojik etkilere sahiptir. Sürdürülebilir bir ulaşım şekli olarak bisiklete
binmenin öneminin anlaşılmasıyla, "bisiklet dostu şehir" terimi tüm dünyada kullanılmaya
başlanmıştır (Zayed, 2016:212-13).
Kuzey Amerika'da kullanılan bisiklet dostu şehir terimi, bisiklet sürmeyi ana ulaşım şekli
yapmak için gerekli altyapıya, ulaşım politikalarına ve toplumsal mutabakata sahip bir şehri
ifade etmektedir (Kristinsdottir, 2012). Bisiklet dostu şehirlerin bölgesel özellikleri (ör. yapılı
çevre, ağ yapılandırması, sosyo-demografi ve arazi kullanımı), bisiklet sürmenin çekiciliğini ve
güvenliğini etkilemektedir (Kamel, Sayed ve Bigazzi, 2020). Araştırmalar, bisiklet gezilerinin
bisiklet altyapısı, trafik güvenliği, konfor ve çekicilik, istihdam yoğunluğu ve arazi kullanımı gibi
çevre özellikleriyle olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir (Griswold vd., 2011;
Strauss ve Miranda-Moreno, 2013). Ayrıca bisiklet kullanma potansiyelinin, hava durumu ve
kültür gibi faktörlerden etkilendiği belirtilmektedir (Handy, 2020:171). Bu nedenle, bisiklet
kullanımına uygun kentsel alanların tasarımı, çok boyutlu anlamda sürdürülebilir olan şehirlerin
gelişmesi için gereklidir. Şehirlerde genel olarak, iki tür bisiklet paylaşım planı vardır. İlki,
yerleştirilmiş bisiklet paylaşım planı olarak bilinir; bu, bisikletlerin bir yerleştirme istasyonundan
ödünç alınabileceği, kullanılabileceği ve daha sonra başka bir yerleştirme istasyonuna iade
edilebileceği anlamına gelir. Washington, D.C., Montreal, Berlin ve Paris gibi bazı batı şehirleri,
yerleşik bisiklet paylaşım planları uygulamaktadır. İkinci tür, sabit istasyonları olmayan bisiklet
paylaşım şemasıdır. Kullanıcılar, bir akıllı telefon uygulamasını kullanarak bisikletleri herhangi
bir yerden kolayca bulabilir ve kilidini açabilir. Bunlar, Şangay, Pekin ve Guangzhou gibi bazı
Çin mega şehirlerinde yaygındır (Lyua vd., 2020).
Bisiklet, ulaşımla ilişkili çevresel etkileri azaltmanın yanı sıra, uygun fiyatlı bir ulaşım yöntemi
ve sağlığı iyileştirmenin bir yolu olarak yeniden ilgi görmektedir (Barney, 2018:1). Bu nedenle
destinasyon yönetim örgütleri, halk sağlığını korumak ve şehrin yaşam ortamının
iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla aktif ulaşım şekillerinden yürüme ve bisiklet
kullanımını teşvik etmeye başlamıştır (Kamel, Sayed ve Bigazzi, 2020). Bisiklet hem yetişkinler
hem de çocuklar için, fiziksel aktivite, hareketlilik fırsatı, sağlıklı bir yaşam ve ekonomik tasarruf
sağlaması açısından oldukça faydalıdır (Oja vd., 2011). Ayrıca kilo kontrolü ve obezitenin en aza
indirilmesi bisiklete binme ile pozitif yönde ilişkilidir (Bassett vd., 2008). Özetle bisiklet,
yolcuların fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştirir, araç emisyonlarını ve seyahat sürelerini azaltır
ve maliyet tasarrufu sağlar. Bireylere ve topluma sunduğu çok çeşitli faydalar nedeniyle,
dünyadaki birçok hükümet bisiklet sürmeyi teşvik etmek için girişimleri ve politikaları teşvik
etmektedir (Arellanaa vd., 2020:310). Bu doğrultuda bisiklet dostu şehirlerin tespit edilmesinde
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Copenhagenize Index’i önemli bir yere sahiptir. Kentsel tasarım danışmanlığı yapan
Copenhagenize Index’i, 2011'den bu yana her iki yılda bir bisiklet dostu şehirleri seçmektedir.
Bisiklet dostu şehirlerin seçiminde yapılan puanlamada, bisiklet altyapısı, bisiklet olanakları,
trafik koşulları, güvenlik göstergeleri, kadın-erkek dengesi, bisiklet imajı, kargo bisikletler, ortak
bisiklet programı, siyasilerin ve sivil toplum örgütlerinin politikaları, şehir planlaması gibi
kriterler göz önüne alınmaktadır (www.copenhagenizeindex.eu) Copenhagenize Index’inin 2019
raporuna göre bisiklet dostu şehirlerin sıralaması aşağıda Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Bisiklet Dostu Şehirlerin Sıralaması
Sıralama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2011
Amsterdam
Kopenhag
Barselona
Berlin
Tokyo
Münih
Paris
Montreal
Dublin
Budapeşte
Hamburg
Guadalajara
Portland
Stockholm
Helsinki
Londra
San Francisco
Rio de Janeiro
Viyana
New York

2013
Amsterdam
Kopenhag
Utrecht
Seville
Bordeaux
Nantes
Antwerp
Eindhoven
Malmö
Berlin
Dublin
Tokyo
Münih
Montreal
Nagoya
Rio de Janeiro
Barselona
Budapeşte
Paris
Hamburg

2015
Kopenhag
Amsterdam
Utrecht
Eindhoven
Malmö
Nantes
Bordeaux
Strasbourg
Antwerp
Seville
Barselona
Lübliyana
Dublin
Benos Aires
Berlin
Minneapolis
Paris
Hamburg
Münih
Montreal

2017
Kopenhag
Utrecht
Amsterdam
Strasbourg
Malmö
Bordeaux
Antwerp
Lübliyana
Tokyo
Berlin
Barselona
Viyana
Paris
Seville
Münih
Nantes
Hamburg
Helsinki
Oslo
Montreal

2019
Kopenhag
Amsterdam
Utrecht
Anvers
Strasbourg
Bordeaux
Oslo
Paris
Viyana
Helsinki
Bremen
Bogota
Barcelona
Lübliyana
Berlin
Tokyo
Taipei
Montreal
Vancouver
Hamburg

Günümüzde Avrupa, Amerika ve Avustralya'daki birçok şehir, bisikleti birincil ulaşım aracı
olarak yeniden canlandırmak için girişimde bulunmaktadır (Buehler ve Pucher, 2012). Hollanda
bu konudaki yoğun çalışması ile 1970'lerde azalan uygulamaları yeniden keşfetmiş ve kısa süre
sonra "bisiklet sürme ülkesi" imajını geliştirmiş (Chevalier ve Xu, 2020:67) olup, Copenhagenize
Index’inde 2011 ve 2013 yıllarında Amsterdam şehri ile ilk sırada yer almıştır. 2015, 2017 ve 2019
yıllarında bisiklet dostu şehirler sıralamasında ilk sırada yer alan Kopenhag’ın bisiklet dostu
uygulamalarına en iyi örnek "Döngü Yılanı Köprüsü" (Danca Cykelslangen) olarak bilinen
Kopenhapen'deki en ikonik bisiklet yolu gösterilebilir. Bu üst geçit, 2014 yılında açılan ve günde
20.000'den fazla bisikletçiye ev sahipliği yapan 230 metre uzunluğunda bir gökyüzü köprüsüdür.
Parlak turuncu rengi ve bütün gece yanık olan LED ışıkları ile tanınmaktadır (kp15.kk.dk).
Özetle bisiklet kullanımı, insanların zihinsel ve fiziksel gelişimine, şehirlerin çevresel, sosyal,
ekonomik kalkınmasına ve yaşanabilirliğine katkı sağmaktadır. Turizm sektörü açısından ise,
bisiklet kullanımı önemli bir turistik ürünü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, bisiklet
turizmi kapsamında bisiklet dostu şehir uygulamaları incelenmiştir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırmanın amacı bisiklet turizmi kapsamında bisiklet dostu şehir uygulamalarına yönelik
sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi ve bu uygulamaların tespit edilmesidir. Bu

1393

F. Kübra AYLAN

amaç doğrultusunda araştırma metodu olarak, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel
araştırma yöntemi sosyal bilimler alanında son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır (Çelik vd.,
2020:380). Nitel araştırma, incelediği probleme ilişkin sorgulayıcı, yorumlayıcı ve problemin
doğal ortamındaki biçimini anlama uğraşı içinde olan bir yöntemdir (Baltacı, 2019:369). Nitel
çalışmalarda, analiz süreci esas olarak ham verilerin hacmini azaltarak büyük miktardaki
verilerin özü anlaşılmaya çalışılır (Patton, 2014). Özü çıkarılan küçük parçalar genel söylemi
oluşturmada önemli rol oynar. Nitel araştırmalar incelikli ayrıntıları ve nitelikleri temel alarak,
olanı anlamak yerine onu göstermeye ve bir anlamda duyguyu iletmeye odaklanmaktadır. Bu
şekilde araştırmada veriler derinlemesine betimlenmekte, yorumlanmakta ve çalışmada kişilerin
bakış açılarının anlaşılması amaçlanmaktadır (Mamur, 2012:4-5).
Araştırmada yazılı belgelerin ayrıntılı olarak taranması yoluyla doküman/metin incelemesi
yöntemi kullanılmıştır (Creswell, 2002). Sosyal medya uygulaması olan Twitter’da 2013 Haziran2021 Ocak tarihleri arasında “bisiklet dostu şehirler”, “bisiklet dostu kentler”, “bisiklet şehriler”
başlıkları ile yapılan 123 paylaşım (tweet) araştırma verisini oluşturmaktadır. Elde edilen veriler
içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi genellikle çok sayıdaki metin içeriklerinin ortak
yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla, önemli olan anlamların yapılandırılmasına ve
sınıflandırılmasına yönelik, nitelden nicele doğru genelleştirmeyi sağlayan bir yorum biçimidir
(Gökçe, 2006:17-18; Karadağ, 2015:5). Çalışmada verilerin teker teker okunması yoluyla kod ve
kategorilere dayalı olarak araştırma bulguları oluşturulmuştur (Merriam, 1998:58). Bu
araştırmada kodlamalar, verilerden çıkarılan kavramlara göre yapılmıştır (Strauss ve Corbin,
1990). Araştırmada nitel veri analizi için MAXQDA 2018 programı kullanılmıştır. MAXQDA
vaka temelli nitel veri analiz sürecinde araştırmacıları desteklemektedir (Kuckartz ve Kuckartz,
2002). Araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur:
v Twitter’da bisiklet dostu şehirlere yönelik yapılan paylaşımların içeriklerine göre kategorik
dağılımı nasıldır?
v Twitter’da bisiklet dostu şehirlere yönelik yapılan paylaşımların yıllara göre dağılımı
nasıldır?
v Twitter’da bisiklet dostu şehirlere yönelik yapılan paylaşımlarda şehirlerin dağılımı
nasıldır?
v Twitter’da bisiklet dostu şehirlere yönelik yapılan paylaşımlarda hangi görseller
kullanılmaktadır?
Araştırmanın güvenirliliği için Roberts ve Priest (2006), verilerin bağımsız bir araştırmacıya
gönderilerek yapılan analizler ve elde edilen bulgular hakkında geri bildirim alınabileceğini
belirtmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın güvenirliğini sağlamak için elde edilen bulgular
alanında uzman bir araştırmacıya gönderilmiş ve geri bildirim alınmıştır (Yıldız, 2016).

BULGULAR
Tablo 2’de sosyal medya platformu olan Twitter’dan “Bisiklet Şehri”, “Bisiklet Dostu Şehirler” ve
“Bisiklet Dostu Kentlere” yönelik yapılan paylaşımların içerik analizi sonucunda elde edilen
kategori-temaların dağılımı ve kodlama sayıları verilmektedir. Elde edilen verilerin
“Paylaşımların İçerik Dağılımları”, “Bisiklet Dostu Şehirler”, “Paylaşım Yılı” ve “Fotoğraflar” olmak
üzere 4 kategoriye ayrıldığı tespit edilmiştir. Bu 4 kategori altında temalar oluşturulmuştur.
“Paylaşımların İçerik Dağılımları” kategorisi altında 6 tema bulunmaktadır. Bunlar; bisiklet dostu
şehirler (n=30), şehirlerin bisiklet dostu uygulamaları (n=59), rekreatif faaliyet (n=33), bisiklet
kullanımı (n=2), ulaşım ile ilgili (n=4) ve olumsuz (n=2) adlı temalardır. “Bisiklet Dostu Şehirler”
kategorisi, ABD (n=1), Almanya (n=3), Avusturya (n=3), Belçika (n=1), Danimarka (n=6),
Finlandiya (n=1), Fransa (n=4), Hollanda (n=6), İspanya (n=1), Kolombiya (n=1), Macaristan (n=1),
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Norveç (n=1) ve Türkiye (n=80)’den kentlerin oluşturduğu 13 temadan oluşmaktadır. “Paylaşım
Yılı” kategorisi, 10 temadan oluşmaktadır. Fotoğraf kategorisinin ise, altında bir tema
bulunmamaktadır. Bu kategoride bisiklet dostu uygulamaların çeşitliliğini göstermek amacıyla
36 kodlama yapılmıştır. Bu konuda en fazla paylaşımın 2020 yılında (n=48) ve 2019 yılında (n=22)
yılında yapıldığı görülmektedir.

Kategori

Tema

Kodlama Sayısı

●
●

Bisiklet Dostu Şehirler
Şehirlerin Bisiklet Dostu Uygulamaları
Rekreatif Faaliyet
Bisiklet Kullanımı
Ulaşım ile İlgili
Olumsuz

30
59
33
2
4
2

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
ABD
Almanya
Avusturya

11
48
22
11
8
11
3
1
4
1
3
3

Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İspanya
Kolombiya
Macaristan
Norveç
Türkiye
-

1
6
1
4
6
1
1
1
1
80
36
405

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●●●

Bisiklet Dostu Şehirler

●
●
●

Paylaşım Yılı

Kod Rengi
●

Paylaşılan
Tweetlerin
İçerik
Dağılımları

Tablo 2. Twitter’da Bisiklet Dostu Şehirlere Yönelik Yapılan Paylaşımların Kategori-Kod
Sayılarının Dağılımları

Fotoğraflar
Toplam
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Şekil 1. Paylaşımların İçeriklerinin Hiyerarşik Kod Modeli
Bisiklet dostu şehirlere yönelik yapılan paylaşımların içeriği incelendiğinde 6 farklı konudan
bahsedildiği tespit edilmiştir (Şekil 1). Paylaşımlarda bisiklet dostu şehirlere (n=30) yönelik genel
ifadeler ile birlikte bisiklet kullanımından (n=2) bahsedilmektedir. Bisiklet kullanımının toplu
taşıma araçlarına alternatif (n=1) ve ekonomik bir ulaşım aracı (n=3) olduğu belirtilmiştir.
Rekreatif bir faaliyet olarak, etkinliklerde (n=23), sağlıklı yaşam (n=6), ve spor amaçlı (n=4)
bisiklet sürüldüğü belirtilmektedir. Şehirlerin bisiklet dostu uygulamalarına yönelik, bisiklet
yollarından (n=16), bisiklet parkından (n=1), bisiklet köprülerinden (n=4), akıllı bisiklet
sisteminden (n=4), otobüs ve tramvayda bisiklet taşıma imkânlarından (n=9), bisiklet evinden
(n=2), bisiklet kültürünü oluşturmaya yönelik girişimlerden (n=5), bisiklet vadisi (n=4), mola
istasyonlarından (n=1) ve bisiklet dostu şehir olma yolunda yapılan yatırım ve projelerden(n=11)
bahsedilmiştir. Paylaşımlara örnek olarak; “Bisiklet hayattır. Sakarya ise bisiklet sporunun
başkentidir” (Bisiklet Sporu). “Dünyanın en büyük ve en modern bisiklet vadisiyle ülkemizde” (Bisiklet
Vadisi). “Bisiklet, sağlıklı ve en ekonomik ulaşım aracıdır” (Sağlıklı, Ekonomik Ulaşım Aracı).
“Hollanda Utrecht’da, ulaşımın % 60’ı bisikletle sağlanıyor. Ana tren istasyonunda 12.000 bisiklet
kapasiteli bisiklet park yeri var, 2020 de 33.000 kapasiteye ulaşacak. Günlük 24.000 bisikletli bisiklet
yollarını kullanıyor. Bisiklet dostu bir şehir”(Bisiklet Kullanımı, Bisiklet Park Yeri, Bisiklet Yolları).
“550 km ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yolunun bulunduğu Konya’da bisiklet kültürünü ve farkındalığı
artırmaya yönelik çalışmaları artırmak için çalışmalar devam ediyor” (Bisiklet Yolu, Bisiklet Kullanım
Kültürü Oluşturma). Spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, Van’a hakikaten yakıştı”(Bisiklet Yolu).
“Bisiklet şehri Konya'da bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüs dönemi başladı”(Bisiklet Tramvayı,
Bisiklet Otobüsü). “Bisiklet dostu şehir olma yolunda büyük bir adım daha… Işıklarda bisiklet molası
için teşekkürler İzmir”(Mola İstasyonu). “SAKBİS'ler ile sorunsuz ve sağlıklı ulaşım imkânımız var”
(Akıllı Bisiklet Sistemi). “Bisiklet Evi ile İstanbul bisiklet dostu bir şehir olmaya bir adım daha yaklaştı”
(Bisiklet Evi). “Kopenhag’ın bisiklet köprülerine bir yenisi daha eklendi” (Bisiklet Köprüsü). “7.
Geleneksel Bisiklet Turu”, “Spor ve sağlık çerçevesinde, bisikletin sağlıklı ve en ekonomik ulaşım aracı
mesajı ile pedal çevirdiler” (Etkinlik). “Bugün Budapeşte'nin en etkin sivil toplum örgütlerinden
geleneksel şehir turuna ilk defa katılıp on binlerce bisikletliyle beraber şehrin daha da bisiklet dostu bir şehir
olması için pedal çevirdik” (Etkinlik). “Bisiklet sporunu çok önemsiyor, şehrimizde de bisiklet kullanımını
yaygınlaştırma noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz” (Bisiklet Sporu). “Bisikletleri şehir trafiğinden
etkilenmeden gezdik. Hem de spor yapmış olduk (Bisiklet Sporu)”. “Bisiklet Dostu Şehir; Kopenhag;
Şehirde 350 km bisiklet yolu var ve nüfusun yarısı bisiklet kullanıyor” (Bisiklet Kullanımı). “Sosyal
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mesafe için toplu taşıma yerine bisiklet kullanılması önerisi”(Toplu Taşıma Aracına Alternatif).
“Mesela Bisiklet Dostu kentler yaratmaktansa, Bisiklet dostu insanlar yaratmak” (Olumsuz) ifadeleri
örnek olarak gösterilebilir.

Şekil 2. Paylaşımlarda Geçen Bisiklet Dostu Kentlerin Hiyerarşik Kod Modeli
Şekil 2’de paylaşımlarda bisiklet dostu şehir olarak ilişkilendirilen destinasyonların ülkelere göre
dağılımları gösterilmektedir. Türkiye’de en fazla Konya (n=23) ve Sakarya (n=22) illerinin bisiklet
dostu şehir olduğu ile ilgili paylaşımlar yapılmıştır. Daha sonra sırasıyla, İstanbul (n=17), Bartın
(n=12), Düzce (n=3), Edirne (n=2), Kayseri (n=2), İzmir (n=2), Van (n=2), Zonguldak (n=2), Ankara
(n=2) ve Iğdır (n=1) ile ilgili paylaşımlar mevcuttur. Hollanda’da bisiklet dostu şehir olarak,
Amsredam (3), Utretch (n=2) ve Groningen (n=1)’den bahsedilmektedir. Danimarka’da
Kopenhag (n=4) ve Odense (n=2); Fransa’da Strazburg (n=1), Bordeaux (n=1) ve Paris (n=1);
Avusturya’da Sydney (n=2) ve Viyana (n=1); Almanya’da Berlin (n=1), Hamburg (n=1) ve Bremen
(n=1)’in bisiklet dostu şehir olduğuna yönelik ifadeler yer almaktadır.

Şekil 3. Türkiye’de Bisiklet Dostu Şehirlere Yönelik Paylaşımların Yıllara Göre Karşılaştırılması
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Şekil 3’te Türkiye’de bisiklet dostu şehirler olarak ilişkilendirilen destinasyonlara yönelik yapılan
paylaşımların yıllara dağılımları yer almaktadır. Konya ili ile ilgili en fazla paylaşım 2020 yılında
yapılmıştır. Sakarya ili ile ilgili 2021, 2020, 2019 ve 2016 yıllarında paylaşım yapıldığı tespit
edilmiştir. 2018 yılında, Konya, Esenler ve Bartın’a yönelik paylaşım yapılmıştır. 2016 yılında,
Konya, Sakarya, İzmir, Kayseri ve Düzce’ye yönelik paylaşım yapılırken, 2017 yılında sadece
Çaycuma ilçesi ve 2015 yılında sadece Konya iline yönelik paylaşımların yapıldığı görülmektedir.

Şekil 4. Paylaşımlarda Kullanılan Fotoğraflardan Örnekler

Şekil 4’te bisiklet dostu şehirlere yönelik yapılan paylaşımlarda kullanılan fotoğraflara yönelik
bazı örnekler sunulmuştur. Paylaşılan fotoğraflar incelendiğinde, bisiklet tramvayı, otobüslerde
bisiklet taşıma aparatı, trafik ışıklarında mola istasyonu, bisiklet kültürünün oluşmasına yönelik
bilgilendirme duyuruları, bisiklet köprüsü, bisiklet yolu, bisiklet çeşitleri ve bisiklet
etkinliklerinin yer aldığı görülmektedir. Fotoğrafların paylaşıldığı destinasyonlar arasında
Kopenhag, Sydney, Budapeşte, Konya, Sakarya ve İzmir yer almaktadır.

SONUÇ
Şehirlerde ana ulaşım şekli olarak bisiklet kullanma fikri hızla benimsenmektedir. Güvenli ve
uygun bisiklet rotaları oluşturmak, çağdaş şehirlerdeki ana kalkınma görevlerinden biri haline
gelmiştir (Zayed, 2016:210). Bu, modern şehirlerin yaşanabilirliğini tehdit eden büyük çevresel,
sağlık ve sosyal zorluklardan kaynaklanmaktadır. Sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin ana
unsurları olarak yürüyüş ve bisiklete binme benimsenmektedir. Bisikletler, fiziksel olarak
arabalardan ve toplu taşıma araçlarından daha küçük olduğundan, şehir sokaklarında trafik
sıkışıklığın azalmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte bisikletin kullanımı için fosil yakıt
gerektirmemesi nedeniyle motorlu taşıtlardan daha az maliyetli olduğu düşünülmektedir. Bu
nedenle bisikletçiler, bakım ve park maliyetlerinin yanı sıra yakıt maliyetinden de tasarruf
edebilirler. Bisiklet kullanımının ekonomik tasarruf sağlamasının yanı sıra turistik bir ürüne
dönüştürülmesi sayesinde turizm paydaşlarına ekonomik fayda sağlamaktadır.
Bisiklet turizmi; altyapı, konaklama, ulaşım, güvenlik, hava durumu, topluluk, doğal ve insan
yapımı cazibe merkezlerinin farklı boyutlarını içermektedir. Tüm bu boyutlar dikkatli bir şekilde
organize edilmelidir. Böylelikle bisiklet turizmi, sürdürülebilir turizm şekli ile kırsal ve
gelişmekte olan destinasyonların ekonomik kalkınmasını teşvik etme potansiyeline sahiptir
(Soyalp, 2018). Bisiklet turizmi kapsamında dünya genelinde bisiklet festivalleri
düzenlenmektedir. Gittikçe yaygınlaşan bisiklet festivalleri, tek bir başlıkta düzenlendiği gibi tur
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ve yarışları da içeren bir etkinlik şeklinde organize edilmektedir. Birçok ülke/bölge/şehrin
kendine özgü bisiklet festivalleri, çeşitli bisiklet aktivitelerini barındırarak farklı bisiklet
kullanıcılarına ev sahipliği yapmaktadır. Bisiklet festivalleri, turizm pazarında farklılık yaratarak
rekabet edebilirliği desteklemektedir (Uğuz ve Özbek, 2018). Bu doğrultuda çalışmada, önemli
bir niş pazar olan bisiklet turizmi kapsamında bisiklet dostu şehir uygulamaları
değerlendirilmiştir.
Araştırma bulgularından yola çıkarak, Türkiye’de en fazla Konya (n=23) ve Sakarya (n=22)
illerinin bisiklet dostu şehir olduğu ile ilgili paylaşımlar yapılmıştır. Hollanda’da Amsredam (3),
Utretch (n=2) ve Groningen (n=1); Danimarka’da Kopenhag (n=4) ve Odense (n=2); Fransa’da
Strazburg (n=1), Bordeaux (n=1) ve Paris (n=1); Avusturya’da Sydney (n=2) ve Viyana (n=1);
Almanya’da Berlin (n=1), Hamburg (n=1) ve Bremen (n=1)’in bisiklet dostu şehir olduğuna
yönelik ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. Uğuz ve Özbek (2018) çalışmasında belirttiği gibi
bisiklet turizminde etkinlikler önemli bir yere sahiptir. Bisiklet dostu şehir uygulamaları
kapsamında bisiklet etkinliklerin teşvik edildiği görülmektedir. Buna paylaşım ifadelerinden
örnek olarak, “Bisiklet sporunu çok önemsiyor, şehrimizde de bisiklet kullanımını yaygınlaştırma
noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz” (Etkinlik). “Hafta sonu sabah sporunu bisiklet ile yapanlar
burada mı? Beykoz Bisiklet Turu” (Etkinlik). “Avrupa Hareketlilik Haftası” (Etkinlik). Tarihi
Yarımada’da “Bisiklet Turu etkinliği” (Etkinlik) gösterilebilir. Barney (2018) ve Oja vd. (2011)’nın
belirttiği gibi bisikletin ekonomik bir ulaşım aracı olduğu “En ekonomik ulaşım aracı” (Ekonomik
Ulaşım Aracı) paylaşım ifadesi ile desteklenmektedir. Aynı zamanda, rekreatif faaliyet olarak
bisiklet kullanımı sağlıklı yaşam için önemli bir araç olduğunda dair ifadeleri de Kamel vd.,
(2020) yapmış olduğu çalışma sonuçları ile desteklenmektedir.
Çalışmada, Buehler ve Pucher (2012) çalışması ile doğru orantılı olarak Hollanda Utrecht’da,
nüfusun yarıdan fazlası ulaşımını bisikletle sağlandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bisiklet
turizminden daha fazla pay almak için bisiklet dostu şehir imajının oluşturulmasına katkı
sağlayan bisiklet dostu şehir uygulamalarında yerel halkın önemli bir role sahip olduğu
görülmektedir. Bisiklet dostu şehir uygulamaları olarak bisiklet altyapısının destinasyon yönetim
örgütlerinin desteğiyle geliştirilmesi, bisiklet turizminde destinasyonların çekiciliğinin
artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu girişim faaliyetlerine örnek olarak bazı paylaşım ifadeleri şu
şekildedir. Sakarya’da uygulanan SAKBİS akıllı sistemleri Lyua vd., (2020) çalışmasında
bahsedilen bisiklet kullanım türleri arasında yer almaktadır. Twitter’da “Bisiklet kullanımını
yaygınlaştırmak, insan ve çevre odaklı ulaşım alternatifleri oluşturmak ve bisiklet dostu şehir olma
çalışmalarına devam edeceğiz” (Şehirlerin Uygulamaları) paylaşımı, Arellanaa vd., (2020)
çalışmasında bahsettiği birçok hükümetin bisiklet sürmeyi teşvik ettiğine yönelik ifadesi ile
desteklemektedir. Ayrıca Zayed (2016) çalışması ile aynı doğrultuda olarak toplu taşıma
araçlarına alternatif olduğu paylaşımı yapılmıştır. “Geleceğin bisikletçilerini eğitmeye devam
ediyoruz. Şahin Ortaokulu öğrencilerini Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ağırlayarak güvenli sürüş eğitimi ve
sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemini paylaştık” (Şehirlerin Uygulamaları, Bisiklet Sürme
Eğitimi). “Konya’da bisiklet tamir istasyonlarının sayısını 35’e yükseltildi” (Şehirlerin Uygulamaları,
Bisiklet Tamir İstasyonu).
Sonuç olarak, destinasyon yönetim örgütlerinin bisiklet yolları ile ilgili çalışmalarının yoğun bir
şekilde devam ettiği görülmektedir. Destinasyon yönetim örgütlerinin bisiklet yollarına yönelik
çalışmalarının yanında, bisiklet trafik ışıkları, bisiklet parkı, bisiklet tamir istasyonu, trafik
ışıklarında mola istasyonları, toplu taşıma araçlarında (otobüs, tramvay vd.) bisiklet taşıma
imkânı, bisiklet kültürünün oluşmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ve etkinlikler gibi
uygulamalarının daha sınırlı kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle belediyelerin bisiklet dostu
şehir uygulama girişimlerinde bahsi geçen tüm uygulamaları hayata geçirmesi önerilmektedir.
Bu sayede bisiklet turizminde önemli olan altyapı, etkinlik, bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleri
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gibi uygulamalar, mevcut bisiklet turistleri için daha güvenli ve zengin tatil deneyimi yaşama
imkânı sunarken, potansiyel bisiklet turisti için önemli bir çekicilik unsurunu oluşturacaktır.
Destinasyon yönetim örgütlerinin bisiklet dostu şehir olma çabalarında, bisiklet dostu otel ve
restoran sayısının artmasına yönelik girişimleri teşvik etmesi önerilmektedir. Ayrıca seyahat
acentalarının bisiklet turlarını artırmasının bisiklet turizminin gelişmesine katkı sağlayacağı
öngörülmektedir. İlerideki çalışmalarda Copenhagenize Index’inde bulunan şehirlerin bisiklet
dostu uygulamaları incelenebilir.
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GİRİŞ
Turizm, dinlenme, eğlenme, görme, tanıma, sportif karşılaşmalar yapma, temsil veya konser
verme, bilgi ve görgüsünü arttırma gibi amaçlarla ya da sadece eğlenmek için duygusal amaçlarla
yapılan gezi faaliyetleri demektir (Doğanay, 2001: 12). Bu niteliği ile turizm, günümüzde en
önemli boş zaman aktivitelerinden biridir. Birçok insan boş vakitlerini, başka yerleri ziyaret
etmek ve gezmek için dolayısıyla tatil yapmak için kullanmaktadır (Kervankıran ve Özdemir,
2013: 121).
Çakıcı ve İyitoğlu (2012: 121), tatil kararının dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve turistlerin
tatil kararlarının zamana, ülkelere ve kişisel özelliklerine göre farklılık gösterdiğini ileri
sürmektedirler. Turistler tatile çıkmadan önce, tatil sürecinde ve tatil sonrasında birçok kararlar
alırlar. Bu süreçte gerek turistlerde gerekse turiste hizmet verecek kişilerde oluşan algı, turistlerin
sonraki seçim ve davranışlarını etkilemektedir (Woodside ve King, 2001: 3). Turistlerin tatil
kararları sonucunda tercih ettikleri destinasyonlar ve coğrafi yerler, somut ve soyut bileşenlerden
oluşmaktadır. Turistik destinasyonlar büyüklüğüne, fiziksel çekiciliğine, yarattığı psikolojik
tatmine, altyapı ve sosyo-kültürel boyutlarına göre de değişiklik gösterebilmektedir (Hosany ve
Gilbert, 2010: 514). Bu nedenle tatil kavramına yönelik algının ekonomik, kültürel, sosyolojik,
psikolojik, tarihi vb. çok boyutlu olarak incelenmesi daha makul bir yaklaşım olarak
değerlendirilmektedir.
Metafor kavramı ilk kez 1980’lerde Lakoff ve Johnson’ tarafından yapılan “Metafors We Live By”
isimli çalışmada kullanılmıştır (Döş, 2010: 608). Metafor; bir kavram, olgu veya olayın başka bir
kavram, olgu veya olaya benzetilerek açıklanmasıdır (Kahyaoğlu ve Kırıktaş, 2016: 60).
Metaforlar, insanların hayatı, çevreyi, olayları ve nesneleri nasıl gördükleri; farklı benzetmeler
kullanarak açıklamaya çalışmada kullandıkları bir araç olarak düşünülmektedir (Cerit, 2008:
694). Saban (2009: 282) ise metaforların, bir bireyin zihninin belli bir kavrayış biçiminden başka
bir kavrayış biçimine doğru yönelmesini sağlayarak o bireyin belli bir olguyu başka bir olgu
olarak görmesine olanak tanıdığını belirtmektedir. Yob (2003: 134) ise metaforu, "bir kişinin
alışılmışın dışında, anlaşılması zor, soyut ya da teorik bir kavramı anlamada ve açıklamada kullanılan bir
araç" olarak ele almaktadır. Lakoff ve Johnson (2005), insanın düşünce sürecinin büyük ölçüde
metaforik olduğunu, Kintsch (2000: 258) ise metaforların herhangi bir konu ile aracı kavramlar
arasındaki etkileşimli bağlantıyı gösterdiğini ileri sürmektedir.
Metafor analizi temel kavramsallaştırma araştırmalarında kullanılan en etkili yöntemlerden
biridir. Nitel bir araştırma aracı olan metafor analizi, araştırmacılara, kavramsal metaforları
inceleme imkânı vererek belirli bir konunun düşünce kalıplarını ve anlayışlarını anlama olanağı
sağlamaktadır (Köroğlu vd., 2018: 101). Metafor analizi ile ilgili alanyazın incelendiğinde,
1980'lerden bu yana daha çok eğitim bilimleri alanında çalışmalar yapıldığı, buna karşın turizme
yönelik metafor analizi çalışmalarının sınırlı sayıda olduğu anlaşılmaktadır. Turizm ve Otel
İşletmeciliği bölümünde öğrenim gören önlisans öğrencileri, mezuniyet sonrasında turizm
sektöründe aktif olarak çalışacak ara elemanlardır. Bu nedenle turizm olayının gerçekleşmesinde
gerekli olan tatil kavramı ile ilgili algıları oldukça büyük önem kazanmaktadır. Bu noktadan
hareketle çalışmanın amacı, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin tatil
kavramına ilişkin algılarının belirlenmesidir. Böylece, turizm olgusunun asli unsurlarından biri
olan hizmet sunucularının tatil kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi ve mevcut durumun
tespit edilmesi, ileride geliştirilecek turizm stratejileri açısından önem taşımaktadır.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Tatil Kavramı
Tatil, deneyimsel bir süreç olup, katılmadan tecrübe edilememektedir. Deneyimsel öğrenme
bağlamları olarak kabul edilmekte olan tatillerde bilgi, deneyimin dönüşümü yoluyla
yaratılmaktadır. Örneğin; bir çocuğun tatil ile coğrafi bilgisi gelişebilmekte ve aile seyahati
deneyimleri ile öğrenmesi sağlanabilmektedir (Bos vd., 2015: 859). Cocco (2010: 41) ise tatile
katılan kişilerin genellikle daha meraklı olup, sıra dışı ve otantik deneyimler aradığını iddia
etmektedir. Bu kişiler, geleneklerin, yemeklerin, alışkanlıkların ve kültürel mirasın tamamen
ulusal ürünler olarak sergilendiği kozmopolit ve uluslararası deneyimler aramaktadır.
Gram (2005: 2) ile Banim vd., (2015: 425) tatili, günlük yaşamdan, rutinden ve ev işlerinden bir
kopuş, bir mola olarak tanımlamaktadırlar. Bu nedenle, tatil tipik olarak günlük yaşamda
karşılaşılanlardan daha farklı deneyimler yaratmaktadır. Ayrıca tatiller zevk, eğlence ve
dinlenme içermekte, yapılandırılmış hayat ve ev yaşamına karşıt olarak daha fazla boş zaman ve
daha özgür bir hayatı temsil etmektedir. 1200 Alman ve 800 Danimarkalı yetişkinle yapılan bir
araştırmada; aile tatili, "ailenin ortak deneyimler edinmesi" ve "çocukların eğlenmesi ama aynı
zamanda dinlenmesi" olarak tanımlanmıştır. Alman ailelerin öncelikli hedefi dinlenmektir. Bu
nedenle, Alman aileler çocuklarıyla birbirlerine zaman ayırmayı, rahatlamayı ve özgür olmayı
daha önemli bulmaktadır. Amerikan kasabasında yapılan başka bir araştırmanın sonucuna göre
ise tatil, aile olarak yeniden bağlanmanın en iyi yoludur (Gram, 2005: 4). Tatil, güzel hava,
gevşeme, rahatlama, aktiviteler, birliktelik, çocuk dostu bir atmosfer, eğlence, doğa, yeni
deneyimler, iyi yemekler, çekici tesisler, özgürlük ve bağımsızlık gibi dinlenme ve yenilenme
etkinliklerinin yanında, yeni insanlar tanımaya, yerel halkla iletişim kurmaya, başka ülkeleri ve
kültürleri deneyimlemeye de olanak sağlamaktadır.
Alanyazında çoğu aile için tatilde en önemli hususun "eğlence" olduğu belirtilmektedir. Bazı
aileler için birlikte vakit geçirmek önemli iken, bazı aileler için tatilin eğitim yönü daha önemlidir.
Bazı ailelerde ebeveynler dinlenme ve rahatlamayı daha çok arzularken, çocuklar ise aktivite
aramaktadır (Bos, 2015: 869). Tatil, içerisinde yerellik, kültür, heyecan ve kaçış duygusunu da
barındırabilmektedir (Banim vd., 2015: 426). Gardiner vd., (2015: 336) tüketici seyahatlerinde
nesil farklılıklarının turizm talebini etkilediğini ileri sürmektedir. Fakat sağlık, yaşa
bakılmaksızın tüm tatil kalıplarını etkileyebilmektedir. Özellikle yaşlandıkça sağlık sorunları
artanlar için tatiller oldukça önemlidir. Örneğin; kanser tedavisi gören hastalar için kişisel sağlık,
sosyal etkinlik, kişisel kimlik ve bağımsızlığın yeniden kazanılması gibi dört katkı alanı
belirtilmiştir. Bunun dışında her yaşta ortaya çıkabilen özellikle artrit, diyabet ve kalp hastalığı
gibi kronik hastalıkların tedavisinde de tatiller önemli bir seçenek olabilmektedir (Jones ve
Blackburn, 2007: 509).
Larsen (2013: 153), mutlu tatilin birlikte bir şeyler yapmaktan geçtiğini ileri sürmektedir. Çinli
genç kadınların tatil alışkanlıkları araştıran Chen vd. (2020: 246), Çin’li kadınların en fazla "guimi
tatili" olarak bilinen arkadaşlar arasında gerçekleşen tatil türünü tercih ettikleri sonucuna
ulaşmışlardır. Kadınlar bu tatiller sayesinde ev işlerinden, eş ve çocuklarından uzaklaşabilmekte,
ziyafet ve eğlenceye vakit ayırabilmektedir. Voase (2018) çalışmasında tatili bir kaçış şekli olarak
kavramsallaştırmıştır. Bunun yanı sıra boş zaman ve sosyalleşmeyi de simgelemektedir.
Gardiner vd., (2015) yürüttüğü araştırmada ise Avustralyalıların seyahat güdüleri, yerel ve
uluslararası alanda yaşanan değişim açısından incelenmiştir. Buna göre tatil; heyecan, huzur,
mutluluk gibi duygular uyandırmakta ve duygusal değer sunmak için bir fırsat olarak ifade
edilmektedir.
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Sonuç olarak ülkelerin yurt içi ve yurt dışı tatillerini tanıtabilmesi ve pazarlayabilmesi için
tüketicilerin algı ve farklılıklarını anlaması ve konuyla ilgili tutum ve niyetlerini bilmesi
gerekmektedir (Gardiner vd., 2015: 337). Yazındaki incelemeler sonucunda tatil ile ilgili
deneyimler dört ana alana ayrılabilir. İlk alan, dinlenme ve eğlence ile ilgilidir. Bunlar fiziksel
olarak aktif olmaktan çok pasif olarak sınıflandırılmaktadır. İkinci alan, eğitim ile ilgilidir
(topluluğa katılmak, kayak dersi almak gibi). Burada daha fazla aktif katılım vardır. Fakat
turistler hala olayın çok dışındadır. Üçüncü alan, kaçıştır. Kaçış-uzaklaşma deneyimleri eğitici
etkinlikler kadar öğretici olabilmektedir. Örneğin; bir oyunda rol almak, bir orkestrada yer almak
veya Büyük Kanyon'dan aşağı inmek aktif katılımı gerektirmektedir. Son alan, daha az aktif
olmayı talep etmektedir. Kaçış alanından daha fazla katılım içermekte ve "estetik" olarak
adlandırılmaktadır (Gram, 2005: 6).

Metafor Analizine İlişkin Araştırma Alanları
Alanyazın incelendiğinde, metafor analizi ile ilgili çalışmaların çoğunlukla eğitim bilimleri
alanında yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Çalışmalarda öğretmen adaylarının çevre sorunları
(Kaya, 2014a), küresel ısınma (Kaya, 2014b), öğretmen (Saban, 2004), tarih öğretmenliği (Özbaş
ve Aktekin, 2013), mikroskop (Ekici, 2016), toplumsal cinsiyet (Aslan, 2015), değer (Aladağ ve
Kuzgun, 2015), coğrafya (Geçit ve Gencer, 2011), okul (Doğan, 2014), okul yöneticisi (Zembat vd.,
2015), e-kitap ve etkileşimli e-kitap (Özer ve Türel, 2015), üstün yetenekli öğrenciler (Çapan,
2010), öğretmen ve sanatçı (Wells, 2015), üniversite (Uğurlu, 2018), bilim ve bilim insanı (Şenel
ve Aslan, 2014) ve akademisyen (Polat vd., 2013) kavramlarına ilişkin algıları metaforlar yoluyla
belirlemeye çalışmışlardır.
Alanyazında öğretmen adaylarının dışında metafor analizi kapsamına en fazla alınan gruplardan
biri de öğrencilerdir. Bu konudaki çalışmalarda farklı düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin
oyun (Tok, 2018), internet (Şahin ve Baturay, 2013), sosyal bilgiler dersi (Gömleksiz vd., 2012),
fen ve teknoloji dersi ile fen ve teknoloji öğretmeni (Soysal ve Afacan, 2012), facebook (Eren vd.,
2014), teknoloji (Karaçam ve Aydın, 2014), doğa (Kahyaoğlu ve Kırıktaş, 2016), çevre (Aydın,
2011; Doğan, 2017), küresel ısınma (Ateş ve Karatepe, 2013), dans (Ayyıldız, 2016), müzik
(Babacan, 2014), ödev (Ekici ve Akdeniz, 2018), merkezi sistem sınavları (Baş ve Kıvılcım, 2019),
girişimcilik (Boz ve Duran, 2018) ve kariyer (Korkut ve Keskin, 2016) kavramlarına ilişkin
algılarını metaforlar yoluyla belirlemeye çalışmışlardır.
Metafor analizi kapsamında yapılan diğer çalışmalar ise okul yöneticilerinin teknoloji liderliği
(Hacıfazlıoğlu vd., 2011), ilk ve ortaokul öğretmenlerinin öğretmen kılavuz kitabına yönelik
(Göçer ve Aktürk, 2015), rehber öğretmenlerin rehber öğretmen kavramı (Altun ve Camadan,
2013), kadın akademisyenlerin kadın akademisyen olmaya yönelik (Başarır ve Sarı, 2015),
ebeveynlerin çocuk kavramına ilişkin (Pesen, 2015) ve bankalarda örgüt kültürünün
belirlenmesine yönelik (Çelik ve Arı, 2017) algılarının araştırılması ile ilgilidir.
Metafor analizi ile ilgili alanyazın incelendiğinde, turizm ile ilişkilendirilen çalışma sayısının
sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Dilek vd., (2016) otel çalışanlarının turizm ve barış ilişkisine
yönelik metaforik algılarını incelemişler, çalışmanın sonucunda katılımcıların turizm ve barışı bir
bütün ve birbirlerinin tamamlayıcısı olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. Özder vd., (2012)
ortaöğretim öğrencilerinin turizm kavramı ile ilgili algılarını belirlemeye yönelik çalışmalarında,
katılımcıların klasik turizm ve çalışma sahası olan Karabük ilinin tarih ve kültürünü ön plana
çıkaran metaforlar ürettiklerini tespit etmişlerdir. Bozdoğan ve Sünbül (2016) ise ortaokul
öğrencilerinin "müze" kavramına ilişkin metaforlarını araştırmışlar ve öğrencilerin müze
kavramı ile ilgili olumlu algılara sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bilgen vd. (2014), meslek lisesi
ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin termal turizm kavramına yönelik düşüncelerini metafor
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analizi yoluyla incelemiş, araştırmanın sonucunda öğrencilerin termal turizmi; sağlık, yeraltı
kaynakları, ekonomik, tatil ve dinlenme olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Köroğlu vd., (2018)
ise kültürel miras kavramına ilişkin metaforları incelemiş ve bu kavrama yönelik en fazla
"hazine" metaforunun geliştirildiği ortaya çıkmıştır. Saçılık vd., (2016) de çalışmalarında önlisans
öğrencilerinin turizm kavramına yönelik düşüncelerini öğrenmeye çalışmış ve turizme yönelik
toplam dokuz kategori tespit etmişlerdir. Bayat (2018: 45) yerel halkın Ağrı Dağı kavramına
ilişkin algılarını belirlemeye yönelik yaptığı çalışmada ise Ağrı Dağı ile ilgili algılar turizm, doğa,
din, psikoloji, ekonomi ve coğrafi konum olmak üzere altı kategoride toplanmıştır. Bu
değerlendirmeler ışığında, tatil kavramına ilişkin alanyazında bir çalışmaya gereksinim
duyulduğu, çalışmanın bu eksikliği giderebileceği düşünülmektedir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin "tatil"
kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu amaca bağlı olarak
çalışmada iki soruya cevap aranmıştır:
1. Önlisans öğrencilerinin "tatil" kavramına ilişkin algıları hangi metaforlar aracılığıyla ortaya
çıkmaktadır?
2. Bu metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilmektedir?

Araştırmanın Deseni
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır.
Olgubilim deseni, “birkaç kişinin bir olgu veya kavramla ilgili yaşanmış deneyimlerinin ortak
anlamını” tanımlamaktadır (Köroğlu vd., 2018: 101). Olgubilim deseni, farkında olunan ancak
derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanmaktadır. Bize tümüyle
yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı
amaçlayan çalışmalar için olgubilim (fenomenoloji) uygun bir araştırma sahasıdır (Yıldırım ve
Şimşek, 2011: 72). Olgusal desende önemli olan şey, bireysel tecrübelerdir ve bilincin özünün
betimlenmesine dayanmaktadır (Sönmez ve Alacapınar, 2011: 81).

Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Balıkesir Üniversitesi
Balıkesir Meslek Yüksekokulu ile Sındırgı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin örneklem olarak seçilmesinin temel nedeni, öğrencilerin
özellikle alan derslerinde tatil kavramına ilişkin oldukça fazla bilgiyle karşılaşmış olmalarıdır.
Bundan dolayı, bu öğrencilerin "tatil" kavramına yönelik algılarının diğer bölüm öğrencilerinin
algılarına kıyasla daha kapsamlı olduğu düşünülmektedir.

Verilerin Toplanması
Çalışmanın amacına yönelik olarak hazırlanan soru formu öğrencilere sınıf ortamında
dağıtılmıştır. Katılım gönüllülük esasına dayalı olup, katılımcı öğrencilere düşünmeleri ve formu
doldurmaları için 30 dakika süre verilmiştir. Soru formunda öncelikle öğrencilerin demografik
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla cinsiyet, yaş ve sınıf soruları yöneltilmiştir. Daha sonra
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araştırmaya katılan önlisans öğrencilerinin "tatil" kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları
belirlemek amacıyla "Tatil bana “..........” ifade eder. Çünkü, “............” yönündeki ifadeyi
tamamlamaları istenmiştir. Öğrenciler sadece bir metaforla sınırlandırılmamış, birden fazla
metafor üretmelerine izin verilmiştir. Öğrencilerin formu doldurmaya başlamasından önce
metafor kavramı tanımlanmış, çeşitli metafor örnekleri sunularak metafor analizi yöntemi ve
amaçları konusunda bilgi verilmiştir. Soru cümlesinde yer alan “… ifade eder” benzetmesi ile
metafora anlam yüklenmesi, “çünkü ...” ile başlayan cümle ile de metafora yüklenen anlamın
nedeninin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların kavrama ilişkin kullandıkları cümleler
araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmaktadır.

Verilerin Analizi
Verilerin analizi; kodlama ve ayıklama, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirlik, verilerin
analizi ve verilerin yorumlanması olmak üzere beş aşamada gerçekleşmiştir. Bu aşamaların
geliştirilmesinde alan yazındaki metafor yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar
(Köroğlu vd., 2018; Saçılık vd., 2016) esas alınmıştır. Kodlama ve ayıklama aşamasında da aynı
çalışmalardan yararlanılmış olup, öncelikle turizm ve otel işletmeciliği bölümü önlisans
öğrencilerinin tatil kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlar araştırmacılar tarafından
incelenmiştir. Veriler değerlendirilirken nedeni belirtilmeyen ve anlamsız olduğu düşünülen
toplam 10 metafor elenerek araştırmanın kapsamı dışında bırakılmış ve analizler 170 metafor
üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Bir sonraki aşamada, öğrencilerin "tatil" kavramına ilişkin üretmiş olduğu metaforlar ortak
özellikleri bakımından incelenmiştir. Öğrencilerin metaforun konusu ile kaynağı arasında
kurduğu ilişkiden yola çıkılarak, bu metaforların "tatil" kavramını neye dayandırdığına bakılmış
ve metaforlar belli bir kodla kodlanmıştır (örneğin; duygusallığa dayanması, sosyalliğe
dayanması, eylemlere dayanması, maddiyata dayanması gibi). Daha sonra bu kodlar, "tatil"
kavramının özelliklerine göre ifade edilerek, 11 farklı kavramsal kategori oluşturulmuştur.
Öğrencilerin "tatil" kavramını deniz-kum-güneş, dinlenme, eğlence gibi klasik bir bakış açısıyla
tanımladığı kategori "Klasik Algı Olarak Tatil" olarak adlandırılmıştır. Huzur, mutluluk, özgürlük
gibi duygularını katarak ifade ettiği kategori "Psikolojik Algı Olarak Tatil" ve para, altın, masraf
gibi maddiyata dayanan değerlerle nitelendirdiği kategori "Finansal Algı Olarak Tatil" olarak
nitelendirilmiştir. Aile, arkadaş, dostluk gibi insan ilişkilerine dayandırdığı kategori "Sosyolojik
Algı Olarak Tatil" ve Ayvalık, Brezilya, Kapadokya gibi gidilecek yer olarak açıkladığı kategori
"Destinasyon (Yer) Algısı Olarak Tatil” olarak kavramsallaştırılmıştır. Çalışmak, yorgunluk, uyku
gibi bir eylemle adlandırdığı kategori "Eylem Algısı Olarak Tatil” ve yeni insanları tanımak,
keşfetmek, bilgi edinme gibi yeniliklere ve gelişime açık bir unsur olarak ifade ettiği kategori
“Gelişim Aracı Algısı Olarak Tatil" olarak adlandırılmıştır. Kum saati, cüzdan, paraşüt gibi
varlıklarla nitelendirdiği kategori "Canlı ve Somut Varlık Algısı Olarak Tatil” ve cennet, ödül, hatıra
gibi kavramlarla betimlediği kategori "Cansız ve Soyut Varlık Algısı Olarak Tatil" olarak
adlandırılırmıştır. Son olarak, tarih, kültür, gelenek-görenek gibi öğelere dayandırdığı kategori
"Tarihi ve Kültürel Algı Olarak Tatil” ve turizm, tatil köyü, otel gibi turistik unsurlarla açıkladığı
kategori ise "Turistik Algı Olarak Tatil" olarak isimlendirilmiştir.
Daha sonra kategorilerin yüzdelik dağılımları belirlenmiştir. Psikolojik Algı Olarak Tatil
kategorisi 34 metafor ile en fazla metafor bulunan kategoridir. Cansız ve Soyut Varlık Algısı
Olarak Tatil kategorisinde 30, Klasik Algı Olarak Tatil kategorisinde 25, Gelişim Aracı Olarak
Tatil ile Canlı ve Somut Varlık Algısı Olarak Tatil kategorisinde 19, Sosyolojik Algı Olarak Tatil
ile Eylem Algısı Olarak Tatil kategorisinde 9, Finansal Algı Olarak Tatil ile Destinasyon (Yer)
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Algısı Olarak Tatil kategorisinde 7, Turistik Algı Olarak Tatil kategorisinde 6 ve Tarihi ve
Kültürel Algı Olarak Tatil kategorisinde 5 metafor bulunmaktadır.
Çalışmanın geçerliliğinin sağlanması amacıyla verilerin toplanması ve analiz edilmesi aşamaları
ayrıntılı bir şekilde sunulmuş ve metaforların dayandırıldığı kategorilerin nasıl oluşturulduğu
belirtilmiştir. Nitel bir araştırmanın geçerliğinin önemli ölçütlerinden biri; toplanan verilerin
ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklamasıdır (Yıldırım
ve Şimşek, 2011: 257). Çalışmanın güvenirliği, kodlanacak veriler, kodlamayı yapacak kişiler
tarafından birlikte kodlanmış ve her birinin yaptığı kodlamalar birbirleri tarafından gözden
geçirilerek sağlanmıştır. Araştırma birden fazla araştırmacı dahil edilerek yürütülmüştür. Çünkü
araştırmacılar arasında araştırmanın çeşitli süreçlerinde oluşacak uzlaşma noktaları,
araştırmanın başkaları tarafından kabul edilme oranını da arttırmaktadır. Bu yöntemde Miles ve
Huberman’ın (1994) formülüne göre güvenirlik, kodlanan ve üzerinde mutabık kalınan kod
sayısının, üzerinde mutabık kalınan ve kalınmayan kod sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir
(Güvenirlik=Kodlanan ve üzerinde mutabık kalınan kod sayısı/Mutabık kalınan kod sayısı+Mutabık kalınmayan kod sayısı) (akt. Yıldırım ve Şimşek, 2008: 395). Buna göre bu
çalışmanın güvenirliği (100=170/(170+10) %94 olarak hesaplanmıştır. Miles ve Huberman’a göre
(1994) uzman ve araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyumun %90’a yaklaşması ya da %
90’ı geçmesi durumunda arzu edilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmış olmaktadır (Saban, 2008:
467). Verilerin analizi aşamasında 170 metafor ve 11 kategoriyi temsil eden katılımcı sayıları (f)
ve yüzdelik oranları (%) hesaplanmıştır. Son aşamada ise veriler yorumlanmıştır.

BULGULAR ve TARTIŞMA
Bu bölümde araştırmaya katılan önlisans öğrencilerinin tatil kavramına ilişkin ürettikleri
metaforlar ve bu metaforların oluşturduğu kategoriler sunulmaktadır.

Önlisans Öğrencilerine İlişkin Demografik Veriler
Araştırmaya katılan öğrencilerin %77,8’i Balıkesir Meslek Yüksekokulu ve %22,1’i Sındırgı
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin %65'i erkek ve %35'i de kız
öğrencidir. Öğrencilerin %60'ı 18-20 yaş, %34,2'si 21-23 yaş ve %5,7'si 24 yaş ve üzeri yaş
aralığında bulunmaktadır. Öğrencilerin sınıf dağılımına bakıldığında %54,2'sinin 1. sınıf ve
%45,7'sinin 2. sınıf olduğu görülmektedir.

Önlisans Öğrencilerinin Tatil Kavramına İlişkin Metaforları
Araştırmaya katılan Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans öğrencileri tatil kavramına ilişkin 170
metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar, frekansları ve yüzdeleri ile birlikte Tablo 1’de
gösterilmektedir.
Tablo 1’den de görülebileceği gibi, turizm ve otel işletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin
"tatil" kavramına ilişkin 170 adet geçerli metafor ürettiği görülmektedir. Bu metaforlar içinde yer
alan dinlenme metaforu 42 kişi (%7,52) tarafından en fazla üretilen metafor olmuştur. Bunu 40’ar
kişi (%7,16) tarafından üretilen eğlence ve huzur metaforları takip etmektedir. Bununla birlikte
mutluluk (f=24), rahatlık (f=24), deniz-kum-güneş (f=21), özgürlük (f=19), gezmek (f=14), deniz
(f=13), yeni insanları tanımak (f=11), aile (f=10), para (f=10) ve boş zaman değerlendirme (f=10)
gibi metaforların da en sık üretilen metaforlar arasında olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 1. Önlisans Öğrencilerinin "Tatil" Olgusuna İlişkin Ürettikleri Metaforlar
Sır
Metafor
Freka
(%)
Sıra
Metafor
1.
Dinlenme
42
7.52
86.
Gençlik
a
ns

Freka
1
ns

(%)
0.17

2.

Eğlence

40

7.16

87.

Ağrı kesici

1

0.17

3.

Huzur

40

7.16

88.

Beyaz bir sayfa

1

0.17

4.

Mutluluk

24

4.30

89.

Karanlık bir oda

1

0.17

5.

Rahatlık

24

4.30

90.

Güneşli günler

1

0.17

6.

Deniz-kum-güneş

21

3.76

91.

Mevsimler

1

0.17

7.

Özgürlük

19

3.40

92.

Sıcaklık

1

0.17

8.

Gezmek

14

2.50

93.

Sahil

1

0.17

9.

Deniz

13

2.32

94.

Kumsal

1

0.17

10.

Yeni insanları tanımak

11

1.97

95.

Adrenalin

1

0.17

11.

Aile

10

1.79

96.

Altın

1

0.17

12.

Para

10

1.79

97.

Fakirlik

1

0.17

13.

Boş zaman değerlendirme

10

1.79

98.

Tutumluluk

1

0.17

14.

Doğa güzellikleri

7

1.25

99.

Anne

1

0.17

15.

Yolculuk

7

1.25

100.

Annem

1

0.17

16.

Çalışmak

7

1.25

101.

Sosyalleşme

1

0.17

17.

Uyku

7

1.25

102.

Evlatlarım

1

0.17

18.

Arkadaş

6

1.07

103.

Kozmopolizm

1

0.17

19.

Uzaklaşma

6

1.07

104.

Arizona

1

0.17

20.

Güneş

5

0.89

105.

Ayvalık

1

0.17

21.

Gezip görmek

5

0.89

106.

Brezilya

1

0.17

22.

Yüzme

5

0.89

107.

Kapadokya

1

0.17

23.

Kültür

5

0.89

108.

Kutuplar

1

0.17

24.

Seyahat

4

0.71

109.

Çocuk parkı

1

0.17

25.

Alkol

4

0.71

110.

Çalışmamak

1

0.17

26.

Keşfetmek

4

0.71

111.

Deney

1

0.17

27.

Dinginlik

4

0.71

112.

Emek

1

0.17

28.

Heyecan

3

0.53

113.

Fotoğraf çekmek

1

0.17

29.

Sıkıntı

3

0.53

114.

Sevişme

1

0.17

30.

Kafa dinlemek

3

0.53

115.

Yeni dilleri tanımak

1

0.17

31.

Boşluk

3

0.53

116.

Başlangıçlar

1

0.17

32.

Pazar günü

3

0.53

117.

Ufkumun genişlemesi

1

0.17

33.

Ekonomi

3

0.53

118.

Tecrübe

1

0.17

34.

Dostluk

3

0.53

119.

Serüven

1

0.17

35.

Yorgunluk

3

0.53

120.

Okul

1

0.17

36.

Spor

3

0.53

121.

Öğretmen

1

0.17

37.

Yenilikler

3

0.53

122.

Gelişme

1

0.17

38.

Yeni mekânlar

3

0.53

123.

Farklı aktiviteler

1

0.17

39.

Öğrenme

3

0.53

124.

Farklı bir dünya

1

0.17

40.

Farklı şehirler

3

0.53

125.

Araştırmacılık

1

0.17

41.

Kum saati

3

0.53

126.

Yatak

1

0.17
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42.

Zaman

3

0.53

127.

Saat

1

0.17

43.

Sakinlik

3

0.53

128.

Silgi

1

0.17

44.

Ödül

3

0.53

129.

Yemekten sonra yenen tatlı

1

0.17

45.

Hayal etmek

3

0.53

130.

Unutma beni çiçeği

1

0.17

46.

Tarih

3

0.53

131.

Paraşüt

1

0.17

47.

Aşk

2

0.35

132.

Milkshake

1

0.17

48.

Sevgi

2

0.35

133.

Kalem

1

0.17

49.

Kalabalık

2

0.35

134.

Kedi

1

0.17

50.

Ölüm

2

0.35

135.

Eskimiş fotoğraf

1

0.17

51.

Sağlık

2

0.35

136.

Cüzdan

1

0.17

52.

Doğa

2

0.35

137.

Ağaç

1

0.17

53.

Bronzlaşma

2

0.35

138.

Anka kuşu

1

0.17

54.

Hafta sonu

2

0.35

139.

Bitki

1

0.17

55.

Yaz ayı

2

0.35

140.

Hamsi

1

0.17

56.

Serin yaz akşamları

2

0.35

141.

Hayvanlar

1

0.17

57.

Borç

2

0.35

142.

Kelebek

1

0.17

58.

Masraf

2

0.35

143.

Yıldızlar

1

0.17

59.

İlişki

2

0.35

144.

Kırmızı

1

0.17

60.

Ülke

2

0.35

145.

Renkler

1

0.17

61.

Değişiklik

2

0.35

146.

Soyutluk

1

0.17

62.

Bilgi edinme

2

0.35

147.

Sonsuzluk

1

0.17

63.

Gece kulübü

2

0.35

148.

Sadelik

1

0.17

64.

Cennet

2

0.35

149.

Sabırsızlık

1

0.17

65.

Hatıra

2

0.35

150.

Kadayıf

1

0.17

66.

Kar yağışı

2

0.35

151.

Sessizlik

1

0.17

67.

Gelenek görenek

2

0.35

152.

Savaş galibiyeti

1

0.17

68.

Turizm

2

0.35

153.

Öykü

1

0.17

69.

Otel

2

0.35

154.

Nehir

1

0.17

70.

Duygusallık

1

0.17

155.

Matruşka

1

0.17

71.

Gökyüzü

1

0.17

156.

Gizem

1

0.17

72.

Hüzün

1

0.17

157.

Hediye

1

0.17

73.

İhtiyaç

1

0.17

158.

Dinamiklik

1

0.17

74.

Psikolojik destek

1

0.17

159.

Temizlik

1

0.17

75.

Psikolog

1

0.17

160.

Annesini kızdıran çocuğun ağlaması

1

0.17

76.

Psikiyatri

1

0.17

161.

Akdeniz akşamları

1

0.17

77.

Stres

1

0.17

162.

Hava

1

0.17

78.

Stres atma

1

0.17

163.

Hayatı anlamak

1

0.17

79.

Sevinç

1

0.17

164.

Su

1

0.17

80.

Zevk

1

0.17

165.

Sanat eserleri

1

0.17

81.

Üzülme

1

0.17

166.

Örf adet

1

0.17

82.

Tutku

1

0.17

167.

Tatil köyü

1

0.17

83.

Şehvet

1

0.17

168.

Otobüs

1

0.17

84.

Müzik

1

0.17

169.

Mola

1

0.17
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85.

Keyif

1

0.17

170.

Festival

Toplam

Önlisans Öğrencilerinin "Tatil"
Oluşturdukları Kategoriler

Kavramına

İlişkin

Ürettikleri

1

0.17

558

100

Metaforların

Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin "Tatil" kavramına ilişkin ürettikleri
metaforlar, 11 kategori altında toplanmış ve bu kategoriler Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Önlisans Öğrencilerinin Tatil Kavramına İlişkin Ürettikleri Metaforlar
Kategoriler

Metaforlar

Adet

Fr.

(%)

34

153

27.42

30

44

7.89

25

198

35.48

19

22

3.94

19

42

7.53

9

26

4.66

6.Sosyolojik Algı
Olarak Tatil

Aşk (2), Duygusallık (1), Gökyüzü (1), Heyecan (3), Huzur (40), Hüzün
(1), İhtiyaç (1), Mutluluk (24), Özgürlük (19), Psikolojik Destek (1),
Psikolog (1), Psikiyatri (1), Rahatlık (24), Sıkıntı (3), Stres (1), Stres
Atma (1), Sevinç (1), Zevk (1), Üzülme (1), Tutku (1), Sevgi (2), Şehvet
(1), Müzik (1), Keyif (1), Gençlik (1), Kalabalık (2), Kafa Dinlemek (3),
Alkol (4), Ağrı Kesici (1), Ölüm (2), Boşluk (3), Beyaz Bir Sayfa (1),
Karanlık Bir Oda (1) ve Sağlık (2)
Yıldızlar (1), Cennet (2), Kırmızı (1), Renkler (1), Zaman (3), Soyutluk
(1), Sonsuzluk (1), Sadelik (1), Sabırsızlık (1), Kadayıf (1), Sakinlik (3),
Sessizlik (1), Savaş Galibiyeti (1), Hatıra (2), Öykü (1), Ödül (3), Nehir
(1), Matruşka (1), Gizem (1), Hediye (1), Dinamiklik (1), Dinginlik (4),
Temizlik (1), Annesini Kızdıran Çocuğun Ağlaması (1), Akdeniz
Akşamları (1), Hava (1), Hayal Etmek (3), Hayatı Anlamak (1), Kar
Yağışı (2), Su (1)
Deniz/kum/güneş (21), Dinlenme (42), Deniz (13), Uzaklaşma (6),
Doğa (2), Eğlence (40), Doğa Güzellikleri (7), Bronzlaşma (2), Güneş
(5), Gezmek (14), Güneşli Günler (1), Pazar Günü (3), Gezip Görmek
(5), Hafta Sonu (2), Mevsimler (1), Sıcaklık (1), Sahil (1), Seyahat (4),
Yüzme (5), Yolculuk (7), Yaz Ayı (2), Serin Yaz Akşamları (2), Kumsal
(1), Adrenalin (1) ve Boş Zaman Değerlendirme (10)
Yatak (1), Saat (1), Silgi (1), Yemekten Sonra Yenen Tatlı (1), Unutma
Beni Çiçeği (1), Paraşüt (1), Milkshake (1), Kum Saati (3), Kalem (1),
Kedi (1), Gece Klübü (2), Eskimiş Fotoğraf (1), Cüzdan (1), Ağaç (1),
Anka Kuşu (1), Bitki (1), Hamsi (1), Hayvanlar (1), Kelebek (1)
Yeni Dilleri Tanımak (1), Yeni İnsanları Tanımak (11), Başlangıçlar (1),
Yenilikler (3), Yeni Mekanlar (3), Ufkumun Genişlemesi (1), Tecrübe
(1), Serüven (1), Öğrenme (3), Okul (1), Öğretmen (1), Keşfetmek (4),
Gelişme (1), Farklı Şehirler (3), Farklı Aktiviteler (1), Farklı Bir Dünya
(1), Değişiklik (2), Araştırmacılık (1), Bilgi Edinme (2)
Aile (10), Arkadaş (6), Anne (1), Annem (1), Dostluk (3), İlişki (2),
Sosyalleşme (1), Evlatlarım (1), Kozmopolizm (1)

7. Eylem Algısı Olarak
Tatil

Çalışmak (7), Yorgunluk (3), Çalışmamak (1), Deney (1), Emek (1),
Fotoğraf Çekmek (1), Spor (3), Sevişme (1), Uyku (7)

9

25

4.48

8. Finansal Algı Olarak
Tatil

Altın (1), Borç (2), Ekonomi (3), Fakirlik (1), Masraf (2), Para (10),
Tutumluluk (1)

7

20

3.58

9. Destinasyon (Yer)
Algısı Olarak Tatil

Arizona (1), Ayvalık (1), Brezilya (1), Kapadokya (1), Ülke (2),
Kutuplar (1), Çocuk Parkı (1)

7

8

1.43

10. Turistik Algı Olarak
Tatil

Turizm (2), Tatil Köyü (1), Otel (2), Otobüs (1), Mola (1), Festival (1)

6

8

1.43

11. Tarihi ve Kültürel
Algı Olarak Tatil

Tarih (3), Sanat Eserleri (1), Örf Adet (1), Kültür (5), Gelenek Görenek
(2)

5

12

2.15

170

558

100

1. Psikolojik Algı
Olarak Tatil

2. Cansız ve Soyut
Varlık Algısı Olarak
Tatil

3. Klasik Algı Olarak
Tatil

4. Canlı ve Somut
Varlık Algısı Olarak
Tatil

5. Gelişim Aracı Algısı
Olarak Tatil

TOPLAM
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Psikolojik Algı Olarak Tatil Kategorisi
Öğrencilerin "tatil" kavramını duygularını katarak ve psikolojik durumları ile de ilişkilendirerek
ifade ettikleri bu kategoride 34 adet metafor üretilmiştir. Toplamda üretilen metaforlar içerisinde
% 27,42'lik bir orana sahip olan bu kategoride en fazla üretilen metaforlar; huzur (f=40), mutluluk
(f=24), rahatlık (f=24) ve özgürlük (f=19) metaforlarıdır. Bu kategoriyle ilgili öğrencilerin metafor
geliştirme nedenlerine yönelik görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:
"Tatil bana heyecan ifade eder. Çünkü yeni yerler keşfederim, küçük bir çocuğun ilk defa bayramda
ayakkabı alması ve içi içine sığmamasına benzer."
"Tatil bana mutluluk ifade eder. Çünkü eğlenirsin, gevşersin, sevdiklerinle vakit geçirerek mutlu
olursun, memleketimden uzak bir yer olması üzerimdeki stresi atar, duygularımı rahat bırakıyorum
ve bu beni mutlu eder."
"Tatil bana huzuru ifade eder. Çünkü kendim için ayırdığım her vakit beni motive eder ve huzur verir,
herkesten uzak olup kafa dinlerim, doğayı ve doğal güzellikleri görüp keşfetmek içimde huzur sağlar."
"Tatil bana özgürlüğü ifade eder. Çünkü o gün için hayattaki sorumluluklardan vazgeçeriz, bütün
gün bana ait oluyor ve kendime zaman ayırabiliyorum, herkesin isteklerine göre şekillenir, insanların
hapis olduğu monoton hayatlarından kısa süreliğine bile olsa kaçması anlamına gelir, denizin
maviliğinde kaybolmak isterim."
"Tatil bana gökyüzünü ifade eder. Çünkü tatil de gökyüzü kadar sonsuzdur."
"Tatil bana alkolü ifade eder. Çünkü alkol aldığımızda da tatile gittiğimizde de zamanın nasıl geçtiğini
anlamayız."
"Tatil bana sağlığı ifade eder. Çünkü insanlar sağlık için tatile gider, kendilerini iyi hissetmek için
psikolojik olarak hastalıklarını yenerler, tuzlu suyun ve güneş ışınlarının cilde olan faydasından
yararlanırlar."
"Tatil bana rahatlığı ifade eder. Çünkü bedenen ve ruhen dinlenmeye yarar, hayatın
monotonluğundan uzaklaşmayı ve şehrin gürültüsünden kurtulmayı sağlar, yoğun iş temposu ve
beyin yorgunluğundan bir nebze de olsun kaçmaya yardımcı olur."
"Tatil bana beyaz bir sayfayı ifade eder. Çünkü o beyaz sayfayı eğlenerek, gezerek dolu dolu yaşayarak
doldurabiliriz."
"Tatil bana psikoloğu ifade eder. Çünkü güzel bir tatil sonunda bir psikologla konuşmuş gibi
rahatlarım."

Cansız ve Soyut Varlık Algısı Olarak Tatil Kategorisi
Öğrenciler bu kategoride tatil kavramını cansız ve soyut varlıklar ile betimlemişlerdir. 30 adet
metafor üretilen kategorinin toplam metaforlar içerisindeki oranı % 7,89'dur. Bu kategoride en
fazla üretilen metaforlar; dinginlik (f=4), ödül, sakinlik ve hayal etmek (f=3), kar yağışı (f=2)
metaforlarıdır. Öğrencilerin bu kategoriye ilişkin metafor geliştirmeye yönelik görüşlerinden
bazıları aşağıda sunulmaktadır:
"Tatil bana dinginliği ifade eder. Çünkü insan beyni çok yorulur ve böyle zamanlarda rahatlar. İnsan
ruhen kendi kendini yeniler."
"Tatil bana ödülü ifade eder. Çünkü onun için mücadele ederiz, yaşadığımız yoğun hayat temposunun
karşılığı gibidir."
"Tatil bana nehri ifade eder. Çünkü nehrin suyu gibi hızlı ve akıcıdır."
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"Tatil bana kadayıfı ifade eder. Çünkü hiçbir zaman çatala tam uymaz."
"Tatil bana öyküyü ifade eder. Çünkü gezip görülecek yerler anlatılan öykülerle daha da güzelleşir."
"Tatil bana matruşkayı ifade eder. Çünkü dış görünüşü sorunsuz gözükse de içinden pek çok iyi veya
kötü şey çıkabilir."
"Tatil bana havayı ifade eder. Çünkü daraldığımız bir dönemden kaçarak nefes almaya çalışırız."

Canlı ve Somut Varlık Algısı Olarak Tatil Kategorisi
Öğrencilerin tatil kavramını canlı ve somut varlıklarla nitelendirdiği bu kategoride toplam 19
adet metafor üretilmiştir ve toplam içerisinde % 3,94'lük orana sahiptir. Bu kategoride üretilen
metaforlardan bazıları; kum saati (f=3) ve bitki, hamsi, kelebek, silgi, kedi (f=1) metaforlarıdır.
Öğrencilerin bu metaforları geliştirmeye yönelik nedenleri ise aşağıda özetlenmektedir:
"Tatil bana kum saatini ifade eder. Çünkü çok güzel vakit geçirdiğimiz için çabuk biter."
"Tatil bana bitkiyi ifade eder. Çünkü güzel kokan bir bitki nasıl huzur veriyorsa tatil de öyle huzur
verir."
"Tatil bana kelebeği ifade eder. Çünkü onun gibi kısa bir ömrü vardır."
"Tatil bana hamsiyi ifade eder. Çünkü her ikisi de boyu kadar kısa tadı kadar güzeldir."
"Tatil bana silgiyi ifade eder. Çünkü kötü anları unutup kafamızı dinleyebiliriz."
"Tatil bana kedileri ifade eder. Çünkü kediler dış görünüm olarak yumuşak ve sevimli
görünümlerinin arkasında nankör ve elde edilemez bir yapıya sahiptir. Aynı şekilde tatil de sevimli
görünür ama ele geçirmek zordur."

Gelişim Aracı Algısı Olarak Tatil Kategorisi
Yeniliklere ve gelişime açık bir unsur olarak ifade edilen bu kategoride üretilen metafor sayısı
19'dur ve toplam içerisinde %7,53'lük dilimi oluşturmaktadır. Bu kategoride en fazla üretilen
metaforlar; yeni insanları tanımak (f=11), keşfetmek (f=4), öğrenme (f=3) ve farklı şehirler (f=3)
metaforlarıdır. Bu kategoriyle ilgili öğrencilerin metafor geliştirme nedenlerine yönelik
görüşlerinden bazıları aşağıda sunulmaktadır:
"Tatil bana yeni insanlar tanımayı ifade eder. Çünkü tatillerde yeni mekanlarda değişik insanlarla
tanışırım, her yeni yer başka bir hayat, bir bilmecedir. Çözmek bize kalmıştır."
"Tatil bana keşfetmeyi ifade eder. Çünkü tanınmamış coğrafyaları, kültürleri tanımaktır."
"Tatil bana öğrenmeyi ifade eder. Çünkü gittiğimiz yerlerin kültürünü, tarihini, yaşam tarzlarını
öğreniriz."
"Tatil bana farklı bir dünya ifade eder. Çünkü sıradan hayatımızdan uzaklaşıp yeni yerler ve yeni
insanlar keşfetmemizi sağlar."
"Tatil bana serüveni ifade eder. Çünkü iyi gezilerle, güzel yerlerle, birçok insanla, uzun yolculuklarla
dolu bir serüvendir."
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Sosyolojik Algı Olarak Tatil Kategorisi
Bu kategori, öğrencilerin "tatil" kavramını insan ilişkileri ile anlamlandıran yorumlarına
dayanmaktadır ve bu kategoride toplam 9 adet metafor üretilmiştir. Bu dilim, toplamda üretilen
metaforlar içerisinde %4,66'lık oranı oluşturmaktadır. Bu kategoride en fazla üretilen metaforlar;
aile (f=10), arkadaş (f=6), dostluk (f=3) ve ilişki (f=2) metaforlarıdır. Aşağıdaki bazı öğrenci
görüşleri bu kategoriye ilişkin metafor geliştirme nedenlerini özetlemektedir:
"Tatil bana bir anneyi ifade eder. Çünkü yılın 365 günü çocuklarıyla uğraşır."
"Tatil bana aileyi ifade eder. Çünkü ailelerin bir arada gittikleri, güzel vakit geçirdikleri andır, aile ile
geçirilen tatil aile bağlarının kuvvetlenmesini sağlar, motivasyonu yükseltir ve o aileyi başarıya
götürür."
"Tatil bana kozmopolizmi ifade eder. Çünkü kültürlerin birleşimidir."

Eylem Algısı Olarak Tatil Kategorisi
Bu kategoride tatil kavramı öğrenciler tarafından bir eylemle ilişkilendirilmiştir ve toplam 9 adet
metafor üretilmiştir. Toplamda üretilen metaforlar içerisinde %4,48'lik dilimi oluşturan
kategoride en fazla çalışmak (f=7), uyku (f=7), yorgunluk (f=3) ve spor (f=3) metaforları
üretilmiştir. Öğrencilerin metafor geliştirme nedenlerine yönelik görüşlerinden bazıları aşağıda
sunulmaktadır:
"Tatil bana emeği ifade eder. Çünkü bir emeğin karşılığıdır."
"Tatil bana uykuyu ifade eder. Çünkü ne kadar uyursak uyuyalım tadına doyamayız. Ne kadar çok
tatile gidersek gidelim onun da tadına doyamayız, yeterli gelmez."
"Tatil bana yorgunluk iade eder. Çünkü tatilde eğleniriz fakat tatil dönüşü yoruluruz."
"Tatil bana deneyi ifade eder. Çünkü arkadaşlarımızla bir sürü malzemeyi karıştırıp sonucunda ne
olacağını beklemeye benzer. Bir yandan heyecan bir yandan gerilim yaşarız."

Finansal Algı Olarak Tatil Kategorisi
Maddiyata dayanan değerlerle nitelendirilen bu kategoride üretilen metafor sayısı 7'dir ve
toplamda üretilen metaforlar içerisinde %3,58'lik bir dilime sahiptir. Bu kategoride en fazla
üretilen metaforlar; para (f=10), ekonomi (f=3), masraf (f=2) ve borç (f=2) metaforlarıdır. Aşağıda
öğrencilerin bu kategoriyle ilgili metafor geliştirme nedenlerine yönelik görüşlerinden bazıları
sunulmaktadır:
"Tatil bana parayı ifade eder. Çünkü çok para harcarım, iyi bir tatil için çok para gerekir, parayı
harcayacak vakit vardır."
"Tatil bana ekonomiyi ifade eder. Çünkü tatil için gelen turistler döviz bırakıp ekonomiyi canlandırır,
ülkeye katkı sağlar."
"Tatil bana altını ifade eder. Çünkü bulunmaz bir nimet gibidir."
"Tatil bana masrafı ifade eder. Çünkü bütün yıl çalışıp kazandığın paranın yarısını tatilde harcarsın,
otel konaklamaları, yiyecek-içecek fiyatları v.s. masraf yaratır."
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Destinasyon (Yer) Algısı Olarak Tatil Kategorisi
Tatil kavramının öğrenciler tarafından gidilecek yer olarak açıklandığı bu kategoride 7 adet
metafor üretilmiştir. Toplamda üretilen metaforlar içerisinde %1,43'lük orana sahip olan bu
kategoride üretilen metaforlar; ülke (f=2), Arizona (f=1), Ayvalık (f=1), Brezilya (f=1), Kapadokya
(f=1) ve Kutuplar (f=1) metaforlarıdır. Bu kategoride yer alan öğrencilerin ifadelerinden bazıları
aşağıda sunulmuştur:
"Tatil bana kutupları ifade eder. Çünkü kayak yapmak ve şöminenin yanında sıcak çikolata içmek
güzeldir."
"Tatil bana Arizona'yı ifade eder. Çünkü zor şartlarda kamp yapmak isterim."
"Tatil bana Kapadokya'yı ifade eder. Çünkü balonlara binip gökyüzüne yaklaşır, mutlu oluruz."
"Tatil bana Ayvalık'ı ifade eder. Çünkü benim için tatil demek; rakı balık Ayvalık'tır."
"Tatil bana Brezilya'yı ifade eder. Çünkü zamanımız bir karnaval tadında geçer."

Turistik Algı Olarak Tatil Kategorisi
Bu kategoride öğrenciler tatil kavramını turistik unsurlar ile ilişkilendirmişlerdir. Toplam 6 adet
metafor üretilen kategori %1,43'lük bir orana sahiptir. Turizm ve otel (f=2), tatil köyü, otobüs,
mola, festival (f=1) metaforları üretilmiştir. Öğrencilerin bu metaforları geliştirmeye yönelik
nedenleri aşağıda sunulmuştur:
"Tatil bana turizmi ifade eder. Çünkü tatil bir turizm faaliyetidir, tatiller sayesinde turizm sektörü
gelişir ve daha aktif olur."
"Tatil bana oteli ifade eder. Çünkü tatil denilince ilk akla gelen yer oteldir."
"Tatil bana tatil köyünü ifade eder. Çünkü tatil köyü gibi huzur vericidir."
"Tatil bana molayı ifade eder. Çünkü hayatın içinde durup dinlenmektir."
"Tatil bana festivali ifade eder. Çünkü çeşitli sanatçıların katıldığı etkinlikler, festivaller tatilde
vazgeçilmez zevklerimdir."

Tarihi ve Kültürel Algı Olarak Tatil Kategorisi
Bu kategori, öğrencilerin "tatil" kavramını tarihi ve kültürel algılamalarından oluşan yorumlarına
dayanmaktadır ve bu kategoride toplam 5 adet metafor üretilmiştir. Bu dilim, toplamda üretilen
metaforlar içerisinde %2,15'lik oranı oluşturmaktadır. Bu kategoride en fazla kültür (f=5), tarih
(f=3) ve gelenek-görenek (f=2) metaforları üretilmiştir. Öğrencilerin bu metaforları geliştirmeye
yönelik görüşleri aşağıda özetlenmektedir:
"Tatil bana kültürü ifade eder. Çünkü insanlar gittikleri yerlerin kültürlerini öğrenir, farklı
kültürlerde insanların kendi yaşam şekilleriyle diğer yaşam şekillerini kıyaslamasını sağlar ve kültürel
olarak gelişmeye yardımcı olur."
"Tatil bana tarihi ifade eder. Çünkü turizm sadece deniz kum güneş değildir. Gezilecek bir sürü tarihi
yerler vardır, geçmişte, tarihte yaşananları yerinde görme olanağı sağlayarak şimdiki zamanı daha iyi
anlamamıza yardımcı olur."
"Tatil bana gelenek görenek ifade eder. Çünkü farklı kültürlerdeki gelenek ve görenekleri tanıma
şansımız olur."
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan araştırmanın sonucunda Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin
tatil kavramına ilişkin olumlu yönde ve çok sayıda metafor geliştirdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç,
öğrencilerin tatil kavramına yönelik olumlu bir algıya sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca,
öğrencilerin “tatil” kavramına ilişkin geliştirdikleri olumlu metaforlar, mezun olduklarında
turizm sektöründe çalışırken turizmin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının
yapılması, ülke ekonomisine katkısının arttırılması gibi konularda üstlerine düşen görevi yerine
getireceklerine işaret etmektedir. 170 metafor içerisinde, sadece 10 metafor "tatil" kavramına
yönelik olumsuz bir nitelik taşımaktadır. Söz konusu bu metaforlar; sıkıntı (3), boşluk (3),
yorgunluk (3), ölüm (2), borç (2), masraf (2), hüzün (1), stres (1), karanlık bir oda (1) ve fakirlik (1)
metaforlarıdır. Olumsuz nitelik taşıyan bu metaforların toplam frekans içindeki oranı %3,32'dir.
Bayat’ın (2018) benzer çalışmasında ise bu oran daha düşüktür (%2,43). Araştırmada üretilen bu
olumsuz metaforların, öğrencilerin henüz ekonomik özgürlüğe sahip olmamalarından
kaynaklandığı düşünülmektedir. İş hayatına atılıp, kendi ekonomik güçlerini ele aldıklarında
tatile çıkmaları daha kolaylaşacak ve "tatil" kavramına bakış açıları da olumlu yönde
değişebilecektir. "Tatil" kavramına olumlu algı ile yaklaşan turizm sektörü çalışanları turistlere
daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilirler. Bu konuda turizm işletmecisi yöneticilerine de büyük
görevler düşmektedir. Yürütülecek işletme politikaları ile turizm sektörü çalışanlarının işlerine
ve işletmeye bağlılıkları arttırılarak hizmet sunumunda daha aktif rol almaları sağlanabilir.
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü önlisans öğrencileri toplamda 170 metafor geliştirmiştir.
Öğrencilerin "tatil" kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar, ortak özellikleri dikkate alınarak
11 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin
“tatil” kavramına ilişkin algılarının önem sırasına göre klasik algı, psikolojik algı, cansız ve soyut
varlık algısı, gelişim aracı algısı, sosyolojik algı, eylem algısı, canlı ve somut varlık algısı, finansal
algı, tarihi ve kültürel algı, destinasyon (yer) algısı ve turistik algı olmak üzere 11 kategoride
odaklandığı tespit edilmiştir. Önlisans öğrencilerinin turizm kavramına yönelik düşüncelerinin
belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada ise turizme yönelik toplam dokuz kategori tespit
edilmiştir (Saçılık vd., 2016). Bu sonuç, katılımcıların tatil konusunda daha fazla metafor
ürettiklerini ortaya koymaktadır. Tatil kavramı en fazla klasik algı kategorisi altında "dinlenme",
psikolojik algı kategorisi altında "huzur", cansız ve soyut varlık kategorisi altında "dinginlik",
gelişim aracı algısı kategorisi altında "yeni insanları tanımak", sosyolojik algı kategorisi altında
"aile", eylem algısı kategorisi altında "çalışmak", canlı ve somut varlık kategorisi altında "kum
saati", finansal algı kategorisi altında "para", tarihi ve kültürel algı kategorisi altında "kültür",
destinasyon (yer) algısı kategorisi altında "ülke" ve turistik algı kategorisi altında "turizm" ve
"otel" kavramlarına benzetilmiştir.
Metaforlara ilişkin gerekçelerde genel olarak tatil kavramının dünyayı güzelleştiren, yeni yerleri
ve yeni insanları keşfetmeye olanak sağlayan, insanları motive eden, ekonomiyi canlandıran ve
aile bağlarını kuvvetlendiren bir kavram olarak ifade edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca Turizm ve
Otel İşletmeciliği bölümü önlisans öğrencilerinin 170 farklı metafor geliştirmesi tatil kavramı
hakkında çok geniş görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. Turizm sektöründe ara eleman
olarak yetiştirilen öğrencilerin tatil kavramına ilişkin farkındalıklarının yüksek olması,
mesleklerini yürütürken daha bilinçli hareket edeceklerinin ve başarılı olacaklarının bir
göstergesidir. Önlisans öğrencileri, turizmin geliştirilmesi ve milli değerlerimizin tanıtılması
konusunda aktif rol oynamaktadır. Bu nedenle, tatil kavramına ilişkin bilinçlerinin gelişmiş
olması, turizm sektöründe verilecek hizmeti kaliteli hale getirecek, işletmelerin gücünü arttıracak
ve alternatif turizm olanaklarına katkı sağlayacaktır.
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Araştırmada önlisans öğrencilerinin tatil kavramına yönelik olarak en fazla klasik (%35,48) ve
psikolojik (%27,42) algıya sahip oldukları tespit edilmiştir. Buna karşın tarihi ve kültürel (%2,15),
destinasyon (%1,43) ve turistik (%1,43) algı düzeyleri oldukça düşüktür. Konuya yönelik benzer
bir çalışmada (Özder vd., 2012), öğrencilerin turizm kavramı ilişkin klasik turizm anlayışının yanı
sıra, tarihi ve kültürü de ön plana çıkaran metaforlar ürettikleri ortaya çıkmıştır. Ancak araştırma
sonuçları, öğrencilerin tatil kavramını turizm, tarih ve kültür ile ilişkilendirme bakış açılarının
oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü
önlisans eğitiminde turizmin genel yapısı, tarihi ve kültürel etkileşimler, manevi değerlere sahip
çıkma bilinci ve farkındalığı üzerinde daha fazla durulması gerekliliği ortaya koymaktadır.
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü olarak önlisans eğitimi veren kurumlara Genel Turizm,
Turizm Coğrafyası, Turizm Sosyolojisi, Meslek Etiği, Davranış Bilimleri gibi derslerde
öğrencilerin farkındalık düzeylerinin arttırılmasına ilişkin eğitime daha fazla ağırlık vermeleri
önerilebilir.
İlgili alanyazında turizm kavramına ilişkin metaforların belirlenmesine yönelik bir çalışmaya
rastlanmış (Saçılık vd, 2016), ancak turizm kavramının ana unsuru olan tatil kavramına yönelik
bir metafor çalışmasına rastlanmamıştır. Araştırmanın çalışma grubunu önlisans düzeyinde
Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitimi veren Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu
ve Sındırgı Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Gelecek araştırmalarda turizm
alanında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin, turizm akademisyenlerinin, turizm
çalışanlarının ve profesyonellerinin tatil kavramına yönelik algıları metafor analizi ile
incelenebilir. Kavrama yönelik bilinç ve farkındalık düzeyleri tespit edilebilir. Bu nedenle çalışmadan elde edilen bulguların farklı akademik çalışmalara öncülük edebileceği ve veri kaynağı
sağlayabileceği düşünülmektedir.
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günümüz koşullarında faaliyetlerine kesintisiz ve rekabet avantajı sağlayarak devam edebilmeleri için
sosyal sorumluluk faaliyetlerinde aktif olarak rol almaları gerekmektedir. İşletmeler, sosyal anlamda
tüketicilere, topluma, çevreye, devlete, tedarikçilere oldukları kadar iç müşterileri olan çalışanlarına karşı
da sorumludurlar. Özellikle turizm gibi emeğin yoğun olduğu sektörlerde, çalışanlar işletmelerinin en
önemli sermayesi olarak görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, İstanbul’da faaliyet gösteren
uluslararası zincir otel işletmelerinde sosyal sorumluluk uygulamalarının çalışanların örgütsel
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t testi, varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, otel işletmelerinin sosyal
sorumluluk uygulama düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilirken, çalışanların örgütsel bağlılık
düzeylerinin orta olduğu belirlenmiştir. Ayrıca; otel işletmelerinde sosyal sorumluluk uygulamalarının
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Abstract
In addition to being an economic organization, the enterprises which have the mission of being a social
institution should take an active role in their social responsibility practices in order to continue their
activities in a sustainable way with a competition advantage. Enterprises are also socially responsible for
their employees as well as to the public, consumers, the environment, the government and the suppliers.
Employees are seen as most important capital of enterprises especially in sectors such as tourism, where
employees give intense services. The aim of this study is to determine the effects of social responsibility
practices on the level of employees’ organizational commitment at international chains hotel enterprises in
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hotels in Istanbul, constitute the population of the research and the sample group includes 352 employees.
Frequency and percentage, arithmetic mean values, standard deviation, t-test, analysis of variance and
correlation analysis were used for the analysis of the data obtained via the survey in this research. As a result
of the research, it was determined that the social responsibility practices levels of the hotel enterprises were
high, the organizational commitment levels of the employees were medium. The findings obtained from the
research were evaluated and interpreted and suggestions regarding the subject were developed. Also; It is
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GİRİŞ
Modern iş hayatındaki işletmelerin, faaliyet gösterdikleri alanlarda, başta çalışanları olmak üzere
tüketiciler, toplum, çevre, devlet, tedarikçiler gibi tüm paydaşları ile sürekli iletişim ve etkileşim
içerisinde bulunarak varlıklarını kesintisiz olarak sürdürebilecekleri düşünülmektedir.
Küreselleşmenin ve teknolojinin gelişmesi ile bireylerin her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesi
toplumsal olaylar karşısındaki farkındalıklarını arttırmakta ve işletmelerden olan beklentilerine
de yeni boyutlar kazandırmaktadır. Artan farkındalıkla birlikte, işletmeler mal ve hizmet üreten
ticari kuruluşlar olmanın yanı sıra sosyal birer varlık olarak algılanmaya başlanmış ve
işletmelerin buna uygun sorumlu davranışlarda bulunması beklenir olmuştur. Bu beklenti
sonucu varlığını başarılı bir şekilde devam ettirmek isteyen işletmeler buna uygun faaliyetlerde
bulunmak zorunda kalmışlar ve bu da sosyal sorumluluk kavramını işletmelerin gündemine
taşımıştır. Tüketiciler aynı mal ve hizmeti üreten işletmelerden birini tercih etmeleri söz konusu
olduğunda sosyal sorumluluk faaliyetlerinde aktif olanlara öncelik vermektedirler. Hatta bunun
için daha fazla ödemeyi bile kabul etmektedirler. Doğal güzellikler ve kültürel zenginlikler gibi
kıt kaynaklardan faydalanan turizm sektörünün ise sürdürülebilirliğini devam ettirebilmesi için
sosyal sorumluluk faaliyetlerine daha fazla değer vermesi gerekmektedir. Turizm
aktivitelerinden en çok etkilenenlerin başında turizm işletmelerinin içerisinde faaliyet
gösterdikleri doğal çevre ve yerel toplum gelmektedir. Ayrıca emeğin yoğun olduğu bir sektör
olması çalışanları da oldukça önemli hale getirmektedir. Son tüketici ile birebir iletişim halinde
olan, işletmeyi temsil eden kişiler bizzat çalışanlardır ve işletmesinden memnun olan bir çalışanın
tüketiciyi memnun edememesi neredeyse imkansızdır. Çalıştığı işletme tarafından temel
ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, bireysel olarak önemsenen ve değer verilen çalışanların
işletmeye karşı olan bağlılıkları ve performansları da pozitif yönde artacak ve bu da tüketici
memnuniyeti olarak işletmeye geri dönüş sağlayacaktır.
Hizmet sunan turizm işletmelerinde hizmetin sunumunda müşterilerle birebir iletişim halinde
olan, işletmeyi temsil eden ve müşterilerin işletmeyi tekrar tercih etmelerinde etkili olan kişiler
çalışanlardır. Dolayısı ile dış müşterilerini memnun etmek isteyen işletmelerin öncelikle iç
müşterileri olan çalışanlarını memnun etmeleri daha uygun görünmektedir (Avcı ve Küçükusta,
2009: 33). Ancak turizm sektöründeki uzun ve düzensiz çalışma saatleri, izinsiz çalışma vb. ağır
çalışma koşullarından dolayı kalifiye ve profesyonel çalışanları işletmede tutmak gün geçtikçe
zorlaşmaktadır (Çuhadar ve Gencer, 2016: 1325). Çalışanların rekabet avantajı sağlamadaki
öneminin farkında olan işletmelerin bu olumsuz durumları tolere etmek, çalışanlarının örgüte
bağlılığını ve dolayısıyla performansını arttırmak amacı ile temel ihtiyaçlarını (maaş, sigorta vb.)
karşılamalarının yanı sıra onları önemsediklerini de gösterecek sosyal uygulamalarda
bulunmaları beklenmektedir (Akova ve Bayhan, 2015: 802). Ayrıca işletmelerin dış paydaşları
(toplum, tüketiciler, devlet vb.) üzerinde yarattığı olumlu imajda çalışanların işletmeye olan
bağlılığını ve performansını pozitif yönde etkilemektedir (Kesen ve Sipahi, 2016: 1927).
İşletmelerin olumlu imaj yaratmasında ise sosyal sorumluluk uygulamaları pozitif yönde katkıda
bulunabilecektir.
Bu bağlamda hazırlanan çalışmanın birincil amacı, turizm sektöründe faaliyet gösteren otel
işletmelerinde sosyal sorumluluk uygulamalarının çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisi
üzerine bir araştırma yapmaktır. Amacın gerçekleşmesi için beş yıldızlı uluslararası zincir oteller
üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Sosyal sorumluluk projeleri ile çalışanların örgütsel
bağlılık değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek, çalışmanın öncelikli
amaçları arasında yer almaktadır.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İşletmelerin sürdürülebilirliğini başarıyla gerçekleştirmesinde önemi gün geçtikçe artan sosyal
sorumluluk kavramı ilk defa Oliver Sheldon’un (1923) “Yönetim Felsefesi” adlı kitabındaki
“İşletmenin yönetim prensipleri, toplumun sosyal faydası üzerinde odaklanmalıdır.” ifadesi ile
gündeme gelmiştir. Sosyal sorumluluk kavramı Holme ve Watts (2000) tarafından, işletmelerin
ekonomik gelişimin yanı sıra toplumun ve işletme çalışanlarının ve ailelerinin yaşam kalitesini
iyileştirmek adına üstlendikleri daimi yükümlülük olarak ifade edilmiştir.
Newsom vd., (2000: 224), iyi vatandaşlığın bir diğer terimi olarak nitelendirdikleri sosyal
sorumluluğu, çevreye zarar vermeyen ve toplumun sosyal, politik ve ekonomik gelişimine
olumlu katkıda bulunan ürünler üretmek/hizmetler sunmak ve çalışanlara adil ve eşit
davranmak, ayrımcılık yapmamak ve hak ettikleri ücretleri ödemek şeklinde tanımlarken, Mohr
vd., (2001: 47) ise “bir şirketin herhangi bir zararlı etkiyi en aza indirgemek veya ortadan
kaldırmak ve toplum üzerindeki uzun vadeli yararlı etkisini en üst düzeye çıkarma taahhüdü”
olarak tanımlamışlardır.
Toplumun değer yargılarıyla yakından ilişkili olan sosyal sorumluluk kavramı çok fazla
değişkenlik göstermektedir. Toplumdan topluma ve zamandan zamana değişen bu kavramın,
konu ve sınırlarını tam olarak belirlemek, açık, net ve tam bir şekilde ortaya koymak oldukça
güçtür (Bayrak, 2001: 96). Buna rağmen Carroll (1991: 4) sosyal sorumluluk uygulamalarını
ekonomik, yasal, etik ve gönüllü sorumluluklar olmak üzere dört boyutlu bir piramit olarak ele
almış ve piramitteki sıralamayı da sorumlulukların önem derecelerine göre belirlemiştir.
İşletmelerin karlı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi ekonomik sorumluluklarını yerine
getirmesine bağlı olduğundan piramidin birinci basamağında ekonomik sorumluluklar yer
almaktadır. Ancak karlılığını sürdürmek için ekonomik sorumluluklarını uygularken yasaları
ihlal etmemek adına yasal sorumluluklarını da yerine getirmelidir çünkü toplumun kabul
edeceği ve etmeyeceği davranışlar yasalar tarafından belirlenmiştir. Yasalarla belirlenmeyen
ancak toplumun işletmelerden uymasını istediği diğer davranışlarda ahlaki sorumluluklar olarak
piramidin üçüncü basamağında yer almaktadır. Dördüncü basamakta ise işletmelerin hem iç
hem de dış sosyal paydaşlarına katkıda bulunmalarını ve yaşam kalitesini iyileştirme çabalarını
ifade eden gönüllü sorumluluklar yer almaktadır (Carroll, 1991: 4). Ekonomik ve yasal
sorumluluklar sosyal olarak istenen, etik sorumluluklar sosyal olarak umut edilen ve beklenen,
gönüllü sorumluluklar ise arzu edilendir (Windsor, 2001: 230).
Emek yoğun bir sektör olan turizm sektöründe, otel yönetimi kurumsal sosyal sorumluluk
uygulamalarında çalışanını göz önünde bulundurmalıdır. Özellikle, çalışanın iş güvenliğinin
sağlanması, özel yaşamına saygı, liyakat ilkesinin uygulanması, aile yaşamına saygı, iş
yaşamında tatmin olması için önlemler almalıdır (Çalışkan ve Ünüsan, 2011: 155). İnsan ile insana
hizmetin sunulduğu turizm sektöründe kaliteli bir hizmetin sunulabilmesi ancak yetenekli ve
kalifiye çalışanlar ile mümkündür (Özdemir ve Akpınar, 2002: 85). İşletme performansını arttıran
ve yöneten önemli bir güç olan çalışanların elde tutulamaması ise iş kaybı yaratacağı gibi
maliyetlerin artmasına da sebep olacaktır (Altınöz, 2018: 88). Bunun önüne geçebilmek için ise
işletmelerin çalışanlarına karşı yasal sorumluluklarının yanı sıra sosyal sorumluluklarını da
yerine getirmeleri ve çalışanlarının kendileri için değerli olduklarını hissettirmeleri
gerekmektedir. Çünkü işletmeleri tarafından değerli olduğunu bilen çalışanlar kendilerini
işletmelerine daha bağlı hissedeceklerdir (Cappelli, 2000).
Turizm işletmelerinin çalışanlarına karşı olan sorumluluklarını adil ücret sisteminin varlığı,
uygun çalışma koşullarının ve ortamının yaratılması, iş güvenliği ve işçi sağlığına yönelik
önlemler alınması, çalışanların haklarına saygı gösterme ve işletme kararlarına katılımını
sağlama, çalışanlara özgürce konuşma hakkı verme, kreş imkanı sunma, esnek çalışma
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saatlerinin düzenlenmesi, yıllık izinlerin düzenlenmesinde çalışanların ihtiyaç ve isteklerinin de
dikkate alınması, çalışanların iş stresinden uzaklaşmasını ve motivasyonunu sağlamak için gezi,
piknik, eğlence, balo vb. gibi etkinliklerin düzenlenmesi, çalışanların sendika kurma ve grev
yapma hakkına saygı duyulması, çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması ve cinsel tacizden
korunması, hizmetiçi eğitim verilmesi ve adil terfi imkanının sunulması şeklinde özetlemek
mümkündür (Şimşek, 1999; Çolakoğlu, 2005: 68; Boylu vd., 2007: 33; Ateşoğlu ve Türker, 2010:
212; Pelit ve Pekmezci, 2012: 330-331).
Örgütsel bağlılık kavramı, ilk kez 1956 yılında Whyte tarafından kullanılmıştır (Örücü ve
Kışlalıoğlu, 2014: 46). “Örgütsel bağlılık, örgüt için yüksek çaba harcama arzusu içerisinde olup
örgütün bir üyesi olarak kalma isteği ve örgütün amaç ve değerlerine olan inanç unsurlarından
oluşan bir bütündür” (Naktiyok ve İşcan, 2014: 23). Başka bir tanımda örgütsel bağlılık kavramı
şu şekilde açıklanmaktadır: “Örgütsel bağlılık; çalışanın örgütün önemli bir elemanı olabilmek
için çabalaması, örgüt amaçlarını kendi amaçları gibi görmesi, çalışanın örgütü bir aile ve
kendisini de bu ailenin bir ferdi olarak görmesidir” (Taşkın ve Yeni, 2016: 65). Örgütsel bağlılık
kavramından söz edilebilmesi adına örgütsel amaçların benimsenmesi, örgütün hedeflerine bağlı
kalınması, örgütte kalmaya yönelik istek duyulması, örgütün amaç ve hedeflerinden
etkilenilmesi, örgütsel çıkarların kişisel çıkarların önünde tutulması gibi hususların varlığı
gerekmektedir (Liou, 2008: 120; Demirel, 2009: 117).
Allen ve Meyer yaklaşımı, örgütsel bağlılıkla ilgili yaklaşımlar arasında en çok kabul edileni
olarak bilinmektedir. Öyle ki bugün örgütsel bağlılıkla ilgili yapılan birçok araştırmada Allen ve
Meyer’in geliştirdiği ölçek kullanılmaktadır. Allen ve Meyer yaklaşımına göre örgütsel bağlılık
üç temel boyuttan meydana gelmektedir. Bu üç boyut; duygusal bağlılık, devam bağlılığı,
normatif bağlılık şeklinde sıralanmaktadır (Gül, 2002: 45). Örgütsel bağlılık yaklaşımlarından
Allen ve Meyer yaklaşımının içeriği Tablo 1’de gösterildiği gibidir.

Tablo 1. Allen ve Meyer Yaklaşımı
BAĞLILIK

GEREKÇE

Duygusal Bağlılık

Çalışanın bunu istemesi

Devamlılık Bağlılığı

Çalışanın
olması

Normatif Bağlılık

Çalışanın
bulması

buna
bunu

zorunlu
doğru

TANIM
Çalışanın örgüte duygusal tutkunluğu,
örgütle
özdeşleşmesi
ve
örgüte
katılımda bulunması
Çalışanın işten ayrılması durumunda
karşılaşacağı maliyetlerin farkındalığı
Çalışanın örgütsel üyeliğinin
sürdürülmesi yönünde hissettiği
yükümlülük

Kaynak: Arbak ve Kesken, 2005: 67-68; Çelebi, 2009: 119.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı, Önemi ve Araştırma Soruları
Betimsel bir nitelik taşıyan bu araştırmada, beş yıldızlı otel işletmelerinde sosyal sorumluluk
uygulamalarının çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
temel amaç çerçevesinde araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Çalışanların otel işletmelerinin sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri
nelerdir?
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2. Beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri nedir?
3. Çalışanların otel işletmelerinin sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri
demografik özelliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
4. Beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri demografik özelliklerine
göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
5. Sosyal sorumluluk uygulamaları ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Bu çalışmada, turizm sektöründeki işletmelerin kaliteli ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyetlerine
devam edebilmesi için önemli bir kaynak olan çalışanlar üzerinde konuyla ilgili bir uygulama
gerçekleştirilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Böylelikle otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk
uygulamaları ile çalışanların örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkiye yönelik mevcut durumun
ortaya konulması, otel işletmelerinde sosyal sorumluluk uygulamalarının alanında uzman,
eğitimli, gerekli bilgi, beceri ve tecrübeye sahip çalışanları istihdam edebilmesi, mevcut
çalışanları işletmeye bağlı ve iş performansı yüksek hale getirebilmesi için politikalar
geliştirilebilmesi amacıyla ilgili literatüre katkı sağlaması bakımından önemlidir.

Veri Toplama Yöntemi
Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Söz konusu anket temel olarak
üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde çalışanların demografik özelliklerini
belirlemeye yönelik 7 adet soruya (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, çalışılan
departman, şu anki çalıştığı işletmedeki ve sektördeki çalışma süresi ve aylık geliri) yer
verilmiştir. İkinci bölümde, çalışanların beş yıldızlı otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk
uygulamalarına yönelik görüşlerini belirlemek üzere Maignan ve Ferrell (2001) tarafından
geliştirilen Çalışkan (2010) tarafından kullanılan 26 madde ve 4 boyuttan (etik, gönüllülük, yasal
ve ekonomik) oluşan "sosyal sorumluluk uygulama ölçeği" yer almaktadır. Anketin üçüncü
bölümünde, çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek üzere Allen ve Meyer (1990)
tarafından geliştirilen 18 madde ve 3 boyuttan (duygusal, normatif ve devam) oluşan “örgütsel
bağlılık ölçeği” yer almaktadır.

Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evreni İstanbul'da faaliyet gösteren uluslararası beş yıldızlı zincir otel
işletmelerinin çalışanlarından oluşmaktadır. Çalışmada zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik
kısıtlarından dolayı örneklem alınma yoluna gidilmiş olup uygulamayı kabul eden 3 zincir otel
işletmesinde her bir departmanı temsil etmesi açısından "tabakalı örnekleme yöntemi" ile
örneklem seçilmiştir. Bu doğrultuda uluslararası beş yıldızlı 3 zincir otel işletmesinin 3'er otelinde
olmak üzere 9 otel işletmesinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada örneklem büyüklüğünün belirlenmesi için Sekaran (2003) ve Özdamar (2001)
tarafından nicel araştırmalar için önerilen n=s2Zα2/d2 formülünden yararlanılmıştır. Buna göre 40
kişilik pilot uygulama sonucunda standart sapma değeri s=0,9; 0,05 anlamlılık düzeyine karşılık
gelen teorik değer Z0,05=1,96 ve örneklem hatasını ortaya koyan etki büyüklüğü (effect size) d=0,1
olarak alınmış olup, formülde yerine konulduğunda minimum örneklem büyüklüğü 312 olarak
hesaplanmıştır. Bu çerçevede 400 adet anket çoğaltılmış, ilgili işletmelerde uygulanmış ve eksik,
hatalı vb. veriler dikkate alınarak 352 adet anket değerlendirilmeye alınmıştır.
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Veri Analiz Yöntemi
Çalışmada elde edilen verilerin analizleri için SPSS paket programı kullanılmıştır. Buna göre,
çalışanların demografik özellikleri frekans ve yüzde dağılımları ile sunulmuştur. Bununla birlikte
otel çalışanlarının sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık
düzeyleri frekans ve yüzde dağılımlarının yanısıra aritmetik ortalama ve standart sapma
değerleri ile betimlenmiştir. Diğer taraftan, çalışanların sosyal sorumluluk uygulamalarına
yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık ve iş performans düzeylerinin demografik özelliklerine göre
karşılaştırılması ise parametrik test varsayımları gerçekleştiği için iki grup için bağımsız
örneklemler t-testi (independent samples t-test), üç ve daha fazla grup için tek yönlü varyans
analizi (one way ANOVA) ile yapılmıştır. Varyans analizi sonucunda grupların ikili
karşılaştırılmasında çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey testi uygulanmıştır. Analizlerin
uygulanmasında her bir gruptaki birey sayısının 10'un altında olması durumunda birleştirme
yapılmıştır. Ayrıca sosyal sorumluluk uygulamaları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler
Pearson korelasyon analizi ile belirlenmiştir. Bunula birlikte ölçeklerin yapı geçerliği için faktör
analizi uygulanmış olup, güvenirlik için ise Cronbach's Alpha değerleri hesaplanmıştır.

BULGULAR
Araştırmaya katılan toplam 352 katılımcının %58,2’si erkek, %41,8’i kadındır. Katılımcıların
%53,7’si bekar, %46,3’ü evlidir. Çalışanların yaş grupları incelendiğinde %41,2’sini 34 - 41 yaş
aralığındaki çalışanlar oluştururken, onu sırasıyla 26-33 (%34,9), 18-25 (%12,8) yaş aralığı
izlemektedir. Katılımcıların eğitim durumlarına ilişkin veriler; %46,9 lisans, %24,4’ü lisansüstü,
%15,9 önlisans ve %11,6 lise şeklinde dağılmıştır.
Katılımcıların çalıştıkları departmana ilişkin bilgiler incelendiğinde veriler; %29 ön büro, %20,5
insan kaynakları, %15,3 kat hizmetleri, %14,8 satış ve pazarlama, %12,5 yiyecek-içecek
bölümünde çalışmaktadır. Katılımcıların işletmedeki çalışma süreleri incelendiğinde; %49,1’i 4-7
yıl, %30,4’ü 1-3 yıl ve %17,6’sı 8-11 yıldır. Sektördeki çalışma sürelerine göre ise %41,8’i 12 yıl ve
daha çok, %36,4’ü 8-11 yıl, %11,6’sı 1-3 yıl ve %10,2’si 4-7 yıl şeklinde dağılmıştır. Anket
uygulanan çalışanların aylık gelir durumlarına göre dağılımı ise sırasıyla, %59,9’u 3501 TL ve
üstü, %26,7’si 3001- 3500 TL, %11,4’ü 2501-3000 TL aylık gelire sahiptir.
Tablo 2’de sosyal sorumluluk ölçeğinin yapı geçerliliğine yönelik faktör analizi sonuçları
sunulmuştur. Tablodaki bulgular incelendiğinde KMO değerleri (KMO=0,811), Bartlett küresellik
testi sonuçları (χ2 = 6255,48; p =0,001) faktör analizinin uygulanabilirliğini ve örneklem
yeterliliğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan sosyal sorumluluk ölçeğinin toplam varyansın
%70,839’unu açıklayan dört boyut altında toplandığı görülmüştür. Birinci boyut olan gönüllü
sorumluluk alt boyutu toplam varyansın %31,070’ini açıklarken ikinci boyut olan yasal
sorumluluk alt boyutu %19,365’ini açıklamaktadır. Benzer şekilde üçüncü boyut olan etik
sorumluluk alt boyutu toplam varyansın %10,590’ını açıklarken dördüncü boyut olan ekonomik
sorumluluk alt boyutu toplam varyansın %9,814’ünü açıklamaktadır. Tabloya bakıldığında
faktör yüklerinin 0,350 ile 0,873 arasında değiştiği görülmektedir.
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Tablo 2. Sosyal Sorumluluk Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları
Boyutlar / Faktörler Maddeler

1

Bu otel, çalışanlarının sivil toplum örgütlerine
katılmalarını destekler.
Bu otel, çalışanlarının gönüllü olarak katıldıkları
faaliyetleri desteklemektedir.
Bu otelde, çevreye duyarlı çeşitli programlar
GÖNÜLLÜ
uygulanmaktadır.
SORUMLULUK Bu otel eğitim, sağlık, kültür, sanat gibi sosyal
faaliyetlere destek olmaktadır.
Bu otel, doğal çevreyi koruma ve geliştirme
faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır.
Bu otelde, işgücü çeşitliliğini desteklemek için
programlar bulunmaktadır.
Bu otelde, tüm hizmetler, yasal standartlarla
gerçekleştirilir.
Bu otelin yöneticileri, kanunlara uymaya
çalışmaktadırlar.
Bu otel, kanunlara uygun bir şekilde faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir.
YASAL
SORUMLULUK Bu otel, çalışanlarla ilgili kanuni düzenlemelere
uygun hareket etmektedir.
Çalışanlara yaşam kalitesini artıran sosyal haklar
(ulaşım, yemek, lojman) sağlanmaktadır.
Bu otel, çalışanların sosyal ve ekonomik haklarını
koruyan uygun düzenlemelere sahiptir.
Bu otel, çalışanların verimli çalışmasını
sağlamaktadır.
Bu otel tarafından önerilen ücretler, sektör
ortalamasının üstündedir.
Bu otel, ek eğitim isteyen çalışanını
desteklemektedir.
Bu otel, hayırsever kuruluşlara yardımda
bulunmaktadır.
Otel çalışanları olarak mesleki standartları takip
ederiz.
ETİK
Otel yöneticileri, faaliyetlerin topluma olumsuz
SORUMLULUK
etkilerini takip eder.
Bu otel, hizmetleri hakkında müşterilere tam ve
doğru bilgi sunmaktadır.
Bu otel, tüketici hakları konusunda yasal
düzenlemelerin ötesinde bir duyarlılığa sahiptir.
Bu otel, gelirlerini maksimum seviyeye çıkarmakta
başarılıdır.
Bu otel, rakiplerine göre rekabet avantajına sahiptir.
Bu otelde, müşteri tatmini, kurum performansının
belirleyicisi olarak kullanılır.
Bu otel, müşteri şikayetlerini uygun şekilde
yanıtlamaktadır.
EKONOMİK
Bu otel, faaliyet giderlerini düşürmek için
SORUMLULUK çabalamaktadır.
Bu otelde, malzeme ve enerji kullanımını azaltıcı
uygulamalar vardır.
TOPLAM VARYANS

Faktör Yükleri
2
3

4

Açıklanan
Varyans %

0,840
0,840
0,768

31,070

0,678
0,641
0,730
0,783
0,862
0,474
19,365
0,474
0,745
0,531
0,350
0,653
0,666
0,432
0,373
10,590

0,352
0,834
0,873
0,728
0,381
0,758
0,761
0,635

9,814

0,541
70,839

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,811; Barlett’s Testi χ2 = 6255,48; p =0,001
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Tablo 3’de örgütsel bağlılık ölçeğinin yapı geçerliliğine yönelik faktör analizi sonuçları
sunulmuştur. Tablodaki bulgular incelendiğinde KMO değerleri (KMO = 0,771), Bartlett
küresellik testi sonuçları (χ2 = 6255,48; p = 0,001) faktör analizinin uygulanabilirliğini ve örneklem
yeterliliğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan örgütsel bağlılık ölçeğinin toplam varyansın
%62,600’ünü açıklayan üç boyut altında toplandığı görülmüştür. Birinci boyut olan duygusal
bağlılık alt boyutu toplam varyansın %29,441’ini açıklarken ikinci boyut olan devam bağlılığı alt
boyutu %19,719’unu açıklamaktadır. Benzer şekilde üçüncü boyut olan normatif bağlılık alt
boyutu toplam varyansın %13,440’ını açıklamaktadır. Tabloya bakıldığında faktör yüklerinin
0,302 ile 0,894 arasında değiştiği görülmektedir.
Tablo 3. Örgütsel Bağlılık Ölçeği Faktör Analizi
Boyutlar /
Faktörler

DUYGUSAL
BAĞLILIK

DEVAM
BAĞLILIĞI

NORMATİF
BAĞLILIK

Maddeler
Kariyerimin geri kalanını bu otelde geçirmekten çok
mutlu olurum.
Bu otelin sorunlarını kendi sorunlarım gibi
hissediyorum.
Bu otele karşı güçlü bir “aidiyet” duygusu
hissetmiyorum.
Bu otele karşı “duygusal bağ” hissetmiyorum.
Bu otelde kendimi “ailenin bir parçası” gibi
hissetmiyorum.
Bu otel benim için “çok özel” anlam taşıyor.
Şu an bu otelde çalışmak benim için istekten çok
gerekliliktir.
İstesem bile şu an bu otelden ayrılmak benim için çok
zordur.
Şu an bu otelden ayrılmaya karar vermiş olsam,
hayatımın büyük bir kısmı altüst olurdu.
Bu otelden ayrılmayı düşünmek için çok az
seçeneğim olduğunu düşünüyorum.
Bu otele kendimden çok fazla bir şey vermemiş
olsaydım, başka bir yerde çalışmayı düşünürdüm.
Bu otelden ayrılmanın olumsuz sonuçlarından birisi
iş bulma alternatiflerimin az olmasıdır.
Şu andaki işverenimle kalma zorunluluğu
hissetmiyorum.
Çalıştığım otelden ayrılmak avantajlı olsa bile, şu
anda ayrılmanın doğru olduğunu düşünmüyorum.
Çalıştığım otelden şu anda ayrılırsam kendimi suçlu
hissederim.
Bu otel sadakatimi hak ediyor.
Buradaki insanlara karşı bir sorumluluk duygum
olduğundan şu an bu otelden ayrılmak istemiyorum.
Bu otele çok şey borçluyum.

Faktörler ve
Yükleri
1
2
3

Açıklanan
Varyans %

0,352
0,302
0,802

29,441

0,802
0,785
0,894
0,615
0,896
0,862

19,719

0,799
0,495
0,356
0,707
0,574
0,639

13,440

0,577
0,827
0,475
TOPLAM VARYANS

62,600

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,771; Barlett’s Testi χ2 = 6255,48; p =0,001

Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik analizine yönelik Cronbach’s Alpha katsayıları
incelendiğinde sosyal sorumluluk ölçeğine ilişkin Cronbach’s Alpha katsayısının 0,873 olduğu,

1432

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1424-1450.

örgütsel bağlılık ölçeğine ilişkin Cronbach’s Alpha katsayısının 0,708 olduğu görülmektedir. Bu
değerlerin tamamı 0,70 olan kritik değerin üzerinde gerçekleşmiş olup bu da ölçeklerin güvenilir
olduğunu göstermektedir (Kılıç, 2016: 47).
Katılımcıların otel işletmelerinin sosyal sorumluluk uygulamalarına ilişkin görüşlerine yönelik
bulgular incelendiğinde bütün maddelere 4’ün üzerinde oldukça olumlu görüş belirtildiği
görülmektedir. En olumlu görüş “Bu otel, doğal çevreyi koruma ve geliştirme faaliyetlerine aktif
olarak katılmaktadır” maddesine verilmiş olup, katılımcıların %94,3’ü tam katılıyorum seçeneği
ile olumlu görüş belirtmişlerdir ( C =4,94). “Bu otelde, çevreye duyarlı çeşitli programlar
uygulanmaktadır” maddesine ise katılımcıların %90,9’u tam katılıyorum seçeneği ile olumlu
görüş belirtmişlerdir ( C =4,88). “Bu otel, çalışanlarının sivil toplum örgütlerine katılmalarını
destekler” ile “Bu otel, çalışanlarının gönüllü olarak katıldıkları faaliyetleri desteklemektedir”
maddelerine ise katılımcıların %77,6’sı tam katılıyorum seçeneği ile olumlu görüş belirtmişlerdir
( C =4,75).
Sosyal sorumluluk uygulamaları ölçeğinin “yasal sorumluluk” alt boyutuna ilişkin betimsel
istatistikler incelendiğinde bütün maddelere 4’ün üzerinde oldukça olumlu görüş belirtildiği
görülmektedir. En olumlu görüş “Bu otel, kanunlara uygun bir şekilde faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir” ile “Bu otel, çalışanlarla ilgili kanuni düzenlemelere uygun hareket
etmektedir” maddelerine verilmiş olup, katılımcıların %98’i tam katılıyorum seçeneği ile olumlu
görüş belirtmişlerdir ( C =4,98). “Bu otelin yöneticileri, kanunlara uymaya çalışmaktadırlar”
maddesine ise katılımcıların %86,6’sı tam katılıyorum seçeneği ile olumlu görüş belirtmişlerdir (
C =4,87). “Bu otelde, tüm hizmetler, yasal standartlarla gerçekleştirilir” maddesine ise
katılımcıların %86,1’sı tam katılıyorum seçeneği ile olumlu görüş belirtmişlerdir ( C =4,86).
Sosyal sorumluluk uygulamaları ölçeğinin “etik sorumluluk” alt boyutuna ilişkin betimsel
istatistikler incelendiğinde bütün maddelere 4’ün üzerinde oldukça olumlu görüş belirtildiği
görülmektedir. En olumlu görüş “Bu otel, hayırsever kuruluşlara yardımda bulunmaktadır”
maddesine verilmiş olup, katılımcıların %93,5’i tam katılıyorum seçeneği ile olumlu görüş
belirtmişlerdir ( C =4,92). “Bu otelde, müşteri tatmini, kurum performansının belirleyicisi olarak
kullanılır” maddesine ise katılımcıların %88,1’i tam katılıyorum seçeneği ile olumlu görüş
belirtmişlerdir ( C =4,86). “Bu otel, hizmetleri hakkında müşterilere tam ve doğru bilgi
sunmaktadır” maddesine ise katılımcıların %82,7’si tam katılıyorum seçeneği ile olumlu görüş
belirtmişlerdir ( C =4,81).
Örgütsel bağlılık ölçeğinin “duygusal bağlılık” alt boyutuna ilişkin betimsel istatistikler
incelendiğinde duygusal bağlılık alt boyutunda katılımcılar görüşleri “Bu otele karşı güçlü bir
“aidiyet” duygusu hissetmiyorum” ( C =4,92), “Bu otele karşı “duygusal bağ” hissetmiyorum” (
C =4,92) ve “Bu otelde kendimi “ailenin bir parçası” ( C =4,84) gibi hissetmiyorum” maddelerine
yönelik belirtmişlerdir.
Devam bağlılığı alt boyutunda katılımcılar en olumlu görüşleri “Şu an bu otelde çalışmak benim
için istekten çok gerekliliktir” ( C =4,20) ve “İstesem bile şu an bu otelden ayrılmak benim için çok
zordur” ( C =4,06) maddelerine yönelik belirtmişlerdir. Bunu, “Şu an bu otelden ayrılmaya karar
vermiş olsam, hayatımın büyük bir kısmı altüst olurdu” ( C =3,53), “Bu otelden ayrılmayı
düşünmek için çok az seçeneğim olduğunu düşünüyorum” ( C =3,26), “Bu otelden ayrılmanın
olumsuz sonuçlarından birisi iş bulma alternatiflerimin az olmasıdır” ( C =2,66) ve “Bu otele
kendimden çok fazla bir şey vermemiş olsaydım, başka bir yerde çalışmayı düşünürdüm” ( C
=2,45) maddeleri izlemektedir.
Örgütsel bağlılık ölçeğinin “normatif bağlılığı” alt boyutuna ilişkin betimsel istatistikler
incelendiğinde normatif bağlılık alt boyutunda katılımcılar en olumlu görüşleri “Bu otel
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sadakatimi hak ediyor” ( C =4,32) ve “Bu otele çok şey borçluyum” ( C =4,07) maddelerine yönelik
belirtmişlerdir. Bunu, “Şu andaki işverenimle kalma zorunluluğu hissetmiyorum” ( C =3,22),
“Buradaki insanlara karşı bir sorumluluk duygum olduğundan şu an bu otelden ayrılmak
istemiyorum” ( C =3,18), “Çalıştığım otelden ayrılmak avantajlı olsa bile, şu anda ayrılmanın
doğru olduğunu düşünmüyorum” ( C =3,10) ve “Çalıştığım otelden şu anda ayrılırsam kendimi
suçlu hissederim” ( C =2,70) maddeleri izlemektedir.
Katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık
düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılmasına yönelik analiz sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur.

Tablo 4. Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Cinsiyete Göre
Karşılaştırılması
Ölçekler
Sosyal Sorumluluk
Uygulamaları
Örgütsel Bağlılık

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek

C

4,75
4,63
3,73
3,90
4,82

SS
0,22
0,27
0,50
0,38
0,34

T

p

4,330

0,000*

3,573

0,000*

*p<0,05

Katılımcıların beş yıldızlı otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik
görüşleri ve örgütsel bağlılık düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği (p<0,05)
tespit edilmiştir. Ortalama değerleri incelendiğinde kadın çalışanların ( C =4,75) otel
işletmelerindeki sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşlerinin erkeklere ( C =4,63) göre
daha olumlu olduğu görülmektedir. Bu durumun kadınların erkeklere göre sorumluluk
bilincinin daha yüksek olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bununla birlikte örgütsel bağlılık
düzeyleri açısından bakıldığında erkeklerin ( C =3,90), kadınlardan ( C =3,73) daha yüksek bir
bağlılığa sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun erkeklerin toplumsal konumu sebebi ile
çalışma zorunluluğu olmasından, kadınların ise evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra
kariyerlerinde yaşananabilecek güçlüklerin etkili olduğu düşünülebilir.

Tablo 5. Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Medeni Duruma
Göre Karşılaştırılması
Ölçekler
Sosyal Sorumluluk
Uygulamaları
Örgütsel Bağlılık

Medeni
Durum
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Evli

C

SS

4,74
4,62
3,72
3,96
4,90

0,22
0,28
0,50
0,32
0,25

T

p

4,385

0,000*

5,205

0,000*

*p<0,05

Katılımcıların beş yıldızlı otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik
görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeylerinin medeni duruma göre anlamlı bir farklılık gösterdiği
(p<0,05) tespit edilmiştir. Ortalama değerleri incelendiğinde bekar çalışanların ( C =4,74) otel
işletmelerindeki sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşlerinin evlilere ( C =4,62) göre
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daha olumlu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte örgütsel bağlılık düzeyleri açısından
bakıldığında evlilerin ( C =3,96), bekarlardan ( C =3,72) daha yüksek bir bağlılığa sahip olduğu
görülmektedir. Evli çalışanların eşlerine ve çocuklarına karşı üstlendikleri sorumluluklar
örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkileyebilmektedir.

Tablo 6. Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Yaş Gruplarına
Göre Karşılaştırılması
Ölçekler
Sosyal Sorumluluk
Uygulamaları

Örgütsel Bağlılık

Yaş Grupları

C

SS

18-25 yaş arası
26-33 yaş arası
34-41 yaş arası
42 ve üzeri
18-25 yaş arası
26-33 yaş arası
34-41 yaş arası
42 ve üzeri
26-33 yaş arası
34-41 yaş arası
42 ve üzeri

4,73
4,74a
4,64b
4,63b
4,05a
3,64c
3,85b
4,10a
4,61b
4,94a
4,82a

0,16
0,26
0,24
0,37
0,45
0,50
0,34
0,24
0,36
0,17
0,38

a

F

p

4,062

0,007*

18,597

0,000*

*p<0,05 a, b ve c harfleri içeren gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Katılımcıların beş yıldızlı otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik
görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeylerinin yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği
(p<0,05) tespit edilmiştir. Ortalama değerleri incelendiğinde 18-25 yaş ( C =4,73) ve 26-33 yaş ( C
=4,74) aralığındaki çalışanların otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik
görüşlerinin 34-41 yaş ( C =4,64) ile 42 yaş ve üzerindekilere ( C =4,64) göre daha olumlu olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte örgütsel bağlılık düzeyleri açısından bakıldığında 42 yaş ve
üzerindekilerin ( C =4,10), 18-25 yaş ( C =4,05), 34-41 yaş ( C =3,85) ve 26-33 yaş ( C =3,64)
aralığındakilere göre daha yüksek bir bağlılığa sahip olduğu görülmektedir. Örgütsel bağlılık
düzeylerinin 42 yaş ve üzerindekilerde yüksek olması iş değişikliklerinin olumsuz etkileriyle
karşılaşmak yerine; bulundukları işletmelerde çalışmaya devam etme isteğinden kaynaklandığı
söylenebilir.
Tablo 7. Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Eğitim Durumuna
Göre Karşılaştırılması
Ölçekler
Sosyal Sorumluluk
Uygulamaları

Örgütsel Bağlılık

Eğitim Durumu
Lise ve altı
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Lise ve altı
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü

C

4,73a
4,57b
4,71a
4,69a
4,24b
3,82a
3,66c
3,95a
4,83a
4,69b
4,99a

SS
0,29
0,21
0,24
0,28
0,19
0,40
0,50
0,20
0,35
0,35
0,43

*p<0,05 a, b ve c harfleri içeren gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır.
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P

4,546

0,004*

28,235

0,000*
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Katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık ve iş
performans düzeylerinin eğitim duruma göre karşılaştırılmasına yönelik varyans analizi
sonuçları bulgulara göre, katılımcıların beş yıldızlı otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk
uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeylerinin eğitim durumuna göre
anlamlı bir farklılık gösterdiği (p<0,05) tespit edilmiştir. Ortalama değerleri incelendiğinde lise
C
ve altı eğitim düzeyindeki çalışanların ( =4,73) otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk
C
C
C
uygulamalarına yönelik görüşlerinin lisans ( =4,71), lisansüstü ( =4,69) ve ön lisans ( =4,57)
eğitimi alanlara göre daha olumlu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte örgütsel bağlılık
C
C
düzeyleri açısından bakıldığında lise ve altı eğitim düzeyindekilerin ( =4,24), lisansüstü (
C
C
=3,95), ön lisans ( =3,82) ve lisans ( =3,66) düzeyindekilere göre daha yüksek bir bağlılığa sahip
olduğu görülmektedir. Bu durumun lise ve altı düzeyde eğitim alan çalışanların işlerini
kaybetmesi durumunda iş bulamayacağı endişesinden kaynaklı olabilmektedir.

Tablo 8. Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Çalışılan
Departmana Göre Karşılaştırılması
Ölçekler

Sosyal Sorumluluk
Uygulamaları

Örgütsel Bağlılık

Departman
Ön büro
Satış ve Pazarlama
İnsan Kaynakları
Yiyecek-İçecek
Kat Hizmetleri
Diğer**
Ön büro
Satış ve Pazarlama
İnsan Kaynakları
Yiyecek-İçecek
Kat Hizmetleri
Diğer**

C

4,69b
4,80a
4,80a
4,45c
4,67b
4,52c
3,97b
3,66c
3,53c
3,84b
4,18a
3,72c

SS
0,27
0,10
0,19
0,31
0,27
0,10
0,32
0,22
0,64
0,35
0,25
0,14

F

P

16,785

0,000*

22,139

0,000*

*p<0,05 a, b ve c harfleri içeren gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır.
** Muhasebe, teknik, satınalma ve güvenlik vb.
Katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık
düzeylerinin çalıştıkları departmana göre karşılaştırılmasına yönelik varyans analizi sonuçları
göre, katılımcıların beş yıldızlı otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik
görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeylerinin çalışılan departmana göre anlamlı bir farklılık
gösterdiği (p<0,05) tespit edilmiştir. Ortalama değerleri incelendiğinde satış ve pazarlama ( C
=4,80) ile insan kaynakları ( C =4,80) departmanında çalışanların otel işletmelerindeki sosyal
sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşlerinin ön büro ( C =4,69), kat hizmetleri ( C =4,67),
diğer ( C =4,52) ve yiyecek-içecek ( C =4,45) departmanındakilere göre daha olumlu olduğu
görülmektedir. İnsan kaynakları, satış ve pazarlama departmanlarda çalışanların yaptıkları iş
nedeni ile sosyal sorumluluk uygulamalarında daha aktif rol almaları etkili olabilmektedir.
Bununla birlikte örgütsel bağlılık düzeyleri açısından bakıldığında kat hizmetleri ( C =4,18)
departmanındakilerin, ön büro ( C =3,97), yiyecek-içecek ( C =3,84), diğer ( C =3,72), satış ve
pazarlama ( C =3,66) ile insan kaynakları ( C =3,53) departmanındakilere göre daha yüksek bir
bağlılığa sahip olduğu görülmektedir. Kat hizmetleri ve ön büro departmanında çalışanların
örgütsel bağlılık düzeylerinin oldukça yüksek olması, çalışanların pozisyonlarından memnun
olmaları ile ilişkilendirilebilir.
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Tablo 9. Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Oteldeki Çalışma
Süresine Göre Karşılaştırılması
Ölçekler
Sosyal Sorumluluk
Uygulamaları

Örgütsel Bağlılık

Çalışma Süresi

C

SS

3 yıl ve altı
4-7 yıl arası
8 yıl ve üzeri
3 yıl ve altı
4-7 yıl arası
8 yıl ve üzeri
4-7 yıl arası
8 yıl ve üzeri

4,60
4,73a
4,70a
3,85a
3,81a
3,84a
4,80a
4,88a

0,25
0,24
0,30
0,44
0,50
0,24
0,32
0,31

b

F

P

8,819

0,000*

0,308

0,735

*p<0,05 a ve b harfleri içeren gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık
düzeylerinin oteldeki çalışma süresine göre karşılaştırılmasına yönelik varyans analizi sonuçları
göre, katılımcıların beş yıldızlı otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik
görüşlerinin oteldeki çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği (p<0,05), buna karşılık
örgütsel bağlılık düzeylerinin ise oteldeki çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermediği
(p>0,05) tespit edilmiştir. Ortalama değerleri incelendiğinde 4-7 yıl arasında otelde çalışanların (
C =4,73) otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşlerinin 8 yıl ve
üzeri ( C =4,70) ile 3 yıl ve altındakilere göre daha olumlu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte
örgütsel bağlılık düzeyleri açısından bakıldığında ortalama değerlerin 3,80’in üzerinde olduğu
görülmektedir.
Tablo 10. Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Sektördeki
Çalışma Süresine Göre Karşılaştırılması
Ölçekler
Sosyal Sorumluluk
Uygulamaları

Örgütsel Bağlılık

Sektördeki
Çalışma Süresi
1-3 yıl arası
4-7 yıl arası
8-11 yıl arası
12 yıl ve üzeri
1-3 yıl arası
4-7 yıl arası
8-11 yıl arası
12 yıl ve üzeri

C

4,77a
4,49c
4,65b
4,74a
4,10a
3,53c
3,68b
3,96a

SS
0,10
0,21
0,30
0,23
0,44
0,24
0,51
0,30

F

P

11,647

0,004*

24,153

0,000*

*p<0,05 a, b ve c harfleri içeren gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık
düzeylerinin sektördeki çalışma süresine göre karşılaştırılmasına yönelik varyans analizi
sonuçları göre, katılımcıların beş yıldızlı otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk uygulamalarına
yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeylerinin sektördeki çalışma süresine göre anlamlı bir
farklılık gösterdiği (p<0,05) tespit edilmiştir. Ortalama değerleri incelendiğinde 1-3 yıl arasında
çalışanlar ( C =4,77) ile 12 yıl ve üzeri ( C =4,74) süredir çalışanların otel işletmelerindeki sosyal
sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşlerinin 8-11 yıl ( C =4,65) ve 4-7 yıl ( C =4,49) arasında
çalışanlara göre daha olumlu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte örgütsel bağlılık düzeyleri
açısından bakıldığında 1-3 yıl arasında çalışanların ( C =4,10), 12 yıl ve üzeri ( C =3,96), 8-11 yıl (
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C =3,68)

ve 4-7 yıl ( C =3,53) arasında çalışanlara göre daha yüksek bir bağlılığa sahip olduğu
görülmektedir.

Tablo 11. Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Gelir Düzeyine
Göre Karşılaştırılması
Ölçekler
Sosyal Sorumluluk
Uygulamaları

Örgütsel Bağlılık

Gelir Düzeyi

C

3000 TL ve altı
3001 TL-3500 TL arası
3501 TL ve üstü
3000 TL ve altı
3001 TL-3500 TL arası
3501 TL ve üstü
3501 TL ve üstü

4,76a
4,59b
4,71a
4,10a
3,83b
3,77b
4,81b

SS
0,17
0,26
0,26
0,43
0,37
0,45
0,33

F

P

9,90

0,000*

11,67

0,000*

*p<0,05 a ve b harfleri içeren gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık
düzeylerinin sektördeki gelir düzeyine göre karşılaştırılmasına yönelik varyans analizi bulguları
incelendiğinde; katılımcıların beş yıldızlı otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk
uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeylerinin gelir düzeylerine göre anlamlı
bir farklılık gösterdiği (p<0,05) tespit edilmiştir. Ortalama değerleri incelendiğinde 3000 TL ve
altında maaşı olanların ( C =4,76) otel işletmelerindeki sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik
görüşlerinin 3501 TL ve üzeri ( C =4,71) ve 3001 TL-3500 TL arasında ( C =4,59) maaşı olanlara
göre daha olumlu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte örgütsel bağlılık düzeyleri açısından
bakıldığında en yüksek bağlılığa sahip olanların 3000 TL ve altında maaş alanlar ( C =4,10)
görülmektedir.
Sosyal sorumluluk uygulamaları ile örgütsel bağlılık ölçekleri ve boyutlarına ilişkin ortalama ve
standart sapmaları Tablo 12’de verilmiştir.
Tablo 12. Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ve Örgütsel Bağlılık Boyutlarının Ortalama ve
Standart Sapmaları
Ölçek
SOSYAL
SORUMLULUK
UYGULAMALARI

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

Boyutlar
Gönüllü Sorumluluk
Yasal Sorumluluk
Etik Sorumluluk
Ekonomik Sorumluluk
Genel Sosyal Sorumluluk
Duygusal Bağlılık
Devam Bağlılığı
Normatif Bağlılık
Genel Örgütsel Bağlılık

C

4,72
4,75
4,60
4,79
4,68
4,70
3,36
3,35
3,80

SS
0,40
0,25
0,37
0,31
0,26
0,32
0,93
0,79
0,44

Tablo 12’deki bulgular incelendiğinde sosyal sorumluluk uygulamaları ölçeğinin genel
ortalamasının ( C =4,68) olduğu görülmektedir. Sosyal sorumluluk boyutları içerisinde en düşük
ortalama “Etik Sorumluluk” ( C =4,60) iken, “Ekonomik Sorumluluk” ( C =4,79) ve “Yasal
Sorumluluk” ( C =4,75) boyutlarına ait görüşlerin ise oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan örgütsel bağlılık ölçeğinin genel ortalamasının ise ( C =3,80) olduğu ve en yüksek
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ortalamanın “Duygusal Bağlılık” ( C =4,70) boyutuna ait olduğu, “Devam Bağlılığı” ( C =3,36) ve
“Normatif Bağlılık” ( C =3,35) ortalamalarının ise neredeyse aynı olduğu görülmektedir. İş
performansı ölçeğine ilişkin ortalama ise ( C =4,81) olarak tespit edilmiştir. Buna göre beş yıldızlı
otel işletmelerinde sosyal sorumluluk uygulamalarını ekonomik sorumluluk boyutunda
yoğunlaştığı, etik sorumluluklar boyutuna ise daha az odaklandıkları görülmektedir. Başka bir
deyişle çalışanlara göre; işletmeler ekonomik sorumluluklarını yerine getirilmesinde daha
başarılı iken etik sorumluluklarını göz ardı etmektedirler. Bununla birlikte çalışanların duygusal
bağlılıklarının oldukça güçlü olduğu, devam ve normatif bağlılıklarının ise buna göre daha
düşük olduğu anlaşılmaktadır. Şahinoğlu’nun (2011: 79) hizmet sektöründe yapmış olduğu
çalışmada da çalışanların en yüksek algı düzeyinin yasal sorumluluk boyutuna ait olduğu,
bağlılığı ise bütün alt boyutları ile hissettikleri bulunmuştur.
Sosyal sorumluluk uygulamaları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye yönelik Korelasyon
Analizi (Pearson Korelasyon Katsayısı) sonuçları incelendiğinde, genel sosyal sorumluluk
uygulamaları ile genel örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki (r=0,054) bulunmamıştır. Başka
bir ifade ile çalışanların otel işletmelerinin sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik
görüşlerinin örgütsel bağlılıkları ile herhangi bir ilişkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Konuyla
ilgili olarak farklı bir sektörde yapılan çalışmada Bayraktaroğu vd., (2014: 99), çalışanların sosyal
sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir
ilişki olduğunu belirlemişlerdir.
Sosyal sorumluluk ölçeğinin alt boyutları arasındaki ilişkilere bakıldığında ise sosyal
sorumluluğun etik sorumluluk boyutu ile arasında pozitif, oldukça yüksek ve anlamlı bir ilişki
(r=0,903, p=0,000<0,01) olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile otel çalışanlarının işletmelerin
sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik en yüksek pozitif görüşlerinin etik sorumluluk
boyutunda olduğu tespit edilmiştir. Etik davranış kuralları genel olarak herkes tarafından
beklenen davranışlar olduğundan işletmelerin uygulamalarında bunlara ağırlık vermesinin
çalışanlarını memnun ettiği görülmektedir. Diğer taraftan ekonomik sorumluluk boyutu ile ise
pozitif, yüksek ve anlamlı bir ilişkisi (r=0,742, p=0,000<0,01) olduğu görülmektedir. İşletmelerin
ve çalışanların temel amacının varlıklarını devam ettirmek olduğu düşünüldüğünde ekonomik
boyutla olan bu ilişkisinin beklenen bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Sosyal
sorumluluğun gönüllü sorumluluk boyutu ile arasında ise pozitif, orta düzeyde ve anlamlı bir
ilişkisi (r=0,679, p=0,000<0,01) olduğu görülmektedir. İşletmelerin bu boyuttaki uygulamalarının
daha zayıf olmasının, gönüllü sorumlulukların Carroll’un (1991:4) geliştirdiği sosyal sorumluluk
piramidinin en üst basamağında yer alan ve sosyal olarak işletmelerden gerçekleştirmesi arzu
edilen (Windsor, 2001: 30) sorumluluklar olduğundan kaynaklandığı söylenebilir. Diğer taraftan
Mirzayeva vd.,’nin (2016: 28) dört ve beş yıldızlı otellerde gerçekleştirdiği çalışma sonucunda ise
işletmelerin sosyal sorumluluk uygulamalarında en çok gönüllü sorumluluklarına yöneldikleri
ve bunu sırasıyla etik, yasal ve ekonomik sorumluluk boyutlarının izlediği tespit edilmiştir.
Örgütsel bağlılık ölçeğinin alt boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında ise örgütsel bağlılık ile
devam bağlılığı arasında pozitif, yüksek ve anlamlı bir ilişki (r=0,866, p=0,000<0,01) olduğu
görülmektedir. Başka bir deyişle çalışanların işletmeye harcadığı emek ve zaman ağır bastığı için
işletmeye bağlılık hissettiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan duygusal bağlılık ile olan ilişkisinin
de pozitif, orta düzeyde ve anlamlı (r=0,602, p=0,000<0,01) olduğu görülmektedir. Bu da
çalışanların işletmelerine karşı gönülden bir bağlılık hissettiğini ifade etmektedir. Normatif
bağlılık boyutu ile ise pozitif, orta ve anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Tükeltürk
vd.,’nin (2012: 104) otel işletmesi çalışanları ile gerçekleştirdiği çalışma sonucunda ise örgütsel
bağlılık ile normatif bağlılık boyutu arasında yüksek, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir.
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SONUÇ
Sosyal birer varlık olan işletmelerin içerisinde faaliyet gösterdikleri topluma karşı birçok
sorumluluğu bulunmaktadır ve işletmeler günümüzde bu sorumluluklarını kurumsal bir bilinçle
yerine getirerek sürdürülebilirliklerini devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda sosyal
sorumluluk kavramını içselleştiren işletmelerden iç ve dış çevresine karşı ekonomik, yasal, etik
ve gönüllülük boyutlarında uygulamalarda bulunması beklenmektedir. İşletmelerin varlığını
devam ettirebilmesi için öncelikle ekonomik olarak sorumluluklarını yerine getirmesi ve karlılık
düzeyini artırması hedeflenmektedir. Ancak bunu yaparken her zaman yasalara uyması ve etik
sorumluluklarını göz önünde bulundurması iç ve dış çevresi tarafından beklenmektedir. Rekabet
avantajını elinde bulundurmak isteyen işletmelerin bunlara ek olarak iç ve dış çevresindeki
değerini arttıracak gönüllü sorumluluklarda bulunması ise oldukça önemlidir (Carroll, 1991: 42).
Teknolojik gelişmelere rağmen emek yoğun işletmeler olmaya devam eden turizm işletmelerinde
hizmetin kesintisiz devam etmesi ve müşteri memnuniyeti büyük ölçüde çalışanların kalitesi ile
mümkün olabilmektedir (Özdemir ve Akpınar, 2002: 85; Ünlüönen ve Şahin, 2011: 2; Davras ve
Gülmez, 2013: 167). Varlığını başarılı bir şekilde devam ettirebilmesi insan gücüne bağlı olan
turizm işletmelerinin kalifiye ve başarılı çalışanlarını elinde tutabilmesi ve örgüte bağlılıklarını
arttırabilmesi en önemli amaçlarından biridir. Örgüte güçlü bir bağlılık hisseden çalışanlar işini
iyi yapmak için yüksek bir performans sergileyeceklerdir (Çuhadar ve Gencer, 2016: 1326). Diğer
bir deyişle çalışanın iş yerine psikolojik olarak bağlanmasını ifade eden örgütsel bağlılık kavramı
çalışanların verimliliklerini ve performanslarını da etkileyecektir (Morrow, 1983: 491, Yalçın ve
İplik, 2005: 397).
Örgütsel bağlılık kavramı çalışanların davranış ve tutumlarının birer sonucu olduğundan bu
sonucu arttırmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi işletmelerin başarılı bir şekilde faaliyetlerine
devam edebilmesi açısından önemlidir. Literatür incelendiğinde ise, yaş, cinsiyet, deneyim,
yapılan işin önemi ve alınan destek, karar alma sürecine katılım ve işin içinde yer alma, medeni
durum ve ücret dışında sağlanan haklar, etik değerler, liderlik davranışları, diğer iş olanakları ve
çalışanlara gösterilen ilgi, iş gücü farklılığı, terfi olanakları, ücret ve çalışma arkadaşları, iş
güvenliği, tanınma ve yabancılaşma, örgütsel vatandaşlık, örgütsel adalet, personel güçlendirme,
güven ve iş tatmini, çaresizlik, iş saatleri, ödüller ve rutinlik gibi faktörlerin örgütsel bağlılığı
etkilediği tespit edilmiştir (Mowday vd., 1982; Rosin ve Korabik, 1995; Meyer ve Allen, 1997;
Balay, 2000; Çetin, 2004; Bayram, 2005; Boylu vd., 2007; Işık ve Yasım, 2017; Erkol Bayram, 2018;
Bulşu ve Gümüş, 2018; Erdoğdu ve Sökmen, 2019; Salha ve Ulema, 2020).
Sosyal sorumluluk ölçeğinin gönüllü sorumluluk alt boyutunda işletmelerin doğal çevreye
duyarlı çeşitli programlar ile çevreyi koruma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik yaptığı
uygulamalarının oldukça olumlu karşılandığı gözlemlenmiştir. Kaynaklarının büyük bir kısmını
faaliyet gösterdiği doğal çevrenin güzelliklerinden alan otel işletmeleri, sürdürülebilir bir şekilde
varlığına devam edebilmek için bu tarz uygulamalarda bulunması gerektiğini fark etmiş ve buna
yönelik uygulamalarda bulunmaya başlamıştır. Çalışanların bu yöndeki olumlu algılamalarını
da bu duruma bağlayabiliriz. Nitekim literatürdeki konuyla ilgili yapılan çalışamalara
bakıldığında; doğal çevreyi koruma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik sosyal sorumluluk
uygulamalarının olumlu karşılandığı görülmektedir (Minareci, 2007: 115; Çalışkan, 2010: 82; Lee
vd., 2012: 751; Serinikli, 2018: 298-299; Ata ve Ataman, 2020: 266-267, Boğan, 2020: 389-390).
Sosyal sorumluluk ölçeğinin etik sorumluluk alt boyutunda ise işletmelerin hayırsever
kuruluşlara yardımda bulunduğuna, müşterilere sunulan bilgilerin eksiksiz, doğru olduğuna ve
sonuç olarak müşteri tatmininin de işletmenin performansının belirleyicisi olduğuna dair olumlu
görüşlerin bildirildiği görülmüştür. Buna karşılık çalışanlara sunulan ücretlerde sektör
ortalamasının altında kalındığı ve çalışanların beklentilerini karşılamadığı tespit edilmiştir. Bu
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durum ise işletmelerin etik sorumluluklarını uygularken toplumu ve müşterilerini hedef aldığı,
çalışanlarını ise göz ardı ettiği şeklinde yorumlanabilir. Pelit ve Arslantürk’ün (2011: 173) turizm
sektörünün çalışan adayları olan turizm eğitimi alan öğrenciler üzerinde yaptığı araştırmada da
etik sorumluluk görüşlerinde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Etik sorumluluk uygulamalarını
İstanbul’daki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin yöneticileri bazından ele alan Sarıışık vd.,’nin
(2006: 33) çalışmasında ise otellerin işletmelerinin etik kodları benimsediklerini ve buna uygun
faaliyetlerde bulunulduğunu ifade etmişlerdir.
Sosyal sorumluluk ölçeğinin ekonomik sorumluluk alt boyutuna genel olarak olumlu görüş
belirtildiği, en olumlu görüşün ise malzeme ve enerji kullanımı azaltıcı uygulamalarda
bulunulduğuna yönelik olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin bu şekilde uygulamalarda
bulunması ekonomik açıdan işletmeye fayda sağladığı gibi çevreye de faydalı uygulamalar
olmasından dolayı toplum ve tüketiciler gözünde de işletmeyi avantajlı duruma
getirebilmektedir. Türker ve Uçar’ın (2013: 170) yapmış olduğu çalışmada da benzer sonuçlara
ulaşılırken, Mirzayeva vd.,’nin (2016: 27) dört ve beş yıldızlı otellerde yapmış olduğu çalışmada
ise sosyal sorumluluk projelerinde en az sıklıkla karşılanan ölçütün ekonomik sorumluluklar
olduğu tespit edilmiştir.
Örgütsel bağlılık ölçeğinin duygusal bağlılık alt boyutunda çalışanların işletmelerine karşı güçlü
bir aidiyet ve duygusal bağ hissettiklerine yönelik oldukça olumlu görüşler bildirdikleri tespit
edilmiştir. Literatürde Tayfun vd., (2010: 12); Aruştei, (2013: 510); Hsu ve Tsai, (2014: 3); Oral,
(2015: 85); Kumar ve Kumar, (2016: 29) tarafından yapılan araştırmalarda benzer sonuçlar elde
edildiği görülmüştür. Çalışanların işletmelerine duygusal bağlılığının yüksek olması genel
olarak işletmeler tarafından tercih edilendir. Çünkü duygusal bağlılığı yüksek olan çalışanlar
işletmenin amaç ve değerlerini benimseyerek daha fazla emek harcamaya istekli olacaktır.
Araştırma sonucunda çalışanların bu şekilde olumlu katılım göstermelerinin turizm sektörü
içerisinde oldukça bilinen uluslararası zincir otellerde çalışmalarından ve sunulan hakların
avantajlı olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Örgütsel bağlılık ölçeğinin devam bağlılığı alt boyutunda çalışanların mecburiyet dolayısı ile
mevcut işlerinde çalıştıklarına ve işten ayrılmanın şu an için oldukça zor olduğuna yönelik
oldukça olumlu görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Bu durumun çalışanların temel ihtiyaçlarını
karşılamak için çalışmak zorunda olmasından ve uzun süredir çalıştıkları işlerinden kendi
istekleri doğrultusunda ayrılmaları durumunda tazminat vb. haklarından vazgeçmek zorunda
kalmak istememelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Literatür incelendiğinde Özutku’nun
(2008: 89) farklı bir sektörde yaptığı araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Ancak turizm
sektöründe Yalçın ve İplik, (2005: 406); Uzun ve Yiğit, (2011: 195); Salha vd., (2016: 10); Gürsel ve
Eröz, (2017: 124) tarafından yapılan çalışmalarda çalışanların devam bağlılığı alt boyutuna ilişkin
görüşleri görece olumsuz olarak tespit edilmiştir.
Örgütsel bağlılık ölçeğinin normatif bağlılık alt boyutunda çalışanların işletmelerine karşı güçlü
bir sadakat hissettiklerine ve kendilerini borçlu hissettiklerine yönelik oldukça olumlu görüşler
bildirdikleri tespit edilmiştir. Literatürde Aydın, (2016: 60); Uslu, (2018: 61); Bibican, (2019: 54);
Tekeler, (2019: 98) tarafından yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edildiği
görülmüştür. Katılımcıların bu boyuttaki ifadelere verdikleri cevaplara genel olarak bakıldığında
işletmelerine karşı ahlaki bir yükümlülük hissettikleri ancak kendi menfaatleri için daha faydalı
bir fırsatla karşılaşmaları durumunda işten ayrılabilecekleri söylenebilir.
Katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri
cinsiyete göre karşılaştırıldığında kadın katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına
yönelik görüşlerinin erkeklere göre daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun
kadınların erkeklere göre sorumluluk bilincinin daha yüksek olmasından kaynaklandığı
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söylenebilir. Literatürde farklı sonuçlar elde edilen çalışmaların olduğu da görülmekle birlikte;
Özdemir, (2007: 129); Kaya, (2008: 104); Çalışkan, (2010: 74); Serinikli, (2016: 463), Kim ve Kim;
(2016: 9); Uslu, (2018: 62) tarafından gerçekleştirilen bazı çalışmalarda sosyal sorumluluk
uygulamalarına yönelik görüşlerin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit
edilmiştir. Diğer taraftan ise erkeklerin örgütsel bağlılık düzeylerinin kadınlara göre daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun erkeklerin toplumsal konumu sebebi ile çalışma
zorunluluğu olmasından, kadınların ise evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra kariyerlerini
askıya almalarından kaynaklandığı söylenebilir. Literatürde cinsiyete göre örgütsel bağlılık
görüşlerinde farklılık olup olmadığına dair bir netlik olmamakla birlikte; İleri vd., (2014: 91);
Bhat, (2017: 67); Tekeler, (2019: 101) tarafından gerçekleştirilen bazı çalışmalarda cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ellemers vd., (2004); Kennedy ve Anderson, (2005);
Yalçın ve İplik, (2005: 407); Boylu vd., (2007: 65); Serinikli, (2016: 463); Akmaz ve Erbaşı, (2017:
141) tarafından yapılan çalışmalarda ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit
edilmiştir.
Katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri
medeni duruma göre karşılaştırıldığında bekar katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına
yönelik görüşlerinin evlilere göre daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun bekar
katılımcıların evliler gibi eş, çocuk vb. sorumluluklarının olmamasından kaynaklandığı
söylenebilir. Literatürde Türker ve Uçar’ın (2013: 172) çalışmasında da benzer sonuç
bulunmasına rağmen genel olarak yapılan çalışmalarda Bayraktaroğlu vd., (2014: 114); Koçoğlu
ve Aksoy, (2017: 105) anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Diğer taraftan ise evli katılımcıların
örgütsel bağlılık düzeylerinin bekar katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu
durumun ise evlilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için çalışmak zorunda olmasından ve
mevcut işini kaybetmesi durumunda ortaya çıkabilecek zorluklarla uğraşmak istememesinden
kaynaklandığı söylenebilir.
Katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri
yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında 26-33 ve 18-25 yaş aralığındaki katılımcıların sosyal
sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşlerinin daha olumlu olduğu tespit edilmiştir.
Literatürde farklı sonuçlar elde edilen çalışmaların olduğu da görülmekle birlikte; Kaya, (2008:
104); Serinikli, (2016: 464); Boğan, (2015: 80); Karabekiroğlu, (2016: 89); Khodayari, (2017: 66)
tarafından gerçekleştirilen bazı çalışmalarda sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik
görüşlerin yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan ise
42 yaş ve üzeri çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin diğer yaş gruplarına göre oldukça
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun ise bu yaştan sonra çalışanların işlerini kaybetmesi
durumunda iş bulamayacağı endişesinden kaynaklandığı söylenebilir. Literatürde bu durumu
destekleyen Angle ve Perry, (1981); Hunt vd., (1985); Pierce ve Dunham, (1987); Morrow ve
McElroy, (1987); Cohen, (1993); İleri vd., (2014: 91) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yaş
grubuna göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri
eğitim durumlarına göre karşılaştırıldığında lise ve altı, lisans ve lisanüstü düzeyinde eğitim alan
katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşlerinin daha olumlu olduğu tespit
edilmiştir. Bu durumun eğitim düzeyi arttıkça sosyal sorumluluk bilincinin de artmasından
kaynaklandığı söylenebilir. Literatürde Kaya, (2008: 104); Çalışkan, (2010: 77); Türker ve Uçar,
(2013: 174); Karabekiroğlu, (2016: 90); Khodayari, (2017: 70) tarafından gerçekleştirilen
çalışmalarda da sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşlerin eğitim durumlarına göre
anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Serhat, (2008: 114); Bayraktaroğlu vd., (2014: 114);
Boğan, (2015: 86); Serinikli, (2016: 465) tarafından yapılan bazı çalışmalarda ise eğitim durumuna
göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan ise lise ve altı ile lisansüstü
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düzeyde eğitim alan çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin oldukça yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Bu durumun lise ve altı düzeyde eğitim alan çalışanların işlerini kaybetmesi
durumunda iş bulamayacağı endişesinden kaynaklandığı söylenebilir. Literatürde bu durumu
destekleyen Yalçın ve İplik, (2005: 407); Serhat, (2008: 115); Aruştei, (2013: 511); Öneği, (2014: 70);
Bakırcı, (2016: 80); Bhat, (2017: 67) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda eğitim durumuna göre
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Mathiue ve Zajac, (1990): Karabekiroğlu, (2016: 90);
Akmaz ve Erbaşı, (2017: 141); Tekeler, (2019: 102) tarafından yapılan çalışmalarda ise; örgütsel
bağlılık düzeylerinde eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri
çalıştıkları departmana göre karşılaştırıldığında satış ve pazarlama ile insan kaynakları
departmanında çalışan katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşlerinin
daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların departmanları ve yaptıkları iş nedeni ile sosyal
sorumluluk uygulamalarında daha aktif rol almalarından kaynaklandığı söylenebilir. Diğer
taraftan ise kat hizmetleri ve ön büro departmanında çalışanların örgütsel bağlılık ve iş
performans düzeylerinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kat hizmetleri ve ön büro
departmanlarında çalışanların pozisyonlarından memnun olmalarından kaynaklandığı
söylenebilir. Literatürde bu durumu destekleyen Yalçın ve İplik, (2005: 407); Serhat, (2008: 116);
Ertan, (2008: 134); Tükeltürk vd., (2012: 103); Öneği, (2014: 79); Bakırcı, (2016: 85); Bhat, (2017: 69)
tarafından yapılan çalışmalarda çalışılan departmana göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit
edilmiştir.
Katılımcıların sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri
gelir düzeylerine göre karşılaştırıldığında 3000 TL ve altında olan katılımcıların sosyal
sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşlerinin, örgütsel bağlılık ve iş performans düzeylerinin
daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu durumdan çalışanların manevi değerleri maddi
değerlerle ölçmediğini, sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar gelir düzeyine sahip
olsa bile işletmesinin sosyal sorumluluk uygulamalarında bulunarak paydaşlarına fayda sağlıyor
olmasının onların oteline bağlı ve performansının yüksek olmasını sağladığı anlaşılmaktadır.
Literatürde bu durumu destekleyen Yalçın ve İplik, (2005: 408); Çalışkan, (2010: 78); Tükeltürk
vd., (2012: 103); Tekeler, (2019: 105) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda gelir düzeyine göre
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmanın temel konusu çerçevesinde sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik görüşler,
örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldığında sosyal sorumluluk uygulamalarının
genel örgütsel bağlılık ile ilişkili olmadığı ancak duygusal bağlılık ve devam bağlılığı alt boyutu
ile pozitif yönlü, düşük düzeyli ve anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Buna göre
kurumların sosyal sorumluluk uygulamalarının çalışanların duygusal ve devam bağlılıkları
üzerinde olumlu yönde etki yarattığı ve sosyal sorumluluk algılamaları arttıkça işletmeye olan
bağlılıklarının da artacağı anlaşılmaktadır.
Araştırmanın bulguları sonucunda elde edilen bilgiler neticesinde otel ve tüm turizm
işletmelerine yönelik önerileri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. Geçmişten günümüze
önemini koruyan sosyal sorumluluk boyutlarının her biri ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması
çalışanların örgüte olan bağlılıklarını ve performansını arttırabilecektir. Bu bağlamda;
•
Yaş aralığı bulguları ele alındığında, 18 – 25 yaş aralığındaki çalışanların sosyal
sorumluluk algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Hizmet
sektöründe yer alan turizm işletmelerinin yoğun emek gücü gerektirmesinden dolayı başlangıçta
daha genç çalışanların kadroda tercih edilmesi ve başarılı sosyal sorumluluk uygulamaları ile
işletmeye olan bağlılıklarının ve yüksek performanslarının devamlılığı sağlanmalıdır. Yaş
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ortalaması daha yüksek olan çalışanlarını ise aynı duyarlılık seviyesine taşımak için
bilinçlendirilmelidirler.
•
Çalışanların eğitim durumlarına göre sosyal sorumluluk algılamaları ile örgütsel
bağlılık düzeyleri değişiklik göstermekte ve eğitim düzeyleri arttıkça algı, bağlılık düzeyleri de
artmaktadır. Bu bağlamda işletmeler eğitim düzeyi yüksek kalifiye çalışanları kadrolarına dahil
etmeli ve bağlılıklarını sağlamalıdırlar. Eğitim düzeyi daha düşük olan çalışanlarını ise aynı
duyarlılık seviyesine taşımak için bilinçlendirmelidirler.
•
İşletmelerin önbüro, satış pazarlama ve kat hizmetleri bölümdeki çalışanların sosyal
sorumluluk algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Bu
nedenle diğer bölümlerde çalışanlarda da aynı hassasiyeti yaratabilmek için bu bölümlerde
çalışan kalifiye elemanlara yönelik daha fazla sosyal sorumluluk uygulamalarında
bulunulmalıdır.
•
Genel olarak işletmeler tarafından çalışanlarının menfaatini gözeten, işletmeye olan
bağlılıklarını ve performanslarının arttırılmasını sağlayıcı sosyal sorumluluk aktivitelerinde
bulunulmalıdır.
•
Çalışanların kendilerinin topluma ve çevreye faydalı olduğunu düşünerek önemli
olduklarını hissetmelerini sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk uygulamalarında çalışanlara da
aktif roller verilmelidir.
•
İşletmeler, özellikle çalışanların aktif olarak katıldıkları olmak üzere yapmış olduğu
tüm sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ilgili çalışanlarını bilgilendirmelidirler. Sosyal sorumluluk
görevlerini yerine getiren bir işletmede çalıştığının bilincinde olan çalışanlar, işletmelerinin hedef
ve değerlerini benimseyerek işletmesine daha da bağlanacak ve elinden geleni yapmak üzere
daha çok performans sergileyecektirler.
Sonuç olarak turizm işletmelerinin asıl amacı misafirlerinin en unutulmaz tatil deneyimini
yaşamasını sağlayacak kaliteli hizmeti sunmaktır. Bu amacını yerine getirmesinde en önemli
görev çalışanlarına düşmektedir. Bu sebeple işletmelerin profesyonel ve kalifiye çalışanlar
tarafından tercih edilmesine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk uygulamalarında bulunması ve
bunu bir işletme politikası haline getirmesi oldukça önemlidir. İşletmelerin bu tarz uygulamaları
çalışanların örgütsel bağlılıklarını ve iş performanslarını pozitif yönde etkileyecektir.
Bu araştırma uluslararası zincir olan ve İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmeleri
çalışanları üzerinde yapıldığından analiz sonuçlarını genelleyebilmek adına benzer
araştırmaların yerel işletmelerde, daha büyük örneklem sayıları ile farklı şehirlerde ve ölçeklerle
de yapılması gerekmektedir.
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Öz
Sağlık turizmi, tatil ve tedavi hizmetlerinin bütünleştirilmesiyle bireylerde zihinsel ve bedensel iyileştirmeyi
amaçlayan turizm faaliyetlerini kapsamaktadır. Tüketicilerin turizm anlayışlarındaki ve taleplerindeki
değişimlerin yanı sıra, bilim ve teknolojideki ilerlemeler doğrultusunda sağlık turizmi gelişmekte ve
yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık turizmi paydaşları olarak nitelendirilen sağlık kurum ve
kuruluşları, turizm işletmecileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcilerinin bakış açılarıyla
Muğla ilinin sağlık turizmi potansiyelinin incelenmesidir. Böylelikle, Muğla’da sağlık turizmi paydaşlarının
konuyla ilgili genel düşüncelerinin, sağlık turizmine önem verme durumlarının, sağlık turizmi kapsamında
nitelendirilebilecek uygulamalarının ve sağlık turizm konusundaki beklentilerinin belirlenmesi
hedeflenmektedir. Nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen araştırmada, maksimum çeşitlilik
örnekleme benimsenmiştir. Görüşme tekniğiyle 19 kişiden toplanan veriler betimsel analiz ile incelenmiştir.
Araştırma sonucunda sağlık turizmi paydaşlarının sağlık turizmine önem verdikleri ve özellikle olumlu
ekonomik etkileri nedeniyle gelişimini destekledikleri belirlenmiştir. Paydaşlar, Muğla’nın sağlık turizmi
potansiyelini yüksek olarak değerlendirmekle birlikte, altyapı ve üstyapı eksiklikleri nedeniyle hak ettiği
konuma erişemediğini düşünmektedirler. Araştırma sonucunda, sağlık turizminin sürdürülebilir gelişimi
için konuyla ilgili uygulayıcılara ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.
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Abstract
Health tourism is consisted of tourism activities aiming at mental and physical healing in
individuals by integrating holiday and treatment services. In addition to changes in tourism
understanding and demands of consumers, health tourism develops and spreads in line with
advances in science and technology. Aim of this study is to examine health tourism potential of
Muğla province from perspectives of health tourism stakeholders, namely the representatives of
health institutions, tourism businesses, non-governmental organizations and local government.
In this way, it is aimed to determine general thoughts of health tourism stakeholders in Muğla
on subject, their status of giving importance to health tourism, practices that can be described
within scope of health tourism and their expectations about health tourism. In the research
conducted with qualitative research methods, maximum diversity sampling was adopted. Data
collected from 19 people using interview technique were analyzed by descriptive analysis. As a
result of research, it was determined that health tourism stakeholders attach importance to health
tourism and support its development especially due to its positive economic effects. Stakeholders
consider that Muğla can’t reach position it deserves due to its deficiencies in infrastructure and
superstructure, although they evaluate health tourism potential of Muğla as high. As a result of
research, suggestions were provided to relevant practitioners and researchers for sustainable
development of health tourism.
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GİRİŞ
Turizm, ekonomik, toplumsal ve kültürel etkileri nedeniyle uluslararası düzeyde önem taşıyan
bir sektördür. Tüketicilerin turizm anlayışlarındaki ve taleplerindeki değişimlerin yanı sıra, bilim
ve teknolojideki ilerlemelerle turizm faaliyetleri de gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu kapsamda,
öne çıkan turizm çeşitlerinden birisi, tatil ve tedavi hizmetlerinin bütünleştirilmesiyle bireylerde
zihinsel ve bedensel iyileştirmeyi amaçlayan sağlık turizmidir (Dünya Turizm Örgütü, 2018). Son
yıllarda dünya nüfusunun hızla yaşlanması, tüketici tipinin farklılaşması, yılın her döneminde
uygulanabilmesi gibi nedenlerle sağlık turizmine olan ilgi artmaktadır. Türkiye sahip olduğu
1.300 termal kaynak ile dünyada yedinci, Avrupa’da ise birinci sırada yer almakta, ileri düzey
teknolojilerle donatılmış hastaneleriyle, doğal ve kültürel güzellikleriyle sağlık turizmi pazarında
öne çıkma potansiyeline sahip ülkeler arasındadır.
Muğla, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi ve aynı zamanda uluslararası bir turizm
destinasyonudur. Muğla’da gerçekleştiren turizm faaliyetlerinin deniz-kum-güneş turizmi
kapsamında geliştiği bilinmekle birlikte, son yıllarda alternatif turizm kapsamında yer alan
turizm faaliyetlerinin de gerçekleştiği görülmektedir (Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
2019). Sağlık turizmi açısından değerlendirildiğinde, Muğla’da görece sınırlı sayıdaki
uygulamanın genel anlamda tekil girişimcilik faaliyetleri olarak gerçekleştirildiği görülmektedir.
Diğer yandan Muğla’da, özellikle yüksek sezon olarak adlandırılan dönemlerde taşıma
kapasitesinin üzerinde ziyaretçi gelişi nedeniyle turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel
anlamda olumsuz etkileri daha yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Belirtilen unsurlar, Muğla’da
turizmin mevsimsellik özelliğinin azaltılması, turizmden elde edilen gelirin ve adil dağıtımının
arttırılması ve sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde farklı uygulamalarla pazar
bölümünün yenilenmesi ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi gerekliliğini göstermektedir. Bu
bağlamda Muğla ilinde sağlık turizmi, bu konuda etkin olabilecek, turizm sektörünün ülke ve
yöre ekonomisine katkısını arttırabilecek bir uygulama alanı olması nedeniyle önem
taşımaktadır. Çalışmada, yazında görece sınırlı incelenmiş olan Muğla ili sağlık turizmi
potansiyelinin çeşitli paydaşların görüşleri alınarak toplanan derinlemesine bilgi üzerinden
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada öncelikle sağlık turizmi ve gelişimi hakkında
bilgi verilmekte, ardından araştırma yöntemi açıklanmaktadır. Çalışma, araştırma bulgularının
değerlendirilmesi ve konuyla ilgili araştırmacı ve uygulayıcılara sunulan önerilerle
tamamlanmaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Teknolojide yaşanan ilerlemeler, telekomünikasyon ve ulaşımda yaşanan gelişmelerin yanı sıra
sağlık sektöründeki gelişmeler, insan yaşamının uzaması, bireylerin sağlık konusunda daha fazla
bilgi sahibi olmaları sağlık hizmetlerinin gelişmesini ve sağlık hizmetlerine yönelik talebi
artırmaktadır. Sağlık maliyetlerindeki artışlardan ötürü çoğu devlet, bazı sağlık giderlerini
sigorta kapsamından çıkartmakta ve sigorta sistemlerinde özelleştirmeye gitme yolunu tercih
etmektedirler. Bu gibi sebeplerden ötürü insanlar daha düşük maliyetlerle tedavi olabilmenin
yollarını aramaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde sağlık alanına önem verilmesi bu tür arayışlar
içinde olan insanları bu destinasyonlara yönlendirmektedir (Tontuş, 2019). Bu bağlamda ortaya
çıkan sağlık turizmi, sağlığın güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşamın devamlılığının sağlanması için
meydana gelen ve tatili de içeren seyahatler ve organizasyonları kapsayan durum ve insan
ilişkilerinin bütünü olarak tanımlanabilir (Gençay, 2007). Son zamanlarda dünyada insanların
tatil programlarını yaparken klasik tatil anlayışı yerine sağlık hizmetleri sunan tesisleri seçme
yönünde eğilim sergiledikleri görülmektedir (Uygun, 2018: 7)
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“Sağlık turizmi, sağlığın yeniden kazanılması ve iyileşme, wellness olarak adlandırılan iyi olma
durumu ve sağlık ile tıbbi bakım hizmetlerini kapsamaktadır. Özel bakım hizmeti veren ve belli
bir hastalık için yararlı hizmet sunan tesis ya da bölgeler, kilo kontrol kliniği ya da spa gibi spor
yapma, diyet yapma, zayıflama gibi koruyucu sağlık uygulamaları için hizmet veren tesis ya da
bölgeler, belirli bir hastalığa diğer sağlık merkezlerinden farklı bir tedavi uygulayan ünlü
klinikler gibi tesisler bu hizmetlerin verildiği yerleri oluşturmaktadır” (Dünya Turizm Örgütü,
2018). Sarıışık’a (1994) göre sağlık turizmi, insanların belirli bir süre için (en az 21 gün) ikamet
ettikleri yerden ayrılıp doğal kaynakları barındıran bir destinasyona giderek yeme, içme,
konaklama ve hastalıklarını tedavi etme sonucunda oluşan hareketlerdir. Tablo 1’de uluslararası
ve ulusal kuruluşlar tarafından yapılmış sağlık turizmi tanımları özet olarak sunulmaktadır.

Tablo 1. Uluslararası ve Ulusal Kuruluşların Sağlık Turizmi Tanımları
Kurum Adı

Tarih

Uluslararası
Resmi Seyahat
Birliği (IUOTO)

1972

Türkiye Sağlık
Turizm Rehberi

2009

T.C. Kültür ve
Turizm
Bakanlığı

2014

T.C. Sağlık
Bakanlığı

Dünya Turizm
Örgütü
(UNWTO)

2018

2018

Sağlık Turizmi Tanımı
Sağlığı koruma ve iyileştirme amacı ile belirli bir süre yer
değiştiren bireylerin, doğal kaynaklara dayalı turistik bir tesise
giderek konaklama, dinlenme yeme-içme, eğlenme, dinlenme ve
kür uygulamasına benzer ihtiyaçların giderilmesi faaliyetidir.
Tedavi maksadı ile yapılan seyahatlerdir. Fiziksel ve/veya mental
anlamda tedaviye gereksinim duyanlarla beraber uluslararası
hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının gelişmesine
imkân tanıyan turizm türü olarak tanımlanır.
Sağlık turizmi tedavi olmak için şifalı su kaynaklarına, sağlık
merkezlerine seyahat eden bireyin bedensel durumunu
geliştirme ya da estetik operasyonlar, diş tedavisi organ nakli,
rehabilitasyon, fizik tedavi vb. ihtiyaçları olanlarla beraber
uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının
büyümesine fırsat veren bir turizm çeşidi olarak tanımlanır.
Sağlık turizmi, insanları koruyan, tedavi eden, rehabilite eden ve
sağlığı geliştiren hizmetleri satın almak amacıyla yaşanılan
ikametgâhtan ayrılıp başka ülkelere yapılan seyahatlerdir.
Sağlık turizmi, tıbbi ve sağlıklı yaşam temelli faaliyetler
aracılığıyla fiziksel, zihinsel ve / veya manevi sağlığa katkısı olan
temel motivasyonu olan turizm türlerini kapsamaktadır.

Yukarıdaki tanımlardan ışığında sağlık turizmi, bireyin yaşadığı yerden başka bir destinasyona
giderek orada bulunan sağlık hizmetlerinden yararlanması ve bu süreçte sağlık hizmetine ek
olarak ulaşım, konaklama ve serbest zamanı değerlendirme seçeneklerinin bir arada sunulduğu
turizm ürün ve hizmetlerinden yararlanmasıyla gerçekleşen turizm türü şeklinde ifade edilebilir.
Günümüzde ilgi odağı haline gelen ve hızla gelişmeye devam eden sağlık turizmi esasında yeni
bir olgu değildir, yeryüzündeki en eski turizm biçimlerinden biridir. Tarih boyunca zenginler
tarafından yapılan bireysel geziler, modern anlamda olmasa da sağlık turizmin ilk örnekleri
olarak kabul edilebilir (Yirik, 2014). Bu kapsamda medeniyetlerin varoluşundan günümüze
kadar termal su kaynaklarının sağlık hizmetlerinde tedavi edici özelliklere sahip olduğu ve bu
amaca yönelik olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (Tontuş, 2019). Sümerler döneminde

1454

Cesim DALAN ve Işıl ARIKAN SALTIK

kaplıcaların çevresinde devasa büyüklükte tapınakları barındıran spor tesisleri (Gymnasium),
Antik Yunan döneminde Yunan tıp tanrısı adına kurulan, dünyadaki ilk sağlık merkezlerinden
Asclepia tapınakları, Romalılar döneminde tedavi ve eğlence amacıyla kullanılan termal sular,
Osmanlı dönemindeki şifahane ve kaplıcalar, 20. yüzyılda Amerika ve Avrupa’da modern tıp
hizmetine erişmek üzere gerçekleştirilen uluslararası seyahatler, 21. yüzyılda Asya’da daha
ekonomik tedavi olanaklarına ulaşmak üzere gerçekleştirilen uluslararası sağlık turisti
hareketlilikleri geçmişten günümüze gerçekleştirilen sağlık turizmi faaliyetlerindendir.
Sağlık turizmi denildiğinde akla ilk gelen kaplıcalar, içmeler, şifalı sular olmakla birlikte; sağlık
turizmi sadece bunlarla sınırlı değildir. Sağlık turizmi çeşitli çalışmalarda farklı biçimlerde
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar içinde klimatizm, üvalizm, termal turizm, mağara
turizmi ve medikal turizm olarak adlandırılan sağlık turizmi çeşitleri yer almaktadır. Sağlık
Turizm Daire Başkanlığına göre sağlık turizmi; tıp veya medikal turizm, termal turizm ile yaşlı
ve engelli turizmi olarak üçe ayrılmaktadır. Cohen (2008) ise sağlık turizmini medikal turizm,
termal/spa/wellness turizmi, ileri yaş turizmi, engelli turizmi olarak dörde ayırmaktadır.
Medikal turizm, insanların ülke içinde ya da başka ülkelere tıbbi tedavi amacıyla seyahat etmesini
ifade etmektedir. Sağlık hizmetleri fiyatlarının yüksek oluşu ve sıra bekleme sürelerinin uzun
olması gibi nedenlerden dolayı insanların, tedavi olmak için başka ülkelere seyahat etmelerine
medikal turizm denir. Temel amaç, tedavi olmakla birlikte turizm sektörünün sağladığı
hizmetlerden konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım ve seyahat programlarından yararlanmaktır
(Tengilimoğlu, 2013). Bazı kaynaklarda tıp turizmi olarak da adlandırılan medikal turizm,
ülkelerin sağlık merkezlerinde belirli planlamalarla doktorların uyguladığı herhangi bir sağlık
sorunu olan yerli ve yabancı turistlere ücret karşılığında tedavi maksadıyla yapılan
uygulamalardır. Genellikle diş, göz, organ nakli, tüp bebek ve estetik cerrahi gibi hizmetleri
barındıran uygulamalardır. Medikal turizm, hizmete ulaşım mesafesini kısaltıp tıbbi hizmeti
ulaşılabilir hale getirmektedir. Medikal turizm, farklı ülkelerden, farklı dinlerden, farklı ırklardan
insanların katıldığı bir faaliyet olduğu için bu farklı ülkeler arasındaki bağları da güçlendirir. Bu
ülkeler arasındaki hasta sirkülasyonu ile karşılıklı bilgi alışverişi artacağından hastane çalışanları
daha deneyimli hale gelecektir (Kiremit, 2008). Ayrıca medikal turizm hem ulusal hem de
uluslararası alanda faaliyette bulunan, aynı zamanda dünyadaki değişimlerin etkisinde kalan ve
bu değişimleri etkileyen bir konumdadır (Gray ve Poland, 2008).
Termal turizm, en eski sağlık turizmi türüdür. Termal turizm; bireylerin hastalık ve hastalıklarının
tedavisine ek olarak, bireylerin dinlenmeleri ve iyi vakit geçirmeleri için termal su kaynakları
olan destinasyonlara gitmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir turizm türüdür (Aslan,
1996). Turizm Bakanlığı (1993) tarafından yayınlanan çalışmaya göre termal turizm bir bölgedeki
mineral bakımından zengin termal sular ve çamurlar, o bölgedeki iklim faktörleri ile birlikte
bireyin hastalığının iyileşmesi amacıyla alanında kendini kanıtlamış doktorların kontrolünde ve
programı kapsamında, fiziksel ve zihinsel destek tedavileri ile paralel kür uygulamak için
gerçekleştirilen turizm faaliyetleridir. Termal turizm faaliyetinin gerçekleştiği destinasyonlarda
turizm faaliyetleri yıl boyunca devam ettiğinden yatırımcılarına her mevsim kazanma fırsatı
sunma üstünlüğüne sahiptir.
SPA ve wellness turizmi, şifalı sularla yapılan tedaviyi içeren sağlık turizmi türüdür. Spa sadece
su ve çamurla terapi hizmeti veren yerler değil, aynı zamanda güzellik ve bakım gibi sağlık
hizmeti veren tesislerdir. Uzman kişiler tarafından verilen ve günümüzde oldukça yaygın bir
şekilde kullanılan spa-wellness hizmeti, su ve çeşitli kürlerin yardımı ile vücuttaki yorgunluk
hissinin azaltılması ve vücudun ağrılardan arındırılmasıdır. Spa turizmi, insan sağlığının geri
kazanılması için mineral ya da termal havuzlar ve saunalar gibi su temelli kaynakların
kullanılmasıdır (Smith ve Puczko, 2008).
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İleri yaş veya geriatri turizmi, kendi temel ihtiyaçlarını gideremeyen, başkasının bakımına ihtiyaç
duyan ileri yaştaki bireylerin, temel gereksinimlerini temin etmek amacıyla başka
destinasyonlara seyahat etmeleriyle gerçekleşmektedir (Çetinkaya ve Zengin, 2009). İleri yaş
turizmi, özel ilgi gerektiren en az 65 yaşın üzerinde olan bireylerin tedavi edilmesidir. Üçüncü
yaş turizmiyle karıştırılsa da ileri yaş turizmi sadece sağlığın düzelmesi için birtakım faaliyetler
içerir. İleri yaş turizminin önemli amaçlarından biri ise ileride gerçekleşmesi olası hastalıklara
önceden önlemler alınmasını ve bu olası hastalıkların tespit edilmesini sağlamaktır (Gençay,
2007). İleri yaş turizmi, başka bir destinasyona tedavi amacıyla giden bireye tedavi hizmetlerinin
yanı sıra gidilen destinasyonda tatil yapma fırsatı tanıdığı için ilgi çekicidir. İleri yaş turizmi
yaşlıların ihtiyaçlarına uygun, onların yaşamını geliştirici ve onların yaşamına renk katacak bir
sağlık turizmi türüdür (Kabukcuoğlu, 2013).
Engelli turizmi, engellilerin ihtiyaçlarını gidermek için ikamet ettiği yerden ayrılıp başka bir
destinasyona seyahat etmesidir. Turizm destinasyonunun erişilebilir olması ulaşımın,
konaklamanın ve diğer faaliyet yerlerinin ulaşılabilir olması demektir. Bu grubun çoğunluğu 65
yaş ve üstü hastalar gibi aktif bir çalışma hayatına sahip olmadığından, düşük sezonlar olarak
düşünülen zamanlarda alt yapının, ulaşımın ve koşulların yeterli olduğu yerlere gelip uzun süre
konaklama olasılığını bulundururlar (Shelton ve Tucker, 2005). Bu da turizm pazarında önemli
bir yeri kapsadıklarının göstergesidir. Genel olarak tercih ettikleri yerler onların ve ailelerinin
rahat edebildikleri, her türlü ihtiyaçlarına kolayca cevap alabildikleri alanlar ve tesisler
olduklarından bunların sayısının artırılması iki taraf için de olumlu sonuçlar doğuracaktır.
Bireylerin uluslararası sağlık turizmine katılmasının birkaç nedeni vardır. Bireyler, ülkelerindeki
gelişmiş sağlık hizmetlerinin ve uzmanlaşmış sağlık personelinin yetersizliği veya eksikliği
nedeniyle sağlık turizmine katılabilirler (Kangas, 2010). Bireyler sağlık turizmi yoluyla tedavi
sırasında da tatil yapmak isteyebilirler (Gülen ve Demirci, 2012). Kendi ülkelerindeki pahalı
sağlık hizmetleri (Akdeve, Balay ve Barca, 2013) veya iklim ve coğrafi nedenlerden dolayı kendi
ülkelerinde sınırlı imkanlara sahip kişiler nedeniyle farklı bölgelerdeki turizm faaliyetlerine de
katılabilirler (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2018). Tüm bunlardan hareketle bireylerin hayata tutunma,
kendilerini iyi hissetme, mutlu olma, güzelleşme ve daha kaliteli yaşama isteğiyle sağlık
turizmine katıldıkları söylenebilir. Farklı uygulama alanlarına sahip olan sağlık turizmi alt
sektörleri ile birlikte düşünülerek değerlendirildiğinde bazı temel faydalara sahip olduğu
görülmektedir. Sağlık turizminin temel faydaları arasında maliyet avantajı sağlaması öne
çıkmaktadır. Sağlık turistleri, gelişmekte olan ülkelerdeki tıbbi turizm destinasyonlarına
seyahatlerinde, kaliteli tıbbi bakım ve tedavinin yanı sıra konaklama hizmetini de daha uygun
bir maliyetle alabilmektedir. Sağlık turizmi, bireylere yeni bir destinasyon ve yeni bir kültür
keşfetmek için de fırsat yaratmaktadır. Sağlık turizmi, turistlerin yanı sıra ev sahibi toplum için
de faydalar yaratmaktadır. Özellikle az gelişmiş ülkelerde ve bölgelerde sağlık turizmi;
ekonomik büyüme, döviz kazanımı, yatırım, gelir ve istihdam açısından kaynak olarak
görülebilmektedir (Erdoğan, 2018).
Sağlık turizminin faydalı yönlerinin yanında sakıncalı yönleri de bulunmaktadır. Bu
sakıncalardan birisi, sağlık turizmi kapsamı içinde sunulan hizmet veya tedaviler nedeniyle
sağlık turistlerinin zarar görmelerinin söz konusu olabilmesidir. Bu konu turistlerin sağlık
turizmine bakış açısını da olumsuz duruma getirmektedir. Bir diğer sakınca, hizmet veya
tedaviler doğrultusunda sağlık turistlerinde birtakım yan etkilerin gelişebilmesi ve bazı
hastalarda ölüme dahi sebep olabilme riskinin bulunmasıdır. Sağlık turizminin başka bir
sakıncalı yönü ise, hizmet yahut tedavilerde görülen olumsuzluklar ve/veya taahhüt edilen
hizmet sunumunda bulunulmamasının ciddi yasal sorunlar yaşanmasına sebep olabilmesidir
(Marlowe ve Sullivan, 2007).
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Ülkemizde sağlık turizmi konusunda rolü, görevi, yetkisi ve sorumlulukları bulunan çeşitli
sağlık turizmi paydaşları bulunmaktadır. Sağlık turizminin temel paydaşlarının arasında
konuyla ilgili resmi yetki ve sorumluluk sahibi olan Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür
ve Turizm Bakanlığı gibi kamu kurumları; sağlık hizmeti sağlayıcısı olarak kamu ve özel sektörde
faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşları; turizm hizmeti sağlayıcısı olarak turizm
işletmeleri, ulaşım, iletişim ve bilişim sektörü temsilcileri ile seyahat acentaları ve sigorta
şirketleri yer almaktadır.
Sağlık turizmi pazarındaki yüksek gelir fırsatı ve sağlık turizmi talebindeki artış nedeniyle
uluslararası sağlık hizmetlerinin ve sağlık turizmi gelişiminin hızlandığı anlaşılmaktadır.
Dünyada sağlık turizmi uygulayıcılarına bakıldığında sağlık turizmi alanında ilk sıralarda yer
alan ülkelerin Tayland, Malezya, AB, Meksika, Güney Afrika, Brezilya, Singapur, Kosta Rika,
Almanya ve Hindistan olduğu görülmektedir. Bu ülkelerin ön plana çıkmasının ortak nedenleri,
sağlık ve bakım hizmetleri, bölgelere erişilebilirlik, kalifiye personel, sağlam altyapı ve ileri
teknolojiler alanlarında yüksek kaliteye sahip olmalarıdır (Demirel ve Ünal, 2011). Dünya Turizm
Örgütü ve Avrupa Seyahat Komisyonu (2018: 68-70) tarafından yapılan sıralamaya göre 2015
yılında, sağlıkla ilgili uluslararası seyahatlerden hem en yüksek geliri elde eden hem de en fazla
harcama yapan ülke ABD olmuştur. Toplamda 3.598 milyon dolar gelir elde edilen ABD’de, 1.828
milyon dolar harcama yapılmıştır. Sağlık turizminden en yüksek gelir elde etme sıralamasında
ABD’yi sırasıyla Türkiye, Ürdün, Fransa, Macaristan, Kore Cumhuriyeti, Tayland, Kosta Rika,
Belçika, Meksika, Çek Cumhuriyeti ve Hindistan izlemektedir. Sağlık turizmi harcamalarına
ilişkin sıralamaya bakıldığında ise 1.569 milyon ABD doları ile ikinci sırada yer alan Kuveyt’in
ardından, sırasıyla Almanya, Nijerya, Belçika, Kanada, Umman ve Fransa gelmektedir.
Türkiye'nin en çok harcama yapan 25 ülke arasında yer almamasına karşın, en yüksek gelirler
sıralamasında ise ikinci sırada yer alması dikkat çekmektedir (Çeti ve Ünlüönen, 2020).
Türkiye’nin sağlık turizmi gelirleri diğer turizm gelirleri ile karşılaştırıldığında oldukça
yüksektir. Ülkenin genel turizm gelirleri içinde sağlık turizminin 2002 yılında %1,19 olan payı,
2019 yılında yaklaşık 2 katına ulaşarak %3,08’e ulaşmıştır. Bununla birlikte, Türkiye’nin sağlık
turizmi hedeflerinin gerisinde kaldığı belirtilmektedir (Kara, 2020:273). Türkiye’nin, Dünya
genelinde sağlık turizmi gelirlerindeki sıralamasıyla ve sağlık turizmi gelirlerinin artışıyla
uyumlu bir şekilde, Türkiye’ye sağlık amaçlı gelen turist sayısında da yükselen bir trend
izlenmektedir. 2003 yılından 2018 yılına kadar olan zaman diliminde sağlık amaçlı gelen turist
sayısının % 294,19 arttığı; turist sayısı içindeki sağlık turisti payının ise % 40,70 yükseldiği
belirtilmektedir. Rakamlar, Türkiye açısından sağlık turizmine olan talebin arttığının göstergesi
niteliğindedir (Çeti ve Ünlüönen, 2020).
Türkiye'de sağlık turizminde uluslararası standartlara ulaşmak ve genel koordinasyonu
sağlamak amacıyla 2010 yılında Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü ve daha etkin gelişmeler
yapmak üzere, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı
kurulmuştur. Türkiye'deki sağlık potansiyelini tüm dünyaya açıklamak ve bu konuda
istatistiksel bilgi vermek amacıyla bir web sitesi (Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığı, 2010)
oluşturulmuştur (Özgül, 2014). Ülkemizde sağlık turizmi söz konusu olduğunda, medikal
turizm, termal turizm, spa-sağlıklı yaşam, ileri yaş turizmi ve engelli turizm başlıca konulardır.
Ülkemizdeki sağlık kuruluşlarından 48 tanesi JCI ile akredite edilmiş uluslararası
standartlardadır. Özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya’da bulunan kamu, özel ve üniversite
hastaneleri muazzam bir teknoloji ile tam donanımlı hale getirilmiştir. Bu hastaneleri diğer
hastanelerden ayıran en önemli özelliklerin başında Cyberknife, robotik cerrahi, MR, hizmetleri,
kemik iliği, organ nakli gibi hizmetler vermeleridir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Dairesi
Başkanlığı bünyesinde günün her saati Arapça, İngilizce, Almanca ve Rusça dilinde Acil
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durumlarda 112, şikâyet durumlarında ise 184 numaralı hatlardan ve hastanelerde uluslararası
hastalara tercümanlık hizmetleri verilmektedir (Sağlık Turizmi Derneği, 2019).
Sağlık turizmi konusunda uluslararası literatür incelendiğinde, sağlık turizmi konulu
çalışmaların son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir. 2000’li yılların başlarına kadar sağlık
turizminin kapsamına, önemine ve gelişimine ilişkin çalışmaların (Hall, 1992; Goodrich, 1994;
Pollock ve Williams, 2000; Mueller ve Kaufmann, 2001) ağırlık gösterdiği, sonrasında ise
kavramsal çalışmaların (Garcia-Altes, 2005; Carrera ve Bridges, 2006; Gustavo, 2010; Hofer,
Honegger ve Hubeli, 2012; Smith ve Puczkó, 2015; Lee ve Kim, 2015) yanı sıra konuyla ilgili
destinasyonların incelendiği araştırmaların da yapılmaya başladığı belirlenmiştir. Jónás-Berki
vd. (2015), Macaristan’daki sağlık turizmi destinasyonlarına pazar perspektifi ve mekânsal
açıdan baktıkları çalışmalarında, medikal turizm de dahil olmak üzere örnek destinasyonlara
odaklanarak ülkede sağlık turizminin kendine has özelliklerini değerlendirmişlerdir. Majeed, Lu
ve Javed (2017) çalışmalarında medikal turizmdeki değişiklikleri ile Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp tedavi yöntemlerine olan talepleri incelemiştir. Araştırma sonucunda, doğal tedavilerin
sağlık turistleri tarafından olduğu kadar allopatik tedaviler (ameliyatlara ve ilaçlara dayalı
geleneksel bir yaklaşım) ve turizm cazibe merkezleri tarafından da düşünüldüğü belirlenmiştir.
Polonya’daki Spa merkezlerinin incelendiği bir başka çalışmada (Dryglas ve Salamaga, 2018),
tıbbi (geleneksel) spa merkezlerini ziyaret eden turistleri bölümlere ayırmak ve onları motive
eden altta yatan faktörleri incelemişlerdir. Manna vd., (2019) İtalya genelinde yapılan
araştırmadan toplanan ikincil verilere dayanarak, İtalya'daki sağlık turizmini ele almışlardır.
Çalışmada İtalya’da sağlık turizminin henüz başlangıç aşamasında olduğu, sağlık turistlerinin
genellikle kısa gezileri ve kentsel bölgeleri tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Esfahani,
Ridderstaat ve Öztürk (2020) tarafından yapılan çalışmada, ABD’li sağlık turistlerinin gelişmiş
bir ülkede (Kanada) oluşturduğu turizm talebinin, sağlıkla ilgili turizm harcamaları üzerindeki
etkisini araştırmaktadır. Büyüközkan, Mukul ve Kongar (2021) çalışmalarında analitik tabanlı
SWOT analizi ile İstanbul sağlık turizminin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditlerini
analiz etmekte ve etkin uygulamalara yönelik en güçlü stratejinin belirlenmesini
amaçlamaktadır.
Ulusal literatürde de sağlık turizm konusunda farklı kapsam ve içeriklerde çeşitli çalışmalar
yapılmıştır. Türkiye’nin sağlık turizmi sektörünü analiz eden (Akdeve, Balay ve Barca, 2013;
Mikail ve Çora, 2020), turizm faaliyetleri içinde sağlık turizminin yeri ve önemini inceleyen
(Akdoğan ve Hiçyorulmaz, 2018), Türkiye’de sağlık turizmi konusunda kavram karmaşasını
irdeleyen (Kara, 2020), ülkenin sağlık turizmi açısından konumu ve gelişimini değerlendiren
(Edinsel ve Adıgüzel, 2014; Sülkü, 2017), sağlık turizminde markalaşma modeli geliştirerek,
model önerisini Türkiye üzerinden örneklendiren (Yıldırım, 2020), sağlık turizminin cari işlemler
açığının kapatılmasına olan katkısını inceleyen (Işık, Özsezer ve Işık, 2021), Güneydoğu Anadolu
Bölgesi özelinde sağlık turizmini inceleyen (Elsaied, Mahmood ve Toprak, 2014) ve medikal
turizmin kadın sağlığı üzerine etkilerini araştıran (Aydın ve Yılmaz, 2020) çeşitli çalışmaların
olduğu görülmüştür. Bunların yanı sıra sağlık turizmi konulu makalelerin bibliyometrik
analizinin yapıldığı (Çiçek vd., 2015) ve turizm rehberliğinde alan uzmanlığı önerisi olarak
irdelendiği (Akdu vd., 2018) farklı çalışmalar da gerçekleştirilmiştir.
Bilimsel araştırmaların gelişiminde yüksek lisans ve doktora dereceleri için hazırlanan tezler,
özgün bir araştırmayı düzenli ve bilimsel bir bütünlük içinde sunan eserler olduğu için önem
taşımaktadır. Bu kapsamda Ulusal tez merkezinden taranarak konuyla ilgili gerçekleştirilmiş
lisansüstü tezler incelenmiştir (Ulusal Tez Merkezi, 2019). Buna göre, sağlık turizmi ile ilgili 19922021 yılları arasında 68 tez yazılmış ve son yıllarda konuyla ilgili tez çalışmasında bir artış ortaya
çıkmıştır. Lisansüstü tez çalışmalarının ağırlıklı olarak yüksek lisans düzeyinde olduğu, yalnızca
13 adet doktora tezinin yazıldığı görülmüştür. Lisansüstü tez çalışmalarında ağırlıklı olarak;
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sağlık turizmi politikaları, uygulamaları, turizm sağlık ilişkisi, sağlık turizmi hizmetleri, sağlık
turizminin ülkemizdeki mevcut durumu gibi konular çalışılmıştır. Tezlerde sağlık turizmi
çalışanlarından, hekimlerden veya hastalardan veri toplanmıştır. Buna karşın farklı sağlık
turizmi paydaşlarının görüşlerinin alındığı veya Muğla ili sağlık turizmi potansiyeline yönelik
bir araştırmanın yapılmadığı belirlenmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmanın amacı, sağlık turizmi paydaşlarının bakış açılarıyla Muğla’nın sağlık turizmi
potansiyelinin incelenmesidir. Böylelikle, Muğla’da sağlık turizmi paydaşlarının konuyla ilgili
genel düşüncelerinin, sağlık turizmine önem verme durumlarının, sağlık turizmi kapsamında
nitelendirilebilecek uygulamalarının ve sağlık turizm konusundaki beklentilerinin belirlenmesi
hedeflenmektedir.
Çalışmada, sosyal bilimlerde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan nitel araştırma yöntemi
tercih edilmiştir. Bu tercihte, Muğla ilinde araştırmanın konusu olarak belirlenen sağlık turizmi
ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmamış olması da etkili olmuştur. Nitel araştırma bireyin yaşadığı
dünyayı nasıl anlamlandırdığı ile ilgili bir anlayış ortaya koyarak, bu anlamlandırma
aşamalarının temel esaslarını belirlemek ve bireyin yaşadıklarını nasıl yorumladığını
açıklamaktır (Merriam, 2013). Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel bilgi toplama
yöntemlerinin kullanılarak, algıların ve olayların doğal ortamda gerçek ve bir bütün olacak
biçimde ortaya çıkarılmasına yönelik nitel bir sürecin takip edildiği araştırma, nitel araştırma
olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Nitel araştırma yönteminde elde edilen
veriler, temel veri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, nitel araştırmalarda elde edilen sonuçlar
ışığında, sağlık turizmi üzerinde daha kısa sürede değerlendirilebilen ve farklı paydaşlardan
daha fazla veri toplanarak ölçek geliştirme ve uygulama araştırmaları yapılabilmektedir.
Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. İki
bölümden oluşan görüşme formunda ilk olarak görüşme yapılan kişiye ve temsil ettiği kuruma
ilişkin bilgileri edinmeye yönelik 10 soru bulunmaktadır. İkinci bölümde, araştırmanın amacı
doğrultusunda, görüşme yapılan kişilerin sağlık turizmi ile ilgili görüş, değerlendirme ve
önerilerini belirlemeye yönelik 5 soru yer almaktadır. Katılımcılara sorulan araştırma soruları,
araştırmaya konu olan problemin soru olarak ifade edilmiş tarzıdır. Araştırmanın soruları,
araştırmanın bütün basamaklarını etkileyen öğelerden biridir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Sağlık
turizmiyle ilgili ulusal ve uluslararası literatür incelenerek, araştırma konusuna uygun olacak
görüşme soruları belirlenmiştir. Görüşme soruları bir akademisyen, bir sağlık kurumu yöneticisi
ve bir turizm işletmesi yöneticisine iletilerek önerileri doğrultusunda düzenlemeler yapılmış ve
böylelikle uzman görüşü alınarak nihai halleri oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında sorulan
temel sorular aşağıda sıralanmaktadır:
1. Sağlık turizmi hakkında düşünceleriniz nelerdir?
2. Muğla’nın sağlık turizmi potansiyeli konusunda düşünceleriniz nelerdir?
3. Muğla’da sağlık turizmi faaliyetlerinin etkileri konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
4. Temsilcisi olduğunuz kurum/kuruluşun yürüttüğü sağlık turizmi faaliyetleri hakkında
bilgi verir misiniz?
5. Sağlık turizmi faaliyetlerinden beklentileriniz nelerdir?
Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemleri arasında maksimum çeşitlilik örneklemesi tercih
edilmiştir. Bu sayede göreceli olarak küçük bir örneklem meydana getirmek ve örneklemde
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üzerine çalışılan probleme taraf olabilecek insanların farklılıklarını en fazla derecede
yansıtmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmanın amacı doğrultusunda sağlık turizmi
hakkında bilgi ve fikir sahibi olması öngörülen sağlık turizmi paydaşları olarak kabul edilen
kurum ve kuruluşların yetkilileri örneklemi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında; (i) sağlık
kurum ve kuruluşları, (ii) turizm işletmeleri, (iii) sivil toplum kuruluşları ve (iv) yerel yönetimler
olmak üzere dört temel grup sağlık turizmi paydaşı olarak belirlenmiştir. Grupların
belirlenmesindeki temel faktör, sağlık turizmine farklı perspektiflerden bakacak ve sağlık turizmi
uygulamaları açısından farklı nitelik ve şartlara sahip kurum ve kuruluşların çeşitlendirilmesi
olmuştur. Araştırma kapsamında yer alan sağlık turizmi paydaşları Şekil 1’de görsel olarak
sunulmuştur.
IV. Yerel
Yönetimler

I. Sağlık
Kurum ve
Kuruluşları

Sağlık
Turizmi

III. Sivil
Toplum
Kuruluşları

II. Turizm
İşletmecileri

Şekil 1. Sağlık Turizmi Paydaşları
Araştırma verileri, Mart ve Nisan 2019 arasında farklı gruplarda sağlık turizmi paydaşlarını
temsil eden toplam 19 kişiyle yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerin tamamı
görüşme yapılan kişilerin talepleri doğrultusunda kendi işyerinde gerçekleştirilmiştir. Böylelikle
görüşme yapılan kişilerin kendilerini daha rahat ve konforlu hissetmesi sağlanmıştır. Görüşmeler
şeffaflık içinde tamamlanmıştır. Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenilirliğin yüksek olması için
öznellikten uzak durulmalıdır (Guba ve Lincoln, 1994). Bu çalışmada araştırılan olgu olduğu gibi
tarafsız bir gözle aktarılmıştır. Görüşme sorularına alınan yanıtların birbirini tekrar etmeye
başlaması ve araştırma konusuyla ilgili yeni bir bilgiye ulaşılmamaya başlanması başka bir
deyişle doyum noktasına ulaşılması nedeniyle görüşmeler sonlandırılmıştır. Ortalama 30 dakika
süren görüşmeler sonunda edinilen alan notları, bilgisayar ortamında metin haline
dönüştürüldüğünde toplam 31 sayfalık metin elde edilmiştir. Araştırma verileri betimsel analiz
ile incelenmiştir. Betimsel analizin amacı, verilerin özgün anlamlarına sadık kalınarak elde edilen
bulguların okuyucunun anlayacağı biçimde sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu
bağlamda bu çalışmada görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler sistematik olarak
düzenlenerek okuyucunun kolaylıkla anlayabileceği bir şekilde sunulmaktadır. Ayrıca, bulgular
kapsamında bazı katılımcıların konuya ilişkin görüşleri de doğrudan alıntı halinde
verilmektedir.

BULGULAR
Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veri toplanan kişilere ait
tanımlayıcı bilgiler Tablo 2’de sunulmaktadır.
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Tablo 2. Katılımcıların Tanımlayıcı Bilgileri
Cinsiyet

Yaş

Medeni Durum

Aylık Gelir (TL)

Eğitim Durumu

K1

Kadın

38

Evli

4.500

Lisans

K2

Erkek

35

Evli

4.000

Yüksek Lisans

K3

Erkek

38

Evli

12.000

Doktora

K4

Erkek

46

Evli

15.000

Lisans

K5

Erkek

47

Evli

10.000

Doktora

K6

Erkek

37

Evli

4.000

Lisans

K7

Kadın

37

Evli

4.500

Ön Lisans

K8

Erkek

37

Evli

6.500

Lisans

K9

Kadın

34

Bekâr

3.000

Ön Lisans

K10

Erkek

39

Evli

4.000

Ön Lisans

K11

Erkek

46

Evli

10.000

Ön Lisans

K12

Erkek

50

Evli

5.000

Lisans

K13

Erkek

54

Evli

20.000

Doktora

K14

Erkek

56

Evli

4.000

Lisans

K15

Erkek

32

Evli

10.000

Yüksek Lisans

K16

Erkek

43

Evli

6.000

Lisans

K17

Erkek

35

Bekâr

10.000

Doktora

K18

Erkek

58

Evli

10.000

Yüksek Lisans

K19

Erkek

35

Evli

4.000

Lisans

Çalışma kapsamında görüşülen kişiler çoğunlukla erkek (n = 17) ve evlidir (n = 17). Yaşları 32 ile
58 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 39’dur. Aylık ortalama gelirleri 7.710 bin TL olarak
hesaplanan katılımcılarının tamamının, ön lisans ile doktora düzeyi arasında değişmekle birlikte,
üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir. Bu durum sağlık turizmi faaliyetlerinde karar verici ve
uygulayıcı konumunda olan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin eğitim düzeylerinin yüksek
olduğunun, dolayısıyla nitelikli işgücü özellikleri taşıdığının bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir. Katılımcıların temsil ettikleri kurum ve kuruluşlara ait tanımlayıcı bilgiler
Tablo 3’te sunulmaktadır.
Katılımcıların 8'i sağlık kurum ve kuruluşlarını, 5'i turizm işletmelerini, 2'si sivil toplum
kuruluşlarını, 4'ü ise yerel yönetimleri temsil etmektedir. Temsil ettikleri sağlık turizm
paydaşlarının nitelikleri, farklı paydaşların görüşlerini temsil edecek şekilde çeşitlilik
göstermektedir. Faaliyet yerleri açısından dağılımları incelendiğinde Menteşe (n=5), Fethiye
(n=4), Marmaris (n=3), Bodrum (n=3), Köyceğiz (n=2), Milas (n=1) ve Ortaca (n=1) olmak üzere il
genelinde faaliyet gösteren farklı paydaşların yer aldığı görülmektedir.
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Tablo 3. Katılımcıların Kurumsal Bilgileri

K3

İşletmenin Faaliyet
Görev/ Departman
Alanı ve Türü
Hemşire / Uluslararası Hasta
Sağlık- Hastane
Birimi
Yabancı Hasta Danışmanı /
Sağlık- Hastane
Uluslararası Hasta Birimi
Sağlık- Hastane
Doktor / Yabancı Hasta Birimi

K4

Sağlık-Diş Hekimi

Diş Hekimi

PI

Marmaris

19

K5

Sağlık- Hastane

Doktor

PI

Fethiye

11

K6

Otel İşletmeciliği

Spa Sorumlusu / Spa

PII

Bodrum

4

K7

Otel İşletmeciliği

Müdür / İnsan Kaynakları

PII

Marmaris

8

K8

Turizm- Kaplıca

İşletme Müdürü

PII

Köyceğiz

40

K9

Turizm- Otelcilik

PII

Bodrum

25

K10

Yerel Yönetimler

Spa süpervizör / Wellness Spa
Şube Müdürü / Sağlık
Hizmetleri

PIV

Muğla

5

Meslek Komitesi Üyesi

PIII

Fethiye

Şube Müdürü / Tanıtma Şubesi

PIV

Muğla

K1
K2

Paydaş Faaliyet
Grubu Yeri

İşletme
Yaşı

PI

Muğla

92

PI

Fethiye

22

PI

Fethiye

22

K12

Sivil Toplum
Kuruluşu
Yerel Yönetimler

K13

Sağlık- Hastane

Doktor / Başhekim

PI

Milas

12

K14

Teknik Eleman

PI

Köyceğiz

2

Yönetici

PIII

Bodrum

Otel Müdürü / Satış Pazarlama

PII

Ortaca

15

Başkan

PIII

Marmaris

9

K18

Turizm İşletmesi
Sivil Toplum
Kuruluşu
Otel İşletmeciliği
Sivil Toplum
Kuruluşu
Sağlık- Hastane

PI

Muğla

4

K19

Yerel Yönetimler

PIV

Muğla

6

K11

K15
K16
K17

Doktor / Dekan
Tercüman / Turizm Şube
Müdürlüğü

Sağlık Turizmi Paydaşlarının Sağlık Turizmi Hakkında Genel Düşünceleri
Görüşmeler sonucunda sağlık turizmi paydaşlarının sağlık turizmi hakkında genel bilgi sahibi
oldukları anlaşılmıştır. Paydaşlar sağlık turizminin dünya genelindeki gelişimine vurgu yapmış
ve Türkiye’de sağlık turizmi faaliyetlerinin yetersiz kaldığına ilişkin düşünceler dile getirilmiştir.
Örneğin 2. ve 12. katılımcının konu hakkındaki görüşleri şu şekildedir:
“Basitçe söylemek gerekirse sağlık turizmi, tedavi amaçlı yapılan seyahatlerin, kişinin
gereksinimleri doğrultusunda çeşitlilik arz etmesi karşısında sağlık kuruluşlarının, uluslararası
hasta taleplerine turizm sektörünün dinamiklerine uygun şekilde cevap vermesidir.” (K2-Yabancı
Hasta Danışmanı).
“Sağlık turizminin, Dünya turizm hareketleri pastasındaki payının giderek arttığını düşünüyorum.
Sağlık turizmi alt türleri içinde medikal turizm kavramını dışarıda bırakmak istiyorum. İyileştirici
tıp olanaklarına yönelik, son çare aramalarına yönelik zorunlu harcamaları “Turizm Gelirleri”
dışında tutmak görüşündeyim. Turizm kavramında bir istek, bir arzu, bir merak, bir gezme, bir
görme iradesi, niyeti olmalıdır. Medikal turizm içinde bu oranın çok küçük olduğunu
düşünüyorum. Termal turizm, spa-wellness gibi turizm türlerinde geleceğin çok parlak olduğuna
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inanıyorum. Engelli turizmi ve ileri yaş / üçüncü yaş turizminin alanının ise sağlık turizminden
çok daha geniş olduğu düşüncesindeyim” (K12-Yerel Yönetim Temsilcisi).
1. ve 6. katılımcılar, ülkemizdeki sağlık turizmi faaliyetlerinin yetersiz kaldığını aşağıdaki şekilde
dile getirmişlerdir:
“Ekonomik olarak ciddi bir getiri sağlayan turizm sektörü içerisinde çok düşük dilime sahip
olan sağlık turizminin hak ettiği yerde olmadığına inanmaktayım… Dünyanın önemli
jeotermal kuşağında bulunmamız nedeniyle mineralli sular açısından zengin ülkeler
arasında olmamız bizim için şanstır ve bu şansı iyi değerlendirmekte bizim elimizde” (K1Doktor).
“Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen bir trend olup çok önemli
bir alternatif turizm çeşididir. Ancak ülkemizde hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum.”
(K6-Spa Müdürü).

Sağlık Turizmi Paydaşlarının Muğla’nın Sağlık Turizmi Potansiyeli Hakkındaki
Düşünceleri
Sağlık turizmi paydaşları Muğla’nın sağlık turizmi potansiyelini olumlu etkileyen güçlü yanları
ve olumsuz etkileyen zayıf yanları hakkında görüş beyan etmişlerdir. Paydaşlar; Muğla’nın
sağlık turizmi kapsamında en güçlü yanlarının; sahip olduğu doğal güzellikleri, yer altı
kaynakları, uluslararası bir turizm destinasyonu niteliği taşıması, çok sayıda nitelikli turizm
tesisinin bulunması ve ulaşım kolaylığı olduğunu düşünmektedirler. Muğla ilinde sağlık
turizminin güçlü yanlarına 11. ve 4. katılımcılar aşağıdaki şekilde değinmişlerdir:
“İlimizin 2 havaalanı ve birçok limanı sahip olması, İklim ve doğası, mevcut turizm tesislerinin her
bütçeye uygun ve çok kaliteli oluşu, global tur operatörlerinin hali hazırda bölgemizde faaliyet
gösteriyor olması, İlimizde kaliteli hastanelerin bulunması” (K11-STK Temsilcisi).
“Muğla sağlık turizmiyle tatili birleştirmek isteyen yabancılar için cazip bir seçenektir. Tabii ki
uygun iklim ve temiz hava yapısı avantajdır. Ayrıca hazır ve yeterli yatak kapasitesi ve yetişmiş
personel ile özellikle konaklama sorununun olmaması artıdır” (K4-Diş Hekimi).
Ayrıca, sağlık turizmi paydaşlarına göre Muğla, coğrafi konumdan ötürü de sağlık turizmi için
avantajlı bir alt yapıya sahiptir. Denizin ve ormanlık bölgelerin iç içe olması, erişilebilir bir
konumda olması ve sahip olduğu iklim, sağlık turizmi için Muğla’ya önemli bir üstünlük
sağladığı belirtilmiştir. Örneğin 12. ve 16. katılımcılar Muğla’nın sağlık turizmi alanında iklim ve
konum bağlamındaki avantajlarını şu şekilde ifade etmiştir:
“Yeşil coğrafyası, bol oksijeni, koyları, denizleri, kaplıcaları, çamur banyoları sağlık turizmi ve
özellikle de ileri yaş, üçüncü yaş turizmi için idealdir” (K12-Yerel Yönetim Temsilcisi).
“İklimi, havayolu, ulaşım kolaylığı, kaliteli konaklama tesisleri, tedarikçiler” (K16-Otel Müdürü).
Muğla’nın sağlık turizmi potansiyelini olumsuz etkileyen unsurlar da dile getirilmiştir.
Paydaşlara göre Muğla’da reklam ve tanıtım eksikliği, alt yapı yetersizliği, alanında yeterli sayıda
uzman hekimin olmaması ve yeterli derece konaklama işletmesinin olmamasını sağlık turizminin
zayıf taraflarıdır. Örneğin 9. ve 11. katılımcılar Muğla ilinin sağlık turizmi için dezavantajlı
yönlerine aşağıda sözlerle değinmişlerdir:
“Genel anlamda Muğla bölgesinin sadece turizm şehri olarak tanınması ve sağlık turizmi için yeterli
alt yapısının olmaması” (K9-Spa Müdürü).
“Bölgemiz kitle turizmde çok yüksek potansiyele sahip olması nedeniyle sağlık turizmine yeterli
yatırım ve ilgi olmayabilir, Alt yapı yapılmadan (arıtma, yol, çöp bertaraf) yapılacak özellikle yeni
yatırımlarda çevre ve doğa tahribatı olması” (K11-STK Temsilcisi).
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Bununla birlikte Muğla’nın sağlık turizmi için hiçbir olumsuz unsurun söz konusu olmadığını
belirten katılımcılar da söz konusudur:
“Zayıf yönlerinin olduğunu düşünmüyorum” (K14-Apiterapi Uzmanı)
Sağlık turizmi paydaşlarına göre sağlık turizmi alanında Muğla’nın en büyük dezavantajlı yapısı
yeterli miktarda sağlık kurumunun olmaması ve ilçelerin birbirlerine olan uzaklıklarından dolayı
bu kurumların her bölgede yapılamamış olmasıdır. Aynı zamanda mevsimsel turizm ön plana
çıkartılarak sağlık turizmi alanında belirli bir konsept yaratılamamış olması Muğla’yı bu
bağlamda dezavantajlı konuma düşürmektedir. Örneğin 1., 5., 6. ve 15. katılımcılar Muğla’nın
tesis yetersizliği ve sağlık turizmi alanındaki plansız yapılanmasını şu şekilde ifade etmektedir:
“Tehdit olarak değil ancak dikkat çekme açısından turistlerin birçoğu denize girmek ve eğlenme
amaçlı gelme arzusu içerisinde oldukları için sağlık turizmini biraz gölgede bırakabilir” (K1Doktor).
“Sağlık turizmine hizmet verecek hastanelerin olmaması. Muğla’nın sadece turizm şehri olarak
bilinmesi” (K5-Doktor).
“Tesislerin hala yeterli sayıda olmaması, satış ve pazarlamanın yetersiz oluşu, ziyaretçi profili ve
destinasyon imajının farklı olması” (K6-Spa Müdürü).
“İlçeleri arası çok mesafe olması, sağlık turizmi planlarınken her bölgeye özel bir sağlık turizm
konsepti geliştirilmeli, ilçeler birbirleriyle aynı konseptlerde sağlık turizmi yapmamalı. Şu an ki
sağlık kurumlarının ve tesislerin sağlık turizmine elverişli olmaması” (K15-STK Temsilcisi).

Sağlık Turizmi Paydaşlarının Muğla’da Sağlık Turizmi Faaliyetlerinin Etkileri
Hakkında Düşünceleri
Görüşmelerde, Muğla’da sağlık turizmi faaliyetlerinin olumlu ve olumsuz etkileri hakkında
bulgular edinilmiştir. Sağlık turizmi paydaşları, Muğla ilinde gerçekleştirilecek sağlık turizmi
uygulamalarının destinasyonun imajını geliştirmede, marka değerini arttırmada, tanıtımında,
ziyaretçi profilinin değişiminde, turizmin çeşitlendirilmesinde, turizm işletmelerinde ve yeni
yatırımcılar çekmede olumlu etkilerinin olacağını dile getirmişlerdir. Bu konu hakkında 3., 6. ve
15. katılımcının görüşleri şu şekildedir.
“Turistlerin bu bölgeyi tercih etmesinin ana sebepleri arasında doğal güzellikleri
ve aktivite çeşitlerinin fazla olması yer almaktadır. Turistlerin ilgisini çekmekle
beraber Muğla bölgesinin marka değerini arttırmakta ve dünya çapında bilinirlik
sağlamaktadır.
Bu
durum
dikkate
alındığında
yerli
yatırımcıların
dikkatini
çekmekte ve bölgedeki istihdama katkı sağlamaktadır ve sağlık turizmini olumlu
anlamda etkilemektedir” (K3-Doktor).
“Özellikle Muğla bölgesinde genel olarak tesisler kışın faaliyette olmadığı için,
bu
mevsimde
yapılacak
sağlık
turizmi
etkinlikleri
ekonomik
açıdan
katkı
sağlayacaktır” (K6-Spa Müdürü).
“Muğla’nın ana gelir kaynağı turizm olduğu için, turizmin çeşitlendirilmesi
Muğla’nın geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sağlık turizmi
de bu çeşitlendirmede çok önem arz etmekte. Sağlık turizmi Muğla’ ya gelen turist
profilinden daha farklı olduğu için, ziyaretçi sayılarının ve sezon uzunluğunun
bundan olumlu etkileneceğini düşünüyorum” (K15-STK Temsilcisi).
Sağlık turizmi paydaşları sağlık turizminin, Muğla’da faaliyet gösteren sağlık kurum ve
kuruluşlarının hizmet ağını geliştirme, dinamikliğini arttırma, gelirlerini yükseltme, personelini
geliştirme, sağlık hizmeti kalitesinin iyileşmesi gibi konulara katkı sağlayacağını düşünmektedir:
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“Muğla’da faaliyet gösteren özel ve kamu sağlık kurum ve kuruluşların mali profillerini düzeltmede
olumlu etkisi olur” (K13-Doktor)
“Sağlık turizmi her sektörü olumlu etkiler, insanın geldiği noktada ekonomik
canlanma olur. Sağlık turizminden de en çok çıkar sahibi olacak kuruluşlar sağlık
kurumlarıdır. Çünkü sağlık turizminin de çeşitlenesi bu sağlık kurumlarının
kendilerini
geliştirmeleri
ve
daha
alternatifli
hizmet
vermesiyle
mümkün
olacaktır” (K15- STK Temsilcisi)
Muğla’da yaşayan yerel halkın sağlık turizminden ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda
olumlu etkileneceği belirtilmiştir:
“…Ekonomik olarak gelen her misafirin muhakkak yerel işlemelere faydası da olacaktır. Özellikle
sağlık amaçlı gelecek turistlerin yerel işletmeler için, deniz-kum-güneş orjinli misafirden daha fazla
girdi sağlayabileceği kanaatindeyim” (K17-STK Temsilcisi).
“Diğer turizm türlerinde olduğu gibi sağlık turizminin de istihdam üzerinde
önemli katkısı vardır. Yöre halkına bu vesileyle başka kültürleri tanıma fırsatı
doğar ve diğer ülkelerdeki bireylerle kültür alışverişinde bulunulur” (K9-Spa Yöneticisi).
Muğla’da sağlık turizmi faaliyetlerinin genel anlamda olumlu etkileyeceği düşüncesi hakimdir.
Bununla birlikte, sağlık personelinin genel anlamdaki yetersizliğinden kaynaklı sıkıntılar
yaşanabileceğini ve kontrollü hareket edilmesi gerekliliğini ifade eden paydaşlar olmuştur:
“Hali hazırda ülke genelinde hekim yetersizliğinden dolayı özel ve kamu sağlık
kurum ve kuruluşlarına daha da yük bineceği, hastalara ayrılan zamanın
daralacağı düşüncesindeyim” (K19-Yerel Yönetim Temsilcisi).
“…Yeni işletmeler kontrolsüz şekilde kurulabileceğinden şehrin yapısıyla ilgili bozulmalara neden
olabilir” (K10-Yerel Yönetim Temsilcisi).
Bazı katılımcılar ise sağlık turizminin Muğla’da faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarını
olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir:
“Mevcut sağlık personeli çalışanlarının yetersizliği ve üzerlerine düşen günlük ortalama hasta
sayısının artmasından dolayı muayene kalitesinin düşeceğini düşünüyorum” (K19-Yerel Yönetim
Temsilcisi).
Görüldüğü üzere paydaşlar, sağlık turizminin, Muğla’da faaliyet gösteren turizm işletmeleri,
sağlık kurum ve kuruluşları, Muğla’da yaşayan yerel halk ve genel olarak Muğla destinasyonu
üzerindeki etkileri hakkında görüşlerini paylaşmıştır. Paydaşların sağlık turizminin etkilerini
daha fazla olumlu olarak algıladıkları, sınırlı sayıda katılımcının ise olumsuz etkilerine de
değindiği görülmektedir.

Sağlık Turizmi Paydaşlarının Sağlık Turizmi Uygulamaları
Muğla’da sağlık turizmi uygulamalarının, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kurumlarda
hastalarından gelen talepler doğrultusunda faaliyetlerine başlatmış oldukları görülmektedir. Bu
konuda 4.katılımcı şunları ifade etmiştir:
“… Hastaların kendi istekleriyle oluştu. Önce acil durumlarla başlayıp sonradan tavsiye ve sosyal
medya gruplarında kendi gruplarındaki yorumlarla talepler hep hastalar tarafından gelmektedir. Biz
sadece hastaların istekleri ve taleplerini hakkıyla karşıladık ve hızla yaygınlaştı…” (K4-Diş Hekimi).
Sağlık turizmi yapabilmek adına bu kurumların yetki belgesi başvurusu yaptıkları ve bu konuda
çalışmalarını hızla sürdürdüğü görülmüştür. Bazı katılımcıların bu bağlamdaki söylemleri şu
şekildedir:
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“Çalıştığım kurum sağlık turizmi yapabilmek için yetki belgesi müracaatında bulundu ve gerekli
şartların yerine getirebilmesi için canla başla çalışmalarımız devam etmektedir” (K1-Doktor).
“Oldu, sağlık turizmi yetki belgesi aldık, yurt dışından hastalarımız tedavi hizmeti satın almak için
bizi tercih ediyorlar” (K13-Doktor).
Bu soruya alınan yanıtların ağırlıklı olarak belgelendirme sürecine ilişkin olduğu, strateji olarak
planlanarak yürütülmeye başlanmış sağlık turizmi faaliyetinin daha sınırlı olduğu görülmüştür.
Bununla birlikte bazı katılımcılar kurumlarında sağlık turizmi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine
yönelik temennilerini dile getirmiştir.
“Kurumumuzda
sağlık
turizmi
faaliyetlerinin
olmasını
isterdim.
Nedeni
ise
kurumumuzun
sezonluk
yerine
yıl
boyu
hizmet
vererek
sezonluk
çalışan
personellerin 12 ay tesiste çalışabilmelerine imkân sunacağından ve sağlık
turizmi
için
gelecek
misafirlerimize
12
ay
boyunca
hizmet
verebilmek”
(K9-Spa Yöneticisi).

Sağlık Turizmi Paydaşlarının Sağlık Turizminin Geleceğine İlişkin Beklentileri
ve Önerileri
Sağlık turizmi paydaşları genel olarak Muğla’da sağlık turizmi faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesini istemektedirler. Hatta bunun bir zorunluluk olduğunu dile getiren katılımcı
da olmuştur:
“Tabi ki sağlık turizmi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini isterim. Sezonun uzamasında ve
ekonominin gelişmesinde, turizmin çeşitlendirilmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyorum.
Fakat bunun için tesislerimizin gerekli yatırımlara ihtiyaçları var, bunları yapmakta ciddi bütçeler
istemekte, bunula ilgili eğer teşvikler getirilirse daha hızlı ve kolay geçiş yapılabilecektir” (K15-STK
Temsilcisi).
“Sağlık turizmin gerçekleşmesi ve geliştirilmesi bir istek değil zorunluluktur.
Ekonomik şartların zorlaştığı dönemlerde ülke ve kuruluşlar için bir kurtuluş bir
umuttur” (K4-Diş Hekimi).
Sağlık turizmi paydaşları ayrıca sağlık turizmi faaliyetlerinin gerçekleşmesi için
işbirliklerinin gerekliliği konusunda da görüş bildirmişlerdir. Bazı katılımcılardan
aşağıdaki şekilde cevaplar alınmıştır:
“Üniversite
ilgili
birimleri
(Tıp
Fakültesi,
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi, Turizm Fakültesi) İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sektör
Temsilcileri
iş
birliği
ile
çeşitli
etkinlikler
yapabilirler”
(K12-Yerel
Yönetim Temsilcisi).
“Yerel yönetimlerin sağlık turizmi ile ilgili olarak il kültür turizmi ile koordineli
çalışarak
sağlık
turizmi
potansiyelinin
ortaya
çıkarılması”
(K10-Yerel
Yönetim Temsilcisi)
Sağlık turizmi paydaşlarının sağlık turizminin destinasyona katkısının artması için öncelikle bir
üstyapının oluşturulması, sağlık kurumlarının sayısının arttırılması, tanıtım ve bilgilendirme
faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yabancı dil bilen personel sayısının artması vurgulanmıştır.
Konu ile ilgili bazı katılımcıların düşünceleri şu doğrultulardadır:
“Kesinlikle içinde uzmanların ve akademisyenlerin olduğu bir kurulun oluşturulması
gerekmektedir. Yurt içi ve yurt dışındaki başarılı örneklere bir ekipçe araştırılmalı, Beklentiler iyi
analiz edilip, yeni teknolojik yatırımlarla süreç yönetilmelidir” (K11-STK Temsilcisi).
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“Öncelikle sağlık kurum ve kuruluşlarının sayı ve kalitesinin arttırılması. Sağlık turizmi turları ve
destinasyonları oluşturulmalı. Sağlık turizmi olanakları yurtiçi/yurtdışı fuarlarda, sosyal medyada,
internette ve özel spesifik etkinliklerde tanıtılmalı” (K12-Yerel Yönetim Temsilcisi)
“Öncelikle iyi ürünler çıkarmak gerektiğine inanıyorum. İnsanlar neden bölgeye gelecek? Nasıl
gelecek ve kalış süreleri boyunca diğer destinasyonlara göre hangi avantajları olacak? Asgari bu
sorulara cevap verecek çok daha kapsamlı çalışmalar olması lazım. Konaklama işletmesi olarak bizim
tabi ki burada bir misyonumuz olacak ancak öncelikli olarak kamu ve sağlık sektörünün daha etkin
olması gerektiğini düşünüyorum” (K17-STK Temsilcisi).
“Yabancı dil bilen personel sayısının artması, tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve sektörler
arası iş birliğinin tesisi” (K2-Yabancı Hasta Danışmanı).
Sağlık turizmi paydaşlarının sağlık turizminin risklerini/olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik
eğitimlerin verilmesi, planlı programlı hareket edilmesi, iş birliğiyle hareket edilmesi, alt yapının
uygun hale getirilmesi vurgulanmıştır. Sağlık turizminin risklerini ve olumsuzluklarını
azaltmaya yönelik görüşler ise şöyle sıralanmaktadır:
“Alternatif ürünler oluşturalım derken eldeki mevcut ürünü arka plana koymamak lazım. Muğla
bölgesi bir tatil bölgesi ve güçlü bir tatil bölgesi bu imaja zarar vermemeye dikkat edilmesi
gerektiğini düşünüyorum” (K17-STK Temsilcisi).
“Planlı, programlı ve memnuniyet odaklı bir yapı kurulursa hiç kimsenin yaptığı işi problemli ve
eksik yapacağını düşünmüyorum. Eğer müşteri memnuniyet esaslı bir yapı kurulursa riskler
minimize olacaktır” (K15-STK Temsilcisi).
“Mevzuatın sık değişmesinin önüne geçilmesi, sektörün gelişmesi noktasında kalıcı çözümler
sunulması, teşvikin arttırılması” (K2-Yabancı Hasta Danışmanı)

SONUÇ ve ÖNERİLER
Son yıllarda dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan ve Türkiye’de görece yeni gelişmekte olan
sağlık turizmi konusunda Muğla ilinin potansiyelinin belirlenmesi bu çalışmanın temel amacını
oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, Muğla ilindeki sağlık turizmi paydaşlarının sağlık
turizmi hakkında farkındalığa sahip oldukları anlaşılmıştır. Bu farkındalık, paydaşların sağlık
turizmi hakkında genel bilgi sahibi olmasından kaynaklanmaktadır. Sağlık turizmi
paydaşlarının, sağlık turizminin gelişimine ilişkin olumlu bir yaklaşım sergiledikleri
belirlenmiştir. Bu sonuç Antalya sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirildiği (Yalçın, 2013) ve
Yirik (2014) tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarıyla uyum göstermektedir. Paydaşların
ağırlıklı olarak sağlık turizminin ekonomiye olan olumlu etkileri hakkında fikirlerini beyan
ettikleri görülmüştür. Bu durum sağlık turizminin ekonomik bağlamda bölgeye katkı sunduğuna
ve aynı zamanda istihdam alanlarının gelişmesine yönelik önemli bir unsur olarak görüldüğüne
işaret etmektedir.
Sağlık turizmi paydaşlarının temsilcileri, dünya genelinde sağlık turizminin gelişimi hakkında
bilgi sahibi olduğu için Türkiye ile dünyayı karşılaştırmış, Türkiye’de sağlık turizminin yeterli
olmadığı, geliştirilmesi için gereken önemin verilmediğini ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçları,
Türkiye’nin sağlık turizminin hiçbir bölümünde uluslararası pazarda istenilen konumu elde
etmediği sonucunu belirten Özsarı ve Karatana (2013) ile Daştan (2014) tarafından yapılan
çalışmaların sonuçlarıyla örtüşmektedir. Bu durum sağlık turizmi alanında görev alanların,
dünya kültürünü ve sağlık turizminin dünyadaki konumunu takip ettiklerini göstermekte ve
diğer yerlerdeki uygulama modellerinden hareketle Türkiye’deki uygulama alanlarını
geliştirmeye yönelik çaba gösterdiklerine işaret etmesi açısından önem taşımaktadır.
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Muğla ilinin yerüstü doğa güzelliklerine, zengin yeraltı kaynaklara sahip olması, ulaşılabilir
uluslararası destinasyon niteliği taşıması, ziyaretçilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli hizmetleri
verebilecek yeterli tesislerin bulunması vb. özelliklerinin yanı sıra, iklim ve coğrafi konumu
sayesinde sağlık turizminin gerçekleştirilmesine oldukça elverişli olduğu belirlenmiştir.
Araştırma sonuçları, Türkiye'de sağlık turizminin potansiyelini inceleyen Şahin ve Şahin’in
(2018) çalışma sonuçlarıyla uyum göstermektedir. Bu sonuç, sağlık turizminin
gerçekleştirilebilmesinde öncelik olarak bölgenin coğrafi konumu, doğa yapısı ve ikliminin
önemli tercih nedenleri arasında olduğunun bir göstergesi niteliğindedir.
Sağlık turizmi uygulamaları açısından bu denli elverişli şartlara sahip olan Muğla; reklam,
tanıtım, altyapı, uzman hekim ve elverişli işletmelerin yetersiz olmasından dolayı sağlık
turizminde ön plana çıkamamaktadır. Ayrıca sağlık turizmi alanında belirli bir konsept
yaratılamamış olması Muğla’yı bu bağlamda dezavantajlı konuma düşürmektedir. Muğla’da
sağlık turizminin önündeki en büyük engellerden birisi de yeteri kadar sağlık kurumunun
olmamasıdır. Bu eksikliğin yanı sıra ilçelerin birbirine olan uzaklıkları da bir dezavantaj
yaratmaktadır. Bu sonuç, Şahin ve Şahin’in (2018) çalışmalarında ifade edilen sağlık turizmi
hizmeti sunabilecek uluslararası niteliğe haiz hastane zinciri sayısının azlığı ve sağlık turizmine
ilişkin lojistik hizmetlerin koordinasyonun yetersizliği sonucu ile uyum göstermektedir. Bu
durum sağlık turizmi alanında ilgili bölgenin reklamının daha fazla yapılmasının ve ulaşım
altyapısının daha kullanışlı şekilde planlanmasının çok önemli bir unsur olduğuna işaret
etmektedir.
Araştırma sonucunda, genel olarak paydaşların sağlık turizmi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini
istediği belirlenmiştir. Sağlık turizmi paydaşları, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir turizm
anlayışı için uygulanabilir işbirlikleri hakkında da olumlu görüş bildirmişlerdir. Bu durum
birlikte hareket etmenin, ulusal veya uluslararası destek alıp, tanıtım faaliyetlerini
gerçekleştirmek açısından iş birliği yapmanın gerekliliğini göstermektedir. Muğla’nın sağlık
turizmi destinasyonu haline gelmesi için bir üstyapının oluşturulması, kurum sayılarının ve
niteliklerinin arttırılması, tanıtım ve enformasyon faaliyetlerinin etkin hale getirilmesi, yabancı
dil bilen yetişmiş personel altyapısının sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda sağlık turizmi
konusunda üniversite liderliğinde ve başarılı sağlık turizmi uygulamalarını da kapsayan eğitsel
faaliyetler yürütülmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç, Edinsel ve Adıgüzel’in (2014)
çalışmalarında belirttikleri sağlık turizmi alanında eğitimin artırılması, yeni neslin sağlık turizmi
sektörüne yönlendirilmesi ve bu alandaki eksikliğin giderilmesi gerekliliği sonucunu
desteklemektedir.
Sağlık turizmini geliştirmek adına öncelikle kısa ve uzun vadeli planların hazırlanması, Muğla
bölgesinde ve yurtiçinde sağlık turizmi hakkında bilgilendirmelerin yapılması, iş birliği ve iş
ortaklıklarının desteklenmesi, alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması gerektiği sonucuna
varılmıştır. Bu noktada sağlık turizminin oluşturabileceği muhtemel risk ve olumsuz etmenler
de en aza indirilmiş olacaktır. Gerek bölge bazında gerek ülke bazında sağlık turizminin
geliştirilmesi, yerel halkın yaşam standartlarını yükseltecektir. Bu noktada Muğla, hem
uluslararası hem de ulusal bağlamda etkin ve kaliteli bir sağlık turizmi hizmeti sunabilecektir.
Araştırma sonucu doğrultusunda Muğla ilinde sağlık turizminin ilerlemesine ve sistemli hale
getirilmesine yönelik geliştirilen öneriler aşağıda sıralanmaktadır.
• İş birliği için bir üst yapı geliştirilmesi: Sağlık turizmi paydaşlarının çalışmalarını hem
bütüncül hem de birbirlerini destekleyici şekilde yapabilmeleri ve sağlık turizmini
geliştirebilmeleri açısından iş birliğine yönelik konfederatif bir kurum kurulabilir.
Oluşturulan bu üst yapı kurumların bölgede sağlık turizmini geliştirmesine katkı sağlarken
aynı zamanda ortak tanıtım ve reklam çalışmaları yapmaya imkân verebilir. Ayrıca sağlık
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turizmi konusunda dünya kültürüne Muğla ilini daha kapsamlı olarak göstererek bölgenin
yerel ölçekte de gelişmesine katkı sunabilir.
• Tanıtım faaliyetlerinin planlanması: Sağlık turizmi temasına yönelik yapılacak tanıtım
faaliyetleri neticesinde Muğla ilinin sağlık turizmi potansiyeli arttırılabilir.
• Altyapı eksiklerinin giderilmesi ve iyileştirilmesi: Sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşım ve
sağlık turizmi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine uygun konaklama tesisleşmesini sağlamak
üzere yapılacak altyapı faaliyetleri neticesinde bölge cazibe merkezi haline getirilebilir.
• İnsan kaynaklarının nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi: Sağlık turizmi alanında
eğitimli personel yetiştirilmesi, yabancı dilin geliştirilmesine öncelik verilmesi insan
kaynakları alanında nitelikli bir yapıya kavuşmanın temel adımlarından biri olabilir.
• Destinasyonun cazibesini arttıracak uygulamaların geliştirilmesi: Sağlık turizmi
kapsamında avantajlı fiyatlarla bölgenin zenginliklerinden faydalanmak isteyen kişilere
uluslararası sigorta anlaşmaları yapılarak bu bölgeyi tercih etmeleri sağlanabilir.
• İleri yaş turizmine yönelimin desteklenmesi: Sağlık turizmi kapsamında sadece medikal
turizm için değil görece daha az teknik ekipman ve personel gerektiren ileri yaş turizmine
yönelik planlamaların yapılması sağlık turizminin daha düşük maliyetlerle gelişimini
sağlayabilir.
• Spa-Wellnes turizmine yönelimin desteklenmesi: Bölgede yer alan termal turizm altyapısını
teşkil eden kaplıca ve ılıcaların sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmesine yönelik
yatırımlar yaparak, termal turizmi alanında da bölgeye sağlık turisti çekimi sağlanabilir.
• Turizm işletmelerinin sağlık turizmi kapsamında etkinleştirilmesinde spa-wellness
faaliyetlerinin artması: Bölgede var olan oteller ve spa merkezleri aracılığıyla spa-wellness
turizm faaliyetlerine güç katılabilir.
• Üniversitelerin ilgili birimlerinde sağlık turizmi alanında lisansüstü programlara yer
verilmesi: Turizm İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi gibi sağlık turizmi ile doğrudan ilgili
olabilecek ana bilim dallarında sağlık turizmi alanında verilecek lisansüstü eğitim, kalifiye
işgücünün yetişmesine ve sağlık turizmine ilişkin stratejik yönetim anlayışının gelişimine
katkı sağlayabilir.
Uygulamaya yönelik bu önerilerin yanı sıra sağlık turizmi konusunda çalışmak isteyen
araştırmacılara ve akademisyenlere yönelik öneriler aşağıda sıralanmaktadır:
• Farklı paydaşlardan sağlık turizmine ilişkin farklı soruların yanıtlarını bulmaya yönelik nitel
araştırmaların yapılabilir. Bölgeye sağlık turizmi kapsamında gelen turistlerle görüşmeler
yapılıp, sağlık turizminin ilerlemesi ve beklentileri karşılamak adına turistlerden fikirleri
alınabilir.
• Muğla ilinde farklı paydaşların görüşlerinin daha kapsamlı ve yaygın bir şekilde
alınabilmesine yönelik nicel araştırmalar yapılabilir. Nitel araştırmalarda elde edilen sonuçlar
ışığında sağlık turizmi konusunda farklı paydaşlardan daha kısa sürede ve daha fazla sayıda
veri toplayarak değerlendirilmesini sağlayabilecek ölçek geliştirme ve uygulamaya yönelik
araştırmalar gerçekleştirilebilir.
• Sağlık turizmi konusunda daha etkin role sahip farklı destinasyonları inceleyen veya
destinasyonlar arası karşılaştırmalar içeren araştırmaların yapılabilir. Ulusal veya uluslararası
anlamda sağlık turizmi faaliyetlerinde daha etkin olan Antalya ve İstanbul gibi
destinasyonlara yönelik araştırmaların yanı sıra, bu destinasyonlar arasında sağlık turizminin
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uygulanma biçimi, gelişimi vb. farklı başlıklarda karşılaştırmalar içeren araştırmalar
gerçekleştirilebilir.
Araştırmada evrenin tamamına ulaşılamadığı için araştırma, görüşleri alınan örneklem ile
sınırlıdır. Araştırma verilerinin yalnızca Muğla ili sağlık turizmi paydaşlarının görüşlerinden
oluşması nedeniyle farklı destinasyonlar için genelleme yapılması söz konusu değildir. Gelecek
araştırmalarda Muğla ilinde farklı paydaşların görüşlerinin daha kapsamlı ve yaygın bir şekilde
alınabilmesine yönelik nicel araştırmaların yapılması, sağlık turizmi konusunda daha etkin role
sahip farklı destinasyonları inceleyen veya destinasyonlar arası karşılaştırmalar içeren
araştırmaların yapılması önerilmektedir.
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Öz
Toplum tarafından tüketilen ürünler ihtiyaçlara, tercihlere ve satın alma gücüne göre
değişmektedir. Tüketiciler fast food ürünlerini farklı nedenlerden dolayı tercih edilmektedir. Bu
farklılıklar yiyecek içecek sektörünün dinamik ve rekabetçi bir yapıya sahip olmasını
sağlamaktadır. Artan tüketici sayısı ve değişen müşteri talepleri/istekleri, tüketici algısında
değişikliklere neden olabilmektedir. Araştırmada verilerin elde edilmesinde anket formu
kullanılmış ve 406 katılımcıdan veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS yardımıyla analizlere
tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucuna önem ve memnuniyet arasında bazı kriterlerde farklılar
tespit edilmiştir. Algılanan değerin düştüğü kriterler temizlik/hijyen, ürünün tadı, ürünün
niteliği, servis hızı, servisin niteliği, menünün çeşitliliği ve fiyattan oluşmaktadır. Algılanan
değerin çok fazla değişmediği kriterler ise yiyecek içecek dışı hizmetler, restoranın konumu/yeri,
adı/markası ve ambiyanstan oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların %70’i daha sağlıklı menü
öğelerinin yer almasını, %62’si ürünlerin besin değerlerinin gösterilmesi gerektiği belirtmişlerdir.
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GİRİŞ
Fast food, kısa sürede hazırlanan, paketlenen ve genel olarak self servis yöntemiyle hızlı bir
şekilde tüketiciye sunulan yiyeceklere verilen isimdir (Görkem, 2015). Bir başka tanımda ise
“tesis içinde veya başka bir yerde anında tüketilmek üzere kısa sürede hazırlanabilen ve nispeten
ucuz olan özel yiyecekler” olarak tanımlamaktadır (Habib vd., 2011). Hızlı yemek kavramı
Endüstri Devrimi ile birlikte Amerika’da evlerinden uzakta çalışan işçilerin işe yakın mesafelerde
hızlı ve uygun fiyatlı yiyecekler bulabilecekleri işletmelere duydukları ihtiyaçlardan ortaya
çıktığı söylenmektedir. Bu yaklaşıma göre, hızlı yemek servisi 1870’lerde at arabalarında işçilere
servis edilen sandviç, tart ve içeceklerle başlamıştır. 1880’lerde vagonlarda, 1920’lerde drive-in
(arabaya servisle), 1940’larda ise bu tip restoran ve lokantalarda yemek yeme alışkanlığı popüler
hale gelmiştir. 1940’ların sonunda ise Mc Donald’s kardeşlerin yeni bir sisteme geliştirmesiyle
beraber hızlı servis restoranlarının ortaya çıkmasında öncü olmuştur. İlerleyen yıllarda arabaya
servis yerine self servis ve paket servis tercih edilmiştir (Dündar, 2016: 174). Genellikle besin
değerleri düşük, enerji değeri ve doymuş yağ oranı yüksek ürünlerden oluşmaktadır. Genelde
fast food tüketim hamburger ve patates olarak bilinmektedir. Fakat ülkelerin mutfak kültürüne
göre ürünlerde farklılıklar görünebilir. Örneğin; Meksika’da taco, gordita, tamale, Hindistan’da
kathi roll, behl puri, dabeli gibi ürünler sayılabilir.
Fast food kültürü Türkiye’de 1950’lerden sonra başlayan kentleşme olgusunu takiben 1980’lerin
sonuna doğru ortaya çıkmaktadır. Fast food tarzı yemek Türkiye’de bu dönemden öncede var
olsa da kavram olarak daha sonraki dönemlerde girmiştir. Bu durum 1986 yılında ilk Mc
Donald’s firmanın açılmasıyla başlamıştır. Bu dönemden önce ve 21. yüzyılda ilk çeyreğine kadar
Anadolu mutfak kültüründe var olan bazı yemekler ise; dürüm, köfte ekmek, balık ekmek,
kokoreç, kumpir, kızarmış tavuk, kumru, tantuni, midye dolma, çiğ köfte, tost, lahmacun, pide,
hamur işleri (simit, poğaça, börek vd.), döner, soğuk sandviç, ciğer ekmek ve nohut-pilav gibi
ürünler sayılabilir (Dündar, 2015: 175). 2016 yılında Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği
(ETÜDER) ve Ipsos tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de ev dışı harcamaların %26’sı
restoran, %22’si fast food harcamalarından oluşmaktadır. Türkiye’de bir kişinin ev dışı tüketim
harcaması yıllık 650 TL (250 $1 ), Avrupa’da 2.335 TL (898 $) ve ABD’de ise 5.660 TL (2.176 $)
düzeyinde olduğu belirtilmiştir.
Özdemir (2010) yemek yeme amacının, yemek seçiminin, restoran seçiminin ve yemek
deneyiminin bir bütün olarak dışarıda yemek yemeye ilişkin tüketici davranışları ile ilişkili
olduğunu belirtmektedir. Buna göre tüketiciler belli amaçlarla dışarıda yemek yemektedirler.
Dölekoğlu ve Çelik (2018) çalışmalarında Y kuşağın mutfak kültürünün %46,3’ünün et ağırlıklı
geleneksel mutfak (kebap, ciğer, döner vb.), %36’sının sebze ağırlıklı geleneksel mutfak ve
%16,7’sinin fast food ağırlıklı beslendiklerini tespit etmiştir. Araştırmaya katılan tüketicilerin
%92,8’inin sabah (unlu mamuller, atıştırmalıklar, fast food ve et ağırlıklı geleneksel mutfak),
%65,3’ü öğle (fast food, et ağırlıklı geleneksel mutfak ve atıştırmalık) ve %58’i akşam (et ağırlıklı
geleneksel mutfak, sokak yemekleri, fast food ve atışmalıklar) yemeklerinde hazır gıda
tükettiklerini belirlemiştir.
Bu çalışma fast food sektörüne yönelik tüketici algısını belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma
restoran seçiminde tüketici tarafından algılanan değer kriterlerinin önem ve memnuniyet
belirlenmesi açısından önemlidir. Literatüre, fast food gıdalara yönelik tüketici algısının
belirlenmesinde ve tercihlerinin ortaya konulması bakımından katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Ayrıca işletme tercihini etkileyen unsurları, tercih sebebini, işletmelerde

1

1 Dolar = 2,60 Türk Lirası
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yapılmasını istedikleri değişiklikleri ve işletme seçiminde etkili olan unsurları çıkarması
hedeflenmiştir.

LİTERATÜR
Tüketici bir ihtiyacı veya arzusu neticesinde bu ihtiyacı karşılayacak bir ürün arayan, ürünü satın
alan ve daha sonra ihtiyacı karşılamak için ürünü tüketen kişidir. Tüketici davranışı ise ürünü
kullandıktan veya hizmeti aldıktan sonraki süreci içermektedir (Noel, 2009: 13). Başka bir
tanımda ise tüketici davranışı ihtiyaç ve isteklerini öngörüp gidermek üzere bireylerin veya
grupların ürün, hizmet veya deneyimleri seçme, satın alma öncesi, satın alma, kullanma ve
kullandıktan sonraki tüm süreçlerin toplamıdır (Solomon vd., 2011). Tüketici davranışı, mal ve
hizmetlerin edinilmesi, değerlendirilmesi, kullanılması ve elden çıkarılmasında yer alan karar
verme süreci ve fiziksel aktivite olarak tanımlanmaktadır (Khan, 2006: 4). Tüketicilerin
ihtiyaçlarını gidermek üzere bir bedel karşılığında aldıkları hizmet veya üründen hoşnut olan bir
müşteri, işletmeye olan sadakatini korumakta ve hizmet veya ürün almaya devam etmekte ve bu
sayede işletmenin gelirinde artış sağlamaktadır (Tütüncü ve Doğan, 2003: 131). Bu nedenle
işletmeler, farklı tüketicilerin ihtiyaçlarını anlamaya çalışırlar, iç ve dış çevrelerinin
derinlemesine incelenmesini gerektiren farklı davranışları anladıktan sonra, pazarlama
planlarını ortaya koymaktadır (Khan, 2006: 4). Tüketici davranışını etkilen faktörler pazarlama
çabaları (7P), kişisel faaliyetler (demografik özellikler, durumsal faktörler ve alışveriş tecrübesi),
psikolojik faktörler, ekonomik faktörler (dış etmenler, gelir ve satın alma gücü) ve sosyal
faktörlerden (aile, referans gruplar, kültür ve alt kültür, sosyal sınıf ve roller) oluşmaktadır
(Altunışık vd., 2002).
Tüketici davranışını etkileyen psikolojik faktörler güdüleme, algılama, öğrenme, kişilik, tutum
ve inançlardan oluşmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2014). Güdüleme; “bireyi bir harekette
bulunmaya ya da bir hareket yolunu diğerine tercih etmeye itecek (isteklendirecek) şekilde
etkileyen kuvvet ve öğelerdir” (Örücü ve Tavşancı, 2001). Öğrenme; “davranışlarda meydana
gelen kalıcı bir değişiklik olarak tanımlanmaktadır” (Odabaşı ve Barış, 2014). Kişilik; bir kimseye
özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerin bütünüdür (TDK, 2021). Kişinin algılamaları,
tarzları, alışkanlıkları, olaylara ve çevreye bakış açıları ayırt edici özelliklerdir (Sheth ve Howard,
1969). Tutum; “kişinin bazı nesnelere ya da fikirlere karşı süregelen davranış eğilimler, duyguları
ya da değerlendirmeleri olarak tanımlanmaktadır”. İnançlar; “kanıtlamaya yönelik bilgi, görüş
ve bağlılık olarak ifade edilmektedir. Dış kaynakların araştırılmasıyla elde edilen bilgilerin ya da
kişisel deneyimler sonucunda doğruluğu kanıtlanmış bilgidir” (Örücü ve Tavşancı, 2001).
Algılama ise “bir olay veya nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinme” olarak
tanımlanmaktadır (Mucuk, 2010: 79).
Algı kelimesini “bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak etme” olarak
tanımlamaktadır. Algılama insanın duyusu aracılılığıyla nesnelerin kokularını, seslerini,
hareketlerini, tatlarını, renklerini ve çevrenin gözlemlenmesi, anlamlandırılması ve yorumlanma
süreci olarak tanımlanmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2014: 128). Duyum, bir uyarıcının duyu
organları (görme, işitme, dokunma, koklama, tatma) tarafından alınmasıdır. Algı duyumdan öte
tanıma, hafıza ve diğer bilişsel etkenlerinde hâkim olduğu bir süreçtir (Darıcı, 2014: 168). Algısal
süreç beş duyu organının dikkat ve anlaması (algılama) sonucunda ortaya çıkmaktadır (Kardes,
Cline ve Cronley, 2011). Algılama, bireylerin duyusal organlarının ve sinir sisteminin veri
toplamayı, bu veriyi işleme ve yorumlama için beyine göndermesini kapsamaktadır. Ancak bu
uyaranların tümüne dikkat edilmez. Bireyler maruz kaldıkları tüm bu uyaranların bir kısmını
algılamaktadır. Tüketiciler açısından düşünüldüğünde de pazar ortamında fazlasıyla uyaran
bulunmaktadır. Tüm uyaranlara dikkat edilemez ve seçici davranılmaktadır. Bu yüzden,
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algılama sürecinin önemli bir kısmı; uyaranlar arasında ayrım yapmak ve kendine uygun
uyaranları seçme işleminden oluşmaktadır. Bu işlem algılama sürecinin dikkat kısmını
vurgulamaktadır (Kardes vd., 2011: 64-65). Algılama süreci genel olarak üç boyutta ele
alınmaktadır. Bunlar, seçici algılama, algısal örgütlenme ve algısal yorumlamadan oluşmaktadır
(Odabaşı ve Barış, 2014: 128). Seçici algılama, bir mesajı süzgeçten geçirip, yalnızca istenilen
kısımları almaktır. Önceden edinilen bütün deneyim, fikir ve duygular iletişim sürecinde devreye
girmektedir. Kişilerin ahlak anlayışı, bağlılıkları ve inançları alınan her yeni mesajı
etkilemektedir (Yazıcı ve Gündüz, 2010: 49). Algısal örgütleme, tüketicinin her gün karşılaştığı
ürünleri, markaların veya onların reklamlarının, mevcut ya da gelecekteki ihtiyaçları için bu ürün
ya da markalara ilişkin algıladığı bilgileri ileride kullanmak üzere hafızaya yerleştirmesidir
(Demir, 2016: 16). Algısal yorumlama ise kişinin belirli bir uyarıcıya karşı verdiği tepkilerdir.
Örneğin aynı reklamı izleyenlerin, reklam hakkında farklı yorumlarda bulunmasıdır (Güler,
2008: 41). Algılama, kişiden kişi farklılık gösterebilir. Bu nedenle yiyecek içecek işletmesi üzerine
yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmektedir.
Goyal ve Singh (2007) tüketicilerin fast food satış yerlerinin seçimini etkileyen faktörleri
belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalarında lezzet, kalite ve ambiyansın önemli kriterler
olduğunu belirtmektedir. Han ve Ryu (2009) çalışmalarında dekorasyon, yiyecek içecek
malzemeleri, ambiyans, servis vb. unsurların müşteri fiyat algısı üzerinden olumlu etkileri
olduğunu belirtmektedir. Benzer sonuçlara Küçükergin ve Dedeoğlu’nun (2014) çalışmasında da
ulaşılmıştır. Ayrıca fiyat algılarının tekrar satın alma üzerinde etkili olduğu da belirtilmektedir.
Habib vd., (2011) tüketicilerin fast food tercihlerine etki eden faktörleri belirlemeye yönelik
yaptıkları çalışmada gıda güvenliği, servis hızı ve lezzetin tüketici satın alma davranışına etki
eden en önemli faktörler olduğu belirtmektedir. Cevizkaya (2015) çalışmasında etnik restoran
işletmeleri tercihlerini yiyeceklerin sunumu, marka bilinirliği, çeşitliliği, besin içeriği, tazelik ve
lezzetin etkili olduğunu belirtmektedir. Zengin ve Çakmak (2019) çalışmalarında, yiyecek içecek
işletmesi seçiminde etkili olan unsurları sırasıyla yiyecek içecek kalitesi, temizlik ve hijyen, fiyat,
hizmet kalitesi, güven ve atmosfer, menü çeşitliliği, işletme imajı, konum ve yiyecek içecek dışı
hizmetler olarak belirlemiştir. Oğan ve Durlu Özkaya (2018) çalışmalarında yiyecek içecek
işletmesi tercihlerini sırasıyla lezzet, personel tutum ve davranış, hizmet kalitesi, fiyat, birey
tercihleri, ulaşım, fiziki alan vd. unsurlar şeklinde sıralamaktadır. Kıngır vd., (2015)
çalışmalarında fast food tüketiminde etkili olan unsurları hız (servis, ürün, ulaşılabilirlik), ürün
(lezzet, tazelik, ısı, ürün çeşidi), personel davranışı (bakımlı olması, bilgi ve deneyim, her
müşteriye eşit olması), fiziki unsurlar (park alanı, görünüm, ambiyans, rahatlık), tanıtım
faaliyetleri ve imaj (reklam ve tanıtım kampanyaları, işletme imajı) ve fiyat politikası (uygunluğu,
standart sunumu, paranın karşılığının alınması) olarak değerlendirmeye almıştır. Etkili olan
boyutlar sırasıyla fiyat, ürün, davranış, hız, fiziki unsurlar ve tanıtım faaliyetleri ve imajdır. Alt
boyutlar ise ürünün tazeliği, fiyat uygunluğu, paranın karşılığının alınması, her müşteriye eşit
davranılması ve yiyeceğin ısı vd. ifadelerden oluşmaktadır. Çakmak ve Sarıışık (2020) restoran
işletmesine yönelik yorumların analiz edildiği çalışmalarında, tüketiciler yorumlarında yemek,
ambiyans, hizmet, içecekler ve konumlara yönelik kelimelerin ön plana çıktığını belirtmektedir.
Genel olarak çalışmalarda farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Fakat lezzet, fiyat, hizmet
kalitesi, ambiyans ve temizlik gibi kavramların en fazla ön plana çıkan tercih unsurları oldukları
söylenebilir. Ayrıca çalışmalarda tüketici tercihlerinin, tek düzeyliğin dışında çeşitli boyutlarda
ve derinliklerde yapıldıkları görülmektedir.

YÖNTEM
Araştırmanın evrenini fast food tüketicileri oluşturmaktadır. Veriler ise bu evrenden olasılığa
dayalı olamayan (tesadüfi olmayan) örnekleme yöntemlerinden, kolayda örnekleme yöntemi ile
elde edilmiştir. Kolayda örnekleme; görüşmeci, gözüne kestirdiği ya da uygun gördüğü kişiye

1478

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1474-1486.

anketi doldurmasıdır. Verilerin elde edilmesinde anket formu kullanılmıştır. Pandemiden dolayı
sanal formlar ve sosyal medya ortamlarında paylaşılan QR kodlarla yapılmıştır. Araştırmada
kullanılan anket formu, Mammadli (2016) çalışmasından uyarlanmıştır. Veri toplama işlemi
Ekim-Kasım-Aralık olmak üzere üç ayda yapılmıştır. Elde edilen 406 anket formunu analiz
edilmiştir.
Araştırma anket formu üç adet demografik (cinsiyet, yaş ve iş durumu), beş adet fast food
tüketimine ilişkin ve iki adet 11’li Likert soru olmak üzere toplam 30 sorudan oluşmaktadır.
Likert sorular işletme seçiminde etkili olan 11 unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; fiyat, servis hızı,
ürünün niteliği, ürünün tadı, restoranın konumu/yeri, servisin niteliği, temizlik/hijyen, menünün
çeşitliliği, ambiyans, adı/markası ve yiyecek içecek dışı hizmetlerden (otopark, çocuk oyun alanı
vb.) oluşmaktadır. Restoran seçiminde algılanan değer kriterlerinin Cronbach Alfa değeri 0,756,
yemek deneyiminin tüketici tarafından algılanan değer kriterlerin ise 0,886’dır. Araştırmacılar
işletme seçiminde etkili olan unsurları farklı şekillerde ele alınmıştır. Katılımcılar bu unsurları
önem ve memnuniyet olmak üzere iki farklı başlık altında değerlendirmiştir. Önem soru formu
(1) hiç önemli değil, (5) çok önemli, memnuniyet soru formu ise (1) hiç memnun değilim, (5) çok
memnunum şeklinde sıralamıştır.

BULGULAR
Demografik veriler üç başlık (cinsiyet, yaş ve iş durumu) altında değerlendirilmiştir.
Katılımcıların %59,9’u erkek, %40,1’i kadındır. Katılımcıların %42,9’u 18-25 yaş, %35,2’si 26-35
yaş, %17,5’i 36-45 yaş, %2,5’i 18 yaşından küçük ve %2’si 46-55 yaş aralığından oluşmaktadır.
Katılımcıların %55,2’si sürekli çalışan, %30,7’si öğrenci, %9,4’ü işsiz, %4,7’si part-time
çalışanlardan oluşmaktadır.
Tablo 1. Demografik Veriler
Katılımcıların Cinsiyeti
Erkek (%)
59,9 (243)
Çalışma Durumu
Sürekli Çalışan
Öğrenci
İşsiz
Part-time

Kadın (%)
40,1 (163)
55,2 (224)
30,7 (125)
9,4 (38)
4,7 (19)

Katılımcıların Yaşları (%)
18 yaş altı
18-25 yaş
26-35 yaş
36-45 yaş
46 yaş üzeri

2,5 (10)
42,9 (174)
35,2 (143)
17,5 (71)
2 (8)

Tüketicilerin nasıl davrandığını bilmek, kurumsal hedeflere ulaşmak ve rekabet avantajı elde
etmek, başarılı pazarlama stratejileri geliştirmek için çok önemlidir (Samli, 2019; Hawkins ve
Mothersbaugh, 2012). Fast food yeme sıklığına ilişkin soruya katılımcıların %48,8’i ayda 1 veya 2
defa, %27,1’i haftada 1 veya 2 defa, %12,8’i haftada 3 veya daha fazla, %7,6’si diğer (pandemi
nedeniyle tüketmediklerini ve nadir olarak tükettiklerini) ve %3,7’si her gün fast food tükettiği
tespit edilmiştir.
Fast food işletmesi tercihini etkilemeye ilişkin soruya, katılımcıların %51,5’i arkadaşları, %16,3’ü
diğer (ucuz olması, hızlı olması ve diğer nedenler), %11,6’si sosyal medya, %9,1’i aile, %7,6’si
reklamlar ve %3,9’ü çocukları tarafından etkilenmektedir. Katılımcılar fast food yeme nedenlerini
%34,7’si hazır yemek için, %26,6’si değişiklik için, %21,4’ü arkadaşlarla birlikte olmak için,
%12,6’si diğer, %3,7’si aile gezisi ve %1’i eğlence için fast food tercih etmektedir.
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Tablo 2. Fast Food İşletme Tercihini Etkileyen Unsurlar ve Yemek Yeme Nedenleri
İşletmesi Tercihini Etkileyen Unsurlar
Arkadaşlarınız
51,5 (209)
Çocuklarınız
3,9 (16)
Aileniz
9,1 (37)
Reklamlar
9,1 (37)
Sosyal Medya
11,6 (47)
Diğer
16,3 (66)

Yemek Yeme Nedeniniz?
Arkadaşlarla birlikte olmak
Değişiklik
Eğlence
Hazır yemek
Aile gezisi
Diğer

21,4 (87)
26,6 (108)
1 (4)
34,7 (141)
3,7 (15)
12,6 (51)

Tablo 3’te gösterildiği üzere restoran seçiminde etkili olan kriterler katılımcılardan hiç önemli
değil (1), çok önemli (5) olarak sıralanması istenmiştir. Bu doğrultuda temizlik/hijyen (4,71),
ürünün tadı (4,60), ürünün niteliği (4,42), servis hızı (4,18), menünün çeşitliliği (4,02), restoranın
yeri (3,66), fiyat (3,64), adı/markası (3,60), ambiyans (3,59) ve yiyecek içecek dışı hizmetler (3,14)
şeklinde sıralandığı görülmektedir.

Tablo 3. Restoran Seçimi İçin Algılanan Değer Kriterleri

Kriterler
Temizlik/Hijyen
Ürünün Tadı
Ürünün Niteliği
Servis Hızı
Servisin Niteliği
Menünün Çeşitliliği
Restoranın
Konumu/Yeri
Fiyat
Adı/Markası
Ambiyans
Yiyecek İçecek Dışı
Hizmetler

Hiç
Önemli
Değil
1
1
6
6
5
3
5

Önemli
Değil

Karasızım

Önemli

Çok
Önemli

2
-5
-19
20
26

3
19
11
17
23
59
70

4
73
99
176
209
191
157

5
313
285
207
150
133
148

4,71
4,60
4,42
4,18
4,06
4,02

18

56

63

177

92

3,66

29
38
28

41
33
37

56
88
91

199
140
166

81
107
84

3,64
3,60
3,59

68

77

70

111

80

3,14

Aritmetik
Ortalama

Tablo 4’te görüldüğü üzere katılımcılar sırasıyla restoranın konumu/yeri (3,67), menünün
çeşitliliği (3,57), ürünün tadı (3,55), adı/markası (3,54), servisin niteliği (3,47), servis hızı (3,40),
ambiyans (3,23), fiyat (3,18), temizlik/hijyen (3,16) ve yiyecek içecek dışı hizmetler (3,12) olarak
memnuniyetlerini belirtmiştir.
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Kararsızım

Memnunum

Çok
Memnunum

Restoranın
Konumu/Yeri
Menünün Çeşitliliği
Ürünün Tadı
Adı/Markası
Servisin Niteliği
Servis Hızı
Ürünün Niteliği
Ambiyans
Fiyat
Temizlik/Hijyen
Yiyecek İçecek Dışı
Hizmetler

Memnun
Değilim

Kriterler

Hiç
Memnun
Değilim

Tablo 4. Yemek Deneyiminin Tüketici Tarafından Algılanan Değeri

1

2

3

4

5

12

18

115

204

57

3,67

16
16
27
25
22
18
29
43
30

33
26
16
37
57
58
51
60
68

105
116
113
107
90
158
142
102
157

206
211
210
194
208
152
162
180
107

46
37
40
43
29
20
22
21
44

3,57
3,55
3,54
3,47
3,40
3,24
3,23
3,18
3,16

47

43

164

115

37

3,12

Aritmetik
Ortalama

Grafik 1’de görüldüğü üzere 406 katılımcının (çoklu seçmeli soruya) 282’si daha sağlıklı menü
öğeleri için daha fazla seçenek, 253’ü ürünlerin besin değerinin gösterilmesi, 189’u menü
öğelerinin çeşitliliğin artırılması, 182’si gelişmiş oturma alanı, 158’i artan hizmet sayısı, 148’i
etnik/yerel yemekler ve 55’i diğer şeklinde cevap vermiştir.

Diğer

55

Etnik/Yerel yemekler

148

Artan hizmet sayısı

158

Gelişmiş oturma alanı

182

Menü öğünlerinin çeşitliliğin artırılması

189
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seçenekler
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Grafik 1. Fast Food işletmelerinde yapılaması istenilen iyileştirmeler
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SONUÇ ve TARTIŞMA
Literatür incelendiğinde yiyecek içecek işletmelerine yönelik tüketici algısında farklılıklar yer
almaktadır. Fakat genel itibariyle müşteri tercihinde bazı kriterlerin daha etkili olduğu
söylenebilir. Bu kriterler lezzet, fiyat, hizmet kalitesi, ambiyans ve temizlikten oluşmaktadır. Bu
kriterlerin kesin bir sıralamasının olmaması, tüketici algılamalarındaki farklılıklardan
kaynaklanmaktadır. Değişken bir yapıya sahip olması nedeniyle kesin bir şekilde tespit
edilememektedir. Araştırmanın veri toplama işlemi pandemi döneminde yapıldığı için diğer
çalışmalardan farklı olarak hijyen, lezzet, servis hızı, servis niteliği ve menü çeşitliliği gibi
kavramlar ön plana çıktığı söylenebilir. Bu farklılıkların tüketicilerin içinde bulundukları
durumdan dolayı olduğu düşünülmektedir.
Araştırmaya katılan tüketicilerin %7,6’sının nadir olarak fast food tükettikleri belirlenmiştir. Filiz
ve Çemrek (2008) çalışmalarında katılımcıların %13’ünün çok nadir olarak fast food tükettiklerini
belirlemişlerdir. Tüketicilerin zamanla fast food tarzı yemek tüketimlerinin arttığı söylenebilir.
Diğer her üç katılımcıdan birinin fast food ürünlerini hızlı hazırlanıp, tüketildiği için tercih ettiği
tespit edilmiştir. Benzer sonuçlara Dalrymple (2013), Kıngır vd., (2015) ve Tengiz (2018)
çalışmalarında da ulaşılmıştır. Her iki katılımcıdan biri ise işletme seçiminde arkadaşlarının etkili
olduğunu belirtmektedir. Cevizkaya (2015) çalışmasında katılımcıların %33’ünün tercihlerinde
arkadaşlarının etkili olduğunu belirtmektedir. Tüketicilerin iş ortamında veya günlük hayatta
bunu kendilerine yakın çevre olarak gördükleri çevreden dolayı da arkadaşlarının tercihlerinde
etkili olabileceği veya birlikte gittikleri söylenebilir. Sosyal medya (%11,6) ve reklam (%7,6) gibi
satın alma davranışları üzerinde etkili olan pazarlama araçlarının burada çok fazla etkili olmadığı
söylenebilir. Bu durum doğrudan bir etkisinin olmadığı ama dolaylı olarak (farkındalık ve
bilinirlik yaratarak) da tüketicinin satın alma davranışını etkileyebilir.
Sonuç olarak restoran seçiminde tüketicilerin temizlik/hijyen, ürünün tadı ve ürünün niteliği
yüksek derecede önem verdiği tespit edilmiştir. Servis hızı, servisin niteliği, menünün çeşitliliği,
restoranın konumu/yeri, fiyat, adı/markası ve ambiyans ise önemli diğer kriterlerdir. Tüketiciler
restoran seçiminde sadece yiyecek içecek dışı hizmetleri önemli bulmamıştır. Katılımcıların genel
itibariyle yemek memnuniyetleri ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Literatür
incelendiğinde kriterlerin önem ve memnuniyet sıralamalarında ufak farklılıklar olduğu tespit
edilmiştir; fakat genel itibariyle benzerlikler göstermektedir. Örneğin; Tayfun ve Tokmak (2007)
çalışmasında Türk usulü fast food işletmelerini tercih nedenlerini menülerin doyurucu olması,
damak tadına uygun sunumu, hizmetin zamanında ve hızlı olması, ulaşım kolaylığı, işyerine ve
eve yakın olması olarak tespit edilmiştir. Öncü vd., (2007) müşterilerin hız (servis hızı, ürünün
her an bulunması, işletmeye ulaşılabilirlik ve personel ilgisi), personel davranışları (personelin
bakımlı olması, bilge ve deneyim, her müşteriye eşit ilgi, kullanılan ekipmanların yeterliliği ve
temizliği) ve fiziki unsurlara (park olanağı, görünüm, ambiyans ve rahatlık) önem verdiklerini
belirlemiştir. Akçadağ ve Ahıskalı Bozkurt (2019) üniversite öğrencileri üzerine yaptıkları bir
çalışmada ürün özelliklerine (yiyeceğin lezzeti, tazeliği, ısısı ve menüdeki ürün çeşitliliği) önem
verildiği tespit etmiştir.
Tüketicilerin restoran seçimi ile yemek deneyiminin algılanan değer kriterlerinin bazıları
arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıklar geneli itibariyle restoran seçiminde algılanan
değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunlar; Temizlik/hijyen, ürünün tadı, ürünün
niteliği, servis hızı, servisin niteliği, menünün çeşitliliği ve fiyattan oluşmaktadır. Bu farklılıklar
0,5 (100 üzerinden 10’dan) oranından fazladır. Benzer sonuçlar Tengiz (2018) çalışmasında ortaya
çıkmaktadır. Daha az veya çok az farklılığın olduğu kriterler ise yiyecek içecek dışı hizmetler,
restoranın konumu/yeri, adı/markası ve ambiyanstan oluşmaktadır. Algılanan değer kriterlerinin
düşük olması, fast food hizmet sektörünün işletmelerin bazı hizmetlerini veya uygulamalarını
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daha dikkatli ve özenli yapmalarını gerektirmektedir. Örneğin; tüketiciler tarafından önemli
olarak görülen temizlik/hijyen kriterinin, tüketici algısındaki değerinin düşük olduğu tespit
edilmiştir. Bazı diğer kriterlerde de bu durum söz konusudur. Ancak temizlik/hijyen kriteri
işletmelere diğer kriterlere oranla daha az maliyeti ve diğer kriterlerin daha az dikkat çekeceği
düşünülebilir. Geçmişte yapılan çalışmalar incelendiğinde tüketici kriterlerinde değişiklikler
ve/veya memnuniyet katsayılarında artışlar olduğu görülmektedir. Özellikle ürünün fiyatına
olan ilginin düştüğü, öncelikli olarak hijyene, tada ve servise olan değerin ise zamanla arttığı
söylenebilir (Goyal ve Singh, 2007; Tayfun ve Tokmak, 2007; Öncü vd., 2007; Unur ve Kaya, 2010,
Kıngır vd., 2015). Ayrıca Tat vd., (2011) fast food satış noktalarında müşteri memnuniyetinin
temel belirleyicilerini belirlemek için yaptıkları çalışmalarında güven, yanıt verme, güvenilirlik,
somutluk ve empati boyutlarının etkili oldukları belirtmektedir.
Tüketicilerin %70’i daha sağlıklı menü öğelerinin yer almasını, %62’si ürünlerin besin
değerlerinin gösterilmesini, %45’i de menü çeşitliliğinin artırılması gerektiğini ve oturma
alanlarının geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Goyal ve Singh (2007) beslenme değerleri
ve hijyen koşulları hakkında ek bilgi sağlanması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar birer öneri
olabileceği gibi dolaylı olarak yapılan şikâyetler veya memnuniyetsizlikler olarak da
görülmelidir. Bu açıdan bakıldığında tüketiciler ürünlerin çoğunluğunun sağlıksız olduğunu ve
tükettikleri ürünlerin günlük besin ihtiyaçlarının ne kadarını karşıladıklarını bilmedikleri
söylenebilir. Tüketiciler daha sağlıklı ürünleri ve beslenme eğilimleri farklı çalışmalarla da ortaya
konulmuştur (Goyal ve Singh, 2007; İkikat Tümer, 2018; Dölekoğlu ve Çelik, 2018). Kadanalı ve
Dağdemir (2016) çalışmalarında tüketicilerin kalite, fiyat ve tazeliğe yönelik beklentilerinin satın
alma kararlarında önemli olduğunu ortaya koymuştur.
Araştırmanın yapıldığı dönem itibariyle daha sağlıklı, dengeli, çeşitli ve bilgilendirici menüleri
tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Fakat tüketiciler bu kriterler bakımından
işletmelere karşı çok fazla memnun kalmadıkları görülmektedir. Burada ya tüketiciler
isteklerini/taleplerini ürün tercihleri sırasında göz ardı etmekte ya da tercih ettikleri işletmelerin
bu kriterlerini düşük görmektedir. Her iki durumda da işletmeler ortaya çıkacak
memnuniyetsizliklerin giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunması gerekmektedir. Bazı fast
food firmalarının bu durumu değerlendirmeye yönelik uygulamaları bulunmaktadır. Örneğin; X
fast food firmasından (küresel) ürün satın aldıktan sonra faturada işletmeye yönelik yapılana
ankete katılması durumunda tüketici bir sonraki satın almada menüsünü büyütme imkânı
tanımaktadır.

İşletmelere yönelik öneriler;
-

-

Pandemi sürecinde hijyen, servis hızı, servis niteliği ve menü çeşitliliği ön plana
çıkmıştır. Bu nedenle işletmeler bu unsurlara yönelik düzeltici ve geliştirici faaliyetleri
ön plana alması gerekmektedir.
İşletmeler ürünlerinin besin öğelerini daha ayrıntılı olarak açıklamalı, fast food olarak
servis edilebilecek daha sağlıklı menü kalemlerine yer vermelidir.
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Turizm; esnek, heterojen özelliklere sahip hassas bir endüstridir ve dünyada yaşanan olaylardan
olumlu veya olumsuz çok çabuk etkilenmektedir. Çalışmanın amacı, turizm ile, ekonomik krizler
ve terör saldırıları arasındaki ilişkinin 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi
örnekleri üzerinden irdelenmesidir. Çalışmada, hassas niteliğe sahip turizmin hem terör
saldırılarından hem de ekonomik krizlerden etkilendiği savunulmaktadır. Nitel araştırma modeli
kullanılan bu çalışmada içerik analizi yöntemlerinden sıklık analizi kullanılmıştır. Çalışmanın
evrenini, 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi konularına hakim ve cevap
verebilecek olan akademisyenler ile bu olgular hakkında görüş ve bilgiye sahip, turizm
işletmelerinde şuan yönetici konumunda bulunanlar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem
büyüklüğü, maksimum çeşitlilik örnekleme stratejisi kullanılarak ve 30 katılımcı ile görüşülerek
oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda, terör ve ekonomik krizlerin turizm endüstrisini etkilediği
ve olayların ölçeğine göre etki düzeylerinin değiştiği tespit edilmiştir.
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GİRİŞ
Turizm, sürekli olarak büyüyen ve gelişen endüstrilerden biridir. Küreselleşmenin bir sonucu
olarak teknolojinin ilerlemesiyle birlikte turizm giderek güçlenmiş olup, ulusal ve uluslararası
pazarda kendine önemli bir yer edinmiştir. Turizmin, politik, sosyo-kültürel, coğrafi birçok farklı
unsurun birleşiminden oluşması, havayolu, seyahat, konaklama, gayrimenkul, yiyecek-içecek
eğlence vb. birçok işletme ile ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Bu boyutlar, turizmin son
yıllarda uluslararası aktörler için yumuşak güç unsuru olarak önemi ve değerini giderek
arttırmıştır. Bu bağlamda, yumuşak güç unsuru olarak turizm, uluslararası boyutta ortaya çıkan
birçok endüstri kolunu etkileyen ekonomik kriz, terör, terörizm gibi olgulardan etkilenmektedir.
Bireyler, terör faaliyetlerinin gerçekleştiği veya potansiyel terör olaylarının olduğu yerleri
ziyaretten kaçınmaktadırlar. Böylece, tercih edilmeyen turizm destinasyonları, özellikle
ekonomik, sosyo-kültürel, güvenlik açısından risk taşıyan yerler olarak anılmaya başlamaktadır.
Bu bağlamda, 11 Eylül 2001’de Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) iki farklı hedefe yapılan
saldırı da turizm hareketlerini olumsuz yönde etkilemiştir.
Turizmin, sadece sosyo-kültürel açıdan değil, özellikle talebin yüksek olduğu destinasyonları
ekonomik olarak da geliştirdiği ve katkı sağladığı görülmektedir. 2008 yılında ABD’de başlayan
ve hızlı bir şekilde yayılan ekonomik krizin, küreselleşmenin de etkisiyle, gelişmiş ve gelişmekte
olan birçok ülkenin ticari faaliyetlerinin zayıflattığı tespit edilmiştir. Böylece, turizm taleplerinde
görülen yavaşlama, turizm ekonomisinin de dengesini bozmuştur.
Çalışmanın amacı, küresel ölçekte gerçekleşen terör ve ekonomik krizlerin, hem uluslararası
boyutların ortak kesişim noktası olması hem de yumuşak güç unsuru olması itibariyle, turizm
endüstrisi üzerinde nasıl etkiler bıraktığı ve bu yansımaların hangi düzeyde olduğunun
incelenmesi olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda, her iki unsurun turist sayılarının düşmesi,
turizm gelirlerinin giderek azalması, güven duyulmayan destinasyonların tercih edilmemesi,
turizm yatırımlarının azalması ve diğer sosyo-kültürel, ekonomik, politik vb. etkilerini, 11 Eylül
2001 saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi örnekleri üzerinden ortaya koymak bir diğer amaç olarak
belirlenmiştir.

Güç, Yumuşak Güç ve Turizm İlişkisi
Güç kavramı, genellikle, baskı ve zor kullanarak istenileni elde etmeye çalışılması olarak
algılanmasına rağmen, sadece bu anlama gelmemektedir. Gücün, aynı zamanda, farklı
yöntemlerle zor kullanmadan amaç ve hedeflerine ulaşmak manası da taşıdığı bilinmektedir.
Bununla birlikte, uluslararası ilişkilerde gücü öne çıkaran teorinin realist teori olduğu
belirtilmektedir. Fakat, güç kavramı, realist teoride olduğu gibi diğer teorilerde de devletlerin
çıkarlarına yönelik kullanılan bir araçtır (Akbaş ve Tuna, 2012: 7).
Güç, insanlar arasında olan bir ilişki şeklidir. Gücün ilişkilerindeki unsurlar aktör olarak
adlandırılmaktadır ve bunlar; bireysel, grup, devlet, ulus devlet olabilmektedir. Aktörlerin
gücünün temeli, birinin bir diğerinin davranışlarını etkilemeye ilave olarak fırsatlar, davranışlar
gibi bütün kaynakları içermesiyle ilişkilidir (Dahl, 1957: 203). Güç kavramının, sert güç, yumuşak
güç gibi çeşitleri vardır ve farklı şekillerde kullanılabilmektedir.
Güç kavramının farklı yöntem ve aracılar vasıtasıyla zor kullanmadan daha ılımlı yollarla
istenilen amaca veya hedefe ulaşılması anlamını taşıması turizm ile olan etkileşimini açık bir
şekilde ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, turizm yumuşak güç unsuru olarak
değerlendirilebilmektedir. Yumuşak güç kavramı, ilk defa Joseph Nye tarafından, ülkelerin
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amaçlarına ulaşmak için, diğer aktörlerin tercihlerini cazip yöntemlerle şekillendirme yeteneği
olarak ifade edilmiştir (Nye, 2004: 5).
Yumuşak güç kavramı, özellikle son yirmi yılda sürekli karşımıza çıkmaktadır. Yumuşak güç,
bir ülkenin siyasi değerlerinin, politik amaçlarının ve dış politikada izlediği ilke ve yöntemlerin
dışarıda doğurduğu cezbedicilik olarak ifade edilebilir. Yumuşak güç, en basit anlamıyla, bir
ülkenin diğer ülkelerden askeri güç ve ekonomik zorlamalarla değil, amaçlarına ulaşmada
sosyal, kültürel değerlerle çekicilik oluşturarak elde edebilme yeteneği olarak açıklanmaktadır
(Gür, 2014: 2). Bununla birlikte, esas olarak, diğerlerinin bahsi geçen aktöre bakış ve yönelimini
etkilemeyebilme kabiliyeti önemlidir. Bu kavram, aynı zamanda, akademik, bilim, kültür, müzik
vb. dallarında da ülkeyi çekici duruma getirebilen bir niteliğe sahiptir (Kadercan, 2014: 315-316).
Yumuşak güç kullanımını gerçekleştirebilen ülkeler, uluslararası alanda amaçlarına daha rahat
ulaşabilmektedirler. Yumuşak gücün kaynakları, bir ülkenin değerleri (Almuedo, 2011: 11); iç ve
dış devlet politikaları olarak açıklanabilmektedir. Ayrıca, bir devletin kültürü, tarihi, turizmi de
yumuşak gücün temel unsurları arasında yer almaktadır (Nye, 2004: 17-20). Ancak, bu yumuşak
güç kaynaklarına sahip olmalarına rağmen yeteri kadar kullanamamaları durumu da
görülmektedir (Çavuş, 2012: 26-28-30).
Turizm ve yumuşak gücün birbiriyle olan ilişkisi en az dört yolla açıklanabilmektedir. Birincisi,
turistlerin empati kurdukları yani beğendikleri destinasyonlar daha çok ve kolay gelişmektedir.
İkincisi ise, turizm otoriteleri dünya üzerinde turizm açısından çekicilikleri olan ülkeler için
imajları adına çalışma yaptırtmaktadır. Bir diğeri, olimpiyat oyunları gibi büyük etkinlikler
jeopolitik etki oluşturmada önemlidir. Böylece, destinasyondaki turist sayısını arttırarak
destinasyonu tanıtmaktadır. Son olarak ise, ülkesi dışına çıkan bireyler veya gruplar, gittikleri
yerlere kendi ülkelerinin kültürlerini de beraberinde taşımaktadırlar (Ooi, 2015: 1).
Uluslararası ilişkilerde turizm, devletler için yumuşak gücü anlamak ve kullanımını arttırmak
amacıyla başvurulan bir yöntemdir (Chen ve Duggan, 2016: 46). Bir ülkenin yumuşak gücünü
kullanmasının farklı ve yeniliğe açık tarafları vardır. Çünkü, yumuşak güç ülkelerin, diğer
ülkelerine kendilerine has niteliklerini yani kültürlerini tanıtmaları, aktarmalarıyla bağlı bir
kavramdır. Böylece, diğer ülkeleri daha rahat etkileyebilmekte ve isteklerini elde
edebilmektedirler (Gür, 2014: 2). Bu bağlamda, yumuşak gücün kullanımındaki cezbediciliğin
oluşturulması, inandırıcılık, meşruiyet gibi unsurlarla tamamlandığında mümkün olacaktır. Bir
ülkenin bu unsurlarla oluşturması gereken imaj ise bilgi çağında kullanılması gereken medya,
internet gibi iletişim kaynaklarıyla bireylere ulaşabilmeleri gerekmektedir (Mor, 2006: 160).

Kriz, Terör ve Turizm İlişkisi
Devletlere ve uluslararası düzene bağlı olarak farklı birçok sebepten ötürü krizler ortaya
çıkmaktadır. Bu krizler hem devleti hem de uluslararası düzeni tehdit edici niteliklere ulaşmıştır.
Bununla birlikte, devletlerin uluslararası ilişkiler kurmaları, sürdürmeleri de krizlerin baskısı
altında gerçekleşmektedir (Aydemir, 2005: 206). Kriz kavramı, aniden, beklenmedik ve tahmin
edilemeyen bir zamanda ortaya çıkan durum olarak açıklanmaktadır (Roux ve Dufort, 2007: 107).
Ayrıca, krizin önceden öngörülememesi, bilinememesi ve kolayca yayılması en önemli
niteliklerindendir (Pusti, 2013: 1).
Terör saldırıları ve ekonomik krizler uluslararası düzeni bozan, tehdit eden, risk oluşturan
önemli krizler arasında yer almaktadır. Terör ve terörizm, dönemlerin veya çağların değişmesiyle
yenilenmektedir. Bu durum, terör ve terörizmle savaşmada yeni tedbirler alınmasını gerekli
kılmaktadır. 11 Eylül 2001 saldırıları, kamuoyuna terör eylemlerinde tahmin edilemeyen
yöntemlerin kullanıldığını veya kullanılabileceğini kanıtlayan en önemli örneklerdendir (Kutlu,
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2010: 1). Bununla birlikte, ekonomik krizler ise tüketici taleplerinin aşırı yükselmesi veya düşmesi
ile bağlantılı olmakla birlikte, taleplerin artması ile devamlı ve yüksek oranlı enflasyon şeklinde
ortaya çıkmaktadır (Yıldız ve Durgun, 2010: 1-2).
Ekonomik krizler, birçok endüstrinin gerilemesi, işsizlik problemleri, iş küçülmeleri, iflaslar vb.
durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dünya ekonomisini yönlendiren en önemli
ekonomilerden biri olan ABD ekonomisinde ortaya çıkan herhangi bir kriz dünya ekonomisini
de etkileyecek niteliğe sahiptir. Bu nedenle, ABD’de ortaya çıkan ve daha sonra küresel bir
boyuta ulaşan 2008 küresel ekonomik krizi neredeyse birçok dünya ülkesi ve ekonomisine negatif
olarak yansımıştır (Yıldırım, 2010: 47-48). Buna istinaden, bütün dünyayı etkileyen bu krizlerin,
ülkelerin, özellikle ekonomik açıdan yararlandığı turizm endüstrisini de etkilemesi
kaçınılmazdır. Küresel finansal kriz ve ekonomik gerileme 2007’den 2010’a kadar turizmi
etkilemiştir. Uluslararası turizm üzerinde, krizlerin potansiyel etkileri hem ölçek hem de sıklık
olarak sürekli artış göstermiştir. Turizmde ekonomik ve finansal kriz oluşturacak etmenlerin çok
iyi araştırılıp önlem alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, bu krizlere bağlı olarak terörizm gibi
diğer krizlerin de ortaya çıkması olağandır (Hall, 2010: 401).
Turizm ve terörizmin, uluslararası niteliklere sahip olmaları, ulaşmak istedikleri kitleler ile bilgi
teknolojilerindeki gelişmeleri kendi lehlerine kullanmaya çalışmaları gibi ortak yönleri
bulunmaktadır. Ancak, her ikisi de birbirinden farklı ve zıt kavramlardır. Turizm, politik istikrar,
ekonomik açıdan rahatlık vb. olguları kapsarken; terörizm ise tam tersi olguları (politik
istikrarsızlık, talep ve gelir düşüklüğü vb.) içermektedir (Unur, 2000: 171). Bu bağlamda, terör
saldırılarının gerçekleştiği destinasyonlar güvenlik, emniyet, barış vb. açılardan risk
oluşturacaktır ve turistler kendilerini güvenli görmedikleri turizm bölgelerine seyahat
etmeyeceklerdir.
Barış, güvenlik ve emniyet olguları, bir ülke, bölge veya destinasyonun turizm hareketlerinin
gelişmesinde birincil faktörlerdir. Bu öğeler turizmin büyümesinin, öne çıkmasının temel
belirleyicileridir (Cavlek, 2002: 478). Ayrıca, ABD’deki 11 Eylül 2001 yılındaki terör saldırılarının
turizm üzerinde oldukça büyük etkisinin oluşu bu hassaslığa kanıt niteliğindedir (Blake ve
Sinclair, 2003: 815).
Turizmde kriz olgusu yeni değildir, sadece tehdit algısı değişmiştir. Krizler, geçmiş dönemlerle
karşılaştırıldığında daha güçlü etkilere sahiptir ve daha büyük bir popülasyonu etkilemektedir.
Bu sebeple, turizmin fark edilebilir düzeydeki ekonomik değeri düşünüldüğünde, endüstride
ortaya çıkan krizlere karşı aşırı duyarlı olması sürpriz değildir (Pforr ve Hosie, 2008: 250).

11 Eylül Saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi ile Turizm İlişkisi
11 Eylül terör saldırılarını düzenleyenler hedeflerini, ABD’nin ekonomik ve askeri güç unsurları
olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kuleleri ve Pentagon olarak belirlemişlerdir. Böylece,
daha önceden uluslararası sistem ürünü olan terör, bu saldırılar ile terör sistemlerini
şekillendiren farklı bir şekle bürünmüştür (Ündücü, 2011: 13). 11 Eylül terör saldırılarıyla birlikte
küresel terör başka bir niteliğe kavuşmuştur (Günal, 2004: 157).
11 Eylül 2001 saldırıları, ilk olarak Dünya Ticaret Merkezi kulelerini hedef alarak başlamıştır.
ABD’de 19 saldırgan tarafından dört (4) Amerikan yolcu uçağı kaçırılmıştır (UN Security Council
Resolution 1368, 2001: 1) ve Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerinden kuzey kulesine
çarptırılarak saldırı başlatılmıştır. Bununla birlikte, kaçırılan ikinci uçak Dünya Ticaret
Merkezi’nin güney kulesine (CNN U.S., 2001: 1) ve üçüncü uçak ABD’nin askeri güç merkezi
olarak bilinen Pentagon binasına çarptırılmıştır. Son olarak kaçırılan dördüncü uçak ise;
Pennsylvania eyaleti sınırlarındaki kırsal bir alanda düşürülmüştür (Sever ve Kılıç, 2001: 11-15).
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11 Eylül saldırılarının sonucunda yaklaşık 3000 kişinin öldüğü açıklanmıştır (UN Security
Council Resolution 1368, 2001: 1).
11 Eylül 2001 terör saldırılarıyla birlikte yeniden şekillenen küresel terör, birçok ülkeyi ekonomik,
siyasi, güvenlik, demokrasi, insan hakları vb. konularda derinden sarsmıştır. Böylece, 11 Eylül
saldırıları, gelişen küresel terörün önemli bir göstergesi olmuştur (Kaplan ve Dayıoğlu, 2017:
623). 11 Eylül’deki terör saldırılarının ardından zaten zayıf olan uluslararası ekonomi giderek
daha da düşüşe geçmiştir. Bu saldırılar sonrası yaşanan şok, anında turizm endüstrisinde,
tüketici davranışlarında ve ABD’den çıkan yabancı sermayede fark edilmiştir (Nanto, 2001: 1-4).
11 Eylül terörist saldırıları diğer krizlerden daha büyük ölçüde dünyayı etkilemiştir. Bu
saldırılarla birlikte, uçakla seyahat korkusu, belirsizlik ortamı, zayıf olan uluslararası ekonominin
daha kötüye gitmesi ile tüketici ve yatırımlara olan güveninin düşmesi tüm dünyada tereddüt
oluşturmuştur (UNWTO, 2001: 7). ABD’yi aşarak dünya tüm ülkelerine ulaşan bu saldırın
sonuçları bireylerin can güvenliklerini düşünerek turizm aktivitelerine ara vermelerine neden
olmuştur. Çünkü, turizm faaliyetlerine katılan kişilerin hareketlerini engelleyen bu gibi
olumsuzlukların ortadan kalkması gerekmektedir (Mutlu ve Akbaş, 2016: 1-2).
11 Eylül saldırıları sonrası uluslararası turist sayıları ve turist gelirlerinin 2001 yılında düştüğü
görülmektedir. 2000 yılında 686 milyon olan turist sayısı 2001 yılında 684 milyona düşmüştür.
Aynı zamanda, 2000 yılında 475 milyar dolar olan uluslararası turizm gelirlerinin 2001 yılında
463 milyar dolara düştüğü belirlenmiştir. Bununla birlikte, 2002 yılında, saldırıların hemen
ardından, beklenilen düzeye gelmese de turizm verileri yavaş yavaş yükselmeye başlamıştır
(https://www.e-unwto.org).
11 Eylül terör saldırıları dışında, küresel ölçekte yankı uyandıran ve turizm endüstrisini etkileyen
bir diğer önemli olayın ise 2008 ekonomik krizi olduğu bilinmektedir (Yıldız ve Durgun, 2010: 12). Özellikle, krizlerin, tıpkı terör saldırılarında olduğu gibi, şiddetinin yüksek olması ülkelerin
ekonomilerine daha büyük zarar vermesiyle sonuçlanmaktadır. 2008 yılındaki kriz, ABD’deki
mortgage olarak bilinen ipotekli konut kredilerindeki sorun sonucunda patlak vermiş olan bir
süreç olarak bilinmektedir (Apak, 2009: 13). 2007 yılının ortalarından itibaren kendini gösteren
bu ekonomik kriz, bütün finans sektörünü de içerisine alarak uluslararası ölçeğe yayılmıştır
(Durgun, 2010: 58).
Kredi ve emlak fiyatlarının birden artması, finansal düzenlemelerdeki zayıflıklar, yanlış
fiyatlandırma gibi nedenlerle ekonomide kırılganlıklar ortaya çıkmıştır (IMF, 2010: 9). 2008
Ekonomik Krizi sonucunda likidite sorununun olduğu ve finansal kurumlara olan güvenin
oldukça düştüğü belirtilmiştir (Kadıoğlu, 2010: 34-57). Bununla birlikte, dünya ölçeğinde işsizlik
artışı, ekonomik daralma, büyümenin yavaşlaması, ödemeler dengesi ve ticari dengedeki
olumsuz etkiler, doğrudan yabancı yatırım seviyesindeki küçülme, dünya ticaretinde daralma,
turizmin gelirinin azalması gibi problemler de ortaya çıkmıştır (United Nations, 2009: 3). Ayrıca,
bu krizden etkilenen endüstrilerin en başında konut piyasası yani gayrimenkul sektörü vardır ve
ardından kamu sektörüyle hizmet sektörünü de etkilemiştir (Karaatlı, Demiral, Zeynel ve Pala,
2009: 146).
2008 yılında reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)’daki ciddi düşüşten sonra, 2009 yılı tahminleri
dünya üretiminin daha düşük seviyelerde bir istikrara kavuştuğunu işaret etmesine rağmen,
belirli bir süre zarfında, turizm endüstrisinde işsizliğin hala arttığı; döviz kurlarının hala
dalgalandığı ve banka kredisi olanaklarındaki kısıtlamaların devam ettiği açıklanmıştır
(Papatheodorou, Rossello ve Honggen, 2010: 39). 2008 küresel ekonomik krizi, turizm endüstrisi
için ilk önemli kriz olarak bilinmektedir. Dünya üzerindeki uluslararası turist sayıları ve
gelirlerinde ciddi boyutlarda azalmalar meydana gelmiştir (https://www.eunwto.org).
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2008 küresel ekonomik krizi ile birlikte, gelecek için maddi anlamda endişeler ortaya çıkmıştır.
Bireyler, ya seyahatlerini ertelemiş veya daha uygun ucuz odalar tercih etmişler ve önceki yıllara
oranla daha az seyahat etmişlerdir (Smeral, 2011: 17). Gelir düzeyi yüksek olan bireylerin, kriz
döneminde pahalı olan konaklama işletmelerinin daha uygun fiyatlı hizmetlerinden satın almayı
tercih ettikleri belirtilmiştir. Bunun sebebi olarak ise birçok insan aç ve evsiz kalırken bu tür
ürünlere veya hizmetlere savurgan bir şekilde harcama yapmak sosyal olarak istenmediğinden
kaynaklandığı gözlemlenmektedir (Pizam, 2009: 301). Bu bağlamda, bireylerin psikolojik açıdan
etkilendikleri görülmüştür. Havayolu işletmeleri, 2008 yılının sonlarına doğru beklenilenden
daha fazla kayıp olduğunu belirtmişlerdir (IATA, 2009: 11).
2008 küresel ekonomik krizin ardından turizm endüstrisi anında tepki vermiştir. Uluslararası
turist sayıları 2007 yılında 911 milyon, 2008 yılında 930 milyon olarak hesaplanırken; 2009 yılında
yaşanan düşüşle birlikte 893 milyon olarak gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, 2007 yılında
896 milyar dolar olan uluslararası turizm gelirleri, 2008 yılında 968 milyar dolar olarak
hesaplanmıştır. Ancak, 2008 Ekonomik Krizi ile birlikte, 2009 yılında bu rakam 881 milyar dolara
düşmüştür (https://www.e-unwto.org).
Literatürdeki ampirik ve teorik çalışmalar ışığında, 11 Eylül 2001 saldırıları ve 2008 Ekonomik
Krizi’nin de turizm endüstrisi üzerinde turizm talebi, turist sayısı, uluslararası turizm hareketleri
ve diğer sosyal, kültürel, ekonomik, politik durumlardan olumsuz şekilde etkilendiği tespit
edilmiştir. Sönmez, Apostolopoulos ve Tarlow (1999: 13) çalışmalarında, turizm endüstrisinin
doğal ve insandan kaynaklanan durumlara karşı zayıf olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte,
Mallison ve Mallison (1975: 36) çalışmasında terörü, şiddete yönelik tehditlerin düzenli ve
sistematik bir şekilde kullanılması olarak açıklamıştır. Yıldırım (2010: 47-48), ABD ekonomisinin
dünya ekonomisine yön veren en önemli ekonomilerden olduğunu ve ABD’de meydana gelecek
herhangi bir krizin dünya ekonomisini etkileyecek güce sahip olduğunu ifade etmiştir.
Turizm endüstrisi, 2008 küresel ekonomik krizinden diğer endüstrilerde olduğu gibi olumsuz
yönde etkilenmiştir. Turizm işletmeleri arasında yer alan konaklama ve havayolu işletmeleri
başta olmak üzere diğer turizm işletmeleri de bu krizden belirli oranlarda payını almıştır ve turist
sayılarında düşüşler yaşanmıştır. Böylece, turizm işletmelerinin gelirlerinin azalması;
işletmelerin kapanması veya yeni hizmetlerinin verilememesi sonucunu doğurmuştur. 2008
küresel ekonomik krizinin etkilerinin azaltılmasıyla beraber yeniden turizm iyileştirilmeye ve
turist sayıları ile gelirleri arttırılmıştır. Ayrıca hem 11 Eylül saldırıları hem de 2008 Ekonomik
Krizi’nin benzer sonuçları olduğu tespit edilmiştir.

YÖNTEM
11 Eylül 2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi’nin, turizm endüstrisine olan etkilerinin
her iki olguyu içine alarak ve kapsayarak bütüncül bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak
alanında uzman kişi görüşlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada, 11 Eylül
2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi konularına hâkim ve cevap verebilecek olan
akademisyenler ile bu olgular hakkında görüş ve bilgiye sahip turizm işletmelerinde şu an
yönetici konumunda bulunanlar aracılığıyla objektif bir şekilde değerlendirmelerin yapılması ve
irdelenmesinin mümkün olması nedeniyle araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır.
11 Eylül 2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi konularına hakim ve cevap verebilecek
olan bu iki gruptaki kişiler aracılığıyla küresel ölçekte hangi endüstrilerin etkilendiği, turizm
endüstrisinin ne derece ve doğrultuda etkilendiğini, küresel açıdan sonuçları kapsamında
boyutlar oluşturulmuştur. Bu boyutlar ile ilgili katılımcıların deneyimlerini, öngörülerini
paylaşmaları araştırma problemine cevap oluşturacak nitelikte olduğu için önemli
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görülmektedir. Terör saldırısı ve ekonomik krizlerin yumuşak güç unsuru olan turizm
endüstrisinin eski dönemlerde nasıl etkilediğini belirleyerek bu tip saldırıların yeniden
yaşanması durumunda alınabilecek önlemlerin, ortaya çıkarılması doğrultusunda araştırma
probleminin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, araştırma problemi
doğrultusunda oluşturulan alt problemlerin gerçekleri ortaya koyması ve mevcut şartlara anlam
katabilmek amacıyla bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımında fenomenoloji (olgubilim)
araştırması olarak desenlenmiştir.
Çalışmanın temel amacına ulaşmak için kullanılan araştırmanın alt problemleri aşağıdaki gibi
geliştirilmiştir;
1. Terör ve ekonomik kriz olgularının turizm endüstrisi üzerinde etkisi var mıdır?
2. 11 Eylül 2001 saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi sonucunda küresel ölçekte etkilenen
endüstriler olmuş mudur?
3. 11 Eylül 2001 saldırılarının ve 2008 Ekonomik Krizi’nin ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik,
politik açıdan küresel sonuçları olmuş mudur?
4. 11 Eylül 2001 saldırılarının ve 2008 Ekonomik Krizi küresel ölçekte turizm endüstrisine yönelik
ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik, politik vb. açıdan sonuçları olmuş mudur?

Evren- Örneklem
Bu çalışmanın evrenini, 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi konularına hâkim
ve cevap verebilirliği olan akademisyenler ile bu olgular hakkında görüş ve bilgiye sahip, turizm
işletmelerinde şu an yönetici konumunda bulunanlar oluşturmaktadır. Bu araştırmayı içeren
evreni temsil edebilecek birimlerin spesifik özellikleri nedeniyle aynı konu hakkında farklı bakış
açılarını ortaya koymak amacıyla maksimum çeşitlilik örnekleme stratejisi kullanılmıştır
(Creswell, 2007: 127). Nitel araştırmalarda örneklem büyüklüğünü belirlemenin oldukça zor
olması ve çeşitli önerilere dayanması sebebiyle veri yeterliliğinin sağlanması, diğer bir ifadeyle
elde edilen verilerin sıklıkla birbirini tekrarlaması durumu dikkate alınarak örneklem büyüklüğü
oluşturulmuştur. Araştırmacı nitel araştırmalarda topladığı verilerin araştırma problemini
cevaplamaya karşıladığına inandığı anda veri toplama ve örnekleme sürecini bitirebilmektedir
(Akturan, 2013: 203). Bu bağlamda, 30 katılımcı ile görüşülerek örneklem büyüklüğü
oluşturulmuştur.

Veri Toplama Araçları
Çalışma konusu ile ilgili uzman kişilerden ayrıntılı, gizil bilgileri açığa çıkartacak sorular sorarak
konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilmek amacıyla görüşme tekniği kullanılmıştır (Aziz, 2011:
86). Görüşmeler, örneklem kapsamına giren paydaşlardan daha önceden randevu alınarak ve
paydaşlara uygun olan tarih ve saatlerde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, görüşmeler, görüşmecilerin
çalışma ortamlarında ve ulaşım, maliyet vb. kısıtlar sebebiyle görüşmeciler tarafından
istenildiğinde internet üzerinden görüntülü görüşme ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler
yaklaşık 30-40 dakika arasında sürmüş olup; 1 Ağustos 2018 ve 1 Mart 2019 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Analizi
Nitel araştırmada veri analizi, analiz yapmak amacıyla verilerin hazır hale getirilmesi ve
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra veriler kodlanmaktadır ve bu kodlar
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birleştirilerek temalara indirgenmektedir. Temalar oluşturma aşamasından sonra ise verilerin
tablolar haline getirilerek irdelenmesini kapsamaktadır (Creswell, 2007: 148). Bu doğrultuda, elde
edilen veriler, kodlamalar ve kodlamalar sonucunda oluşan temaların tablolaştırılması ile analiz
edilmiştir. Veri analizi sürecinde içerik analizi yöntemlerinden sıklık analizinden
faydalanılmıştır.

BULGULAR
Araştırma çerçevesinde katılımcılara dört alt probleme ilişkin sorular sorulmuştur. Elde edilen
verilerden yola çıkılarak derinlemesine bir inceleme yapmak amacıyla benzer özelliklere sahip
bilgiler kodlanarak kendi içlerinde sınıflandırılmış ve araştırma amacına ilişkin yapılar
oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yapılar sıklık analizi aracılığıyla tablolar oluşturularak
aktarılmıştır.

Katılımcılar ile İlgili Demografik Bilgiler
Katılımcılara ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Katılımcılara görüşme sırasına göre K1, K2, K3 …
K30 olarak kodlama yapılmıştır. Bu doğrultuda katılımcıların yeterliklerine ilişkin temel bilgiler
de Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Bilgiler
Katılımcı Kodu

Katılımcılar

Alan

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14

Otel Yöneticisi
Akademisyen
Akademisyen
Akademisyen
Otel Yöneticisi
Otel Yöneticisi
Seyahat Acentası Yöneticisi
Yiyecek-İçecek İşletmesi Yöneticisi
Akademisyen
Seyahat Acentası Yöneticisi
Yiyecek-İçecek İşletmesi Yöneticisi
Seyahat Acentası Yöneticisi
Akademisyen
Akademisyen

Turizm
Turizm
Turizm
Uluslararası İlişkiler
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler

K15
K16
K17
K18

Akademisyen
Akademisyen
Akademisyen
Akademisyen

Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
Sivil Hava Ulaştırma
Turizm

K19
K20

Yiyecek-İçecek İşletmesi Yöneticisi
Otel Yöneticisi

Turizm
Turizm

K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30

Otel Yöneticisi
Akademisyen
Akademisyen
Akademisyen
Akademisyen
Yiyecek-İçecek İşletmesi Yöneticisi
Akademisyen
Akademisyen
Akademisyen
Akademisyen

Turizm
Uluslararası İlişkiler
Turizm
Uluslararası İlişkiler
Turizm
Turizm
Turizm
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
Turizm

1495

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1487-1508.

Tablo 1’e göre, araştırma konusu ile ilgili yeterli bilgiye ve cevap verebilirliğe sahip olan turizm
işletmeleri yöneticileri ve akademisyenlerden katılımcılar ile görüşmeler yürütülmüştür.

Terör ve Ekonomik Krizin Turizm Üzerinde Etkileri
Küresel ölçekte, birçok endüstriyi çeşitli yönlerden etkileyen terör ve ekonomik kriz olgularının,
özellikle hassas bir endüstri olan turizmi nasıl etkilediğine ilişkin görüşlerini aktaran katılımcı
verileri Tablo 2’de incelenmiştir. Bu alt problemde kodlamalar aracılığıyla temalar oluşturularak
bu temalara ilişkin görüşler ve görüş sıklıkları belirli özelliklere göre gruplandırılarak
sınıflandırılacaktır.
Tablo 2. Terör ve Ekonomik Kriz Olgularının Turizm Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşler

Ekonomik Kriz

Terör

Tema

Kodlama
Turizm Talebini Olumsuz Etkiler.
Turizm Endüstrisine Yapılan Yabancı Yatırımı Olumsuz
Etkiler.
Turizm Endüstrisindeki İstihdamı Olumsuz Etkiler.
Yerelden Küresele Etkiler.
Yaşanan Ekonomik Krizler Ülke Ekonomilerini Olumsuz
Etkiler.
Turistlerin Gelirlerinde Düşüş Yaşanır.
Turizm Endüstrisindeki İstihdamı Olumsuz Etkiler.
Turizm Endüstrisindeki Hizmet Kalitesini Olumsuz Etkiler.
Turizmde Endüstrisindeki İşletmeler Küçülmeye Gitmek
Durumunda Kalabilir.
Turizm Endüstrisinde Yapılacak Yatırımları Olumsuz Etkiler.

Kodların Sıklığı
30
18
30
30
30
20
25
25
10
13

Tablo 2’ye göre katılımcıların terör ve ekonomik kriz olgularının turizm endüstrisi üzerindeki
etkisini değerlendirdiği görülmektedir. Buna göre, katılımcıların hepsi terör saldırılarının turizm
endüstrisinde etkisi olduğunu ve bunun küresel ölçekte gerçekleştiğini ifade etmektedir. Aynı
zamanda katılımcılar genellikle terör saldırılarının istihdamı azalttığını belirtmektedir.
Ekonomik kriz olgusunun turizm endüstrisi üzerindeki etkisi, Tablo 2’ye göre incelendiğinde,
katılımcıların tamamının ülkelerin ekonomik durumlarını olumsuz etkilediğini belirttiği
görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu, ekonomik krizlerin turizm endüstrisindeki istihdamı
ve hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştir.
Katılımcıların terör ve ekonomik kriz olgularının turizm üzerindeki etkisine ilişkin çeşitli
ifadeleri;
• “Terör de ekonomik kriz de turizmi olumsuz etkiler. Terör saldırıları olduğunda
insanlar güven ve endişe sorunu yaşamaktadır. Risk almak istememektedir. Can güvenliği
olmadığı bir yere seyahat etmek istememektedirler (K15).”
• “Küresel olarak terör saldırıları turizm endüstrisini mutlaka etkileyecektir (K2).”
• “Ekonomik kriz de turizmi etkilemektedir. Çünkü finansal piyasalarda yaşanan krizler
ülkeleri çöküşe sürüklemektedir. Böylece turizme hizmet verebilecek işletmeler finansal anlamda
sıkıntı yaşarlar. Devamlı değişmesi yenilenmesi gereken ve insanlara farklılık sunması gereken
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turizm endüstrisinde bu bahsedilenler gerçekleşmediğinde insanların tercihi dışında kalır
(K10).”
Katılımcıların görüşleri genel olarak değerlendirildiğinde, turizm endüstrisinin ekonomik
krizlerden ve terör saldırılarından farklı açılardan olumsuz bir şekilde etkilendiği görülmektedir.
Ayrıca, katılımcılara göre, her iki olgunun benzer şekilde turizm endüstrisinde hem istihdama
hem de yatırımlara olumsuz yansıdığı ortaya çıkmıştır.

11 Eylül 2001 Saldırıları ve 2008 Ekonomik Kriz Sonucunda Küresel Ölçekte
Etkilenen Endüstriler
Terör saldırıları ve ekonomik krizler bağlamında küresel çapta etkilenmenin yaşandığı en önemli
olaylardan biri terör açısından 11 Eylül 2001 saldırıları; ekonomik açıdan ise 2008 küresel
ekonomik krizi olarak bilinmektedir. Bu bağlamda, küresel çapta etkilenen endüstrileri ortaya
çıkarmak amacıyla Tablo 3 oluşturulmuştur.
Tablo 3. 11 Eylül 2001 Saldırıları ve 2008 Ekonomik Kriz Sonucunda Küresel Ölçekte Etkilenen
Endüstrilere İlişkin Görüşler

30
5
25
10
18
30
25
30

Tema
Etkilenme

Havayolu Sektörü
Dış Ticaret
Konaklama Sektörü
Eğlence Sektörü
Yiyecek-İçecek Sektörü
Turizm Endüstrisi
Güvenlik Endişesi
Rezervasyon İptalleri

2008 Ekonomik Kriz
Kodlama

Maliyet Planlamalarının 10
Olumsuz Etkilenmesi

Etkilenme Şekli

Etkilenme Şekli

Etkilenme

Tema

11 Eylül 2001 Terör Saldırıları
Kodlama
Kodların Sıklığı

Uluslararası
Ticaretin 13
Olumsuz Etkilenmesi
İstihdam Sorunu
20

Kodların
Sıklığı
Uluslararası Ticaret
25
Bankacılık Sektörü
28
Turizm Endüstrisi
30
Havayolu Sektörü
15
Otomotiv
5
Emlak
30
Ulaşım Sektörü
15
İşletmelerin Küçülmeye 15
Gitmesi
Turistlerin Gelirlerinde 20
Düşüşler
İşsizliğin Artması
Ekonomik
Azalması

20

Refahın 18

Tablo 3’e göre katılımcıların 11 Eylül 2001 saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi sonucunda küresel
ölçekte etkilenen endüstrileri değerlendirdikleri görülmektedir. Buna göre, katılımcıların büyük
bir çoğunluğu, 11 Eylül terör saldırılarının etkilerinin havayolu, eğlence, yiyecek-içecek gibi
sektörlerde diğer bir deyişle turizm endüstrisi üzerinde etkisi olduğunu belirtmektedir. Ayrıca,
katılımcıların yine çoğunluğu, 11 Eylül terör saldırılarının bu endüstrilere olan etkisinin
rezervasyon iptalleri ve güvenlik endişesine neden olduğunu, diğer bir kısmı da istihdama
olumsuz etkisinin olduğunu ifade etmiştir.
Katılımcıların tamamı 2008 Ekonomik Krizi’nin emlak ve turizm endüstrisi üzerinde etkisi
olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, katılımcıların yoğun olarak 2008 Ekonomik Krizi’nin
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turizm endüstrisini turist gelirlerindeki düşüşler ve işsizliğin artması şeklinde etkilediğini
vurgulamıştır.
Katılımcıların 11 Eylül 2001 saldırıları ve 2008 ekonomik kriz sonucunda küresel ölçekte
etkilenen endüstrilere ilişkin çeşitli ifadeleri;
•

•

•
•

“11 Eylül saldırıları en çok havayolları etkilenmiştir. Bunun temel nedeni saldırıların
uçakla yapılmış olmasıdır. Turistlerin uçağa binmekten tedirgin olmasının sonucu
konaklama işletmeleri de boş kalmıştır (K12).”
“11 Eylül saldırılarında sonra havayolları dolayısıyla konaklama işletmeleri boş kaldı.
Daha önce alınan rezervasyonlar iptal edildi. İptaller olunca işletmelerin daha önceden
aldığı ürün veya hizmet giderleri çevrilemedi (K20).”
“2008 krizi birçok eğitim, ulaşım gibi birçok endüstriyi etkilemiştir. Ekonomik krizlerden
her zamanki gibi kitlesel açıdan hareket eden turistler de etkilenmiştir (K11).”
“2008 krizinin başlama nedenine bakıldığında emlak, bankacılık ile ilgili olmasından
dolayı uluslararası ticaret de etkilenmiştir (K5).”

Katılımcıların görüşleri, 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi’nin benzer olarak
havayolu sektörünü ve buna bağlı olarak turizm endüstrisini etkilediği yönünde olduğu
görülmektedir. Tablo 3’te, 11 Eylül terör saldırıları ile birlikte 2008 Ekonomik Krizi’nin
endüstrilere yansımasının istihdam sorunu, bir diğer deyişle işsizliğin artması şeklinde tespit
edilmektedir.

11 Eylül 2001 Terör Saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi’nin Küresel Sonuçları
11 Eylül 2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi’nin küresel olarak sonuçlarını ortaya
çıkararak ekonomik, politik, sosyo-kültürel ve benzeri açılardan irdelemek gerekmektedir. Bu
bağlamda, 11 Eylül 2001 saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi’nin küresel olarak sonuçlarının yer
aldığı Tablo 4 oluşturulmuştur.
Tablo 4. 11 Eylül 2001 Terör Saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi’nin Küresel Sonuçlarına İlişkin
Görüşler

2008 Ekonomik Kriz
Kodların
Sıklığı

Kodlama

Kodların
Sıklığı

Maliyetlerin Artması

20

İşsizliğin Artması

18

Ekonomik Politikaların Değişmesi
Uluslararası
Ticaret
Hacminde
Zayıflama

13
15

Ekonomik Durgunluk
Banka Kredi İmkanlarının
Olumsuz Yönde Değişmesi

23
18

Finansal Piyasalardaki Değişimler

8

Din Temelinde Ayrımcılık

10

Havaalanlarındaki
Uygulamaların
Arttırılması
Dış Politikada Değişiklikler
Din Temelinde Ayrımcılık

18

23

İnsanların Şaşkın ve Endişeli Olması

15

Ekonomik Buhran Sonucu
Kültürel
Faaliyetlerin
Olumsuz Etkilenmesi
Sosyal Hakların Kısıtlanması

İnsanların Güvenlik İhtiyacı Duyması

23

Suç Oranlarında Artış

5

5
8
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Sosyo-Kültürel Politik

Ekonomik

Tema

Kodlama

Tema

11 Eylül 2001 Terör Saldırıları
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Tablo 4’e bakıldığında, katılımcıların, 11 Eylül 2001 terör saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi’nin
küresel sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri görülmektedir. 11 Eylül 2001 terör saldırılarının
küresel sonuçları, katılımcıların belirttikleri görüşler doğrultusunda ekonomik, politik ve sosyokültürel temaları oluşturularak ifade edilmektedir. Katılımcıların çoğunluğu, ekonomik açıdan,
11 Eylül 2001 saldırılarının küresel sonucuna ilişkin maliyet artışına vurgu yapmıştır.
11 Eylül 2001 saldırılarının küresel sonuçları değerlendirildiğinde, politik olarak, katılımcıların
çoğu havaalanlarındaki uygulamaların arttırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda,
11 Eylül 2001 saldırılarının küresel sonuçlarının birinin de katılımcıların çoğunluğu tarafından
sosyo-kültürel açıdan insanların güvenlik ihtiyacı duyması olarak vurgulamıştır.
Katılımcı görüşleri incelendiğinde, 2008 Ekonomik Krizi küresel sonuçlarının politik (siyasi)
olarak daha çok ekonomi politikaları şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, kodlama
yapılırken iki temanın birbirinden ayrılamamış olması nedeniyle tema ‘ekonomik-politik’ olarak
belirlenmiştir. Bu durum terör saldırısından ekonomik krizi ayıran en önemli özellik olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, 2008 Ekonomik Krizi küresel sonuçları değerlendirildiğinde,
ekonomik-politik açıdan katılımcılar çoğunlukla ekonomik durgunluğun ortaya çıktığını
vurgulamaktadır.
Katılımcıların 11 Eylül 2001 saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi’nin küresel sonuçlarına ilişkin
çeşitli ifadeleri;
•
•

•

•

“11 Eylül 2001 saldırılarının ardından tüm dünya korkuya kapıldı. ABD’de böyle bir
saldırının olması her yerde olabileceği endişesi doğurdu (K6).”
“11 Eylül saldırılarının küresel sonuçları olmuş, ekonomik daralma, kısırlaşan ticari ve
sosyal ilişkiler, küresel çapta ülkelerarası güvensizlik, değişen güvenlik algısı ve konsepti
ilk akla gelen sonuçlardır (K13).”
“2008 ekonomik krizinin sonucunda ekonominin kötü olması kişilerin seyahate
çıkmalarını veya diğer eğlence, dinlenme vb. amaçlı yapılacak her şeyi engellemiş.
(K11)”.
“Ekonomide durgunluk yaşanmış, banka kredilerinde sıkıntı olmuş ve belirli
miktarlarda krediler alınabilmiş veya alınamamıştır (K30).”

11 Eylül Terör Saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi’nin Turizm Endüstrisine Yönelik
Sonuçları
11 Eylül 2001 terör saldırılarının ve 2008 Ekonomik Krizi’nin turizm endüstrisine yansıyan
sonuçlarını ortaya çıkarmak gerekmektedir. Ayrıca, bu saldırı ve krizlere benzer durumların
yeniden ortaya çıkabilme ihtimaline ilişkin turizm endüstrisinde dikkate alınması gereken
noktaların belirlenmesi için Tablo 5 oluşturulmuştur.
Tablo 5’e bakıldığında, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının turizm endüstrisine yansıyan
sonuçlarını, katılımcıların belirttikleri görüşler doğrultusunda ekonomik, politik, sosyo-kültürel,
etkilenme ve etkilenme hizmet türü temaları oluşturularak belirtilmektedir. Katılımcıların
tamamı, ekonomik açıdan, turizmden elde edilen gelirlerin düştüğünü ve turizm talebinin
azaldığını vurgulamıştır.
11 Eylül terör saldırılarının politik açıdan turizm endüstrisine yönelik sonuçlarını katılımcıların
bir kısmı güvenlik tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesi olarak değerlendirmiştir. Bununla
birlikte, katılımcıların çoğu tarafından, bu saldırıların turizm endüstrisine sosyo-kültürel açıdan
sonuçlarının turist tercihlerinin değişmesi ve turist hassasiyetinin artması olduğu
vurgulanmıştır.
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Tablo 5. 11 Eylül Terör Saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi’nin Turizm Endüstrisine Yönelik Sonuçlarına
İlişkin Görüşler
2008 Ekonomik Kriz

Kodlama

Kodların
Sıklığı

Turizme Olan Talep Azalmıştır.

30

Tema

Tema

11 Eylül 2001 Terör Saldırıları

Ülkeler İçin Turizmden Elde Edilen 30
Gelir Düşüşü
Turizm İşletmelerinin Olumsuz 20
Etkilenmesi

Gelir Seviyesinin Düşmesi

13

5

18
8
23
30
25
10
13
23
8
25

Politik

Toplantı Turizmi Kapsamında
Rezervasyonların İptali
Güvenlik Önlemlerinin Artması
Rezervasyonların Azalması
Eğlence Sektörünün Daralması

8
5
10

SosyoKültürel

13

Etkilenme

Güvenlik Tedbirlerinin Revize
Edilmesi
Politik Açıdan Baskı
Politik İstikrarsızlık
Turizmin
Farklı
Kültürleri
Birleştirici Özelliği Vardır.
Turist Hassasiyet Artışı
Suç Oranlarının Artması
Turistlerin Tercihlerinin Değişmesi
Havayolu İşletmeleri
Konaklama İşletmeleri
Tur Operatörleri
Yiyecek-İçecek İşletmeleri
Seyahat Acentaları
Eğlence İşletmeleri
Konaklama
İşletmeleri
Rezervasyonlarının İptali
Ulaştırma
İşletmeleri
Rezervasyonlarının
İptali
Yiyecek-İçecek
İşletmeleri
Rezervasyonlarının
İptali
Seyahat
Acentalarının
Rezervasyonlarının İptali

30

13

25

23
5
8

Kodların
Sıklığı

Turizm
Talebinin Düşmesi
Turizm
Gelirinin Düşmesi
Konaklama Hizmetleri ile
İlgili
Maliyetlerin Artması
Yiyecek-İçecek Hizmetleri
ile
İlgili
Maliyetlerin
Artması
Turizm
Pazarlarındaki
İşsizlik Artmıştır
Turizm
İşletmelerinin
Kredi İmkânın Azalması
Turizm
İşletmelerinin
Harcamalarının
Kısıtlanması
Turizm
Teşviki
Politikalarında
Devlet
Desteğinin Azalması
Turistlerin
Harcama
Eğilimlerinin Değişmesi
Destinasyon
Tercihleri
Değişmiştir.

25

Havayolu İşletmeleri
Konaklama İşletmeleri
Tur Operatörleri
Yiyecek-İçecek İşletmeleri
Seyahat Acentaları
Eğlence İşletmeleri
Konaklama
İşletmeleri
Rezervasyonlarının İptali
Ulaştırma
İşletmeleri
Rezervasyonlarının İptali

13
25
5
13
25
5
25

30
8

5

23
15
8

10

15
13

10

Yiyecek-İçecek İşletmeleri 10
Rezervasyonlarının İptali
Etkilenen Hizmet Türü

Sosyo-kültürel Politik
Etkilenme
Etkilenen Hizmet Türü

Ekonomik

20

Ekonomik

İstihdamın
Olumsuz Etkilenmesi

Kodlama

1500

Seyahat
Acentalarının 25
Rezervasyonlarının İptali
Rezervasyonların Azalması 8
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11 Eylül terör saldırılarından turizm endüstrisinin nasıl etkilendiğini ifade eden Tablo 5’e göre
katılımcıların tamamı havayolu işletmelerinin ciddi şekilde etkilendiğini belirtmiştir. Bununla
birlikte katılımcıların çoğu, konaklama işletmelerinin ve seyahat acentalarının da 2001 terör
saldırıları sonrasında turizmin önemli derece de etkilendiğini ifade etmiştir.
11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından turizm endüstrisinde etkilenen hizmet türü
bakımından değerlendirildiğinde katılımcıların tamamı, ulaştırma işletmelerindeki
rezervasyonların iptalini belirtmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların çoğu terör saldırılarının bir
sonucu olarak turizm endüstrisinde etkilenen diğer hizmet türleri arasında güvenlik
önlemlerinin artması ile konaklama işletmeleri ve seyahat acentaları rezervasyonlarının iptalleri
olduğu yönünde görüş bildirmiştir.
2008 Ekonomik Krizi’nin turizm endüstrisine yansıyan sonuçlarını, katılımcıların belirttikleri
görüşler doğrultusunda ekonomik, politik, sosyo-kültürel, etkilenme ve etkilenme hizmet türü
temaları oluşturularak Tablo 5’de gösterilmektedir. Katılımcıların tamamı, ekonomik açıdan,
turizmden elde edilen gelirlerin düştüğünü vurgulamıştır.
2008 Ekonomik Krizi’nin turizm endüstrisine yansıyan sonuçları, katılımcıların yarısından daha
az bir kısmı, politik açıdan, turizm teşvik politikalarında devlet desteğinin azaldığını belirtmiştir.
Öte yandan, katılımcıların yarıdan fazlası, 2008 Ekonomik Krizi’nin turizm endüstrisine sosyokültürel olarak, turist harcama eğilimindeki değişiklik olduğunu vurgulamıştır.
2008 Ekonomik Krizi’nden turizm endüstrisinin nasıl etkilendiğini ifade eden Tablo 5’e göre
katılımcıların tamamına yakını konaklama işletmeleri ve seyahat acentalarının etkilendiğini
vurgulamıştır.
2008 Ekonomik Krizi’nin ardından turizm endüstrisinde etkilenen hizmet türü bakımından
değerlendirildiğinde katılımcıların tamamına yakını, konaklama işletmeleri ve seyahat
acentalarının rezervasyonların iptalini belirtmiştir.
Katılımcıların 11 Eylül 2001 saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi’nin turizm endüstrisine yönelik
sonuçlarına ilişkin çeşitli ifadeleri;
•
•
•
•

•

“Doğrudan turizm endüstrisine etkisi olmuştur. 11 Eylül saldırıları sonucunda otel
işletmeleri ve havayolu işletmeleri derinden etkilenmiştir (K8).”
“11 Eylül saldırılarının ilk sonuçlarından biri olarak güvenli ve rahat ulaşım aracı olarak
kabul edilmeye başlanılan uçak yolculuklarının korkulur hale gelmesidir. (K7).”
“Havayolu ulaşımında talep azalması ve maliyetlerin artması nedeniyle turizm ulaşım
maliyeti de artmıştır (K9).”
“2008 Ekonomik Krizi’nin önemli bir sonucu, genel olarak alım gücünün orta gelir
gruplarında düşmesi ve yoğun olarak turizm talebinde bulunan bu grubun gelecek
endişesiyle turizm harcamalarından vazgeçmesi olmuştur (K3).”
“2008 ekonomik krizi sonucunda konaklama işletmeleri ve turist grupları için anlaşma
yapan seyahat acentaları en çok etkilenmiştir. Seyahat acentaları turist gruplarının
rezervasyonları iptal etmiş, böylece konaklama işletmelerine gidecek olan turistlerin
rezervasyonları da iptal olmuştur. Ama bu durum sadece bu iki turizm alanındaki
işletmeleri değil birbirine bağlı olarak diğer havayolu, eğlence, yiyecek içecek işletmeleri,
tur operatörleri de etkilemiştir (K28).”

Katılımcılar, hem 11 Eylül hem de 2008 Ekonomik Krizi sonucunda turizm endüstrisinin
etkilendiğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda, her iki olgunun da turizm endüstrisi içerisinde yer
alan bütün işletmeleri ve turistleri; gelir, talep, maliyet, güvenlik vb. açılardan etkileyerek
rezervasyon iptallerine neden olduğu görülmektedir.
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Katılımcıların görüşleri doğrultusunda 11 Eylül saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi ile ilgili etki,
sonuç vb. açılardan her iki olgunun benzerlik ve farklılıklarına dair Tablo 6 ve Tablo 7
oluşturulmuştur.
Tablo 6. Benzerlik Tablosu
11 Eylül 2001 Terör Saldırıları / 2008 Ekonomik Krizi
Küresel Ölçekte Turizm Endüstrisini Etkilemesi
Küresel Ölçekte İşsizliğin Artması
Turizm Gelirlerinin Düşmesi
Turizm Olan Talebin Azalması
Turizme Olan Yatırımların Azalması
Küresel Ölçekte Maliyetlerin Artması / Ekonomik Durgunluk
Turizm Pazarlarında İşsizlik / İstihdam Sorunu
Turizm Endüstrisinde Maliyetlerin Artması
Turizm Endüstrisindeki Rezervasyon İptalleri
Konaklama İşletmeleri, Yiyecek-İçecek İşletmeleri, Havayolu İşletmeleri, Seyahat Acentaları,
Tur Operatörleri, Eğlence İşletmelerinin Etkilenmesi
Tablo 6’ya göre 11 Eylül 2001 saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi sonucunda, turizm endüstrisinin
işsizliğin artması, talep azalması, yatırımların azalması vb. açılardan etkilenmesi yönünden
benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, her iki olgunun da küresel ölçekte işsizlik,
ekonomik durgunluk vb. konularda sonuçlar ve etkiler doğurduğu bir diğer benzer yönleridir.
Ayrıca, Tablo 6’da bu saldırı ve ekonomik kriz sonucunda, turizm endüstrisi zincirinde yer alan
konaklama, yiyecek-içecek, havayolu, seyahat acentaları, eğlence vb. işletmelerinin etkilenmesi
ve etkilenen hizmet türünün rezervasyon iptalleri şeklinde ortaya çıkması yönüyle de
benzerlikleri olduğu görülmektedir.
Tablo 7. Farklılıklar Tablosu
11 Eylül 2001 Terör Saldırıları

2008 Ekonomik Krizi

Küresel ölçekte en çok etkilenen; havayolu ve
konaklama işletmeleri
Küresel ölçekte endüstrilerde en çok güvenlik
endişesi VE rezervasyon iptali şeklinde kendini
göstermiştir.
Turizm endüstrisinde; en çok etkilenenler
sırasıyla havayolu işletmeleri, konaklama
işletmeleri ve seyahat acenteleri şeklinde
olmuştur.
Turizm endüstrisinde en çok etkilenen hizmet
türü sırasıyla; ulaştırma işletmeleri rezervasyon
iptali ve konaklama işletmeleri rezervasyon iptali
olmuştur.
Etkilenen hizmet türünde eğlence sektörü ve
toplantı turizmi kapsamında rezervasyon iptalleri
olmuştur.
Turizm endüstrisinde güvenlik tedbirlerinin
revize edilmiştir.
Politik baskı ve istikrarsızlık olmuştur.

Küresel ölçekte en çok etkilenen; emlak, bankacılık ve
uluslararası ticaret
Küresel ölçekte endüstrilerde en çok turist
gelirlerinde düşüş ve işletmelerin küçülmeye gitmesi
şeklinde kendini göstermiştir.
Turizm endüstrisinde; en çok etkilenen konaklama
işletmeleri ve seyahat acenteleri ayni seviyede
etkilenmiştir.
Turizm endüstrisinde en çok etkilenen hizmet türü;
konaklama işletmeleri ve seyahat acentelerinin
rezervasyon iptali şeklinde ortaya çıkmıştır.
Turizm teşvik politikalarından devlet desteğinin
azalması yaşanmıştır.
Turizm işletmelerinin kredi imanlarının azalmıştır.
Turist harcama eğilimlerinin değişme yaşanmıştır.

Turist hassasiyetlerinin artmıştır.
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Tablo 7’ye göre 11 Eylül 2001 saldırılarından en çok havayolu ve konaklama işletmeleri
etkilenirken 2008 Ekonomik Krizi sonucunda emlak, bankacılık ve uluslararası ticaret en çok
etkilenmiştir. Bununla birlikte, 11 Eylül saldırıları sonucunda küresel ölçekte endüstriler en çok
güvenlik endişesi ve rezervasyon iptali şeklinde ortaya çıkarken, 2008 Ekonomik Krizi’nin de bu
durum turist gelirlerinde düşüş ve işletmelerin küçülmeye gitmesi şeklinde kendini gösterdiği
saptanmıştır. Tablo 7’ye göre, 2008 ekonomik Krizi sonucunda turizm teşvik politikalarında
devlet desteğinin azaldığı ve turist harcama eğilimlerinin değiştiği görülmektedir.
11 Eylül saldırılarının ardından ise politik baskı ve istikrarsızlık, turist hassasiyetlerinin artması
şeklinde etki ve sonuçların ortaya çıktığı Tablo 7’de görülmektedir. Bununla birlikte, Tablo 7’ye
göre, 11 Eylül saldırıları turizm endüstrisini ilk olarak ulaştırma işletmelerini ve sonrasında
konaklama işletmelerini; 2008 Ekonomik Krizi’nin ise konaklama ve seyahat acentalarını
etkilemiştir.

SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Günümüzde sert güçten öte, cazip yönlerini kullanarak amaçlara ulaşmayı hedefleyen ülkeler
için önemli bir unsur olarak yumuşak güç ön plana çıkmıştır. Uluslararası ölçekte bireylerin
rahat, huzurlu, güvenli seyahat etmesini isteyen ülkeler, yumuşak güç aracı kabul ettiğimiz
turizme odaklanarak kolay bir şekilde bu ortamı sağlayabilmektedirler. Bu olumlu yönlerine
karşın dünya ölçeğinde gerçekleşen terör ve yaşanan ekonomik krizler turizm taleplerinin
dramatik düşüşüne sebebiyet vermektedir.
Terör saldırıları ve ekonomik krizlerin önemli ölçüde turizm endüstrisindeki istihdamı etkilediği
görülmektedir. Bununla birlikte, terör faaliyetlerinin turizm talebini büyük oranda ekonomik,
sosyal, siyasi, psikolojik vb. olarak çok boyutlu olarak etkilediği ve etkilerinin de küresel ölçekte
gerçekleştiği saptanmıştır. Ayrıca, ekonomik krizlerle birlikte ülke ekonomilerinin gerilemesiyle
turizm gelirlerinde yaşanan düşüş turizm endüstrisindeki hizmet kalitesinin düşmesine ve
turizme yapılan yatırımların da azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir. 11 Eylül saldırılarının
sonucunda turizm gelirleri, turist sayıları, bireylerin psikolojisi, güvenlik problemleri, maliyet
planlaması, uluslararası ticaret hacmi vb. faaliyetlerin düşmesine neden olmuştur. 11 Eylül
saldırılarının en çok havayolu sektörünü, daha sonra konaklama sektörünü etkilediği çalışma
sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu saldırıların turizm endüstrisindeki sonuçları en çok rezervasyon
iptalleri şeklinde ortaya çıkmıştır.
2008 Ekonomik Krizi, 11 Eylül 2001 saldırılarında olduğu gibi, turizm endüstrisini ekonomik,
sosyal, kültürel, psikolojik, politik, siyasi vb. açıdan farklı şekillerde etkilediği tespit edilmiştir.
2008 Ekonomik Krizi sonucunda, emlak ve bankacılık sektörüyle birlikte uluslararası ticaretin de
düşüşe geçtiği, seyahat hareketlerinin yavaşladığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, rezervasyon
iptalleriyle ulaşım sektörü ile özellikle havayolu sektörünün ekonomisini zayıflatmıştır. 2008
Ekonomik Krizi turizm endüstrisinde, gelirlerin düşmesi, turistlerin harcama eğilimlerinin
azalması, işsizliğin artması, ekonomik refahın düşmesi ve işletmelerin küçülmesinde de rol
oynadığı anlaşılmıştır.
11 Eylül 2001 terör saldırılarının turizm üzerine olan etkileri arasında talep düşüklüğü sonucu
turizmden elde edilen gelirin azalması olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda, saldırıların turizm
işletmelerinin iş hacmini zayıflattığı, işsizlik oranını arttırdığı ve böylece turizm çalışanlarının
gelir seviyelerini düşürdüğü tespit edilmiştir. 2008 Ekonomik Krizi’nin endüstrisi üzerindeki
ekonomik etkileri ise, 11 Eylül 2001 saldırıları ile benzer bir şekilde turizm talebinin ve turizm
gelirlerinin düşmesi, turizm pazarlarında işsizliğin ve turizm işletmeleri maliyetlerin artması
olarak saptanmıştır.
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11 Eylül terör saldırılarının ekonomik sonucu olarak maliyetlerin artması, uluslararası ticarette
düşüşler yaşandığı ve ekonomi politikalarının değiştiği görülmüştür. 2001 terör saldırılarının
politik sonuçları olarak ise özgürlük güvenlik dengesinde özgürlükler aleyhine tedbirlerin
artırıldığı görülmüştür. Saldırıların sosyo-ekonomik sonuçları ile ilgili ise; insanların daha
tereddütlü, şaşkın ve endişeli hissiyatlar taşıdıklarının yanı sıra suç oranlarında artış olduğu
saptanmıştır. Ayrıca, hem 11 Eylül saldırıları hem de 2008 Ekonomik Krizi sonrası turistlerin
destinasyon tercihlerinde yaşanan değişim bu olaylarının turizmi sosyal- kültürel etkilerinden
bir diğeri olmuştur.
11 Eylül saldırıları ile benzer olarak 2008 Ekonomik Krizi sonrasında havayolu, konaklama, tur
operatörleri, yiyecek-içecek, seyahat acentaları ve eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin
yavaşladığı, rezervasyon iptalleriyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, 11
Eylül saldırılardan farklı olarak, 2008 Ekonomik Krizi’nden en çok konaklama işletmeleri ile
seyahat acentalarının etkilendiği görülmüştür. Ayrıca hem terör saldırıları hem de ekonomik
krizin sonucunda, turizm işletmeleri arasında en fazla etkilenenlerin ise konaklama ve seyahat
acentaları işletmeleri olduğu sonucuna varılmıştır.
Turizm endüstrisine devlet tarafından destek verilmesi ve geliştirilmesi uluslararası barışa da
katkı sağlayacağından, devletlerin bu konuda gerekli tedbirleri almaları oldukça önem
taşımaktadır. Devletlerin turizm ile ilgili plan ve politikalarını belirlerken öngörülemeyen terör
ve ekonomik krizleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
Turistler, siyasi, politik ve ekonomik açıdan karmaşanın olduğu ortamlardan uzaklaşmaktadır.
Bu doğrultuda, bireylere, güvenliklerini tehlikeye atmadan ama teröre destek anlamına
gelebilecek tercihlerden kaçınmaları önerilebilir. Ayrıca, ekonomik krize rağmen, turistlerin daha
önceden belirledikleri turizm programlarından tamamen vazgeçme modeli yerine daha ucuz
turistik planlamalar yapmaları veya daha tasarruflu tercihlerde bulunmaları önerilebilecek bir
diğer husustur. Bunun dışında turizm işletmelerinin de ani gelişebilecek terör veya ekonomik
krizleri hesaba katarak gerekli tedbirleri almaları önerilebilir.
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Öz
Kredi işlemlerinin başlaması aşamasından kredi limitlerinin oluşturulmasına kadar olan süreç kredi tahsis
açısından oldukça önemlidir. Kredi tahsis sürecinde müşterinin iyi araştırılması ve mali verilerinin
derinlemesine incelenmesi gerekir. Bu amaçla bankalarda kredi tahsis yetkilileri tarafından değerlendirme
kriterleri ile ön inceleme yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bankaların küçük ve orta ölçekteki otel
işletmelerinin kredi limitlerinin revizesinde bir diğer ifadeyle yeniden kredi limitleri oluşturulurken tahsis
aşamasında göz önünde bulundurdukları kriterlerin neler olduğunun açıklanması ve bu kriterlerin önem
derecesinin belirlenmesidir. Çalışmada müşteri ön kontrol, finansal yapı, istihbarat ile kurumsal kimlik ve
yönetsel yapı olmak üzere dört temel kriter ve bu temel kriterlere ait 26 alt kriterle değerlendirme
gerçekleştirilmiştir. Kriterlerin seçiminde kredi tahsis bölümünde uzun süre çalışmış ve çalışmakta olan
yetkililerin görüşlerinden ve literatür çalışmalarından faydalanılmıştır. Kredi tahsis aşamasında
yararlanılan tahsis ön değerlendirme kriterleri sayesinde bankalar firmaların ihtiyacı kadar kredi limitini
uygun teminat koşulları ile sağlamaktadır. Değerlendirme kriterlerinin tahsisteki diğer bir önemi ise ne
kadarlık bir kredi riskinin finanse edilmesi gerektiği konusunda banka kredi tahsis birimindeki yetkililere
aydınlatıcı bilgiler sunmasıdır. Bu bağlamda kredi tahsisi ön değerlendirme kriterlerinin önem düzeylerinin
belirlenmesi için Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda küçük ve orta
ölçekli otel işletmelerinin kredilerinin revizesinde kredi tahsisi ön değerlendirme ana kriterlerinin önem
sırası; finansal yapı, müşteri ön kontrol, istihbarat, kurumsal kimlik ve yönetsel yapı olarak tespit edilmiştir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar, bankaların müşterilerine kredi limiti oluştururken daha çok hangi
kriterleri ön planda tuttukları konusunda önemli bilgiler içermektedir.
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GİRİŞ
KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler)’lerin tanımı ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle
birlikte net bir tanımı yoktur. Ülkemizde KOBİ'leri “250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık
net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan ve
mikro işletme (1-9 çalışan), küçük işletme (10-49 çalışan) ve orta büyüklükteki (50-249 çalışan)
işletme olarak sınıflandırılabilen ekonomik birimler ve girişimler" şeklinde tanımlamak
mümkündür (KOSGEB, 2018). KOBİ kapsamındaki otel işletmelerinin tanımı içinde bu kriterler
önemlidir. Bir otel işletmesinin KOBİ statüsünde yer aldığını anlamak için oda sayısı ya da oda
kapasitesi gibi bilgilerden de yararlanılmaktadır. Küçük ve orta ölçekteki otel işletmeleri
istihdam olanakları oluşturması, döviz gelirleri yaratması, yeni iş olanakları oluşturması, diğer
sektörlerin gelişimine katkı sağlaması gibi pek çok açıdan ekonomik büyümeyi
desteklemektedirler. Ekonomik açıdan önemli olan bu sektörlerin faaliyetlerine büyüyerek
devam edebilmeleri için öz kaynakları dışında finansman ihtiyaçları uygun banka kredileri ile
karşılanmalıdır. Küçük ve orta ölçekteki otel işletmeleri yeni yatırımlarını finanse etmek, işletme
sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak gibi nedenlerle de çalıştığı bankalardaki kredi limitini
artırmak isteyebilir ya da mevcut limitlerle ancak daha az teminatla çalışmaya devam etmek için
kredi limitlerinin ve tahsis şartlarının yeniden oluşturulmasını revize edilmesini isteyebilir.
İşletmelerin talep ettikleri yeni kredi limitlerine ilişkin kararların verilmesi, kredi talep sürecini
hızlandırması kararları bankaların kredi tahsis bölümleri tarafından gerçekleştirilir. Kredi tahsis
bölümünde görev yapan yetkililer, uzmanlar işletmelerin mali yapısını, piyasa istihbaratını,
faaliyet konusu gibi kriterleri göz önünde bulundurarak kredi limitlerinin ve tahsis şartlarının
yenilenmesine ya da eski limitlerle çalışmalarına devam etmesine yönelik kararlar verir. Bu
bağlamda tahsis aşamasında değerlendirme kriterleri oldukça önemlidir. Çalışmada kredi tahsis
sürecinde küçük ve orta ölçekteki otel işletmeleri kredi taleplerinin revizesinde veya yeniden
kredi limiti veya tahsis şartlarının oluşturulması aşamasında tahsis sürecinde göz önünde
bulundurulan ön değerlendirme kriterlerinin neler olduğunu ve bu kriterlerden hangilerinin
kredi limiti oluşturulması aşamasında daha çok etkili olduğunu tartışılmaktadır.
Çalışmada, müşteri ön kontrol, istihbarat, finansal yapı, kurumsal kimlik ve yönetsel yapı olmak
üzere dört temel kriter ile bu kriterlere ait alt kriterler bir bankanın kredi tahsis bölümünde uzun
süre çalışmış ve çalışan yetkililer ile görüşmeler neticesinde seçilmiştir. Elde edilen bilgiler AHP
(analitik hiyerarşi prosesi) yöntemi ile analiz edilmiş ve önem sırasına göre değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Çalışmanın amacı kredi tahsis sürecinde küçük ve orta ölçekteki otel
işletmelerine kredi limiti oluşturulurken tahsis aşamasında hangi kriterlerin kredi
değerlendirmelerinde ve kredi risk notu skorlamasında önemli olduğunu ortaya koymaktır.
Değerlendirme kriterlerinin önem sırası hem kredi talep eden işletmeler hem de bankalar
açısından dikkate alınmaktadır. Bankalar kredi limitlerini moralitesi iyi ve kredi ödeme ahlâkı
düzgün, bankalarla çalışması problemsiz, piyasa istihbaratı olumlu, mali yapısı güçlü, sağlam
teminat yapısına sahip işletmelere tahsis etmek isterler. Buna karar verilirken ise değerlendirme
kriterleri ile işletmelerin kredi tahsisi gerçekleştirilir. Bazen işletmelere yeni kredi limitleri
oluşturulur, bazen kredi limitleri artırılır bazen de kredi limit artışı veya kredi limitinin tahsis
edilmesi uygun bulunmayabilir. Kredi tahsis yetkilisi ya da yöneticisi ön değerlendirme kriterleri
ile kredi teklifinin banka kredi politikaları açısından uygun olduğunu tespit eder ve limitler bu
şekilde oluşturulur veya oluşturulmaz.
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BANKALARDA KREDİ TAHSİS ve ÖNEMİ
Kredi tahsis, bankalarda kredi teklifinde bulunan müşterilerden temin edilen finansal olan ya da
olmayan veriler, sektörel, politik, makro ekonomik ve küresel gelişmeler çerçevesinde, ilgili
bankacılık kanuna, banka yönetmeliğine, politika ve teminatlarına bağlı kalarak, müşteriye en
uygun krediyi vade ve sağlam teminat yapısıyla tesis edilmesi sürecidir (Yazıcı, 2010:24).
Bankalar için krediler önemli bir gelir kaynağıdır. Bundan dolayı kredi taleplerini
değerlendirilirken bankalar oldukça titiz ve dikkatli davranırlar. Kredi tahsis süreci kredi
talebinde bulunan banka müşterisinin yerinde ziyaret edilmesi ile faaliyetlerinin gözlemlenmesi,
tahsis aşamasında gerekli olan önemli evrakların temin edilmesi, ön kontrol incelemesinde
müşterinin bankalarla yada sektördeki diğer müşterilerle çalışma biçiminin araştırılması, mali
verilerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi, piyasa istihbaratının dikkatli yapılmasının ardından
tahsis komitesinde ilgili kredi talebinin değerlendirilmesiyle bir karara varılması aşamalarını
kapsamaktadır.
Kredi tahsis aşamasında kredi teklifi yeni ve ilk kez çalışılacak bir müşteriye ait olabilir veya
bankayla çalışması devam eden kredili müşterinin mevcut kredi limitlerini yeni teminat ve tahsis
şartları ile revize etmek istediği bir teklif olabilir, ya da bankayla çalışması devam eden ama kredi
limit artışı talebi ile teminat ve tahsis şartlarının revize edilmesi şeklinde bir kredi teklifi de
olabilir. Kredi komitesi bankanın kredi politikaları yönetmeliği ve kredi tahsis ön değerlendirme
kriterleri kapsamında müşterinin kredi talebini onaylayabilir, yeni limitler, yeni teminat koşulları
ve tahsis şartları ile çalışılmasını uygun bulabilir. Komite kararı ile müşterinin eski limitlerle
çalışılması da uygun bulanabilir veya komite kredi teklifini uygun bulmayıp ret edebilir.
Kredinin etkin biçimde verilmesi hem güvenilir hem de iyi tanımlanmış kredi verme kriterlerinin
belirlenmesiyle oluşur. Bu kriterler, bankaların kredi faaliyetlerini verimli bir şekilde
yürütebilmelerine olanak tanımaktadır. Bankalardan kredi almak isteyen kişi veya işletmeler,
banka tarafından belirlenmiş bu kriterler ışığında incelemeye alınır ve yapılan değerlendirme
sonucunda uygun bulunanlar kredilendirilir (Girginer, 2008: 133). Kredilendirme sürecinde
özellikle müşterilerden talep edilen evraklarda eksiklik olmaması, müşterinin iyice tanınması
değerlendirme kriterleri açısından oldukça önemlidir. Müşterilerden eksik bilgi ve evrakların
alınması, istihbaratın dikkatli ve doğru yapılmaması kredi limitlerinin yanlış oluşturulmasına,
teminatların yanlış belirlenmesi, kredi türünün, vadesinin, çalışma koşullarının hatalı oluşması
sorunlarına yol açabilmektedir.
Şekil 1. Kredi Tahsisi- İyi Kredi
İstihbarat ve
Mali Analiz

Kredi Tahsis

Kredi İzleme

Kaynak: Kocameşe, 2006:43
Şekil 1’de belirtildiği üzere iyi kredi, istihbarat ve mali analizlerin kredi tahsis sürecinde dikkatli
ve titiz bir şekilde yapılmasıyla ihtiyaca uygun kredi tahsisin gerçekleştirilmesi sonucunda
oluşturulmaktadır. Kredi tahsisin titiz bir şekilde yapılması ile bankaların kredi risklerinden
korunmasını sağlanarak krediler sorunsuz bir şekilde izlenebilecektir.
Ülkemize önemli döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün gelişmesi için otel işletmelerinin
yatırım ve finansman ihtiyacının karşılanması gerekir. Otel işletmelerinin finansman
gereksinimi; ilk yatırım sırasında, mevcut tesislerinin genişletilmesi ve giderlerinin karşılanması
aşamasında doğmaktadır (Küçükaltan ve Eskin, 2008:158 ve 161). Otel işletmelerinin finansman
ihtiyaçlarını karşılamak için ağırlıklı olarak banka kredilerini kullandıkları söylenebilir
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(Karadeniz vd., 2018). Otel işletmelerinin finansman yapıları incelendiğinde, bu işletmelerin aktif
yapılarının % 90’ını Duran Varlıklardan, % 10’nu Dönen Varlıklardan oluşmakta ve işletmenin
kuruluş ile faaliyet aşamalarında sermayeye ihtiyaç duydukları sonucu ortaya çıkmaktadır
(Çetiner, 2002:13–14). Ayrıca küçük ölçekli otel işletmelerinin yerel ekonomilerde istihdamı
artırması, yabancı sermayeyi çekme ve kültürel gelişmeye yön vermesi açısından ekonomiye
katkı sağlamaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı finansman ihtiyaçlarının bir kısmı banka kredileri
ile finanse edilmektedir. Küçük ve orta büyüklükteki bir otel işletmesinin için kredi teklifinin
revizesinin değerlendirilmesi için birçok ön değerlendirme kriterin dikkate alınması gerekir. Bu
sebeple çalışmada küçük ve orta ölçekteki otellere kredi tahsisi yapılmadan önce bankaların kredi
tekliflerini değerlendirme süreçlerinde göz önüne aldıkları kriterler belirlenmiştir. Bu ana
kriterler; “Müşteri Ön Kontrol Kriteri”, “Otel İşletmesinin Finansal Yapısı” “Otel İşletmesinin
Kurumsal Kimlik ve Yönetsel Yapı” ve “İstihbarat” olmak üzere 4 tanedir ve bunların alt kriterleri de
çalışmada dikkate alınmıştır.

LİTERATÜR TARAMASI
İşletmelerin kredi değerlendirme ve kredi tahsis sürecine yönelik literatür çalışmaları kronolojik
olarak aşağıda özetlenmiştir.
Chen ve Chiou (1999), Tayvan ülkesi için yapmış oldukları çalışmalarında “Üçgen Bulanık Sayılar”
yöntemini kullanmışlardır. Değerlendirme kriteri olarak finansal oranlar, karakter ve yönetim
şartları değişkenleriyle kredi değerlendirmesi yapmışlardır. Elde edilen sonuçlar kredi
yetkililerine kredi değerlendirmede önemli bilgiler sunmuştur.
İç ve Yurdakul (2000) çalışmalarında AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) metodu ile bankalar için
bir kredi değerlendirme model önerisi geliştirilmiştir. Firmaların “subjektif kredi değerliliği,
faaliyet gösterdikleri sektörün durumu ve kredi teminatları” gibi nitel ve nicel faktörler dikkate
alınmıştır. Bankacılıkta kredi işlevinin iyileştirilmesine ve pratikleşmesine yönelik olarak
oluşturulan öneri modelinin aynı zamanda diğer sektörlerde de uygulanarak kapsamının
genişletilebileceği vurgulanmıştır.
Sekreter vd., (2004) çalışmalarında AHP yöntemini kullanarak Türkiye’de İMKB’de işlem gören
gıda sektöründeki firmaların kredibilitelerinin derecelendirilmesine yönelik bir inceleme
yapmışlardır. Yöntemde likidite, faaliyet, mali yapı, büyüme ve kârlılık oranı kriterleri
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda geliştirdikleri model ile borsada işlem gören gıda firmalarının
birbirleri ile belirlenen kriterler ve öncelikler doğrultusunda sayısal olarak
karşılaştırılabilmişlerdir.
Atan ve Maden (2005), Türkiye üzerine yapmış oldukları çalışmalarında moralite, kredi kayıt
bürosu ekran sonuçları, kefil, gelir durumu, iş durumu, mal varlığı, kişisel bilgi kriterleri ve 20
alt kriter seçilmiştir. Bu değerlendirme kriterleri AHP yöntemi ile incelenmiştir. Analizden elde
edilen bilgiler bankalara bireysel ve kurumsal müşterilere kredi vermek veya vermemek
konusunda değerlendirme yapma seçeneğini sunmaktadır.
Girginer (2008) çalışmasında AHP yöntemi ile kamu ve özel bankaların ticari kredi taleplerini
incelemede dikkate aldıkları kriterler ve bu kriterlerin ağırlıklarını değerlendirmiştir. Mali,
yönetsel, sektörel ve istihbarat kriterleri Ticari kredi başvurularının değerlendirmesinde kamu
bankasının en çok firmanın mali yapısına, özel bankanın ise yönetsel yapı ve istihbarata önem
verdiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Aouam vd., (2009), Fas ülkesi incelenmiş ve çalışmalarında AHP ve DA (Ayrımcılık Analizi)
yöntemleri tercih edilmiştir. Kalitatif ve kantitatif değerlendirme kriterleri yardımıyla Fas
Kalkınma bankasında gerçek bir vaka çalışması kullanılmış, uygulanmış ve
doğrulanmıştır. Oluşturulan model sayesinde kredinin verilip verilmeyeceği konusunda kredi
karar vericilere bir alternatif sunulmuştur.
Akkaya ve Demireli (2010) çalışmalarında AHP sürecini kullanarak kredilendirme sürecine
ilişkin bir derecelendirme modeli oluşturmuşlardır. Türkiye için yapılan çalışmada likidite,
kârlılık, devir hızı oranları, ekonomik yapı, finansal yapı ve bunların 24 alt kriterleri dikkate
alınmıştır. Çalışma sonucunda kredi kuruluşlarının kredilendirme sürecinde kriterler içinde en
fazla faaliyet devir hızlarını göz önünde bulundurdukları, finansal yapı oranlarının ise en az
öneme sahip olduğu belirtilmiştir.
Erpolat (2011) çalışmasında AHP ve farklı bulanık sıralama yöntemlerini kullanarak aynı
sektörde faaliyet gösteren iki işletmenin ticari kredi taleplerinin değerlendirilmesinde bankalara
yol gösterebilecek bir uygulama geliştirmiştir.
Saardchom (2012) AHP yöntemi bankalarda konut kredisi taleplerinin değerlendirilmesini
araştırmıştır.
Ferreira vd., (2014) Portekiz ülkesi özelinde yapmış oldukları çalışmalarında AHP yöntemini
kullanmışlardır. Mortage kredileri için 14 risk değerlendirme kriteri (meslek, yaş, medeniyet
durumu, ülkenin ekonomik durumu, vb.) seçilmiştir. Çalışma sonucu da benzer yöntemlerle
kıyaslama yapılmış önerilerde bulunulmuştur.
Büyükçelebi ve Coşkun (2015) Türkiye’de kredi taleplerinin değerlendirilmesi aşaması analitik
hiyerarşi süreci yaklaşımı ile incelenmiştir. AHP yönteminde, finansal yapı, sektör durumu,
yönetim ve ortak yapısı, firma ve istihbarat kriterleri ile bunların alt kriterleri kullanılmıştır.
Katılım ve mevduat bankalarının karşılaştırıldığı çalışmada ticari kredi değerlendirme sürecinde
her ikisinde de en önemli değerlendirme ana kriterinin istihbarat verileri olduğu tespit edilmiştir.
Pekkaya ve Zilifli (2016) çalışmalarında KOBİ ve Ticari işletmelerin kredi taleplerinin
değerlendirilmesi sürecinde dikkate alınan kriterlerin önem dereceleri AHP metodu ile
belirlenmeye çalışılmıştır. 7 ana kriter için değerlendirme yapılan çalışmada firmalara kredi
vermede kriterlerden sırasıyla iş hacmi-karlılık, istikrar-istihbarat, teminat-mal varlığı
kriterlerinin en çok önemli olan kriterlerden olduğu tespit edilmiştir.
Karakış ve Göktolga (2017) AHP ve TOPSIS yöntemlerinin ticari kredi taleplerinin
değerlendirilmesinde uygulanabilirliği araştırılmıştır. Kredi taleplerinin değerlendirilmesinde
firmanın mali tablolar analizi, firma ortak ve yöneticilerinin moralitesi, firma kapasitesi ve borç
ödeme performansı, sektörün ekonomik görünümü, kredi teminatları ve teminat yapısı gibi ana
kriterler ve bunların alt kriterleri belirlenmiştir. Çalışmada firmaların kredi taleplerinin
değerlendirilmesinde en etkili kriterin firma kapasitesi ile borç ödeme performansı ana kriteri
olduğu, bu kriterleri önem ağırlığı ile kredi teminatları ve teminat yapısı kriterlerinin izlediği
sonucuna ulaşılmıştır.
Hosseini ve Keshavarz (2017), çalışmalarında özel, kamu bankası, yarı özel banka gibi bankaların
hizmet kalitesi faktörleri ve maddi değerler, güvenilirlik, bilgi kalitesi, profesyonellik gibi alt
ölçütlerine göre sıralanmıştır. Bulanık analitik hiyerarşi süreci (FAHP) ve bulanık TOPSIS
kullanarak bankacılık endüstrisi değerlendirilmiştir. Her iki yöntemden elde edilen sonuçlar,
bankacılık sektöründe özel bankanın yarı özel banka ve devlet bankasından daha önemli
olduğunu göstermiştir.
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Eren vd., (2020), bankaların otel işletmelerinin kredi taleplerini değerlendirirken hangi kriterleri
dikkate aldıklarını ve bunların önem derecelerine göre sıralamalarını belirlemek için AHP ve
TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Analizde 4 ana kriter; otel işletmesinin finansal yapısı, kurumsal
ve yönetsel yapısı, sektörel yapısı ve otel işletmesi ile ilgili istihbarat ve bunlara ait alt kriterler
seçilmiştir. Elde edilen kriterlerin önem düzeyleri AHS yöntemi ile tespit edilmiştir. Modelin test
edilmesi için seçilen kriterler ve ağırlıkları dikkate alınarak kredi talep eden 10 adet otel
işletmesinin kredi başvuruları TOPSIS yönteminden yararlanılarak sıralaması yapılmıştır. Banka
açısından, en önemli ana kriterin finansal yapı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Fernando ve Siagian (2020) çalışmalarında, AHP yöntemi kullanılarak bir analiz önerilmektedir.
Kredi analizi değerlendirmesinde 5C prensipleri tercih edilir (Karakter, Kapasite, Sermaye,
Ekonomi Koşulları, Teminat). AHP Yöntemi kullanılarak yapılan karar analizinin sonuçları,
muhtemel bir borçlunun gereklilikleri karşılayıp karşılamayacağını beyan etmede doğru ve
doğru kararın belirlenmesinde ölçütlerdir. Bu, memnuniyeti artırmaya ve tüketicilere en iyi
hizmeti sunmaya yardımcı olmaktadır.
Literatür araştırmaları incelendiğinde turizm işletmelerine yönelik çalışma sayısının literatürde
oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Türk Bankacılık sektörü için yapılan çalışmalarda İç ve
Yurdakul, 2000; Sekreter vd., 2004; Atan ve Maden, 2005; Girginer, 2008; Akkaya ve Demireli,
2010; Büyükçelebi ve Coşkun 2015; Pekkaya ve Zilifli, 2016, kredi taleplerinin
değerlendirilmesinde sadece AHP yöntemini kullanmıştır. Diğer ülkeler için yapılan çalışmaların
bir kısmında kredi değerlendirme sürecinde hem AHP hem de farklı yöntemlerle
değerlendirmeler ele alınmıştır. (Chen ve Chiou, 1999; Aouam vd., 2009; Ferreira vd., 2014).
Literatürde bankaların kredi değerlendirme süreçlerinin araştırılmasında çok kriterli karar verme
yöntemlerinden AHP yönteminin ağırlıklı olarak tercih edildiği görülmektedir.

YÖNTEM
Çalışmada küçük ve orta ölçekli otel işletmelerinin banka kredi limitlerinin revizesinde kredi
tahsis ön değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi için, literatür taraması ve alanında uzun süre
çalışmış ve çalışmakta olan tecrübeli kredi tahsis yetkilileri görüşlerine başvurulmuştur. Yöntem
olarak AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) ile kriterler ve ağırlıkları belirlenmiştir. Bu yöntem, nicel
verilerin nitel verilere dönüşmesini sağlamaktadır. Yöntem kredi tahsis yetkililerinin görüşüne
göre belirlenmekte, her bir kriter için 1-9 aralığında tahsis yetkilileri tarafından değerlendirme
gerçekleştirilecektir. AHP yönteminde ilk aşamada ana kriterlerin ağırlıkları belirlenmekte, ikinci
aşamada ise ana kriterlerin her birinin alt kriterinin ağırlığı tespit edilecektir.

Kriterlerin Belirlenmesi
Analiz yönteminde kullanılan tahsis ön değerlendirme kriterleri belirlenirken literatürdeki
çalışmalar ve Adana’da örnek bir bankada tahsis biriminde görev yapmış ve yapan yetkililerden
elde edilen bilgiler çerçevesinde elde edilmiştir. Çalışmada seçilen kriterlerin belirlenmesi
aşamasında örnek bir bankanın Adana Bölge Koordinatörlüğü Kredi Tahsis ve Yönetimi
bölümünde görev yapan üç yönetmen, daha önce bu bölümde çalışmış 1 kıdemli uzman ve 1
yönetmen görüşüşünden yararlanılmıştır. Çalışmaya katkı sağlayan kredi tahsis yetkilileri
bankanın tahsis biriminde uzun süre çalışmış ve hatta bankanın farklı birimlerinde de çalışmış
alanında tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Literatür araştırması ve kredi tahsis yetkilileri ile
görüşmeler neticesinde “Müşteri Ön Kontrol”, “Finansal Yapı”, “İstihbarat”, “Kurumsal Kimlik ve
Yönetsel Yapı” olmak üzere dört temel kriter ile bu kriterlere ait 26 alt kriter elde edilmiştir.
Literatür araştırmalarından ise ana kriterlerin belirlenmesinde Girginer (2008), Büyükçelebi ve
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Coşkun (2015), Karakış ve Göktolga (2017) ve Eren, Ilgaz ve Karapınar (2020) çalışmalarından
faydalanılmıştır. Tablo 2’de kredi tahsis ön değerlendirme kriterleri detaylı bir şekilde
belirtilmiştir.
Tablo 2. Küçük ve Orta Ölçekli Otel İşletmelerinin Kredi Revizesinde Tahsis Ön Değerlendirme
Kriterleri
KOBİ Segmentindeki Otel İşletmelerinin Kredi Revizesi-Ana ve Alt Kriterler
Müşteri Ön Kontrol
Finansal Yapı
Kurumsal Kimlik
İstihbarat
ve Yönetsel Yapı
Firma yetkilerinin
Özsermaye yapısı Firmanın
İşletme müşterilerinden
moralite sorgulaması
(Girginer, 2008)
sektördeki faaliyet istihbarat
(Girginer,
(Karakış ve Göktolga,
süresi (Büyükçelebi 2008)
2017)
ve Coşkun, 2015)
Firma ortaklarının
Likidite
yapısı Firma
Satıcılardan elde edilen
moralite sorgulaması
(Karakış
ve yöneticilerinin
istihbarat
(Girginer,
(Karakış ve Göktolga,
Göktolga, 2017)
sektör
deneyimi 2008)
2017)
(Karakış
ve
Göktolga, 2017)
Firmanın kuruluşundan Net satışlardaki Firma ortaklarının Sektördeki rakip
günümüze
faaliyet değişim (Tahsis sektör
deneyimi firmalardan istihbarat
konusunun devamlılığı) yetkilisi görüşü)
(Karakış
ve (Büyükçelebi ve
(Tahsis yetkilisi görüşü)
Göktolga, 2017)
Coşkun,2015)
TCMB memzuç bilgisi Kısa
vadeli Firmanın ortaklık Çalıştığı bankalardan
(limit-risk-kanuni takip) Borç/Toplam Borç yapısı)
(Tahsis istihbarat (Büyükçelebi
(Tahsis yetkilisi görüşü)
Yapısı (Girginer, yetkilisi görüşü)
ve Coşkun,2015)
2008)
İcra, haciz, vergi borcu Dönem net kârı Firmanın personel Sektörün
ekonomik
olup olmaması (Tahsis (Akkaya
ve sayısı (Eren, Ilgaz yapısı
(Karakış
ve
yetkilisi görüşü)
Demireli,2010)
ve
Karapınar, Göktolga, 2017)
(2020)
TCMB Karşılıksız çek Stoklardaki
İşletmenin
Kredi
talebinde
kayıtları (Tahsis yetkilisi değişim (Tahsis mülkiyet durumu bulunan
müşterinin
görüşü)
yetkilisi görüşü)
(Eren, Ilgaz ve ziyareti (Tahsis yetkilisi
Karapınar, (2020)
görüşü)
TCMB Protestolu senet
Teminat durumu
kayıtları (Tahsis yetkilisi
(Pekkaya ve Zilifli,
görüşü)
2011)

Müşteri Ön Kontrol Ana Kriteri
Bu kriterin alt kriterleri; firma yetkilileri ve ortakların moralitesi, işletmenin kuruluşundan
günümüze faaliyet konusunun devamlılığı, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)
memzuç bilgisi, TCMB karşılıksız çek ve protestolu senet bilgisi, icra, haciz, vergi borcu
sorgulama kriterleridir. Tahsis yetkilisi tahsis öncesi sorgulama yaparken, kredi limiti revize
edilecek küçük ve orta ölçekli otel işletmesinin yetkilileri ve ortakların bankalarla olan çalışma
geçmişi incelenip moralitesi araştırılır. Ayrıca otel işletmesinin kuruluşundan günümüze faaliyet
konusunun devamlılığını anlamak için ticaret sicil gazetelerinden incelemeler yapılır. TCMB
memzuç bilgisinden ise otel işletmesinin diğer bankalardaki nakit veya gayri nakit toplam kredi
limitleri, toplam kredi riski, çalıştığı banka sayısı gibi bilgiler elde edilmektedir. İcra, haciz ve
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vergi borcu sorgulama ekranlarında varsa bir olumsuzluk kredi limiti oluşturulmadan gerekli
borçların ödenmesi ve icra ya da haczin kalktığına dair belgelerin temin edilmesi gerekir. Ön
kontrol sorgusu sırasında otel işletmesinin karşılıksız çek veya protestolu senet bilgilerine
rastlanır ise bunlara ait düzelmesi yapılmış bilgi ve belgeler temin edilmeli aksi halde kredinin
revizesi olumsuz sonuçlanabilir.

Finansal Yapı Ana Kriteri
Finansal yapı ile mali tablo hesap kalemleri arasında ilişki kurulması, ölçülmesi ve yorumlanması
ile işletmenin mevcut finansal yapısının değerlendirilmesi, geleceğe yönelik kararlarında,
bankaların özellikle dikkate aldığı önemli bir kriterden biridir. Finansal oranlar küçük ve orta
ölçekli işletmenin likidite yeterliliğini, borç ödeyebilme gücünü, kârlılık yapısını ve verimliliğini
göstermektedir (Büyükçelebi ve Coşkun, 2015:1010) Küçük ve orta ölçekli otel işletmesinin
finansal yapısı incelenirken alt kriterler olarak özellikle bu çalışmada işletmenin öz sermaye
yeterliliği, likidite yapısı, net satışların yıllar veya dönemler itibariyle artış ya da azalışı bilgisi,
kısa vadeli borçların toplam borçların içindeki dağılımı, kârlılık ve stoklardaki değişimdir.
Finansal yapısı güçlü olan otel işletmesi bankalarda daha düşük teminat karşılığında daha iyi
kredi limitleri ile çalışma imkânı sağlamaktadır.

Kurumsal Kimlik ve Yönetsel Yapı Ana Kriteri:
Küçük ve orta ölçekli otel işletmesinin sektördeki faaliyet süresi, firma yöneticileri ve ortaklarının
sektördeki deneyimleri, ortaklık yapısı, personel sayısı, işletmenin mülkiyet durumu ve teminat
durumu alt kriterler olarak değerlendirilmişlerdir. İşletmenin faaliyet süresinin uzun olması
sektör deki pazar gücünü faaliyetlerindeki devamlılığı işletmenin geleceği hakkında olumlu
bilgiler içermektedir. İşletmelerin ortaklarının ve yöneticilerin sektör deneyimi küçük ve orta
ölçekli otel işletmenin ilerde yapacağı yatırımlarda ve büyüme kararlarında profesyonel
projelerde yer alırken bu alandaki deneyimlerden yararlanabileceklerini göstermektedir. Otel
işletmenin tecrübeli ve yeterli sayıda personel sayısı ile hizmet vermesi ve faaliyetlerin
yürütüldüğü otel işletmesinin mülkiyetinin kendisine ait olması bankalar için işletmenin kredi
limiti revizesi talebinin onaylanması için hem güçlü teminatla çalışabilmesi hem de bankalara
borcunu geri ödemesini kolaylaştırıcı bir durum olarak değerlendirilmektedir. Otel işletmesi
ortaklarının mal varlığı ve otel işletmesinin kendisi banka kredilerinde limitlerin yenilenmesinde
teminat kısmını oluşturması açısından önemlidir.

İstihbarat Ana Kriteri
Kredilendirme sürecinde bankalar ve banka dışı yerlerden sağlanan istihbaratla yapılmaktadır.
İstihbaratta, mevcut ya da muhtemel müşteriler ile iş ilişkisi içerisinde bulunulan diğer kişilerin
kimliği ile mal varlığı, ticari ahlâk ve alışkanlıklarını gerçeğe uygun bir şekilde tespit ederek
piyasayı tanımak ve öngörülen riskleri kontrol etmek ile bilgi toplama faaliyetini anlatan bir
kavramdır. İstihbarat kredi talep eden müşterinin krediyi zamanında geri ödeme yeteneği olup
olmadığını araştırmaya yönelik yapılmaktadır. Bu açıdan müşterilerden veya satıcılardan
yapılabilmektedir. (Girginer, 2008:136). Otel İşletmesi için istihbarat sürecinde satıcılardan elde
edilen istihbarat, sektördeki rakip firmalardan istihbarat, işletmenin çalıştığı bankalardan
istihbarat, sektörün ekonomik yapısı, kredi talebinde bulunan müşterinin ziyareti alt kriterler
olarak dikkate alınmıştır. Kredi talep eden otel işletmesinin ekonomik yapısı incelendiğinde
turizmin gelişimi, turizm sektöründeki finansal sorunlar, turizm geliştirme politikaları ile bu
sektörün geleceği hakkında bilgilere sahip olunmaktadır. Bankalarda bu gelişime paralel olarak
kredi limitlerini artırıp azaltma kararı verebilir. Kredilerin geri ödenmesinde sorun yaşanıp
yaşanmayacağı konusunda bilgiler elde etmiş olurlar ve limit, tahsis şatları ve kriterler bu
bilgilere göre oluşturulur. Kredi talebinde bulunan müşterin ziyarete edilmesi tahsis açısından
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önemlidir. Müşteri ziyareti pazarlama bölümü yetkilileri, kredi talep eden otel işletmesinin
müşteri temsilcisi, şube müdürü, bölge müdürü ve bazen de kredi tahsis yetkilisinin de katılımı
ile gerçekleştirilir. Buradaki amaç eksik evrakların temin edilmesi, müşteri ön kontrol
sorgusundan ortaya çıkan olumsuzluklar hakkında bilgi ve belge temin etme, işletmenin
faaliyetlerine devam ettiğini görebilme, işletmenin konumlandığı yeri yerinde ziyaret etme ve
gerçekten böyle bir otel işletmesinin olduğunu anlama, mali verilere yansıyan veya yansımayan
yönleri ortaklar ya da yöneticilerle konuşarak teyit etme, işletmenin gelecek iş planları hakkında
bilgilere sahip olma işletmeyi yakından tanıyarak gerçek kredi limiti ihtiyacını öngörmek için
gerçekleştirilir.
Bankalar küçük ve orta ölçekli otel işletmelerinin kredi limitlerini revize ederken müşteri ön
kontrol sorgusunda moralitesi sorunsuz olan bankalarla çalışmasında kredi ödemeleri düzenli
ve bankalarla çalışması problemsiz olan, mali verilerde finansal yapısı güçlü, piyasa istihbaratı
sağlam olan otel işletmeleri için tahsis sorunsuz gerçekleştirilir. Bu değerlendirme kriterleri ile
işletmelere yeni kredi limitleri oluşturulur, bazen kredi limitleri artırılır. Bazen de eğer tüm ana
ve alt kriterlerde sorun var ise kredi riskli görüldüğünden kredi teklifi uygun bulunmaz. Küçük
ve orta ölçekli işletmeler açısından ise değerlendirme kriterleri baz alınarak eksiklikler
giderilmekte, tespit edilen moralite olumsuzlukları ile örneğin devlete ödenmeyen bir vergi
borcu, karşılıksız çıkan bir çek, gecikmiş bir kredi borcu ya da takip var ise bu olumsuzluklara
ilgili düzeltilmeleri yapıp gecikmiş borçlar, karşılıksız çekle ilgili gerekli düzeltme aksiyonları
aldığında talep ettiği kredi limitini bankalardan kolayca oluşturabilir ve kredi teklifi ret edilmez.
Ayrıca değerlendirme kriterlerini dikkate alarak eksik olduğu finansal alanları güçlendirir ise
bankalarla daha az teminatla ama daha yüksek bir kredi limitiyle çalışma fırsatı yakalamış olur,
böylece kredi limiti daha iyi şartlarla revize edilmiş olur.

Kredi Revizesinde Bankaların Kredi Tahsis Ön Değerlendirme Kriter Ağırlıklarının
Belirlenmesi: AHP Analizi
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), ilk kez 1968 yılında Myres ve Alpert tarafından açıklanmış ve
1977 yılında Saaty tarafından bir model olarak geliştirilmiştir. Bu analiz yöntemi karmaşık karar
problemlerinin çözüme kavuşturulmasında kullanılmaktadır (Yaralığlu, 2001: 131). AHP
yönteminde kredi tahsis yetkililerinin görüşü ile her bir değerlendirme kriteri 1 -9 aralığında
karşılaştırılmıştır. Bu analizin ilk aşamasında ikili karşılaştırma matrisleri ikinci aşamada ise
kriterlerin önem derecesini görmek için matris oluşturulmuş, ardından matrislerin tutarlılık
düzeyleri dikkatlice ölçülmüştür. Analiz işlemi ana ve alt kriterler olmak üzere iki aşamalı olarak
gerçekleştirilmiştir. Analizden elde edilen sonuçlarla kriterlerin önem düzeyleri ortaya
konmuştur. İkili karşılaştırmalarda kullanılan önem dereceleri ölçeği Tablo 3’de belirtilmiştir.
Tablo 3. AHP Analizi- Önem Dereceleri Ölçeği
Önem
Dereceleri
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Tanımlar

Açıklamalar

Aynı derecede öneme sahip
Orta derecede öneme sahip

İkisi de aynı derecede önem taşımaktadır.
Biri diğerine göre orta düzeyde önem taşımaktadır.

Kuvvetli derecede öneme
sahip
Çok
kuvvetli
derecede
öneme sahip
Aşırı derecede öneme sahip

Biri diğerine göre kuvvetli derecede öneme sahiptir.

Ara değerler

Tercih değerleri birbirine yakın ise kullanılmaktadır.

Biri diğerine göre çok daha kuvvetli önem taşımaktadır.
Biri diğerine göre aşırı derecede önem taşımaktadır.

Kaynak: Saaty, 1990:15.
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İkili karşılaştırma matrisi Tablo 4’te belirtildiği üzere, wi/wj terimi, i kriterinin j kriterine göre ne
kadar önemli olduğunu işaret etmektedir. Eğer kriterin önem değeri 5 ise, i kriteri j kriterine göre
daha kuvvetli düzeyde önemlidir ve j kriteri i kriterine göre 1/5 düzeyinde önemlidir (Vargas,
1990).
Tablo 4. Kriterlere İlişkin İkili Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması
Kriter 1
Kriter 2
Kriter 1
w1 / w1
w1 / w2
Kriter 2
w2 / w1
w2 / w2
Kriter..j
wi / w1
wi / w2
Kaynak: Vargas, 1990: 4.

Kriter..j
w1 / wj
w2 / wj
wi / wj

Kredi revizesi kredi tahsis ön değerlendirme kriterleri için ikili karşılaştırma matrisi
oluşturmasının ardından önem matrisi oluşturulmaktadır. Bu matris her bir kriterin sütun
toplamına kriter değerinin bölünmesi ile elde edilmektedir. İlgili sütunların ortalaması
sonucunda edilen önem düzeyleri, nihai sıralama hakkında bilgi vermektedir. Söz konusu ana
kriterlerin alt kriterlerinin nihai sıralaması ise, her bir kriterin önem düzeyinin alt kriterlerin
önem düzeyle çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.
AHP yönteminde, ikili karşılaştırma yargılarının tutarlılığı oldukça önemlidir. Tutarlık oranını
ölçmek için çalışmada Saaty’ın önerdiği tutarlılık oranı dikkate alınmıştır. Tablo 5’te rassal indeks
göstergeleri yer almaktadır.
Tablo 5. Rassal İndeks (RI) Serisi Tablosu
N 1 2
3
4
5
6
7
RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32
Kaynak: Saaty, 1980: 21.

8
1,41

9
1,45

10
1,49

11
1,51

12
1,48

13
1,56

14
1,57

15
1,59

Tutarlılık oranı değeri 0,10’dan küçük ise ilgili matris tutarlıdır ve kabul edilmektedir (Öner ve
Ülengin, 1995:1109).

AHP ANALİZİ BULGULARI
Literatür taraması ile elde edilen kriterlerin ağırlıklarının analizinde öncelikli olarak banka kredi
tahsis yetkililerinin görüşü ile kriterlerin puanlaması (1-9) istenmiştir. Bu yetkili kişiler ana kriter
ve alt kriterler olmak üzere kriterleri puanlamıştır. Daha sonra bu değerlerin ortalaması ile karar
matrisi oluşturulmuştur. İlk olarak analiz uygulaması ana kriterler üzerinde (müşteri ön kontrol,
finansal yapısı, kurumsal kimlik ve yönetsel yapı ve istihbarat) gerçekleşmiştir. Daha sonra her
kriterlerin alt kriterleri için karar matrisleri oluşturulmuştur. Daha sonrasında, tahsis yetkilisinin
görüşlerinin ortalamaları alınarak elde edilen karar matrisinin tutarlılık düzeyi hesaplanmıştır.
Tutarlılık düzeyinin 0,1 seviyesi civarında olması istenmektedir. Analiz sonucunda tüm
matrislerin tutarlılık düzeyi bu değerin altındadır. Söz konusu kriterlerin önem düzeyleri, nihai
sıralamaları ile tutarlılık seviyeleri aşağıdaki Tablo 6 da özetlenmiştir.
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Tablo 6. Ana Kriterlerin Önem Düzeyi, Tutarlılık Oranı ve Nihai Sıralama
Ana Kriterler

Önem Düzeyi

Sıralama

0,283137335
0,538496892
0,051579254
0,126786519

2
1
4
3

Müşteri Ön Kontrol

Önem Düzeyi

Sıralama

Firma Yetkilerinin Moralitesi
Firma Ortaklarının Moralitesi

0,113531906
0,11690119

4
3

Firmanın Faaliyet Konusunun Devamlılığı

0,035870785

7

TCMB Memzuc Bilgisi

0,076132595
0,252967668
0,35772926
0,046866596

5

Önem Düzeyi
0,086919007
0,307582418
0,073384208
0,234261294
0,152673993

Sıralama
5
1
6
2
3

0,14517908

4

Önem Düzeyi

Sıralama

0,14763235
0,117049505
0,289735555
0,12605185
0,066765888
0,045156674
0,207608177

3

Önem Düzeyi
0,081592389
0,30529304
0,091149776
0,35998779
0,217344322
0,079754782

Sıralama
5
2
4
1
3
6

Müşteri Ön Kontrol
Finansal Yapı
Kurumsal Kimlik ve Yönetsel Yapı
İstihbarat
Tutarlılık oranı: 0,049321198 (CR < 0,1)
Alt Kriterler
1.

İcra, Haciz, Vergi Borcu Sorgusu
TCMB Karşılıksız Çek Kayıtları
TCMB Protestolu Senet Kayıtları
Tutarlılık oranı: 0,05632949 (CR < 0,1)
2.
Finansal Yapı
Öz Sermaye Yapısı
Likidite Yapısı
Net Satışlardaki Değişim
Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç Yapısı
Dönem Net Karı
Stoklardaki Değişim
Tutarlılık oranı: 0,06572177 (CR < 0,1)
3. Kurumsal Kimlik ve Yönetsel Yapı
Firmanın Faaliyet Süresi
Firma Yöneticilerinin Sektör Deneyimi
Firma Ortaklarının Sektör Deneyimi
Firmanın Ortaklık Yapısı
Firmanın Personel Sayısı
İşletmenin Mülkiyet Durumu
Teminat Durumu
Tutarlılık oranı: 0,088053571 (CR < 0,1)
4. İstihbarat
İşletme Müşterilerinden İstihbarat
Satıcılardan Elde Edile İstihbarat
Sektördeki Rakip Firmalardan İstihbarat
Çalıştığı Bankalardan istihbarat
Sektörün Ekonomik Yapısı
Kredi Talebinde Bulunan Müşterinin Ziyareti
Tutarlılık oranı: 0,066346193 (CR < 0,1)

2
1
6

5
1
4
6
7
2

Analiz sonuçlarına göre kredi tahsisi için göz önünde bulundurulan önem sırasıyla ana kriterler;
finansal yapı, müşteri ön kontrol, istihbarat, kurumsal kimlik ve yönetsel yapı olarak
sıralanmıştır. İlk ana kriter olan müşteri ön kontrol kriterine ilişkin alt kriterlerin önem
düzeylerine göre sırası; TCMB karşılıksız çek bilgileri, icra, haciz ve vergi borcu kriteri, ortakların
moralitesi, yöneticilerin moralitesi, TCMB memzuç (limit, risk ve kanuni takip) bilgisi, protestolu
senet bilgisi ve faaliyet konusunun devamlılığıdır. Finansal yapı ana kriterinin alt boyutları önem
düzeylerine göre; likidite, borçlanma yapısı, dönem net kârı, stoklardaki değişim, öz sermaye ve
net satışlardaki değişim olarak sıralanmıştır. Kurumsal kimlik ve yönetsel yapı kriterinin alt
kriterlerinin önem düzeyleri sırasıyla; otakların deneyimi, teminat durumu, faaliyet süresi,
ortaklık yapısı, yöneticilerin deneyimi, personel sayısı, işletmenin mülkiyet durumudur. Kredi
tahsisinde göz önünde bulundurulan son ana kriter olan istihbarat kriterine ilişkin alt kriterlerin
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önem düzeyi sıralaması ise; bankalardan istihbarat, satıcılardan istihbarat, sektörün ekonomik
yapısı, rakip firmalardan istihbarat, müşterilerden istihbarat, müşteri ziyareti olarak tespit
edilmiştir.
Kredi tahsis aşamasında yararlanılan yukarıda açıklanan ön değerlendirme kriterleri ile bunların
önem derecesine göre sıralanması bankalara otel işletmesinin ihtiyacı olan kredi limitini uygun
teminat koşullarıyla kısa sürede tahsis edebilmelerini sağlayacaktır. Bankalardan kredi talebinde
bulunan küçük ve orta ölçekli otel işletmelerin banka kredi limitlerinin revizesinde bankaların
öncelikli dikkat ettiği kriterlerden biri finansal yapıdır. Dönem net kârlılığının, net satışların yıllar
itibariyle artış göstermesi, donuk alacaklarının olmaması vb., değerlendirmelerle ve aktarmaarındırmalarla kredi tahsis yetkili tarafından finansal yapısının güçlü olup olmadığı tespit
edilebilir. Finansal yapısı güçlü olan otel işletmesinin ön kontrol incelemesi sonucunda işletme
için olumsuzluk yaratacak karşılıksız çek bilgisinin olmaması, ödenmemiş herhangi bir vergi
borcu, icra ve haciz bilgisine rastlanmaması, diğer bankalarla çalışmalarında kanuni takip veya
kredi geri ödemelerinde problem yaşanmaması vb. otel işletmesinin kredi limitlerinin
revizesinde kredi tahsisi olumlu yönde etkiler. Ayrıca istihbarat kriteri ile işletmenin bugünü,
yarını ve geleceği hakkında bilgi sahibi olunmasını işletmenin faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde
devamlılığını ölçmede önemlidir. Kurumsal ve yönetsel yapısı ise sektördeki rakiplerine göre
konumunu, işletmenin faaliyetlerindeki profesyonelliğini, değişen koşullara uyum sağlayabilme
kabiliyetine karar vermede bankalara bilgi sağlamış olacaktır. Tüm bu kriterlerin olumlu olması
kredi tahsis süreçlerinin hemen sonuçlanmasına, kredi limitlerin hızlı bir şekilde revize
edilmesine, limitlerin talep edildiği gibi onaylanmasına ve daha kolay tahsis şartlarının
belirlenmesine olanak sağlaması açısından önemlidir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Kredi talebi işlemlerinin başlamasından kredi limitlerinin oluşturulmasına kadar gerçekleştirilen
işlemler kredi tahsis süreçlerini oluşturur. Kredi değerlendirme, kredi tahsis ve kredi yönetimi
süreçleri bankaların faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütebilmeleri açısından hızlı, dikkatli ve
doğru bir şekilde yapılmaktadır. Kredi talepleri incelenirken kredi talebinde bulunan müşteriye
ait banka ve piyasa istihbaratının doğru yapılması çok iyi araştırılması ve mali verilerinin detaylı
bir şekilde derinlemesine incelenmesi gerekir. Kredi tahsis süreci kredi talebinde bulunan
müşterinin ziyaret edilmesi, tahsis aşamasında gerekli olan evrakların temin edilmesi, ön kontrol
süreciyle müşterinin moralitesinin derinlemesine araştırılması, mali analizler, piyasa
istihbaratının yapılması, tahsis komitesi ile kredi talebinin değerlendirilip bir karar varılması
aşamalarından oluşmaktadır. Tüm bu aşamalar yeni kredi talebi, mevcut kredi limitlerinin revize
edilmesi ya da limit artışı talepleri için gerçekleştirilir. Kredi komitesi kararı ile işletmelerin kredi
talebi limit artışı ile revize edilebilir, eski limitlerle çalışılması uygun bulunabilir ya da kredi
teklifi ret edilebilir. Kredi komitesi söz konusu bu kararları ön değerlendirme kriterleri ve
bankanın kredi politikaları çerçevesinde almaktadır. Bu çalışmanın amacı, bankaların küçük ve
orta ölçekteki otel işletmelerinin kredi limitlerini revize ederken tahsis aşamasında göz önünde
bulundurdukları ön değerlendirme kriterlerinin neler olduğunun açıklamak ve bu kriterlerin
önem derecesini belirlemektir. Bu amaçla müşteri ön kontrol kriteri, finansal yapı kriteri,
istihbarat kriteri ile kurumsal kimlik ve yönetsel yapı kriteri olmak üzere 4 ana kriter ve bu ana
kriterlere ait 26 alt kriterleri seçilmiş ve bu kriterler AHP yöntemi analiz edilmiştir. Kredi tahsis
aşamasında yararlanılan tahsis ön değerlendirme kriterleri bankalara firmaların ihtiyacı kadar
kredi limitini uygun teminat koşulları ile tahsis etmeleri için önemli finansal bilgiler içermektedir.
Ayrıca ön değerlendirme kriterlerinden elde edilen bilgilerle kredi tahsis komitesi bankanın ne
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kadarlık bir kredi riskini üstlenilmesi gerektiği, kredinin hangi teminat koşulları ve tahsis şartları
ile verilmesi gerektiği konusunda kararlar alabilmektedir.
Analiz sonuçlarına göre küçük ve orta ölçekli kredi tahsisi için dikkate alınan ana kriterlerin
önem sırası; finansal yapı, müşteri ön kontrol, istihbarat, kurumsal kimlik ve yönetsel yapı
sıralanmıştır. Müşteri ön kontrol ana kriterine yönelik alt kriterlerin önem sırası; karşılıksız çek
bilgileri, icra, haciz ve vergi borcu kriteri, işletme ortaklarının moralitesi, yöneticilerin moralitesi
ile TCMB memzuç bilgisi en önemli kriterler olarak belirlenirken protestolu senet bilgisi ve
faaliyet konusunun devamlılığı en az önemlilik kriteri olarak belirlenmiştir. Değerlendirme ana
kriterlerinden finansal yapı kriterine ait alt kriterlerin önem düzeyi sıralaması ise likidite, kısa
vadeli borçlar/toplam borçların yapısı, dönem net kârı, stoklardaki değişim, öz sermaye ve net
satışlardaki değişim olarak belirlenmiştir. Kredi tahsis ön değerlendirme kriterlerinden kurumsal
kimlik ve yönetsel yapı alt kriterlerinin önem düzeyleri incelendiğinde; otakların deneyimi,
teminat durumu, faaliyet süresi, ortaklık yapısı, en önemli kriterlerden yöneticilerin deneyimi,
personel sayısı, işletmenin mülkiyeti ise daha az önemli kriter olarak belirlenmiştir. Kredi
tahsisinde göz önünde bulundurulan istihbarat kriterine göre alt kriterlerin önem düzeyi
sıralaması; bankalardan, satıcılardan yapılan istihbarat, sektörün ekonomik yapısı, rakip
firmalardan, müşterilerden istihbarat en önemli kriterler olarak belirlenirken müşteri ziyaretinin
ise en az önem derecesine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Analiz sonuçlarında kredi tahsis ön değerlendirme kriterlerinin önem derecesinin ve
ağırlıklarının belirlenmesi ile bankalar kredi taleplerini değerlendirirken işletmelerin gerçek
kredi ihtiyacını kolayca belirleyebilecek, işletmelere tahsis edilecek kredinin hangi şartlarla
verilebileceğini kolayca tespit edebilecek, kredi limitlerine uygun hangi tür teminatların alınması
gerektiğine karar verebilecek ve bankanın ne kadar risk üstlenmesi gerektiği konusunda daha
sağlam kararlar verebilecektir. Aynı zamanda kredi talep eden otel işletmeleri de bu
değerlendirme kriterlerinin önem sırası ile gerekli aksiyonları alabilecektir. Kredi talebinde
bulunan küçük ve orta ölçekli otel işletmelerin kredilerinin istedikleri şartlarda ve limitlerde
onaylanması için bu önem sırasına göre belirlenmiş değerlendirme kriterlerindeki zayıf ve eksik
yönlerini geliştirmelerine, olumsuzluk oluşturan durumları ise düzeltme konusundaki çabalarını
artırıcı faaliyetlerde bulunmalarına neden olabilecektir. Tüm bu ana değerlendirme kriterlerinin
ve alt kriterler ile ilgili incelemelerin olumlu sonuçlanması kredi tahsis süreci sürelerinin
kısalmasına, kredi limitlerin daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasına, limitlerin ise talep edildiği
gibi onaylanmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca bankaların kredi değerlendirilmesinde özellikle
karar verme sürecindeki hataların önüne geçilmesi konusunda yol göstericidir., AHP Yöntemi
kullanılarak yapılan karar analizinin sonuçları ile muhtemel bir kredi borçlunun gereklilikleri
karşılayıp karşılamayacağını ölçmede doğru kararın belirlenmesinde yardımcı olabilecektir. Bu
durum kredili müşterinin memnuniyeti artırmaya ve bankaların müşterilerine en iyi hizmeti
sunmasına yardımcı olur
Literatür incelendiğinde çalışmaların genellikle bankalardan talep edilen kredilerin
değerlendirme aşamaları ile bankaların bireysel, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve ticari
işletmelere tahsis edilen kredilerin değerlendirme kriterleri üzerinde yapılan araştırmaların
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu çalışmada küçük ve orta büyüklükteki özellikle
otel işletmelerinin örnek olarak seçilmesi, bu işletmelerin kredi limitlerinin revizesinin tercih
edilmiş olması ve bu süreçte banka kredi tahsis ön değerlendirme kriterlerinin gerekliliğinin
vurgulanması sonucunda çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca
çalışmanın farklı sektörlere ilişkin yapılacak çalışmalarda da kredi tahsis ön değerlendirme
kriterlerinin kapsamı genişletilerek uygulanması ve çalışmanın farklı yöntemlerle de analiz
edilebilmesi açısından yeni araştırmalar için faydalı olacağı söylenebilir.
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Öz
Son dönemlerde hızlanan teknolojik gelişmeler tüketicilerin satın aldıkları bir ürüne ilişkin
deneyim ve düşüncelerini online ortamlarda paylaşmalarını kolaylaştırmıştır. Turizm
ürünlerinin sahip olduğu önceden değerlendirilmesi güç soyut özellikler ise ziyaretçilerin
seyahat planlarını oluşturma sürecinde tüketici yorumlarına daha fazla önem vermesine neden
olmuştur. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, ziyaretçilerin Göbeklitepe hakkında TripAdvisor
sitesine bıraktığı yorumların değerlendirilmesidir. Çalışmada veriler, içerik analizi yöntemiyle
çözümlenmiştir. 19 Şubat 2021 tarihine kadar bırakılan 518 yorumun tamamı analiz edilmiştir.
Yorumlar, 2013-2020 dönemine aittir. Sonuç olarak olumlu düşüncelerin olumsuz düşüncelerden
bir hayli yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sinevizyon gösterisi, etkileyicilik, muhteşemlik ve
olağanüstü tarihsel ortam, vb. kavramlar olumlu izlenimler arasında belirtilmektedir. Olumsuz
düşüncelerin başında uygulanan ücret politikası gelmektedir. Ziyaretçiler hem giriş ücretinin
hem de satışa sunulan kimi ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğunu ifade etmektedirler. Yetersiz
otopark, münferit gezginlere rehberlerin eşlik etmemesi, süregiden kazılar, giriş ve gezi alanı
arasındaki mesafede insani ihtiyaçların giderilememesi vb. şikayetler dillendirilmekte olup,
olumsuz deneyimlere sebep olmaktadır.
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Abstract
Recent technological developments have made easier for consumers to share their experiences
and thoughts online. In addition, online comments are suitable when making travel plans.
Moreover, the awareness of comments on a tourist site is a benefit for both visitors and managers.
In this context, the purpose of the study is to evaluate the comments made by visitors about
Göbeklitepe on the TripAdvisor site. In the study, the data were analyzed by content analysis
method. All 518 comments made until 19 February 2021 have been analyzed. Reviews are for the
period 2013-2020. Expressed positive thoughts are considerably higher than negative thoughts.
Cinevision show, impressiveness, grandioseness and extraordinary historical setting, etc.
concepts are mentioned among positive impressions. The most important negative opinion is the
applied wage policy. Visitors state that both the entrance fee and the prices of some products
offered for sale are high. Visitors complain about insufficient parking, lack of tourists guides for
individual travelers, ongoing excavations, inability to meet humanitarian needs in the distance
between the entrance and the excursion area. These complaints cause negative experiences.
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GİRİŞ
Son dönemlerde kültür turizminin, deniz-kum-güneş olarak adlandırılan kitle turizmine bir
alternatif olarak artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Öyle ki, 2023 stratejik turizm planında
kültür turizmi faaliyetlerinin arttırılması GAP Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi adlı başlıkta
öngörülmektedir. Kitle turizmine alternatif olarak farklı turizm deneyimleri yaşamak isteyen
gezginler tarihi ve arkeolojik alanları ziyaret etmekte ve ziyaretlerine ilişkin deneyimlerini online
ortamlarda paylaşmaktadır.
Gelişen teknoloji ile birlikte internetin turizm ile ilgili bilgi arayışında önemli bir konuma gelmesi,
gezginlerin seyahat planlamalarında başvurabilecekleri birçok online platformun ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Bu platformlar arasında en yaygın olarak kullanılanlardan birisi de
TripAdvisor’dır. TripAdvisor ziyaretçilerin turizm ürünlerine ilişkin deneyimlerini
paylaşabildiği ve diğer ziyaretçiler tarafından paylaşılan deneyimleri inceleyebildiği bir
platformdur. TripAdvisor gibi platformlar sayesinde sosyal medya, turizm ürünleri hakkında
bilgi edinimini kolaylaştıran önemli bir unsur haline gelmiştir (İmre, 2020). Günümüzde, turizm
ürünlerine ilişkin online platformları kullanarak veri elde edilmesi yaygınlaşmıştır. Öyle ki, bu
platformlarda yer alan farklı turizm ürünlerine yönelik online yorumları içerik analizine tabi
tutarak yöneticilere yol gösterici çıkarımlara ulaşan çalışmaların yürütüldüğü görülmektedir
(Akgöz ve Tengilimoğlu, 2015; Aylan, 2019).
Turistin bir turizm ürününe ilişkin memnuniyetinin tekrar ziyaret ve başkalarına tavsiye etme
niyeti üzerinde etkili olduğu bilinmektedir (Cohen, Prayag ve Moital, 2014). Öte yandan, turist
akışının sürekliliğinin sağlanmasının turist memnuniyetine bağlı olduğu da ifade edilmektedir
(Aylan, 2019). Bununla birlikte, kimi turizm alanlarının hizmet sunumunda memnuniyeti
olumsuz yönde etkileyecek birtakım eksiklikler bulunabilmektedir. Bu eksikliklerin online
yorumlar aracılığı ile tespit edilmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi müşteri
memnuniyetinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa’da bulunan ve Dünya Miras Listesi’ne girmeye hak kazanmış
Göbeklitepe’ye ilişkin TripAdvisor üzerinde bulunan yorumların içerik analizi yöntemi ile
değerlendirilmesidir. Böylece Göbeklitepe turistik alanında müşteri memnuniyetini olumlu ve
olumsuz yönde etkileyen unsurların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgular müze
yöneticilerine ziyaretçi memnuniyetinin sağlanması konusunda yol gösterici bilgiler
sunmaktadır. Ayrıca, çalışma Göbeklitepe özelinde ziyaretçilerin çevrimiçi yorumlarını analiz
eden ilk araştırma olması nedeniyle önemli sayılabilir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Küreselleşme olgusu ürünlerin, sermayenin, bilginin ve insanların uluslararası düzeyde
dolaşımını hızlandırmış ve dünyanın küresel bir köy haline gelmesini sağlamıştır. Bilginin hızlı
bir şekilde anlık olarak yayılması tüketicileri de etkilemiştir. Web 2.0 sayesinde internet ve sosyal
medya kullanıcıları istediği her yerden istediği anda ve istediği konuda bilgiye erişebilmektedir
(Arkadaş ve Ayyıldız, 2020). Bu gelişmeler turizm sektöründe de bir takım dönüşümlere neden
olmuştur (Şahin, Çolakoğlu, Kılıçdere ve Atay, 2020). Başka bir deyişle internetin ve sosyal
medya kullanımının önemi turizm alanında kendini hissettirmektedir. Turizm ile ilgili online
platformlar sayesinde istenilen bilgiye anlık olarak ulaşılabilmektedir. Ayrıca ziyaretçilerin
online platformlar üzerinden deneyimlerini paylaşmaları (Göral, 2015) turizm ürünlerine ilişkin
olumlu ve olumsuz yönlerin hızlı bir şekilde yayılmasına neden olarak (Arkadaş ve Ayyıldız,
2020) tüketici karar sürecini etkilemektedir (İnanır ve Ongun, 2019). TripAdvisor, Booking.com,
Trivago vb. online platformlar hem tüketiciler hem de hizmet sağlayıcıları için zengin içerikler
sunmaktadır (Cheng, Fu, Sun, Bilgihan ve Okumus, 2019).
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Online platformların turizm alanında önemli bir konuma gelmesi online yorumları veri olarak
kullanan çalışmaların artmasını da sağlamıştır. Literatür incelendiğinde destinasyonlara (Belli ve
Çolak, 2017; Ongun ve İnanır, 2019) müzelere (Arıca ve Yeşilyurt, 2018; Korkmaz, 2020; Ongun
vd., 2020) yiyecek-içecek işletmelerine (Oğuzbalaban, 2020; Yiğit ve Şahin Perçin, 2020),
konaklama işletmelerine (Arkadaş ve Ayyıldız, 2020; Çoban, Yetgin ve Çoban, 2019;
Tengilimoğlu ve Öztürk, 2020; Yavuz, 2020), çiftliklere (Özdemir, Akyürek ve Kutukız, 2019) ve
havayolu işletmelerine (Arslan, Yüksel, Yılmaz ve Güreş, 2020; Güngör, Yücel Güngör ve Doğan,
2019) ilişkin online yorumları içerik analizi yöntemi ile inceleyen çalışmalar görülmektedir.
Dolayısıyla online yorumların sadece yiyecek içecek ve konaklama işletmeleri açısından değil,
diğer turizm ürünleri açısından da önemli bilgiler içerdiği söylenebilir.
Buna karşın tarihi alanları araştırma konusu edinen çalışmalar oldukça kısıtlıdır (Kaya ve Aylan,
2020; Köroğlu vd., 2014; Özen, 2021; Topsakal, 2019). Dahası, Dünya Miras Listesinde yer alan
Göbeklitepe hakkında bu tarz bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu durum literatürde bir eksiklik
olarak nitelendirilebilir. Bununla birlikte, benzer yöntemleri kullanarak farklı kültürel alanları
değerlendiren araştırmalar literatürde mevcuttur. Özellikle tarihi yerler bağlamında, çevrimiçi
yorumların değerlendirilmesi ile önemli bulguların elde edildiği görülmektedir. Örneğin,
Topsakal (2019) araştırmasında, Malatya Arslantepe Höyüğünü ziyaret edenlerin yarısından
fazlasının alanı mükemmel olarak nitelendirdiğini bulgulamıştır. Benzer bir çalışmada,
ziyaretçilerin çoğunluğunun Ulubey Kanyonlarına yönelik yaşadıkları deneyimden memnun
kaldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, ziyaretçilerin kanyonu ziyaret etmeyi planlayanlara tavsiyede
bulundukları da belirlenmiştir (Aylan, 2019).
Dülgaroğlu ve Atay (2019) ise, Troya Ören Yeri’nin destinasyon kişiliğini tespit etmek amacıyla,
TripAdvisor’a bırakılan yorumları içerik analizine tabi tutmuş ve sonuç olarak Troya Ören Yeri
destinasyon kişiliğinin samimiyet, heyecan, yetkinlik ve sertlik boyutlarından meydana geldiğini
tespit etmiştir. Buna ek olarak, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Dünya Miras alanına
ilişkin TripAdvisor üzerinde bulunan yabancı ziyaretçi yorumlarını metin madenciliği
yöntemleriyle çözümleyen Özen (2021), ücret ve kalabalık gibi olumsuz durumların yanı sıra
doğal güzelliğe vurgu yapılan olumlu durumları da tespit etmiştir.
Ankara’daki tarihi Ulucanlar Cezaevi Müzesini inceleyen Kaya ve Aylan (2020), misafirlerin
taşıdıkları hissiyat çeşitlerini, tatmin seviyelerini ve önerilerini belirlemek amacıyla TripAdvisor
seyahat sitesinden elde ettikleri verileri içerik analizi yöntemi ile analiz etmişlerdir. Ziyaretçilerin
beklentileri, hissiyatları, önerileri ve diğer yorumlarını dört tema altında toplayarak
kodlamışlardır. Sonuç olarak, müzenin ziyaretçilerin çoğunluğu tarafından beğenildiğini ve
ziyaretten memnun kalındığını tespit etmişlerdir. Buna ek olarak, ziyaretçiler müzenin kesinlikle
ziyaret edilmesi yönünde tavsiyede bulunmuşlardır ve fiziksel olanakların iyileştirilmesini müze
yönetimine bildirmişlerdir.
Şahin ve Şad (2019) tarafından Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 müzeye ilişkin (Ayasofya,
Topkapı Sarayı, Konya Mevlâna, Topkapı Sarayı- Harem Dairesi, İstanbul Arkeoloji, Ankara
Cumhuriyet, Antalya Demre, Nevşehir Hacıbektaş, Ankara Anadolu Medeniyetleri, İstanbul
Kariye Müzeleri) ziyaretçi yorumları içerik analizine tabi tutulmuştur. Toplamda 2224 yorum
incelenerek 687 tema oluşturulmuştur. Oluşturulan temalar koleksiyon, yönetim, işgörenler,
ücret, bina, çevre ve ziyaretçiler olmak üzere 7 ana tema altında toplanmıştır. Sonuç olarak
yorumların tamamına yakınının olumlu olduğu tespit edilirken olumsuz yorumların genel
olarak çevre, bina ve ziyaretçiler temalarında toplandığı tespit edilmiştir.
Çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Efes, Hierapolis, Troia, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Myra antik
kentine ilişkin ziyaretçi yorumlarını değerlendiren kapsamlı bir çalışmada Köroğlu ve diğerleri
(2014) içerik analizi sonucunda olumlu ve olumsuz temalar oluşturmuştur. Köroğlu ve diğerleri
(2014) elde ettiği sonuçlardan yola çıkarak her bir tarihi alan için ayrı çalışmalar yapılmasını
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önermiştir. Ayrıca zamanla değişen şartlara vurgu yaparak bu çalışmaların zaman zaman
tekrarlanması gerektiğini belirtmiştir.
Kormaz (2020) tarafından Avrupa Yılın Müzesi yarışması finalisti Çanakkale Troya Müzesine
yönelik Google haritalar paylaşımlarının değerlendirildiği bir araştırmada 1.347 adet ziyaretçi
yorumu veri olarak kullanılmış ve sonuç olarak ziyaretçilerin müzeden yüksek memnuniyetle
ayrıldıkları ve dolayısıyla başkalarına tavsiye edecekleri öngörülmüştür. İncelenen yorumlarda
Müzenin mimari yapısının, sergilenen eserlerin, teknolojik altyapının, sunuş tarzının ve bilgi
içeriğinin ön plana çıktığı bulgulanmıştır.
Wight (2020) Amsterdam'daki Ann Frank'ın Evi, Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Müzesi ve
Berlin, Almanya'daki Yahudi Müzesi olmak üzere Avrupa Holokost (felaket, soykırım) Miras
Listesinde bulunan turizm alanlarına ilişkin sosyal medya paylaşımlarını netnografi yöntemi ile
değerlendirmiştir. Ziyaretçilerin sosyal belleklerinin, değerlerinin, varoluşsal kaygılarının ve
duygularının davranışları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen
bulgulardan hareketle Holokost Mirasının yönetimine ilişkin öneriler geliştirilmiştir.
Yazıcıoğlu vd., (2020) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada Salda Gölü üzerinde aşırı
turizmin etkilerinin ve sonuçlarının TripAdvisor’da bulunan yorumlar bağlamında ele alındığı
ve sürdürülebilir turizme ilişkin öneriler geliştirildiği görülmektedir (Yazıcıoğlu, Alphan ve
Onur, 2020). İnanır ve Ongun ise (2019) Salda Gölüne ilişkin TripAdvisor’da yer alan 708 ziyaretçi
yorumunu tümevarımsal içerik analizi yöntemi ile incelemişlerdir. Sonuç olarak yörenin tabi
güzellikleri, sağlık turizmine ilişkin imkanlar, rekreasyonel etkinlikler, yerel halkın tutumu ve
gastronomik ürünler bakımından olumlu, çevresel sorunlar, yol, iletişim, turizmi işletmeleri
bakımından olumsuz düşüncelerin ifade edildiğini tespit etmişlerdir.
Belli ve Çolak (2017) Şanlıurfa’nın turizm kaynaklarına ilişkin ziyaretçi yorumlarını
değerlendirdikleri çalışmada ziyaretçilerin yüksek düzeyde memnun kaldığını tespit etmiştir.
Benzer bir çalışmada Türker ve Yaşar (2018) ise Safranbolu’ya ilişkin inceledikleri yorumlarda
olumlu temaların daha çok öne çıkmasından dolayı turizm kaynaklarına ilişkin memnuniyetin
yüksek olduğu çıkarımında bulunmuştur. Diğer bir araştırmada Türkoğlu ve Demir (2020)
Malatya’nın ulaşım imkanlarının olumlu olmasına karşın tanıtım konusunda eksiklikler
olduğunu tespit etmiştir. Thailand Phuket adasının turistik çekiciliklerinin ziyaretçiler açısından
değerlendiren Taecharungroj ve Mathayomchan (2019), misafirlerin TripAdvisor sitesine
yazdıkları yorumları analiz ederek ziyaretçi yorumları bağlamında öneriler geliştirmiştir.
Stoleriu vd., (2019) Dünya Miras Listesinde yer alan Danube (Tuna) Delta’sına ilişkin
TripAdvisor üzerinde bulunan ziyaretçi yorumlarını değerlendirdikleri bir araştırmada ziyaretçi
deneyimlerinin gene olarak olumlu olduğu ve olumlu deneyimlerin genel olarak doğa ve yaban
hayatıyla sağlanan yakın temas üzerine odaklandığı tespit edilmiştir.
İlgili çalışmalarda görüldüğü üzere online yorumlar turistik bir ürüne ilişkin ziyaretçi
deneyimlerinin anlaşılması bakımından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ziyaretçi
deneyimlerinin anlaşılması ise memnuniyetin sağlanması, turistik ürün yönetimi ve pazarlama
stratejilerinin geliştirilmesi bakımından önemli bir adımdır (Skov, Lykke ve Jantzen, 2018). Bu
bağlamda ilgili çalışmaların ziyaretçi deneyimine etki eden bileşenlere odaklandığı
görülmektedir (Stoleriu vd., 2019). Fakat ilgili literatür incelendiğinde turizm işletmeleri ve
destinasyonlar üzerine gerçekleştirilen birçok çalışma ile karşılaşılırken tarihi alanlara ilişkin
kısıtlı sayıda çalışma olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan ziyaretçi deneyimine etki eden
unsurların tespit edilerek memnuniyetin sağlanması bakımından tarihi alanlara ilişkin ziyaretçi
yorumlarını değerlendiren çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.
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Göbeklitepe Ören Yeri
Dünya Miras Komitesi öncülüğünde çeşitli kriterler göz önüne alınarak uluslar üstü niteliğe
sahip olan Dünya Miras Listesi hazırlanmıştır. Göbeklitepe 2018 yılında taşıdığı niteliklerle
listeye girebilmiştir. Göbeklitepe kültür turizmi bağlamında olağan üstü çekiciliklere sahiptir.
Son yıllarda milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Harran ovasını görebilen yüksek bir tepede bulunması, T biçiminde dikili taşlardan oluşturulmuş
daire şeklindeki yapısı, bu taşların üzerinde çok sayıda hayvan kabartmalarının bulunması, soyut
simgelerin kullanılması, zeminin Terrazzo Tabanlı bir düzlemde olması ve labirent biçimindeki
C tapınağı alanın temel özellikleri arasında gösterilmektedir (Kurt ve Göler, 2017).
Göbeklitepe ile birlikte yerleşik düzene geçişte beslenme ihtiyacından ziyade dinin (inanç) bir
itici güç olduğu görüşü elde edilen buluntularla desteklenmektedir. Stonhenge ve Piramitlerden
çok önce inşa edilmiş olan Göbeklitepe alanı 15 metre yükseklikte, 300 metre çapındadır.
Toplamda 20’ye yakın daire biçiminde oluşturulmuş alan bulunmaktadır. İçerisinde neredeyse 6
metre yüksekliğinde 40 ton ağırlığında insanı betimlediği düşünülen onlarca T şeklinde sütunlar
mevcuttur. Sütunların üzerinde kabartma tarzında sembolik anlatımlar yer almaktadır. Yapılan
değerlendirmeler, alanı M.Ö. 10,000 yıllarına tarihlendirmektedir. O günün insanlarının burada
ibadet için toplandıkları öngörülmektedir. Göbeklitepe şimdiye kadar keşfedilen insanlığın en
eski mekânsal ibadet alanıdır (Şekil 1).
Göbeklitepe’nin ne amaçla yapıldığı hakkında farklı söylemler ortaya atılmıştır. Göbeklitepe’nin
kutsal kitaplarda söz edilen Aden Bahçesi veya gökyüzü cisimlerini kolaylıkla izlemek için
yüksek yerde inşa edilmiş bir yapı olduğu söylenmektedir. Hatta buranın bir yerleşim yeri
olmadığı bazı ritüellerin gerçekleştirilmesi amacıyla bir ayin ya da toplanma merkezi olduğu
kanaati hakimdir (Özalp, 2016: 61). Öyle ki tabanının sıvı geçirmeyen özellikte olması ve su
kanallarının mevcudiyeti tanrılara kurban sunulduğunun bir işareti sayılabilir (Özalp, 2016: 65).
Schmidt (2007), Şamanizm’e ait ip uçlarından yola çıkarak, buranın ancak bir tapınma merkezi
olabileceğini söylemiştir. Dini ritüellerin gerçekleştiğinin kanıtlanabileceği fakat Şaman töreni
olduğunun kesin olarak bilinemeyeceğinden de söz etmiştir.
Avcı-toplayıcı olarak yaşamlarını idame ettiren, belirli bir inanca mensup ve tarımsal faaliyetleri
olmayan ve meskûn hayata geçememiş insanların üstün evrensel nitelikli sembolik anlatıma
sahip tapınaklar inşa etmiş olmaları, bilim adamlarını şaşırtmış olup, öteden beri yerleşik
görüşleri alt üst etmiştir (Kurt ve Göler, 2017: 1134).

Kaynak: https://www.behance.net/
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YÖNTEM
Bu çalışmada, Göbeklitepe’ye ilişkin TripAdvisor üzerinde yer alan ziyaretçi yorumlarının içerik
analizi ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, TripAdvisor üzerinde
yer alan Göbeklitepe ile ilgili yorumlar indirilerek Maxqda nitel analiz paket programı
aracılığıyla çözümlenmiştir. İlk aşamada yorumlar ilgili oldukları temalara göre araştırmacılar
tarafından manuel olarak kodlanmıştır. Toplamda 1328 kodlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha
sonra ilgili temaların yorumlar içerisinde geçme sıklıkları ve birbirleri ile olan ilişkileri ele
alınmıştır. Ayrıca yorumlar içerisinde sık kullanılan kelimelerden kelime bulutu
oluşturulmuştur.
Araştırmanın evrenini 19 Şubat 2020 tarihine kadar Göbeklitepe’yi ziyaret ederek TripAdvisor
üzerinden yorum bırakan 519 ziyaretçi oluşturmaktadır. Ziyaretçiler tarafından bırakılan 519
Türkçe yorumun tamamı 20 Şubat 2020 tarihinde indirilmiş ve araştırmaya dahil edilmiştir.
Yorumlar 2013-2020 dönemlerine aittir.
TripAdvisor’a kayıtlı milyonlarca gezgin bulunmakta olup, milyonlarca çevrimiçi yorum
bırakılmıştır (Stoleriu vd., 2019). Dolayısıyla TripAdvisor, turizm araştırmalarında güvenilir veri
elde etmek için yaygın olarak kullanılan seyahat platformudur (Şad ve Şahin, 2018). Birçok
araştırmacı verilerini buradan elde etmiştir (Eren ve Çelik, 2017; Köroğlu vd., 2017; Ongun vd.,
2020).
Çalışmada nitel analiz yöntemlerinden faydalanılmıştır. Nitel veri analizi, kimi tekniklerle elde
edilen verilerin düzenlendiği, sınıflandırıldığı, temaların oluşturulduğu ve yorumların bilimsel
esere aktarıldığı bir süreçtir. Analizde asıl maksat, sosyal gerçeklikte bulunan bilginin ortaya
çıkarılmasıdır (Özdemir, 2010). Nitel veri analizi veri metnini doğrudan aktaran betimsel biçimde
olabileceği gibi temalar ve temalar arası ilişki oluşturarak sistemli bir çıkarımda bulunma
şeklinde (içerik analizi) de gerçekleştirilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2017). Böylece, veriler
betimleme, analiz ve yorumlama sürecinden geçirilir. İçerik analizi, kimi metinlerin
muhtevasının temel öğelerini kategorileştirmek ve yorumlamak maksadıyla sistemli
incelenmesidir. Başka bir anlatımla, çeşitli türdeki yazıları kodlayarak deşifre etmek dolayısıyla
bazı çıkarımlarda bulunma tekniğidir (Bilgin, 2014).

BULGULAR
Araştırmada, kelime bulutu, kod sıklık hesaplama, kod alt kod ve kod birlikte oluşum modelleri
olmak üzere dört ayrı nitel veri analiz yöntemi ile elde edilmiş bulgulara yer verilmiştir. Kelime
bulutu ve kod sıklık hesaplama yöntemi kelimelerin ve ilgili kodların yorumlar içerisinde geçme
sıklığının tespit edilmesini sağlamaktadır. Kod alt kod modeli belirlenmiş temalara ait bahsi
geçen alt temaların tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Kod birlikte oluşum modeli, kodlanan
temaların hangi sıklıkta birlikte oluştuğunun belirlenmesini sağlar.
Kelime bulutu incelendiğinde, tarih, gerek ve Göbeklitepe gibi terimlerin sıklıkla kullanıldığı
görülmektedir. Araştırma dahilinde yapılan kodlamalarda alt ve üst kod yaklaşımı
kullanılmıştır. Üst kodlar genel bir temayı anlatırken, alt kodlar o temanın içerisinde
değerlendirilen alt temayı göstermektedir. Araştırmada 8 ana tema altında toplam 21 alt tema
oluşturulmuştur. Tablo 1’de oluşturulan ana temalar ve bu temaların yorumlarda geçme
sıklıklarına yer verilmiştir. Genel olarak, yorumların olumlu ve olumsuz düşünceler, tavsiyeler,
bilgi paylaşımı ve uyarılarla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Unesco ve Doğuş grubu temaları,
Göbeklitepe’nin UNESCO listesine alınmasının vurgulandığını göstermektedir. Ayrıca, Doğuş
grubunun alan yönetimine sponsor olduğunu belirtmektedir. Bu temalar altında herhangi bir alt

1531

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1525-1545.

tema kodlanmamıştır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, diğer temalara ait kod alt kod
modellerine yer verilirken bu iki temaya değinilmemiştir.

Şekil 1. Yorumlarda Geçen Kelimelerin Sıklıklarına Göre Oluşturulan Kelime Bulutu

Tablo 1. Kod Sıklık Tablosu
Ana Kodlar
Olumlu Düşünceler
Olumsuz Düşünceler
Potansiyel Ziyaretçilere Öneriler
Bilgi Aktarımı
Potansiyel Ziyaretçilere Uyarılar
Yöneticilere Tavsiyeler
Unesco
Doğuş Grubu
Toplam Kodlama Sayısı
Toplam Kodlanmış Belge Sayısı

Frekans
381
93
359
356
73
32
18
17

Yüzde
28,56
7,01
27,05
26,83
5,50
2,41
1,36
1,28
1.329
519

Temalara bağlı sıklık değerleri genel bir yorumlama için kullanışlı olmasına karşın, konu
hakkında kısıtlı bilgiler sunmaktadır. Oysa, kod alt kod modeliyle yorumlardan daha ayrıntılı
bilgiler elde edilmesi mümkündür. Kod alt kod modeli ilgili ana temayla birlikte oluşturulan alt
temaları göstermektedir. Şekil 2’de olumlu düşünceler ana temasına ait kod alt kod modeline yer
verilmiştir.
Paylaşılan olumlu düşüncelerin deneyim, ambiyans, konum ve olanaklarla ilgili olduğu tespit
edilmiştir. Alt temalara dahil edilemeyen farklı konular diğer alt teması içerisinde aktarılmıştır.
Olumlu düşüncelerin başında Göbeklitepe’nin ambiyansı gelmektedir. Ambiyans teması altında
görsel öğeler ve verdiği hisler ele alınmıştır. Yorumlarda geçen “tarih ötesi bir yer”, “çok mistik bir
yer”, “büyüleyici” gibi tabirler örnek olarak verilebilir.
Olumlu düşünceler temasında sık geçen bir diğer alt tema da deneyimdir. Temada, yaşanılan
deneyime ait yorumlara yer verilmiştir. Örnek olarak, “şaşırtıcı”, “heyecan verici”, “muhteşem bir
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deneyim” gibi deyişler verilebilir. Yorumlardan, ziyaretçilerin sıra dışı bir deneyim yaşadığı
çıkarımında bulunulabilir.
Konum ve ulaşım teması şehre uzaklık ve konumun özellikleri olmak üzere iki ayrı unsuru
barındırmaktadır. Alanın şehre uzak olmadığı, ulaşımın kolay olduğu ve manzarası güzel bir
konumda bulunduğu “mis gibi hava ve manzara”, “kolaylıkla bulabileceğiniz bir yer” vb. yorumlardan
anlaşılmaktadır.
Olanaklar temasında, Göbeklitepe’de yer alan tesisler, hediyelik eşya dükkânı, yiyecek içecek
satışı ve diğer imkanlara ait ziyaretçi değerlendirmelerine yer verilmiştir. Sinevizyon gösterisi,
ücretsiz otopark ve ziyaretçileri giriş kısmından kazı alanına taşıyan ücretsiz servis bu başlıkta
en sık konuşulan unsurlardır. Bu temaya örnek olarak “ücretsiz otopark mevcut”, “servis olması
güzel”, “restorandı ve kafesi var”, “hediyelik eşya satan dükkân bulunuyor”, “harika bir sinevizyon
gösterisi var” gibi söylemler verilebilir.
Son alt tema, diğer olumlu düşüncelerdir. Temada, yukarıda belirtilen temalara dahil
edilemeyecek diğer olumlu düşünceler yer almaktadır. Bilgilendirme tabelaları, müzenin işleyişi,
çalışanlar, temizlik, yerel halkın konuk severliği vb. olumlu düşünceler bu temada toplanmıştır.
“halkın konukseverliği harika”, “bilgilendirme yeterli”, “organizasyon mükemmel”, “her yer tertemiz”,
“personel ilgili” gibi ifadeler örnek olarak verilebilir.

Şekil 2. Olumlu Düşünceler Temasına İlişkin Kod Alt Kod Modeli
Yorumlar içerisinde olumlu düşünceler kadar sık olmasa da olumsuz düşüncelerde
bulunmaktadır. Olumsuz düşüncelerin hangi konularda yoğunlaştığını tespit etmek, sunulan
hizmetin iyileştirilmesi açısından önemlidir. Olumsuz düşünceyi ifade eden 93 kodlama
yapılmıştır. Bu kodlamalar dört alt temada toplanmıştır. Şekil 3’te olumsuz düşünceler temasına
ait kod alt kod modeline yer verilmiştir.
Olumsuz düşüncelerin, ücret, kazı alanı, olanaklar ve diğer olmak üzere dört alt temada
toplandığı görülmektedir. Ziyaretçiler en çok ücretler hakkında olumsuz düşünce beyan etmiştir.
Ücretler teması altında giriş ücreti ve diğer ücretler olmak üzere iki alt tema yer almaktadır. Diğer
ücretlerden ziyade giriş ücreti bağlamında daha çok olumsuz yorum yapılmıştır. “giriş ücreti çok
pahalı”, “42 TL’lik kazık fiyat”, “bilet fiyatı çok fazla” gibi söylemlerden anlaşıldığı üzere,
ziyaretçilerin giriş ücretini yüksek bulduğu söylenebilir. Ayrıca, sunulan diğer ücretler hakkında
da olumsuz yorumlar yapıldığı görülmektedir. Özellikle içecek fiyatları ve hediyelik eşya
dükkanlarında satılan ürünlerin fiyatları eleştirilmektedir.
Kazı alanına yönelik alt temada da kimi olumsuz düşüncelere yer verilmiştir. Kazı çalışmalarının
devam etmesi nedeniyle, belirli bölgelerin ziyarete kapatılması, alanın henüz çok az bir kısmın
ortaya çıkarılmış olması gibi hususlara değinilmektedir. Örneğin “inşaat alanına dönmüş”,
“kazılardan dolayı gezilebilen alan çok büyük değil”, “henüz çok sınırlı bir alan kazılmış” gibi kimi
yorumlar, bu sonucu doğurmaktadır.
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Olanaklar alt teması, ziyaretçilerin olumsuz yorumda bulunduğu temalardan birisidir. Bu tema
altında otopark, tesisler, alışveriş imkanları ve diğer hizmetlere ait olumsuz düşüncelere yer
verilmiştir. Örnek olarak “park sorunu var”, “oturacak gölgelik yok”, “rehber yok”, “asıl yerleşkede wc.
maalesef yok” gibi ifadeler verilebilir. Ücretsiz otoparkın olumlu düşünceler içerisinde sıklıkla
geçerken olumsuz düşüncelerde de yer alması park alanının yetersiz olduğunu göstermektedir.
Özellikle kalabalık olduğu dönemlerde park bahsinde sorun yaşandığı söylenebilir. Bu durumu
açıklamak için bir ziyaretçi “Her şey iyi hoş ama park sorunu korkunç hafta sonu gittim arabalar sağlı
sollu park etmişler” şeklinde yorum bırakmıştır. Bu nedenle, ziyaretin yoğun yaşandığı günlerde,
otopark yetersizdir denilebilir.
Yukarıda verilen alt temalardan hiçbirisine uymayan olumsuz düşünceler diğer olumsuz
düşünceler teması altında toplanmıştır. Bilgilendirme tabelalarının eksikliği, çok kalabalık oluşu,
çevre temizliği, buluntuların müzeye taşınmış olması gibi konular diğer olumsuz düşünceler
temasının altında toplanmıştır. Bu tema altında bulunan olumsuz düşüncelerin daha az sıklıkta
geçmesinden dolayı diğer olumsuz temalara göre daha az önemli olduğu düşünülebilir.

Şekil 3. Olumsuz Düşünceler Temasına İlişkin Kod Alt Kod Modeli
Potansiyel ziyaretçilere deneyimlerini aktararak yardımda bulunma isteği, yorum yapılmasında
etkili bir faktördür (Heyne, 2009). Bu açıdan, yorumların büyük bir bölümünde önerilere yer
verildiği görülmektedir. Ziyaretçiler, kendi deneyim süreçlerinde, beğendikleri öğeleri,
potansiyel ziyaretçilere de tavsiye etmekle, onların deneyimlerini iyileştirmeyi
hedeflemektedirler. Şekil 4’te öneriler temasının kod alt kod modeline yer verilmiştir.
Tema altında, alanın ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğu belirtilerek, potansiyel ziyaretçilerin
deneyimlerine katkı sağlayacak birtakım ipuçları verilmektedir. Bu bakımdan, öneriler hem
ziyaretçi deneyimlerini anlamak hem de potansiyel ziyaretçilerin deneyim kalitesini arttırmak
açısından önemlidir. Yorumlarda sunulan öneriler altı tema altında toplanmıştır. En yüksek
orana sahip olan, mutlaka ziyaret edin önerisidir. Dolayısıyla, buranın muhakkak görülmesi
gereken muhteşem bir yer olduğu söylenmektedir. Sıklıkla geçen diğer bir öneri ise, sinevizyon
gösterisidir. Genellikle gösteri izledikten sonra alanın gezilmesi tavsiye edilmektedir.
Öneriler kısmında dikkati çeken bir diğer husus ise, deneyim önerileri teması altında toplanan
başlıklardır. Deneyim önerileri, rehberle gezin, giriş saati ve diğer deneyim önerileri olmak üzere
üç alt temada toplanmıştır. Ziyaretçiler, alanın rehberle gezilmesinin daha uygun olacağını
düşünmektedir. Bu olayı anlatan bir ziyaretçi yorumunda şu ifadeye yer vermiştir: “Mutlaka
rehberle gitmelisiniz. Aksi takdirde taş yığınından başka bir şey göremezsiniz”. Anılan cümlelerde
anlatılmak istenen özellik, rehberin aktarmış olduğu bilgilerle kalıntıların anlamlı ve etkileyici
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hale geleceğidir. Diğer yorumlara örnek olarak “Rehber olmadan fazla bir şey anlaşılmıyor.”, “Rehber
eşliğinde ziyaret ederseniz çok daha etkileyici.” tarzında cümleler verilebilir.
Deneyim önerileri altında yer alan diğer tema ise giriş saati önerisidir. Alanın öğleden önce
gezilmesinin daha uygun olduğu görülmektedir. Öğleden sonra alanın kalabalıklaştığı ve
deneyimi olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Diğer deneyim önerileri temasında ise, üzerinde
en çok durulan husus, ziyaret etmeden önce alanın tarihi hakkında bilgi alınmasının
gerekliliğinden söz edilmesidir. “Okuyun. Ne olduğunu öğrenin yoksa sizin için sadece tastan ibaret
bir yer olur.”, “Gitmeden önce gerekli araştırmaları ve okumaları yaparsanız çok etkilenirsiniz.”
şeklindeki deyişlerden ziyaret öncesi bilgi ediniminin önemi vurgulanmaktadır. Bununla
birlikte, yakın mekanlara, hava koşullarına ve müze kart alınmasına da değinilmiştir. Kazılarda
bulunan eserlerin Şanlıurfa arkeoloji müzesine taşındığı dolayısıyla alan gezildikten sonra
müzeye de uğranılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bölge, yazları sıcak, kışları soğuk
geçirmektedir. Bu yüzden, bahar aylarında ziyaretin gerçekleştirilmesinin daha uygun olduğu
tavsiye edilmektedir. Son olarak, giriş ücretlerinin yüksek olduğundan bahisle müze kart
alınmasının ekonomik olacağı da öneriler arasındadır.

Şekil 4. Potansiyel Ziyaretçilere Öneriler Temasına İlişkin Kod Alt Kod Modeli
Yorum yazma nedenlerinden bir diğeri bilgi aktarmaktır (Khammas, 2008). Tarih, konum, ulaşım
ve giriş hakkında bilgiler aktarıldığı görülmektedir. Şekil 5 bilgi verme temasının kod alt kod
modelini göstermektedir.
Üzerinde en çok durulan konu, Göbeklitepe’nin eski tarihi olmuştur. Ziyaretçiler,
Göbeklitepe’nin tarihinden bahsederek buranın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Bilgi aktarılan bir diğer konu da ulaşımdır. Ulaşım temasında, ziyaretçilerin hem Göbeklitepe’ye
ulaşım hem de alan içerisindeki ulaşım hakkında bilgi aktardığı tespit edilmiştir. Göbeklitepe’ye
ulaşım konusunda aracı olmayanların belediye otobüsünü tercih edebileceğine değinilirken, alan
içerisinde de ücretsiz servisler olduğu ve kazı alanına bu servislerle gidilebileceği hatırlatılmıştır.
Genel olarak giriş ücretlerine değinilmiş ve müze kartın geçerli olduğu belirtilmiştir. Son olarak,
alanın konumu hakkında da bilgi aktarılmıştır. Bu temada en sık geçen ifade Şanlıurfa’ya olan
uzaklığıdır.
Ziyaretçilerin yorum yazma nedenleri arasında potansiyel ziyaretçileri uyarmak da ciddi bir
etkendir (Heyne, 2009). Ziyaretçiler, deneyimleri neticesinde elde ettikleri bilgiler doğrultusunda
potansiyel ziyaretçilere birtakım uyarılarda bulunmuştur. Şekil 6’da potansiyel ziyaretçilere
uyarılar temasının kod alt kod modeline yer verilmiştir.
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Şekil 5. Bilgi Verme Temasına İlişkin Kod Alt Kod Modeli
Kazı çalışmaları, ulaşım ve yol, ziyaret saatleri ve iklim koşulları ile ilgili yapılan uyarılar bu
temada yer almaktadır. Potansiyel ziyaretçiler en yüksek oranda devam eden kazı çalışmaları
hakkında uyarılmıştır. Bu temada kazıların henüz tamamlanmadığı bu yüzden alanın çok az bir
kısmının ortaya çıktığı vurgulanmaktadır. Örnek olarak “Kazılar nerede ise daha yeni başladığı için
çok fazla bir görsellik sunmuyor.” İfadesi verilebilir. Uyarılar temasında geçen bir diğer konu ise
ulaşım ve yol durumu ile ilgilidir. Bu tema altında yol durumu ve navigasyona ilişkin birtakım
uyarılarda bulunulduğu görülmektedir.
Diğer bir konu da Göbeklitepe’nin ziyarete kapalı olduğu saat ve zamanlar hakkındaki
uyarılardır. Burada zaman zaman tesis iyileştirme çalışmaları nedeni ile tesisin ziyarete kapalı
olduğundan ve tesisin ziyarete açık olduğu saatlerden bahsedilmektedir. Bu hususta en doğru
bilgilerin yetkili mercilerden alınarak ziyaret edilmesi önerilmektedir. Son olarak, ziyaretçiler
iklim koşulları hakkında da uyarılarda bulunmuşlardır. Bölgenin yazın çok sıcak kışın ise soğuk
olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca rüzgârın da yoğun olduğu belirtilerek potansiyel ziyaretçiler
bu koşullara hazırlıklı olmaları hususunda uyarılmaktadır.

Şekil 6. Potansiyel Ziyaretçilere Uyarılar Temasına İlişkin Kod Alt Kod Modeli
Ziyaretçilerin yorum bırakma nedenleri arasında yetkililere birtakım önerilerde bulunma isteği
de yer almaktadır. Ziyaretçilerin deneyimleri neticesinde Göbeklitepe’nin daha güzel konuma
ulaşması çabalarında birtakım öneriler sunduğu tespit edilmiştir. Şekil 7’de ziyaretçiler
tarafından müze yönetimine yapılan önerilere yer verilmiştir.
Yöneticilere tavsiyeler teması altında herhangi bir alt tema oluşturulmamıştır. İlgili tavsiyeler
ücret, kazılar, tanıtım, bilgilendirme, müze içi ulaşım, sağlık personeli, engelli, yaşlılar ve müze
yolları konularında geliştirilen önerilerden oluşmaktadır. Ücretlerin daha düşük olması, tanıtım
faaliyetlerinin arttırılması, kazıların hızlandırılması, bilgilendirmelerin arttırılması, alan
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içerisinde sağlık ekibinin bulundurulması, alanın engelli ve yaşlılara uygun şekilde tasarlanması
gibi öneriler dikkati çekmektedir.

Şekil 7. Yöneticilere Tavsiyeler Temasına İlişkin Kod Alt Kod Modeli
Son olarak, kod birlikte oluşum modeli yardımıyla ziyaret edin önerisinde bulunanların hangi
temalara yönelik yorumlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Temalarla ziyaret önerisi arasındaki
ilişki değerlendirilmiştir. Şekil 8’de ziyaret edin önerisi, kod birlikte oluşum modeli aracılığıyla
çözümlenmiştir.
Model incelendiğinde, ziyaret edin diyenlerin, büyük oranda bilgi aktarmak ve olumlu
düşüncelerini ifade etmek amacıyla yorum bırakan ziyaretçilerden oluştuğu görülmektedir.
Göbeklitepe’nin ambiyansı ve yaşattığı deneyimin ziyaret edin önerisinde etkili iki ciddi unsur
olduğu anlaşılmaktadır. Ambiyanstan etkilenenlerin, Göbeklitepe’yi diğer ziyaretçilere önerdiği
söylenebilir.
İkinci sırada ise, bilgi aktarma amaçlı yorum yazanlar bulunmaktadır. Özellikle, Göbeklitepe’nin
tarihi hakkında bilgi aktaranlar, büyük oranda alanın ziyaret edilmesi gerektiğine
değinmişlerdir. Göbeklitepe’nin tarihinden bahsedilirken alanın önemine vurgu yapılmaktadır.
“tarihin sıfır noktası”, “dünyanın ilk tapınağı”, “tarih buradan başlıyor”, “piramitlerden ve Stonhenge
den daha eski” yorumlarının sıklıkla geçtiği görülmektedir. Dolayısıyla, Göbeklitepe’nin tarihi
öneminin, ziyaret edenlerin tavsiyeleri üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 8. Ziyaret Edin Önerisine İlişkin Kod Birlikte Oluşum Modeli
Elde edilen bulgular Göbeklitepe’ye ilişkin yorumların genel olarak bilgi aktarma, uyarma ve
tavsiyede bulunma amaçlı paylaşıldığını göstermektedir. Ziyaretçiler deneyimlerini aktarma,
alanla ilgili bilgiler sunma, potansiyel ziyaretçilere uyarı ve önerilerde bulunma gibi amaçlarla
yorum paylaşmışlardır. Ayrıca alana ilişkin olumlu ve olumsuz düşüncelere de yorumlar
içerisinde yer verilirken yöneticiler içinde öneriler sunulmuştur.
Olumlu düşüncelerin olumsuz düşüncelere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu durum
benzer çalışmalarda ziyaretçi memnuniyetinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanmıştır (Türker
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ve Yaşar, 2018). Dolayısıyla Göbeklitepe’ye ilişkin genel bir memnuniyet durumu olduğu
söylenebilir. Olumlu düşüncelerin genel olarak Göbeklitepe’nin ambiyansı ve sunulan olanaklar
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ambiyans ve sunulan olanakların ziyaretçi deneyimine
katkı sağladığı söylenebilir.

SONUÇ ve TARTIŞMA
Son dönemlerde yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte, tüketicilerin turizm ürünlerine yönelik
deneyim ve düşüncelerini online ortamlarda paylaşmaları, global bir trend halini almıştır (Wong
ve Qi, 2017). İnternet ortamında paylaşılan deneyimler, insanların karar süreçlerinde bilgi arama
davranışlarının değişmesine yol açmıştır (Tengilimoğlu ve Hassan, 2020). Diğer bir deyişle,
internet, turizm ürünlerinin özellikleriyle ilişkili muazzam bir bilgi kaynağı haline dönüşmüştür
(Akgöz ve Tengilimoğlu, 2015). Ziyaretçiler, seyahat planlarını oluşturmadan önce online
yorumlardan faydalanmaktadır (Balouchi vd., 2017). Bu durumda, turizm ürünlerine ilişkin
online platformlarda paylaşılan içerikler potansiyel ziyaretçilerin kararlarını etkilemektedir
(Fazzolari ve Petrocchi, 2018; Hu ve Lu, 2018). Aynı zamanda, turizm işletmelerine rekabet
avantajı sağlayabilmektedir.
Çalışmanın amacı, tarihi değiştirecek büyük bir keşif olarak ortaya çıkarılan Göbeklitepe sit
alanına yönelik TripAdvisor sitesi üzerinde paylaşılan ziyaretçi değerlendirmelerinin
incelenmesidir. Buna bağlı olarak, TripAdvisor sitesi üzerinde yer alan 519 adet Türkçe yorum
indirilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Öncelikle, sık kullanılan sözcüklerden kelime bulutu
oluşturulmuştur. Daha sonra, içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Yorumların, ilgili oldukları
temalar ve alt temalar belirlenmiş olup, temaların kod alt kod modeli oluşturulmuştur. Son olarak
temalar arasındaki ilişkiyi tespit etmek için kod birlikte oluşum modeli incelenmiştir.
Müzelerde, diğer işletme türleri gibi birbirleri ile rekabet halindedir (Sert ve Karacaoğlu, 2018).
Bu bağlamda, müzelerde yaşanan ziyaretçi deneyimlerine ilişkin olumlu veya olumsuz
unsurların tespit edilmesi hem rekabet avantajı sağlar hem de müzenin daha etkin kullanılmasını
kolaylaştırabilir (Güneş vd., 2019). Ziyaretçi değerlendirmeleri, müze deneyimine etki eden
olumlu ve olumsuz faktörlerin tespit edilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır (Aylan, 2019; Sop vd.,
2020; Şahin ve Şad, 2018).
Deneyimi etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlerin tespiti, ziyaretçi memnuniyet düzeyinin
artışına (Aylan, 2019) ve akabinde potansiyel ziyaretçilere müzeyi ziyaret etmeleri konusunda
önerilerde bulunulmasına yol açmaktadır (Sert ve Karacaoğlu, 2018). Olumlu ve olumsuz
düşünce sıklıkları ziyaretçi memnuniyetinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Olumlu
düşüncelerin (381) olumsuz düşüncelerden (93) fazla olması genel anlamda ziyaretçilerin
Göbeklitepe’den memnun ayrıldığı şeklinde yorumlanabilir. Keza Ambiyansla ilgili olumlu
düşüncelerin (172) yoğun olması, atmosferden memnun kalındığına bir işarettir.
Oluşturulan kelime bulutunda tarih, gerek, Göbeklitepe, mutlaka, ziyaret, heyecan, Şanlıurfa ve
ücret kavramlarının sıklıkla vurgulandığı tespit edilmiştir. Kavramlar, aynı zamanda yorumların
ilgili oldukları konulara genel bir bakış sunmaktadır. Yorumların Göbeklitepe’nin tarihi,
Şanlıurfa’da bulunması, giriş ücreti ve mutlaka ziyaret edilmesi gerektiği konularını içerdiği
söylenebilir. Ayrıca, kelime bulutu içerisinde olumsuz tabirlerle karşılaşılmamıştır. Buna karşın,
heyecan, muazzam, mükemmel, merak, büyüleyici gibi kavramlar sıklıkla görülmektedir. Bunun
sonucu olarak, ziyaretçi deneyimlerinin heyecan verici, merak uyandıran olumlu unsurları
içerdiği söylenebilir.
Kelime bulutu sonuçlarının, olumlu bir deneyimi işaret ettiği söylenebilir. Gerek teriminin
“görmeniz gerekir” ve “gitmeniz gerekir” gibi ifadelerle birlikte kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu
durum, yorumların genel anlamda ziyaret tavsiyesi içerdiğini göstermektedir. Kelime bulutunda
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yer alan diğer terimlerde bu şekilde yorumlanabilir. Atsan ve Çetinsöz, 2019’nın çalışmalarında
paralel bulgular görülmektedir. Mağara turizmini araştıran çalışmada, sıklıkla söylenen
kavramlar arasında, mutlaka, muhteşem kelimeleri geçmektedir. Benzer şekilde, mutlaka ziyaret
edilmesi gerekli tavsiyesi ve mükemmel nitelemesi (Topsakal, 2019)’ın araştırmasında da
gözlenmektedir. Aynı yönde, Aylan’nın (2019) çalışmasında, en sık tekrar edilen kelimelerden
birinin mutlaka olduğu göze çarpmaktadır. Buradan yola çıkılarak, her üç araştırmada da
ziyaretçilerin, ilgili yerleri şiddetle tavsiye ettikleri görülmüştür. Bununla birlikte, tarih teriminin
çok sık kullanılması, Göbeklitepe’nin eski tarihine vurgu yapıldığı şeklinde yorumlanabilir.
Göbeklitepe ziyaretçilerinin, en yüksek oranda olumlu düşüncelerini paylaşmak (%28), öneride
bulunmak (%27) ve bilgi aktarmak (%26) amaçlı yorum yazdığı söylenebilir. Bu sonuç,
tüketicilerin düşüncelerini belirtmek, bilgi aktarmak ve potansiyel tüketicileri uyarmak amaçlı
yorum yaptığını gösteren benzer çalışmalarla da desteklenmektedir (Heyne, 2009; Khammas,
2008).
Araştırmada toplam 1.329 adet kodlama manuel olarak yapılırken, kodların 8 ana tema altında
oluşturulan 21 adet temada toplandığı görülmüştür. Ana temalar, olumlu (381) olumsuz (93)
düşünceler, potansiyel ziyaretçilere öneriler (359), uyarılar (73), bilgi aktarımı (356), yöneticilere
tavsiyelerden (32) oluşmaktadır. Müzelere ait online yorumların ele alındığı benzer çalışmalarda
da yakın temaların ortaya çıktığı görülmektedir (Aylan, 2019; Aylan ve Kaya, 2020; Sop vd., 2020).
Temalar, ziyaretçilerin hangi konular hakkında yorum yaptıklarını göstermektedir. Konular aynı
zamanda, ziyaretçilerin yorum yazma nedenlerini ifade etmektedir (Akgöz ve Tengilimoğlu,
2019; Ertek vd., 2013). Buna bağlı olarak, ziyaretçilerin, olumlu-olumsuz düşüncelerini
paylaşmak, bilgi aktarmak, potansiyel ziyaretçileri dikkat etmeleri gereken konularda uyarmak,
onlara ve müze yönetimine önerilerde bulunmak için yorum yazdıkları söylenebilir. Mevcut
çalışmalarda da insanların düşünce belirtme, bilgi aktarma, öneride bulunma ve uyarma gibi
amaçlarla yorum yazdığı bulgulanmıştır (Akgöz ve Tengilimoğlu, 2020; Heyne, 2009; Khammas,
2008).
Olumlu düşüncelerin (359) olumsuz düşüncelerden (93) bir hayli yüksek olması, kelime bulutu
aracılığıyla yapılan Göbeklitepe’ye ilişkin memnuniyetin yüksek olduğu çıkarımını
doğrulamaktadır. Olumlu düşünceler içerisinde en sık geçen öğe, ortamdır. Olumlu düşüncelerin
oluşmasına en büyük katkıyı Göbeklitepe’nin sahip olduğu ortam/çevre/hava/ambiyans
oluşturmaktadır. Sıklıkla kullanılan “büyüleyici, muhteşem, muazzam, tarih kokan bir yer, mistik bir
yer” vb. tabirler bu düşünceyi doğrulamaktadır.
Kod birlikte oluşum modeli de ambiyansın hem ziyaretçi deneyimi hem de ziyaret edin tavsiyesi
üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Ambiyans hakkında olumlu düşünce belirten
ziyaretçiler hem harikulade bir deneyim yaşadıklarını hem de buranın ziyaret edilmesi gereken
kıymetli bir yer olduğunu belirtmişlerdir. Böylece, ambiyans hem ziyaretçileri etkileyerek
unutulmaz deneyim yaşamalarını sağlamakta hem de başkalarına tavsiye etme niyetlerini
etkilemektedir. Açık hava müzelerinde ambiyans, ziyaretçi deneyimini etkileyen önemli
faktörlerden birisidir.
Tarihi bir alanda ambiyansın, tarihi dokuya uygun olması, ziyaretçilerde olumlu düşünceler
yaratmaktadır. Özellikle açık hava müzelerinde kalıntıların doğasının bozulmadan sunulması
önemsenmektedir. Tarihi alanlarda atmosferi ve ambiyansı bozacak düzenleme ve eklemelerden
uzak durulması, restorasyonların atmosfere ve ambiyansa zarar vermeyecek şekilde yapılması,
hem ziyaretçilerin kaliteli deneyim yaşamasını sağlayacak hem de başkalarına tavsiye etme
niyetlerini arttıracak bir ilkedir.
Olumlu düşüncelerde dikkati çeken bir diğer öğe ise deneyimdir. Ziyaretçiler, Göbeklitepe
gezilerini “müthiş bir keşif, çok keyifli, heyecan verici, şaşırtıcı bir deneyim” gibi ifadelerle
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tanımlamaktadır. Bu boyut yaşanan muhteşem deneyimin göstergesidir. Deneyim, müzeyle ilgili
diğer unsurların etkisiyle oluşan kompleks bir yapıdadır. Kod birlikte oluşum modeli deneyimin
ambiyanstan etkilendiğini doğrulamaktadır. Unutulmaz deneyim, ziyaretçilerin başkalarına
önermesine de neden olarak alanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilir.
Göbeklitepe’de sağlanan sinevizyon, servis, yiyecek içecek gibi imkanların deneyimi etkilediği
düşünülebilir. Tanıtım için oluşturulmuş üç boyutlu sinevizyon gösterisine, deneyim başlığı
altında bilgi aktarma ve öneri başlığında değinilmiştir. Bu sebeple, sinevizyon gösterisinin çok
beğenildiği, deneyime katkı sağladığı ve potansiyel ziyaretçilere de önerildiği söylenebilir.
Sinevizyon gösterisinin, bilgi aktarma, iyi deneyim ve öneri ana temaları altında “alanı tanıtan
sinevizyon gösterisi de bulunuyor, müthiş bir üç boyutlu gösteri var, gösteriyi mutlaka izleyip alanı öyle
gezmelisiniz” tabirlerle anlatıldığı gözlenmiştir. Sinevizyon gösterisi, alanı tanıtıcı bilgilerle
deneyimi geliştiren ciddi bir unsurdur. O halde, açık hava müzelerinin teknolojiden faydalanarak
çeşitli imkanlar sunmaları yerinde bir öneri olabilir.
Online değerlendirmeler içerisinde az sayıda da olsa olumsuz düşüncelerinde yer aldığı
görülmektedir. Olumsuz düşünceler, deneyimlere negatif etki yapan mühim faktörlerdir.
Olumsuz faktörlerin tespit edilerek ortadan kaldırılması ziyaretçi memnuniyetinin sağlanması
açısından önerilmektedir (Aylan, 2019). Olumsuz düşüncelerin başında ücret politikası
gelmektedir. Ziyaretçiler, giriş ücretinin yüksek olduğu kanaatindedirler. Ücretler,
Göbeklitepe’yi ziyaret edenlerin en sık olumsuz yorum yaptığı konudur. Bu nedenle, ilgili
makamların bu hususu dikkate alması elzemdir. Aynı husus, (Köroğlu vd., 2017) tarafından da
belirtilmektedir. Adı geçen araştırmada, ziyaretçiler Göreme Açıkhava Müzesi’nin giriş ücretini
pahalı bulmuşlardır. Köroğlu ve diğerlerine (2014) göre, giriş ücretlerinin fazla olması,
ziyaretçilerin olumsuz yorumlarının nedenleri arasındadır.
Ayrıca, satıştaki ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğu açıklanmıştır. Ücretlere bağlı bu husus
yöneticilere sunulan önerilerde “giriş ücretinin daha makul olması gerekir” gibi anlatılarda
geçmektedir. Şahin ve Şad (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da müze ziyaretçileri giriş
ücretleri hakkında olumsuz görüş beyan etmişlerdir. Müzeler genel anlamda insanlar tarafından
kültürün tanıtıldığı ve kâr amacı gütmeyen resmî kurumlar olarak algılanmaktadır. Bu
düşünceyi destekler nitelikte bir ziyaretçi “görmeye herkesin hakkı var” deyişini kullanmıştır.
Bunun için, bu tür alanların giriş ücretlerinin makul düzeyde olması önerilebilir.
Olumsuz düşüncelerde beyan edilen bir diğer konu ise, aktif yürütülen kazılardır. Aktif kazılar,
ziyaretçilerin ziyaret edebildiği alanı kısıtlarken aynı zamanda oluşturduğu görüntü
deneyimlerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bir ziyaretçi, olayı “inşaat alanına dönmüş” diye
yorumlamıştır. Birçok yorumda, kazı alanından dolayı ortaya çıkan kısıtlamalardan
bahsedilmiştir. Fakat bu tür açık hava müzelerinde kazıların uzun yıllar devam etmesi, yeni
alanların ortaya çıkarılması açısından zorunluluk olarak görülmektedir. Bir kısım ziyaretçiler
kazıların hızlandırılmasını önermektedir. Her ne kadar, ziyaretçilerin deneyimlerini olumsuz bir
şekilde etkilese de kazıların sürdürülmesi gereklidir. Fakat kazıların mümkün olduğunca
hızlandırılması ve ziyaretçi deneyimi üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirecek şekilde
planlanması gerekmektedir. Gerek ziyaret saatleri gerekse çevresel düzenlemelerle kazıların
ziyaretçi deneyimi üzerine olan olumsuz etkisi giderilebilir.
Müzelerde sunulan mevcut altyapının yetersiz olması da ziyaretçileri olumsuz yönde
etkilemektedir. Örneğin, yetersiz otopark hizmetleri dillendirilmiştir. Mevcut çalışmalarda da
otoparkların yetersiz olması ziyaretçiler tarafından eleştirilmektedir (Şahin ve Şad, 2018).
Otopark, servis ve alışveriş imkanları gibi konuların yorumlar içerisinde sıklıkla ele alınması,
ziyaretçilerin bu konulara önem verdiği şeklinde yorumlanabilir. Bunun dışında, wc ve yiyecek
içecek ihtiyacı özellikle şehir dışında konuşlanan açık hava müzeleri tarafından ihmal
edilmemesi gereken konulardır. Bu alanların potansiyel ziyaretçi sayılarını karşılayacak düzeyde

1540

Ali Rıza MANCI ve Engin TENGİLİMOĞLU

oluşturulması gerekir. Ayrıca, giriş ve gezi alanı arasında mesafe bulunan müzelerde her iki
alana da bu tesislerin inşa edilmesi lazımdır. Vaziyeti açıklayan bir ziyaretçi “asıl yerleşkesinde wc
maalesef yok” demiştir. Gezi alanında bulunan bir ziyaretçinin bu ihtiyacını gidermek için yaklaşık
1 km olduğu bilinen giriş alanına gelmesi gerekmektedir. Bu hal yönetimin üzerinde düşünmesi
gereken ayrıntı olarak düşünülebilir.
Ziyaret sonrası elde edilen deneyimler, memnun kalınan öğeler hemen hemen her ortamda
paylaşılmaktadır. Yorumların büyük bir bölümünde, potansiyel ziyaretçilere, Göbeklitepe’yi
gezmeleri şiddetle önerilmektedir. Bir müzeyi başkalarına önermek aynı zamanda ziyaretçilerin
memnun kaldığı anlamına gelmektedir (Sert ve Karacaoğlu, 2018). Dolayısıyla, genel bir
memnuniyetin olduğu çıkarımı, önerilerle de desteklenmektedir.
Müzelerde bilgilendirmelerin yalnızca yazılı tabelalar aracılığıyla yapılması yeterli değildir.
Yazılı tabelalardan daha eğlenceli, daha faal yöntemlerin geliştirilmesi önerilebilir. Bunun
dışında, sinevizyon gösterisi de ziyaretçiler tarafından sıklıkla önerilmektedir. Bir ziyaretçi
“öncesinde gösteriyi izleyip kazı alanını öyle gezin, daha anlamlı olur” cümlesini yazmıştır. Bu tavır,
sinevizyon gösterisinin ziyaretçi deneyimine olumlu katkısını göstermektedir. Söylemde,
sinevizyon gösterisi aracılığıyla Göbeklitepe hakkında aktarılan bilgiye vurgu yapılmaktadır.
Alanın potansiyel ziyaretçilere de önerilmesi, yaşanılan deneyimden memnun kalındığına işaret
etmektedir. Sinevizyon gösterisinin yorumlar içerisinde sık geçmesi ziyaretçilerin deneyimlerine
katkı sağlayan büyük bir öğe olduğunu göstermektedir.
Bilgi birikimiyle ziyaretin daha anlamlı hale geldiği kastedilmektedir. Bilgi aktarımı konusunda
ciddi bir öğe de rehberdir. Bu düşünceyi destekler nitelikte potansiyel ziyaretçilere rehber
eşliğinde gezmeleri önerilmektedir. Rehberler genel olarak kendi turları ile alana gelmekte ve
müzeden bağımsız çalışmaktadır. Bu durum alana münferit olarak gelen ziyaretçilerin rehber
konusunda sorun yaşamasına neden olmaktadır. Bu tür alanlarda, yönetim aracılığıyla tahsis
edilen bilgili ve tecrübeli rehberlerle, gezinin gerçekleştirilmesi önerilebilir.
Öneriler, tarihi alanlarda rehberin ziyaretçi deneyimi üzerindeki önemini göstermektedir. Bunun
nedeni ise bilgilendirmedir. Bu durum, tıpkı rehberle gezi önerisinde olduğu gibi ziyaretçilerin
Göbeklitepe hakkında elde ettikleri bilgilerle ziyaretin daha anlamlı hale geldiğini
göstermektedir. Bundan dolayı, ziyaret öncesinde alan hakkında araştırma yapılarak bilgi
edinilmesi, deneyime katkı sağlayan mühim bir öğe olarak görülmektedir.
Dahası, potansiyel ziyaretçilere, ziyaret öncesi okuma yaparak bilgi sahibi olmaları ancak bu
şekilde kaliteli deneyim elde edebilecekleri aksi takdirde taş yığını dışında bir şey
göremeyecekleri anlatılmaya çalışılmıştır. Öneriler, açık hava müzelerinde yaşanan deneyimin
alan hakkında elde edilen bilgiyle doğru orantılı olduğunu göstermektedir. Ziyaretçiler, “mutlaka
rehberle gezin yoksa sizin için bir anlam ifade etmeyebilir, gelmeden önce okuyun, ne olduğunu öğenin
yoksa sizin için taştan ibaret bir yer olur” deyişleriyle belirtmiştir.
Bir mekânın daha anlamlı bir hale gelmesi ancak onun hikayesini bilmekle mümkün olur.
Ziyaretçiler mekâna anlam yüklerken hikayeleri referans almaktadır. Anlatılar, tarihi ve kültürel
müzelerde bilginin önemini arttırmaktadır. Bu açıdan, çeşitli bilgilendirmelerin yapılması,
misafirlerin deneyimlerine katkı sağlayabilir.
Yorumlarda birtakım uyarılar da mevcuttur. Uyarılar, devam eden kazı çalışmaları, ulaşım ve
yol durumu, iklim koşulları, ziyaret saatleri ve kapalı zamanlarla ilgilidir. Devam eden kazıların
hem olumsuz düşüncelerde hem de uyarılarda yer alması, ziyaretçi deneyimini büyük ölçüde
etkilediğini göstermektedir. Göbeklitepe sürekli değişim gösteren dinamik bir yapıdadır.
Tesisleşme ve yol düzenlemeleri yapıldıkça düşüncelerde değişmektedir. Eski tarihli yorumlarda
yolların kötü olduğu ve yol işaretlerinin yetersiz olduğu vurgulanırken, güncel yorumlarda yol
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ve ulaşımın rahat olduğu belirtilmektedir. Bu durum zaman içerisinde yapılan iyileştirme
çalışmaları ile açıklanabilir.
Son olarak, çalışmada çeşitli kısıtlılıklar bulunmaktadır. Bunlardan biri, araştırmanın
genelleştirilememesidir. Öte yandan, yalnızca Türkçe yorumların incelenmesi diğer bir kısıtlılık
sayılabilir. Gelecek çalışmalarda, yabancı turistlerin yorumlarının değerlendirilmesi önerilebilir.
Ayrıca, yerel yöneticiler ve yerel halk üzerinden nitel bir araştırma gerçekleştirilebilir. Bu
çalışmadan elde edilen bulgular yöneticilere yol gösterici niteliktedir. Yöneticiler, sonuçları ve
önerileri dikkate alarak, alan yönetimini iyileştirebilirler. Turistlerin memnuniyet düzeylerini
arttırarak ağızdan ağıza pazarlama yöntemiyle daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşabilirler.
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Öz
Çalışmanın amacı sistematik bir literatür taraması ile turizm alanında son yıllarda üzerinde
çalışma yapılan konulardan biri olan gönüllü turizm konulu makalelerin entelektüel yapısını
ortaya koymak ve bu konudaki eğilimleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda
araştırmada R yazılımı kullanılarak 1979-2021 (Ocak) yılları arasında yayınlanan Scopus veri
tabanında taranan gönüllü turizm ile ilgili makaleler bibliyometrik yöntemlerle analiz edilmiştir.
Çalışmada yıllara göre yayın sayıları, anahtar kelime analizleri, ortak kelime ilişki analizi, yazar
ve dergi bilgileri, ortak yazar işbirlikleri atıf analizleri, ülkelerin yayın sayıları ve ülkeler arası
kümeleme analizlerine yer verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda en fazla makalenin Journal
of Sustainable Tourism (43 makale) dergisinde, konu ile ilgili en çok makalenin 2020 (64 yayın)
yılına ait olduğu, yıllar itibari ile makale sayısının arttığı tespit edilmiştir. Ortak atıf analizinde
Wearing (2001) ağda en kuvvetli yazardır. Ülkelerde arası işbirliği analizinde Amerika Birleşik
Devletleri (USA), İngiltere (UK), Avustralya (Australia) arasındaki kuvvetli ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Anahtar kelimeler arasındaki ilişki analizinde “Volunteer Tourism” en kuvvetli ağa
sahip olan kelime olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarının turizm araştırmacılarına
alanda yazılmış makalelere geniş bir perspektiften, panoramik bir bakış açısı sunmaktadır.
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Abstract
The aim of the study is to reveal the intellectual structure of the articles on voluntary tourism,
one of the topics studied in the field of tourism in recent years, with a systematic literature review
and to reveal the trends in this subject. For this purpose, the articles on voluntary tourism scanned
in the Scopus database published between 1979-2021 (January) using R software were analyzed
by bibliometric methods. In the study, the number of publications by years, keyword analysis,
common word network analysis, author and journal information, co-author collaborations,
citation analysis, number of publications of countries and cross-country cluster analysis were
included. As a result of the analysis, it was determined that the most articles in the Journal of
Sustainable Tourism (43 articles), the most articles on the subject belong to the year 2020 (64
publications), and the number of articles has increased over the years. In the co-citation analysis,
Wearing (2001) is the strongest author on the network. In the cross-country cooperation analysis,
it was determined that there is a strong relationship between USA, England (UK), Australia. In
the analysis of the relationship between keywords, “Volunteer Tourism” was found to be the word
with the strongest network. The results of the research offer tourism researchers a panoramic
view of the articles written in the field from a broad perspective.
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GİRİŞ
Gönüllü turizminin temel dinamiğini gönüllü kavramı oluşturmaktadır. Gönüllülük; “iyi bir sebep
için çalışarak bir etkinliğin içinde yer almak” (İlbay, 2014:5) olarak tanımlanmaktadır. Sadece turizm
ile sınırlı olmayan gönüllülük, sosyal hizmetler gibi daha geniş açılardan ele alınan bir kavramdır
(Wearing, 2004). Gönüllülük işleri ve seyahatin birleşmesi ile oluştuğu düşünülen gönüllü
turizm, yeni biçimi ile çalışma ve boş zamanı birleştirme, çalışma yerine yardımda bulunma
deneyimi içermektedir (Akoğlan Kozak ve Türktarhan, 2012: 6). Daha geniş açıdan bakıldığında
gönüllü turizm; çevresel, kültürel veya insani konular hakkında endişe duyan, turistler ile birlikte
yerel halka da fayda sağlamayı amaçlayan gönüllü hizmetleri içeren turizm faaliyetleridir (Chen
ve Chen, 2011: 436). Gönüllü turist ise; yalnızca bireysel gelişime değil aynı zamanda pozitif
olarak doğrudan turistlerin dahil olduğu sosyal, doğal ve ekonomik bağlamda karşılıklı olarak
fayda sağlamaya yönelik turist deneyimi arayan kişidir. Pek çok kişi için gönüllü turizm daha
önce görülmemiş bir mekan deneyimi yaşamaya izin veren ve aslında turizm için otantik bir
seyahate çıkış yoludur (Sin, 2010: 987).
Turizmin işlevleri arasında; öğrenmeyi kolaylaştırmak, bireysel refahı iyileştirmek, kültürel
mirası korumak, kültürler arası anlayışı geliştirmek, çevreyi korumak, nesli tükenmekte olan
canlıları korumak, barışı ve küresel bilinci teşvik etmek, küresel olarak farkındalık oluşturmak
yer almaktadır (Tarınç, 2019: 19). Benzer şekilde gönüllü turistlerin gönüllü turizm faaliyetlerine
katılma nedenleri arasında; toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunma, diğer insanlar ve
kültürlerle etkileşimde bulunma, öğrenme ve kendini geliştirme, yeni beceriler geliştirme,
kariyer beklentilerini iyileştirme ve kişisel tatmin duygusu kazanma yer almaktadır (Weaver,
2015; Magrizos, Kostopoulos ve Powers, 2020: 2). Gönüllü turizm bireylerin kişisel gelişimine
katkıda bulunması ve kültürel farkındalık oluşturması ile birlikte özellikle ev sahibi topluma
ekonomik katkılar sağlaması açısından desteklenen bir turizm çeşididir (Sin, 2009; McGehee,
2014).
Kitle turizminin ülkelere olan olumsuz etkilerinin tartışılması ile birlikte son yıllarda alternatif
turizm çeşitlerine (eko turizm, sorumlu turizm, toplum temelli turizm, gönüllü turizm,
sürdürülebilir turizm gibi) yönelik akademik ilgi ile birlikte uluslararası literatürde bu konular
üzerine çalışmalar artmıştır (Smith ve Font, 2014). Son yirmi yılda alternatif turizm türleri
arasında en hızlı büyüyen turizm türlerinden birisi olan gönüllü turizme (Germann Molz, 2016)
yönelik akademik çalışmaların sayı da her geçen gün artmaktadır. Akademik tartışma ve
çalışmalardaki artış ile birlikte gönüllü turizm gittikçe küresel bir fenomene dönüşmüş ve
gönüllü turizm organizasyonlarının düzenlediği farklı programlar ile gönüllü turizm
faaliyetlerine katılan turist sayısı da her geçen gün artmaktadır (Tomazos ve Cooper, 2012).
Genişleyen pazarı ile gönüllü turizm, önemli bir bölümü ticari amaçlarla hizmet veren –ki bir
kısmı sosyal yardım kurumları tarafından organize edilen programlar olsa da- ve katılımcılarına
alternatif bir tatil olanakları sunan ticari organizasyonlardan oluşan geniş bir alanı kaplamaktadır
(Toksoy, 2019: 288).
Gönüllü turizm; alternatif turizm (Wearing, 2001; Uriely, Reiche ve Ron, 2003; Brown ve
Morrison, 2003; McIntosh ve Zahra, 2007; Mustonen, 2008), eko turizm (Gray ve Campbell, 2007;
Brightsmith vd., 2008; Sin, 2009; Tomazos ve Butler, 2009), ahlak turizmi (Butcher, 2003; Callanan
ve Thomas, 2005; Scheyvens, 2007; Rogerson, 2011; Burrai vd., 2017), niş turizm (Novelli, 2005;
Callanan ve Thomas, 2005; Yeoman, 2008) ile ilişkilendirilmekle birlikte yeni bir turizm türü,
sorumlu turizm, yoksul yanlısı turizm veya iyi niyet turizmi gibi değerlerle konumlandırmalar
da mevcuttur (Tarınç, 2019: 20). Konu ile ilgili alan taraması sonucunda yapılan akademik
çalışmaların; ekosistem araştırması ve korunması (Roques vd., (2018), uluslararası gönüllülüğün
kısıtları (Otoo, 2014), gönüllü turizme katılan gençler üzerine yapılan çalışmalar (Park, 2018; Han
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vd., 2019), gönüllü turistlerin motivasyonları (Twynam vd., 2002; Esmond ve Dunlop, 2004;
Brown, 2005;Coghlan ve Fennell, 2009; Bang ve Ross, 2009; Leonard ve Onyx, 2011; Lo ve Lee,
2011; Dwyer vd., 2013; Kontogeorgopoulos, 2017; Han vd., 2019), gönüllü turistlerin gönüllü
kurumları ve gönüllülük projelerini seçimleri (Grimm ve Needham, 2012), gönüllü turizme
yönelik eleştirel çalışmalar (McGehee, 2012; Mostafanezhad, 2013; Wearing vd., 2018), gönüllülük
eğilimleri (Gazley, 2001) gibi konular üzerine çalışmalar yapılmıştır.
Gönüllü turizme yönelik akademik çalışmaların yoğunluğundan hareketle Scopus veri tabanında
“volunteer tourism” konu başlığında tarama gerçekleştirilmiş ve 751 çalışma olduğu tespit
edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; uluslararası literatürde “Gönüllü Turizm” konusu
ile ilgili verilere ulaşmak bu veriler üzerinden bibliyometrik bir analiz yapmaktır. Araştırmada;
751 çalışma arasından 584 makale çalışması olduğu tespit edilmiş ve 584 makale üzerinden
bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. 584 çalışma bibliyometrik açıdan incelenerek, gönüllü
turizm konusundaki 42 yıllık eğilim ve trendlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada
yayın türleri hakkında bilgi verildikten sonra ve makale olarak yapılan 584 çalışma yıllara göre
yayın sayıları, yazar bilgileri, atıf analizleri, kavram-konu yönelimleri ve yayınların ülkelere göre
dağılımı, ülkeler arası işbirliği ilişkileri bağlamında incelenmiştir. Gönüllü turizm konusu ile
ilgilenenlere de konunun ana hatlarını vermesi ve konu ile ilgili eğilimler hakkında genel bir
çerçeve çizmesi açısından alana fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
GÖNÜLLÜ TURİZM
Gönüllülük dayanışmaya veya toplumsal bir ihtiyacı karşılamaya yönelik girişimler olan ve
insanların özellikle gençlerin bireysel ve sosyal gelişimine katkıda bulunan bir öğrenme süreci
olarak kabul edilebilir (Çalık, 2020: 141). Gönüllülük uygulamaları özellikle de deniz aşırı
gönüllülük, gönüllü turizm kavramından çok önceleri ortaya çıkmıştır. Gönüllü turizm kavramı
ise bir turizm faaliyeti olarak (özellikle deniz aşırı gönüllülük) fiilen çeşitli organizasyonlar
tarafından benimsenip ticarileşmesi ile birçok katılımcının ilgini çekmiş ve bir turizm deneyimine
dönüşmesi ile ortaya çıkmıştır (Sharpley, 2018: 97). Hem gönüllü turizm organizasyonlarının
çalışmaları hem de gönüllü turist eğilimlerine yönelik talebin artması ile her geçen gün büyüyen
bir turizm pazarıdır.
Ana fikri gönüllülerin ev sahibi toplumda bir çeşit olumlu etki oluşturmak için tatilleri
kullanmaları olan gönüllü turizm; kitlesel turizmin aşırı tüketim, sömürücü, ekolojik dengeye
zarar verici etkilerine karşı durmak yerel halka fayda sağlamak için yapılan seyahatlerdir (Keese,
2011: 259). Wearing (2001: 1) ise gönüllü turizmi; kişilerin tatil zamanlarında, bir bölgedeki yoksullara
yardım etme, topluma katkı sağlama, çevresel yenilenme veya araştırmalar yapma gibi etkinliklere
katılmaları olarak tanımlamaktadır. Gönüllü turizm sürecinin yapısı üç ana aktör
gerektirmektedir; gönüllü turistler, ev sahibi topluluklar ve gönüllü turizm kuruluşları
(organizasyonları/Volunteer Tourism Organizations) (Wearing, 2004; Lo ve Lee, 2011; Grimm ve
Needham; 2012; Benali ve Ren, 2019). Gönüllü turizm organizasyonlarının temel rolleri;
kolaylaştırıcı, düzenleyici, koruyucu ve aracıdırlar (Mensah, Agyeiwaah ve Otoo, 2021: 2).
Gönüllülük esasına dayanan gönüllü turizmde turistler, gittikleri destinasyonu iyileştirmek,
güzelleştirmek ve yerel halkın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetler
gerçekleştirmektedir. Gönüllü turistler; ihtiyaç duyan insanlara yardım etme, başkalarının
hayatlarında bir fark oluşturma ve fedakârlık ile motive olmaktadırlar (Wearing, 2002:237).
Örneğin; bir destinasyondaki çocukların ve kadınların gelişimine yönelik okuma-yazma
eğitimleri vermek, sosyal yardım sunacak binaların yapım aşamasında görev almak, nesli
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tükenmekte olan hayvanları korumak, kadınlara istihdam sağlayacak iş fırsatları sunmak,
kadınları sağlık konusunda bilinçlendirmek gönüllü turizm kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetlerdir (Arslaner ve Erol, 2017: 426). Bu turizm türü, turistlerin bir turizm bölgesindeki
turizm hareketlerine katılmalarının yanı sıra, bölgedeki yerel halkın da kalkınmasını sağlayacak
faaliyetlerde bulunmaları (Akoğlan Kozak ve Türktarhan, 2012: 4), kitle turistlerden farklı olarak
daha fazla fedakârlık içeren deneyimler aramaları (Wearing ve McGehee, 2013: 122) ve diğer
turizm türlerinin aksine gönüllü turist olabilmek için ücret ödemeye hazır olmaları açısından
farklılıklar göstermektedir.
Çevre ve ev sahibi toplumun şartlarını geliştirmek ve iyileştirmek gönüllü turizmin odaklandığı
iki noktadır. Gönüllü turizm faaliyetlerinin yerel halka ekonomik fayda sağlamakla birlikte yerel
halkın kültürünü koruyacak şekilde olması gerekmektedir. Gönüllü turizm faaliyetleri alanları;
otel, pansiyon veya kamp alanı işletmeciliğinden, bağcılık, ekolojik çiftlik turizmi, doğa sporları,
yoga merkezleri, at çiftlikleri gibi geniş bir yelpazeye sahiptir (Toksoy, 2019: 292). Gönüllü turizm
faaliyetlerini yaşam alanlarına dahil eden yerel halk, günlük işlerine yardımcı olabilecek kişileri
konutlarında misafir ederken, gönüllü turistler ise turizm faaliyetleri sırasında yerel halktan
kişilerin evinde konaklama imkanı bulabilmektedir. Yerel halk ve turistin aynı mekanı
paylaşması ve günlük işleri birlikte yapması taraflar arasında kültürel paylaşımın olmasını
sağlamaktadır (Demir ve Zoğal, 2018: 1142).
Gönüllü turizm hareketlerinin gelişim süreci incelendiğinde, aslında tarih boyunca gerek seyahat
gerekse misyonerlik amacıyla yapıldığı görülmektedir (İlbay ve Acar Gürel, 2015: 210). Birinci
Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da gönüllü turizm yaygınlaşmaya başlamış (Tomazos ve
Butler, 2009), ilerleyen yıllarda ise kitle turizminin olumsuz etkilerine karşı gelişen alternatif
turizm türleri arasında yer almıştır (Lee, 2011). Gönüllü turizm konusunda son yıllarda yapılan
çalışmalarda; Avrupa ve Amerika merkezli olduğu için (Henry, 2018) ve ev sahibi topluluklara
gerçekten bir katkı sunmayan sadece yüzeysel etkileri sahip olan yeni bir sömürge biçimi olduğu
yönünde ağır eleştiriler mevcuttur (Conran, 2011). Ayrıca gönüllü turizm daha geniş bir
toplumsal değişim için çabaları olumsuz etkilediği ve insanların yoksulluğu ve ekonomik
eşitsizliğinin estetik bir deneyim olarak metalaştırdığı (Mostafanezhad, 2013), ev sahibi
toplulukların seslerinin dinlenmediği daha çok gönüllü turist ve gönüllü turizm
organizasyonlarına odaklanıldığı (Guttentag, 2011; Mostafanezhad ve Hannam, 2016) yönünde
eleştiriler bulunmaktadır. Gönüllü turizm konusunu farklı bakış açıları ile inceleyen çalışmalar
alan literatüründe yer almaktadır. Bu konuda çalışma yapacak akademisyenlere katkı
sağlayacağı düşünülen çalışmada gönüllü turizm konusu bibliyometrik analiz yöntemi ile
incelemiştir.

BİBLİYOMETRİK ANALİZ
Bibliyometri, dergi, kitap, makale gibi bilimsel yayınların belirli özelliklerinin matematiksel ve
istatistiksel araçlarla nicel analizde kullanılan ve ilgili alana, disipline, konuya ilişkin bazı ipuçları
veren yöntemler bütünüdür (Ukşul, 2016: 13). Bibliyometrik terimi ilk kez 1969 yılında Pritchard
tarafından kullanılmıştır. “Bibliometric” kavramı; Yunanca ve Latince’de kitap ve kağıt anlamına
gelen “biblio” ile ölçü anlamına gelen “metric” kelimelerinin birleşiminden oluşmakta ve “kitap
veya belgelere ait bir ölçü birimi” olarak kullanılmaktadır (Hussain ve Fatima; 2011:1). Bir konu ile
ilgili literatür araştırmalarının bibliyometrik veri üzerinden daha teknik olarak gerçekleştirildiği
çalışmalar bibliyometrik analiz olarak kabul edilmektedir. Bibliyometrik analiz, araştırma
performanslarının belirlenmesi için kullanılan kantitatif bir analiz şekli olarak tanımlanabilir
(Van Den Berghe vd., 1998). Daim vd., (2005) göre ise; çok büyük veri tabanlarından örüntüler
elde etmek ve tanımlanmış davranışları açıklamak için bilgi çıkarımı için kullanılan bir araçtır.
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Daha teknik bir ifade ile bibliyometrik analiz; belirli bir konu, bölge ve döneminde
gerçekleştirilen kişi veya kurumlarca hazırlanmış yayınlar ile bu yayınlar arasındaki muhtemel
ilişkinin analizi olarak tanımlanmaktadır (Koçoğlu, 2018: 870).
Bu çalışma kapsamında “Gönüllü Turizm” konusu üzerine bir bibliyometrik analiz çalışmasının
yanı sıra, farklı bir araç olarak R programlama dilinin bibliyometrik analiz amacı ile kullanılması
da ele alınmıştır. Turizm alanında bibliyometrik çalışmalara arasında “gastronomi”, “kış
turizmi”, “akıllı turizm”, “akıllı şehir” gibi konu bazlı araştırmalar; “Journal of Heritage
Tourism”, gibi dergi bazlı araştırma ve analizler ile “SSCI kapsamında taranan turizm alanın ile
ilgili makaleler” gibi çalışma analizlerinin yapıldığı çalışmalar (Hall, 2005; McKercher, 2007, 2008;
Jamal, Smith ve Watson, 2008; Barrios, Borrego, Vilaginés, Ollé ve Somoza, 2008; Ma ve Law,
2009; Hall, 2011; Evren ve Kozak, 2014; Güzeller ve Çeliker, 2017; Kumar, Sureka ve Vashishtha,
2020; Topsakal, Bahar ve Yüzbaşıoğlu, 2020; Böyükyılmaz ve Oktay, 2020; Janik, Ryszka,
Szafraniec, 2020; Karasakaloğlu, 2020 ) örnek verilebilir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Çalışma betimsel analiz çerçevesinde doküman incelemesi yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
Betimsel araştırma; belirli bir olay, olgu veya durumun var olan özellikleri ile açıklanmasıdır
(Ukşul, 2016: 34). Çalışmada araştırma verilerini oluşturan yayınlar doküman analizi yöntemi ile
incelenmiştir. Bibliyometrik çalışmalarda önce veri toplama yapılması gerekmektedir. Veri
toplama aşaması üç alt aşamaya bölünmüş olup birinci aşama veri almadır. Bilimsel çalışmalarla
ilgili meta verilerin depolandığı birçok çevrimiçi bibliyometrik veri tabanı vardır. Örneğin; Web
of Scince (WoS, http://www.webofknowledge.com), Scopus (http: //www.scopus), Google
Scholar (http: // alim. google.com) ve Science Direct (http://www.sciencedirect.com) gibi veri
tabanları kullanılabilmektedir. İkinci aşama akademisyenlerin verileri kullanacakları
bibliyometrik araçlar için uygun bir formata dönüştürmesi ve verileri bu araca yüklemesi
gelmektedir. Son aşama ise verilerin düzenlenmesi için kontrollerin yapılmasıdır (Cobo vd., 2011:
1383). Bu bilgiler doğrultusunda çalışmada veri toplama aşamasında Scopus veri tabanı
kullanılmıştır. Scopus veri tabanın kullanılmasının nedeni turizm dergilerinin kapsamının Web
of Science (WoS) veri tabanından daha kapsamlı olması ve atıf analizi için iyi bir alternatif
oluşturması (McKercher, 2008; Benckendorff ve Zehrer, 2013; Martin-Martin vd., 2018), ile birlikte
bilimsel çalışmalar için güvenilir ve ilgili bilgileri sağladığı için tercih edilmiştir (Janik vd.,
2020:6). Daha sonra bibliyometrik analiz yazılım araçlarından Biblioshiny seçilmiştir. Çalışmanın
ikinci aşamasında ise analiz girdi verileri toplanmıştır. Verilerin toplanması 27.01.2021 tarihinde
Scopus veri tabanından alınmıştır. Scopus veritabanı, çalışma konusu ile ilgili başlık, özet,
anahtar kelimeler, yazarlar, kurumsal ve ülke bağlantıları ve makalelerde alıntılanan referanslar
dahil olmak üzere kaynak makaleler hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Bu veriler, zamansal
ve mekânsal analiz, birlikte kelime oluşumu analizi, ortak yazar analizi ve ortak atıf analizi
yapmak için kullanılabilir.
Çalışmada, gönüllü turizm konusunda yayımlanan ve uluslararası atıf indekslerinde taranan
çalışmaların bibliyometrik özelliklerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verilerinin
1979-2021 yılları arasında yayınlanan ve Spocus veri tabanında taranan 584 makale
oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Scopus veri tabanında “volunteer tourism” konu başlığında
gerçekleştirilen taramada 751 çalışma tespit edilmiştir. Çalışmada kısıtlamaya gidilmiş ve sadece
makaleler incelenmiştir. Yayınlar hakkında genel bilgiler verilmiş ve makale olarak yapılan 584
çalışma; yıllara göre yayın sayıları, anahtar kelime analizleri, ortak kelime ağı, yazar bilgileri,
ortak yazar işbirlikleri, atıf analizleri, ülkelerin yayın sayıları, ülkeler arası kümeleme analizleri
gibi ölçevlere göre bibliyometrik analiz teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir.
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Veri Analizi
Çalışmada verilerin analizinde bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz
kayıtlı bilginin özellik ve eğilimlerinin incelenmesinde bilimsel ve araştırma alanlarının
yapılarının analizinde; araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesinde ve bilimsel bilgilerin
yönetiminde kullanılmaktadır (Patra, Bhattacharya ve Verma, 2006). Bibliyometrik analiz
göstergelere dayanmakta (Abramo vd., 2009) ve bibliyometrik teknikler bilimsel iletişimin
yapısını ve sürecini incelemek için güçlü bir yöntem ve veri seti sunmaktadır (Borgman ve
Furner, 2002). Çalışmada incelenen makaleler anahtar kelime analizi, kaynak ortak atıf analizi ve
yazar ortak atıf ağ analizini belirlemek için iş birliği ağ analizinden yararlanılmıştır. İş birliği ağı
çalışmalarında analitik araç olarak R Bibliyometrik analiz programı kullanılmış olup RStudio
arayüzü ve Biblioshiny paketi (3.0.4.Versiyon) tercih edilmiştir. Scopus’tan elde edilen veriler,
RStudio Biblioshiny paket programı için uygun metin formatına dönüştürülmüş ve uygunluğu
sağlanan veri seti söz konusu programlar aracığı ile analiz edilerek görselleştirilmiştir.

BULGULAR
Yayınlarla İlgili Genel Bulgular
Scopus veri tabanına kayıtlı “gönüllü turizm” konulu çalışmalar 1979-2021 (Ocak) yılları arasında
1147 yazar tarafından 584 makalede ve 254 farklı kaynakta (dergiler, kitaplar vb.) yayınlandığı
görülmektedir (Tablo 1). Makale başına düşen ortalama atıf sayısı 18,4; makalelerde görünen
yazar sayısı ortalaması 2,5; makale başına düşen yazar sayısı ise 1,96’dır. Toplam makaleler
içerisinde %35,96’sı tek yazarlı yayınlardan oluşmaktadır.
Tablo 1. Makaleler İle İlgili Temel Veriler (1979-2021 Yıllar Arası)
Veriler ile İlgili Temel Bilgiler

(n)

Kaynaklar (Dergiler, Kitaplar vb.)

254

Makaleler

584

Yıllık ortalama yayın

7,09

Makale başına düşen ortalama atıf

18,4

Makale başına düşen yıllık ortalama atıf

1,871

Referanslar

26430

Anahtar kelimeler (ID)

1563

Yazarlar

1147

Yazar görünüm sayısı

1458

Tek yazarlı yayınların yazar sayısı

166

Çok yazarlı yayınların yazar sayısı

981

Tek yazarlı yayın sayısı

210

Yazar başına düşen yayın

0,509

Doküman başına düşen yazar

1,96

Dokümanlarda görülen yazar sayısı ortalaması

2,5

İşbirliği indeksi (CI)

2,62
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1979 ile 2021 yılları arasındaki yayın sayıları Şekil 1’de görüldüğü gibi son yıllarda gönüllü
turizm konusunda yapılan çalışmalarda bir artış olduğu görülmektedir. Yayın sayısı 2008
yılından itibaren istikrarlı bir şekilde yükseliş gösterdiği tespit edilmiştir (Şekil 1). 2012 yılında
(30 yayın), 2013 yılında (29 yayın), 2014 yılında (48 yayın), 2015 ve 2016 yıllarında (44 yayın), 2017
yılında (55 yayın), 2018 yılında (58 yayın), 2019 yılında (52 yayın) ve 2020 yılında (64 yayın)
yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca; 1981, 1982 yılları ile 1984-1994 arası ve 1998 yılında gönüllü
turizm konusunda Scopus veri tabanına kayıtlı veri olmadığı tespit edilmiştir.

Şekil 1. Yıllara Göre Yayın Sayıları

Yazarlarla İlgili Bulgular
Gönüllü turizm konusunda Scopus veri tabanında yayınlanan makalelerin yazarları arasında en
fazla yayını yapan yazarlar; Mostafaanezhad M. (12 makale), Wearing S. (10 makale), Coghlan A.
ve Han H. (9 makale), Mcgehee N.G. (8 makale), Holmes K., Lockstone-Binney L. ve Smith K.A.
(7 makale) ve Chua B.L. ve Lee S. (6 makale ) olarak tespit edilmiştir.

Tablo 2. En Fazla Yayın Yapan İlk 10 Yazar
Yazarlar
Mostafanezhad M.

Makale sayısı
12

Makalelerin Kesirli Verileri
8,12

Wearing S.

10

4,28

Coghlan A.

9

6,50

Han H.

9

2,32

Mcgehee N.G.

8

4,50

Holmes K.

7

3,03

Lockstone-Binney L.

7

1,78

Smith K.A.

7

2,25

Chua B.L.

6

1,40

Lee S.

6

1,87
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Dergilerle İlgili Bilgiler
Tablo 3’ de gönüllü turizm konusunda en fazla yayın olan dergiler yer almaktadır. 254 kaynakta
(dergiler, kitaplar vb.) gönüllü turizm konusunda 584 adet yayın yapılmıştır. En fazla yayın 43
makale ile Journal of Sustainable Tourism derginde yer almaktadır. Anatolia dergisinde ise konu
ile alakalı 4 adet makale yer almaktadır.
Tablo 3. En Fazla Yayın Yapılan Dergiler İlk On Dergi
Dergi Adı

Makale Sayısı

Journal of Sustainable Tourism

43

Tourism Recreation Research

32

Annals of Tourism Research

26

Current Issues in Tourism

19

Tourism Management

16

Tourism Geographıes

12

Tourist Studıes

12

Sustainability (Switzerland)

10

Worldwide Hospitality and Tourism Themes

10

Asia Pacific Journal of Tourism Research

9

Tablo 4. Dergilerin Sourch Impact Etkisi (Kaynak İndeks Bilgileri) İlk 10 Dergi
Source

H_İndex G_İndex

M_İndex

Tc

Np

Py_Start

Journal of Sustainable Tourism

18

40

1,058823529

1626

43

2005

Tourism Recreation Research

12

29

0,48

850

32

1997

Annals of Tourism Research

15

26

0,348837209

1350

26

1979

Current Issues in Tourism

9

16

0,642857143

272

19

2008

Tourism Management

12

16

0,444444444

637

16

1995

Tourism Geographies

7

12

0,636363636

227

12

2011

Tourist Studies

7

12

0,411764706

166

12

2005

Sustainability (Switzerland)

4

5

0,8

31

10

2017

Worldwide Hospitality and
4
7
0,5
57
10
Tourism Themes
Asia Pacific Journal of Tourism
4
7
0,307692308
61
9
Research
TC= Toplam atıf sayısı, NP= Toplam makale sayısı, Py Start=Yayına başladığı yıl

2014
2009

Tablo 4’de Scopus veri tabanında taranan gönüllü turizm konulu çalışmaların yer aldığı ilk 10
derginin H indeksi, G indeksi ve M indeksi, yayın sayısı, dergilere yapılan atıflar, konunun
yayınlanmaya başladığı yıl ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 1979- 2021 yılları arasında gönüllü
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turizm için Journal of Sustainable Tourism dergisinin her değerde daha etkili dergi olduğu
görülmektedir. Toplam atıfta Annals of Tourism Research (TC: 1350), Tourism Recreation
Research (TC: 850), Tourism Management (TC: 637) dergileri tespit edilmiştir. Dergilerdeki
toplam makale sayısında ise Journal of Sustainable Tourism (NP: 43), Tourism Recreation
Research (NP: 32), Annals of Tourism Research (NP: 26), Current Issues in Tourism (NP:19) ve
Tourism Management (NP:16) derginin etkili olduğu görülmektedir. Anatolia dergisinde yer
alan çalışmanın H indeksi 2, G indeksi 4, m indeksi 0,153 ve toplam alıntısı 59, yayın sayısı 4 ve
ilk yayın yılı 2009 olduğu tespit edilmiştir.

Ülkeler Ait Bilgileri
Dünya genelinde gönüllü turizm konulu Scopus veri tabanında taranan makaleler 57 ülkeden
bilimsel yayın yapıldığı tespit edilmiştir. En fazla yayın yapan ilk 11 ülke sırası ile USA,
Avustralya, UK (İngiltere), Kanada, Çin, Yeni Zelanda, Güney Kore, Brezilya, İspanya,
Danimarka, Almanya’dır. Türkiye bu konuda dünya genelinde 25. sırada yer almaktadır. Ayrıca
en çok alıntı yapılan ülkeler ve ortalama yayın alıntı sayısı Tablo 5’de yer almaktadır. En çok
alıntı yapılan yazarların ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya ilk üçte
yer alan ülkelerdir. 48 ülke arasından Türkiye bu konuda 41. sırada yer almaktadır.

Tablo 5. En Çok Atıf Alan Ülkeler
Ülkeler

Toplam Atıf
Sayıları
2448

Ortalama makale atıf
sayısı
25,50

1.

Amerika Birleşik Devletleri

2.

Birleşik Krallık

1807

26,19

3.

Avustralya

1785

23,80

4.

Kanada

507

23,05

5.

Yeni Zelanda

439

21,95

6.

Peru

212

106,00

7.

İsviçre

167

83,50

8.

İsveç

152

19,00

9.

Almanya

141

23,50

10.

Kore

128

6,74

41.

Türkiye

1

0,50

Yayın Atıf Analizi Bulguları
Tablo 6’da yazarlar ve dergiler birlikte ele alınarak küresel bazda en fazla atıf alan ilk 10 makaleye
yer verilmiştir. Konu ile ilgili Journal of International Development derginde yayınlanan Simpson,
K., 2004 yılındaki makale küresel bazda 341 atıf, yıllık ortalama 18,9 atıf ve normalizasyon atıf
oranı 2,7 ile ilk sırada yer almaktadır. Mcgehee, N. G., 2005 yılında Annals Tourism Research
dergisinde yayınlanan makalesinin küresel bazda 244 atıf, yıllık atıf oranı 14,3 ve normalizasyon
atıf oranı ise 5,7’dir. Sin, H.L., 2009 yılındaki Annals Tourism Research dergisinde yayınlanan
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makalesinin toplam 216 atıf, yıllık ortalama 16,6 atıf ve normalizasyon atıf oranı ise 5,2’dir. Kısaca
küresel bazda en yüksek atıf alan ilk on yazar Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6. Küresel Bazda En Fazla Atıf Alan İlk 10 Makale

Simpson, K. (2004). J Int. Dev.

341

Yıllık
toplam atıf
oranı
18,9444

Mcgehee, N. G. (2005). Ann. Tour. Res.

244

14,3529

5,7009

Sin, H. L. (2009). Ann. Tour. Res.

216

16,6154

5,2931

Guttentag, D.A. (2009). Int. J. Tour. Res.

212

16,3077

5,1951

Raymond, E. M. (2008, J. Sustainable Tour.

196

14

5,3499

Palacios, C.M. (2010). J. Sustainable Tour.

178

14,8333

4,9292

Lyons, K. (2012). Ann. Tour. Res.

170

17

5,4662

McIntosh, A.J. (2007). J. Sustainable Tour.

162

10,8

2,8076

Mcgehee, N. G. (2002). Ann. Tour. Res.

155

7,75

3,4831

Sin, H.L. (2010). Geoforum

141

11,75

3,90

Makale

Toplam
atıflar

Toplam atıfların
normalizasyonu
Oranı
2,7226

Tablo 7.’de küresel bazda en fazla atıf alan çalışmaların özetleri incelendiğinde; Simpson, K.
(2004) çalışmasında son on yılda “the gap year” olarak nitelendirilen eğitimden sonra iş hayatına
geçmeden önceki ara yılın popüler olması ile uluslararası kalkınma pratiğinde genç gezginler için
gönüllü turizm programlarının eğitici olup olmadığını incelemiştir. McGehee ve Santos, (2005)
çalışmalarında sosyal hareket teorileri ile gönüllü turizm katılımcıları arasındaki iletişim
ağındaki olası değişiklikleri ve bilinç düzeyindeki yükselmeyi incelemişlerdir. Çalışmada odak
grup araştırması ile gönüllü turizm faaliyetlerine katılan turistlerin hem seyahat sırasında hem
de seyahat sonrasında sosyal hareket faaliyetlerinin olumlu olduğunu belirtmişlerdir. Sin, (2009)
çalışmasında “adalet “ ve “iyi niyet” olarak konumlandırılan gönüllü turizmin medyadaki
eleştirmenler tarafından gönüllü turizmin etkinliğinin ve “gerçek” değerinin eleştirilmeye
başlanmasına rağmen akademik çalışmalarda henüz benzer şekillerde eleştirilmemiş olduğunu
ifade etmektedir. Çalışmada Güney Afrika’da 11 gönüllü turist ile görüşme yapmış ve gönüllü
turistlerin motivasyonlarını, kendi başarı güçlerini ve gönüllü turistleri çevreleyen korkuları,
gerilimleri incelemiştir.
Guttentag, (2009) çalışmasında mevcut çalışmaların gönüllü turizmin faydalarına odaklanıldığını
ve ağırlıklı olarak gönüllülerin özellikleri ve motivasyonlarının araştırıldığını belirtmiş ve
kendisi gönüllü turizmin olumsuz etkilerini (yerel halkın istek ve beklentilerinin göz ardı
edilmesi, faaliyetlerin devamının engellenmesi, tatmin edici olmayan çalışmaların
tamamlanması, yerel ekonominin bozulması, yoksulluk gerçeği, kültürel değişimleri kışkırtması,
vb.) incelemiştir. Raymond ve Hall, (2008) çalışmalarında gönüllü turizm sayesinde katılımcılar
arasında kültürler arası anlayışın gelişmesine eleştirel bir yaklaşım ile kültürler arası yanlış
anlayışın gelişmesine yol açabileceği yönünde bir yaklaşımla incelenmiştir. Palacios, (2010)
çalışmasında gelişmekte olan ülkelerde yürütülen gönüllü turizm projelerine genç Batılılar
(üniversite öğrencilerinin)katılımının uygunluğunu incelemiştir. Lyons, Hanley, Wearing ve
Neil, (2012) çalışmalarında yakın zamanda gönüllü turizm pazarının büyümesi ile özellikle
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öğrencilerin eğitim yıllarını bitirip iş hayatına geçmeden önceki “the gap year” olarak
nitelendirdikleri dönemde katılabilecekleri bir seyahat deneyimi olarak ele almaktadırlar.
McIntosh ve Zahra, (2007) çalışmalarında alternatif turizm yoluyla sürdürülebilir deneyimler
arayışında gönüllü turizm ve kültür turizmi arasındaki bağı incelmişlerdir.
McGehee, (2002) çalışmasında “Earthwatch” keşif gezisi gönüllüleri arasındaki sosyal harekete
katılımlarındaki değişiklikleri açıklamak için sosyal psikoloji ve ağ teorilerinin bileşenlerine
dayanan teorik bir model ile incelemiştir.
Sin, (2010) çalışmasında, gönüllü turizm ile ilgili mevcut çalışmaların “sosyal”, “adaletli” ve
“yoksul yanlısı” turizm kapasitelerine sahip olduğu ve gönüllü turizm uygulamalarının yerel
topluluklar üzerine olumlu etkiler yaratma kapasitesine sahip olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca
gönüllü turizm uygulamalarının yerel halk perspektifinden inceleyen çalışmaların çok az olduğu
gerekçesi ile gönüllü turizm ve sorumlu turizmin kesiştiği noktaları incelemiştir. Gönüllü
turizmin yerel halk ile yaptığı görüşmeler ile hem olumlu hem de olumsuz yanlarını araştırmıştır.
Tablo 7. Küresel Bazda En Fazla Atıf Alan Çalışmalar İle İlgili Bilgiler
Yazar

Makale Özet

Dergi

Simpson, K. (2004)

‘Doing development’: the gap year, volunteertourism and a popular practice of
development.
Social change, discourse and volunteer

Journal of International
Development

Sin, H.L. (2009)

Volunteer Tourism—“Involve Me And I Will
Learn”?

Annals of Tourism Research

Guttentag, D.A
(2009)

The possible negative impacts of volunteer
tourism.

International of Tourism
Research

Raymond, E.M. ve
Hall, C. M. (2008)

The Development of Cross-Cultural
(Mis)Understanding Through Volunteer
Tourism.
Volunteer tourism, development and
education in a postcolonial world: conceiving
global connections beyond aid.
Gap year volunteer tourism: Myths of Global
Citizenship?

Journal of Sustainable Tourism

A Cultural Encounter through Volunteer
Tourism: Towards the Ideals of Sustainable
Tourism?
Alternative tourism and social movements.

Journal of sustainable Tourism

Who are we responsible to? Locals’ tales of
volunteer tourism.

Geoforum

McGehee, N. G ve
Santos, C. A. (2005)

Palacios, C.M.
(2010)
Lyons, K., Hanley,
J., Wearing, S. ve
Neil, J. (2012)
McIntosh, A.J. ve
Zahra, A. (2007)
McGehee N. G.
(2002)
Sin, H.L. (2010)

tourism.

Annals of Tourism Research

Journal of Sustainable Tourism

Annals of Tourism Research

Annals of Tourism Research

Yazar Ortak Atıf Ağı
Veri analizinde makalelerin yazarları arasında bir bibliyografik bağlantı kurularak analiz edilen
yayınlara atıfta bulunan yazarlar için ortak atıf bağlantısı kurulmaktadır. Makalelerin
referanslarında birlikte bulunan yayınlar, bunların birbirlerine olan yakınsamalarını
görebildiğimiz bu ağda ayrıca alanında etkin yazarları da göstermektedir. Yazar ilişkileri
arasındaki düğüm büyüyor ise sayısal olarak daha fazla olması anlamına gelmektedir. Gönüllü
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turizm konusu için 50 bilimsel makale için ortak atıf analizi yapılmış ve dışarıdaki ağları
çıkarmak ve daha net ağ oluşturabilmek için Fruchterman ve Reingold ağ düzeni ve Louvain
kümeleme algoritması kullanılmıştır. Ağ yapısı içindeki kümelerin her biri farklı renk ile
gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlar Şekil 2’de görüldüğü üzere, sırasıyla Wearing S. 2001
(küme:1, btwc: 8,09), Mcgehee N.G. 2005 (küme:1, btwc:1,28), Guttentag D.A. 2009 (küme:1, btwc:
1,24), Brown S. 2005-1 (küme:1, btwc: 1,05) yazarları etkili olurken 2. kümede Simpson K. 2005
(küme:2, btwc: 0,94), Coghlan A. 2011 (küme:2, btwc:0,51), Butcher j. 2010 (küme:2, btwc: 0,51)
etkili görülmektedir.

Şekil 2. Yazarlara Göre Eş Alıntı Ağı

Ortak Kelime Analizi
Yazar anahtar kelime kavramlarının birlikte kullanımı incelemek için eşdizimlilik ağına bağlı veri
görselleştirilmesi uygulanmıştır. Görselleştirilme aşamasında veriler arası ağların daha az olması
ve dışarıdaki ağların çıkarmak için Louvain kümeleme algoritması kullanılmıştır. Ayrıca en az
iki kez ve daha çok kullanılan terimler Şekil 3’de gösterilmiştir. Düğüm sayısı 50 ile
sınırlandırılmış ve her bir kelime birlikte kullanma sayısına göre ilişkilendirilmiş ve aralarındaki
ilişkiyi gösteren çizgiler kalınlık durumuna göre ilişki gücü görülebilmektedir. Her küme farklı
renk ile gösterilmektedir. Buna göre “gönüllü turizm” için ‘volunteer tourism’ (küme:7, btwc
(arasındaki merkezilik): 917,11) ile merkezde en güçlü şekilde yer almaktadır. Sonrasında
‘motivation’ (küme:1, btwc: 99,97), ‘tourism’ (küme:1, btwc:98,75), ‘volunteers’ (küme:1, btwc:
57,15), ‘voluntourism’ (küme:7, btwc:46,67), ‘south africa’ (küme: 6, btwc: 45) kelimelerinin güçlü
merkeziyette oldukları görülmektedir. Ayrıca küme 2, küme 3, küme 4 ve küme 5 olmak üzere
toplam 7 ilişkili küme tespit edilmiştir.
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Şekil 3. Ortak Kelime Analizi

Kelime Bulutu
Keywords Plus (KWS), belirtilen makalelerin başlıklarından otomatik olarak oluşturulan dizin
terimleridir. Keywords Plus terimleri, bibliyografyada bir kereden fazla görülmeli ve çok kelimeli
ifadelerden tekil terimlere sıralanmalıdır. Çalışmada keywords plus’a yer verilmesinin nedeni
bundan sonra gönüllü turizm ile ilgili çalışmalarda geleneksel anahtar kelime ve başlık alımına
yardımcı olmaya yaramaktadır. Bu bağlamda çalışmada “gönüllü turizm” konulu 584 makalenin
keywords plus’ a bakılmış ve Şekil 4’de en fazla geçen kelimler turizm, gönüllü turizm,
gönüllülük, gönüllüler, gönüllü, sürdürülebilir turizm, motivasyon ve alternatif turizm olduğu
tespit edilmiştir.

Şekil 4. Kelime Bulutu

Ülkeler Arası İşbirliği
Ülkeler arası işbirliği ağı Şekil 5’de yer almaktadır. En az iki ve daha fazla ilişkiler incelenmiş ve
Louvain küme algoritması kullanılmıştır. Gönüllü turizm konusunda iş birliği yapmış ülkelerin
yoğunlukları incelendiğinde 30 küme oluşmuş ve 50 düğüm kriteri seçilerek 4 küme arasında
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ilişki tespit edilmiştir. Buna göre en fazla işbirliği USA (küme:3, btwc: 78,04), UK (küme:1, btwc:
57,06), Avustralya (küme:1, btwc: 51,72), Almanya (küme: 6, btwc: 29,64), Kanada (küme:6, btwc:
22,93), Yeni Zelenda (küme:1, btwc: 21), Hong Kong (küme:8, btwc:21), Kore (küme: 3, btwc: 14,
28), Çin (küme: 3, btwc: 5,71) şeklinde analiz edilmiştir. En fazla işbirliği yapılan ülkeler USA,
İngiltere ve Avusturalya olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 5. Ülkeler Arası İşbirliği Ağı

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada Scopus veri tabanında uluslararası alanda “Volunteer tourism” konusu ile ilgili
makalelere yönelik bir durum tespiti yapılmıştır. Örneklemede yer alan konulu ile ilgili 19792021 yılları arasında 584 makale tespit edilmiştir. 584 makale içerik analizi ile incelenmiştir.
Çalışmaların yayın bilgileri, anahtar kelimeler ve anahtar kelimeler arası ilişki ağı, konu ile ilgili
makalelerin yer aldığı dergiler, atıf analizi ve atıf ilişki ağı, ülkeler arası işbirliği ağı analiz
edilmiştir. Elde edilen bulgular, gönüllü turizm konusunun geçmişten günümüze gelişimi ve
gelecekteki olası eğilimleri konusunda bilgi sahibi olmaya imkan tanımaktadır.
Araştırma, gönüllü turizm konusunda çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için bu alana
öncülük eden yayınları, dergileri ve güncel araştırma konularını sunmaktadır. Bu sayede
akademisyenlere gönüllü turizm konusunun genel eğilimleri konusunda yol gösterici bilgiler
sunmakta ve üzerinde çalışılabilecek konular hakkında bir fikir vermektedir. Özellikle
araştırmalarda sıklıkla kullanılan “turizm”, gönüllü turizm”, “gönüllü”, “gönüllülük”,
sürdürülebilir turizm, alternatif turizm, motivasyon anahtar kelimelerden hareketle
uygulayıcılara öneriler sunulabilir. Gönüllü turistlerin motivasyonu, gönüllü turizm
organizasyonları, gönüllü turizme yönelik eleştirel çalışmaların ağırlıklı olduğu görülmekle
birlikte gönüllü turizm uygulamalarının yapıldığı alanlarda yerel halka yönelik çalışmalara
ağırlık verilebilir.
Gönüllü turizm konusu ile ilgili yapılan çalışmalardan en fazla atıf alan çalışmaların özetleri
incelendiğinde, gönüllü turizm uygulamaları, sosyal değişim söylemleri, gençlerin eğitim yılları
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sonrasında iş hayatına başlamadan önceki yıllarda katılabilecekleri bir turizm çeşidi olarak eğitici
tarafının incelendiği çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca gönüllü turizm ile kültürler arası anlayışın
gelişmesine eleştirel olarak kültürler arası yanlış anlayışın gelişmesi, gönüllü turizm ile
sürdürülebilir turizm, alternatif turizm ve sorumlu turizmin ilişkilerinin incelendiği çalışmalar
mevcuttur. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda gönüllü turizm konusunda gönüllü
turistlerin motivasyon ve seyahat deneyimlerinin incelenmesine rağmen gönüllü turizm
destinasyonları ve bu destinasyonlardaki yerel halk ile ilgili çalışmaların az olduğu belirtilmiştir.
Benzer şekilde son yıllarda yapılan çalışmalarda gönüllü turizm uygulamalarına eleştirel
yaklaşan çalışmalar yapılmaktadır. Gönüllü turizm destinasyonları, bu destinasyonlardaki yerel
halkın görüşleri, gönüllü turizm uygulamaları ve organizasyonların planlanmasında ve
yönetiminde yerel halkın katılımı, yerel yaşayış ve kültüre yönelik çalışmalar yapılabilir.
Araştırmada en fazla yayın yapan yazarlar, Mostafanezhad M. ve Wearing S.’dir. En fazla atıf
alan yayınlar; Simpson, K. (2004), J. Int. Dev. (341 atıf), Mcgehee, N.G. (2005), Ann. Tour. Res.
(244 atıf), Sin, H. L. (2009), Ann. Tour. Res. (216 atıf), Guttentag, D.A. (2009), Int. J. Tour. Res. (212
atıf) tespit edilmiştir. Eş alıntı ağı ile makalelerin referanslarında birlikte bulunan yayınlar ve
bunların birbirlerine olan yakınsamaları incelendiğinde 2 küme tespit edilmiştir. Wearing S.
(2001) küme 1 olarak, Simpson K. (2005) küme 2 olarak etkili yazarlar ve yayınları olarak tespit
edilmiştir.

Gönüllü turizm konusunda en fazla makale Journal of Sustainable Tourism ve Tourism
Recreation Research ve Annals of Tourism Research dergilerinde yayınlanmıştır. Yayın
sayısı ve atıf sayısı açısından Journal of Sustainable Tourism dergisinin daha etkili olduğu
tespit edilmiştir. Anatolia derginde konu ile ilgili yayın sayısının az olduğu tespit edilmiş
olup bu konu ile ilgili yayınların sayısı arttırılabilir.
Tourism Research and Marketing (2008) yaptığı çalışmaya göre; gönüllü turizmin yoğun olarak
yapıldığı destinasyonlar arasında Latin Amerika, Asya ve Afrika yer almaktadır. Bu
destinasyonlar gönüllü turizm faaliyetlerinin yürütüldüğü destinasyonların %90’ını
oluşturmaktadır (Arslaner ve Erol, 2017: 426). En fazla gönüllü turizm faaliyetlerinin
yürütüldüğü destinasyonların aksine gönüllü turizm konusunda en fazla çalışma USA’da
yapılmıştır. Daha geniş anlatımla, gönüllü turizm çalışmaları ülkeler bazında incelendiğinde; 57
ülkeden çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Konu ile en fazla çalışma USA, Avustralya (Australia)
ve İngiltere’de (UK) yapıldığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde Henry (2008) çalışmasında gönüllü
turizm konusunda son yıllarda yapılan çalışmaların Amerika ve Avrupa merkezli olduğunu
ifade etmiştir. Türkiye gönüllü turizm konusunda yapılan çalışma sayısı açısından 25. sırada yer
almaktadır. Yapılan çalışmalara en fazla atıf alan ülkeler incelendiğinde ise; Amerika Birleşik
Devletleri (USA), İngiltere (UK) ve Avustralya (Australia) yer almaktadır. Türkiye atıf alan 48
ülke arasında 41. sırada yer almaktadır. Bu bağlamda Türkiye gönüllü turizm konusuna eğilimin
düşük olduğu çalışma konusu olarak daha fazla çalışmanın yapılabileceği bir konudur.

Çalışmanın birtakım kısıtlılıkları bulunmaktadır. Araştırma 2021 yılının Ocak ayında
uluslararası alanda sadece Scopus veri tabanından veri elde edilerek gerçekleştirilmiştir.
Gelecek çalışmalarda araştırmacılara gönüllü turizm konusunda diğer veri tabanları Web of
Science (WoS), Google Scholar, Science Direct kullanılarak daha kapsamlı çalışmalar
yapılabilir.
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Öz
Bu çalışma, şarap turistlerinin Trakya Bağ Rotasında bulunan işletmelere yönelik hizmet
almadan önce beklentileri ve aldıktan sonra algıları arasındaki farkın Servqual ölçeği ile ortaya
konmasını amaçlamaktadır. Verilerin elde edilmesinde, kolayda örneklem yöntemi
kullanılmıştır. Bu kapsamda, 2019 yılı boyunca, Trakya Bağ Rotasında bulunan 12 işletmeyi
ziyaret eden 276 şarap turistinden, yüz yüze ve internet ortamı ile anket uygulanarak veriler elde
edilmiştir. Araştırma bulgularını ortaya koyabilmek için güvenirlik, geçerlilik, farklılık ve ilişki
analizlerinden yararlanılmıştır. Servqual analizine dayanarak müşteri beklentileri ile algılanan
hizmet kalitesi arasında oluşan en büyük farklar, servqual fark puan ortalamalarına göre sırasıyla
fiziksel özellikler ve heveslilik, güvence ve empati ve güvenirlik boyutları olmuştur. Wilcoxon
analizine göre sadece güvence boyutunda ziyaretçilerin bağ işletmelerinin hizmet kalitesi
konusunda beklediği güvence boyutunun, algılanan güvence boyutundan pozitif yönlü ayrıştığı
ortaya çıkmaktadır.
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Abstract
This study aims to reveal the difference between wine tourists' expectations before receiving
service and their perception after receiving service with the Servqual scale. The convenience
sampling method was used to obtain the data. In this context, data were obtained from 276 wine
tourists who visited 12 establishments on the Thrace Vineyard Route, through face-to-face and
internet environment surveys throughout 2019. Reliability, validity, difference and relationship
analyzes were used to reveal the research findings. Based on the Servqual analysis, the biggest
differences between customer expectations and perceived service quality were the physical
characteristics and enthusiasm, assurance and empathy and reliability dimensions, respectively,
according to the servqual difference score averages. According to the Wilcoxon analysis, it was
revealed that there is only a difference in the confidence dimension. The confidence dimension
that visitors expect for the service quality of the vineyard businesses is positively differentiated
from the perceived confidence dimension.
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GİRİŞ
Şarap turizmi ile ilgili ilk çalışmanın “Wine tourism on the Moselle” başlığı ile Becker tarafından
1984 yılında yapıldığı görülmektedir. Şarap turizmi 1990’lı yıllarda gelişim göstermeye başlamış
ve kitle turizmi için önemli bir alternatif turizm türü olarak karşımıza çıkmıştır. Birçok kaynakta
“özel ilgi turizmi” (Hall ve Weiler, 1992; Yüncü, 2010; Kozak ve Bahçe, 2012; Ergüven vd., 2016)
olarak gösterilen şarap turizmi, kapsamlı olarak turizm ve şarap üretimi uygulamalarının
birleşmesiyle ortaya çıkmıştır (Yıldız, 2009). Şarap turizmi ile ilgili çalışmalar 1998 yılında
Avustralya’da düzenlenen ilk şarap turizmi konferansı kapsamında hız kazanmıştır. Aynı
yıllarda konuyla ilgili önemli çalışmalar yapıldığı görülmektedir (Gilbert, 1992; Hall vd., 1997).
Bunu takip eden yıllarda turizm olarak destinasyonların geliştirilmesi, özellikle turizmin alt kolu
olarak şarap turizminin destinasyon alanlarının çoğaltılması konusunda araştırmalar yapılmıştır
(Getz ve Brown, 2006).
Genel olarak hizmetler gibi turizmle ilgili hizmetlerde kalite kavramı, temelde müşteri algılarını
ve beklentilerini dengelemekle ilgilidir. Başarılı hizmet sağlayıcılar, tüketicilerin beklentilerini
karşılayabilir ve mümkün olduğunda bu beklentilerin ötesine geçebilir. Turizm ve eğlence
sektörünün büyümesi, talebi artıran sosyal faktörlerden ve toplu seyahat ve boş zaman
eğlencelerini mümkün kılan teknolojiden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda insanlar klasik
turizm ürünlerinden ziyade alternatif turizm ürünlerine yönelmektedir. Bu ürünlerden biri olan
şarap turizmi dünya çapında önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu nedenle mükemmel
ürünler ve çevre sağlamanın yanı sıra, turistleri çekmek için yüksek düzeyde müşteri
memnuniyeti sağlama gerekliliği (Jinling, 2006: 257) şarap turizmi kapsamında sunulan
hizmetler için de söz konusudur. Nitekim turizm sektöründe işletmelerin hayatlarını devam
ettirebilmeleri ve karlılıklarını arttırabilmeleri tüketicilerin beklentilerini ve memnuniyetini
gerçekleşmesiyle sağlanabilir (Öztürk ve Seyhan, 2005: 170).
Şarap turizminde, turizmin diğer alanlarında olduğu gibi, hizmet kalitesi müşteri
memnuniyetinin bir önceliği haline gelmiştir. Buna karşılık, memnuniyetin tüketicinin satın alma
sonrası algısını, gelecekteki satın alma kararını ve uzun vadeli müşteri sadakatini etkilediğine
inanılmaktadır. Bu nedenle, hizmet kalitesinin mevcut bilincini ve şarap tadımının önemini
anlamak esastır. Şarap turistinin ne talep ettiğini ne beklediğini ve motivasyonlarını anlamak,
şarap turizmi endüstrisinde başarılı olmak isteyen işletmeler için hayati önem taşır (O'Neill ve
Charters, 2000: 115). Ergüven ve diğerleri (2016) yılında yaptıkları çalışmada Trakya Bağ Rotası
işletmelerinin dahil oldukları proje kapsamında artan taleple karşı karşıya kalacaklarını
belirterek ihtiyaç duyulan insan kaynağından, tadım, sunum ve konaklama altyapısına kadar
turistlerin bu taleplerini karşılamak gerektiğini vurgulamaktadır. Buradan yola çıkarak
işletmelerin bu talepleri karşılayıp karşılayamadıkları müşteri memnuniyeti açısından ölçülmeye
çalışılacaktır. Bu nedenle çalışmada, Trakya Bağ Rotasında bulunan işletmelerin Servqual ölçeği
ile ziyaretçilerin hizmet almadan önce beklentileri ve aldıktan sonra algıları arasındaki farkın
saptanması amaçlanmaktadır. Böylece bağ işletmelerine yönelik, gelen ziyaretçilerin
beklentilerini karşılaması amacıyla çeşitli yönetimsel öneriler geliştirilecektir.

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Şarap Turizmi ve Bağ İşletmeleri
Günümüzde Şarap turizmi Dünya’da çokça rağbet gören bir turizm çeşidi olmuştur. Şarap
turizmi, özellikle insanların şaraba olan merak ve ilgisi, şarap kültürünün, üretim sürecinin ve
bölgesel çekiminin etkisiyle bir yerden bir yere seyahat etmelerine neden olmuştur (Carlsen ve
Charters, 2006). Şarap turizminin değeri Avustralya başta olmak üzere birçok ülkede artarak
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gelişim göstermektedir. Ülkemizde ise durum biraz farklıdır. Türkiye, yaklaşık 6000 yıllık bir
bağcılık kültürüne sahiptir. Bağcılık bu topraklarda yaşamış birçok toplumun geçim kaynağı
olmuştur. International Organisation of Vine and Wine (OIV) raporuna göre ülkemiz sahip
olduğu bağcılık yapılan topraklar açısından beşinci ve üzüm üretimi yapılan ülkeler arasında
altıncı sırada yer almaktadır. Aynı rapora göre sofralık üzüm üretiminde ikinci sırada ve özellikle
kuru üzüm üretimi ve ihracatında global pazarda ilk sırada yer almaktadır. Buna rağmen katma
değeri daha yüksek ürün olan şarap üretiminde ve ihracatında ise Dünya ve AB oranlarının çok
altında kalarak ortalama %1-2 ihracat geliri elde etmektedir (OIV, 2019). Ancak ülkemiz Şili’yi
örnek alarak şarabın tüketildiği bir ülke olmaktan ziyade şarabın üretildiği ve ihraç edildiği bir
ülke konumuna geçebilecek kapasiteye sahiptir.
Şarap birçok ülkede turizm için önemli itici güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece şarabı iyi
diye turistler tarafından tercih edilen bölgeler, şehirler ve ülkeler bulunmaktadır (Duran vd.,
2019). Örneğin, nüfusu 150 bin bile olmayan Napa Vadisi, Kaliforniya bölgesinin Disneyland’dan
sonra en çok turist çeken ikinci destinasyonudur. Bu bölgede şarap turizminin turistlere önemli
bir deneyim yaşatacak kadar iyi bir şekilde pazarlandığını görmek mümkündür (Etyemez ve
Özyılmaz, 2012; Albayrak, 2013).
Araştırmalar, şarap turizminin şaraphane operasyonlarının başarısı için gerekli olduğunu ve
şarap imalathaneleri için bir dizi fayda sağlayabileceğini belirterek özellikle şarap turistlerinin
şarap bölgesinin çekiciliğini aradıklarını söylemektedir (Brown ve Getz, 2005; Gross ve Brown,
2006). Brown ve diğerleri (2007), bir ürüne (şaraba) olan ilginin, ürünün üretildiği yere seyahat
etme arzusu yaratma etkisine sahip olduğunu bulmuşlardır. Bu nedenle, bir şarap bölgesini
ziyaret etmek, şarap üretimine katılmak, yemek kültürü ile etkileşim, yerel halk ve zevkli boş
zaman etkinlikleri için motivasyon anlamına gelir. Araştırmacılar, şarap turizminin bir yaşam
tarzı ürünü olduğu için, şarap imalathanesi ziyaretçilerinin bir şarap bölgesini ziyaret ettiklerinde
doğal geziler, alışveriş ve diğer turistik yerleri ziyaret etme gibi bir dizi faaliyette bulunduklarını
belirtmektedirler. Örneğin, ilk kez şarap imalathanesi ziyaretçileri daha çok öğrenme, deneyim
ve şaraphane turlarına odaklanırken, tekrar şaraphane ziyaretçileri şarap tadımı ve şarap satın
almaya odaklanır (Bruwer ve Alant, 2009). Nitekim Ergüven ve diğerleri (2016) creme de la creme
turistlerinin boş zaman faaliyetlerini netleştirmek üzere yaptıkları araştırmalarında, Trakya Bağ
Rotasındaki dokuz işletmeciyle görüşmüşlerdir. İşletmecilerle yapılan görüşmeler sonucunda
ziyaretçilerin tamamının ‘özel ilgi’ çıkışlı olduğu ve işletme ziyaretçilerinin rekreatif faaliyetlerle
ilgili olduğu sonucuna varılmıştır.
Şarap turistleri, ünlü şarap bölgelerinde üzüm bağlarını, şarap imalathanelerini ve şarap
festivallerini organize turlarla veya tek başına ziyaret eden turistler olarak tanımlanmaktadır
(Ahipaşaoğlu ve Korkmaz, 2008). Şarap turistlerine yönelik yapılan çalışmalar, şarap ile ilgili ve
bilgili, para harcayan, maddi durumu iyi, eğitim seviyelerinin yüksek, orta ve üst yaş gurubu
bireyler olduğu sonucuna varılmaktadır (Bako, 2016; Demirkol vd., 2016).
Şarap turistlerinin hizmet kalitesi hakkındaki algılarının belirlenmesi şarap imalathaneleri için
önemlidir. Şarap turizminin yapısı gereği hizmet sektörü altında yer alması nedeniyle hizmet
sektörü için geçerli olan koşullar şarap turizmi için de geçerlidir (Ahipaşaoğlu ve Korkmaz, 2008:
81). Başka bir deyişle, şarap turizmi çok yönlü bir deneyimdir. Bu nedenle hizmet kalitesi ölçeği,
şarap işletmelerindeki yöneticiler tarafından çeşitli olguların hangi kalitede olduğu sonucuna
ulaşmak için önemli bir araç olarak görülmektedir (Brochado vd., 2019: 16). Şarap turizminde, iş
dinamiklerine uyum söz konusu olduğunda, sürekli iyileştirme sürecine göre ve turistlerin
beklentilerini dikkate alan, kalitesi artan ürün ve hizmetler sunan işletmelerden
bahsedilmektedir. Bu bağlamda, bir kişinin davranışını etkileyebilecek çeşitli faktörler (kültürel,
sosyal, kişisel ve psikolojik) olduğundan, tüketiciyi tatmin etmek ve belli bir yere kadar hizmet
kalitesini korumak büyük bir zorluktur. Hizmet sunumunun kalitesi turistlerin ihtiyaçlarını
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karşılamak için çok önemlidir (Freitas vd., 2017: 342). Şaraphanelerde turizm işletmelerine benzer
şekilde turistlerin hizmet kalitesi konusundaki ilk algıları hizmet kalitesi beklentilerini aştıysa,
şaraphanenin kaliteli hizmet sunduğu kabul edilir; tersine, turistlerin hizmet kalitesiyle ilgili
beklentileri, hizmet kalitesi konusundaki ilk algılarını aşarsa, şaraphanenin düşük kaliteli hizmet
verdiği kabul edilmektedir (Jinling, 2007: 258). Şarap turistleriyle ilgili Bako’nun (2016) yaptığı
çalışmada; Şarap turistlerinin Kula ile ilgili şarap turizmi deneyimi öncesinde beklentilerin düşük
olduğu ve Kula’nın beklentileri karşılamayacak düzeyde olduğuna yönelik yerleşmiş bir algı
olduğu ifade edilmektedir. Ancak şarap turistlerinin deneyim sonralarında beklentilerinin çok
üstünde hizmet ve ürün kalitesi aldıklarını belirttikleri ifade edilmektedir.

Hizmet Kalitesi ve Servqual Hizmet Kalitesi Ölçeği
Hizmet kalitesinin tanımlanmasına ilişkin yapılan çalışmalarda ortaya konan tanımlar, bazı
yönlerden benzerlik gösterse de bu kavramın kabul edilmiş ortak bir tanımı üzerinde hala
uzlaşılamamıştır (Puri ve Singh, 2018: 745). Hizmet kalitesi üzerine yapılan ilk çalışmalardan
birinde Parasuraman vd., (1985), “Müşteri tarafından algılandığı şekliyle hizmet kalitesi, müşteri
hizmet algıları ve beklentileri arasındaki tutarsızlığın derecesi ve yönü” şeklinde bir tanımlama
yapmıştır. Zeithaml (1988) 'e göre, hizmet kalitesi bir hizmetin mükemmelliği olarak tanımlanır
ve yine de “algılanan hizmet kalitesini”, bir işletmenin büyük ölçüde değerinin bir alıcı
tarafından değerlendirilmesi olarak tasvir etmeye devam eder. Eshghi vd., (2008), hizmet
kalitesini bir hizmetin müşteri tarafından genel ölçümü olarak tanımlamıştır. Ghylin vd., (2008),
hizmet kalitesinde firmaların üstün kalite düzeyinde hizmet sunma konusunda yetkin
olacaklarını ve bunun da müşteri memnuniyetini artıracağını belirtmiştir.
Hizmet kalitesi anlayışı ve kaliteyi etkileyen faktörler arasında hizmet veren işletmelerde
çalışanların görevi ve becerilerinin gruplandırılması, işletmelerin performans mükemmelliği ve
çalışanların davranışları gibi tutumlar yer almaktadır. Ayrıca, çalışanların müşterilerin
ihtiyaçlarına uygun tatmin edici bir şekilde ve müşterilerin beklentileri doğrultusunda hizmet
vermeleri hizmet kalitesi unsurları arasında sayılmaktadır (Budianto, 2019: 300). Tipik olarak
hizmetler, tüketim sürecinde yüksek tüketici katılımı gerektiren ürünlerdir. Verilen bir hizmetin
algılanan kalitesinin, tüketicinin beklentilerini aldığı hizmetle karşılaştırdığı, yani algılanan
hizmeti ortaya koyduğu bir değerlendirme sürecinin sonucunun, beklenen hizmete karşı
olacağını söylemek mantıklıdır. Bu sürecin sonucu, hizmetin algılanan kalitesi olacaktır.
Dolayısıyla, hizmetin kalitesi, beklenen hizmet ve algılanan hizmet şeklinde iki değişkene
bağlıdır (Grönroos, 1984:37).
Turizm endüstrisi yüksek rekabet ile karakterize edilmektedir. Bu nedenle hizmet kalitesinin
pazarda sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmenin temel unsurlarından biri olduğu
kanıtlanmıştır. Kalite, müşterilerin gereksinimlerinin yanı sıra belirtilen ve belirtilmeyen
ihtiyaçlarının karşılanması olarak kabul edilir (Igreja vd., 2020: 43).
Hizmet kalitesi, tüketicilerin hizmet performansına ilişkin beklentileri ile aldıkları hizmete ilişkin
algıları arasındaki ayrımdır (Kusonwattana ve Liangrokapart, 2020: 848). Hizmet iyileştirmeleri
genellikle hizmet standartlarının oluşturulmasını ve hizmet kalitesinin ölçülmesini zorunlu kılar.
Bununla birlikte, hizmet kalitesinin soyut ve anlaşılmaz doğası nedeniyle hizmet kalitesinin
ölçülmesi kolay bir iş değildir (Min ve Min, 1997: 582). Turizm sektöründe olduğu gibi diğer
işletmelerde de hizmet kalitesinin ölçümü değerlidir. Bundan dolayı ölçülemeyen unsurun
geliştirilip, yönetilmesi mümkün olmayabilir (Küçükaltan vd., 2017). İşletmelerde müşterilerin
devamlılığını ve satın alma davranışlarını kalite yüksek düzeyde etkilediğinden dolayı hizmet
kalitesinin ölçülmesi gerekmektedir (Altan ve Atan, 2004: 20). Bu kapsamda 1985 yılında
Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından, hizmet kalitesini ölçmek için en başarılı araçlardan
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biri olarak bilinen SERVQUAL modeli geliştirilmiştir. Çok boyutlu bir model olan Servqual,
müşterilerin algıları ve beklentileri arasındaki farkı ortaya koyan bir ölçektir (Shafiq vd., 2019:
63). Parasuraman ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçekte 10 boyut elde edilmiştir. Daha
sonra bazı boyutların kendi aralarında ilişkili olması sebebiyle boyutlar birleştirilerek beş boyut
ortaya konmuştur. Bu boyutlar “fiziksel özellikler, güvenirlik, heveslilik, güvence ve empati”
olarak adlandırılmıştır (Cronin ve Taylor, 1992: 58).
Fiziksel Özellikler fiziksel tesislerin, ekipmanın, çalışanların kişisel görünümlerini ve
malzemenin görünümü biçiminde somut unsurları tanımlar (Saadillah ve Syairudin: 2019: 105).
Güvenilirlik, vaat edilen hizmetlerin sunulmasındaki doğruluk olarak yorumlanabilir. Örneğin,
bir çalışan söz verildiği gibi hizmet sunabiliyorsa ve tüketicilerin karşılaştığı sorunların hızla
çözülmesine yardımcı olabiliyorsa, işletmenin güvenilir olduğu söylenir (Saadillah ve Syairudin:
2019: 105; Wang vd., 2015: 34). Heveslilik, hizmet sağlayıcıların tüketicilere yardım etme ve
hizmetleri hızlı bir şekilde sunma istekliliğidir (Fettahlıoğlu vd., 2016: 851). Müşterilere hızlı
hizmet verebilmek için içtenlikle çaba göstermektir. (Kusonwattana ve Liangrokapart, 2020: 848).
Güvence bilgi, nezaket ve çalışanın tüketicileri ikna etme ve onlara güven verme yeteneğidir.
Şirketin, çalışanların her zaman kibar olabilmeleri, müşteri sorunlarını çözme becerisine sahip
olmaları, sunulan ürünler veya hizmetler hakkında iyi bilgi sahibi olmalarıdır (Filiz vd., 2010: 64).
Empati, işletmenin kendisini müşterinin yerine koyması, her müşteriye ayrı özel ilgi göstermesi
olarak tanımlanabilir (Rahman, 2007: 41). Hizmet kalitesi ölçümü sonucunda üç durum ortaya
çıkar; (1) Beklenen hizmetin algılanan hizmetten büyük olması durumunda kalite düşük olarak
kabul edilir. (2) Beklenen hizmetin algılanan hizmete eşit olması durumunda tatmin edici bir
kalite düzeyine ulaşılır. (3) Beklenen hizmetin algılanan hizmetten düşük olması durumunda ise
üstün kalite gerçekleşmiş demektir (Filiz, 2011: 39). Buna göre beklenen hizmet ve algı arasındaki
boşluk belirlenerek işletmelerin bu boşluklara göre önlem alması yerinde olacaktır.

Bağ İşletmelerinin Hizmet Kalitesi Ölçümü
Servqual ölçeği, hizmet sektöründe ve özellikle turizm sektöründe yer alan çekirdek hizmetlerin
sunulduğu ulaştırma hizmetlerinden (Chou vd., 2011; Pakdil ve Aydın, 2007) yiyecek içecek
hizmetlerine (Alroub vd., 2012; Aksu vd., 2016; Bilgin ve Kethüda, 2017), konaklama
hizmetlerinden (Chaturvedi, 2017; Shafiq vd., 2019) eğlence hizmetlerine (Albattat ve Romli,
2017; Šíma vd., 2020) kadar pek çok alanda müşteri tatminini ölçmek için uzun süredir
kullanılmaktadır. Şarap, bir yaşam tarzı içeceği olarak kabul edilir ve şarap tüketicisinin bununla
olan ilişkisi, yiyecek ve konaklamada olduğu gibi, doğuştan gelen bir ihtiyaca değil, edinilmiş bir
ihtiyaca dayanır (Bruwer ve Alant, 2009). Ancak birçok özellik açısından yiyecek içecek sektörüne
yakın olan şarap turizmi için diğer sektörlerde olduğu gibi yönetimin müşterilerin ne istediğini
ve ne beklediğini doğru algılayıp algılayamayacağı önemlidir. Beklentiler, tüketicinin hizmet
kalitesi değerlendirmelerinin ve memnuniyetinin ana belirleyicisi olarak öne çıkar. Hizmetleri
verdikten sonra, hizmet sağlayıcılar müşterilerin beklentilerinin ne kadar karşılandığını
izlemelidir (Pakdil ve Aydın, 2007). Şarap tüketiminin kendisi, bazı insanlar için bir deneyim
hazzı olarak görülebilir ve sayısız deneyimler bağlamında kişisel eğlenceyi (ister basit bir şarap
içicisi ister bir uzman olsun) hedefleyen duyusal ve zevkli bir aktivite olarak karşımıza çıkar. Bu
kapsamda şarap turizmi faaliyeti, şarap imalathaneleri, şarap bölgesi ve ziyaretçi-tüketici
arasındaki karmaşık ilişkinin bir uzantısıdır (Bruwer ve Alant, 2009: 235). Bu nedenle hizmet
kalitesinin dolayısıyla müşteri memnuniyetinin ölçülmesi de karmaşık olabilmektedir.
Şarap turizmi nispeten genç bir turizm sektörüdür ve böylesine iyimser büyüme ve beklentilere
rağmen, sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli kârlılığını olumsuz etkileme potansiyeline sahip bir
dizi kritik kalkınma sorunuyla karşı karşıyadır. Böyle bir sorun, bağlarda yaşanan hizmet
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kalitesini düşürerek tüketicinin memnuniyetini, gelecekteki satın alma niyetini ve marka sadakati
üzerindeki etkisini zayıflatacaktır. Şarap turizminin artan önemi ve bu sektörün artan rekabet
gücü, üreticiler ve tüketiciler tarafından sunulan hizmetlerin kalitesine yönelik endişelerin
artmasına da neden olmaktadır (O’Neill ve Chartes, 2000: 112). Bu nedenle bağ işletmelerinde
çalışanların hizmet kalitesi konusunda donanımlı olmaları ve bunu eğitimlerle sürekli olarak
geliştirmeleri işletmelerin rekabet gücünü artırabilecektir. Böylece şarap turizmine yönelik
hizmet sunan işletmelerin sundukları yüksek hizmet kalitesi sürdürülebilir olmalarını
sağlayacaktır.
Şarap turizminde hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik yapılan bir çalışmada personelin
samimiyeti, nezaketi, genel hizmeti ve bilgisinin şaraphanede şarap satın alma veya almama
kararını etkilediğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte hizmet veren personelin tutumu,
empati ve ilgisi gibi hizmet kalitesinin somut olmayan boyutunun, tüketicinin satın alma kararını
şarap kalitesinden daha fazla etkilediği görülmüştür (Lee vd., 2016: 2986). Öte yandan, diğerleri
(Bruwer ve Kelley (2015) çalışmalarında şarap tadım odalarında müşterilerin hizmet performans
algıları ile memnuniyet arasındaki ilişkiyi karşılaştırdıklarında aralarında güçlü bir ilişki
bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Lee ve diğerleri (2016), çalışmalarında Çinli şarap turistlerin
memnuniyetini ve sadakatini etkileyen hizmet faktörlerin bileşenleri araştırıldığında şarap tadım
operasyonlarının ve tadına bakılan şarapların kalitesinin yanı sıra personelin tutumunun da
önemli olduğunu belirtmiştir (Ertürk, 2011; Bayat ve Polat, 2019: 563). Igreja vd., (2020), Hotel
Torre Gomariz Wine & Spa'da yaptıkları keşifsel çalışmaları sonucunda otel misafirlerinin algı
ve beklentileri arasında farklılıklar olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özellikle, gelecekte deneysel
olarak test edilmesi için kavramsal bir model önermektedirler. Haverila vd., (2020), SERVQUAL
modelini kullanarak şarap tadım odaları bağlamında memnun ve memnun olmayan müşterileri
karşılaştırmak ve müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için modeldeki ilişkileri hizmet deneyimi
açısından araştırarak hizmet kalitesi boyutlarından sadece güvenirlik boyutunun dışındaki diğer
boyutlar tarafından müşteri memnuniyeti ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu ortaya
koymuşlardır.
Ahipaşaoglu ve Korkmaz (2008), şarap turistlerinin şarap tadımına yönelik hizmet kalitesine
ilişkin algıları SERVQUAL ölçeği ile araştırarak turistlerin hizmet kalitesi ile ilgili algıları ile şarap
tadım deneyimi arasında önemli bir fark ortaya çıkmadığını görmüşlerdir. Ayrıca turistlerin
demografik değişkenleri ile hizmet kalitesi algıları arasında bazı ilişkiler ve farklılıklar olduğu
belirlenmiştir. O’ Neill vd., (2002) araştırmalarında, Avustralya şarap turizmi endüstrisindeki
önem performans tekniğinin bir uygulaması yoluyla hizmet kalitesi yapısının
kavramsallaştırılması ve ölçülmesini ve bunun davranışsal niyetle ilişkisini incelemişlerdir. Etkili
bir mahzen veya çeşitli şaraplar, daha düşük satışlar sağlayabilir, ancak empati ve duyarlılık gibi
faktörlere vurgu yaparak, bu unsurların uzun vadede şaraphaneye çok daha fazla kazanç
sağlayan çok güçlü bir marka olanağı yaratacağını belirtmektedirler.
Jinling (2007), araştırmasında Tayvan şarap işletmesinin turistlerin memnuniyetini etkileyen
odak özelliklerini ortaya çıkarmak ve müşteri beklentisi ile hizmet kalitesine yönelik algı
arasındaki farklılığı araştırmak üzere yaptığı çalışmada, turistlerin görsel olarak çekici ve somut
malzemelere kıyasla bağ işletmesindeki personelin profesyonel ve nazik tavrına daha fazla önem
verdiğini göstermektedir. Müşterilerin en yüksek beklentileri sırasıyla güvence, empati,
güvenirlik ve fiziksel özellikler olduğu ortaya çıkmıştır.
Tüm bu çalışmalara dayanarak diğerleri “Bağ işletmelerine yönelik beklenen ve algılanan hizmet
düzeyleri arasında anlamlı fark var mıdır” sorusundan yola çıkarak aşağıdaki hipotezler test
edilmektedir.
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H1: Trakya Bağ Rotasında yer alan bağ işletmelerinin sahip olduğu fiziksel özellik ve
çalışanlarının hevesliliği açısından, işletmeleri ziyaret eden turistlerin bekledikleri hizmet kalitesi
ile algıladıkları hizmet kalitesi arasında farklılık vardır.
H2: Trakya Bağ Rotasında yer alan bağ işletmelerinde çalışanların kurduğu empati ve güvenirlik
açısından, işletmeleri ziyaret eden turistlerin bekledikleri hizmet kalitesi ile algıladıkları hizmet
kalitesi arasında farklılık vardır.
H3: Trakya Bağ Rotasında yer alan bağ işletmelerindeki işletmelere duyulan güven bakımından,
işletmeleri ziyaret eden turistlerin bekledikleri hizmet kalitesi ile algıladıkları hizmet kalitesi
arasında farklılık vardır.

YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın amacına bağlı olarak belirlenen yöntem doğrultusunda gerçekleştirilen
analizlere yer verilmiştir. Bununla birlikte çalışma alanı, veri toplama teknikleri, örnekleme
yöntemi ve örneklem büyüklüğü ile verileri elde etmek için kullanılan ölçeklere yer verilmiştir.

Çalışma Alanı
Trakya Bağ Rotası, Trakya Turizm İşletmecileri Derneği aracılığıyla bölgede etkinlik gösteren 12
bağ işletmesinin işbirliği ile meydana gelen ülkemizdeki ilk bağ rotası projesidir (Ömür, 2016).
Trakya Kalkınma Ajansının finansal desteği ile hayata geçirilen Trakya Bağ Rotası projesi sadece
bölge açısından değil diğer bölgelerdeki şarap üreticileri için de önemli bir örnek teşkil
etmektedir. Trakya Kalkınma Ajansının 2013-2023 yılları için bölgedeki tüm paydaşlarla birlikte
hazırlamış olduğu kapsamlı Master Planında, şarap turizmine geniş yer verilmiştir. Paydaşların
bölge için önerdiği alternatif turizm türlerinden biri katma değeri yüksek olan şarap turizmidir.
Bu kapsamda paydaşlar tarafından bir de proje önerilmiş ve Trakya Kalkınma Ajansı projeyi
hibelendirerek 2013 yılında hayata geçirmiştir. Bu projeyle birlikte bölgede şarap turizmiyle
ilgilenen, eğitim düzeyi ve gelir seviyesi yüksek ziyaretçi profiline sahip katma değeri yüksek bir
turist profilinin oluşması sağlanmıştır. Böylece mevcut turizm potansiyelinin bölgede
hareketlenmesi ve gelişmesi mümkün olabilmektedir (Salha ve Cinnioğlu 2018: 644). Ayrıca,
ziyaretçilerin turlarla veya kendi araçlarıyla günü birlik veya konaklayabilecekleri önemli bir
girişim olarak bölgede bir yatırım potansiyeli oluşmuştur (Akdağ, 2015:5). Bağ rotasının yapısı
gereği ziyaretler genellikle birden fazla işletmeye yapılmakta ve kişilerin genel olarak bir fikri
oluşmaktadır.

Veri Toplama
Bu çalışmada, Trakya Bağ Rotası’nda faaliyet gösteren bağ işletmelerinin müşterilerine sunmuş
olduğu hizmet kalitesinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca turistlerin profillerinin
belirlenmesi, işletmelerin talebi karşılayabilmeleri ve kaliteli hizmet sunabilmelerine ve onların
istek ve arzularının tespit edilmesine yardımcı olacaktır. Müşterilerin memnuniyet düzeyi,
sunulan hizmetin kalitesine bağlı olmakla birlikte, işletmelerin başarısı için de çok önemli bir
faktördür. Bundan dolayı uluslararası literatürde kabul görmüş SERVQUAL ölçeği kullanılarak,
şarap üretimi ve tüketimi yapılan bağlarda, müşterilerin bekledikleri hizmet kalitesi ile
deneyimledikleri hizmet kalitesi arasında fark olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
ölçeğin içerdiği kalitenin beş boyutu güvenirlik, heveslilik, güvence, empati ve fiziksel
özelliklerdir. Anketteki sorular hazırlanırken hizmet kalitesinin ölçümü için Parasuraman vd.,
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(1988)’nin geliştirdiği Servqual ölçeğinden yararlanılmış,
doğrultusunda ölçeğe bazı ilaveler de yapılmıştır.

ayrıca

araştırmanın

amacı

Araştırmanın evrenini Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu ve Kırklareli destinasyonlarında yer alan bağ
işletmelerine gelen turistler oluşturmaktadır. Trakya Bağ Rotasındaki işletmelere gelen
misafirlere hem yüz yüze hem de sosyal medya üzerinden iletişime geçip tesadüfi olmayan
örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Elde edilen 310
anketten bir kısmı eksik veya hatalı doldurmadan dolayı veri setinden çıkarılmıştır. Geri kalan
276 anket çalışma için yeterli görülmüş ve veri analizine geçilmiştir. Anketler 2019 yılı boyunca,
özellikle bağ bozumunun olduğu Ağustos-Eylül-Ekim aylarında yüz yüze, diğer aylarda ise
oluşturulan internet linkinin, sosyal medyada yer alan şarap turizmiyle ilgili platformlar ve şarap
turizmine özel ilgi gösteren ve bağları ziyaret ettiği tespit edilen instagram kullanıcılarına
gönderilmesiyle toplanmıştır. Soru formu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm soruları
turistlerin demografik bilgilerini belirlemeye yöneliktir. İkinci bölüm 5’li Likert ölçeğine göre
hazırlanmış ve turistlerin beklentilerine yönelik ifadeleri içermektedir. Üçüncü bölüm benzer
şekilde 5'li Likert ölçeğine göre hazırlanmış ve turistlerin algılarını tespit etmeye yöneliktir.
Ayrıca hazırlanan anket formu uzman görüşleri alınmak üzere üç doktor öğretim üyesine
sunulup, görüşleri alınıp uygun formata getirilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde, SPSS 22.0
istatistik paket programı kullanılarak güvenilirlik, geçerlilik, farklılık ve ilişki analizleri
yapılmıştır.

BULGULAR
Araştırma kapsamında yer alan kişilerin yaş dağılımları, cinsiyetleri, eğitim durumları, medeni
durumları, aylık gelirleri ve gelmelerindeki amaca yönelik demografik özelliklerini tespit etmek
üzere sorulan sorulardan elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Turistlere Ait Genel Bilgiler
Yaş

f

%

18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve üzeri
Gelir Düzeyi
1000 ve altı
1001-3000
3001-5000

29
138
74
22
13
f
58
22
57

10.5
50.0
26.8
8.0
4.7
%
21.0
8.0
20.7

5001-7000

54

19.6

7001 ve üzeri
Bağ
gezintisinden
memnun
kaldım
Evet
Hayır

85

30.8

f

%

241
21

87.3
7.6

Medeni
Durum
Bekar
Evli
Eğitim
İlköğretim
Ortaokul
Lise
Ön Lisans
Lisans

f

%

152
121
f
2
2
10
23
136

55.5
44.2
%
.7
.7
3.6
8.3
49.3

Lisansüstü

101

36.6

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Gelmenizdeki Amaç
Şarap
Konaklama
Yeme-İçme
Alışveriş
Doğal Çekicilikler
Kültür Çekicilikler
Arkadaşlarımla
Birlikte Olmak
Diğer
Bağ
rotası
ziyaretinde
problemler yaşadım
Evet
Hayır
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f

%

115
161
f
185
4
12
1
34
9

41,7
58,3
%
67.0
1.4
4.3
.4
12.3
3.3

25

9.1

6

2.2

f

%

16
222

5.8
80.4
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Elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılanlarda en fazla yığılmanın 26-35 (%50) yaş
aralığında, en düşük yığılmanın ise 56 ve üzeri (%4.7) yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların %41.7’sini erkekler, %58.3’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Eğitim düzeylerine
bakıldığında %7’sini ilköğretim, %7’sini ortaokul %3,6’sını lise, %8,3’ünü ön lisans, %49.3’ünü
lisans ve %36.6’nın lisansüstü düzeyinde eğitim aldıkları görülmüştür. Medeni durumda ise,
katılımcıların %55.5’i bekar, %44.2’si evlidir. Aylık gelir dağılımında ise, %21.0’ın 1000 TL altında,
%8.0’ın 1001-3000 TL, %20.7’si 3001-5000 TL, %19.6’sı 5001-7000 TL ve son olarak %30.8’in 7001
TL ve üzeri bir gelir elde ettikleri tespit edilmiştir. Turistlerin bağları ziyaret amaçları ise
çoğunlukla (%67.0) Şarap’ı tercih etmekleri olarak belirtilmiştir. Ziyaretçilerin bağ gezintisinden
%87.3’ü memnun kalmıştır. Bağ rotası ziyaretinde %80.4 ile problem yaşanmamıştır.
Tablo 2. Beklenti Düzeyi Faktör Analizi

Faktör
Yükü

Fiziksel Özellikler ve Heveslilik
B_1Çalışanlar özenle giyinmiş.
B_2Personel işinde daha profesyonel.
B_3Çalışanlar yardım etmek için daha
istekli.
B_4.Daha hızlı hizmet verirler.
B_5.Çalışanlar kibar ve nazikler.
B_6.Çalışanlar şarap hakkında bilgililer.
B_7.Çalışanlar kişisel ilgi ve özen
gösterebilir.
B_8.Şarap içecekleri uygun bir şekilde servis
edilir.
B_9.Personelin kıyafetleri temiz olması.

B_15.Servisin ne zaman yapılacağı hakkında
bilgi verebilirler.
B_16.Çalışanlar
çok
özel
ihtiyacımı
anlayabilirler.
B_17.Mevcut şarap içeceklerin çeşitliliği
geniş olabilir.
B_18.Tatma süreleri uygun olabilir.

B_11.Şarap içeceği lezzetli olabilir.
B_12.Servis edilen şarap içeceği aromalı
olabilir.
B_13.Şarap içeceklerin tat kalitesi yüksek
olabilir.

36.034

0.948

Açıklanan
varyans
değeri

Cronbach
Alfa Değeri

18.966

0.832

Açıklanan
varyans
değeri

Cronbach
Alfa Değeri

17.174

0.857

0.818
0.787
0.723
0.769
0.781
0.695
0.655

0.777
0.633
0.741
0.663
Faktör
Yükü

Güvence

Cronbach
Alfa Değeri

0.770
0.825

Faktör
Yükü

Empati ve Güvenirlik

Açıklanan
varyans
değeri

0.687
0.815
0.787
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Çalışmada çok sayıdaki ifadeyi daha az sayıda, anlamlı ve birbirinden bağımsız faktörler haline
getirmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda boyutlar toplam
varyansın %72’sini açıklamaktadır. Verilerin faktör analizine uygunluğunu sınamak amacıyla
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett küresellik testi uygulanmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
değeri 0.94’dür. Verilerin yapılan teste uygunluğunu ölçmek için yapılan KMO ve Barlett testi
sonucu istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.000<0.05) ve faktör analizine tabi tutulan
değişkenler arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda,
hizmet kalitesini ölçmeye ilişkin ifadeler Servqual hizmet kalitesi ölçüm modelinden farklı olarak
beş faktör yerine 3 faktör altında toplanmıştır. Bu araştırmada faktör analizi sonucunda fiziksel
özellikler ve heveslilik, empati ve güvenirlik boyutlarına ait ifadelerin aynı faktör altında
toplandığı görülmektedir.
Yapılan güvenirlik analizi sonucunda restoranlarda beklenen hizmet kalitesi ölçeğinin
Cronbach’s Alpha katsayısı 0.929 bulunmuştur. Ayrıca, Fiziksel özellikler ve Heveslilik boyutu
(0,885), Empati ve Güvenirlik (0.832), ve Güvence (0.857) alt ölçeklerinin güvenirlik katsayıları
hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlara göre ölçeklerin yüksek derecede güvenilir olduğu
söylenebilmektedir (Tablo 2).
Tablo 3. Algı Düzeyi Faktör Analizi

Fiziksel Özellikler ve Heveslilik

Faktör Yükü

A_1.Çalışanlar özenle giyinmişti.
A_2.Personel işinde profesyoneldi.
A_3.Çalışanlar yardım etmek için istekliydi.
A_4.Hızlı hizmet veriyorlardı.
A_5.Çalışanlar
kibar
ve
nazik
davranmışlardı.
A_6.Çalışanlar şarap hakkında bilgiliydiler.
A_7.Çalışanlar kişisel ilgi ve özen gösterdi.
A_8.Şarap içecekleri uygun bir şekilde servis
edildi.
A_9.Personelin kıyafetleri temizdi.

0.748
0.797
0.777
0.704

Empati ve Güvenirlik

Faktör Yükü

A_15.Servisin ne zaman yapılacağı hakkında
bilgi verdiler.
A_16.Çalışanlar çok özel ihtiyacımı anladı.
A_17.Mevcut şarap içeceklerin çeşitliliği
genişti.
A_18.Tatma süreleri uygundu.

0.776

Açıklanan
varyans

Cronbach
Alfa

32.148

0.928

Açıklanan
varyans

Cronbach
Alfa

18.610

0.829

0.702
0.645
0.645
0.636

0.794
0.740
0.635
0.696

Güvence

Faktör Yükü

Açıklanan
varyans

Cronbach
Alfa

A_11.Şarap içeceği lezzetliydi
A_12.Servis edilen şarap içeceği aromalıydı.
A_13.Şarap içeceklerin tat kalitesi yüksekti.

0.758
0.753
0.783

16.424

0.807
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Algı düzeyi faktör analizi için yapılan analiz doğrultusunda elde edilen sonuçlar Tablo 3’te
verilmiştir. Analiz sonucunda 16 madde ve 3 faktör elde edilmiştir. Faktör analizi sonuçları
toplam varyansın %67’sini açıklamaktadır. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.93’tür. Verilerin
yapılan teste uygunluğunu ölçmek için yapılan KMO ve Barlett testi sonucu istatiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (p=0.000<0.05) ve faktör analizine tabi tutulan değişkenler arasında ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda restoranlarda beklenen hizmet
kalitesi ölçeğinin Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayısı 0.939 bulunmuştur. Ayrıca, Fiziksel
özellikler ve Heveslilik boyutu (0.928), Empati ve Güvenirlik (0.829), ve Güvence (0.807) alt
ölçeklerinin güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlara göre ölçeklerin yüksek
derecede güvenilir olduğu söylenebilmektedir (Tablo 3).

SERVQUAL Ölçeği ile Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi
Şarap işletmelerinde hizmet kalitesinin belirlenmesi için Servqual ölçeği uygulanmış ve elde
edilen veriler Tablo 4’te sunulmuştur.
Fiziksel Özellikler ve Heveslilik Boyutu: Bu boyutta algılanan hizmet kalitesinde ‘Çalışanların
kibar ve nazik olması’ (4.3116) ve ‘Personel kıyafetlerinin temiz olması’ (4.3116) öne çıkan
ifadelerdir. Beklenen hizmet kalitesinde ise, ‘İçeceklerin uygun bir şekilde servis edilmesi’ ve
‘Personel kıyafetlerinin temiz olması’ (4.3587) ön plana çıkmaktadır. Bu boyutta sadece
‘Çalışanlar kibar ve nazik olması’ sorusuna verilen cevaplar 0.0036 ile beklentilerin üzerinde
gerçekleşmiştir. Diğer önermelerin hepsi ise negatif yönlüdür. En az memnuniyet duyulan 0.148 ile ‘Daha hızlı hizmet verirler’ önermesidir. Bağ işletmelerin fiziksel özellikler ve heveslilik
için beklenti ve algı ortalamaları ile hesaplanan servqual skoru -0.1566 olarak bulunmuştur. Bu
sonuca göre, bağ işletmelerinin fiziksel özelliklerinin ve çalışanların hevesliliği müşterilerin
beklentilerini karşılayamamaktadır.
Empati ve Güvenirlik Boyutu: Tüm sorulara verilen yanıtlara bakıldığında müşteri
beklentilerinin deneyimledikleri hizmet kalitesinin üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Sonuca
göre bu boyutta müşteri memnuniyeti sağlanamamıştır. Algılanan hizmet kalitesi ifadelerinden
‘Mevcut şarap içeceklerinin çeşitliliği geniş olması’ (4.170) değişkeni ön plana çıkmaktadır.
Beklenen hizmet kalitesi bakımından ise, ‘Servisin ne zaman yapılacağı hakkında bilgi verilmesi’
(4.228) önemli bir değişkendir. Bölümün en yüksek skoru -0.021 ile “Mevcut şarap içeceklerin
çeşitliliği geniş olması” en düşük skoru ise -0.083 ile “Servisin ne zaman yapılacağı hakkında
bilgi verilmesi” olarak tespit edilmiştir. Bağ işletmelerinin hizmetlerinin empati ve güvenilirlik
açısından kalitesinin tespitinde kullanılan servqual skoru -0.0434 olarak hesaplanmıştır. Bu
sonuca göre, bağ işletmeleri çalışanlarının misafirlere karşı sunduğu hizmetin yeterince empatik
ve güvenilir olmadığı düşünülmektedir.
Güvence Boyutu: Bu boyutta tüm sorulara verilen cevaplar beklentinin üzerinde gerçekleştiği
görülmektedir. Algılanan hizmet kalitesinin güven boyutu incelendiğinde, ‘Şarap içeceği lezzetli
olması’ (4.387) ifadesi öne çıkmaktadır. Beklenen hizmet kalitesinde benzer şekilde, Şarap içeceği
lezzetli olması’ (4.333) ifadesi öne plana çıkmaktadır. Bu boyut içerisinde en düşük puan 0.105
ile ‘Servis edilen şarap içeceği aromalı olması’ ve en yüksek 0.054 ile ‘Şarap içeceği lezzetli
olması’ olarak ortaya çıkmıştır. Bağ işletmelerine duyulan güven için algı ve beklenti
ortalamaları ile hesaplanan Servqual skoru 0.078 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre güven
boyutunda beklentiler karşılanmaktadır. Bu nedenle katılımcıların bağ işletmelerine duydukları
güvenin yerinde olduğu söylenebilir.
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Tablo 4. Beklenti, Algılama ve SERVQUAL Puanları
Hizmet Kalitesi İfadeleri

Fiziksel Özellikler ve
Heveslilik
1.Çalışanlar
özenle
giyinmiş.
2.Personel işinde daha
profesyonel.
3.Çalışanlar yardım etmek
için daha istekli.
4.Daha
hızlı
hizmet
verirler.
5.Çalışanlar
kibar
ve
nazikler.
6.Çalışanlar
şarap
hakkında bilgililer.
7.Çalışanlar kişisel ilgi ve
özen gösterebilir.
8.Şarap içecekleri uygun
bir şekilde servis edilir.
9.Personelin
kıyafetleri
temiz olur.
Empati ve Güvenirlik
15.Servisin
ne
zaman
yapılacağı hakkında bilgi
verebilirler.
16.Çalışanlar
çok
özel
ihtiyacımı anlayabilirler.
17.Mevcut
şarap
içeceklerin çeşitliliği geniş
olabilir.
18.Tatma süreleri uygun
olabilir.
Güvence
11.Şarap içeceği lezzetli
olabilir.
12.Servis
edilen
şarap
içeceği aromalı olabilir.
13.Şarap içeceklerinin tat
kalitesi yüksek olabilir.
Toplam

Algılanan Değerler

Beklenen Değerler

Servqual Puanı

Ortalama

Standart
Sapma

Ortalama

Standart
Sapma

Fark

4.0942

0.92156

4.1184

0.82286

-0.0242

4.0616

0.95337

4.1486

0.90435

-0.087

4.1812

0.90843

4.2428

0.86704

-0.0616

3.9710

0.96062

4.1196

0.90464

-0.1486

4.3116

0.79819

4.3080

0.81536

0.0036

4.0725

0.94301

4.2029

0.92370

-0.1314

4.1014

0.95947

4.1594

0.88828

-0.058

4.2935

0.85542

4.3587

0.78968

-0.0652

4.3043

0.81002

4.3587

0.78506

-0.0544

Ortalama

Standart
Sapma

Ortalama

Standart
Sapma

Fark

4.144

0.9538

4.228

0.911

-0.083

3.938

0.9302

3.974

0.920

-0.036

Ort.

-0.156

Ort.

-0.043
4.170

0.8923

4.192

0.920

-0.021

4.112

0.9563

4.144

0.918

-0.032

Ortalama

Standart
Sapma

Ortalama

Standart
Sapma

Fark

4.387

0.7274

4.333

0.7706

0.054

4.050

0.9444

3.945

1.0165

0.105

4.246

0.7366

4.170

0.8112

0.076

Ort.

0.078
-0.121
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Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi Arasında Fark
Hizmet kalitesi ile algıladıkları hizmet kalitesi arasında farklılık olup olmadığını görmek için
Wilxocon testi yapılmıştır. Bu test bağımlı gruplar t-testinin parametrik olmayan alternatifidir.
Wilcoxon test istatistiğinin hesaplanmasında her müşterinin ölçülen iki değerinin farkı alınarak
sıralama işlemi yapılır ve çıkan sonuçlar aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 5. Beklenen ve Algılanan Fiziksel Hizmet Kalitesi Arasındaki Özellikler ve Heveslilik
Boyutlarına İlişkin Wilcoxon Testi Sonuçları
Beklenen Fiziksel Özellikler ve
Heveslilik - Algılanan Fiziksel N
Özellikler ve Heveslilik
89
Negatif sıra
Pozitif sıra

56

Eşit sıra

131

Toplam

276

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

73.83

6570.50

71.69

4014.50

Z

P

-2.529

0.011

Tablo 5 incelendiğinde bağ işletmelerinin fiziksel özellikleri ve heveslilik boyutuna ilişkin
beklenti ve algıları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (z=-2.529; p<0.05). Bu
durumda H1 kabul edilmiştir. Fark puanlarının sıra ortalamaları ve toplamları dikkate
alındığında farkın negatif sıralar lehinde olduğu söylenebilir.

Tablo 6. Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi Arasındaki Empati ve Güvenirlik Boyutlarına
İlişkin Wilcoxon Testi Sonuçları
Beklenen Empati ve Güvenilirlik
- Algılanan Empati - Güvenilirlik
Negatif sıra
Pozitif sıra
Eşit sıra
Toplam

N

Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z

59
46

55.47
49.83

3273.00
2292.00

P

-1.577

171
276

0.115

Tablo 6 incelendiğinde bağ işletmelerin beklenen ve algılanan empati ve güvenirlik boyutuna
ilişkin algıları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (z=-1.577; p>0.05). Bu durumda
H2 ret edilmiştir. Fark puanlarının sıra ortalamaları ve toplamları dikkate alındığında farkın
negatif sıralar lehinde olduğu söylenebilir.

Tablo 7. Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi Arasındaki Güvence Boyutuna İlişkin Wilcoxon
Testi Sonuçları
Güvence
Negatif sıra
Pozitif sıra
Eşit sıra
Toplam

N
8
267
1
276

Sıra Ortalaması
41.13
140.90
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Tablo 7 incelendiğinde bağ işletmelerin beklenen ve algılanan güvence boyutuna ilişkin algıları
arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (z=-14.176; p>0.05). Bu durumda H3 kabul
edilmiştir. Fark puanlarının sıra ortalamaları ve toplamları dikkate alındığında farkın pozitif
sıralar lehinde olduğu söylenebilir.
Buna göre çalışma hipotezlerine yönelik sonuçların yer aldığı özet tablo aşağıdaki şekliyle
sunulmaktadır.
Tablo 8. Araştırma Hipotezlerine Yönelik Sonuçlar
Araştırma Hipotezleri

Sonuç (Red/Kabul)

H1: Trakya Bağ Rotasında yer alan bağ
işletmelerinin sahip olduğu fiziksel özellik ve
çalışanlarının
hevesliliği
açısından,
işletmeleri
ziyaret
eden
turistlerin
bekledikleri hizmet kalitesi ile algıladıkları
hizmet kalitesi arasında farklılık vardır.

Kabul

H2: Trakya Bağ Rotasında yer alan bağ
işletmelerinde çalışanların kurduğu empati
ve güvenirlik açısından, işletmeleri ziyaret
eden turistlerin bekledikleri hizmet kalitesi ile
algıladıkları hizmet kalitesi arasında farklılık
vardır.

Ret

H3: Trakya Bağ Rotasında yer alan bağ
işletmelerindeki işletmelere duyulan güven
bakımından,
işletmeleri
ziyaret
eden
turistlerin bekledikleri hizmet kalitesi ile
algıladıkları hizmet kalitesi arasında farklılık
vardır.

Ret

SONUÇ
Trakya bağ rotasında bulunan işletmelerin hem kendi rotasında bulunan işletmeler hem de diğer
rotalarda bulunan işletmeler ile rekabet içerisinde bulunması turistlerin istek ve ihtiyaçlarına
uygun mal ve hizmet üretme zorunluluğunu doğurmaktadır. Bağları ziyaret eden turistler bir
sorun yaşadıklarında yardım etmek için hevesli bir çalışan, güvenli hizmet sunan bir işletme,
fiziksel olarak özenle hazırlanmış bir çalışan ve kendini müşteri yerine koyarak empati kurabilen
bir çalışan beklemektedir. Bu nedenle bağ rotasında bulunan işletmelerin, müşterilerin hizmet
almadan önceki beklentileri ve aldıktan sonraki (algı) hizmet deneyiminin kıyaslanmasının
sonucu hizmet kalitesinde ortaya çıkan boşlukları belirleyip müşteri memnuniyeti çerçevesinde
sunulan hizmetin zayıf yönlerini saptaması önemlidir.
Benzer çalışmalarda olduğu gibi (Bruwer, 2003) turistlerin bağları ziyaret etmekteki en büyük
amacı şarap tadımı ya da şarap satın alma gibi şarabın kendisine yönelik motivasyonlar
olmaktadır. Çalışmadaki demografik bulgulara göre kadınlar erkeklere göre bağ ziyaretlerine
gitmeyi ve şarap tadımı yapmayı daha çok tercih etmektedirler. Birçok çalışmada bağ
ziyaretlerine ve şarap tadımlarına genellikle kadınların katıldığı görülürken (O’Neill ve Charters,

1582

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1568-1588.

2000; Bruwer ve Alant, 2009; Bruwer ve Kelley, 2015; Okech, 2016) yerli yazındaki bazı
çalışmalarda (Ahipaşaoğlu ve Korkmaz, 2008; Demirkol vd., 2016) erkeklerin bağ rotası ya da
şarap işletmeleri ziyaretini daha çok tercih ettiği ortaya çıkmıştır. Yaş aralığına bakıldığında ise,
genç nüfus olarak nitelendirebileceğimiz ziyaretçilerin bağ işletmelerini daha çok ziyaret ettiği
görülmektedir. Hemen arkasından orta yaşa sahip turistlerin bağları ziyaret ettikleri
bulunmuştur. Ahipaşaoğlu ve Korkmaz (2008), Bruwer ve Kelley (2015), Okech (2016) ve
Haverila ve arkadaşları (2020) çalışmalarında orta yaş ziyaretçilerin tercih ettiğini belirtmektedir.
Bu sonuçlardan dolayı, şarap turistlerinin genç ve orta yaş nüfustan oluştuğu söylenebilir. Ayrıca
demografik sonuçlara bakıldığında şarap turizmini gelir düzeyi yüksek olan kişiler tercih
etmektedir. Bu sonuç da yine diğer çalışma bulgularıyla desteklenmektedir (O’Neill ve Charters,
2000; Demirkol vd., 2016). Böylece şarap turizminin katma değeri yüksek alternatif bir turistik
ürün olduğunu söylemek mümkündür. Eğitim durumuna bakıldığında katılımcıların neredeyse
yarısının üniversite mezunu olduğu, geri kalan büyük çoğunluğunun ise lisansüstü eğitim
derecesine sahip olduğu görülmektedir. Bu bulgular da benzer çalışmalarla desteklenmektedir
(Ahipaşaoğlu ve Korkmaz, 2008; Demirkol vd., 2016; Ergüven vd., 2016). Bu nedenle Mitchell ve
Hall (2006) tüketicilerin şarap bilgilerini artırmak için şaraphane ziyaretlerinin eğitim işlevine
daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Bu kapsamda şarap turisti grupları için
özel şarap tadımı ve eğitim etkinlikleri düzenlenebilir.
Sonuçlara göre müşteri beklentileri ile algılanan hizmet kalitesi arasında oluşan en büyük farklar
servqual fark puan ortalamalarına göre sırasıyla fiziksel özellikler ve heveslilik, güvence, son
olarak empati ve güvenirlik olmuştur. Elde edilen bu sonuç O’ Neill vd., (2002), Jinling (2007),
Alroub vd., (2012) ve Fettahlıoğlu vd., (2016)’nın çalışmalarından elde edilen bulgularla
benzerdir. Öte yandan, bazı araştırmalarda bu boyutların farklı bir şekilde sıralandığını söylemek
mümkündür. Bazı çalışmalarda güvenirlik boyutunun ilk sırada yer aldığı görülürken (Aksu vd.,
2016), bazı çalışmalarda heveslilik (Bilgin ve Kethüda, 2017) ya da fiziksel özelliklerin ilk sırada
geldiği (Haverila vd., 2020) görülmektedir. Performansı artırmanın en önemli yolu, yüksek
kaliteli ve sürekli bir personel eğitim programı sağlamak, müşterilerle empati ve duyarlılık gibi
boyutlarda hizmet kalitesinin sunulmasını garanti etmektir. Fiziksel özellikler ve heveslilik
boyutunda büyük fark çıkması hem işletmelerin sahip olduğu fiziki görünüm ve ekipman
açısından yetersiz olduğunu hem de personelin kaliteli ve profesyonel bir şekilde hizmet sunma
yeteneğine ve bilgisine sahip olmadığını göstermektedir. Beklenti ve algı arasında oluşan en az
fark ise empati ve güvenilirlik boyutunda oluşmuştur. Bunun sonucunda bağdaki misafirlerin
çalışanlardan beklediği kendilerini misafirlerin yerine koyup sunulan hizmetin bekledikleri gibi
gerçekleşmesidir. Bu nedenle işletmelerdeki çalışanların servis, şarap sunumu gibi çeşitli teknik
kurslara tabi tutulurken davranış içerikli empati ve iletişim kurma becerilerini destekleyen
kurslara da katılımlar hem kurum içi hem kurum dışı olacak şekilde desteklenmelidir. Böylece,
bağ işletmelerindeki personelin servis hakkında bilgi vermesi, misafirlerle empati kurabilmesi,
vaat edilen hizmetlerin sunulması ziyaretçilerin bağ işletmelerine gelmesinde büyük katkı
sağlayacaktır.
Wilcoxon analiz sonuçlarına göre, ziyaretçilerin bağ işletmelerinden hizmet kalitesi konusunda
beklediği fiziksel özellikler ve heveslilik değer algısının deneyimlenen fiziksel özellikler ve
heveslilik algısından negatif yönlü ayrıştığı görülmektedir. Şarap turistlerinin çoğu işletmelerden
beklediği fiziksel özellikler ve heveslilik değerleri konusunda yeterli tatmini bulamamıştır. Lee
ve diğerleri (2016)’nın yaptıkları araştırma sonucunda hizmet kalitesi fiziksel özellikleri
boyutunun Çinli şarap turistlere göre memnuniyetlerinde bir rol oynamadığı görülmüştür. Tam
tersi, Jinling (2007) ve Bilgin ve Kethüda (2017) araştırmalarında heveslilik boyutunda müşteri
beklentilerinin çok üzerinde hizmet sunulduğu sonucuna varmıştır. Çalışanların iş bilgisinin
yüksek olması sebebiyle yardımcı olmayı istemeleri beklenti ve algı arasında fark olduğunu
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ortaya koymaktadır. Ayrıca Igreja vd., (2020) çalışmasında otel misafirlerinin algı ve beklenti
arasında farklılıklar olduğu sonucuna varmıştır. Çalışmada ziyaretçilerin bağ işletmelerinden
hizmet kalitesi konusunda beklediği empati ve güvenirlik boyutunun, algılanan empati ve
güvenirlik boyutundan negatif yönlü ayrıştığı ortaya çıkmaktadır. Buna göre, şarap turistlerinin
çoğu işletmelerden beklediği empati ve güvenirlik değerleri konusunda yeterli tatmini
bulamamıştır. Sadece güvence boyutunda ziyaretçilerin bağ işletmelerinin hizmet kalitesi
konusunda beklediği güvence boyutunun, algılanan güvence boyutundan pozitif yönlü ayrıştığı
ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda şarap turistlerinin çoğunun, işletmelerin onlara sunduğu güvence
konusunda tatmin olduğu söylenebilmektedir. Ahipaşaoğlu ve Korkmaz (2008) araştırmasında
ise misafirlerin şarap tadımına ilişkin değerlerin beklenti ve algı arasında farklılaşmadığı
sonucuna ulaşmıştır.
Sonuç olarak Trakya bağ rotasında bulunan işletmelerde güvence değerine yönelik müşteri
memnuniyetinin gün geçtikçe artacağı söylenebilir. Ancak bağ işletmelerindeki fiziksel özellikler
ve heveslilik, empati ve güvenirlik boyutlarına yönelik müşteri memnuniyetinin zamanla
düşeceği söylenebilir. Şarap üreticilerinin ve Bağ işletmecilerinin hizmet kalitesi boyutlarına
ilişkin müşteri memnuniyetinin olumlu bir şekilde ilerlemesini sağlayan en iyi önlem müşteri
algılarının tespit edilmesidir. İşletmecilerin veya yöneticilerin empati ve güvenirlik, fiziksel
özellikler ve heveslilik boyutlarını detaylıca incelemeleri, müşterilerin memnuniyet algılarını
öğrenmeleri bakımından fayda sağlayacaktır. Bu anlamda çalışanların problemlere karşı pratik
çözümler sunabilmeleri, çalışanların kendi hizmet beklentilerini göz önünde bulundurarak
müşterileri kendi yerine koyarak davranmaları, çalışanların temiz ve hijyenik olmaları gibi
fiziksel olanaklar yönünden beklentileri karşılayan bir işletmede hizmet vermeleri gibi
yöntemlerle gerekli tedbiri almaları önerilmektedir. Tüm bunlara ek olarak çalışanların, şarap ve
şarabın sunulması konusunda kurslara gönderilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda
işletmelerin gerekli önlemleri almaları ve öncelikle hizmet kalitesini net bir şekilde tanımlamaları
gerekmektedir. Hizmet kalitesi felsefesini tüm işletme özelliklerine ve çalışanlarına yansıtacak
bir yönetim anlayışı benimsemelidirler. Bunun için en iyi kaynaklardan biri turistlerin algılarının
ve beklentilerinin neler olduğunun değerlendirilmesi olacaktır. Buna göre işletmeler beklenti ve
algı arasında oluşacak boşlukları önceden görebilir ve ona göre önlemlerini alabilirler.
Sundukları hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları gerçekleştirebilirler.
Şarap turistlerinin gelir düzeyi yüksek olduğundan bekledikleri hizmet kalitesi de yüksektir.
Eğitim seviyesi de yüksek olan şarap turistleri deneyim yoluyla öğrenmeyi ve tatillerini ve
zevklerini buna göre geliştirmeyi tercih edeceklerdir. Bu nedenle bağ işletmelerinin hizmetlerini
sunacağı çeşitli workshop, atölye çalışmaları ve ünlü şarap uzmanlarının sunumları ile
şekillendirmesi yerinde olacaktır. Çevre gezileri, tarihi-kültürel noktalara ziyaret gibi rekreatif
faaliyetler ürün çeşitlendirmesi yaratarak sunulan hizmeti zenginleştirebilecektir. Bağ
çalışanlarının gelen misafirlere karşı şarap hakkında bilgi vermeleri, şarap-yemek uyumu
konularına hakim olmaları ve bunu sundukları hizmetle harmanlamaları yerinde olacaktır.
Çalışanın iyi bir şekilde eğitilmesi, sunum sırasında kullandığı ekipmanlara hakim olması,
hizmet konusunda ve misafirin problemlerini çözme konusunda hevesli olması, kendini
misafirin yerine koyabilmesi ile misafir memnuniyetinin arttırılması mümkündür.
Çalışma hem yabancı literatürde hem de yerli literatürde bağ işletmelerindeki hizmet kalitesinin
beklenti ve algı arasındaki ilişkileri otaya koyan ender çalışmalar arasında yer almaktadır. Ayrıca
Trakya Bağ Rotası açısından bu ilişkileri inceleyen başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
nedenle bu çalışma, alandaki boşluğu doldurması ve yapılacak diğer çalışmalara örnek olması
sebebiyle önem taşımaktadır. Çalışmanın akademik katkısını ileriye taşıyabilmek için daha fazla
turist sayısına ulaşarak elde edilen bulgular tekrar değerlendirilebilecek, çalışmada yer alan
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işletmelerin hizmet kalitesi karşılaştırılabilecek ve böylece işletmelerin birbirinden öğrenmesi
sağlanabilecektir.
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Öz
Çalışmanın amacı iklim değişikliği ve gıda güvenliği konulu hakem denetimli makalelerin
bibliyometrik profilini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli veri tabanları üzerinden
erişim sağlanan 32 makale değerlendirilmeye alınmıştır. Veri tabanları üzerinden yapılan tarama
sırasında iklim değişikliği ve gıda güvenliği terimleri hem anahtar kelime hem de başlık bazında
birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonucunda erişilebilen ilk makalenin 2009 yılında olduğu tespit
edilmiştir. İklim değişikliği ve gıda güvenliği konulu makalelerin en çok 2013-2015 yılında
yayımlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Makalelerin çoğunluğunun kavramsal araştırmalarından
oluştuğu, çalışmalarda genellikle 0-50 atıf aralığında atıf yapıldığı, çalışmaların genel olarak 0-10
sayfa aralığında olduğu tespit edilmiştir. Makalelerde en çok kullanılan anahtar kelimelerin iklim
değişikliği ve gıda güvenliği olduğu, makalelerin en çok Food Research International dergisinde
yayımlandığı ve makalelerin yayımlandıkları dergilerin en çok yiyecek içecek alanında yayım
yaptığı tespit edilmiştir. Alana katkıda bulunan yazarların kurumları incelendiğinde, en çok
Wageningen University ve Chung-Ang University kurumlarında çalışan yazarların katkıda
bulunduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmacıların iklim değişikliği ve gıda güvenliği
konulu yayımlara az ilgi gösterdikleri söylenebilir. Ayrıca, araştırmacılara gıda güvenliği ve
iklim değişikliği konularını birlikte düşünerek çalışmalarına yön vermeleri önerilmektedir.
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Abstract
The aim of the study is to reveal the bibliometric profile of peer reviewed articles on climate
change and food safety. For this purpose, 32 articles accessed through various databases were
evaluated. During browsing through databases, the terms climate change and food safety were
used together on both keyword and title basis. As a result of the research, it was determined that
the first article to be accessed was in 2009. It is concluded that articles on climate change and food
safety were published most in 2013-2015. It was determined that the majority of the articles
consisted of conceptual researches, the studies were generally cited in the 0-50 citation range, and
the studies were generally in the 0–10-page range. It has been determined that the most used
keywords in the articles are climate change and food safety, the articles are published mostly in
Food Research International magazine and the journals in which the articles are published mostly
in the field of food and beverage. When the institutions of the authors who contributed to the
field are examined, it is seen that the authors who work at Wageningen University and ChungAng University institutions mostly contribute. As a result, it can be said that researchers show
little interest in publications on climate change and food safety. In addition, researchers are
advised to direct their studies by considering food security and climate change issues together.
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GİRİŞ
Bibliyometri terimi Latince kitap anlamına gelen “biblio” ve ölçü biri anlamına gelen “metrics”
kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bibliyometrinin bilimsel araştırmalarda kullanımı 19.
Yüzyılın sonlarından itibaren görülmekle birlikte terim olarak ilk defa 1969 yılında kullanılmaya
başlanmıştır (Sengupta, 1992). Bibliyometri terimi ilk kez 1969 yılında “The Journal of
Documantation” isimli dergide Alan Pritchard tarafından “Statistical bibliography or
bibliometrics” adlı makalede kullanılmıştır (Altürk, 2018). Pritchard (1969)’a göre bibliyometri,
“matematik ve istatistiksel yöntemlerin kitaplara ve diğer yazılı iletişim araçlarına uygulanması”
dır. Ancak bibliyometrik araştırmaların tarihinin çok daha eskilere dayandığını savunan görüşler
de mevcuttur. Bibliyometri terimi literatüre kazandırılmadan önce yöntem “istatistiksel
bibliyografi” olarak kullanılmaktaydı. “statistical” ve “bibliography” (Webster's, 1985: 148)
kelimelerinin birlikte kullanılması sonucu oluşan “statistical bibliography”’nin istatistiki
yöntemler vasıtası ile oluşturulmuş bibliyografya olduğu söylenebilir (Altürk, 2018). Bununla
birlikte Shapiro (1992), 18. yüzyıla kadar atıf dizinlerinin kullanımının görüldüğünü ve yayım
sayımının en az 1800’lerde başladığını belirtmektedir. Bibliyometri örneklerinin, terimi kullanan
Pricthard’dan çok daha önce var olduğunu savunmaktadır. Ancak konunun bilgi bilim tarihçileri
tarafından ihmal edildiğini ileri sürmektedir. Başlangıcı ile ilgili tartışmalar günümüzde devam
etmekle birlikte bibliyometrik araştırmalar, ilgili alandaki literatürün nicelleştirilmesi ve tespit
edilen kavramların değerlendirilmesi ile alandaki genel eğilimlerinin ne yönde olduğunun
görülmesi bakımından önemlidir (Kasemodel Makishi, Souza ve Silva, 2016; Güzeller ve Çeliker,
2017). Öte yandan çalışmaların tarihsel gelişimi, çalışma alanındaki genel gidişatın da
belirlenmesine yardımcı olmaktadır (Barrios, Borrego, Vilagines, Olle ve Somoza, 2008). Sonuç
olarak bibliyometrik çalışmalar, kitap ve dergilerde ulusal ve uluslararası araştırmaların
kullanımını, tarihsel olarak gelişimini, kitap ile dergilerin genel kullanımını belirlemek için, kitap
ve süreli yayımlarla ilgili istatistiklerin bir araya getirilmesi ve işlenmesidir (Sengupta, 1992).
Böylelikle bibliyometrik çalışmalar bir bilimsel alanın geçmişten günümüze gelişimi ve geleceğe
yönelik izdüşümlerini ortaya koymaya yarayan, ayrıca verilerin düzenli bir hale getirilmesi ve
sınıflandırılmasını sağlayan çalışmalar olarak bilinmektedir (Şahin, Akdağ, Çakıcı ve Onur,
2018).
İklim değişikliği hava koşullarının on yıllardan milyon yıllara varan süreler aralığındaki
değişimidir. İklim değişikliği ve küresel ısınma dünya yüzeyindeki bin yıllık sıcaklık
ortalamasındaki gözlenen artışı ifade etmektedir. Uzun zaman periyodları içerisinde radyasyon,
kıtaların hareketleri, volkanik faaliyetler gibi olaylar iklim değişikliğine sebep olmaktadır. Ancak
son on yıllarda fosil yakıtların tüketimi, nüfusun hızlı artışı, kirlilik, endüstriyelleşme gibi insan
etkilerinin dünyanın iklimi üzerindeki etkisini çok arttırdığı belirlenmiş ve bu durum küresel
ısınma olarak adlandırılmıştır. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli, iklim değişikliği 2014
raporunda küresel ısınmanın %95 oranında insanlar sebebi ile oluştuğunu belirtilmektedir
(IPCC, 2014). İklim değişikliğinin potansiyel etkileri incelendiğinde; deniz seviyesinde buzulların
erimesi nedeniyle su seviyesinde yükselme ve bunun sonucu olarak ekonomik ve sosyal riskler,
enerji tüketimindeki değişimler, sıtma gibi salgınlarda artış, tarım yapılabilir alanların azalması
ve açlık, doğal çevrenin bozulması ve temiz su kaynaklarına erişim gibi riskler barındırdığı
görülmektedir (EC-DGE, 2005). Bu nedenle iklim değişikliği konusu bilim insanları açısından
giderek önemli hale gelmeye başlamıştır. Fen bilimcilerin yanı sıra sosyal bilimciler iklim
değişikliğinin hali hazırda ve olası etkilerini ve risklerini kişi ve toplum bazında ekonomik,
politik ve çevresel bağlamda incelemektedirler (Haunschild, Bornmann ve Marx, 2016).
Gıda güvenliği, sağlıklı gıda üretimini sağlamak için gıdaların üretim, işleme, depolama, taşıma
ve dağıtım aşamalarında gerekli sağlık kurallarına uyularak önlemlerin alınması olarak
tanımlanmaktadır. Bununla birlikte sağlıklı, hijyenik ve insan sağlığına faydalı ve sağlıklı
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durumu korunan gıdaları ifade etmektedir (Ceyhun Sezgin, 2020). Gıda güvenliğini küresel
ölçekte etkileyen sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmeler, şehirleşme, tarım arazilerinin
kullanımı, küresel ticaret gibi pek çok faktör bulunmaktadır. İklim değişikliği ve beraberinde
getirdiği etkiler ise doğanın değişimine ve böylelikle gıda güvenliğini etkileyen faktörlerin
artmasına veya değişmesine sebep olmaktadır. Gıda güvenliğine etki eden faktörler gıda tedarik
zincirinin üretim ve tüketim aşamaları arasında herhangi bir noktada ortaya çıkabilmektedir.
İklim değişikliği bu tip sorunların ya tetikleyicisi ya da direkt sebebi olabilmektedir. Gıda
güvenliğine etki eden faktörlere hava sıcaklığındaki dalgalanmalar, aşırı hava olayları, okyanus
ve denizlerin ısınması ve asitlenmesi, bakteri, virüs, parazit ve mantarların hava sıcaklarındaki
ve yağışlardaki değişimler nedeni ile direnç kazanması örnek olarak verilebilir (Tirado, Clarke,
Jaykus, McQuatters ve Frank, 2010).

LİTERATÜR TARAMASI
Konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; Shen, Wei ve Sheng (2021) gerçekleştirdikleri
çalışmada, 1999-2019 yılları arasında gıda güvenliği yönetişimi çalışmalarını bibliyometrik
analize tabi tutmuşlardır. Toplamda 740 makale üzerinden gerçekleştirilen analiz sonuçlarına
göre, gıda güvenliği yönetişimi konusunun çevre bilimi, gıda bilimi, ekonomi ve tarım konularını
içeren disiplinler arası bir konu olduğu belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin konu
hakkında en çok makaleye sahip ülke olduğu, Wageningen Üniversitesi’nin ise en çok yayım
yapan üniversite olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Food Policy dergisinin yayım sayısı ve atıf sıklığı
açısından ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Gıda güvenliği yönetişimi çalışmalarının içeriğine
bakıldığında, düşük ve orta gelirli ülkelerde yapılan çalışmaların daha çok gıda tedariki ve gıda
sistemi tasarımına odaklandıkları, daha gelişmiş ülkelerin ise gıda güvenliği ve beslenmeye
odaklandıkları görülmüştür. Bununla birlikte gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda sıklıkla
tüketiciler üzerinde çalışmalar yürütüldüğü de araştırma sonuçları arasındadır.
Wahyuni, Vanany ve Ciptomulyono (2019) yaptıkları çalışmada, gıda tedarik zincirinde gıda
güvenliği ve helal gıda konulu araştırmaların bibliyometrik incelemesini gerçekleştirmişlerdir.
Araştırmada 120 makale incelemeye alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Food Control
dergisinin gıda tedarik zincirinde gıda güvenliği konusunda en çok yayım kabul eden dergi
olduğu tespit edilmiştir. Food and Drug Admisnistration of United States kurumu ilgili konu
hakkında en çok yayım yapan kuruluştur. Kullanılan anahtar kelimeler incelendiğinde sık
karşılaşılan anahtar kelimenin gıda güvenliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gıda tedarik
zincirinde gıda güvenliği makaleleri üzerinde yapılan kümeleme analizi sonucunda anahtar
kelimelerin dört kümeye ayrılığı tespit edilmiştir. İlk kümenin gıda zincirindeki risk faktörlerinin
yönetilmesi ve buna bağlantılı olarak HACCP ile ilgili olduğu, ikinci kümenin gıda tedarik
zincirindeki tehlikelerin önlenebilmesi adına izleme sistemleri kurma ve geliştirme ile ilgili
olduğu, üçüncü kümenin gıda güvenliğinde kontaminasyon ve buna bağlı olarak hastalık
risklerini azaltmak ile ilgili olduğu, dördüncü kümenin ise gıda güvenliği bağlamında sebze ve
meyvelerin korunması, saklanması ve taşınması ile ilgili olduğu söylenmektedir.
Polat, Düzgün ve Yeşiltaş (2019) gerçekleştirdikleri çalışmada iklim değişikliğinin turizme
etkisini belirlemeye yönelik olarak lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizini yapmışlardır.
Araştırmada 14’ü yüksek lisans, 24’ü doktora tezi olmak üzere 38 tez incelemeye dâhil edilmiştir.
Konuya dair en fazla tezin 2012 yılında yazıldığı, en fazla yayım yapan kurumun İstanbul
Üniversitesi olduğu, yabancı lisansüstü tezlerin en fazla Amerika Birleşik Devletleri’nde
gerçekleştirildiği ve konu olarak en fazla tezin iklim değişikliğinin turizm sektörüne etkisi
konusunda yazıldığı bulgulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, turizm işletmelerinin iklim
değişikliğine yönelik adaptasyon stratejileri, iklim değişikliğinin bir destinasyondaki turizm
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gelişimi, turizm talebi ve turistlerin destinasyon sadakatine etkisi gibi konularda eksiklik olduğu
ve araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
Haunschild, Bornmann ve Marx (2016), gerçekleştirdikleri çalışmada iklim değişikliği
çalışmalarının bibliyometrik profilini incelemişlerdir. 1980 ve 2014 yılları arasında toplam 222,060
çalışmayı kapsayan araştırma sonuçlarına göre, toplam makale sayısının her 5-6 yılda bir ikiye
katlanarak güçlü bir artış gösterdiği belirtilmiştir. Küresel ısınmanın adaptasyonu, hafifletilmesi,
riskleri ve güvenlik açığını ele alan araştırmaların diğer ilgili araştırma konularına göre
paylarının nispeten küçük olduğu ancak 2005 yılından sonra hatırı sayılı bir artış gösterdiği tespit
edilmiştir. İklim değişikliği konusunun doğa bilimlerinin ötesindeki disiplinlerde de bir sorun
haline geldiği belirtilmiştir. The Journal of Geophysical Research, the Journal of Climate, the
Geophysical Research Letters ve Climatic Change dergilerinin iklim değişikliği konusunda en
fazla yayım kabul eden dergiler olduğu belirlenmiştir. İklim değişikliği konusunda Amerika
Birleşik Devletleri’nin en fazla makaleye sahip olan ülke olduğu ve bunu Büyük Britanya,
Almanya ve Kanada’nın izlediği tespit edilmiştir. Atıf bazlı etki incelendiğinde, Büyük Britanya,
Danimarka ve Hollanda’da yapılan yayımların en çok atıf alan yayımların yapıldığı ülkeler
olduğu görülmüştür. Yapılan başlık analizi sonucunda “iklim” kelimesinin en çok kullanılan
kelime olduğu bunun yanı sıra “etki” kelimesinin de zaman içerisinde çok yüksek sayılarda
kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sweileh (2020a), gerçekleştirdiği çalışmada bulaşıcı hastalıklar bağlamında iklim değişikliği ve
insan sağlığı konulu makaleleri bibliyometrik analize tabi tutmuştur. 1980 ve 2019 yılları arasında
toplamda 4247 yayım sağlıkla ilgili ve 1207 yayım ise enfeksiyon ile ilgili olarak incelenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre yayımların 2007 yılından sonra büyük bir artış gösterdiği
görülmüştür. Araştırmada toplamda dört ayrı kategori ortaya çıkarılmıştır. Birinci kategori iklim
değişikliği ve bulaşıcı hastalıklar, ikinci kategori, iklim değişikliği, halk sağlığı ve gıda güvenliği,
üçüncü kategori sıcak hava dalgaları, ölüm oranları ve bulaşıcı olmayan hastalıklar ve dördüncü
kategori iklim değişikliği, hava kirliliği, alerji ve solunum sağlığı olarak tespit edilmiştir.
Araştırmaya göre enfeksiyonla ilgili literatürde en sık karşılaşılan bulaşıcı hastalıkların sıtma ve
dang humması olduğu tespit edilmiştir. Sağlıkla ilgili literatüre en çok katkı yapan ülkenin
Amerika Birleşik Devletleri olduğu belirlenmiştir.
Sweileh (2020b), gerçekleştirdiği çalışmada iklim değişikliği bağlamında gıda güvencesi konulu
makaleleri bibliyometrik analize tabi tutmuştur. 1980-2019 yılları arasında toplamda 5960 yayım
incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, hem yayım hem de atıf sayısı bakımından son on yılda
büyük bir yükseliş olduğu belirtilmektedir. En çok kullanılan anahtar kelimelerin iklim
değişikliği, gıda güvencesi, kuraklık, adaptasyon, tarım ve su kıtlığı olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmalarda, su güvenliği, tohum hasadı, gıdaya erişilebilirlik ve sağlık olmak üzere dört ana
tema bulunduğu görülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri’nin en fazla makaleye sahip olan ülke
olduğu bunula birlikte Fransa ve Hollanda’nın da uluslararası yazarların bulunduğu en yüksek
belge yüzdesine sahip ülkeler olduğu tespit edilmiştir.
Wu, Geng, Tian, Zhong, Wu, Yu ve Xiao (2018) gerçekleştirdikleri çalışmada iklim değişikliği
bağlamında kentsel çevre yönetişimi ile ilgili yayımları bibliyometrik analize tabi tutmuşlardır.
Araştırmada 1997 ve 2017 yılları arasında yayımlanan toplam 1697 makale incelenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre yayım sayısının yıllara göre kademeli olarak artış gösterdiği
belirtilmiştir. Journal of Cleaner Production ve Sustainability and Energy Policy dergileri en çok
yayım kabul eden dergiler olduğu tespit edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri en çok yayıma ve
yazara ev sahipliği yaparken, Çin Halk Cumhuriyeti ve İngiltere’nin de başı çekmekte olduğu
ifade edilmiştir. Ayrıca, sera gazı emisyonu, enerji, su, sağlık ve ulaşımın en çok kullanılan
anahtar kelimeler olduğu belirtilmiştir. Araştırma yöntemleri açısından yaşam döngüsü
değerlendirmesi ve ekolojik ayak izi araştırmalarının sıklıkla kullanıldığı bulgulanmıştır.
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Wang, Zhao ve Wang (2018) gerçekleştirdikleri çalışmada iklim değişikliğine uyum ile ilgili
yayımları bibliyometrik analiz yöntemi ile incelemeye almışlardır. Araştırma kapsamında 1986
ile 2016 arasındaki toplam 14891 yayım incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre iklim
değişikliğine uyum ile ilgili yayımların büyük bir yükseliş trendine girdiği belirtilmiştir. Amerika
Birleşik Devletleri’nin yayım bakımından ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. En fazla yayım
kabul eden derginin Climate Change, en fazla yayıma sahip yazarın Kanadalı Ford JD ve en fazla
yayımı bulunan kurumun Çin Bilim Akademisi olduğu ifade edilmiştir. Araştırmada ilgili
alandaki işbirliğinin güçlenmesine rağmen ulusal düzeyde yayım sayılarının düşük olduğu
söylenmektedir. Ayrıca, anahtar kelimelerin analizine göre iklim değişikliği, uyum, kırılganlık,
ekosistem, sosyo-ekonomik sistem, tarım, bölge, ekstrem durumlar, hafifletme ve
sürdürülebilirliğin en çok kullanılan anahtar kelimeler olduğu tespit edilmiştir. Kırılganlığın
anahtar kelimeler arasında temel bir rol oynadığı belirtilmiştir.
Zyoud ve Fuchs-Hanusch (2020) gerçekleştirdikleri çalışmada Arap bilim dünyasındaki iklim
değişikliği çalışmalarını bibliyometrik analiz ile incelemişlerdir. Scopus veri tabanı üzerinde
taranan toplam 2074 yayım incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Arap bilim dünyasının,
toplam iklim değişikliği makalelerinin %1,2’sini ürettiği belirlenmiştir. Suudi Arabistan’ın
toplam yayımların %22,8’ine sahip olarak en fazla yayım üreten ülke konumunda olduğu ayrıca,
etki indeksi ve toplam atıf sayısında da başı çeken ülke olduğu belirtilmiştir. Arap bilim dünyası
ile Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’nın en fazla bütünleşik çalışma yapan ülkeler olduğu
bulgulanmıştır. Plos One ve Arabian Journal of Geosciences dergilerinin en fazla yayım kabul
eden dergiler olduğu ifade edilmiştir. Suudi Arabistan’daki üç kurumun en fazla yayım yapan
kurumlar olduğu bulgulanmıştır.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları
Araştırmanın amacı, literatürdeki iklim değişikliği ve gıda güvenliği konulu hakemli dergi
yayımlarının bibliyometrik profillerini ortaya çıkarmaktadır. Literatürde İklim değişikliği veya
gıda güvenliği ile ilgili ayrı ayrı pek çok bibliyografik çalışma bulunmaktadır. Ancak literatürde
bu iki konuyu bir arada işleyen çalışmaların bibliyometrik analizine rastlanılmamıştır. Bu durum
araştırmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. İklim değişikliği ve gıda güvenliği literatürünün
bibliyometrik profilinin ortaya konulması adına aşağıdaki araştırma soruları belirlenmiştir.
Araştırma sorularının belirlenmesinde (Çiçek ve Kozak, 2012; Yılmaz, 2017; Altürk 2018; Şahin
ve diğerleri, 2018)’nin çalışmalarından yararlanılmıştır. Toplanan veriler, istatistik paket
programına aktarılarak araştırma sorularına uygun bir şekilde analiz edilmiştir.
• Makalelerin yayımlandığı yıllara göre dağılımı nedir?
• Makalelerin yayımlandığı dergilere göre dağılımı nedir?
• Dergilerin yayım alanlarına göre dağılımı nedir?
• Makalelerin araştırma yaklaşımlarına göre dağılımı nedir?
• Makalelerin anahtar kelimelerine göre dağılımı nedir?
• Makalelerin sayfa sayısına göre dağılımı nedir?
• Makalelerin yapılan atıflara göre dağılımı nedir?
• Makalelerin veri toplama yöntemine göre dağılımı nedir?
• Makalelerin örneklem grubuna göre dağılımı nedir?
• Makalelerin verilerin toplandığı ülkelere ve şehirlere göre dağılımı nedir?
• Makalelerin çok yazarlılık açısından durumu nedir?
• Yazarlarının çalıştığı kurumlara göre dağılımı nedir
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Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada bibliyometrik yöntem kullanılarak iklim değişikliği ve gıda güvenliği konuları ile ilgili
mevcut durumun ortaya konulmasına çalışılmıştır. Bibliyometri, alanda yapılmış çalışmaların
çeşitli parametreler bağlamında istatistik analizler aracılığı ile inceleyerek alanın mevcut
durumunu belirlemeye yöneliktir. Böylelikle bibliyometrik yöntem aracılığı ile elde edilen
bulgular incelenen literatürün gelişimi ve popüler eğilimlerin tespitinde ve ortaya çıkan güncel
sorunları belirlenmesinde kaynak olabilmektedir (Altürk, 2018). Çalışma kapsamına sadece
makalelerin dâhil edilmesinin nedeni; makalelerin bilimsel gelişmelerin izlenebilmesi ve
değerlendirilebilmesi açısından önemli bir kaynak olmalarından ileri gelmektedir. Bu bağlamda
gıda güvenliği ve iklim değişikliği ile ilgili makaleler çeşitli veri tabanları (EBSCO Host, JSTOR,
SageJournal, Scopus, Springer Link, Wiley Online Library gibi) üzerinden taranmış (Yılmaz,
2017) ve 32 makaleye erişilmiştir. Çalışma kapsamında ulaşılan tüm makalelerin örnekleme dâhil
edilmesi uygun görülmüştür.

BULGULAR
Çalışma kapsamında 2009-2020 yılları arasında iklim değişikliği ve gıda güvenliği ile ilgili
yayımlanan 32 makale çeşitli parametreler aracılığı ile incelenmiştir. Makalelerin yayımlandığı
yıllar incelendiğinde, ulaşılabilen makaleler arasında iklim değişikliği ve gıda güvenliği ile ilgili
ilk makalenin 2009 yılında yayımlandığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, en fazla makalenin
2014 yılında (%21,8), en az makalenin ise 2011, 2012, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında (%3)
yayımlandığı görülmektedir. Özellikle 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yayımlanan makale
sayılarında bir artış olduğu göze çarpmaktadır. Araştırma bulguları Tablo-1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Makalelerin Yılara Göre Dağılım (n:32)
Özellik
Yıl (n: 32)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

f
3
3
1
1
5
7
4
1
3
1
1
2

%
9,3
9,3
3
3
15,5
21,8
12,5
3
9,3
3
3
6,2

Makalelerin yayımlandığı dergilerin yayım alanları incelenmiştir. Makalelerin sırası ile yiyecek
içecek (%40,5), gıda güvenliği (%21,8) ve disiplinler arası (%6,2) konularında yayım yapan
dergilerde yayımlandığı tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında iklim değişikliği ve gıda güvenliği konulu makalelerin yayımlandıkları
dergilere göre dağılımları incelenmiştir. İlgili konu hakkında en çok yayım yapan dergiler sırası
ile Food Research International (%28), Journal of Food Hygiene and Safety (%9,3) ve Safe Food
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(%6,2) dergilerinde yayımlandıkları görülmektedir. Bununla birlikte makalelerin 21 farklı
dergide yayımlandığı tespit edilmiştir. Araştırma bulguları Tablo 3’te gösterilmektedir.

Tablo 2. İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Makalelerin Dergi Yayım Alanlarına Göre
Dağılım (n:32)
Özellik
Dergi Yayım Alanı (n:32)
Yiyecek İçecek
Gıda Güvenliği
Disiplinler arası
İklim Değişikliği
Doğu Asya Yiyecek Kültürü
Et Bilimi
Meslek Hekimliği
Çevresel Sorunlar
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Gastroentoloji
Mühendislik
Tarım
Politika

f
13
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
40,5
21,8
6,2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Tablo 3. İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Makalelerin Dergilere Göre Dağılımı
Özellik
Dergi (n:32)
Food Research International
Journal of Food Hygiene and Safety
Safe Food
British Politics
Plos One
Food Sciences and Technology
Agronomy for Sustainable Development
Food and Chemical Toxicology
Food Control
Carbon Management
Journal of East Asian Society Dietary Life
Theory and Pratice of Meat Processing
Egyptian Journal of Occupational Medicine
Journal of Environmental Health Sciences
International Journal of Advanced Research
Maso International Journal of Food Science and Technology
International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies
Mediterranean Journal of Social Sciences
Journal of Gastroenterology Research
International Journal of Advanced Research in Science and Engineering
Trends in Food Science and Technology
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F
9
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
28
9,3
6,2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Makalelerin sahip oldukları anahtar kelimeler incelendiğinde, toplamda 79 adet anahtar
kelimeye sahip oldukları tespit edilmiştir. Nitekim 4 çalışmada anahtar kelime belirtilmemiştir.
Makalelerde en sık tekrar eden anahtar kelimelerin sırası ile “İklim değişikliği” (%30,3), “Gıda
güvenliği” (%17,7) ve “Gıda kaynaklı hastalıklar” (%5) olduğu görülmektedir. Makalelerde
toplamda 29 farklı anahtar kelime kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırma bulguları Tablo-4’te
gösterilmektedir.

Tablo 4. İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Makalelerin Anahtar Kelimelere Göre
Dağılımı
Özellik
Anahtar Kelimeler (n: 79)
İklim Değişikliği
Gıda Güvenliği
Gıda Kaynaklı Hastalıklar
Belirtilmemiş
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Riskler
Zararlı Alg Çiçeği
Gıda Zinciri
Taze Ürün
Avrupa
Ekstrem Hava Koşulları
Doğal Afetler
İklim Tahmini
Yiyecek Politikası
Politika Değişimi
Yönetim
Politika Paradigması
Yem Üreticileri
Süt Ürünleri
Hayvan Sağlığı
HACCP
QMRA
Raf Ömrü Tahmini
Meta-Analizi
Gıda Kontrolü
Gıda Üretimi
Karbon Politikası
Gıda Kaynaklı Tehlikeler
Mikrobiyolojik Gıda Güvenliği
Gıda Güvenliği Kültürü

F
24
14
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
30,3
17,7
5
5
3,7
3,7
2,5
2,5
2,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

İklim değişikliği ve gıda güvenliği konulu makalelerin atıf sayısı toplamı 1723’tür. Ortalama atıf
sayısı 53,8’dir. En yüksek atıflı iki makale 138, en düşük atıflı makale 6 atıf kullanmıştır. Atıf
sayılarının dağılımı incelendiğinde, 0-50 atıflı makalelerin yoğun olduğu görülmektedir.
Makalelerin %53’ü 0-50, %34’ü 51-100 ve %4’ü 101-150 atıf aralığında yer aldığı görülmektedir.
Araştırma bulguları Tablo-5’te gösterilmektedir.
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Tablo 5. İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Makalelerin Sayfa ve Atıf Sayısına Göre
Dağılımı
Özellik
Atıf Sayısı (n: 32)
0-50
51-100
101-150

F
17
11
4

%
53
34
12,5

İklim değişikliği ve gıda güvenliği konulu makalelerin sayfa sayısı toplamı 326’dır. Ortalama
sayfa sayısı 10,1’dir. En yüksek sayfa sayılı makale 28, en düşük sayfa sayılı makale ise 3 sayfadır.
Sayfa sayılarının dağılımı incelendiğinde, 0-10 sayfa sayıları aralığındaki makalelerin yoğun
olduğu görülmektedir. Makalelerin % 68,7’si 0-10, %25’i 11-20 ve %6,2’si de 21-30 sayfa aralığında
yer aldığı tespit edilmiştir. Araştırma bulguları Tablo-6’da gösterilmektedir.
Tablo 6. İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Makalelerin Sayfa Sayısına Göre Dağılımı
Özellik
Sayfa Sayısı (n: 32)
0-10
11-20
21-30

F
22
8
2

%
68,7
25
6,2

Araştırma kapsamında iklim değişikliği ve gıda güvenliği konulu makalelerin araştırma yöntem
bilgilerine göre dağılımları incelenmiştir. Makalelerin araştırma yaklaşımlarına göre çoğunlukla
kavramsal araştırmalar olduğu tespit edilmiştir. Toplam 32 araştırmanın %84’ü kavramsal %16’sı
ise ampirik araştırmalardan oluşmaktadır. Ampirik araştırmaların veri toplama yöntemlerine
göre dağılımına bakıldığında %60’ının anket %40’ının ise mülakat yöntemi ile veri topladığı
tespit edilmiştir. Araştırma bulguları Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7. İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Makalelerin Araştırma Yöntem Bilgilerine
Göre Dağılımı
Özellik
Araştırma Yaklaşımı (n: 32)
Kavramsal
Ampirik

F
27
5

%
84
16

Özellik
Veri Toplama Yöntemi (n: 5)
Anket
Mülakat

F
3
2

%
60
40

Araştırma kapsamında makalelerin çok yazarlılık durumu incelenmiştir. 32 makaleye toplamda
143 yazar katkı sağlamıştır. Makale başına yazar ortalaması 4,4’tür. Makalelerin %28’inin 5 veya
daha fazla yazar tarafından, %21,8’inin 1 yazarlı ve %21,8’inin 3 yazarlı olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma bulguları Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Makalelerin Çok Yazarlılık Durumuna Göre
Dağılımı
Özellik
Çok Yazarlılık Durumu (n: 32)
1 Yazarlı
2 Yazarlı
3 Yazarlı
4 Yazarlı
5 veya daha fazla yazarlı

F
7
3
7
6
9
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Ampirik araştırmaların verilerinin toplandığı ülkelere bakıldığında %60’ının Güney Kore,
%20’sinin Hollanda ve Yeni Zelanda’dan toplandığı tespit edilmiştir. Araştırma bulguları Tablo9’da gösterilmektedir.
Tablo 9. İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Makalelerin Verilerin Toplandığı Ülkelere
Göre Dağılımı
Özellik
Verilerin toplandığı Ülkeler (n: 5)
Güney Kore
Hollanda
Yeni Zelanda

F
3
1
1

%
60
20
20

Araştırma kapsamında iklim değişikliği ve gıda güvenliği konulu makale yazarlarının çalıştığı
kurumlara göre dağılımı incelenmiştir. İlgili konu hakkında yayım yapan yazarların çalıştığı
kurumlar sırası ile Wageningen University (%10,5), Chung-Ang University (%7), Ghent
University (%5,2) ve University of York (%3,5)’tur. Toplamda 57 farklı kurum çalışanı tarafından
makalelere katkı sağlanmıştır. Araştırma bulguları Tablo- 5’te gösterilmektedir.
Tablo 10. İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Makale Yazarlarının Çalıştığı Kurumlara
Göre Dağılımı
Özellik
Yazarların Çalıştığı Kurumlar (n: 57)
Wageningen University
Chung-Ang University
Ghent University
University of York
The University of Surrey
Italian National Institute for Health
University of California
Catholic University of the Sacred Heart
Agronomy and Crop Sciences Research and
Education Center
Netherlands Environmental Assessment
Agency
Federal Institute for Risk Assessment
FAO
North California State University
Cardiff University
Wessex Institute of Technology
Public Health Agency of Canada
Victoria University of Wellington
Queens University
Chinese Academy of Agricultural Sciences

F
6
4
3
2
1
1
1
1
1

%
10,5
7
5,2
3,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

Özellik
Yazarların Çalıştığı Kurumlar
University of Edinburgh
Cairo University
Keimyung University
The University of West Indies
Korea Health Industry Development Institute
Institute of Meat Hygiene and Technology,
University of Hradec
University of Zaragoza
Duksung Women's University

F
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

1

1,7

Ministry of Food and Drug Safety

1

1,7

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

Korea Food and Drug Administration

1

1,7

1

1,7

Yeungnam University
Sir Alister Hardy Foundation for Ocean
Science
Kangwon National University

1
1

1,7
1,7

University of Limpopo
Uşak University
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İstanbul University
Fırat University
Sher-e-Kashmir University
University of Central
University of Guelph
Research Unit of Upgrading of Fishery and
Farmed Products
National Oceanic and Atmospheric
Administration
Renmin University of China
Risk Sciences International

1
1

1,7
1,7

1

1,7

Kunsan National University

1

1,7
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Bibliyometrik çalışmalar, bir bilim dalında ya da bir çalışma sahasında yapılmış eserlerin
değerlendirilip sınıflandırıldığı ve durum tespitinin gerçekleştirildiği çalışmalardır (Şahin ve
diğerleri, 2018). Bu bağlamda yapılan çalışmada gıda güvenliği ve iklim değişikliği konulu
hakem dergili makaleler incelemeye tabi tutulmuştur. Çeşitli veri tabanları (EBSCO Host, JSTOR,
SageJournal, Scopus, Springer Link, Wiley Online Library gibi) üzerinden erişim sağlanan 32
makale araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Çalışma, gıda güvenliği ve iklim değişikliği ile ilgili
alanyazının durumunu, gelişimini ve sorunları hakkında değerlendirme yapma ve yorumlama
imkânı sağlamaktadır.
Haunschild, Bornmann ve Marx (2016) iklim değişikliği konulu makalelerin bibliyometrik
incelemesini 1980 yılından itibaren başlatmışlardır. Bununla birlikte DaMing (2012)
çalışmasından gıda güvenliği konulu makalelerin bibliyometrik incelemesini 2002 yılında
başlatmıştır. Bu çalışmada ise gıda güvenliği ve iklim değişikliği ile ilgili ilk makalelere 2009
yılında rastlanılmıştır. Makale sayıları 2013-2014-2015 yıllarında yükselse de sonrasında
tekrardan 2013 öncesi seviyelerine gerilemiştir. İklim değişikliği ve gıda güvenliği birbirleri ile
oldukça ilgili konular olmalarına (Tirado, Clarke, Jaykus, McQuatters ve Frank, 2010) ve
literatürde uzun süredir çalışılmış olmalarına rağmen, yazarların bu iki konuyu ayrı bir biçimde
çalışma eğiliminde oldukları ortaya çıkmaktadır. Bu sonuca destek olabilecek bir başka bulgu ise
makale sayılarında görülmektedir. Haunschild ve diğerleri (2016)’nin yaptıkları çalışma
kapsamında iklim değişikliği ile ilgili 222,060 makale taranırken, DaMing (2012)’in çalışmasında
gıda güvenliği ile ilgili 8203 makale incelemeye alınmıştır. Bu çalışmada ise erişilebilen makale
sayısı sadece 32’dir. Sonuç olarak araştırmacıların iklim değişikliği ve gıda güvenliği konulu
yayımlara daha az ilgi gösterdikleri söylenebilir.
Araştırma kapsamında makalelerin kullandıkları anahtar kelimeler incelenmiştir. Makalelerin en
çok kullandıkları anahtar kelimelerin iklim değişikliği ve gıda güvenliği olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına dâhil edilen makalelerin direkt olarak bu iki konuyu inceliyor
olması bu durumun bir nedeni olarak gösterilebilir. Bununla birlikte çalışma Haunschild ve
diğerleri (2016)’nin çalışması ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca makalelerin toplamda 29 farklı
anahtar kelime kullandıkları tespit edilmiştir.
Makalelerin yayım alanları incelendiğinde en çok yiyecek içecek alanında yayım yapan
dergilerde makale yayımlandığı görülmektedir. Bu durumun iklim değişikliğinin gıda güvenliği
ile direk ilişkisini inceleyen yayımlar nedeni ile oluştuğunu söylemek mümkündür. Makalelerin
yayımlandığı dergiler de bu durumu destekler niteliktedir. Food Research International, Journal
of Food Hygiene and Safety ve Safe Food konu ile ilgili en çok yayım yapan dergiler olarak göze
çarpmaktadır. Çalışmaların çoğunun 0-50 atıf yaptıkları ve çoğunun 0-10 sayfa aralığında
yayımlandıkları görülmektedir. Bununla birlikte araştırmaların büyük bir çoğunluğu kavramsal
araştırmalardır. Bu bağlamda yayımlanan makalelerin ampirik araştırmalardan ziyade
kavramsal araştırmalar olduğu görülmektedir. Araştırmaların çoğunluğu 5 ya da daha fazla
yazar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte tek yazarlı araştırmalar da bulunmaktadır.
Ampirik araştırmalarda veri toplama tekniği olarak anket ve mülakat kullanılmış, veri toplanan
yer olarak ise yoğun olarak Güney Kore tercih edilmiştir.
Makale yazarlarının çalıştıkları kurumlar incelendiğinde en fazla yayımın Wageningen
University, Chung-Ang University, Ghent University kurumlarında çalışan araştırmacılar
tarafından yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte 45 farklı kurumda çalışan yazarlar
tarafından ilgili alanyazına katkı sağlanmıştır. En çok yayım ise Belçika ve Güney Kore
kurumlarında çalışan yazarlar tarafından yayımlanmıştır. Literatür incelendiğinde hem
üniversite hem de ülke bazından en fazla yayım sahibi olan ülkenin Amerika Birleşik Devletleri
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olduğu Hollanda’nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinin ise bunu izlediği
görülmektedir (Shen, Wei ve Sheng, 2021; Polat, Düzgün ve Yeşiltaş, 2019; Haunschild,
Bornmann ve Marx, 2016; Sweilah, 2020; Sweilah, 2020). Bu ülkelerin sanayi açısından gelişmiş
olmakla birlikte tarım konusunda da lider konumda olmayı sürdürmeleri, teknoloji ile olan yakın
bağları sebebi ile her ne kadar sanayi toplumu olsalar da iklim değişikliği ve gıda güvenliği
konusunda öncü durumda olmalarını açıklayabilir. Bu açıdan bakıldığında temelde bir tarım
toplumu olan Türkiye’de, akademisyenlerin iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularında daha
fazla bilimsel çalışma içerisinde bulunması önerilebilir. Bu durum, uluslararası normlara
uygunluk sağlanması ve halk sağlığının korunup sürdürülebilmesi açısından önemlidir.
Çalışma hem araştırmacılara hem de ilgili yazına çeşitli katkılar sunmaktadır. İklim değişikliği
ve gıda güvenliği konusunda çalışma gerçekleştirecek araştırmacılar hangi konularda çalışma
yapılabileceği konusunda ilgili çalışmadan yararlanabilir ve bu sayede çalışmalarını
tasarlayabilirler. Araştırmacılar gıda güvenliği ve iklim değişikliği konulu makalelerde hangi
araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, hangi veri toplama yöntemine başvurulduğu ile ilgili
detaylı bilgi sahibi olabilirler. Uluslararası literatürde yayımlanan ve veri tabanları üzerinden
erişimi sağlanan makalelerin incelenmesi araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Bu
bağlamda ileriki araştırmalarda bu makalelerin yanı sıra ulaşılabilen farklı makaleler ile kitap,
kitap bölümü veya bildiriler gibi eserler de incelemeye dâhil edilerek araştırma tekrar edilebilir.
Araştırmanın diğer bir sınırlılığı, incelenen makalelerin iklim değişikliği ve gıda güvenliği
konuları ile sınırlı tutulmasıdır. Bu açıdan ileriki çalışmalarda gerek iklim değişikliği gerekse
gıda güvenliği makaleleri genelinde bibliyometrik araştırmalar gerçekleştirilebilir.
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