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Öz
Bu çalışma Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinin Cashton Bölgesinde yaşayan Amish
topluluğunun gastronomi kültürünü incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sağlıklı verilerin
elde edilebilmesi için veri toplama yöntemi olarak derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır.
Hristiyanlığın bir mezhebi olan Amish’lerin inançları gereği kapalı bir yaşam tarzını benimsedikleri,
teknolojiyi reddeden ve dış toplum ile kısmen iletişimde oldukları bilinmektedir. Bu bağlamda Amish
topluluğunun gastronomik kültürünü oluşturan yemek ritüelleri, gıda üretimi, gıda tedariki, gıda işlenmesi
ve servis süreçleri hakkında bilgi toplamak amacıyla literatürden faydalanılarak yarı yapılandırılmış bir
soru formu hazırlanmıştır. Veri toplama sürecinde araştırmacılar Wisconsin eyaletinin Cashton bölgesinde
yaşayan Amish topluluğu ile yaklaşık iki hafta geçirip bölge halkı ile görüşmeler yaparak çeşitli gözlemlerde
bulunmalarının çalışmayı önemli kıldığı düşünülmektedir. Çalışmaya yedi erkek ve beş kadın olmak üzere
toplam 12 aile lideri veya üyesi katkı sağlamıştır. Elde edilen verilerin analizi aşaması; katılımcıların
cevapları kategorilere ayrılması, katılımcıların verdikleri cevaplardan direk alıntılar yapılması ve
araştırmacıların yorumlarına yer verilmesi, kod ve temaların oluşturularak tablolar halinde sunulması ile
gerçekleşmiştir. Çalışma sonucunda Amish’lerin geleneksel yöntemler ile üretim yaptıkları, gıda tedarikini
genellikle kendi ürettikleri ürünlerden sağladıkları, tarım ve hayvancılık ile geçimlerini sağladıkları
anlaşılmıştır. Ayrıca Amish’lerin gıdaları saklamada geleneksel yöntemler olan kurutma, konserve,
tuzlama, fermente etme ve pişirerek saklama gibi yöntemleri kullandıkları sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Amish Mutfağı, Gastronomi ve Din.
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Abstract
This study was carried out in order to examine the gastronomic culture of the Amish community living in
the Cashton District of Wisconsin, USA. In order to obtain healthy data in the study, in-depth interview
method was used as a data collection method. It is known that the Amish, a sect of Christianity, adopt a
closed lifestyle due to their beliefs and are partially in contact with the outside society, which rejects
technology. In this context, a semi-structured questionnaire was prepared by making use of the literature in
order to gather information about the food rituals, food production, food supply, food processing and
service processes that make up the gastronomic culture of the Amish community. During the data collection
process, it is thought that the researchers made various observations by interviewing the Amish community
living in the Cashton region of Wisconsin and the people of the region who spent about two weeks. A total
of 12 family leaders or members, seven men and five women, contributed to the study. The analysis phase
of the obtained data; The answers of the participants were divided into categories, direct quotations were
made from the answers given by the participants and the comments of the researchers were included, codes
and themes were created and presented in tables. As a result of the study, it has been understood that the
Amish produce food with traditional methods, they usually get their food supply from the products they
produce and local stores, and they make a living from agriculture animal husbandry and various
craftsmanship. They also concluded that the Amish used traditional methods of preserving food, such as
drying, canning, salting, fermenting, and cooking.
Keywords: Gastronomy, Amish Food Culture, Gastronomy and Religion.
Received: 02.12.2021
Accepted: 06.08.2021
Suggested Citation:
Çavuş, O., Aşan, U. A. and Akın, B. N. (2021). The Gastronomy Culture of the Amish: The Case of the
Cashton District Amish of Wisconsin, Journal of Turkish Tourism Research, 5(4): 2217-2234.
© 2021 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi.

2218

Osman ÇAVUŞ, Uğurcan Alper AŞAN ve Bilge Nur AKIN

GİRİŞ
Amish inancı ve Amish topluluğunun kökeni, 1600'lerin sonlarında bu günkü İsviçre, Fransa ve
Almanya’da yaşanan reform hareketleri sonucunda ortaya çıkan bir dini harekete
dayanmaktadır. Amishler Jacob Ammann isminde bir kilise liderinin öncülük ettiği Anabaptist
hareketin en muhafazakâr mezhebini temsil etmektedirler. Avrupa’da gördükleri zulümlerden
dolayı 18. yy. başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) çeşitli eyaletlerine
yerleşmişlerdir. Amish’ler ABD’de yaklaşık 400 yıllık tarihlerinde kendi inançlarından ödün
vermeden baskın toplumun merkezinden uzak kalan marjinal bir dış grup olma özelliğine
sahiptirler. İnançları gereği teknolojiyi benimsemeyen geleneksel yöntemlerle hayatlarını devam
ettiren bu topluluk çeşitli toplumlar tarafından turistik bir cazibe merkezi olarak tanıtılmaktadır.
Kültürleri tuhaf veya eskimiş görünüyor, ancak bu kısmen zamana direnen ve kültürün
bütünlüğünü korumaya hizmet eden eski emek ve üretim yöntemlerini tercih etmelerinden
kaynaklanıyor. Amish’lerin inançları, yaşantıları, eğitimleri, sağlık politikaları, sosyal ve aile
ilişkileri, üretimleri ve tüketim teknikleri araştırmacılar tarafından merak konusu olmuş ve
birçok akademik çalışmaya konu olmuştur (Hostetler, 1995; Wesner, 2015; Khanna ve Israeli,
2017; Basham, 2019; Keleş, 2020). Teknolojiyi reddeden bu topluluğun geleneksel yöntemler ile
modern dünyada varlıklarını nasıl sürdürdüğünün diğer toplumlar tarafından merak edildiği ve
Amish topluluklarının yaşadığı bölgeler turistik bir cazibe merkezi olduğu söylenebilir.
Amish’lerin kapalı bir toplum olma özelliğine sahip olmaları onlar hakkında veri toplamayı
güçleştirdiği bilinmektedir. Verilerin kayıt altına alınmasında teknolojik aletlerin kullanılmasına
izin vermemeleri ve geçmişte diğer toplumlar tarafından sömürüldükleri için kimseyle muhatap
olmak istememeleri araştırmacıların işlerini zorlaştırmaktadır. Bundan dolayı Amish’ler
hakkında yazılan ve anlatılanların birçoğu şehir efsanesinden ibarettir (Basham, 2019).
Bu çalışma ABD’leri Wisconsin eyaletinin Cashton Bölgesinde yaşayan Amish topluluğunun
gastronomi kültürünü incelmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Amish’lerin gastronomi
kültürünü oluşturan unsurlar incelenmiş ve Amish’lerin gıda tedarikleri, gıda işlemeleri, pişirme
yöntemleri ve servis ritüelleri ile ilgili veriler elde edilmiş olup bulgular kısmında detaylı olarak
sunulmuştur. Çalışma verilerinin elde edilmesi için araştırmacılar Wisconsin eyaletinin Cashton
bölgesinde yaşayan Amish topluluğu ile yaklaşık iki hafta geçirmiş bölge halkı ile görüşmeler
yaparak çeşitli gözlemlerde bulunmuşlardır.

Anabaptizm ve Amish’lerin Doğuşu
Anabaptist ismi Latince ‘bir daha vaftiz olan kişi’ anlamına gelmektedir. Yeni Ahit’te önce tövbe
edilip, sonradan vaftiz olunması gerektiği öğretilmektedir (İncil, Elçiler 2:38-42). Katolik
geleneğin aksine Anabaptisler, bir çocuğun günahlardan vazgeçip, İsa’nın yolunu takip edecek
olgunlukta olmadığını düşünmektedir. Bu yüzden vaftiz, erginlik yaşlarında yapılmaktadır. 1525
yılında İsviçre’nin Zürih kentinde küçük bir grup Hristiyan’ın toplanması ve George Blaurock ile
Conrad Grebel’in birbirini yeniden vaftiz etmesi, Anabaptizmin başlangıcı olarak kabul
edilmektedir. (Bender, 1938; Kraybill, 2001). Anabaptistler 16. yüzyılda yaşanan reform
hareketinden etkilenerek Avrupa’nın bazı eyaletlerinde 1520- 1530 yılları arasında bir dini
hareket olarak ortaya çıktığı bilinmektedir (Khanna ve Israeli, 2017; Basham, 2019; Keleş, 2020).
Anabaptistler, Katolik ve Protestanların Hıristiyan dünyasında otorite konumunda olmalarına
karşı çıkan bir grup olarak doğmuş ve Kutsal Kitap’a geri dönüş yapılması gerektiğini
savunmuşlardır. Anabaptist, başlangıcından itibaren çok hızlı şekilde yayılmıştır. Eski bir Katolik
rahip olan Menno Simons, 1536’da Hollanda’da Anabaptizmin şiddet karşıtı bir koluna üye
olmuş ve ardından takipçilerini başarılı bir şekilde organize edip, inançlarıyla ilgili savunmalar
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kaleme almıştır. Menno Simons’un yaklaşımı etkili olmuş ve Anabaptizm Almanya’dan
Polonya’ya kadar birçok yere yayılmıştır. Menno Simons’ın takipçileri literatüre Mennonitler
olarak geçmişlerdir (Basham, 2019). Mennonitler savaş karşıtlığı ve sade yaşamları ile bilinen,
Anabaptizmin bir koludur. Amishliğin doğuşu da Mennonitlerin içinde vuku bulmuştur.

Jacob Ammann
Michael ve Anna Ammann’ın çocuğu olarak 1644’te İsviçre’de dünyaya gelmiştir. 1671’e kadar
Hollanda kökenli Reform Kilisesi’ne bağlılığı bilinen Ammann, 1680’de Anabaptizme ihtida
etmiştir. Bundan bir süre sonra dini meselelerdeki bazı önerileri tartışmalara sebep olmuştur.
Örneğin; İsa’nın eti ve kanını temsilen ekmek yenip şarap içilerek yapılan komünyon ayini,
Mennonitlerde yılda bir kez yapılmaktaydı. Ammann ise komünyonun yılda iki kez yapılmasıyla
kilise hayatının daha da güçleneceğini düşünmekteydi (Wesner, 2015). Böylelikle Ammann’ın ilk
reform çağrısı, komünyon ayininin daha sık yapılması gerektiği yönünde olmuştur. Yine
Mennonitler arasında kiliseyi terk etmenin yahut günah çıkarmayı reddetmenin cezası, sadece
yılda bir kez yapılan komünyon ayininde yer alamamaktır. Mennonitlerin din büyüklerinden
Hans Reist, mennonitlerin bu yumuşak yüzünü temsil etmekteydi. Ammann ise cezaların daha
sıkı olması gerektiği kanaatindeydi. Ayrıca diğer Mennonitlerin, dinin içsel meselelerinde
savsakladığını düşünmekteydi. Reist’in arkadaşı olan Niklaus Moser’in Bowil, İsviçre’de
bulunan Fridersmatt isimli çiftliği birçok İsviçreli Anabaptist toplantısına gizlice ev sahipliği
yapmaktaydı. 1693 yılında Ammann’ın bu çiftlik evinde düzenleyip bölgedeki Mennonit kanaat
önderlerini çağırdığı bir toplantıya birçok kanaat önderi ile Hans Reist ‘in de katılmamasıyla
aralarındaki gerilim iyice büyümüştür. Reist’in diğer kanaat önderlerini Ammann aleyhinde
uyarması ve iki hafta sonrası için ayarlanan toplantıya haber verildiği halde yine gelmemesi
Ammann için bardağı taşıran son damla olmuştur. Çevresindekilerin uyarılarına ve sakin
olmasını istemesine rağmen alelacele Reist ve altı kanaat önderini kâfirlikle suçlayıp aforoz
etmiştir. Taraflar toplantıdan el sıkışmadan ayrılmış ve Mennonitler ile ayrılık süreci başlamıştır.
Amish’ler ilerleyen yıllarda Mennonitlerden özür dilemiş ve hatta pişmanlıklarını gösterip, daha
kapsayıcı bir cemaat olan Mennonitlere geri dönebilmek için kendilerini, kendi kiliselerinden
aforoz bile etmişlerdir. Ancak özürleri kabul olunmamış, hatta Ammann, Mennonitler tarafından
şeytani figürlere benzetilmiştir. Günümüzde ise Amish’ler ve Mennonitler arasında bir
düşmanlık kalmamıştır ve hatta yaptıkları işlerde birbirlerine yardım ettikleri bile görülmektedir
(Nolt, 2003).

Amish’ler
Amish’ler; basit, geleneksel bir hayat yasayan, genelde tarım ile uğrasan ve modern teknolojiyi
reddeden, yaklaşık 400 yıldan beri Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli eyaletlerinde yaşayan
bir dini grubun üyeleri olarak bilinmektedirler. Amish mezhebi ve Amish topluluğunun kökeni,
1600'lerin sonlarına kadar uzanmaktadır (Tharp, 2007). Amish’ler Jacob Ammann isminde bir
kilise liderinin öncülük ettiği Anabaptist hareketin en muhafazakâr bileşenini temsil ediyordu
(Schwieder ve Schwieder, 2009). Mennonit’lerin katı bir kolu olan ve Ammann’ı takip eden,
18.yüzyılın başlarında Amerika’ya yerleşmiş bir topluluk olan Amish’lerin dünya görüşleri,
savaş ve şiddet karşıtı olmaktır. İncil’e dayanan bu inanç, sembolik olarak, ‘size tokat atana diğer
yanağınızı dönmeyi’ emreden ayetten kaynaklanmaktadır (İncil, Matthew 5:38). Yine İncil’de,
İsa’nın takipçilerinden Peter’ın ayaklarını yıkamasının anlatılması dolayısıyla ayak yıkama,
Amish’lerin dini ayinleri arasında yer almaktadır. Bu, alçakgönüllülüğün ve hizmetkârlığın bir
sembolü olarak görülmektedir. Ayrıca tüm Amish’ler olgunluk dönemlerinde vaftiz
edilmektedirler. Amish’ler göre devlet ve kilise, ayrı olmalıdır. İnançlı biri yemin etmemelidir,
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şiddete başvurmamalıdır ve her ne koşulda olursa olsun İsa’nın barışçıl örnekliğini takip
etmelidir (Hostetler, 1995). Amish’lerin tüm bu görüş ve inançlarından dolayı genellikle dış
dünyadan soyutlanmış marjinal bir grup olarak yaşamlarına devam etmektedirler (Basham,
2019). Amishler, zaman içinde birçok farklı kollara ve gruplara ayrılmıştır. Ohio’s Amish Country
web sitesine göre öne çıkan özellikleriyle belli Amish grupları şunlardır (Ohio’s Amish Country,
2021):
Old Order Amish: Kendi içlerinde modern teknolojinin birçok ürününü ve elektrik kullanımını
reddeden, taşımacılık ve seyahat için “buggy” olarak adlandırılan at arabalarını kullanan,
genelde eşlerinin diktiği geleneksel kıyafetleri giyen, muhafazakâr grubudur. Din dili
Almancadır ve çocuklara 6 yaşlarına kadar sadece Pennysylvania Dutch denilen Almancanın bir
diyalektiği öğretilmektedir.
Swartzentruber Amish: Old order’dan daha da katı ve muhafazakâr bir topluluktur. Örneğin Old
Order Amish’lerde topluluktan ayrılan biri, benzer bir kiliseye intisap ettiğinde o kişiyle ilişkiler
sürdürülebilir ancak Swartzentruber Amish’lerin kendilerinden ayrılan bir kimseyle kendilerine
dönmediği müddetçe hiçbir ilişki kurumamaktadırlar. Bu gruba göre Amish mezhebine yüz
çevirmek, kurtuluşa da yüz çevirmektir. Bir kez Amish olarak vaftiz olan biri, bu kiliseler kendi
inançlarına ne kadar yakın olursa olsun, bir daha asla başka bir kiliseye bağlanamamaktadır. Bu
grup, teknoloji kullanımı ve giyimde de diğer gruplardan daha katı kurallara tabidir.

New Order Amish: Amish’lerin bu gurubu genellikle daha liberal ve ilerici olarak
değerlendirilmektedirler. Teknoloji kullanımına, diğer gruplara nispeten daha fazla izin
verilmekte ve hatta bazıları evlerinde elektrik bile kullanmaktadır. Bununla birlikte, hala sade
elbiseler giymeyi ve at arabalarıyla yolculuk etmeyi tercih etmektedirler. Etik değerlerde,
özellikle de bakirelik, alkol ve tütün kullanımı açısından Old Order Amish’lerden daha sıkı
oldukları söylenmektedir. Old Order ile aralarındaki ayrılık, kısmen kendilerini daha ahlaklı ve
dindar görmeleri, kısmen de evanjelistler ile temasları sonucu etkilenerek oluşturulmuş ‘ilerici’
Pazar okulları, İncil çalışmaları ve gençlik aktiviteleri sonucu olmuştur. Ayrılıkların temel sebebi,
bu yenilikçi gelişmelerdir.

Beachy Amish Mennonite: Amish’lerin en serbest kolu olarak; motorlu araçları kullanırlar ve
evlerde elektrik serbesttir. Diğer gruplarda kullanılan Almancanın aksine, dini ayinlerde
İngilizce kullanılmaktadır. Giyimde sadeliği tercih etmektedirler. Radyo ve televizyon yasaklıdır
ancak kimi evlerde sınırlı şekilde internet kullanımına izin verilmektedir. Yönelim olarak,
evanjelistlere yakınlardır ve küresel çapta misyonerlik faaliyetlerinde yer almaktadırlar.
Amish’ler tıpkı Anabaptistler ve Mennonitler gibi birçok baskı ve zulme maruz kalmış ve
sonunda yine onlar gibi farklı topraklara göç etmek zorunda kalmışlardır. Daha önce seyrek
olarak birkaç aile yeni dünyaya göç etmiş olsa da Amish’lerin Amerika’ya ilk göçü resmi olarak
Rotterdam’dan kalkan The Adventure adlı gemi ile 2 Ekim 1727 tarihinde Philadelphia’ya
varmaları ile başlamıştır. Amish’ler ilk olarak Berks, Chester ve Lancaster idari bölgelerine
yerleşmiştir. Daha sonra verimli tarım alanı arayışları neticesinde birçok eyalete göç etmişlerdir.
(Hostetler, 1995).
Amish’ler sosyal topluluğun bütünleşmesini sağlamak için temel olarak üç yöntem kullanır. Bu
yöntemlerin ilki “ordnung” denilen kurallardır. Bu kurallar Amish topluluğundaki liderlerin
yılda iki defa toplanarak aldıkları kararlardan oluşmaktadır. Bu kararlar sözlü olarak
aktarılmaktadır (Foster, 1984). Ordnung kuralları Amish mezhebi mensuplarının günahlardan
korunmasına ve sosyal yaşamlarına kılavuzluk eder. İkinci kural ise “meidung” dur. Toplum
kurallarına uymayanın dinden aforoz edilme süreci olarak bilinir. Toplumda günah işleyen
birinin uyarılmasına rağmen günahtan kaçınmaması sonucu Amish topluluğunun üyeliğinden
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aforoz edilir. Meidung aynı zamanda tövbe eden suçlunun tekrar topluma kabul edileme sürecini
de kapsamaktadır (Kraybill, 1989). Sosyal bütünleşmeyi sürdürmenin üçüncü kuralı,
separateness olarak adlandırılan dünyevi işlerden uzak durmaktır. Bu ayrılık, Amish topluluğu
dışındaki dünya üyeleriyle bağlantı kurmamayı, evlenmemeyi veya dünyevi işler ile meşgul
olmamayı içermektedir. Amishler bu yaşam tarzı için incili referans almaktadırlar (Foster, 1984).

Wisconsin Eyaleti ve Amish’lerin Göçü
Wisconsin eyaleti, 14000 yıldır bölgede hâkimiyeti olan Kızılderililerin elinden, 1644 yılında
beyaz Avrupalıların gelmesiyle alınmıştır. 1783 yılında Amerikan Bağımsızlık Savaşı sona erip,
Amerika devleti kurulunca Wisconsin toprakları da Amerika’ya ilhak edilmiştir (Loew, 2015).
ABD’nin orta batısında Büyük Göller bölgesinde bulunan Wisconsin eyaleti adını Wisconsin
gölünden almıştır. Nüfusu yaklaşık 6 milyon olan eyaletin batısında Minnesota, güneyinde
Illinois, kuzeyinde Superior Gölü, doğusunda da Michigan Gölü bulunmaktadır. Eyaletin
başkenti Madison’dır ve eyalet toplamda 72 idari bölgeye bölünmüştür. Cashton ve çevresinde
yaşayan Amish’lerin nüfusu ise yaklaşık 1690’dır (University of Wisconsin, 2021). Wisconsin’deki
en eski Amish yerleşimi 1920’de Medford’da kurulmuştur ve daha kuzeyde kalan Exeland ve
Glen Flora yerleşimlerinin dağılmasından sonra 1942’den 1960’a kadar bölgedeki tek Amish
yerleşim yeri olarak kalmıştır. Sonrasında Cashton ve Kingston bölgenin en büyük iki Amish
yerleşkesi olmuştur.
Amish Ordnung tüzüğü; Amish toplum üyelerinin geçimlerini tarım, hayvancılık ve kırsal veya
yarı kırsal karakterdeki mesleklerden sağlamalarını gerektirmektedir. Blake ve arkadaşlarının
(1997) yaptıkları çalışmada Amerika’da yaşayan Amish’lerin genellikle tarım ve hayvancılık ile
uğraştıkları sonucuna varmaları bunu destekler nitelikleredir. Bu durum Amish nüfusunun
yoğun olduğu büyük şehirlerde farklı iş gücü ihtiyaçlarına göre değişse de Wisconsin'in Amish
toplulukları hala bu düşünce yapısıyla mesleklerini seçmektedirler. Günümüzde Wisconsin
Amish topluluğunun meslek dağılımlarına bakıldığında; %58’lik bir kısmı tarımla uğraşırken
%35’lik kısmı mobilyacılık, %5’lik bir kısmı da pastanecilik-fırıncılık gibi zanaatlarla
uğraşmaktadır (Cross, 2018). Bu bölgelere taşınan Amish’lerin öncelikle aradıkları ve seçtikleri
yerler, tarıma elverişli topraklar olmuştur. Wisconsin eyaletinin Cashton bölgesi tarıma ve
hayvancılığa elverişli olması, kendi deyimleriyle kayda değer çiftlik arazisi olan kırsal bir alan
olması ve kalabalık, büyük şehirlerden uzak, ucuz arazilere sahip olması nedeniyle seçilmiş
olduğu söylenebilir.
Wisconsin eyaleti süt üretimi bakımından ABD’de California’dan sonra 2.sırada yer almaktadır.
Bu sütün %10’undan fazlasını Amish’ler üretmektedir. Wisconsin'deki süt çiftçiliğinin kültürel
yapısı, eyaletin Amish nüfusunun hızlı artması ile yeniden şekillenmektedir. Amish’ler,
günümüzde eyaletin mandıra çiftliklerinin 10%’undan fazlasını işletmektedir (Cross, 2018)
Wisconsin'deki Amish çiftliklerinin yüzde 64'ünün mandıra sürülerinin olduğu bilinmektedir.
Tüm Amish çiftçileri; at, at arabası ve diğer birçok geleneksel çiftçilik yöntemini kullansa da
teknolojinin benimsenmesindeki farklılıklar göze çarpmaktadır. Ordnung kurallarının
topluluktan topluluğa değişmesi nedeniyle bu farklılıklar, modern ekipmanların yerine
geleneksel olanların kullanımıyla göze çarpmaktadır. Amerika’nın diğer bölgelerinde yaşayan
Amish’lerin modern tarım teknikleri yerine geleneksel teknik ve ekipmanları kullandıkları,
ayrıca pestisit ve kimyasal gübre kullanmadıkları bundan dolayı ekonomideki hacimlerinin az
olduğu ancak doğal ve organik üretim yaptıklarından rağbet gördüğü bilinmektedir (Blake vd.,
1997; USDA, 2021).
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YÖNTEM
Bu çalışma ABD’leri Wisconsin eyaletinin Cashton Bölgesinde yaşayan Amish topluluğunun
gastronomi kültürünü incelmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Hristiyanlığın bir mezhebi olan
Amish’lerin inançları gereği kapalı bir yaşam tarzını benimsedikleri, teknolojiyi reddeden dış
toplum ile kısmen iletişimde oldukları bilinmektedir. Bu çalışma ABD’nin Wisconsin eyaletinde
yaşayan Amish toplumunun gastronomi kültürünü incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
İnançları gereği teknolojiyi reddeden bu topluluğun teknoloji kullanmadan nasıl bir mutfak
kültürüne sahip olduğu, gıda tedarikleri, gıda işlemeleri, pişirme yöntemleri ve servis ritüelleri
ile ilgili soruların cevaplar aranması çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın
örneklemini Wisconsin eyaletinin Cashton bölgesinde yaşayan Amish’ler oluşturmaktadır.
Çalışmada sağlıklı verilerin elde edilebilmesi için veri toplama yöntemi olarak derinlemesine
görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme sırasında katılımcıların konuya ilişkin daha kapsamlı
yorumlar yapmasına ve daha geniş bilgiler verebilmelerine olanak sağlayan yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. İlgili literatürde Amish topluluğunun mutfak kültürü (Pritchett,
1986; Cuyun Carter vd., 2011; Bell vd.,2012; Khanna ve İsraeli, 2017), sosyal yaşantıları (WeaverZercher, 1995; Zastrow, 1995; Hurst, 2010) ve inançları (Kraybill, 2001; Nolt, 2003; Cross, 2018;
Basham, 2019), konu alan çalışmalardan faydalanılarak yarı yapılandırılmış görüşme soruları
oluşturulmuştur. Literatürden derlenen sorular şu şekilde özetlenmiştir;
•

Sosyal yaşantınızda bağlı olduğunuz kurallar nelerdir?

•
Yemek kültürünüz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Diğer toplumlar ile farklılıklar ve
benzerlikler nelerdir.
•

Gıda tedarik süreçleriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

•
Gıda işleme (hazırlık, pişirme, depolama, saklama) süreçleri hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Veri Toplama Süreci
Cashton bölgesi Amish’lerin teknoloji reddetmelerinden dolayı görüşme esnasında ses kaydı
alınamamış ve herhangi bir fotoğrafın çekilmesine izin verilmemiştir. Araştırmacılar tarafından
bölgeye birçok seyahatler gerçekleştirilmiş veri toplamak için katılımcılar ile iletişim sağlanmaya
çalışılmıştır. İlk görüşmelerde temkinli davranan bölge halkı görüşmeyi reddetmişlerdir. Ancak
araştırmacıların çalışma konusunu detaylı açıklamaları ve elde edilen verilen bilimsel amaçlı
kullanılacağını anlatmaları sonucunda 12 aile görüşmeyi kabul etmişlerdir. Araştırmacı ve
katılımcılar arasında güven duygusu oluştuktan sonra araştırmacılar bölge halkı ile Aralık, 2020
ile Şubat 2021 tarihleri arasında Amish topluluğu ile temaslarda bulunmuş, günlük yaşantılarına
tanıklık etmiş, çeşitli aktivitelerde (akşam yemeği, gıda üretimi, bahçe işleri) yer almış ve
katılımcıların evlerine misafir olmuşlardır.
Bu durum araştırmacıların gözlem yapma imkânı bulmalarına ve katılımcılara güven vererek
verilerin daha samimi bir ortamda elde edilmesine imkân sağlamıştır.

Verilerin Analizi
Bu çalışmada Cashton bölgesi Amish’lerin mutfak kültürü ile ilgili bilgiler nitel veri analizi
sürecine uygun olarak incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizi aşaması; katılımcıların cevapları
kategorilere ayrılması, katılımcıların verdikleri cevaplardan direk alıntılar yapılması ve
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araştırmacıların yorumlarına yer verilmesi, kod ve temaların oluşturularak tablolar halinde
sunulması ile gerçekleşmiştir.

BULGULAR ve TARTIŞMA
Amish topluluğunun gastronomi kültürünü incelmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada
Amish’lerin yemek kültürü ve unsurlarının belirlenmesine yönelik bulgular, araştırma sorularına
verilen yanıtların tema ve kodlar oluşturularak tablolar halinde sunulmuştur.
Çalışma kapsamında 12 aile görüşülmüş ve her aileden bir temsilcinin görüşleri kayıt altına
alınmıştır. Katılımcılara yönelik demografik bilgiler Tablo1’de yer almaktadır.
Tablo1: Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Katılımcı

Yaş

Cinsiyet

Meslek

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K 10

50
58
50
57
50
52
41
28
23
22

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek

Marangoz
Ev hanımı
Metal ustası
Ev hanımı
Ev hanımı
Yiyecek satıcısı
Akçaağaç şurubu üreticisi
Ev hanımı
Metal ustası
Öğretmen

K 11
K 12

15
52

Erkek
Erkek

Öğrenci
Çiftçi

Tablo 1 incelendiğinde 7 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplamda 12 katılımcının çalışmaya katkı
sağladığı görülmektedir. Çalışmaya katkı sunanların yaş ortalamalarına bakıldığında 15 ile 57
yaşları arasında oldukları görülmektedir. Çalışmada farklı yaş guruplarından katılımcıların
olması çalışmada elde edilen verilerin jenerasyonlar arasında farklılıkları tespit edilmesi
hususunda önemli olduğu düşünülmektedir. Katılımcıların demografik bilgilerine bakıldığında
göze çarpan önemli bir detay katılımcıların meslekleri olmuştur. İlgili literatürde yer alan
çalışmaların birçoğu Amish topluluğunun inançları gereği daha çok geleneksel mesleklere
yöneldikleri sonucuna varmışlardır (Kraybill, 2001; Nolt, 2003; Khanna ve Israeli, 2017; Cross,
2018; Basham, 2019). Mevcut çalışmada elde edilen bulgulara bakıldığında, erkek katılımcıların
marangoz, öğretici, metal ustası, çiftçi, akçaağaç şurubu üreticisi gibi geleneksel meslekleri icra
ettikleri ve kadınların ise genellikle ev işlerinden sorumlu olduğu görülmektedir. Mevcut
çalışmada Amish’lerin meslek seçimi ile ilgili verilerin literatür ile benzerlik gösterdiği
görülmektedir (Wesner, 2015; Khanna ve Israeli, 2017). Ayrıca katılımcıların bu mesleklere
yönelmelerinde örnek aldıkları kişilerin peygamberler olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Söz gelimi
Hz. İsa’nın Marangozluk işleri ile uğraşması, Hz. Davud’un demirci, Hz. Musa’nın çoban, Hz.
Zekeriya’nın marangozluk ile uğraşmaları Amish topluluğunun meslek seçiminde önemli bir
etken olduğu söylenebilir.
Çalışmada Amish topluluğunun eğitim ve sağlık hizmetleri ile ilgili önemli bulgulara
ulaşılmıştır. Cashton bölgesinde yaşayan Amish’lerin mesleklerine bakıldığında öğretmenliğin
de öne çıkan meslekler arasında olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Öğretmenlik mesleğini önemli
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kılan unsur Amish’lerin ilk öğretimi kendi işlettikleri okullarda ve kendi cemaatlerinden olan
öğretmenler tarafından veriyor olmasıdır. Yapılan görüşmelerde Amish topluluğunun
yaşadıkları bölgelerde kendi okullarını kurdukları ve bu okullarda dil, din ve sosyal bilgiler
alanında temel eğitimleri verdikleri bilgisine ulaşılmıştır. Amish’lerin kendi okullarını açma
hakkını uzun ve meşakkatli yasal süreçler sonucu elde ettikleri bilinmektedir (Mawdsley, 2021).
Eğitim, ihtiyaç sahiplerinin bakımı, sağlık hizmetleri vb. sosyal konular Amerikan toplumunun
sıklıkla sorunlarla karşılaştığı hususlardandır. (Zastrow, 1995). Yapılan araştırmada Cashton
bölgesindeki Amish’ler vergi ödemelerine rağmen ABD’de var olan sosyal sigorta sistemine
(social security) dahil olmamaktadırlar, çocuklarını devlet okullarına göndermemekte ve sağlık
hizmetlerinden kısmi olarak faydalanmaktadırlar. Bu durum ise Amish’lerin; eğitim, finansal
zorluklar, sağlık hizmetlerine yönelik kendi özgün sorun çözme yöntemlerini geliştirmek
zorunda bırakmıştır. Amish topluluğunun bahsi geçen vergileri vermelerine rağmen devletten
hizmet almamaları diğer toplumların daha fazla hizmet almalarına olanak tanıdığından bir
bölgede Amish’lerin varlığının Amerikalıları mutlu ettiği katılımcılar tarafından vurgulanmıştır.
Bu durumu K5 şöyle ifade etmektedir ‘bizim varlığımız diğer toplulukları sevindiriyor çünkü bizler
bölgedeki devlet okulları için kullanılacak olan emlak vergilerini ödediğimiz halde çocuklarımızı bu okullara
göndermiyoruz. Bu da bölgedeki Amerikalıların okullarına önemli katkılar sağlamakta, örneğin kalabalık
olmayan sınıflar, öğrenci için daha fazla maddi kaynak anlamına geliyor’.
Amerikan toplumu için bir diğer önemli sorun olan işsizlik ve sosyal yardımlar konusunda
Amish’ler kendilerine has bir yöntem ile devletten hiçbir destek almadan çözdükleri bilgisine
ulaşılmıştır. Katılımcılar bölgelerinde fakirliğin pek görülmediğini, ancak kimi insanların
geçinebilmek için sürekli olarak sıkı şekilde çalışması gerektiğini belirtmiştir. Finansal
zorluklarla karşılaşan kişiler için ise özgün bir yöntem geliştirmişlerdir. Bu kişilere üç kişiden
oluşan bir `bilirkişi` ekibi durumlarını düzeltene kadar finansal danışmanlık hizmeti
vermektedir. Durumu düzelmeyen kişiler içinse kiliseye yapılan bağışlar vasıtasıyla destek
sağlanmaktadır. Amish topluluğu böylece devletten bir yardım almadan sorunlarını kendi
içlerinde çözdükleri görülmektedir. Buna benzer bir örnek sağlık sisteminde görülmektedir.
Yapılan çalışmada Cashton Bölgesinde yaşayan Amish topluluğuna ait bir doğum evi hariç
devlet destekli sağlık hizmeti bulunmamaktadır. Amishler herhangi bir sigorta sistemine dâhil
olmadıklarından ihtiyaç sahibi kimselerin hastane masrafları topluluğun bağışlarıyla
karşılandığı bilgisine ulaşılmıştır. Bununla birlikte yetimlerin bakımı da yakın akrabaların
sahiplenmesi ile gerçekleşmektedir. Ayrıca düşkün ve yaşlıların bakımını da kendileri üstlenen
Amish’ler, Amerikan toplumunda yaşlıların yaşlı bakım evleri gibi yerlerde, toplumdan uzak
halde bırakılmasını da eleştirdikleri bu çalışmanın önemli bulgularındandır. Bu hususta K6’nın
ifadeleri şöyledir; ‘Bizim topluluğumuzda gençler ve maddi durumu iyi olanlar öncellikle
ailelerinde bakıma muhtaç olanlara daha sonra en yakın çevresindeki bakıma ihtiyaç duyan yaşlı,
düşkün, fakir ve hasta insanlara bakmakla yükümlüdürler.
Çalışmada Amish’lerin toplumsal hayatlarını düzenlemede rol alan en önemli unsurların İnanç,
Ahlak ve Yaşayış tarzı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Tablo 2’de bu unsurların işleyişi hakkında
detaylı bilgiler yer almaktadır.
Tablo 2’de görüldüğü gibi Amish topluluğunun inanç, ahlak ve yaşam kurallarının temelini
incilin oluşturduğu görülmektedir. Çalışmaya katkı sunanlardan elde edilen bilgilere
bakıldığında Amish topluluğun inanç, etik ve ahlak kurallarının İncil’de yazıldığı ancak gündelik
yaşamlarında uyması gereken kuralların toplumun ileri gelenleri tarafından belirlendiği ve bu
kuralların Ordnung olarak bilindiği bilgisine ulaşılmıştır. Bu kuralların Amish topluluğunun
gastronomi kültüründe de etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Literatürde benzer sonuçlara
ulaşan çalışmalar mevcuttur. Örneğin Hatipoğlu (2010) Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet
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dinlerinin yeme-içme kurallarını karşılaştırdığı çalışmada dinin toplulukların gastronomi
aktivitelerini belirlediği sonucuna ulaşmıştır.
Tablo 2. İnanç, Ahlak ve Yasam Kuralları
Soru

Tema

Kod

İfade

Hayatınızı

Toplum düzeni

`Ordnung`

K2: ‘Yaşantımız incili temel alır ve ayrıca topluluğun uyması
istenen ayrı kurallar vardır. Bunlara `Ordnung` adı verilir.
İncil daha çok din, Ordnung ise gelenek tarafıdır’.

Kuralların oluşumu
ve uygulanması

K10: ‘Kurallarımızı topluluğun kurucuları ve kilisenin önde
gelenleri koyar. Sayfalar dolusu kuralımız var, ancak bunları
yazılı halde bulamazsınız. Size söylerler. Nasıl giyindiğimizden
kiliseye giderken hangi ayakkabıyı giyeceğimize;
dükkânlarımızın nasıl olacağına kadar birçok düzenleme var’.

Hangi kurallara
göre
düzenlersiniz?
Kuralları Kim
Belirler?

K3: ‘Ordnung kurallarını dini liderler belirler. Bu kurallar da
kutsal kitabın emirleri doğrultusunda olmalı. Ancak bu kurallar
günlük toplumsal yaşamın nasıl olması gerektiği, gelişen olaylar
karşısında yapılması gerekenleri kapsar. Dolayısıyla bu kurallar
ticaretimizi, üretimimizi, yeme ve içmemizi şekillendirir’.
Bahsedilen
kuralları takip
etmemenin
sakıncaları
nelerdir?

Ahlaki normlar

Yozlaşma endişesi

K9: ‘Eğer çok modernleşirsek ana akıma karşı inancımızı
kaybederiz. Bu da bizi inançsız biri yapar’.
K3: ‘kurallarımıza bağlı kalmazsak örneğin diğer insanlar gibi
telefon, TV, radyo kullanırsak gelecek nesil bu durumu biraz
daha ileriye götürür ve tüm inancımızı kaybetmiş oluruz. Bu
Amish’lerin sonu olur’.
K9: ‘Bu kurallar sayesinde kendimizi kontrol edebiliyoruz. Bu
kurallara uymadığımız takdirde inancımızı kaybederiz bu
durum bizi asimile eder ve birkaç yıl içinde Amish kültürü ve
topluluğu diye bir şey kalmaz’.
K3: …’Bazen bu kurallara uymak bizi gündelik işlerde zora
sokmuyor değil ama ödün verdiğimiz anda gelecek nesiller daha
da fazla ödün verir ve Amish toplumu yozlaşmış, asimile olmuş
ve kaybolmuş bir toplum olur’.

İyi veya kötü bir
Amish
olma
kriterleri var mı?

Kötülük kavramı

K9: ‘Amish mezhebinin gerekliliğini yerine getiriyorsa ona iyi
diyebiliriz. Ancak kötülüğün dereceleri vardır. Örneğin diğer
toplumlar için normal olan telefonu bir Amish’in kullanması iyi
değildir. Bu da onu kısmen kötü yapar’…
K2: ‘dini kurallar ve toplumsal kuralları terk eden bir Amish kötü
olarak değerlendirilir. Ancak telefon kullanması veya radyo
dinlemesi ordnung kuralları gereği iyi karşılanmaz ama onu kötü
bir Amish yapmaz’.
K3: ‘Kiliseyi terk eden ve diğer toplumlar gibi yaşayanlar kötü
Amish olarak değerlendirilir’.

Gündelik hayatta gelişen olaylar karşısında aksiyon almada bu kurallar yol gösterici
olabilmektedir. Söz gelimi üretim, ticaret, diğer toplumlar ile ilişkilerin nasıl olması gerektiğini
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bu kurallar belirler. Bu hususta K4’ifadeleri şöyledir; ‘İncil daha çok dini ibadetlerimizi
belirlerken, ordnung kuralları geleneklerimizi ve günlük işleyişimizin nasıl olmasını belirler’.
Kilisenin önde gelenleri ve topluluğun yaşlıları tarafından düzenlenen bu kurallar Amish’lerin
kıyafetlerini nasıl dikeceklerinden teknolojinin ne ölçüde kullanılabileceğine kadar yaşantının
birçok alanını düzenlemektedir. Her topluluğun kurallarında değişiklikler olabilmektedir ve bu
kurallar topluluğun kurucuları, yaşlıları ve din adamları tarafından belirlenmektedir. Kurallara
uyma zorunluluğu kiliseye intisap ile başlamakta ve kurallara uymayan bireyler topluluktan
dışlanabilmektedir.
Çalışmada elde edilen önemli bulgulardan biri de Amish’lerin yozlaşma endişesi olmuştur.
Çalışmaya katkı koyanların büyük çoğunluğu Amish topluluğunun devamlılığı için gerek dini
gerekse Ordnung kuralları hayati öneme sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Özellikle gelecek
nesillerin dindar olmaları ve yozlaşmamaları için bu kurallara uymanın önemli olduğu
katılımcıların ortak görüşü olmuştur.
Çalışmada elde edilen önemli bulgulardan biri Amish gastronomi kültürünün toplumun birlik
ve beraberliğinde önemli rol oynadığıdır. Teknolojiyi reddeden Amish’ler gıda üretim ve
muhafaza süreçlerinin nasıl gerçekleştirdikleri merak konusu olmuştur. Çalışma esansında
yapılan gözlemlerde Amish’lerin gıda üretimi ve muhafazasını hep birlikte yardımlaşarak
yaptıkları görülmüştür. Örneğin yıllık et ihtiyacının karşılanması için kasaplık hayvanların
kesimini ailenin erkekleri yaparken, kadınlar da etin parçalanması ve işlenmesinde görev
aldıkları gözlemlenmiştir. Bir diğer örnek bölgede en çok tüketilen ürünlerden olan elma sosu
(Applesauce) gibi daha büyük miktarlarda hazırlanan yiyecekler için yakın akrabaların da
yardımcı olmasıdır. Stoklanacak etlerin ve sebzelerin pişirilip kavanozlara koyulması, turşu
yapımı, bu işlemler için gerekli araç gereçlerin imalatı gibi işleri `imece` usulü ile
gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir. Bu durum Amish topluluğunda bireyler arasında güçlü
bağların kurulmasını sağladığı ve günümüze kadar kendilerine has kültürlerini devam
ettirmelerinde önemli rol oynadığı söylenebilir.
Çalışmada elde edilen önemli bulgulardan olan Amish’lerin gıda üretim, tedarik, işleme ve
muhafaza süreçleri Tablo 3’te gösterilmektedir. Amish’lerin yiyecek tedariği ve üretimi ile ilgili
bulgular Tablo 3‘de gösterilmektedir. Çalışmaya katkı sağlayan katılımcıların ifadelerinden de
anlaşılacağı gibi Amish’ler gıda tedariklerinin büyük bir kısmını kendileri üretmektedirler.
Özellikle meyve sebze grubunu kendileri ürettiği, satın almak durumunda kaldıklarında ise yine
Amish’ler tarafından işletilen yiyecek dükkanlarından karşıladıkları bilgisine ulaşılmıştır.
Amish’lerin meyve sebzeyi taze tüketmelerinin yanında raf ömrünü uzatmak için kurutma,
salamura, turşu ve konserve gibi teknikleri kullandıkları anlaşılmıştır. Böylelikle elektrik ve
soğutuculara ihtiyaç duymadan ürünleri uzun süre kullanma imkânı bulmaktadırlar.
Amish’lerin et ihtiyacını yılın belli dönemlerinde satılan kasaplık hayvanların kesilip stoklanması
ile karşıladıkları çalışmanın önemli bulguları arasındadır. Meyve sebzelerde olduğu gibi etin raf
ömrünü uzatmak için salamura, tuzlama ve konserve tekniklerinden faydalandıkları
katılımcıların ifadelerinde anlaşılmaktadır.
Amish tarımı ile konvansiyonel tarım arasındaki belirgin fark Amish’lerin tarımda elektriği
kullanmalarıdır. Atların sürdüğü pulluk, kültivatör ve hasat makineleriyle elle kullanılan aletler,
tarımda yardımcı olarak kullanılmaktadır. Patates, soğan, biber, kabak, domates, mısır, patlıcan,
süs kabağı gibi sebzeler ve elma, armut gibi meyveler de Amish’lerin başlıca tarım ürünleri
arasında yer aldığı görülmektedir. Ayrıca bölgede Wisconsin eyaletiyle özdeşleşmiş olan
akçaağaç şurubu ve peynir üretiminin de önemli birer üretim kalemi olduğu vurgulanmıştır.
Wisconsin eyaleti 2019 yılında 270 bin galon akçaağaç şurubu ile en çok üretim yapan 4. eyalet
olduğu bilinmektedir. Mart ve Nisan aylarında ağaç özünün akmaya başlamasıyla elde edilen bu
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şurubu Amish’ler geleneksel yöntemler ile elde etmektedirler (Bell vd., 2012). Amish’lerin gerek
geleneksel yöntem kullanmaları gerekse ilaçsız üretim yapmaları Amish ürünlerine olan rağbeti
artırdığı söylenebilir. Amish’lerin ürettiği sebze-meyveler, peynirler, şuruplar ve çeşitli çiçekler
bölgedeki seraların yanında bulunan küçük kulübelerde veya kasabanın mezatında açık arttırma
ile sattıkları çalışma kapsamında gözlemlenmiştir. Diğer taraftan Amish’lerin taşımacılık ve
ulaşımda genellikle at arabası kullanmalarından, uzak mesafelere taşınacak ürünlerde Amish
olmayan kişilerden kiralan kamyon ve şoförler ile çözmektedirler. Çalışma esnasında yapılan
gözlemlerden Amish’lerin teknolojiyi kullanmayı tercih etmedikleri ancak yukarıdaki örnekte
olduğu gibi mecburi durumlarda yapılacak olan iş için bir takım kiralama veya ücretini ödeyerek
Amish olmayanlara yaptırdıkları anlaşılmıştır. Bir diğer örnek ise bölgede yaklaşık 350’den fazla
Amish çiftçinin sütleriyle peynir üretimi yapan iki ayrı fabrika mevcuttur. Başlıca peynir çeşitleri;
cheddar, swiss, muenster ve colby peynirlerinin yanında birçok farklı baharat, şarküteri ürünü
(bacon, salam) hatta şarap ve akçaağaç şurubu ile çeşnilendirilmiş peynirler üretilmektedir. Bu
fabrikalarda üretilen peynir çeşitleri ve kullanılan çeşnilerin bazıları Amish inançlarına aykırı
olmasına rağmen Amish’ler tarafından üretilip diğer insanlara sattıkları görülmektedir. Üretim
modern teknolojinin kullanıldığı tesislerde yapılmaktadır. Bu üretim süreci hakkında K1’in
ifadeleri şöyledir; ”Buradaki fabrikanın sahibi Amishler… Ancak fabrikayı işletmesi için Amerikalı
birini işe alıyoruz ki elektriği o kullansın. Bizim işe aldığımız yönetici, peynirin üretiminden sorumlu.
Elektrik kullanımı ve benzeri şeyleri o yürütüyor. Ardından biz de peyniri ondan alıyoruz.” İfadeleriyle
elektrik kullanımı gibi teknoloji gerektiren işlerden vazgeçmek yerine bu işlerin başına Amerikalı
çalışanlar getirilerek sorunu çözdükleri görülmektedir.
Amish’lerin gıda muhafaza yöntemlerine ilişkin bulgulara bakıldığında; Et ürünleri sebze,
meyve ve diğer ürünlerin kışa hazırlanması için genellikle konserve, kurutma, turşu ve tuzlama
(salamura)gibi teknikleri kullanarak kışlık yiyeceklerini muhafaza ettikleri bilgisine ulaşılmıştır.
Ayrıca Amish’lerin evlerinde özellikle bodrum katlarında özel inşa ettikleri doğal soğuk odaların
olduğu ve ürünlerini buralarda da muhafaza ettikleri görülmüştür. Çalışma sırasında bazı
evlerde buzdolabının kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu hususta K’8’in ifadeleri şöyledir; ‘bazı
aileler elektriksiz buzdolabı kullanmaktadırlar, bu buzdolapları için soğuk mevsimlerde doğadan buz
parçaları keseriz, bodrum katı gibi soğuk yerlerde tutarız. Sonra buzdolabının arkasındaki hazneye bu buz
kütlelerini yerleştiririz. Eriyen buz bir boru yardımıyla yine bodruma akar. Kış geldiğinde ise bu buzdolabı
yakmalık odunlarımızı koyduğumuz bir dolaba dönüşür. Kışın gıdalarımızı bodrumda ve evin soğuk
yerlerinde saklarız’. K’8’in ifadelerinde de anlaşılacağı gibi Amish topluluğunun büyük çoğunluğu
geleneksel yöntemler ile gıdalarını muhafaza etmektedirler.
Amish’lerin gastronomi kültürü ile ilgili bulgulara bakıldığında; bölgede yaşayan Amish’lerin
diyetlerini genellikle bölgenin coğrafi koşullarında üretimi mümkün olan çeşitli sebze, meyve,
bakliyat ve tahıllardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Ayrıca protein ihtiyaçlarının önemli bir kısmını
yi kendilerinin yetiştirdiği hayvanların et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinden elde ettikleri
bilgisine ulaşılmıştır. Amish’lerin yiyecek kültürü ile ilgili yapılan çalışmalarda benzer sonuçlara
ulaşıldığı görülmektedir. Söz gelimi Cuyun Carter vd., (2011) Ohio Appalachia'da yaşayan
Amish topluluğunun diyetlerini inceleyen çalışmada Amish’lerin kendi ürettikleri sebze, meyve,
bakliyat ve et ve et ürünleri tükettiklerini ifade etmişlerdir. Amish gastronomi kültürü ile ilgili
bulgular Tablo 4’te gösterilmektedir.
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Tablo 3. Amish’lerin Gıda Üretim ve Tüketim süreçleri
Soru
Yiyecek

Tedarik

Sürecinizi

Nasıl

Tema

Kod

İfade

Tedarik

Tüketime

K1: ‘Marketten bazen patates cipsi, kahvaltılık gevrek gibi

yöntemleri

Yönelik

ürünleri

Tercihler

Yönetiyorsunuz?

satın

alıyoruz.

Ancak

kendi

sebzelerimizi

yetiştirdiğimizden, kasabadan sebze almayız. Et tedarikimizi de
kendi yetiştirdiğimiz hayvanlardan gerçekleştiririz ve kesimi de
kendimiz yaparız. Marketten alınan eti beğenmiyorum’.
K3: ‘Yiyeceklerimizi büyük bölümünü kendimiz üretiriz, bir
kısmını ihtiyaçlarımızı; un, seker, baharat gibi `bulk food store`
dediğimiz büyük ölçekte gıda satan dükkânlarımızdan temin
ediyoruz’.
K2: 2Çoğumuz gıda üretir. Ve gıda için fazla para harcamayız’.
K9: ‘Gıda dükkânlarından da alışveriş yaparız ancak çoğumuz
sebzelerini kendi yetiştirir.

Tarım hakkında bilgi

Üretim

Tarımsal

K3: Topluluğumuzda tarımla uğraşan pek çok kişi mevcut.

verebilir misiniz?

Yöntemleri

Üretim

Amish’lerin

büyük

çoğunluğu

tarım

ile

uğraşmaktadır.

Dolayısıyla yiyeceklerimizin çoğunluğunu kendimiz üretiyoruz.
K12: ‘Tarım yeryüzünde yaşayan Amish toplulukların başlıca
uğraşıdır. Tarım bizim inanç sistemimize uygun yapabildiğimiz
nadir

işlerdendir.

Bundan

dolayı

tarım

ve

hayvancılık

inançlarımıza bağlı kalarak hayatımızı devam ettirmenin bir yolu
olarak görülüyor.
Amish

Tarımının

Teknoloji

Konvansiyonel
Tarımdan

Farkı

Kullanımı
Var

K1: ‘Elektrik kullanımı hariç büyük bir fark yok. Amish’ler genelde
ve

Organik Tarım

Mıdır?

organik tarım yaptıkları ile bilinirler ancak bazı Amish’ler de
tarımda birtakım pestisitler, insektisitler kullandıkları bilinmekte.
Örneğin, ben yabani otlar için kimyasal kullanıyorum. Ama
kimyasalları asla yediğimiz gıdalar için kullanmayız. Ve
atlarımızın yediği için de. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim
gıdalarda kimyasal kullanmıyoruz ancak düşünüldüğü gibi yüzde
yüz organik tarım yaptığımız da söylenemez. Bu bölgede tarlaların
yaklaşık %25’inde organik tarım yapılmaktadır’.
K12: ‘Tarımda makine ve teknolojik aletler kullanmıyoruz. İnsan
ve hayvan gücünden faydalanıyoruz. Bu bizi biraz zor duruma
sokabiliyor ama şikayetçi değiliz. Diğer taraftan antibiyotik,
hormon gibi ilaçlar kullanmadığımız için bazen verim düşük
olabilmekte. Ama ilaçsız tarım ürünlerinin lezzeti de farklı
olunduğunu söylüyorlar’.

Gıdaları

saklama

sürecinde

hangi

usulleri

takip

ediyorsunuz?

Saklama

Kış Hazırlıkları

K2: Çoğunlukla konservelemeyi tercih ediyoruz. Sebze, et… tıpkı
`applesauce` için yaptığımız gibi. Yani hemen hemen her şeyin

Yöntemleri
Gıda
Muhafazası

konservesini yapıyoruz.
K8: Amish’lerin çoğu gıdalarını daha soğuk ve güvenli olan
bodrum katlarında saklar. Hatta imkânınız varsa elektriksiz bir
buzdolabı bile alabilirsiniz. Bu buzdolapları için soğuk
mevsimlerde doğadan buz parçaları keseriz, bodrum katı gibi
soğuk yerlerde tutarız.

Bölgedeki Amish’lerin yemeklerinde Avrupa kökenli; Polonya, Macaristan, İsveç, Almanya,
Hollanda, Danimarka kültürlerinin etkileri görülmekle birlikte Amerikan kültüründen ve çeşitli
eyalet mutfaklarından, hatta popüler kültürden de etkilendikleri görülmektedir.
Amish gastronomi kültürü ile ilgili bulgulara bakıldığında yemeklerinde çeşitli baharat
karışımları, soslar, gıda boya ve katkıları, peynir ve yağ türevleri, krakerler, konserve çorbalar,
hazır tatlı karışımları, krema ve şekerlemeler, mısır şurubu, konserve yahut dondurulmuş
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meyveler, hazır kahve ve hatta -bölgede akçaağaç şurubu çokça üretilmesine rağmen- akçaağaç
şurubu aroması gibi ürünler kullanılmaktadır.
Tablo 4. Amish Gastronomi Kültürü
Kod

Tema

Soru

Cevap

Gastronomi
Kültürü

Gıda
teknolojisi

Gıdalarınızı
nasıl
muhafaza
ediyorsunuz?

K2: Çoğunlukla konservelemeyi tercih ediyoruz. Sebze,
et… tıpkı `applesauce` için yaptığımız gibi.

Yemek
kültürü

K8: Amish’lerin çoğu gıdalarını daha soğuk ve güvenli
olan bodrum katlarında saklar. Hatta imkânınız varsa
elektriksiz bir buzdolabı bile alabilirsiniz. Bu
buzdolapları için soğuk mevsimlerde doğadan buz
parçaları keseriz, bodrum kati gibi soğuk yerlerde
tutarız. Sonra buzdolabının arkasındaki hazneye bu
buz kütlelerini yerleştiririz. Eriyen buz bir boru
yardımıyla yine bodruma akar. Kış geldiğinde ise bu
buzdolabı yakmalık odunlarımızı koyduğumuz bir
dolaba dönüşür. Kışın yiyeceklerimizi bodrumda ve
evin soğuk yerlerinde saklarız

Yemek
kültürünüz
korunuyor
mu?

K3: Bence yemek kültürümüz değişiyor, çünkü şimdi
ben küçük bir çocukken olana göre çok daha değişik
yiyeceklerimiz var. Artık birçok yeni tatlı yapılıyor ve
değişik metotlar uygulanıyor.

Popüler
yiyecekler
nelerdir?

K1: Pankek burada gerçekten seviliyor, birçok aile
kahvaltılarını pankek ve akçaağaç şurubu ile yapıyor.
K6: Öğlenleri patates, et ve gravy sosu ve bir sebze.
Öğünümüz bundan ibarettir. Aksamları genellikle
çorba ve sandviç, marul ve domates. `Elde ne varsa`.
K2: O kadar çok var ki, sayamam.

Pazarlama

Bölgenizde
yeme-içme
yerleri
var
mıdır?

K6: ‘Bir restoran vardı ancak kapandı. Şimdi
pastaneler var’. Dolayısıyla tatlı dışında dışarda
oturup yemek yiyebileceğimiz bir mekân yok.
K2: ‘Pastaneler var ve buralarda genelde genç,
evlenmemiş kadınlar çalışır’.

Pişirme ve saklama araç gereçlerinin bir kısmı topluluktaki zanaatkârlardan, bir kısmı ise
dışarıdan tedarik edilmektedir. Pişirme ekipmanı olarak çoğunlukla fırın, kuzine ve ocak
kullanılır. Elektrik ve doğalgaz kullanılmaması dolayısıyla kuzine ve fırınlarda odun ateşinden
faydalanılırken ocaklarda gazyağı kullanılmaktadır. Yazları kuzine yakılmadığından yemekler
gazyağı ile yanan ocağın üzerinde pişirilir. Derin yağda kızartma gibi farklı pişirme yöntemleri
için ayrı ekipmanların kullanılmadığı, ocağın üzerine konulan bir tencereye yağ konulması gibi,
elde bulunan ekipmanlar ile çeşitli ihtiyaçların giderildiği gözlemlenmiştir.

2230

Osman ÇAVUŞ, Uğurcan Alper AŞAN ve Bilge Nur AKIN

Amish’lerin mevsim sebzeleri ve patatesi salatalarda kullandıkları, ana yemekler genellikle
Casserole denilen fırın yemeklerinden oluştuğu, Et, patates püresi ve gravy sosun en çok sevilen
ve tüketilen yemekler olduğu bu çalışmanın önemli bulgularından olmuştur. Amish’lerin
yemekleri genellikle hayvansal ürün ağırlıklı olduğu, en çok tüketilen etin domuz ve büyükbaş
hayvan eti olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Tatlı olarak Çeşitli kekler, kurabiyeler, pudinglerin
yanında kendi ürettikleri dondurma çeşitleri de tüketilmektedir. Dondurma yapımı için tahta bir
kova içine yerleştirilmiş metal bir hazne ve bir karıştırma kolundan müteşekkil bir ekipman
kullandıkları ve hazneyle kova arasına kar ve tuz dökülerek soğutma işlemi gerçekleştirildiği
gözlemlenmiştir.
Yemek öğünleri hakkındaki bulgulara bakıldığında Amish’lerin kahvaltı, öğlen ve akşam olmak
üzere günde üç öğün yemek yedikleri ve mutlaka her öğünde tüm aile bireyleriyle beraber
yedikleri gözlemlenmiştir. Öğünler içerik bakımından aileye ve hatta sağlık durumuna göre
farklılık gösterdiği örneğin bazı ailelerin kahvaltıda tükettiği ürünü bir diğer ailenin öğle veya
akşam yemeğinde tükettiği görülmüştür. Örneğin diyabet hastası olan K1 sabahları kan şekerini
çok yükselteceği için pankek yiyemediğini, ancak öğle yemeğinde bir miktar yiyebildiğini
belirtmiştir. Annesi ile yaşayan ve bekâr olan K6 akşam yemeklerini çorba, salata, sandviç gibi
yiyecekler ile geçiştirdiklerini belirtirken K3 ise çorbayı öğle yemeklerinde yediklerini
belirtmiştir.
Amish’lerin sofra kültürüne yönelik bulgular şöyle özetlenebilir. Öğünler genelde çekirdek aile
ile yenilirken bazı günler ailenin büyükleri, çocuklarını ve torunlarını da eve davet ederek sofrayı
paylaşabilir. Masanın bir başına ailenin en büyük erkeği, diğer başına ise tercihen aile kurmuş
olan erkek çocuklardan biri oturmaktadır. Aile reislerinin eşleri yanlarındadır ve kalan yerlere
gençler ve çocuklar oturmaktadır. Her çeşit yemek ayrı bir kapta masanın ortasında servis
edilmektedir. Yemekten önce evin reisi sessiz bir şekilde dua ettikten sonra ardından yemeğe
başlanılmaktadır. Masanın ortasındaki yemek servis tabakları aile reisinden başlayarak elden ele
dolaşmakta ve her kişi tabağına istediği yiyecekten istediği miktarda almaktadır. Bu işlemin eğer
doymamış olanlar varsa diye bir kez daha tekrarlandığı gözlemlenmiştir. Yemekler tek tabakta
yenmektedir ve ana yemekten sonra tabak değiştirilmeden tatlı servisine başlanılmaktadır.
Tatlılar da elden ele dolaşarak servis edilmektedir. Son olarak içecek- genellikle kahve- servisinin
ardından sessiz bir dua daha edilmekte ve yemek sona ermektedir. Çalışmada Amish
sofralarından artan yemeklerin ertesi gün başka bir yemeğin yapımında kullanıldığı ve asla israf
edilmediği gözlemlenmiştir.

SONUÇ
Bu çalışma ABD’nin Wisconsin eyaletinin Cashton Bölgesinde yaşayan Amish topluluğunun
gastronomi kültürünü incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amish’lerin esrarengiz yaşantıları
farklı disiplinlerin dikkatini çekerek Amish’ler hakkında birçok çalışma kaleme alınmıştır
(Ediger, 1996; Kraybill, 2001; Nolt, 2003; Schwieder ve Schwieder, 2009; Long, 2017; Cross, 2018;
Basham, 2019). Amish’lerin gastronomi kültürü de merak konusu olmuş ve bu çalışmanın çıkış
noktasını oluşturmuştur. Sağlıklı verilerin elde edilmesi için araştırmacılar Cashton Bölgesinde
yaşayan Amish topluluğu ile belli bir süre yaşayıp gözlemlerde bulunarak gastronomi kültürleri
hakkında çeşitli bulgular elde etmişlerdir. Bu veriler bulgular başlığı altında detaylı bir şekilde
aktarılmıştır.
Çalışma sonucunda ABD’nin Wisconsin eyaletinin Cashton Bölgesinde yaşayan Amish
topluluğunun inanç, yaşantı ve yemek kültürlerine ilişkin tüm kuraları başta İncil ve cemaat
liderlerinin koyduğu ‘Ordnung` kurallarına göre şekillendirdikleri bilgisine ulaşılmıştır. Amish
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mutfak kültürünün şekillenmesinde gelenekselliğin önemli rol oynadığı, özellikle gıdaların
üretiminde, işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde teknolojiden uzak geleneksel yöntemleri
kullandıkları sonucuna varılmıştır. Lakin teknolojinin bizzat ilk elde kullanılmıyor oluşu modern
teknolojinin getirdiklerinden faydalanmadıkları anlamına gelmemektedir. Aksine, “modern”
teknoloji ile üretilip paketlenmiş çerez, kahvaltılık gevrek, konserve çorbalar da evlerde yer
bulabilmektedir ki mevzubahis ürünlerin hem ambalajları hem de içerikleri modern mühendislik
ürünüdür. Bununla birlikte elektrik gerektiren işlerden de vazgeçilmediği gözlemlenmiştir.
Amish’ler elektrik kullanımın gerekli olduğu durumlarda kendi dışlarında kalan, İngiliz olarak
tanımladıkları Amerikalılara para karşılığında bu işleri yaptırdıkları görülmüştür. Çalışmaya
katkı sunanların bu konu hakkındaki görüşleri sorulduğunda elektrik kullanımın dini bakımdan
bir sıkıntı yaratmadığı ancak geleneklerinden ödün vermek istemedikleri özellikle gelecek
nesillere kötü örnek olmamak için kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmaya katkı sunan
katılımcıların bazı Amish guruplarının (Beachy Amish grubu) başta elektrik kullandıkları,
sonraki nesillerin telefon ve internet kullandığını sonrasında modern topluma karıştıkları, dinleri
ve eski kuralları unutarak yobazlaştıkları örneğini vererek kendilerini korumanın yolunu
geleneklerini ellerinden geldiğince korumakta bulduklarını ifade etmişlerdir.
Amish toplumunun genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, buna bağlı olarak mutfak
ürünlerini de tarım ve hayvansal ürünler üzerinden şekillendiği görülmektedir. Amish
toplumunda yemeğin karın doyurmanın ötesinde mutlu aile ve mutlu toplumun simgesi olduğu
çalışmanın önemli sonuçlarındandır. Bu durumu en iyi yansıtan bölgeye özgü yemek kitaplarının
giriş reçetesidir. Reçetenin malzemeleri ve tarifi şöyledir. Malzemeler; 1 erkek, 1 kadın, çocuklar,
her eve bir İncil, bolca dua, 1 porsiyon anlayış, 1 paket oyun, 1 bardak öpücük, 1 bardak tepeleme
sevgi, 1 paket çalışma, 1 küçük sopa, 1 porsiyon bağışlama ve bolca sabır. Yapım aşamaları: tüm
malzemeyi karıştırın ve biraz farkındalık serpin. Tüm ıstırapları ve kötü hatıraları yakıt ederek
günlük hayatın orta ateşli fırınında pişirin. Soğutun. Neşe tabağına ters çevirin. Gözyaşları,
kahkahalar ve büyük yardımlar ile süsleyin. Tanrıya ve cemaate ikram edin. Cashton Amish
topluluğunun yemek kitabında, ana yemeklerin en başında, bu sembolik tarifin yer alması,
Amish’lerin muhafaza etmeye çalıştıkları değerlerin önemini vurgulamaktadır. Ahlaki ve
geleneksel değerler, dünyevi ihtiyaç ve uğraşlardan önce gelmektedir. Yemek kültüründeki dini
motifler bu kadarıyla da kalmamaktadır. Çikolata üreten Amish kadınlarının çikolata
kalıplarındaki haç, melek gibi figürlerin yer alması, öğünlere dua ile başlanıp dua ile bitirilmesi,
pazar akşamları tüm ailenin baba evinde toplanması, din ile yemek kültürünün ne kadar iç içe
olduğunu gösteren en önemli unsurlardır.
Amish’lerin hayat tarzı kimi zaman bulundukları toplumun bütünlüğüne tehdit olarak
görülmüştür. Ancak günümüzde Cashton bölgesi ve Amish’lerin yaşadığı birçok yerleşke doğal
gıdalar ve marangozluk ürünlerine duyulan ilgi sebebiyle Amerikalılar tarafından sıkça ziyaret
edilen bir turizm destinasyonu konumunda olduğu anlaşılmaktadır. Bölgenin farklı turizm
türleri için potansiyelinin araştırılması ileriki çalışmalara bırakılmıştır. Ayrıca araştırmacıların,
Amish toplumu örneğinde olduğu gibi “kapalı toplumlar” ile ilgili yapacakları araştırmalarda
literatürde bulunan bilgiler ile önyargı edinmeden, tamamen kendi bağımsız çaba ve
gözlemleriyle araştırmalarını sürdürmeleri tavsiye olunmaktadır.
Bu çalışmada elde edilen bulgular ABD’leri Wisconsin eyaletinin Cashton Bölgesinde yaşayan 12
Amish ailesinin verileri ile sınırlıdır.
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country. According to the results of the research, it was understood that most of the postgraduate
studies conducted in the field of Cittaslow were master level studies, and articles were mostly
used in the references made in the bibliography. It was determined that the domestic resource
rate in resource utilization was higher at 70%, while the foreign resource utilization rate remained
at a lower level at 30%.
Keywords: Cittaslow, Graduate Theses, Slow City, Bibliometric Analysis
Received: 26.05.2021
Accepted: 01.12.2021
Suggested Citation:
Zengin, B. and Cengiz, M. (2021). The Bibliometric Analysis of Master's and Doctoral Thesis on
Cittaslow Subject, Journal of Turkish Tourism Research, 5(4): 2235-2253.
© 2021 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi.

2236

Burhanettin ZENGİN ve Mert CENGİZ

GİRİŞ
Çoğu ülke İkinci Dünya savaşının ardından kalkınma sürecinde sanayileşmeye büyük önem
vererek, sanayileşmeyi ana politikaları olarak uygulamaya koymuşlardır. Sanayileşme ile
beraber çok daha fazlasına yönelik bir üretim anlayışı meydana gelmiştir. Ülkelerin büyüme
standartlarındaki değişim ile beraber daha hızlı ve yüksek hedeflerle tüketime dayalı bir
kalkınma sistemi kurulmuştur. Sürecin devam etmesi ile beraber tüketiminde artması ile
çevrenin ve kaynakların hızla tüketilmesine yol açarak, gelecek yeni kuşaklara kaynakların
ulaşmasında ciddi tehlikeler meydana gelmektedir. Sanayileşme ile beraber de köylerden
şehirlere doğru olan göçler ile de tüketim hızı daha artmıştır. Ekonomik iyileşmeler olmasına
rağmen çevrenin ve kaynakların pek düşülmediği bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı
çevrenin ve kaynakların daha doğru kullanılması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen
ve aynı zaman da doğadaki bütün canlılarında yaşam haklarını koruyan bir sürdürülebilirlik
anlayışı etrafında bir yenilenme süreci uygulanması gerekmektedir (Akpınar ve Pektaş, 2019:32).
İnsanlarda bu süreç içerisinde kendilerine yaşanabilir yerler oluşturma ihtiyacı duymaktadır. Bu
yaşanılabilirlik mahiyetinde bir şehir oluşturmak içinde uzun süreli şehir planlamaları
gerekmektedir. Bu noktada uygun yönetim modelleri, çevresel ve ekonomik olarak uygunluk,
yerel vatandaşların kullanımında olan kamusal yerlerin verimli şekilde kullanılabilmesi ve en
önemlisi insan odaklı bir şehir içinde yaşam alanının meydana getirilmesi gerekmektedir.
Kamusal alanlar, özel alanların dışında kalan yerler olmakla birlikte insanların iletişim
kurdukları, paylaşımda bulundukları yerlerdir (Donat ve Yavuzçehre, 2016:117). Buna ek olarak
sadece şehrin yapısı içerisindeki yerler olmayıp, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel alanları da
içeresinde bulundurur. Bu doğrultu da şu anda oluşan çevresel kirlilikle beraber gelecekte de
oluşabilecek çevresel kirliliğin önüne geçme, biden sonraki nesillere daha iyi bir doğa bırakma
ve yaşanabilir bir şehir bırakmak önemlidir. İnsanlarda doğan daha yaşanabilir çevre ihtiyacı
dolayısıyla da insanlarda da büyük şehirlerden daha kırsal bölgelere gitme, yaşama veya en
azından turistik olarak ziyaret etme ihtiyacı doğmaktadır. Cittaslow’da bu gibi yaşanabilir yerler
oluşturma mantığından yola çıkarak oluşturan bir sistemdir (Ekşi ve Baz, 2019:72).
Dünyadaki değişimlerle beraber insanların eğitim seviyelerinin artması, refah seviyesinin
artması ile seyahat hareketlerinde de giderek bir artış olmaktadır. İnsanlarda turizm
faaliyetlerinde daha yeni, güncel ve farklı taleplerde bulunulmaya devam edilmektedir. Bu
yönden hareket ederek sürekli tüketimden ziyade sürdürülebilir turizm hareketlerine de bir
yönelim vardır. Bu mantıkla insanların iletişimlerinin yüksek olduğu, sosyal etkileşimin olduğu,
kendi kendine yetebilen, yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı, altyapı problemlerinin olmadığı,
gelenek ve göreneklerini koruyan şehirlerin oluşması amaçlanmaktadır (Coşkun ve Doğan,
2019:274).
Bibliyometrik analiz ile incelenilen dönemdeki hem mevcut durum ortaya konulurken hem de
ilerlemeler gözlemlenebilir. Bu durum da hem alanyazın hem de araştırmacılar için önem arz
etmektedir (Zengin ve Atasoy, 2020:978). Ayrıca bir disiplinin gelişmesinde akademik yönden
bakıldığında önemli olan konulardan bir tanesi de lisansüstü tezlerin incelenmesi olarak
gösterilebilir. İlgili alandaki gelişim döneminin görülmesi açısından da etkili olmaktadır
(Akkaşoğlu vd., 2019:1201).
Sürdürülebilirlik kavramı geçmişe göre günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Turizm
sektöründe de sürdürülebilirlik mevcut kaynakların verimli ve uzun süreli kullanımı açısından
önemli olmaktadır. Büyük turistik destinasyonlara nazaran küçük yerleşim yerlerinin de
turizmden pay alması, aynı zamanda bu yolla yerel halkın da kalkınmadan pay alabilmesi
önemlidir. Kültür, üretim ve insanın korunmasının hedeflendiği Cittaslow hareketi de akademik
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çalışmalar içerisinde Türkiye’deki şehirlerin de katılmasıyla, 2010 yılı itibariyle yer almaya
başlamıştır.
Bu araştırma kapsamında da cittaslow başlığı altında yapılmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik
analizinin yapılması amaçlanmıştır. Ulusal tez merkezinden elde edilen bu kapsamdaki veriler
incelenip analiz edilerek, böylece gelecekte yapılacak bu alandaki tezlere dayanak ve kaynak
sağlanmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda bir bilim dalındaki konulara dair ilerlemeleri görmek
açısından en önemli araçlardan bir tanesi de o alandaki ilgili araştırmaların incelenmesi olarak
da akademisyenler tarafından kabul görmektedir (Zengin ve Serdaroğlu, 2020:1575). Bu çalışma
da Cittaslow alanında yapılan çalışmaların konuları, çalışmaların yapıldıkları alanları, araştırma
yöntemleri gibi kavramları da ortaya koyması yönünden de önem taşımaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Cittaslow anlam olarak biri İtalyanca biri de İngilizce iki kelimenin bir araya getirilmesi ile
oluşmuş bir sözcüktür. Citta sözcüğü İtalyanca “şehir” Slow sözcüğü de İngilizce’deki “yavaş”
anlamına gelen kelimelerin birleşimi ile oluşmaktadır. Yavaş şehir anlamına gelen Cittaslow
hareketi 1999 yılında uluslararası bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır. Yine bu hareketin
temelini oluşturan yavaş yemek hareketi de 1986’da başlamıştır (Çolak, 2019:90). 1999 yılında
kurulan Uluslararası Cittaslow Ağının merkez ofisi İtalyan Orvieto şehrindedir (Batyk, ve
Woźniak, 2019:57). Cittaslow kuruluşunun tam adı “Rete internazionale delle città del buon
vivere” dir ve de "Uluslararası iyi yaşam şehirler ağı" anlamına gelmektedir (Lewandowska vd.,
2019:560).
Küreselleşen dünya da çoğu şehir benzer yapılar halindedir. Bu benzer şehirler tek tip bir
yapılaşma halinde olmaktadır. Şehirlerde gitgide daha çok birbirine benzemektedir.
Küreselleşme ile yapılar, şehirler, yaşamlar birbirine benzerken kendi özgünlüğüne sahip
şehirlerin kimlikleri de bu süreçte zedelenmektedir. Bundan dolayı şehirlerdeki topluluklarda
gitgide kendi benliklerinden uzaklaşmaktadır. Bu da dünya birbirine benzerken yani dünya
küçülürken eş zamanlı olarak kimliğini de kaybetmesine sebep olmaktadır (Sağır, 2017:51).
Bununla beraber tüketiminde hızlı olması var olan kaynakların uzun süre dayanmasını
engelleyebilir. Bundan dolayı sürdürülebilir şehirler oluşturulması gelecek nesillerin
ihtiyaçlarının karşılanması yönünden de verimli olacaktır. Böylece sürdürülebilir şehirler
oluşturulabilir. Sürdürülebilir şehir örneklerinden bir tanesi de şehirlerin kimliklerinin
korunması ve daha ileriye gidebilmesine yardımcı olan Cittaslow (yavaş şehir) oluşumudur
(Alagöz, 2018:139).
Yaşamın her alanında yüksek bir hızın açıkça görülebildiği günümüz, hızlanma çağı olarak
adlandırılabilir. Bu nedenle nüfusu 50 binden az olan küçük yerleşim yerleri önemli olmaktadır.
Nüfuslar genellikle belirli şehirlere yığıldığından dolayı, bu küçük şehirler turistler için çekici
olmakla beraber, hızlı olan yaşamlardan kaçma fırsatı sunarlar. Bu gibi yerleşim yerleri hem
çevresel konumlarına olan ulaşım gibi eksiklikler hem de yeterli turistik tesis kapasitesi
konusunda sınırlı olduğundan dolayı çevredeki büyük yerleşim yerlerine kıyasla turistik
çekicilik yönünden zayıf kalabilmektedir. Bu sınırlamalara rağmen sahip oldukları kıymetli
değerleri, modern dünyada pek olmayan küçüklük olgusu ile insani yönden gelişmişliği, kentsel
mimarisi, sessizlik ve huzuru ile diğer büyük şehirlerden ayrılırlar. Küçük şehirlerdeki yerel
yönetimlerle halkın etkileşimi daha hızlı ve sürekli olabilmektedir. Bundan dolayı da ihtiyaç ve
beklentiler daha net bilinebilir. Bu nedenle de bu bölgelerde sürdürülebilir kalkınma
stratejilerinin uygulanması da daha kolay olmaktadır (Zawadzka, 2017:91).
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Bunlara ilave olarak küçük yerleşim yerlerindeki yerel toplumların sürdürülebilirlik
uygulamalarındaki payının düşük olduğu varsayılmaktadır ve bundan dolayı da toplum
katılımını içine alan sosyal sürdürülebilirlik hareketleri tam olarak yerleşmiş değildir (Park ve
Kim, 2016:352). Cittaslow hareketi bu noktada yerel halkı da sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin
içerisine katarak hem bölgesel bir kalkınma hareketi oluşturabilmekte hem de turizm de
sürdürülebilirlik politikalarının uygulanabilirliği açısından önemli olmaktadır.
Cittaslow oluşumu yavaş yemek hareketi ile bağlantılı olarak başlamış ve şehirlerdeki
unutulmaya yaklaşan yaşam biçimlerinin korunmasını uluslararası ölçütlerle korumaya çalışan
bir harekettir. Bu bağlamda elde olan mevcut kaynakların kullanımı ve iyileştirilmesi
amaçlanmakta olup, Cittaslow oluşumu turizm yönünden de destinasyonların geliştirilmesi için
faydalı bir araç olmuştur (Çoban ve Harman, 2016:236). Cittaslow ve slow food hareketleri ile
üretime bir canlılık getirilmesi, yerel halkın yaşadıkları bölgenin değerini bilmesi, şehirlerine
sahip çıkmaları planlanmaktadır. Bu bölgelerdeki hayatın canlandırılması ve yerel mahsullerin
tüketilmesinde amaçlar arasındadır (Pajo, 2017:463). Yavaşlık kavramı ile beraber turizm, yemek
ve yavaşlık üzerine şehirlerin gelişmesi ile bu felsefe üzerine gelecek zamanlarda turizm
endüstrisinin sürdürülebilir ve çevre dostu yönlerine dair daha fazla hayranlık uyandıran
yönlerinin ortaya çıkması sağlanabilecektir (Chi ve Han, 2020:361).
Cittaslow, yerel ve geleneksel kültürü koruyan, bir hareket olmakla beraber Cittaslow farklı
amaçlar içinde tercih edilmektedir. Cittaslow uluslararası ağına dâhil olmak için gerekli koşullar
arasında; kentsel yaşam kalitesini artırmak, bölgesel kalkınmayı sürdürmek, kentsel öz kimliğini
korumak, kentsel farklılıklarla ilgili farkındalık yaratmak gibi sebepler yer alır. Bunları yanı sıra;
kentsel dönüşümü sağlamak, uluslararası olmak, küreselleşmenin dezavantajlarından kaçınmak,
sosyal ilişkileri geliştirmek, uluslararası alanda tanınırlığını artırmak, turistik çekiciliği artırmak
gibi amaçlar cittaslow ağına katılmak için sebepler arasındadır (Stanowicka, 2020:141).
Bu hareketin amacı, yavaş yemek kavramını insan yaşamının diğer alanlarına genişletmek ve
sonuç olarak yerel topluluklara yeni bir yaşam konsepti sunmaktır. Cittaslow hareketi,
küreselleşme çağında yaşam hızının aşırı hızlanmasına karşı çıkan yavaşlık felsefesine
dayanmaktadır (Wierzbicka, 2020:206). Aynı zamanda cittaslow hareketi ile beraber kültürel
çeşitliliği teşvik etmek, çevreyi korumak, yerel ürünleri teşvik etmekle beraber yaşam kalitesinin
attırılması da hareketin ana amaçları arasındadır (Jaszcza vd., 2021:2). Roma’daki tarihi İspanyol
Merdivenlerini büyük bir ayaküstü (fast-food) şirketinin zincir bayilerinden birisinin
açılmasından sonra yerel halkın protesto etmesi ile slow food hareketi başlamıştır. Bundan sonra
1999’ da Chianti, Orvieto, Bra ve Positano Belediye Başkanları da bu mantıkla yola çıkarak
şehirlerde da slow food gibi hareketin başlamasına öncülük etmişlerdir ve Cittaslow hareketini
uygulamaya koymuşlardır. Kurulan birlik ile şehirlerde yerel kültürlerin korunması, mimarinin
korunması, çevrenin temiz tutulması ve yerel yemeklerin tanıtılması gibi fikir birliklerine
varılmıştır. Bu mana da şehirlerin kendi kimliklerini, kültürlerini korumak hedeflenmektedir
(Çolak, 2019:90).
"Hızlı yaşam" ideolojisinin yerine geçebilecek bir hareket olarak Cittaslow, "yerel çeşitlilik ve
ekonomik kültürel güçlere odaklanan, tarihi kaynakları değerlendiren, gelenekler üzerine inşa
edilen yavaş, rahat bir yaşam temposunu teşvik eden farklı bir şehir gelişimi tarzını destekleyen”
bir kavramdır. Bu kavram üzerinden, yerel yönetimler için yararlı bir çerçeve oluşturulabilir. Bazı
yönetimlerin ilerleme ve yenilik peşinde koşma çabalarını ve taahhütlerini temsil etmektedir.
Ekonomik olanların aksine yaşam kalitesi teması etrafında sosyal ve yerel çıkar ağları oluşturur.
Cittaslow’un yapısı gereği çevre, ekonomi ve yerel toplulukla ilgili planlama süreçlerinde önemli
yönleri içeren bütüncül sürdürülebilir kalkınma ve yönetim fikirlerine katkıda bulunduğu
vurgulamaktadır (Presenza vd., 2015:481).
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Cittaslow hareketinin logosuna bakıldığında; hareket için kendilerine bir salyangoz temasını ana
fikir edinmişlerdir. Salyangoz üzerinde modern ve tarihi yapıları taşımaktadır. Turuncu renge
bürünen bu salyangoz yavaş yemek hareketinin de logosu olan salyangozdan gelmektedir. Ve de
aktarılmak istenilen mesaj şöyle ifade edilmektedir; “Yavaş̧, temkinli, ancak kararlı bir şekilde
ilerleyen salyangoz, cüssesinden beklenmeyecek mesafeler aşmakta; bunu yaparken de geçtiği
yerlerde ince bir iz bırakmaktadır” (Zengin ve Genç, 2018:587).
Ayrıca Cittaslow hareketi içerisine dâhil olan şehirlere “salyangoz bayrağı” asmaları hakkı
sağlanmaktadır. Bu bayrakta şehrin bu harekete dâhil olduğunu simgeleyerek bir kalite
sembolünü temsil etmektedir (Dündar ve Sert, 2021:77). Turuncu olan yavaş şehir hareketinin
logosu da yavaş yemek hareketinin logosu olan kırmızı salyangoz logosu ile benzerlik
göstermektedir.

Şekil 1.Yavaş Şehir (Cittaslow) Logosu
Yavaşlık hareketi, hızlı küreselleşme ve herkesin aynı şekilde tüketimde bulunmasına karşı
gelinmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Ana mantık yaşam kalitesinin yükseltilmesini
hedeflemektedir. Hayatımızın her yönünde bireyin yaptıklarının tadını alması, zaman olarak
kendini sıkıştırmadan hareket etmesini ifade eder. Günümüz dünyasında hız kavramını hayatın
her alanında karşımıza çıkmaktadır. İş hayatında, ulaşımda, okulda, yemekte her yerdedir. Bu
yavaşlık hareketleri ile de bir farkındalık oluşturma ve yapılan işlere yeteri kadar vakit ayırma
gerektiği vurgulanmaktadır (Şahin ve Kutlu, 2014:56).
Cittaslow oluşumu ayrıca şehirlerin bir marka olmasına da katkı sağlamaktadır. Sürekli hareketli
halde bulunan pazar yapısından dolayı artık sadece mal ve hizmetlerin yanında şehirlerde
markalaşmaya başlamıştır. Marka şehir ifadesi ile o şehrin turistik ziyaret edilebilecek yerleri,
kültürü, yaşam olanakları, tarihi yapıları, iş imkânları gibi özellikleri ile şehre olumlu bir artı
sağlaması vurgulanmaktadır (Gökaliler, 2017:327). Cittaslow gibi hareketler ile şehirlerin
potansiyelini geliştirme, şehri tanıtma, turizmi geliştirme veya bu modelin ve ağ işbirliğinin
uygulanmasından kaynaklanan diğer faydaları elde etme şansı ortaya çıkabilmektedir (Farelnik
vd., 2021:142).
Cittaslow ağına katılan şehirlerde, çevreye karşı duyarlı bir yapı meydana getirilmesi, ayrıca
insanlara yararlı olabilecek temiz ve yenilenebilir enerjilerin tüketildiği bir yapı oluşturulması
hedeflenmektedir. Cittaslow, şehirlerin ileriye dönük bir güvence altında alınmasını planlar.
Yerel yönetimler adına bir yol haritası çıkarır. Çarpık yapılaşmanın önüne geçmeye, sadece
maddi kazanç hedefi için kaynakların tüketilmesine, her şeyin hızla yapılmasına, insanların
gelenek ve göreneklerini kaybetmesine ve insanların birbirinden iletişim olarak kapak bir yaşam
sürmesine karşı olan bir yapıdır (Özmen vd., 2016:11).
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Türkiye’deki ilk olarak cittaslow hareketine katılan yer İzmir’in Seferihisar ilçesi olmuştur. 28
Kasım 2009 tarihi itibariyle kabul edilen Seferihisar, Cittaslow içerisindeki 129. şehir olmuştur
(Sırım, 2012:126). Mayıs 2021 tarihi itibariyle de dünya çağında 30 ülkede 278 şehir cittaslow
üyeliğine sahiptir (www.cittaslow.org). Bunlar içerisinde 18 şehir Türkiye’dendir. Türkiye’den
üye olan Seferihisar haricindeki 17 şehirde, Ahlat, Akyaka, Eğirdir, Gökçeada, Güdül, Göynük,
Gerze, Köyceğiz, Halfeti, Mudurnu, Perşembe, Şavşat, Taraklı, Uzundere, Vize, Yalvaç ve
Yenipazar’dır (https://cittaslowturkiye.org).
Türkiye’deki yavaş şehir hareketine dâhil olan şehirler üzerine araştırmalar artarak devam
etmektedir. Yapılan araştırmalarda yavaş şehir politikasının ve felsefesinin asıl manasıyla
uygulamaya konulduğunda hedeflenenlerin gerçekleştirilebileceğine inanılmaktadır. Bu nokta
da tanıtıma dair eğitim ve de faaliyetlerin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Küçük yapıya
sahip olan bu şehirlerin ilerlemesinde cittaslow üyeliği ile sürdürülebilir kalkınmada önemli
adımlar atılabileceği ve de şehir yönetimine pozitif etkileri olacağı belirtilmektedir. Hareket
dâhilinde yaşam kalitesi ve de canlıların çevreyle olan yaşamı destekleyen, bunun yanında
altyapı geliştirmelerinin de üzerinde durulduğu bir sistem kurulmaktadır. Bu oluşum ile beraber
uluslararası iletişim yönünden de avantajlar elde edilmektedir. Cittaslow ile hızlanan şehirleşme
yapısına karşı durulabilmekte doğal ve kültürel yaşam muhafaza edilmektedir (Kuşay ve
Türkden, 2021:109).
Bir şehrin cittaslow birliğine üye olabilmesi içinde bazı kıstaslar mevcuttur. Bu noktada gerekli
şartları oluşturan ölçütler iki başlık halindedir. Bunların ilki perspektif ve ikincisi ise zorunlu
ölçütlerdir. Zorunlu kıstaslar başlığı yapılması mutlaka gerekli olan maddeleri içerirken,
perspektif kıstaslar ise aday olan şehrin ilerleyen zamanlarda yapmayı taahhüt ettiği
maddelerdir. Bu maddeler kapsamında aday olan şehirlerin her biri için bir değerlendirme
yapılır ve bu ölçütlere göre en az 50 puan alması gerekmektedir. Aday olan şehirler ilk aşamada
bir yıllık bir deneme süresine tabi tutulurlar. Aday şehirler bu süre zarfında perspektif ölçütler
listesindeki şartları yeri getirdikçe puan kazanır ve bu süreçteki gelişmeye göre bir
değerlendirme daha yapılır (Pajo ve Uğurlu, 2015:67).
Cittaslow üyesi olabilmek için aday yörenin nüfusunun da 50.000’i geçmemesi gerekir. Cittaslow
ölçütleri yedi başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; çevre politikaları (1), altyapı politikaları (2),
teknolojiden yararlanarak kent kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler (3), yerel ürünlerin ve
üretimin desteklenmesi (4), misafirperverlik/konukseverlik (5), farkındalık ve slow food
faaliyetleri (6) ve projelerinin desteklenmesidir (7) (Keskin, 2012:91). Belirtilen şartlar yerine
getirilip şehirler ağa katılımı sağlandıktan beş yıl sonra geçirdiği müteakip değerlendirme
sırasında da bu maddeler Yeniden Sertifikasyon işleminde de kullanılır (Brodziński ve
Kurowska, 2021:2).
Bu başlıklar içerisinde yer alan çevre politikaları ile doğal ve yapay tabii değerlere sahip çıkılması
ve iyileştirilmesi hedefiyle yönetim tarafından alınması gereken ileriye yönelik önemler
açıklanmaktadır. Çevre politikaları sayesinde bireylerin sağlıklı bir çevrede hayat sürdürmeleri
ve İnsanların yaşadıkları çevreyi korumayı hedeflenmektedir. Çevre politikalarına destek olan
diğer bir madde de altyapı politikalarıdır. İnsanların daha yaşanabilir bir şehir yapısına sahip
olması için şehirsel teknik ve sosyal altyapıya şartlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu
noktada cittaslow kıstaslarında trafik düzenlemeleri, bisiklet yolları, tıbbi destek merkezleri,
sosyal tesisler gibi çeşitli altyapıların kurulması beklenmektedir. Teknolojiden yararlanarak kent
kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler de yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik daha iyi
bir kaliteye sahip doğayla uyumlu çevre teknolojilerinin geliştirilmesini planlamaktadır.
Yerel üretimi desteklemek ölçütü de yerel olarak ekonomik gelişme ve kalkınma ile aslında hem
bölgesel büyümeye destek verilmesini hem de ulusal çapta büyümeye katkı verilmesidir.
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Buradaki ana hedef ise yerel kaynakların en iyi ve doğru şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
Misafirperverlik ölçütü de turizmdeki en önemli maddeler arasında yer almaktadır. Bölgenin
turistik konuda gelişmesine katkı sağlayarak, yerel halkın turizm konusunda bilinçlenmesini
hedefler. Farkındalık ile de bölge halkının Cittaslow hakkında bilgi edinilmesini sağlamak
amaçlanmaktadır. Konu hakkında eğitimler ile farkındalık oluşturulması planlanır. Son ölçütte
slow food faaliyetleri ve projelerinin desteklenmesi de Cittaslow’un ortaya çıkışına yol gösteren
slow food uygulamalarının şehirde uygulanmasına yöneliktir. Böylece slow food kapsamında
okullarda bahçeler oluşturulması, tat ve beslenme eğitimleri verilmesi, yok olmaya yüz tutmuş
ürünlerin korunması için hamleler yapılması gibi maddeler kıstaslar arasında yer almaktadır
(Karataş ve Karabağ, 2013:5).
Genel olarak Cittaslow kavramı ile beraber, hayatımızda gün geçtikçe daha fazla duymaya
başladığımız sürdürülebilirlik kavramının uygulanması içinde önemli bir alan oluşmaktadır.
Tüketim alışkanlıklarımızı dengeleyebileceğimiz, gereksiz olanları çıkarabileceğimiz bir ortam
oluşturulabilecektir. Ek olarak işletmeler için de uzun vadeli hayatta kalabilmeleri için olumlu
bir avantaj sağlayacaktır. Hem bireyler için hem de işletmeler ve kamu kurumları için var olan
kaynaklarının korunması bunların sürdürülebilir bir şekilde hayatlarımızda kalması için yavaş
şehir kavramı değerli olmaktadır.

YÖNTEM
Bibliyometrik analiz; belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da
kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak
analiz edilmesidir. Bu çalışmada Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında yapılmış olan Cittaslow
konusu ile ilgili lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizinin yapılması, araştırma içeriğinde bu
alanda yapılan lisansüstü tezlerin içeriksel olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma cittaslow
alanındaki tezlerin ilk kez incelenmesi açısından önemli olmakla birlikte bu alanda yapılacak
çalışmalara da yol gösterebilmesi açısından önemlidir. Ayrıca mevcut çalışmalar hakkında da
bizlere bilgiler vermektedir. Bu ve benzeri yapılan çalışmalar ile ilgili alandaki genel bakış ortaya
çıkarılarak var olan durum belirlenir, ilgili alan hakkında bir özet ortaya çıkarılabilir ve de yeni
yapılacak araştırmalara kolaylık sağlanılabilir (Akpur ve Zengin, 2020:3459). Bibliyometrik
çalışmalar belgelerin veya yayınların belli başlı özelliklerini incelenerek bilimsel iletişimle ilgili
farklı bulguların ortaya çıkmasını sağlayan bir yöntemdir (Al, 2008: 18). Bibliyometrik
çalışmalarla akademik yayınlardaki araştırmaların farklı özellikleri analiz edilerek bilimsel
iletişime dair sonuçlar ortaya çıkarılmaktadır. Elde edilen bulgular ile karşılaştırmalar yapılarak,
bilimsel iletişimde hangi araçların ne oranda kullanıldığı tespit edilebilmektedir (Ulu ve Akdağ,
2015:7).
Çalışma kapsamında “araştırmanın yapıldığı yıl”, “lisansüstü düzeye göre dağılımları”,
"çalışmaların dili", “yapıldıkları üniversite”, “anabilim dalları”, “yapıldıkları enstitüler”,
"danışman unvanları”, “araştırma yöntemleri”, “kullanılan teknikler”, “kaynakça sayıları”, “yerli
ve yabancı kaynak kullanımı”, “atıf yapılan kaynakların türleri” (kitap, makale, tez, bildiri,
internet ve diğerleri) analiz edilerek incelenecektir.
Cittaslow alanındaki çalışmaların ilki 2010 yılında yayınlandığı için doğal olarak bu alandaki tüm
lisansüstü çalışmalar araştırmaya dâhil edilmiş olmaktadır. Türkiye’de ilk kez bir şehrin
Cittaslow unvanını almasının 2009 yılında olduğu göz önüne alırsa çalışmaların hızlı başladığı
söylenebilir. Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezler, Yüksek Öğrenim Kurumu Tez
Merkezinden elde edilmiş olup tez adı, dizin veya özet kısmında “cittaslow” geçen çalışmalar
araştırmaya dâhil edilmiştir. İncelenen lisansüstü tezler izinli kategoride olanlardır. Tez adı
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kapmasında arama yapıldığında toplam 72 izinli çalışma çıkarken, özet kısmı ve dizin kısmı da
dâhil edildiğinde çalışma sayısı 114 çıkmış olmaktadır. Araştırma kapsamına alınan lisansüstü
çalışmalarda, içerik olarak ilgili olan 97 adet lisansüstü tezin incelesi yapılmıştır.

BULGULAR
Toplam da 97 adet tezin incelendiği bu araştırma da “araştırmanın yapıldığı yıl”, “lisansüstü
düzeye göre dağılımları”, "çalışmaların dili", “yapıldıkları üniversite”, “anabilim dalları”,
“yapıldıkları enstitüler”, "danışman unvanları”, “araştırma yöntemleri”, “kullanılan teknikler”,
“kaynakça sayıları”, “yerli ve yabancı kaynak kullanımı”, “atıf yapılan kaynakların türleri”
olmak üzere toplam 12 başlık altında bulgular oluşturularak incelemeler yapılmıştır.

16%
Yüksek Lisans
Doktora

84%

Grafik 1. Tezlerin Derecelere Göre Dağılımı
Grafik 1’e göre, araştırma kapmasında ilk olarak incelenen tezlerin lisansüstü düzeylere göre
dağılımına bakıldığında, toplamda araştırmaya dâhil 97 tez çalışmasının büyük çoğunluğunun
yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir. 97 tezin %16’sını oluşturan doktora tezleri 16 adet olup
buna ek olarak 81 tane de yani %84 oranında da yüksek lisans tezi mevcuttur.
Cittaslow kavramıyla ilgili olan tezler 2010 yılından itibaren akademik olarak lisansüstü tezlerde
konu edinilmeye başlamıştır. Bu nokta ilk olarak Cittaslow unvanının Türkiye’de 2009 yılında
Seferihisar ilçesinin almasından sonra bu tarihte başlaması normaldir. İlgili alandaki tezlerin ilk
yıllardaki sayıları düşük olmakta olup ilerleyen yıllara doğru konunun incelenme oranının arttığı
tablo üzerinden de gözlemlenebilmektedir.
Grafik 2’ye göre, araştırmaların yapıldığı lisan üzerinde bakıldığında büyük çoğunluğunun
Türkçe dilinde yapıldığı görülmekte olup 3 adet İngilizce dilinden lisansüstü tez bulunmaktadır.
Bu çalışmaların 2’si yüksek lisans biri doktora tezi olup hepsinin danışmanları doçent unvanına
sahiptir. Bu çalışmaların ikisi Orta Doğu Teknik üniversitesinde birisi de Atılım Üniversitesi
bünyesinde yapılmıştır.
Grafik 3 incelendiğinde yatay eksende tezlerin sunulduğu yıllar görülmekte olup dikey eksende
de hangi yıl kaç adat lisansüstü tez yapıldığı gösterilmektedir. İlk yıl olan 2010’da 2 çalışma
yapılmışken en yüksek çalışmanın yapıldığı yıl olan 2019 yılında toplamda konu üzerine 30 adet
lisansüstü tez çalışması yapılmıştır. Bu nokta da Türkiye’deki Cittaslow ağına katılan şehirlerin
artması ve de çeşitli akademik alanlarda bu kavramın inceleme alanlarına dâhil olması önemlidir.

2243

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2235-2253.

3%
Türkçe
İngilizce

97%

Grafik 2. Tezlerde Kullanılan Diller
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Grafik 3. Tezlerin Hazırlandığı Yıllara Göre Dağılımı
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Grafik 4. Tez Yöneticilerinin Unvanlara Göre Dağılımları
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Grafik 5. Tez Çalışmalarının Gerçekleştirildikleri Üniversitelere Göre Dağılımı

Grafik 4’e göre, danışman unvanları dağılımına bakacak olursak, araştırmalarda tezlerin %44’üne
doçentler tarafından danışmanlık edilmiş, %36’sı tez profesörler ile gerçekleştirilmiş, tezlerin
%19’u yardımcı doçent/Dr. öğretim üyesi unvanına sahip akademisyenler ile gerçekleştirilmiştir
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olup %1’i de öğretim görevlisi doktor unvanına sahip akademik personel danışmanlığında
yapılmıştır.
Grafik 5’e göre, İncelenen tezlere hangi üniversitelerde yapıldığı noktasından bakıldığında birçok
üniversite de konu üzerine çalışma yapıldığı görülmektedir. Toplam da 50 üniversite bünyesinde
ortaya çıkan 97 tez bulunmaktadır. Üniversiteler bazında bakıldığında en çok çalışmanın 6’şar
adet ile Gazi üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yapıldığı görülmektedir.
Tablo 5’te de görüleceği gibi çalışma kapsamındaki üniversitelerin büyük çoğunluğu devlet
üniversitesidir. Ayrıca aynı kapsamda özel ve vakıf üniversitelerinde de çalışmaların yapılmış
olduğu görülmektedir.
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Grafik 6. Tezleri Gerçekleştirildikleri Enstitülere Göre Dağılımı

Grafik 6’ya göre, ilgili tezler incelendiğinde araştırmalar 4 enstitü etrafında ortaya çıkmıştır.
Bunlar içerisinde en yüksek oranda toplam da 66 adet çalışmanın yapıldığı sosyal bilimler
enstitüsü, ardından diğer en yüksek çalışma sayısına sahip olan 25 çalışma ile fen bilimleri
enstitüsü, 4 çalışma ile eğitim bilimleri enstitüsü ve 2 adet çalışma ile lisansüstü eğitim
enstitüsüdür. Burada konu üzerine yapılan ilk çalışmaların fen bilimleri üzerine olduğu
görülmektedir. Sosyal bilimler alanında daha yoğunluklu olarak çalışılan bu araştırma alanı şehir
ve çevre üzerine olduğundan fen bilimleri ve de sosyal bilimlerde ağırlıklı olarak çalışılmıştır.
Fen bilimlerinde olan çalışmalar genellikle mimari ve çevre yapısı üzerine olan araştırmalardır.
Sosyal bilimlerde de cittaslow ile beraber gelen sistem ile insan üzerine olan etkileri üzerine
çalışmalar yapıldığı gözlemlenmektedir.
Grafik 7’ye göre, anabilim dallarına göre çalışmaların dağılımlarına bakıldığında kamu yönetimi
anabilim dalı ve turizm işletmeciliği anabilim dalları üzerinde eşit bir yoğunluk görülmektedir.
İki anabilim dalında da 13’er araştırma gerçekleştirilmiştir. Ardından peyzaj mimarlığı ve
mimarlık anabilim dalları gelmektedir. Burada da sosyal bilimler ile fen bilimleri arasındaki
yukarıdaki ilişki gözlemlenebilmektedir. Cittaslow oluşumunun gittiği şehirlere turistik olarak
değer kazandırması da turizm alanında yapılan çalışmaların fazla olmasının sebebini
açıklamaktadır. Akademik olarak turizm alanında farklı anabilim dalları içerisinde de Cittaslow
üzerine çalışmalar olduğu görülmektedir. Gastronomi ve mutfak sanatları, seyahat işletmeciliği
ve turizm rehberliği, turizm işletmeciliği eğitimi, turizm ve otel işletmeciliği gibi anabilim
dallarında bu konu yer edinmiş ve de toplamda 27 tez ortaya çıkmıştır. Diğer yandan konunun
şehircilik üzerine olması ve de bölgedeki sürdürülebilir sistemler üzerine bir alan olması
dolayısıyla mimarlık ve çevre konularıyla beraber kamu yönetimi anabilim dalında yoğunluk
göstermesi normaldir.
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Grafik 7. Tezlerin Gerçekleştirildikleri Anabilim Dallarına Göre Dağılımı
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Grafik 8. Tez Çalışmalarında Kullanılan Yöntemlerin Dağılımı
Grafik 8’deki Araştırma yöntemlerine göre, lisansüstü tezlerin dağılımına bakılacak olursak bu
nokta da nitel ve nicel yöntemler karşımıza çıkmaktadır. Araştırmaların %55’lik kısmını
oluşturan çoğunluk kısmı nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. %34’ü araştırma da
nicel yöntemlerle gerçekleştirilmiş olup buna ek olarak %11’lik kısmı oluşturan tezde de hem
nitel hem nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı karma yöntemlerden faydalanılmıştır.
Karma araştırma yöntemlerinde bir diğer dikkat çeken nokta da toplam olarak 11 adet yapılan
nitel-nicel karma yöntem kullanımının 6 adeti doktora tezleri içerisindedir. Doktora tezlerinin
%50’sinden fazlasında karma yöntem kullanıldığı görülmektedir.

2247

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2235-2253.

m
Gö
zİ
zle
m
e
Gö
zle
m
-A
nk
et
Fil
m
in
ce
le
m
e

Gö
zle

er
at
ür
er
at
ür
-M
ül
ak
at
An
ke
t-M
ül
ak
Gö
at
zle
m
-M
ül
ak
at
Lit
er
at
ür
-A
nk
et

Lit

Lit

/G
ör
üş
m
e

M
ül
ak
at

An
ke
t

35
30
25
20
15
10
5
0

Grafik 9. Tezlerde Veri Toplamak Amacıyla Kullanılan Tekniklerin Dağılımı
Grafik 9’a göre, dikey eksende çalışma sayısı yatay eksende kullanılan tekniklerin dağılımı
görülmektedir. Buna göre, nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmalarda nitel
yöntemlerin kullanımı dikkat çekerken nicel yöntemlerde anket tekniğinin kullanımında bir
yoğunluk görülmektedir. Araştırmalarda kullanılan araştırma tekniğine göre tezlere
baktığımızda 97 çalışmanın 33’ünde anket tekniğinden faydalanılmıştır.
Bu nokta da nitel yöntemler içerisinde sıkça karşımıza çıkan mülakat veya görüşme tekniğinin
de kullanımındaki yoğunluk dikkat çekmektedir. Mülakat tekniği 19 çalışmada kullanılmış olup
bunun yanında karma yöntemlerde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Literatür tekniğinin
kullanıldığı araştırmalarda, anket ve gözlem tekniklerinin kullanıldığı araştırmalarda da mülakat
tekniğinin karma olarak kullanıldığı görülmektedir. Cittaslow konusu üzerine yapılan
çalışmalarda alanyazın araştırmalarının da kullanım yoğunluğu görülmektedir. Bu nokta da
mülakat, gözlem gibi nitel teknikler haricinde kalan teknikler literatür araştırması yapan
araştırmalar ile beraber literatür tekniği içerisinde değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında
birer adet göz izleme ve film inceleme üzerine de tez yazıldığı görülmektedir.
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Grafik 10. Tez Çalışmalarında Kullanılan Kaynak Sayılarına Göre Dağılım
Grafik 10’a göre, lisansüstü tezlerin kaynakçasına bakıldığında tezlerdeki kaynaklar
gruplandırılarak incelenmiştir. Burada en az 1-50 kaynak kullanımı olan 5 adet tez vardır.
Lisansüstü tezlerde en çok 29 adet ile 101-150 kaynak kullanımı görülmekle beraber 51-100
kaynağın kullanıldığı da 27 adet tez mevcuttur. 1-50 kaynak kullanılan 5 adet tez yüksek lisans
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seviyesindedir. 251-300 kaynak kullanılan ve de 300 ve üzeri kaynak kullanılan da 5’er tane tez
bulunmaktadır.

30%

yerli kaynak
yabancı kaynak

70%

Grafik 11. Tez Çalışmalarında Kullanılan Kaynakların Yerli-Yabancı olarak Dağılım
Grafik 11’e göre, tezlerde kullanılan kaynakların yerli ve yabanı olarak incelmesinde %70
oranında yerli kaynak kullanımının fazla olduğu görülmektedir. Toplam olarak 13870 kaynak
kullanımı içerisinde %30 oranında kaynak yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. Araştırmalar
içerisinde neredeyse bütün tezlerde yabancı kaynaklar faydalanıldığı görülmektedir. Sadece
birer tane tezde sadece yerli ve sadece yabancı kaynak kullanıldığı görülmektedir. Sadece
yabancı kaynak kullanımı olarak lisansüstü tezde İngilizce dilinde yazılmıştır.
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Grafik 12. Alıntılamaların Akademik Çalışma Türlerine Göre Dağılımı
Grafik 12’ye göre, araştırma içerisinde önemli bir yere sahip olan atıfların kaynak türlerine göre
dağılımına bakacak olursak toplam kaynaklar içerisinde en çok makalelere atıf yapıldığı
gözlemlenmektedir. 4538 makaleye atıf yapılmıştır. Bu nokta da akademik çalışmalar içerisinde
makalelerin önemi görülmektedir. En az atıf yapılan tür ise 201 çalışma ile bildiriler olmaktadır.
Kitap kullanımında da bir yoğunluk olmakla beraber tezlerin araştırmalarda kullanımı
görülmektedir. Cittaslow çalışmaların diğer kaynakların kullanımı da mevcuttur. Burada rapor,
film, istatistikler, mimari planlar, şehir planları diğer kategorisine dâhil edilmiştir. Cittaslow
çalışmaları şehir yapısı üzerine gerçekleştirilen araştırmalar olduğundan dolayı plan, rapor gibi
kaynakların kullanımı da yoğundur. Yapılan atıflarda dikkat çeken önemli bir nokta da internet
kaynaklarının kullanımı olmuştur. İnternet üzerinden 3558 kaynaktan atıf yapılmıştır. Kaynak
kullanımında internet kaynaklarına yaklaşık olarak %26 oranında atıf yapıldığı görülmektedir.
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Bu da cittaslow alanında yapılan çalışmalarda internet kaynaklarının yoğun kullanıldığına
dikkat çekmektedir.

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Cittaslow yani yavaş şehir teması üzerine yapılan lisansüstü tez çalışmaları incelendiğinde ilk
araştırmanın 2010 yılında kayıtlara geçtiği görülmektedir. Buna ek olarak Türkiye’de ilk olarak
bir şehirde cittaslow unvanın alması 2009 yılında olmaktadır. Buradan bakıldığında cittaslow
çalışmalarına akademik camia Türkiye’deki ilk örnekle birlikte vakit kaybetmeden başlamıştır.
Bu yaptığımız araştırma da 2010 yılı itibariyle 2020 yılı da dâhil olmak üzere konuyla alakalı olan
ve de tez adı, dizin veya özet kısmında cittaslow bilgisi olan bütün lisansüstü tezleri dâhil ettiği
için geniş çapta bir kapsama sahiptir.
Genel olarak bakıldığında 2010 yılı itibariyle başlayan araştırmalarda %84 gibi yüksek bir oranla
tezlerin yüksek lisans seviyesinde yapıldığı görülmektedir. Burada yüksek lisans seviyesinde
daha fazla öğrenci olması bunun sebeplerinden bir tanesidir. Yine çalışmaların dillerine
bakıldığında %97 oranında Türkçe olarak araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Toplam 97 araştırma
50 üniversitede gerçekleştirilmiş olup 6’şar tez ile Gazi Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi en çok araştırmanın yapıldığı üniversitelerdir. Araştırmaların yıllara göre dağılımı
incelendiğinde 2010 yılında 2, 2011 yılında 1 tez olduğu görülmektedir. Burada araştırma konusu
olarak cittaslow’un yeni ortaya çıkması makul bir sebeptir. İlerleyen yıllarda çalışmalardaki artış
görülmekte olup 2016 yılı itibariyle 12’lere sayı çıkmaktadır ve de en çok 2019 yılında 30 tez
çalışması ile en yüksek sayıyı görmekteyiz. Belediyecilik anlayışları içerisine yavaş şehir
olgusunun girmesi ve de Türkiye’deki sayının artışı ile beraber lisansüstü tez sayılarındaki artışta
normaldir. Çünkü daha fazla incelenebilecek nokta oluşmaktadır. Toplamda sayının 18 şehire
ulaşması araştırmalara alan olarak bir zenginlik katmaktadır. Aynı zaman da akademik olarak
da konu üzerine ilgilinin olduğunu göstermektedir.
Yapılan araştırmaların enstitülere göre dağılımı incelendiğinde en çok %68 ile sosyal bilimler
enstitüsü ve %26 ile fen bilimleri enstitüleri dikkat çekmektedir. Araştırmaların %94 gibi
tamamına yakınını kaplayan bu enstitülerde olmasının sebebi yapılan tezlerin insan, şehir,
yaşam, mimari, çevre gibi ana kavramlar üzerine olmasıdır. Bu noktaya alt dallar olarak
enstitüler içerisindeki Anabilim Dallarındaki dağılımları göre bakacak olursak daha net bir
çerçeve çizilebilecektir. Anabilim dallarına göre en çok turizm işletmeciliği ve kamu yönetimi
anabilim dalları 13’er tez ile en yüksek sayıdadır. Bunları takip eden alanlar peyzaj mimarlığı ve
mimarlık anabilim dalları olmakla beraber toplamda turizm alanının içine aldığı araştırma sayısı
da diğer turizmle ilgili anabilim dalları ile beraber 27’dir. Bu çerçeveden bakıldığında konu ile
ilgili araştırmalar insan ve çevre üzerine yoğunlaşmaktadır. Cittaslow hareketine katılan
neredeyse tüm şehirler çevre üzerine düzenlemeler yapmakta ve de mimari olarak
değerlendirilebilmektedir. Bununla beraber toplam üzerinde etkilerinin olması da kamu
yönetimi etkilemekte ve de bölgelerin çekicilik cazibesi artmasından dolayı da turistik
destinasyonlar haline gelmektedir. Turizm bölge içerisine girmesiyle birlikte hem turistler
üzerinden hem de yerel halk üzerinden bunun etkilerine dâhil araştırmalar yapılabilmektedir.
Araştırmalar %44 oranı ile Doçent ünvanlı öğretim üyeleri nezaretinde yapılmakla beraber %36
oranında da Profesör unvanına sahip akademisyenler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaların
yöntemlerine baktığımızda çoğunluğun %55 oranı ile nitel araştırmalar olduğu
gözlemlenmektedir. Bunun yanında dikkat çeken bir nokta karma yöntem yani nitel ve nicel
yöntemlerin beraber uygulandığı tezlerin %50’sinden fazlası doktora tezleri içerisindedir.
Araştırmaların pekiştirilmesi açısından karma yöntem kullanımının doktora seviyesinde ağırlıklı
olarak görülmesi önemlidir. Bunun yanında nicel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen
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tezlerde büyük oran anket tekniğinin kullanıldığı görülmektedir. Nitel yöntemlerde de
mülakat/görüşme tekniği sıkça kullanılmaktadır.
Bibliyometrik çalışmaların önemli noktalarında birisi olan kaynakçalar ve atıflarda araştırma
kapsamında incelenmiş olup genel olarak en çok 101-150 kaynak kullanıldığı görülmektedir. Yine
50-100 kaynak kullanılan tez sayısı sayıda benzer bir orandadır. Buna ek olarak toplam kaynak
sayısı içerisinde tezlerde %70 oranında yerli kaynak kullanıldığı görülmektedir. Yabancı kaynak
kullanımının da olduğu alanda çoğunluğun yerli kaynak olması Türkçe dilinde de atıf
yapılabilecek yeterli kaynağın olduğunun bir göstergesidir. Atıfları kaynak türlerine göre
incelediğimizde de en çok makalelerden faydalanıldığın görülmektedir. Toplam 13.870 olan
kaynak sayısının 4538’i makalelerden oluşmaktadır. Burada makalelerin akademik alandaki
önemi dikkat çekmektedir.
Akademik alanda makale çalışmalarının çoğalması akademik çalışmalarda verimlilik
sağlamaktadır. Kitap, tez ve diğer kaynaklarında kullanıldığı araştırmalarda dikkat çeken bir
nokta da makalelerden sonra en çok internet kaynaklı atıfların yapılması olmuştur. İnternet
dünyasının hayatımıza gün geçtikçe daha da yoğun bir şekilde girmesi ile beraber bu şekilde bir
sonuç çıkması da aslında pek de şaşırtıcı değildir. Bilgi kaynaklarına erişim internet aracılığıyla
yoğun bir biçimde olmaktadır. Bunun yanında internete ulaşımımızın kolay olmasından dolayı
hızlı bir biçimde bulunduğumuz yer üzerinden araştırmalara kaynak edinilmesi dolayısıyla bu
oranlarda internet kaynağı kullanımı olması doğaldır.
Bu araştırma ile beraber cittaslow alanında hazırlanmış tezlerin teferruatlı bir incelemesi
gerçekleştirilmiş olup bu alanda çalışma yapacak kişilere ön bir tarama imkânı sunulmaktadır.
İleride yapılacak araştırmalar konu ile ilgili makaleler üzerine yapılabilir. Buna ek olarak
araştırma kapmasında sayfa sayıları, araştırmaların uygulama alanlarına dâhil eklemelerde
yapılabilir. Bu araştırmaya ilgili alandaki sadece lisansüstü tezler dâhil edilmiştir.
Sürdürülebilirliğin her geçen gün daha fazla değer kazandığı hayatlarımızda yavaş şehir
kavramının akademik olarak araştırılması ve bununla beraber bunun hem kamu hem de özel
sektör içinde değerlendirilmesi akademinin ve uygulama alanlarının beraber ilerlemesi açısından
önemli olacaktır. Yavaş şehir kavramının özel sektör üzerindeki etkisi üzerine yapılacak
çalışmalar akademi ile uygulama alanlarının iş birliğinin gelişmesi açısından verimli olacaktır.
Değişen iklim, sıcaklık artışları, tüketim miktarlarının ve insan sayısındaki sürekli artış insanların
var olanı koruması gerekliliğini arttırmaktadır. Akademik alanda sürdürülebilirlik üzerine
yapılacak çalışmalar konusunda yavaş kavramı ve yavaş şehir kavramı çalışma alanı olarak
önemli olmakla beraber belediyelerin yaptıkları girişimlere ek olarak özel sektöründe bu alanda
yapacağı çalışmalar, işletmelerini bu konseptlere uygun tasarımlarda yapmaları, tüketimlerinde
çevreyi düşünen adımları atlamaları, hem kendi ekonomik karlarına katkı sağlayacaktır hem de
sürdürülebilirliğin sağlanması ile beraber insanlık içinde faydalı olacaktır.
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uyulmaması, pandemi kuralları bahane edilerek hizmet kalitesinin düşürülmesi, pandemi
nedeni ile hizmet fiyatlarının artması, şikayetlerin işletme tarafından dikkate alınmaması ve
pandemi döneminin işgören davranışlarına yansıması ve olmak üzere altı tema altında
toplanmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde olumsuz deneyimlerin tüketici memnuniyeti
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GİRİŞ
Küresel ölçekte ortaya çıkan ekonomik, sosyolojik, teknolojik gelişmelerle birlikte tüketici istek,
ihtiyaç ve beklentileri de hızlı bir değişim göstermektedir. Sertleşen rekabet şartları ve bu
değişime paralel olarak fark yaratmak isteyen işletmeler ürünü doğru yöntemlerle sunmanın tek
başına yetersiz kalacağının bilincindedirler. Tüketici satın alma kararını verirken, üründen fayda
sağlamanın yanı sıra benzersiz bir deneyim yaşamayı da talep etmektedir. Bu şekilde işletme ile
duygusal bir bağ kurup, tüketimini daha keyifli ve eşsiz bir hale getirmeye çalışmaktadır.
Farklılaşma ile rekabet avantajı sağlamak, tüketici bağlılığı yaratmak, ağızdan ağıza
pazarlamanın olumlu etkisini kullanmak isteyen işletmeler benzersiz bir tüketici deneyimi
yaşatabilme konusu üzerine titizlikle eğilmektedir. Turizm endüstrisinde sunulan ürünlerin
yapısı nedeniyle unutulmaz deneyimler yaratabilme, tüketicinin aklında yer etme, tekrar ziyaret
ve tavsiye eğilimini olumlu etkilemektedir (Akgündüz vd., 2020).
Teknolojideki gelişmelerin turizm endüstrisine yansıması sonucunda işletmelerin mevcut ve
potansiyel tüketicileri ile hızlı, etkili iletişim kurmalarını sağlayan çevrim içi kanallar
(tripadvisor, booking, skyscanner, instagram, facebook, vb.) daha çok kullanılmaya başlanmıştır
(Güzel ve Başaran, 2019). Tüketicilerin karar verme süreci çevrim içi ortamlara göre
şekillenmekte, bilgi arama aşamasında deneyimi bizzat yaşayan gerçek kullanıcıların yorumları
satın alma kararlarını etkilemektedir. Çünkü soyut bir unsur olan turistik ürünün önceden
deneyimlenebilme olanağı yoktur. Dolayısıyla çevrim içi ortamlarda yapılan yorumların olumlu
yönde olması işletmelerin pazarlama ve satış faaliyetlerini önemli ölçüde desteklemektedir (Saçlı
ve Yurtlu, 2020). Tüketiciler tarafından oluşturulan içerik, potansiyel tüketici için planlama
aşamasında zengin ve güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır (Gretzel ve Yoo, 2008; Uğur
vd., 2020). Böylece tüketiciden tüketiciye doğrudan deneyim aktarımı sağlanmaktadır.
Tüketiciler bu kanallar aracılığı ile konaklama işletmesinde yaşadıkları deneyimleri
paylaşabilirken, potansiyel tüketiciler bu yorumlar sayesinde satın alma kararı verebilmektedir
(Kütük, 2021). Turistik ürünün soyut yapısı doğrultusunda önceden deneme ya da görme
imkanının bulunmaması ile turizm endüstrisinde soyut deneyim tüketimi ön plana çıkmakta ve
deneyimi daha önce yaşamış kişilerin görüşlerini, olumlu-olumsuz değerlendirmelerini daha da
önemli hale getirmektedir. Bu nedenle çevrim içi ortamlar turizm endüstrisinde faaliyette
bulunan tüm işletmeler için üzerinde ciddiyetle durulması ve pazarlama aracı olarak
kullanılması gereken kanallardır.
Tüketici edindiği deneyim sonucunda memnun kalmamışsa genellikle dolaylı davranış sergiler.
Doğrudan işletme yönetimine geribildirimde bulunmanın yetersiz kalacağı düşüncesi ile çevrim
içi kanallarda olumsuz değerlendirmelerde bulunarak memnuniyetsizliğini potansiyel
tüketicilerle paylaşmayı tercih eder (Erdem ve Yay, 2017). Çevrim içi kanallar bu gibi durumlarda
tüketicilerin sıklıkla kullandıkları ortamlar haline gelmiştir (Uğur vd., 2020). Bu kanallarda
yapılan olumsuz yorumlar ilk bakışta işletmeler için imaj zedeleyici bir unsur gibi görünse de
aslında hizmetlerin iyileştirilmesi, kalitenin arttırılması, tüketici beklentilerinin daha iyi
anlaşılması açısından fırsat yaratmaktadır (Muradi ve Akbıyık, 2020). Tripadvisor; turistlere
turistik işletmelerle ilgili bilgi veren ve bu bilgilerin diğer kullanıcılarla paylaşılmasını sağlayan
güvenilirliği oldukça yüksek bir çevrim içi kanaldır (Gretzel ve Yoo, 2008; Arkadaş ve Ayyıldız,
2020). Gerçek kullanıcılar tarafından oluşturulan yorumlar geçmiş ve potansiyel tüketiciler için
turizm işletmelerine ilişkin veri bankası oluşturur (Sparks ve Bradley, 2014). Satın alma kararını
vermeden önce tüketiciye çok sayıda çevrim içi inceleme olanağı sunan, ziyaretçi sayısı ve yer
verdiği işletme yorumlarıyla en büyük seyahat paylaşım sitelerinden biri olan Tripadvisor,
kullanıcılarına kaydolma ya da oturum açmaya gereksinim duymadan ücretsiz inceleme yapma
olanağı sunmaktadır (Giglio vd., 2020). Tüketiciler deneyimlerini fayda sağlaması adına burada
paylaşarak edindikleri bilgi ve tecrübeyi zenginleştirmektedirler (Nilashi vd., 2021). İşletme

2256

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2254-2273.

yönetimlerinin bu kanalları düzenli şekilde takip ederek olumsuz yorumları dikkate almaları ve
düzeltmeleri, negatif yönlü değerlendirmeleri azaltarak işletme imajının zarar görmesini engeller
(Kim vd., 2015). Çünkü çevrim içi kanallarda bilgi arayan kullanıcılar konaklama işletmeleri
hakkında çok az sayıda olumsuz yorum olsa bile bu yorumları daha fazla dikkate almaktadırlar
(Sparks ve Browning, 2011).
Kullanıcı yorumlarının incelenerek COVID-19 pandemi süreci gibi tüketici hassasiyetinin yüksek
olduğu bir dönemde tüketici deneyimlerinin analiz edilmesi, konaklama işletmelerinin tüketici
davranışını daha kolay çözümleyebilmesi ve önlem alabilmesi adına önem taşımaktadır.
Özellikle olumsuz yorumların çevrim içi kanallar aracılığı ile çok daha hızlı yayıldığı dikkate
alındığında işletmelerin bunların nedenlerini bilmeleri ve etkili çözümler sunmaları maliyet
kaybını önleyerek, pazarlama çabalarının etkinliğini büyük ölçüde arttıracaktır görüşünden
hareketle bu araştırmada küresel çapta etkili olan Covid-19 pandemi sürecinin tüketici
deneyimini ne şekilde etkilediği ve bu durumun konaklama işletmelerine yansıması Tripadvisor
üzerinde paylaşılan gerçek kullanıcı yorumlarından oluşturulan veri seti aracılığı ile incelenmeye
çalışılmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular, işletme tarafından pandemi
kurallarına uyulmaması, misafirler tarafından pandemi kurallarına uyulmaması, pandemi
kuralları bahane edilerek hizmet kalitesinin düşürülmesi, pandemi nedeni ile hizmet fiyatlarının
artması, şikayetlerin işletme tarafından dikkate alınmaması ve pandemi döneminin işgören
davranışlarına yansıması ve olmak üzere altı tema altında toplanmıştır. Ayrıca, araştırma alt
soruları kapsamında oluşturulan, yerli turistleri Covıd-19 Pandemisi döneminde seyahate
yönelten unsurlar, yerli turistlerin Covıd-19 Pandemisi döneminde konaklama işletmelerinden
beklentileri ve Covıd-19 Pandemisi döneminde turistlerin konaklama işletmelerinde yaşadığı
olumsuz deneyimlerin etkilerine ilişkin bulgularda ayrı başlıklar halinde aktarılmıştır.

TÜKETİCİ DENEYİMİ
Deneyim, ürünün tüketim biçimine bağlı olarak ortaya çıkan ve tüketici davranışını şekillendiren
bir durumdur (Holbrook ve Hirschman, 1982: 135). Rekabetin daha da sertleştiği koşullarda
tüketici değeri yaklaşımından fayda sağlayabilmek için unutulmaz ve benzersiz bir deneyim
yaşatarak farklılık ve bağımlılık yaratılması işletmeler açısından önem arz etmektedir.
Deneyimin sürekli değişen tüketici istek ve beklentileri dikkate alınarak, kişiye özel ve eşsiz
olmasına özen gösterilmelidir (Pine ve Gilmore, 1998).
Önemli bir rekabet avantajı sağlaması nedeniyle işletmeler duygularla zenginleşen deneyim
yaşatma vaadini pazarlama ve satış aracı olarak kullanmaktadırlar (Meyer ve Schweger, 2007).
Bu araçtan faydalanmak isteyen örgütler, tüketici ihtiyaçlarını önemsemeli, hatırlanabilir ilişkiler
kurmalı ve deneyim kavramını örgüt kültürüne yerleştirmelidir (Yeşilot ve Dal, 2019:270).
Ürünlerin benzersiz bir deneyimle kullanıma sunulması tüketici bağlılığı yaratabilmek için en
akılcı ve farklı yoldur.
Bu bağlamda tüketici deneyimi, ürünlerden sağlanan faydanın duyusal yönleri ile
değerlendirilerek işletmeye verilen toplam değeri ifade eden bir kavramdır (Berry vd., 2002).
Tüketici gözünde işletmenin değeri satın alma kararı öncesinde başlayan tüketim sırasında
devam eden ve tüketim sonrasındaki düşüncelerle tamamlanan bir süreç sonunda oluşur.
İşletmenin tüketici duygularına dokunabildiği tüm temas noktalarındaki performansıyla tüketici
beklentilerinin uyumlu olduğu koşullarda benzersiz bir tüketici deneyiminden söz edilebilir
(Shaw ve Ivens, 2002). Fiziksel ve duygusal bir harman olan deneyimi yaşayan tüketici bu esnada
beklentilerine karşılık deneyimi sezgisel olarak değerlendirir. Tüketici deneyiminin oluşabilmesi
için; satın alma kararı öncesi aşamalar, tüketim sırasında yaşananlar ve satın alma sonucundaki
faaliyetleri içermesi gerekmektedir (Schmitt, 1999; Tekoğlu ve Sığrı, 2020) etkilenmektedir.
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Turizm endüstrisinde tüketici ihtiyacın ortaya çıkması ile bilgi arayışı içine girer. Doğru bilgiye
en hızlı ulaşacağı çevrim içi kanalları tarar, satına alma kararını verir, tatile çıkarak tüketimi
gerçekleştirir ve sonucunda yaşadıklarını değerlendirir, ki bu aşama işletme için oldukça
önemlidir ve dikkatle takip edilmelidir (Özgen, 2021).

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE OLUMSUZ SONUÇLANAN TÜKETİCİ DENEYİMİ
Tüketicinin beklenti, istek ve ihtiyaçlarına verilen önemin artması ile deneyim kavramı tüm
alanlarda olduğu gibi turizm endüstrisinin de ilgi odağı haline gelmiştir (Kandampully vd.,
2018). Duyu ve deneyimlere yüklenen anlam turizm endüstrisinin kendine özgü yapısı nedeniyle
daha da önem kazanmaktadır. Çünkü soyut bir unsur olan hizmet sunumu tüketicinin psikolojik
durumu ve algısına göre değişiklik gösterir (Holbrook ve Hirschman, 1982; Özgen, 2021). Turistik
ürünün soyutluk özelliği deneyimlerin unutulmaz olmasını ve zihinde uzun süre kalmasını
sağlar (Cheng ve Loi, 2014; Uğur vd., 2020).
Turistik üründen sağlanan fayda ile birlikte eşsiz bir deneyim yaşatılması, yapı olarak birbirine
çok benzeyen turistik ürünler arasında farklılık algısını oluşturur ve tercih edilme ihtimalini
arttırır. Ürün yerine ihtiyaçların odak noktası haline gelmesi ile birlikte tüketim sırasında
tüketicinin duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarına yoğunlaşılmıştır (Lazarus, 1984; Westbrook ve
Oliver 1991; Richins, 1997; Farah vd., 2019; Özgen, 2021). Turizm endüstrisinde; üretim ve
tüketimin eş zamanlı olması, hizmetin sunulduğu ortam, personelin davranışı, bilgisi, ürünün
kalitesi deneyimin oluşumuna etki eden önemli faktörlerdir.
Konaklama işletmeleri fiziksel ve sosyal etkileşim düzeyinin yüksek olduğu, tüketici ve personel
davranışlarının birbirini şekillendirdiği kurumlardır (Bitner, 1992; Walls vd., 2009; Wu vd., 2020).
İşletmelerdeki fiziki çevre unsurları tüketicilerin diğer tüketiciler ve personelle sosyal etkileşime
geçtikleri bir ortam olduğu için tüketici deneyimini büyük ölçüde etkilemektedir (Bitner, 1990;
Pullmann ve Gross, 2004). Bu nedenle aslında tatili ile ilgili beklentisi karşılanan bir turist
kolaylıkla diğer tüketicilerin ve personelin davranışlarından etkilenerek kendi deneyimini kötü
olarak ifade edebilmektedir (Pullmann ve Gross, 2004). En etkin deneyimler fiziksel çevre ve
sosyal etkileşim unsurları bütünleştiğinde gerçekleşir. Temizlik, ışıklandırma, havalandırma,
hijyen gibi çevresel unsurlar deneyimleri fazlasıyla etkileyen ve işletme tarafından kontrol
edilebilen faktörlerdir (Bitner, 1992).
Turist satın alma öncesi hazırlık aşamasında geçmiş deneyimlerinden hareketle bilgi arayışına
başlar. Bu doğrultuda deneyim süreci, öngörü ve planlama, yola çıkma, tatili gerçekleştirme,
yaşanılan yere dönüş, hatırlama ve değerlendirme davranışlarını içerir (Li, 2000; Muradi ve
Akbıyık, 2020). İşletmelerin tüketicinin beklentisini karşılamaları doğrultusunda hatırlama ve
değerlendirme aşaması olumlu ya da olumsuz sonuçlanmaktadır. Tüketicinin işletme ile
etkileşimi olumlu sonuçlandığında sadakat ve tavsiye davranışı ortaya çıkarken, olumsuz
etkileşimde ise tam tersi durumlar kendini gösterir (Richins, 1997, Akgündüz vd., 2020). İşletme
tarafından tüketicide yaratılan duygularla deneyimler yorumlanır. Eğer tüketicinin belleğinde
olumsuz duygular kaldı ise deneyim de bu durumdan negatif yönde etkilenir (Berry ve Carbone,
2007:28). Olumsuz deneyimler olumlu deneyimlere oranla daha az olmasına rağmen etkileri
daha yoğun ve uzun sürelidir (Mathes vd., 1982).
Tüketici beklentilerinin altında bir deneyim yaşadığında bunu bir şekilde paylaşmak ister ve
çevrim içi ortamlar bunun için en uygun kanaldır. Çevrim içi ortamlarda yapılan yorumlar
değerlendirildiğinde otellerde memnuniyetsizliğe neden olan unsurlar, yiyeceklerin kalitesi,
personel, hizmet/ekipman eksiklikleri, temizlik ve içeceklerdir (Ercan, 2019). Personelin olumsuz
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tutumu, uygunsuz, bilgisiz, ilgisiz ve yetersiz davranışları tüketiciyi mutsuz eden ve deneyimini
negatif değerlendirmesine sebep olan önemli etkenlerdendir (Berezina vd., 2015).
Internet erişimine sahip kullanıcılar memnuniyetsizliklerini ağızdan ağıza yayabileceklerinin
ortalama 100 katı daha fazla kişiye ulaştırabilmektedir (Defranco vd., 2015). Olumsuz yorum
paylaşan tüketicilerin amacı düşük kaliteli hizmete ve kötü deneyime karşı başkalarını
uyarmaktır (Gretzel ve Yoo, 2008). Çevrim içi ortamlarda paylaşılan olumsuz yorumlar olumlu
olanlara göre çok daha hızlı yayılır ve işletme imajına zarar verme potansiyelleri yüksektir
(Gretzel, Yoo ve Purifoy, 2007; Kim vd., 2015).
Tüketici deneyiminin ortaya çıkma süreci önemli aşamaları içermekte ve deneyim sonuçlarının
çevrim içi kanallar aracılığı ile paylaşılması hem potansiyel tüketiciler hem de işletmeler
açısından önem arz etmektedir. Satın alma kararı aşamasındaki tüketiciler ve benzersiz
deneyimler yaşatarak farklılık yaratmak isteyen işletmeler için bu yorumlar eşsiz bir bilgi
kaynağıdır (Gretzel ve Yoo, 2008; Arkadaş ve Ayyıldız, 2020). Çevrim içi kanallarda yer alan
değerlendirmeler arasında deneyimlerinin olumsuz sonuçlandığını ifade eden yorumların
özellikle değerlendirmeye alınması konaklama işletmelerinin gelişimi ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması adına son derece önemlidir (Tajvidi ve Karami, 2017). Tripadvisor üzerinden alınan
verilerle gerçekleştirilen çalışmalarda konaklama işletmeleri ile ilgili olumsuz yorumların;
odalar, hizmet, personel ve konum üzerine yoğunlaştığı görülmektedir (Sparks ve Browning,
2010; Sparks ve Bradley, 2014).
Li vd. (2013), Tripadvisor üzerinden çevrim içi yorumları içerik analizi ile değerlendirdiklerinde
tüketici deneyimi için önemli unsurların, ulaşım, yeme içme olanakları, önbüro hizmetleri, odalar
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Sparks ve Bradley (2014), Tripadvisor’da yer alan olumsuz
yorumlardan oluşan veri setini analiz ederek; odalar, personel, ortam ve temizlik gibi unsurların
tüketicilerin yakındıkları faktörler olduğunu belirlemişlerdir. Kim, Lim ve Brymer (2015);
uluslararası bir otel zincirine bağlı 128 konaklama işletmesine ait çevrim içi olumsuz
değerlendirmeleri 12 ay süresince incelemiş yöneticilere marka imajı ve tüketici ile iletişim
konusunda öneriler sunmuşlardır. Ak ve Kızılırmak (2019) Tripadvisor sitesine olumsuz
deneyim bildiren kullanıcıların yorumlarının, odalar, personel ve önbüro hizmetleri üzerinde
yoğunlaştığını bulgulamışlardır. Tengilimoğlu ve Öztürk (2020), Tripadvisor üzerinden
konaklama işletmelerine ilişkin bırakılan yorumların faydalı bulunma durumunu incelemişler,
tüketici işletme etkileşimi ne kadar yüksekse yorumların da o düzeyde faydalı bulunduğunu
tespit etmişlerdir. Türker ve Öztürk (2020), otel yöneticileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda
tüketicilerin COVID-19 süreci ile ilgili beklentilerinin; hijyen, mesafe ve güven konularında
yoğunlaştığını bulgulamışlardır. Shin ve Kang (2020), pandemi sürecinde algılanan riskin en
yüksek olduğu hijyen ve mesafe ile ilgili olarak teknolojik uygulamaların kullanılması sonucu
güvenli ortamın oluşturulabileceğini saptamışlardır. İncelenen çalışmalarda; temizlik, yeme içme
olanakları, odalar, personel davranışları ve iletişim gibi unsurlara pandemi sürecinden önce de
tüketiciler tarafından önem verildiği görülmektedir. COVID-19 pandemi süreci ile birlikte ilk
sırayı hijyen ve mesafe uygulamaları almıştır.
Demir ve Türkmen (2020), çalışmalarında pandemi sürecinde turistlerin işletmelerden almasını
bekledikleri önlemler arasında; %84 temizlik, hijyen, %31,7 sosyal mesafe ve kapasiteye dikkat
edilmesi, %9 yeme içme önlemleri, %4 sağlık kontrollerinin düzenli yapılması olarak
belirlemişlerdir. Efendi (2021), Çeşme’ de faaliyet gösteren küçük konaklama işletmelerinin
pandemi sürecine ilişkin Tripadvisor üzerindeki yorumları değerlendirdiğinde; odalarda ve
ortak alanlarda temizlik ve hijyene yeterince dikkat edilmemesi, yiyecek- içecek çeşitlerinin
azlığı, hizmet kalitesinin düşüklüğü, personelin davranışlarından rahatsızlık gibi konularda
olumsuz değerlendirmeler olduğunu saptamıştır. Mehta vd., (2021) farklı turizm
destinasyonlarında faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin Tripadvisor’da yer alan

2259

Eda AVCI ve Övünç BARDAKOĞLU

yorumlarından yola çıkarak yaptıkları araştırmada tüketicilerin beklentilerinin karşılanmadığı
konuların, personel, oda, temizlik ve hizmet başlıklarından oluştuğunu ifade etmişlerdir.
Pandemi süreci ile ilgili yapılan çalışmalarda tüketicilerin konaklama işletmelerinden
beklentilerinin, temizlik, yeme içme olanakları ve çeşitliliği, personel konularında yoğunlaştığı
gözlenmektedir. Dolayısı ile mevcut araştırmayı destekleyen bulgular bulunmaktadır.

YÖNTEM
COVID-19 salgını global bir etki göstermiş ve ekonomik anlamda birçok endüstriyi etkilemiştir.
Hizmet ağırlıklı bir yapıya sahip olan turizm ise belki de bu durumdan en çok etkilenen
endüstrilerden biri olmuştur. Salgının seyrini iyileştirmek için alınan önlemler ile ulusal ve
uluslararası boyutta seyahatler kısıtlanmış, konaklama işletmelerinin faaliyetlerine ara
verilmiştir. Turizm sezonu geç başlamış ve birçok işletme pandemi şartlarına yeterince hazırlık
yapamadan faaliyete geçmiştir (Türker ve Ertürk, 2020). Konaklama işletmeleri için sıra dışı olan
bu durumun tüketici deneyimine ve memnuniyetine nasıl olumsuz yansıdığının belirlenmesi ise
bu araştırmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen araştırma
sorusu ise “Covid- 19 pandemi sürecinde seyahat eden yerli turistlerin konaklama işletmelerinde
yaşadığı olumsuz deneyimler ve etkileri nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırma
kapsamında elde edilen bulguların derinlemesine incelenmesi için araştırma sorusu
doğrultusunda oluşturulan alt sorular ise şu şekildedir.
•
•
•
•

Yerli turistleri COVID-19 pandemi döneminde seyahate yönelten unsurlar nelerdir?
Yerli turistler COVID-19 pandemisi gibi özel bir dönemde konaklama hizmeti satın alma
kararı aşamasında işletmelerden neler beklemektedir?
COVID-19 pandemisi döneminde yerli turistlerin konaklama işletmelerinde yaşadığı
olumsuz deneyimler nelerdir?
COVID-19 pandemisi döneminde yerli turistlerin konaklama işletmelerinde yaşadığı
olumsuz deneyimlerin etkileri nelerdir?

Bu araştırma COVID-19 pandemisi gibi olağan dışı bir dönemde seyahat eden tüketicilerin
deneyimlerini ve memnuniyetini saptamak amacıyla yürütülen keşifsel bir araştırmadır. Bu
nedenle araştırmada, araştırma sorusunun oluşturulmasından bulguların analizine kadar olan
süreçte niteliksel yöntemden faydalanılmıştır.
Araştırmanın örneklemi ikincil veri olarak sınıflandırılan çevrim içi bilgi kaynağından
faydalanılarak oluşturulmuştur. Ana amaç doğrultusunda ulaşılmak istenen veriye, gözlem ya
da görüşme teknikleri ile ulaşılamayacağı için doküman incelemesine başvurulmuştur.
Araştırma veri seti, kullanıcıların seyahatleri süresince elde ettiği deneyimleri paylaştığı bu
anlamda tüm dünyada en çok kullanılan ve güvenilen çevrim içi kanallardan biri olan
“Tripadvisor” aracılığı ile oluşturulmuştur. Elektronik ortamda oluşturulmuş dokümanlar,
görsel ve yazılı veriyi bir arada içermesi ve geniş bir coğrafi bölgeden veri toplamaya olanak
tanıması nedeniyle özellikle tercih edilmiştir. Ayrıca ilgili çevrimiçi yorum sitesinde, yorumların
tarihi, işletmenin adı ve yorumun konusu açıkça paylaşılmaktadır. Dolayısıyla araştırmanın ana
amacı doğrultusunda elde edilmek istenen veriye kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
Araştırma kapsamında incelenen dokümanlar 2020 yılı Ocak-Aralık ayları süresince oluşturulan
5 yıldızlı konaklama işletmeleri ve birinci sınıf tatil köyleri hakkındaki yorumları kapsamaktadır.
Araştırma verisinin oluşturulmasında “pandemi, covid, COVID-19, salgın” terimleri kullanılmış,
söz konusu terimler Tripadvisor web sitesinin arama butonuna yazılarak tüm yorumlar içinde
aratılmıştır. Yapılan ilk inceleme sonucunda 5108 adet yorumun olduğu tespit edilmiştir.
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5108 adet yorum tek tek incelenmiş ve veri ilk aşamada olumlu ve olumsuz yorumlar olmak
üzere iki boyuta ayrılmıştır. Olumlu yorumların sayısı 4401, olumsuz yorumların sayısı ise 707
olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın ana sorusu ile ilişkili olmayan olumlu yorumlar çalışmadan
ayrıştırılmış ve ardından olumsuz yorumlar araştırma sorusu ve alt soruları kapsamında içerik
analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırma verisi kod, kategori ve tema oluşturarak veriden anlam
çıkarmak için tümevarımcı bir yöntemle analiz edilmiştir (Creswell, 2016: 52). Bulgular, işletme
tarafından pandemi kurallarına uyulmaması, misafirler tarafından pandemi kurallarına
uyulmaması, pandemi kuralları bahane edilerek hizmet kalitesinin düşürülmesi, pandemi
nedeni ile hizmet fiyatlarının artması, şikayetlerin işletme tarafından dikkate alınmaması ve
pandemi döneminin işgören davranışlarına yansıması ve olmak üzere araştırma soruları ve alt
soruları kapsamında belirlenen altı tema altında toplanmıştır. Ayrıca, araştırma alt soruları
kapsamında oluşturulan, yerli turistleri Covıd-19 Pandemisi döneminde seyahate yönelten
unsurlar, yerli turistlerin Covıd-19 Pandemisi döneminde konaklama işletmelerinden
beklentileri ve Covıd-19 Pandemisi döneminde turistlerin konaklama işletmelerinde yaşadığı
olumsuz deneyimlerin etkilerine ilişkin bulgularda ayrı başlıklar halinde aktarılmıştır. Araştırma
kapsamında yürütülen veri toplama ve analiz süreci Şekil 1.’de aktarılmaktadır.
İkincil veriden yararlanarak yürütülen niteliksel araştırmalarda geçerlilik ve güvenirliğin tespit
edilmesi için Guba ve Lincoln (1982) tarafından önerilen ve sonrasında birçok araştırmada
kullanılarak, günümüzde de geçerliliğini koruyan kriterler bu araştırmada da benimsenmiştir.
Nitel Araştırmalarda Geçerlilik, Güvenirlik Kriterleri ve araştırma kapsamında uygulananlar
aşağıda yer alan Tablo 1’ de aktarılmaktadır.
Tabloda da ifade edildiği üzere, araştırmanın geçerlilik güvenirliğinin sağlanabilmesi için,
araştırma sorusunun oluşturulmasından araştırmanın raporlanmasına kadar tüm süreç detaylı
bir biçimde aktarılmış, araştırma yöntemi titizlikle açıklanmış, veri manipüle edilmeden
yansıtılmaya çalışılmış ve bulguların katılımcı ifadeleri ile tutarlı olduğunun kanıtlanması için
bulgular ayrıntılı bir biçimde aktarılmaya çalışılmıştır. Ek olarak, Creswell ve Miller (2000)
tarafından da önerilen uzman incelemesi, bu araştırmada da yararlanılan bir yöntem olmuştur.
Araştırma verisi ve oluşturulan kodlama cetveli iki farklı akademisyen tarafından birbirinden
bağımsız bir biçimde incelenmiştir. Oluşturulan temalar ve temaları açıklayan ifadeler
karşılaştırılmış, fikir birliği doğrultusunda son şeklini almıştır. Temalar ve temaları açıklayan
ifadeler de detaylı bir biçimde betimlenmiş ve veri manipüle edilmeden yansız bir biçimde
aktarılmaya çalışılmıştır.
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Veri toplanacağı
çevrimiçi kanalın
belirlenmesi

Pandemi, covid,
COVID-19, salgın
terimlerinin çevrimiçi
kanalın arama
bölümüne yazılması

2020 yılı Ocak-Aralık
aylarına ait 5 yıldızlı
konaklama işletmeleri
ve birinci sınıf tatil
köyleri hakkındaki
yorumların
saptanması

Olumsuz yorumların
incelenemsi

Olumsuz yorumların
veri setinden
ayıklanması

Yorumların olumlu ve
olumsuz olmak üzere
iki boyuta ayrılması

Taslak boyutların ve
temaların belirlenmesi

Taslak boyutlara ve
temalara göre kodların
düzenlenmesi

Taslak boyut tema ve
kodlara göre verinin
düzenlenmesi

Araştırma
sonuçlarının yazılması

Boyutların ve
temaların araştırma
soruları altında
organize edilmesi

Taslak boyutların ve
temaların kontrol
edilmesi ve
kesinleştirilmesi

Şekil 1. Araştırma Kapsamında Yürütülen Veri Toplama ve Analiz Süreci

Tablo 1. Nitel Araştırmalarda Geçerlilik, Güvenirlik Kriterleri ve Araştırmada Uygulananlar
Geçerlilik, Güvenirlik Kriteri
İnandırıcılık (Credibility)
Dış Geçerlilik (External Validty)
Transfer Edilebilirlik (Transferability)
Güvenilirlik (Reliability)

Araştırmada Uygulananlar
Bulguların katılımcı ifadeleri ile tutarlı
olmasına dikkat edilmesi
Araştırma yönteminin ayrıntılı tanıtıılması
Benzer bir konuda araştırma yapacak olan
kişilere tüm sürecin yansız aktarılması
Verinin manipüle edilmeden aktarılması
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BULGULAR
Araştırma bulguları, araştırma soruları kapsamında belirlenen yerli turistlerin COVID-19
Pandemisi döneminde seyahate yönelten unsurlar, yerli turistlerin COVID-19 Pandemisi gibi
özel bir dönemde konaklama işletmelerinden beklentileri, COVID-19 Pandemisi döneminde yerli
turistlerin konaklama işletmelerinde yaşadığı olumsuz deneyimler ve COVID-19 Pandemisi
döneminde yerli turistlerin konaklama işletmelerinde yaşadığı olumsuz deneyimlerin etkileri
başlıkları altında aktarılmaktadır.

Yerli Turistleri COVID-19 Pandemisi Döneminde Seyahate Yönelten Unsurlar
İncelenen yorumlarda yer alan ifadelerden anlaşıldığı üzere yorumları yazan yerli turistler,
pandemi kısıtlamaları nedeni ile sosyolojik ve psikolojik bakımdan sıkıntı yaşamış ve süreç
devam ediyor olmasına rağmen tatile çıkarak hem uzun süre kapalı kaldıkları ortamdan
uzaklaşmak hem de rahatlamak istemişlerdir. Ancak satın alma kararı vermeden önce kendilerini
güvende hissetmek için temizlik, hijyen, mesafe gibi unsurları ilk sıraya yerleştirerek işletme
arayışlarını şekillendirmişlerdir. Bu doğrultuda işletmenin, güvenli turizm sertifikasına sahip
olması, hijyen, temizlik, mesafe kurallarına uyulacağının ve yarı kapasite ile hizmet verileceğinin
garanti edilmesi, büyük bir alanda kurulmuş olması, ortak alanların düzenli aralıklarla
dezenfekte edilmesi tüketicilerin hem arama kriterlerini hem de satın alma kararını etkileyen
unsurları oluşturmaktadır.
Araştırma kapsamına belirlenen yerli turistleri pandemi döneminde seyahate yönlendiren diğer
bir unsur, konaklama işletmesinin pandemi kurallarına uygun ürün sunumunun yanı sıra daha
önce deneyimlenen ya da marka bir işletme olduğu yönündedir. Yine, satın almaya aracılık eden
seyahat acentasının pazarda adı bilinen, güvenilir bir işletme olması ve söz konusu konaklama
işletmesi hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunmasının da seyahat kararında etkili olduğu
görülmektedir. Ayrıca, balayı, bayram tatili, bayi toplantıları gibi nedenler de seyahat kararının
verilmesinde etkili olan faktörlerdir. Farklı bir bulgu ise satın alma davranışının erken
rezervasyon dönemi gibi nedenlerle pandemi ortaya çıkmadan gerçekleşmiş olması ve
tüketicinin ödediği ücreti geri alabilme konusunda sıkıntı yaşaması sonucunda biraz da zorunlu
bir şekilde tatile çıkma durumunda kalmasıdır.

Yerli Turistlerin COVID-19 Pandemisi Döneminde Konaklama İşletmelerinden
Beklentileri
Araştırma bulguları göstermektedir ki pandemi sürecinde kişileri seyahate yönelten unsurlar
doğrultusunda satın alma kararını veren ve gerçekleştiren yerli turistlerin konaklama
işletmelerinden öncelikli beklentileri hijyen ve sosyal mesafe kurallarına istinasız uymalarıdır.
Güvenli turizm sertifikasyon programına dahil olan işletmelerin kaliteden ödün vermeden
hizmetlerini mevcut koşullara adapte etmeleri de önem taşıyan bir diğer unsurdur. Mevcut
araştırma kapsamında gerçek tüketici yorumlarının detaylı incelenmesi ile ulaşılan bulgular
arasında konaklama işletmeleri tarafından Tripadvisor web sitesi aracılığı ile taahhüt edilen,
temassız check in-check out işlemleri, odadan çıkış yapıldıktan sonra 24 saat boş bırakılması,
havlu ve çarşafların yüksek ısıda yıkanarak dezenfeksiyonunun sağlanması, tek kullanımlık ve
paketli hijyen kitlerinin odalara bırakılması, ortak alanlarda personel ve tüketicilerin maske
takma zorunluluğunun bulunması, zeminlerin sosyal mesafe kuralları ile ilgili işaretlenmesi,
tesisin birçok noktasına dezenfektan konulması, dezenfeksiyon çalışmalarının sıklıkla yapılması,
personelin sürekli ellerini yıkamaları için yönlendirilmesi, personelin ateşinin düzenli şekilde
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kontrol edilmesi ve belirti gösteren çalışana istirahat verilmesi, işletme içinde 7/24 doktor
görevlendirilmesi bulunmaktadır. Bu önlemler konaklama işletmelerinin internet siteleri aracılığı
ile de yazılı olarak ilan edilmiştir.
Yazılı bildirimlerin yanı sıra hem konaklama işletmeleri hem de aracı kurum olan seyahat
acentaları kanalı ile yarı kapasiteli çalışılacağı garantisi sözlü olarak verilmiştir. Küresel salgına
rağmen seyahat eden turistlerin bu beyanlar doğrultusunda işletmelere güvendikleri ve satın
alma kararı verdikleri ifadelerinden açıkça anlaşılmaktadır.

COVID-19 Pandemisi Döneminde Turistlerin Konaklama İşletmelerinde Yaşadığı
Olumsuz Deneyimler
Çevrim içi değerlendirme sitesi olan Tripadvisor’da yer alan gerçek kullanıcı yorumlarına
istinaden oluşturulan veri setinin incelenmesi sonucunda, beklentilerle örtüşmeyen
deneyimlerin yaşanması sonucu ortaya çıkan 707 adet olumsuz yorum üzerinde yapılan içerik
analizi kapsamında oluşturulan temalar Şekil 2.’de gösterilmektedir.
İşletme
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Kurlarına
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Pandemi
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Şekil 2. COVID-19 Pandemisi Döneminde Yerli Turistlerin Konaklama İşletmelerinde Yaşadığı
Olumsuz Deneyimlere İlişkin Temalar
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İşletme Tarafından Pandemi Kurallarına Uyulmaması
Yapılan içerik analizi sonucunda en çok olumsuz yorumun işletmelerin yetkili birimlerce ilan
edilen pandemi kurallarına uymaması yönünde oluştuğu saptanmıştır. İncelenen yorumlardan
açıkça anlaşılmaktadır ki, yerli turistler yetkili birimlerce ilan edilen kuralları kapsamlı ve ikna
edici bulmuş ve konaklama işletmelerinin de söz konusu kurallar çerçevesinde denetleneceğini
düşünerek salgın riskine rağmen seyahate çıkma kararı vermiştir. Konaklama işletmelerinin ise
söz konusu kurallara riayet etmediği, bu durumun ise turistler tarafından önemli bir risk faktörü
olarak algılandığı görülmektedir.
Özellikle yerli turistlerin konaklayan misafir sayısının olması gerekenden çok fazla olması
nedeniyle huzursuz olduğu, işletmenin taahhüt ettiği gibi misafir sayısını azaltmak yerine tam
kapasite ile hizmet verdiği, buna karşılık işgören sayısını ise azalttığı araştırmanın önemli
bulguları arasında yer almaktadır. Yorumlardan anlaşılmaktadır ki, alınan önlemler gereği açık
büfede yer alan yiyecek servisleri garsonlar tarafından yapılmış, az sayıda garson ile çok sayıda
misafire hizmet sunulmaya çalışılması ise sosyal mesafe kuralına uymayan uzun kuyrukların
oluşmasına neden olmuştur.
Ayrıca işletmeler, ana restoranlar, asansör, havuz, plaj gibi ortak kullanım alanlarında sosyal
mesafe kurallarına uygun düzenlemenin yapılmaması, restoranda kullanılan çatal, kaşık, bıçak
vb. malzemelerin tek kullanımlık ya da paketli olmaması, masalarda bulunan peçetelik ve
tuzlukların yanı sıra masa, sandalye, şezlong gibi ortak kullanım malzemelerinin düzenli şekilde
dezenfekte edilmemesi, masaların üzerinde boşların dakikalarca beklemesi, tabaklarda kalan
paketli ürünlerin yeniden açık büfeye koyulması, masalardan örtülerin kaldırılmasına rağmen
yerine tek kullanımlık malzemelerin konmaması yönünde de eleştiri almıştır.
Bar, lobi asansör ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarının periyodik olarak temizlenmemesi,
ortak alanlarda bulunan tuvaletlerdeki sıvı sabunlara herkesin temas etmesi, havuzların
periyodik olarak temizlenmemesi nedeniyle havuz diplerinde kirlerin görünmesi, plaj ve havuz
kenarlarının bir önceki günden kalan bardak ve tabaklar ile dolu olması, ortak kullanım
alanlarında dezenfektanların bulunmaması ya da bulunanların bozuk olması, şerit çekip
kullanıma kapanan alanlar nedeni ile yığılmaların olması da turistler tarafından olumsuz
değerlendirilen unsurlar arasında yer almaktadır.
Odaların temizliğinin yetersiz kalması, bir önceki misafire ait çöplerin odada duruyor olması,
odalara konulan hijyen kitlerinin tek seferlik olması ve ikincisinin istenmesi halinde ücret talep
edilmesi, odalarda dezenfektanın bulunmaması, yatak çarşafının ve havluların kirli olması
yönündeki bulgular ise temizlik ve hijyen kurallarının yalnızca ortak alanlarda değil aynı
zamanda odalar bölümünde de aksatıldığını ortaya koymaktadır. Yine, işletmenin otele giriş
dışında ya da otele girişte bile ateş ölçme uygulamasını yapmaması, web sitelerinde açıkça
belirtmesine rağmen check-out işleminden sonra odaları en az 12 saat boş bırakmadan misafire
vermesi yönündeki eleştirilerde araştırmanın dikkat çeken bulguları arasındadır.
Otel girişinde valizlerin dezenfekte edilmemesi, otel personelinin maske takmaması, personelin
odalara girerken galoş kullanmaması, garsonların başka bir tüketicinin bardağını alıp masayı
temizledikten sonra aynı eller ile (steril etmeden) bir diğerinin bardağını, çatalını, bıçağını getirip
masaya koyması, animasyon ekibinin düzenlediği etkinliklerde pandemi kurallarına
uyulmaması, işletmenin pandemi kurallarına gerek çalışanların gerek misafirlerin uyup
uymadığı konusunda yaptığı kontrol ve hatırlatmaların yetersiz kalması, konser vb. benzeri
faaliyetlerin devam etmesi bu alanlarda misafirlerin sosyal mesafe kurallarına uyulmadan ya da
maske takmadan oturtulması konuları da işletmelerin eleştirildiği araştırma kapsamında
saptanan bulgular arasında yer almaktadır.
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Misafirler Tarafından Pandemi Kurallarına Uyulmaması
Yapılan inceleme sonucunda, pandemi kurallarına yalnızca otel işletmelerinin değil aynı
zamanda işletmede konaklayan misafirlerin de uymadığı saptanmıştır. Misafirlerin ortak
alanlarda sosyal mesafe kurallarına uymaması ve maske takmaması, bu konuda diğer misafirler
tarafından uyarılmaları durumunda ise tartışma çıkarmaları, özellikle restoranda yemek sırası
beklerken kurallara uymayan misafirlerin araya girmesi ile sosyal mesafenin ortadan kalkması,
mini clupta çocukların maske ve mesafe kuralına uymadan oyun oynaması, öksürüp aksıran bir
çocuğa annesinin ateş düşürücü vermesi ve ardından mini clupa göndermesi misafirler
tarafından son derece rahatsız edici olarak değerlendirilirken, konaklama işletmelerinin ise tüm
bu olanlara kayıtsız kalması araştırmanın önemli bulguları arasında yer almaktadır.

Pandemi Kuralları Bahane Edilerek Hizmet Kalitesinin Düşürülmesi
Konaklama işletmelerinin pandemi gibi daha önce hiç deneyimlenmemiş bir süreçte sezonun
nasıl geçeceğini öngörememeleri nedeni ile bazı önlemler aldığı saptanmıştır. Söz konusu
önlemlerin hizmet kalitesini önemli ölçüde düşürdüğü ve bu nedenle misafirlerin pandemi
döneminin bahane olarak kullanıldığı yönünde değerlendirmeleri dikkat çekmektedir.
İçerik analizi sonucunda, açık büfede yer alan yiyeceklerin kalitesinin ve çeşidinin azaltılması,
neredeyse her gün benzer yiyeceklerin servis edilmesi, büfede tarihi geçmiş bozuk yiyeceklerin
bulunması, servis edilen içki kalitesinin ve çeşidinin düşürülmesi, açık büfede yer alan
yiyeceklerin personel tarafından servis edilmesi nedeniyle porsiyonların azaltılması ve tekrar
almak istendiğinde vermemek için çaba gösterilmesi, çocuk büfesinin kaldırılması, masalardan
Amerikan servislerin kaldırılması fakat yerine tek kullanımlık servislerin konmaması, bu nedenle
çatal kaşık vb. malzemelerin pis masaların üstüne konmak zorunda kalması, öğle saatlerinde
aperatif yiyecek servisi yapılan alanların kapatılması nedeniyle ana restoranın çok kalabalık
olması, ultra her şey dahil otel konseptinde bulunan bir adet alakart restoranı kullanım hakkının
kaldırılması, içeceklerin şişe yerine bardakta servis edilmesi gibi konaklama hizmetinin önemli
bir unsuru olan yeme içme ile ilgili birçok olumsuz yorumun bulunduğu saptanmıştır.
Yiyecek içecek hizmetleri gibi önbüro ve kat hizmetlerinde aksamalar yaşanması, odalardaki
mini barlarda bulunan içecek çeşitlerinin, şampuan, duş jeli gibi malzemelerin kalitesinin
düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması, otellerin birçoğunda bulunan kulak pamuğu, bone,
dikiş seti vb. malzemelerin odalarda olmaması, önbüro personeli sayısının yetersiz olması
nedeniyle check-in check-out işlemlerinin uzun sürmesi, misafirlere bellboy hizmetinin
sunulmaması gibi aslında hizmetin temelini oluşturan unsurlarda olumsuz değerlendirmelerin
yoğunlaşması dikkat çekmektedir.
Diğer yandan konaklama işletmelerinin ortak kullanım alanlarındaki hijyen malzemelerinin
eksik olması, şezlong sayısının azaltılması nedeniyle adeta şezlong savaşlarının yaşanması, otel
içinde ulaşım sağlayan araç sayısının yetersizliği nedeniyle çok sayıda kişinin aynı anda araca
binmek zorunda kalması, su parkında yer alan kaydırakların arızalı olması ve tamir edilmemesi,
covid önlemleri bahane edilerek klimaların açılmaması, gerekli olmasına rağmen tadilat
yapılmaması, kapalı suların sadece odalarda bulunması, eğlence etkinliklerinin sayısının
düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması, personel sayısının azaltılması nedeniyle yiyecek içecek
servisinde aksamalar yaşanması, odaların zamanında teslim edilmemesi ve su parkında
sorunlarla karşılaşılması gibi birçok farklı konuda da hizmet kalitesini düşürdüğü
görülmektedir.
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Pandemi Dönemi Nedeni ile Hizmet Fiyatlarının Artması
Konaklama işletmelerinin pandemi dönemini gerekçe göstererek fiyatları çok fazla yükselttiği bu
durumun ise olumsuz yorumlara yansıdığı yapılan inceleme sonucunda saptanmıştır. Pandemi
dönemi öncesi hiçbir şekilde ekstra ücret talep edilmeyen hizmetlerin ücretli hale gelmesi ve
istenilen ücretlerin ise fahiş olması yönünde eleştirilerin yoğunlaştığı görülmektedir.
Alakart restoranlarda sunulan ya da konaklama ücretine dahil olmayan yiyecek içecek
fiyatlarının fahiş olması, içki kalitesinin azaltılması ve talep edilmesi durumunda yurt dışı
menşeili içkilerin oldukça yüksek bir fiyattan satılması, pandemi nedeniyle iskelenin bir kısmının
kapatılmış olması, yer bulunmaması durumunda ise diğer bölümün kullanımı için yüksek bir
fiyat istenmesi, şezlong sayısının azaltılarak talep edilmesi halinde özel locaların fahiş fiyatlarla
kiralanmaya çalışılması, her şey dahil konseptinde faaliyet gösteren bir işletme olmasına rağmen
portakal suyu, dondurma vb. ürünler için bile ücret talep edilmesi ve wi-fi hizmetinin lobi
dışında ücretli olması yönündeki olumsuz yorumlar araştırma kapsamında hizmet fiyatının
haksız şekilde yükseltildiğine dair elde edilen önemli bulgular arasında yer almaktadır.

Pandemi Nedeni ile Oluşan Şikayetlerin İşletme Tarafından Dikkate Alınmaması
Araştırma verisinin incelenmesi sonucunda pandemi döneminde yaşanan sorunların işletme
yönetimine ya da çalışanlarına iletildiği fakat bu konuya ya kayıtsız ya da çözümsüz kalındığı
bulgulanmıştır. Özellikle şikayetlere verilen yanıtların ise misafirler tarafından daha önceki
dönemlere göre çok daha hassas bir biçimde değerlendirildiği dikkat çekmektedir. Söz konusu
şikâyetler ve verilen yanıtlara ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır.
Otel merdivenlerinin lobiye ulaşmadığını ve asansörlerin ise çok kalabalık olduğunu ileten
misafire “Siz de merdiven kullanmayın”, kaybolan eşyalar için “Olur öyle şeyler”, diğer
misafirlerin maske takmadığı otel yönetimine bildirildiğinde “Yönetmelikte zorunluluk yok,
sosyal mesafe kurallarına uymayan misafirler yönetime bildirildiğinde “Uyarma yetkimiz yok,
tüm isteklere “Covid nedeniyle konseptimizde yok”, hizmette aksamaların bildirilmesi
durumunda “Pandemi yüzünden geç açıldık”, personel tarafından özel eşyaların yere atılması
ve durumun bildirilmesi üzerine “Özel eşyalarınıza sahip çıkmalıydınız”, otel yönetiminin
iletilen sorunlar karşısında “Dilerseniz arkadaşlar size başka bir otel bulsun” gibi yanıtların
verilmesi ve şikayetler araştırmanın dikkat çeken bulguları arasında yer almaktadır. Ayrıca
akşam yemeğinden hastalanan misafirlerin şikayetlerinin dikkate alınmaması, plajdaki kirliliğin
bildirilmesine rağmen göz ardı edilmesi, ortak kullanım alanında bulunan dezenfektanların boş
olduğunun dört gün boyunca bildirilmesine karşın doldurulmaması, oda temizliğinin
yapılmaması ve minibarın doldurulmaması gibi durumların bildirilmesine rağmen konu ile hiç
kimsenin ilgilenmemesi de olumsuz deneyim yaşanmasına neden olan araştırma bulguları
arasında yer almaktadır.

Pandemi Döneminin İşgören Davranışlarına Yansıması
Pandemi döneminin işgören davranışlarına yansıması da araştırma kapsamında saptanan
bulgulardandır. Konaklama işletmelerinin pandemi gibi özel bir dönemde sezonun nasıl
geçeceğini öngörememeleri ve yarı kapasite ile çalışacakları düşüncesi ile personel sayısını
azaltmaları önemli sorunlara neden olmuştur. Birçok işletmenin kapasiteyi düşürmek yerine tam
kapasite ile çalışmaya devam etmesi buna karşın personel sayısının yetersizliği, yoğun çalışma
temposu içinde olan işgörenlerin yaşadığı yorgunluk ve bıkkınlığı misafire yansıtması
araştırmanın önemli bulguları arasında yer almaktadır.
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Araştırma kapsamında elde edilen işgörenlerin misafirler ile azarlayıcı bir dille konuşması,
zoraki ilgilenmesi, “niye geldiniz ki” tavrı ile yaklaşması, sürekli asık suratla dolaşmaları,
ağızlarında sürekli “31 Ekim gelse de gitsek” lafının olması, yaralanan bir çocuğu görmelerine
rağmen hiç kimsenin ilgilenmemesi, odanın geç teslim edilmesinin nedenini soran misafirin
azarlanması, garsonların sipariş almamak için bilerek misafir ile göz göze gelmemeye çalışması,
işgörenler tarafından karşılama ya da uğurlama gibi bir nezaketin gösterilmemesi ve misafirin
bir işgöreni ağlarken görmesi yönündeki bulgular pandemi döneminin işgören davranışlarına
olumsuz etki ettiğini ve bu durumu tüketicilere yansıttıklarını ortaya koymaktadır.

COVID-19 Pandemisi Döneminde Turistlerin Konaklama İşletmelerinde Yaşadığı
Olumsuz Deneyimlerin Etkileri
Pandemi sürecinde seyahat eden turistlerin konaklama işletmelerinde yaşadığı olumsuz
deneyimlerin tüketici memnuniyetine ve tekrar satın alma kararına da olumsuz bir biçimde
yansıdığı tespit edilmiştir. Diğer yandan olumsuz yorumlarda, otel personelinin COVID-19 ile
ilgili bilgisiz ve eğitimsiz olması, otelin sezona hazırlık yapmadan bir anda açılması ve bu
nedenle eksik hizmet sunması, genel kullanım alanlarında her sene yapılması gereken temizlik
işlemlerinin aniden açılma nedeniyle yapılmaması, eksik personel ile hizmete başlaması ve bu
nedenle personelin canla başla çalışmasına rağmen talebe yetişememesi, işletmenin misafir
profilini değiştirmesi ve bu durumun özellikle tekrar misafir olanlar tarafından ciddi bir biçimde
eleştirilmesi olumsuz yorumlar arasında araştırmanın dikkat çeken diğer bulguları arasında yer
almaktadır. Söz konusu olumsuzluklar nedeniyle otelden erken ayrılmak ve ücret iadesi isteyen
turistler, işletmenin bu duruma olumsuz yaklaştığını ve ücreti iade etmemek için her türlü yolu
denediğini vurgulamaktadır. Pandemi sürecinde seyahat etmenin yeterince zor bir karar
olduğunu vurgulayan turistler, bu dönemde yaşadıkları olumsuz deneyimlerden son derece
etkilenmiş ve bir sonraki satınalma davranışında söz konusu işletmeleri asla tercih
etmeyeceklerini açık bir dille ifade etmişlerdir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Seyahat kararı aşamasındaki potansiyel tüketiciler deneyimi daha önce yaşamış kişilerin çevrim
içi ortamlarda yaptıkları değerlendirmelerden etkilenmektedir. İşletmeler açısından bakıldığında
da tüketicilerin çevrim içi kanallar aracılığı ile yorum yapmaları ve tartışmaları itibar yönetimi,
hedeflerin belirlenmesi, farklılık yaratılması gibi konularda etkili bir araç olarak
kullanılabilmektedir (Wang ve Rodgers 2011). Bu araştırmada, küresel çapta etkili olan COVID19 pandemi sürecinin tüketici deneyimini ne şekilde etkilediği ve bu durumun konaklama
işletmelerine yansıması Tripadvisor üzerinde paylaşılan gerçek kullanıcı yorumlarından
oluşturulan veri seti aracılığı ile incelenmeye çalışılmış, deneyimin olumsuz sonuçlanmasının
nedenleri irdelenerek ortaya çıkan etkiler detaylandırılmıştır.
Araştırma sonucunda, yerli turistlerin pandemi gibi riskli bir dönemde, sosyal ve psikolojik
sıkıntılarından kurtulmak amacıyla tüm riskleri göze alarak ve yetkili birimlerce ilan edilen
pandemi kurallarına tüm konaklama işletmelerinin uyacağını varsayarak tatil kararı aldığı
bulgulanmıştır. Özellikle temizlik, hijyen, sosyal mesafe gibi önemli unsurlara dikkat edilmemesi
ise bu dönemde seyahat eden yerli turistlerin tatil deneyiminin olumsuz sonuçlanmasına ve
olumsuz deneyimin ise yorum olarak Tripadvisor gibi popüler bir çevrimiçi kanala yansımasına
neden olmuştur. Yerli turistlerin pandemi dönemi konaklama deneyimini olumsuz etkileyen
unsurlar, konaklama işletmelerinin pandemi kurallarına uymaması, işletmede konaklayan
misafirlerin kurallara uyma konusunda hassas davranmamasına rağmen durumun işletme
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tarafından dikkate alınmaması, pandemi dönemi bahane edilerek hizmet kalitesinin düşürülmesi
ve buna karşılık ürün fiyatlarının artması, işletmeye iletilen şikayetlerin yetkililerce dikkate
alınmaması ve pandemi döneminde yaşanan sorunların işgörenlerin davranışlarına yansıması
olarak belirlenmiştir. Tüm bu unsurlar yerli turistlerin yalnızca konaklama deneyimini değil aynı
zamanda tekrar satınalma niyetini de olumsuz etkilemiştir. Çevrimiçi kanalda paylaşılan
yorumlarda seyahate çıkma kararının belli oranda risk içerdiği böyle bir dönemde tüketicilerin
işletmelerden daha hassas beklentileri, işletmelerin de pandemi süreci yönetimi ile ilgili vaatleri
olduğu belirlenmiştir. Ancak konaklama işletmeleri tarafından yetkili birimlerce belirlenmiş
pandemi kurallarına sözlü ya da yazılı şekilde beyan edilmesine rağmen uyulmaması ve
beklentilerin karşılanmaması sonucu, tüketiciler deneyimlerini olumsuz olarak değerlendirmiş
ve bu durumu Tripadvisor üzerinde yorum yaparak paylaşma gereğini duymuşlardır. Çünkü,
Erdem ve Yay (2017) tarafından da belirtildiği gibi tüketiciler genellikle işletme yönetimine
iletilen olumsuz bildirimlerin çözümsüz kalacağını düşünmekte ve çevrimiçi ortamları daha
güvenilir bulmaktadır. Tüketiciler ve işletme tarafından yetkili birimlerce belirlenen pandemi
kurallarına uyulmaması, hizmet kalitesinin düşmesi fakat buna karşılık fiyatların yükselmesi,
tatil sırasında yaşanan olumsuzlukların otel yönetimine bildirilmesine rağmen dikkate
alınmaması, sürecin zorluğunun (personel sayısının azlığı nedeni ile ortaya çıkan bıkkınlık,
yorgunluk vb.) çalışan davranışlarına yansıması tüketicilerin deneyimlerini olumsuz
yorumlamalarına sebep olmuştur. Satın alma kararını güçte olsa veren ve seyahate çıkan
turistlerin pandemi sürecinde beklenti düzeyinin en yüksek olduğu konu, temizlik, hijyen ve
sosyal mesafenin korunmasına ilişkin düzenlemelerdir. Araştırma kapsamında elde edilen ve
olumsuz yorumların içeriğini oluşturan, temizlik, hijyen, sosyal mesafe, düşük kapasite ile
hizmet verileceği beyanı, yeme içme imkanları, hizmet kalitesinde düşüş, personel davranışları
gibi konular Demir ve Türkmen (2020), Mehta vd. (2021), Efendi (2021) bulguları ile benzerlik
göstermektedir.
Edwardson (1998) tarafından da vurgulandığı gibi, konaklama işletmesinden aldığı hizmetten
memnun olmayan tüketicinin sinirli, rahatsız, hayal kırıklığına uğramış gibi duygular
hissetmektedir ve tüketicide bu tip duyguların oluşmasına neden olan işletmelerin varlığı
sürdürülebilir değildir. Dolayısı ile işletmelerin en önemli amaçlarından biri de benzersiz bir
tüketici deneyimi yaratma olmalıdır. Mutlu ayrılan kişi, tekrar ziyaret, tavsiye, olumlu ağızdan
ağıza paylaşım davranışlarında bulunur ki bu durum istenen örgütsel çıktılar arasındadır. Bitner,
(1992), hijyen, havalandırma, mesafe gibi çevresel unsurların işletmeler tarafından kolaylıkla
kontrol edilebildiğini ifade etmektedir. Özellikle pandemi sürecinde tüketicilerin bu tür konulara
daha fazla dikkat ettiğini hatta bu unsurların eksik olmasının şikâyet nedeni olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla, tüketici tarafından riskin yüksek olarak algılandığı hijyen ve mesafe
konularında teknolojik uygulamalardan faydalanılması hem işletmede güvenli ortamı yaratacak
hem de tercih edilebilirliği arttıracaktır (Shin ve Kang, 2020). Ayrıca örgütlerin bu konularda
gerekli hassasiyeti göstermesi sadakat ve tavsiye davranışlarını ortaya çıkarabilmektedir.
Tüketici beklentilerinin doğru saptanarak uygun ürünlerin sunulması deneyimlerin olumlu
sonuçlanmasını sağlayacaktır. Araştırma bulguları açıkça göstermektedir ki, fiziksel ve sosyal
etkileşimin yüksek olduğu konaklama işletmelerinde çalışanların bilgisi, ilgisi, istekli hizmet
sunumları ve diğer tüketicilerin davranışları da deneyimin olumlu ya da olumsuz
sonuçlanmasını doğrudan etkilemektedir. Walls vd., (2009) de çalışmalarında konunun önemini
ortaya koymaktadır. Bu durumu göz önünde bulundurarak çalışanlarına gerekli yatırımı yapan,
pandemi dönemi gibi beklenmedik süreçlere hızla uyum sağlayan ve hizmet içi eğitim
programlarını sürekli hale getiren işletmeler büyük ölçüde rekabet avantajı elde edebilirler.
Araştırma kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, olumsuz yorumların dikkate
alınması işletmelerin pazar paylarını korumaları ve genişletmeleri noktasında önem arz
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etmektedir. Bu bağlamda araştırma, pandemi gibi hassas bir dönemde konaklama işletmelerine
tüketici deneyiminin olumsuz sonuçlanma sebeplerini sunarak farkındalık oluşturmayı
amaçlamaktadır. Deneyimini olumsuz olarak nitelendiren tüketici yorumlarının dikkate
alınması, çözüme yönelik davranışlar geliştirilmeye çalışılması ve işletmelerin varlıklarının
sürdürülebilirliğine yönelik öneriler sunulması çalışmanın özgünlüğünü ve alan yazına katkısını
oluşturmaktadır.
Her araştırma gibi bu araştırmanın da sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmanın pandemi
döneminin sadece belli bir kısmını kapsaması, yalnızca olumsuz yorumların detaylandırılması,
nitel araştırma yönteminden faydalanılması ve örnekleme yalnızca yerli turistlerin dâhi edilmesi,
araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Araştırmanın daha geniş bir zaman dilimini
kapsayacak şekilde, farklı bir örneklem üzerinde ve farklı yöntem ya da tekniklerle tekrarlanması
mümkündür.
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Öz
Anadolu geçmişte birçok eski medeniyete ev sahipliği yapmış ve farklı uygarlıklardan kalan
somut kültürel mirasların oldukça fazla sayıda olduğu ve geniş bir alana yayıldığı bir konumda
bulunmaktadır. Soyut ve somut özelliği bulunan kültürel mirasların korunması ve gelecek
kuşaklara aktarılması ülkemizin turizm ve kültür konularındaki gelişmişliğinin bir göstergesi
durumundadır. Kültürel mirasın somut öğelerinin korunmasına yönelik stratejilerin
geliştirilmesi bu çalışmanın ana amacını açıklamaktadır. Bu amaca yönelik olarak somut kültürel
miras varlıklarının sorunları ve bu sorunların çözüm önerileri ile ilgili 16 katılımcı ile
gerçekleştirilen mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş, “sorunlar” ve
“öneriler” olmak üzere iki ana konu halinde tartışılmıştır. Elde edilen bulgular çoğunlukla eğitim
sisteminin düzeltilmesi yönünde olup kültür ve miras derslerinin ilkokul seviyesine indirilmesi
gerektiği ayrıca vandalizm sorununa karşı caydırıcı cezaların verilmesi yönündedir.
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Abstract
Anatolia has hosted many ancient civilizations in the past and is located where tangible cultural
heritages from different civilizations are abundant and spread over a wide area. Therefore, the
preservation of cultural heritage with intangible and tangible features and their transfer to future
generations is an indicator of the development of our country in tourism and culture. Therefore,
developing strategies for protecting tangible elements of cultural heritage explains the primary
purpose of this study. For this purpose, the data obtained from the interviews with 16 participants
about the problems of tangible cultural heritage assets and the solution proposals of these
problems were subjected to content analysis and discussed in two main topics as “problems” and
“suggestions”. The findings are primarily in the direction of improving the education system,
and that culture and heritage courses should be reduced to the primary school level, and
deterrent punishments should be given against the problem of vandalism.
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GİRİŞ
Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik stratejiler günümüzde
turizm ve boş zaman yönetimi alanlarında çalışma yapan araştırmacıların önemle üzerinde
durdukları hususlardır. Turizm değişim temelinde oluşan değişim faaliyetlerinin bir bütünü
olarak kabul edilmektedir. Bu değişimde rol sahibi olan hasret duygusunun artması,
küreselleşme ve sosyal değişimin de içinde yer aldığı olaylar turistik tüketicileri kitle turizmden
ayırarak öğrenme amacı güden tatil faaliyetlerine yöneltmeye başlamıştır (Aliağaoğlu, 2004: 52).
Turistik tüketicinin öğrenme duygusu ile kültür turizmine yönelmesi hali hazırda kabul gören
kültür varlıklarının yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen yapı ve kalıntıların da gün yüzüne çıkmasına
olanak sağlamaktadır.
Bir bölgenin kent kimliğini etkileşimde bulunduğu doğal ve beşeri faktörler oluşturmaktadır.
Doğal faktörleri bölgenin coğrafi özelliği, doğal çevreden oluşan kimlik elemanları ve depremler
olarak sıralarken beşeri faktörlere sahip olunan kültürel değerler, bölgenin mimarisi, sosyal
yapısı, içinde yaşattığı uygarlığı, gelenek görenekleri, ilk yerleşim anından günümüze gelene
kadar geçirmiş olduğu evrensel durumu, başka kültürlerle olan iletişimi ve savaşlar örnek olarak
gösterilebilir (Önem ve Kılınçaslan, 2005; Kaypak, 2010; Topçu, 2011).
Hızlı bir biçimde artan kültürel alanların ve izlerin oluşturduğu kent kimlikleri, bölgenin
gelişmesine ve kendini tanıtmasına katkı sağlamaktadır (Kurtar ve Somuncu, 2013). Kendi
kültürlerinin dışında farklı kültür ve medeniyetleri öğrenmek isteyen turistik tüketicilerin
kültürel çekiciliği olan bölgeleri tercih etmesi bölgenin kültürel turizmini canlandırarak gelir
açısından kazanç sağlamasında büyük bir rol oynamaktadır (Uygur ve Baykan, 2007: 33).
Kültürel mirasın turizm aktivitesindeki gelir sağlayıcı rolünü irdeleyen araştırmacılar kültürel
mirasa sahip destinasyonların doğru kullanımı ile turizme kazandırılmasının bölge ve ülke
ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirtmişlerdir (Er veBardakoğlu; 2016). Kendine has
bir kişilik oluşturmayı başaran destinasyonlar çok sayıda turist çekmekte ve bu durumun yerel
ekonomiye katkısı azımsanamayacak derecede olumlu sonuçlar doğurmaktadır (Özdemir, 2007;
Göğebakan, 2015; Atsız ve Kızılırmak, 2017). Bölgenin sahip olduğu kaynakların tanıtımının ve
pazarlamasının yapılması, turistik tüketicinin ilgisini çekerek bölgeye doğru seyahat ve turizme
yönelik motivasyonunun artmasını sağlamaktadır (Subaşılar, 2007: 2).
Bölge ekonomisine katkıda bulunan kültür miraslarının korunması ve gelecek nesillere
aktarılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir (Yıldırım-Saçılık veToptaş, 2017).
Kültürel miraslar sanatsal veya bilimsel öneminden ziyade insanlığın ortak mirası konumunda
olduğu için korunması zorunlu bir durum haline gelmiştir. Günümüzde kültürel çeşitliliği ve
kültürlerarası diyaloğu arttıran kültürel miras 2001 tarihinde UNESCO tarafından yaratıcılığın
kaynağı olarak gösterilmiştir (İSMEP, 2014). Kültürel miraslar günümüze kadar gelerek aktardığı
bilgiler ile belgesel değerlere sahiptir. Geçmiş zamana ait bilgilerin somut belgesi niteliğinde olan
miraslar kültürün tarihsel değerini oluştururken kendine özgü mimari ve estetik kalıntılara sahip
olması ve ekonomi değerini yükseltmesiyle kültürel mirasların neden korunması gerektiğinin
sebepleri arasında yer alır (Kuşçuoğlu ve Taş, 2017).
Alan yazında yapılan çalışmalarda kültürel varlıkların korunmasında kamunun rolü (Tören vd.,
2012), kültürel varlıkların korunmasına yönelik projelerde karşılaşılan zorluklar ve çözüm
önerileri (Çelik vd., 2018) kültürel mirasın korunma yapısından çevresel ve beşeri sıkıntılar (Özlü
ve Kaleli, 2019), kültürel miras projelerinin planlama hataları (Güngör, 2016), kent kimliğinin bir
unsuru olan milli parklarda insan eliyle yapılan tahribatlar (Yılmaz vd., 2005) gibi çalışmalar öne
çıkmaktadır. Literatürde az sayıdaki çalışmanın ışığında kent kimliğinin bir parçası olan kültürel
miras kaynaklarının etkin bir biçimde korunabilmesi noktasında daha etkin çözüm ve öneriler
geliştiren araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.

2276

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2274-2299.

Bu çalışmanın amacı Eskişehir bölgesinde bulunan Unesco Dünya kültür mirası listesinde yer
alan Yazılıkaya anıtının sürdürülebilir koruma stratejilerini irdelemek ve bu anıtla ilgili şu ana
kadar yapılmış çalışmaların etkinliğini araştırarak, sürdürülebilir koruma stratejileri
geliştirilmesi yönünde fikirleri ortaya koymaktır. Bu amaçla Eskişehir ilinde kültürel mirası
anıtlarını koruma konusunda farklı alanlarda uzman olan paydaşlarla görüşmeler
gerçekleştirilmiş ve anıtın sürdürülebilir koruma stratejileri ile söz konusu stratejilerin efektif bir
biçimde uygulanması için öneriler geliştirilmiştir. Çalışma kültürel miras alanındaki
araştırmacılar ile boş zaman yönetimi ve kültürel koruma konularındaki saha uzmanlarına bir
kaynak olacağı düşüncesiyle hazırlanmıştır.

SOMUT OLAN KÜLTÜREL MİRAS VARLIKLARI
Kültürel miras, görebildiğimiz, dokunduğumuz, hissedebileceğimiz ve yaşayabileceğimiz öğeler
içerir. Bunlardan bazıları somut kültürel miras, bazıları ise somut olmayan kültürel miras olarak
adlandırılır (Kirshenblatt-Gimblett, 2004). Başka bir deyişle, günümüzde kullanılan kültürel
miras kavramı, “hem binalar, kırsal manzaralar, köyler, şehirler, sanat koleksiyonları, müze
eserleri, tarihi bahçeler, el sanatları, antik objeler gibi somut unsurları hem de inançlar, adetler,
törenler, ritüeller, folklor ve dans gibi somut olmayan unsurları içermektedir (Timothy, 2011).
Kültürü koruma ve sürdürülebilirliğinin sağlanması üzerine gerçekleştirilen çalışmaların
durağan ve dinamik kavramlar çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Bu iki kavramın kültür
mirası üzerinden değerlendirmesinde somut kültür miraslarının durağan, somut olmayan kültür
miraslarının ise dinamik olduğunu görmek mümkündür. Bu iki ayrım sebebi ile somut ve somut
olmayan kültürel miraslarının koruma ve yaşamının devamlılığı üzerine yapılan çalışmalar
arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır (Basat, 2013). Kültür mirası önceki nesillerden soyut ve
somut olarak ele alınır. Bir kültüre ait yaşam tarzı, gelenek ve görenekler, ibadet şekilleri soyut;
arkeolojik alanlar, bölgeye ait yemekler ve giysiler somut unsur olarak ifade edilmektedir (Bahçe,
2009). Somut ve somut olmayan ürünlerinde hem geçmişi hem de bugünü taşıyan kültürel miras,
insan yaşamının özünü oluşturmaktadır (Guripek, 2020). Kültürel mirasın korunması ulusların
ve bir bütün olarak dünyanın kültürel ve sosyal değerlerinin sürekliliğine katkıda bulunur
(Rusalić, 2009). 1972 yılında ortaya çıkarılan dünyadaki kültür ve doğal miraslasın korunmasına
ilişkin sözleşme dikkate alındığında, kültürel mirasın anıtları, yapı topluluklarını ve sit alanları
içerdiği görülmektedir (Ürün, 2016).
• Anıtlar: Bunlar tarih, sanat veya bilim açısından istisnai evrensel değere sahip mimari
eserlerdir; heykel ve resim alanındaki başyapıtlar; arkeolojik unsurlar veya yapılar, yazıtlar,
mağaralar ve elementlerin birleşim yerleri.
• Topluluk Oluşturma: Mimari, uyumluluk veya arazi üzerindeki konumları nedeniyle tarih,
sanat veya bilim açısından istisnai evrensel değere sahip ayrı veya birleşik yapı topluluklarıdır.
• Siteler: Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik açıdan istisnai evrensel değere sahip
insanın eserleri veya doğa ve insanın ortak eserleri ve arkeolojik sitelerdir.

Kültürel Miras Varlıklarında Koruma Faaliyetleri
Koruma, kültürel mirasın oluşmasına sebep olan geçmiş tarihin ve yaşanmışlığım bilinmesi, var
olan malzemelerin ve yapıların gerektiği şekilde ve koşullarda saklanması, yıpranmış yapıların
yenilenmesi ve iyileştirilmesi adına yapılan tüm çabalar olarak tanımlanmaktadır (Taş ve
Kuşcuoğlu, 2017). Oluşacak tehlikelere karşı kollamak, yapının veya herhangi bir nesnenin
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ömrünü uzatmak ve yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürmek, geçmişe ait çevresel, estetik,
ekonomik değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kültürel mirasların korunmaya
ihtiyaçları vardır (Yıldırım, 2017). Kültürel mirasın korunması ve yenilenmesi zarar görmüş
yapıtların işlenmesi ile mümkündür. (Dinçer ve Ertuğrul, 2000).
-

Gençleştirme: Fiziksel mekânın canlılığını arttırmak amacı ile yapısal değişikliklerde
bulunmak,

-

Rehabilitasyon: Değerini kaybetmiş yapının eski haline geri getirilme çabası,

-

Renovasyon: Eski yapıtları yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlemek,

-

Restorasyon: Yapının orijinal halini bozmadan fiziksel yapının iyileştirilmesi,

-

Rekonstrüksiyon: Fiziksel mekânın mevcut durumunu önceki dönemin belirli
durumuna en yakın hale getirmektir.

Uluslararası önem taşıyan, korunmaya ihtiyaç duyulan ve kendiliğinden oluşan doğal değerlere,
anıtlara ve sitlere Dünya Mirası statüsü tanınmaktadır. 2019 yılı itibariile Dünya genelinde 1121
kültürel ve doğal varlığın kayıtlı olduğu UNESCO Dünya Miras Listesi’ni farklı sayılarda
kültürel ve doğal miraslar oluşturmaktadır (Brumann ve Gfeller, 2021). Koruma konusunda
yapılan en önemli hata kültürün satılmasıdır. Kültürel mirasın sadece yabancı ziyaretçilere
satmak için korunması kesinlikle yanlış bir strateji olmakla birikte bu stratejinin başarılı başarısız
olacağının yanında kültürel mirasın yozlaşmasına ve sahteciliğine yol açarak herkesi mutsuz ve
fakir hale getireceği ifade edilmektedir (Taylor, 2004).
Kültürel mirasının korunmasıyla ilgili dünya çapında birçok çalışma yapılmıştır. İlk yapılan
çalışma 1931 tarihinde kabul edilen Atina Tüzüğüdür. Bu Tüzüğün asıl amacı anıtsal eserleri,
tarihi ve sanatsal yapıların, resimlerin, heykellerin, tarihi arkeoloji ve taşınabilir varlıkların
korunmasıdır. Ardından 1954 tarihinde Lahey Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme ile silahlı
çatışma halinde kültürel varlıkların korunması amaçlanmıştır. Lahey Sözleşmesinden sonra
tarihi yerlerin korunması ve iyileştirme çalışmasını kapsayan Venedik Sözleşmesi 1964 tarihinde
imzanlanmıştır. 1972 tarihinde yapılan Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi
ise insan eli ile inşa edilen alanları yanı sıra doğa ile insanın birlikte oluşturduğu eserleri
kapsamaktadır. Bu sözleşme de kültürel ve doğal misarları tanıma, koruma, restore etme, sunma
ve gelecek nesillere aktırma düşüncesi hâkimdir. Kültürel mirasın korunması konusunda birçok
sorun ile karşı karşıya kalmak mümkündür. Mirasların korunmasında karşılaşılan yeni sorunları
ele alan ve bütünleşik bir koruma prensibi olan Avrupa Mimarı Miras Sözleşmesi 1975 tarihinde
gerçekleşmiştir. Aynı tarih içinde yapılan Amsterdam Bildirgesinde “geçmişimiz için bir
gelecek” sloganı ile koruma bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. UNESCO tarafından
gerçekleştirilen Riske Hazırlık Raporunun ardından ICOMOS tarafından imzalanan kültürel
mirası risk altından kurtarmak üzere kurumlar arası görev gücü toplantısı 1992 tarihinde Riske
Hazırlık Raporu ile yapılmıştır. 1995 tarihinde gerçekleştirilen Kültürel Varlıkların Riske
Hazırlanması Sempozyomu, Kobe’de meydana gelen depremin ardından kültürel varlıkların
risklere karşı hazır hale gelmesini konu almıştır. Son olarak 1999 tarihinde yapılan ICORPUluslararası Risklere Hazırlık Komitesinde kültür mirasına yönelik doğal ya da insan kaynaklı
risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar mevcuttur (İSMEP, 2014).

Kültürel Miras Varlıklarının Korunmasının Önündeki Engeller
Koruma altına alınan kültür ve tabiata yönelik miras unsurlarının yaşamın farklı olaylarından
etkilenen risklerden olumsuz bir biçimde etkilendiği söylenebilir. Accardo ve arkadaşları (2003)
bu riskleri üç farklı kategoride incelemişlerdir. Bu ayrıma göre ilk kategori doğal felaketler,
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özellikle tarihi ve/veya eski bir yapının sağlamlığını etkileyebilir. Kültürel mirasa yönelik
statik/yapısal riski vurgulamak için en çok etkileyen doğal felaketler deprem, heyelan, sel, kıyı
hareketleri, volkanik patlamalar gibi aktivitelerdir (Wang, 2015; Andretta vd., 2016). Bu
aktiviteler önceden kısmen de olsa tahmin edilebildiği gibi dünya üzerinde bu tip aktivitelere
şehir ve bölge planlama açısından hazırlıklı olan ülkelerin sayısı oldukça azdır. Accardo ve
arkadaşlarının (2003) ifade ettiği ikinci tip risk ise doğal olayların yapının üzerinde bıraktığı
bozulmaları ve aşınmaları kapsamaktadır. Bu tip riskte kültürel mirasın erozyon, sel ve mikro
klima koşullarında yaşanan ve yapının özgünlüğünü bozan aktiviteler söz konusudur. Bu alanda
geliştiren yapısal koruma donanımları ile ülkeler kültürel mirasa yönelik değerlerine bakım
yapmaktadırlar.
Kültürel mirasın korunması yönündeki üçüncü ve en önemli risk beşeri faktörlerden
kaynaklanmaktadır. Bu risk kendi içinde bilinçili (kasıtlı) olarak verilen zarar ile bilinçsiz olarak
verilen zarar olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Kasıtlı olarak verilen zararlar içerisinde;
eser kaçakçılığı, izinsiz kazı çalışması, vandalizm, bakımsızlık, terör ve savaş örnekleri verilirken
şuursuz verilen zararlara ekin ekmek, taş çıkartmak, toprak çekmek gibi örnekleri vermek
mümkündür (Dönmez ve Yeşilbursa, 2014). Kültürel mirasa bilinçsiz olarak zarar verilmesinin
en çok bilinen örnekleri arasında; bölgedeki savaşlar, siyasi çekişmeler ve politik istikrarsızlık
bulunmaktadır. Bir bölgede meydana gelen siyasal düşüncelerin çatışması ile oluşan iç savaşlar
sonucu bölge halkının yaşadığı yeri terk etmesi iç göçlerin artmasına sebep olmakta ve siyasal
olayların şiddete dönüştüğü politik olaylarda var olan kültürü yıkmak düşüncesi ile zarar verilen
ilk yer tarihi ve kültürel alanlar olmaktadır (Çakır, vd., 2016). Bununla birlikte ülke ekonomisinin
canlanması için bölgenin korunması, kültür miraslarının en iyi şekilde muhafaza edilmesi ve
ziyaretçilerin tatmin düzeyinin arttırılması uzun vadeli ekonomik gelişimin sağlanmasına fayda
sağlamaktadır (Okuyucu ve Somuncu, 2013).

Yazılıkaya Anıtı ve Koruma Önlemleri
Eskişehir’in Han ilçesine bağlı Yazılıkaya köyünde bulunan Yazılıkaya (Midas) anıtı 17 metre
yükseklikte ve 16,50 metre genişliğe sahip, adını üzerinde bulunan yazılardan alan ve Frig Kralı
Midas’a dayandığı için Midas anıtı olarak da isimlendirilen bir kültürel mirastır (Tören vd., 2012;
Kavak, 2019). Kültürel önem taşıyan bu anıt ilgisizlik ve doğal koşullar nedeni ile anıtın ismini
almasına sebep olan üzerindeki yazılar zamanla silinmeye yüz tutmuştur (Güngör vd., 2005).
Koruma tedbirleri alınmadan düz toprak üzerinde duran Yazılıkaya anıtı, fiziksel ve biyolojik
etkenlerin yanında insan faktörü etkenleri ile bozulmalara ve deformasyonlara uğramaktadır.
Anıtın tahribine yol açan faktörler arasında biyolojik sebepler (Avşar, 2018), yağmur sularının
anıtı aşındırması ile üstündeki yazıların silinmeye yüz tutması (Güngör vd., 2005), anıtın
kenarlarından çıkan zararlı otlar ve kırlangıç kuşlarının sürü şeklinde gelip yuvalama
işlemlerinden sonra göç sırasında çevreye bıraktıkları kirlilikler (Polat ve Avşar, 2020)
bulunmaktadır. Bu mirasın kültürel değerini geri planda bırakan faktörlerin detaylandırılması
için atılan ilk adım “Yazılıkaya Midas Vadisi Eskişehir/Han-Seyitgazi 2017 Yılı Çalışmaları” adı
altında olmuştur. Çalışma kapsamında yapılan ilk araştırma farklı kültürlerin kalıntısını taşıyan
Midas Kalesinde gerçekleşmiş ve bu alanda 1936-1939 tarihleri arasında İstanbul Fransız
Arkeoloji Enstitüsünün yapmış olduğu kısa süreli kazılar ile 1948-1951 tarihleri arasında yine
İstanbul Fransız Arkeoloji Enstitüsü tarafından o alanda temizlik çalışmalarının yapıldığı
belirtilmiştir. Ardından Sarnıç ve anıtlar çevresini kapsayan bir başka temizlik çalışması 19901993 tarihleri arasında Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yapıldığı
tanımlanmıştır.
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Frig vadisinde kültürel miras olan birçok anıt varken günümüze kadar yapılan koruma
projelerinin ağırlıklı olduğu Yazılıkaya anıtıdır. 1983 yılından itibaren yapılan çalışmaların
aksiyona geçmesi konusunda sorunlar yaşanmış, gerçekleştirilmek istenen projeler, hazırlık
aşamasından öteye geçememiştir (Polat ve Avşar, 2020). 2013 tarihine kadar koruma adı altında
atılan adımların ve yapılan projelerin tamamı yetersiz kalmış ve olumsuz sonuçlanmıştır. Kabul
edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım bütçesiyle hayata geçirilen yegane proje “Midas
Anıtı Rölöve ve Restitüsyon Projesi” olmuş ve 2016 yılında tamamlanmıştır (Avşar, 2018). Bu
proje kapsamında yapılan iş Yazılıkaya anıtı üzerindeki çatlakların doldurulup temelinin
sağlamlaştırılması olmuştur. Çıngay ve arkadaşlarının (2017) yapmış oldukları çalışmada
anıtların insan ve doğa tahribi ile karşı karşıya olduğu gözlemlenmiştir. İncelemede 1130 adet
bitki türü örneği toplanmış yapılan teşhisler ile 477 tür ve tür altı taksondan oluşan floristik listesi
oluşturulmuştur. Yazılıkaya anıtı çevresi ve Frig vadisinde en az endişe verici tehdit
kategorisinde olan taksonlar gözlemlenmiş bunun sonucunda risk alanının çok düşük olduğu
raporu tutulmuş. Bölgedeki bitki örtüsünün etkisi ile sürü halinde gelen ve göç sırasında anıta
zarar veren kuş problemini inceleyen Ali Osman Avşar (2018) kuş dışkılarının oluşturduğu tuz
kristalleşmesinin anıta zarar veren en yıkıcı olay olduğunu raporunda belirtmiştir. Bölgede
hakim olan hava koşulları ile zarar gören anıt tüflerini inceleyen Topal ve Sözmen (2000) anıtın
alt kısmını beyaz üst kısmını pembe tüflerin oluşturduğunu belirtmişler ve tüf yapısının donmaçözülme olaylarından olumsuz etkilendiği sonucuna varmışlardır.

Literatürde Yapılan Çalışmalar
Kültürel miraslar ve korunması hakkında yapılan araştırmaların turizm alanında kısıtlı olduğu
görülmektedir. Bunun en önemli sebebi yapılan çalışmaların farklı disiplinlerin kendi alanlarına
göre teknik çalışmalar yaptığı ve ortak çalışmaların eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir.
Literatür taramasında yapılan çalışmalarda korumaya yönelik engeller (Erdoğan ve Çetinkaya,
2019), koruma esnasından yapılan stratejik hatalar (Tören vd., 2012; Tabak vd., 2019), koruma
faaliyetlerinin sürdürülebilirliği (Lewer vd., 2019) korumanın genel yapısı ile ilgili en çok dikkat
çeken çalışmalardır. Bununla birlikte korumanın halk ve yerel yönetimlere indirgenmesini konu
alan çalışmalar sosyal gelişim için bilinç oluşturma ve yaygınlaştırma (Çetin, 2010; Fıtri vd., 2015)
ile yerel halkın ve gelecek kuşakların eğitimi (Mortara vd., 2014; Çelepi, 2016; Sağ, 2018)
konularında yoğunlaştığı görülmektedir. Kültürel mirasın korunmasında günümüzde dünyada
en çok görülen durumlardan bir tanesi ise bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılan tahribatlardır.
Vandalizm olarak tanımlanan bu hareketler konusunda alan yazında yapılan çalışmalarda define
kazıcılığı ve avcılığı (Akkuş ve Efe, 2015), duvar yazıları (Tabak vd., 2019) ile bu faaliyetleri
engellemeye yönelik caydırıcı cezalar (Bhati vd., 2016; Aslan, 2018) gibi araştırma konuları öne
çıkmaktadır. Kültürel mirasın korunmasında turizm ile ilişkili olan farklı disiplinlerde yapılan
çalışmalar hukuk alanında oldukça fazladır. Bu çalışmalar kültürel varlıkların savaşlar, art niyetli
bireyler ya da kurumlar tarafından tahribatı çerçevesinde dünya çapında alınacak önlemlerin
insan hakları temelli bir yaklaşımla çözümlenmesi gerektiğini savunmaktadırlar (Logan vd.,
2012; Casaly, 2016). Zira kültür savaşlarının önemli bir boyutu olarak görülen kültürel, dini,
geleneksel ya da benliğe yönelik farklılıkları simgeleyen anıtları yok etmek, aşırmak ya da zarar
vermek birçok devletin tarihinde yaptığı hatalar olarak görülmektedir (Frey ve Dominic, 2007).
Günümüzde bu hatalar devam ettiriliyor olsa da önlenmesi noktasında uluslararası kurumların
çalışmaları ile kültürel koruma üzerinde önemle durulan konulardan biri haline gelmiştir (Danti,
2015; Meskell, 2018). Turizmin ve kültürel miras konularının koruma tabanlı olarak üzerinde en
çok yapılan çalışmalardan bir diğeri ise yerel yönetimlerin kültürel miras anıtları üzerindeki
olumlu veya olumsuz etkileri konularındadır. Bu çalışmalar kitle turizminin şehirlerde ve
özellikle anıtların ziyaret edilmesi noktasında yarattığı turist baskısı (García-Hernández vd.,
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2017), aşırı turizm hareketleri nedeniyle anıtların ve bulundukları bölgelerin uğradığı zararlar
(Gonzales vd., 2018; Adie vd., 2020) gibi turizmin doğasını zorlayan yüksek yoğunluk yaratan
ziyaretlerin bölgenin ve ziyaret edilen anıtın taşıma kapasitesinin aşılmasıyla ortaya çıkan
konular üzerinde yapılmıştır. Bu araştırmalarda taşıma kapasitesinin optimul düzeyde
tutulabilmesi için gereken stratejiler belirlenerek ilgili bölgesel paydaşlara önerilerin ortaya
konduğu görülmektedir. Kültürel mirasın korunmasında tanıtımın rolünü irdeleyen
çalışmalarda ise mirasın bulunduğu bölgenin tanıtımının yapılmaması (Boiano vd., 2012; Mercan
ve Üzülmez, 2014; Özlü ve Kaleli, 2019) ve kültürel mirasla ilgili yerli ve yabancı yayınların
eksikliği (Şahin ve Özdemir, 2018; Capodieci vd., 2019) ile ilgili araştırmalar bulunmaktadır.
Çetin (2010) yapmış olduğu çalışmada Cumalı Kızık Köyünde Kültüre Miras ve Turizm Algısı
çalışmasında yöre halkının kültürel miras değerinin geliştiği sonucuna ulaşırken aynı zamanda
yörede bulunan kadınların kültür turizmi ve kültürel mirasa olan tutumların erkeklerden daha
üst seviyede olduğunu belirtmiştir. Öte yandan Eskişehir’in kültürel miras varlıklarının
korunmasında kamu kurumlarının rolünü inceleyen Tören, Kozak, ve Demiral (2012) yapmış
oldukları çalışmada kültürü koruma ile ilgili yetkilerin birden fazla merciye dağıldığını
savunmuşlar ve her şehire tüm yetkilerin üstünde toplanacağı Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğünün atanması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Hızla gelişen teknoloji ile kültürel
mirasın teşviğini savunan Boiano, Bowen ve Gaia (2012) Web sayfalarında bulunan blogların
mevcut kültürel odaklı bloglar ve çevrimiçi dergiler için bir uygulama şeklinde uyarlanabileceği
önerisini verirken aynı zamanda web sayfalarına kültürel yerleri ve müzeleri dahil ederek
internet aracılığı ile turist ve mobil uygulama arasında bağ kurulabileceği sonucuna
ulaşmışlardır. Kültürel miras için oyunların daha derinlemesine bilgi sağladığını savunan
Mortara ve diğerleri (2014) web 2.0 teknolojilerinin bir oyun içinde semantiğin benimsenmesi ve
entegrasyonunun yapılmasını ön görmüşlerdir. Tarihi anlamak, olaylar karşısında empati
kurmak ve doğa güzellikleri, kültürel yerleri son teknoloji kullanarak oyun yolu ile öğrenmenin
müfredata girmesi önermişlerdir. Çanakkale bölgesinin coğrafi ürünlerini inceleyen Mercan ve
Üzülmez (2014) bu ürünlerdeki en büyük sorunun tanıtım eksikliği olduğu sonucuna
varmışlardır. Coğrafi ürünlerin tanıtımı için bölgede festivaller ve tadım günlerinin
yapılabileceği önerisini sunan araştırmacılar aynı zamanda bölgenin çeşitli yerlerinde coğrafi
ürün satışı yapılan ofislerin kurulmasını ön görmüşlerdir. Başka bir araştırma ile literatürde yer
alan Fitri ve arkadaşları (2015) hükümet ile halk arasında iki yönlü iletişimin kurulması
gerektiğini savunmuşlar, halka daha yüksek rollerin verilmesi ile kültürel miras bilincinin
gelişeceği sonucuna ulaşmışlardır. Türkiye’de defineciliğin kültürel mirasın korunması
bağlamında değerlendiren Akkuş ve Tamer (2015) definecilik sorununa karşın elde edilen
bulgularda define avcılarının metal dedektör, kazma, kürek ve şiş kullandıkları sonucuna
ulaşmışlardır. Ayrıca kültürel yerlerde dinamit patlatıldığını ve dozer ile toprak araştırması
yapmaktan bile çekinmedikleri belirten araştırmacılar cezaların caydırıcı nitelikte olmadığını ve
bu konuda mevzuatta boşluklar olduğunu belirtmişlerdir. Vandalizm sorununa karşı caydırıcı
cezalar, dış kontrollerin sağlanması, eğitim sistemi, sosyal programlar ve ciddi ihlaller için ceza
adaleti sisteminin tanımlanması gerektiğini savunan Bhati ve Pearce (2016) vandalizme karşı
müdahale stratejilerinin gelişmesi gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Çelepi (2016) somut
olmayan kültürel miras ve üniversite gençliği hakkında araştırma yapmış ve Türkiye’de bulunan
somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik örgün eğitim alanında “Halk Kültürü”
adlı dersin ilköğretim programlarına konulması gerektiğini savunmuş ve milli kültürün okul
seviyesinde tanıtılması ve koruma bilincinin küçük yaşta gelişmesinin çok önemli olduğunu
belirtmiştir. Eğitim alanında yapılan başka bir çalışma ise Sağ (2018) tarafından gerçekleştirilmiş
ve yaptığı çalışmada ebeveynlerin kültürel miras ve koruma bilincinin çocuklar üzerinde
aşılanmasında yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılırken örgün öğretim ile kültürel miras aktarımı ve
kültürel mirasın korunmasına yönelik Türkçe, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya gibi
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derslerde daha fazla kültür içeriğine yer verilmesi gerektiğini savunmuştur. Vandalizm
sorununa değinen Aslan (2018) yapmış olduğu çalışmada vandalizm ile karşı karşıya kalan yerel
halkın bu durumdan ötürü hüzün ve korku yaşadığı sonucuna ulaşmış aynı zamanda kültürel
varlıklar üzerine uygulanan vandalizm davranışının belirli kesimler üzerine cesaret vererek bu
yola teşvik ettiğini savunmuştur. İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri internet sitelerinde
Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras ürünlerinin tanıtılması üzerine araştırma yapan Şahin
ve Özdemir (2018) yapmış oldukları çalışma ile 81 ilin internet sitesini araştırmış, illerin internet
siteleri tek tek incelenmiş ve sadece Antalya bölgesinin tam anlamı ile SOKÜM unsurlarına yer
verdiği onun dışında kalan illerin tanıtım konusunda zayıf olduğu savunmuşlardır. Turizm
alanında vandalizm sorununu ele alan Tabak, Samur ve Yılmaz (2019) Nevşehir bölgesini örnek
olarak ele aldıkları çalışmada tarihi eserlere verilen zararların sonuçlarını irdelemişlerdir.
Çalışmada tarihi ya da doğal eserlerin genelde insan eliyle uğradıkları tahribatlar ve bu
tahribatların önlenmesi konusunda yapılan çalışmaların kurumsal yetki karmaşası sebebiyle
yeterince gerçekleştirilemediği sonuçlarına ulaşmışlardır. Ani bölgesini araştıran Özlü ve Kaleli
(2019) bölgede güvenlik eksikliği sonucu kaçak kazıların meydana geldiğini belirtmişler ayrıca
bölgenin tanıtım eksikliği ile gelişigüzel yapılmış restorasyon sorununlarının çözülmesine
yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Unesco Dünya kültürel miras alanları ve koruma sorunlarını
Konya Çatalhöyük örneği ile ele alan Erdoğan ve Çetinkaya (2019) farklı mesleklere ait
uzmanların biraraya gelerek yeni stratejilerin oluşturulmasını önerirken yerel halk ve personel
bilgilendirilmesini gerekli görmüşlerdir.

YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı Eskişehir bölgesinde bulunan ve Unesco Dünya kültür mirası listesinde yer
alan Yazılıkaya anıtının sürdürülebilir koruma stratejilerini irdelemek ve bu anıtla ilgili şu ana
kadar yapılmış çalışmaların etkinliğini araştırarak, sürdürülebilir koruma stratejileri
geliştirilmesi yönünde fikirleri ortaya koymaktır. Bu amaca bağlı olarak, çalışmanın cevap
aradığı temel sorusu “somut olan kültürel miras ürünlerinin koruma önlemleri etkin olarak
gerçekleştirilmekte midir?” şeklinde belirlenmiştir. Çalışmanın keşfe dayalı bir amacı
bulunduğundan Yazılıkaya anıtının bulunduğu bölgede yapılan incelemeler sonucunda
araştırmacıların temel soruyu yanıtlamak üzere geliştirdiği altı adet mülakat sorusu konu ile ilgili
uzman kişilere internet üzerinden çevrimiçi görüşme yaparak sorulmuş ve alınan cevaplar içerik
analizine tabi tutulmuştur.
Bu bölümde çalışmada kullanılan nitel araştırma yöntemi ile ilgili olarak tasarım basamağından
verilerin analizine kadar farklı süreçlerde hangi yaklaşımların kullanıldığı, nasıl karar verildiği
ve uygulamaların mantığı ayrıntılı bir biçimde açıklanmaktadır. Bu çalışmanın genelinde verilen
bilgiler, araştırmanın tam olarak ifade edilebilmesi amacıyla Tracy (2010, 2019) çalışmalarında
sıklıkla üzerinde durduğu “Sekiz Büyük Çadır” modeli içerisinde bulunan faktörler esas alınarak
hazırlanmıştır. Bu modele göre bir nitel araştırmanın şüphelerden uzak ve etkin olabilmesi için
sekiz faktör bulunmaktadır. Bu faktörler; (a) değerli konu, (b) zengin titizlik, (c) samimiyet, (d)
güvenilirlik, (e) rezonans, (f) önemli katkı, (g) etik ve (h) anlamlı tutarlılık, şeklinde ifade
edilmektedir (Tracy, 2010).

Araştırmanın Tasarımı
Nitel araştırmaların tasarımı sürecinde çalışmanın deseni ile araştırmanın sorusu arasındaki ilişki
deseni oluşturan felsefi değerler dizisi ile açıklanmaktadır. Bu çalışma olgu bilim yaklaşımıyla
tasarlanmıştır. Olgu bilim (Fenomenoloji) kullanılan bir çalışmanın tanımı, bireylerin “ne”
deneyimlediklerini ve “nasıl” deneyimlediklerini içerir (Moustakas, 1994). Anahtar ölçütler, bir
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kavramın doğası ve anlamı üzerine odaklanmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada somut
kültürel mirasın koruma olgusunu en başından itibaren oluşturan ve sürdürülebilir bir biçimde
geliştiren bireylerin bu olguyu yaşadıkları farklı süreçlerde, gezdikleri farklı kültürel miras
bölgelerinde elde ettikleri deneyimlerin anlamlarının açıklanması üzerine kurulmuştur (Annells,
1999). Fenomenoloji felsefi bir bakış açısı olarak görülmesinin yanı sıra nitel yönteme dair bir
yaklaşım olarakta kabul edilir. Psikoloji, sosyoloji ve sosyal hizmetler gibi sosyal bilimlerin alt
disiplinlerinde uzun zamandır kullanılmaktadır (Creswell ve Poth, 2018). Fenomenoloji,
insanların öznel deneyimlerine ve dünyaya ilişkin yorumlarına odaklanmayı vurgular (HesseBiber ve Leavy, 2006). Araştırmacılar konu hakkındaki kendi kısıtlı deneyimlerinden ortaya çıkan
sorunları konu ile ilgili farklı uzmanlık alanlarından uygulamacı ve akademisyenlere yönelterek
sorunları belirlemek, çözüm önerileri ve stratejiler geliştirmek amacıyla olgu bilim yaklaşımını
kullanmışlardır.

Örneklem Grubu
Örneklem somut kültürel mirasa yönelik anıtları ziyaret etmekten hoşlanan ve bu ziyaretleri
esnasında gözlemledikleri sorunlara çözüm arayan turistler olarak belirlenmiştir. Mülakat
soruları Yazılıkaya anıtını ya da diğer somut kültürel mirasları ziyaret eden ve konu
hakkındafarklı disiplinleri ilgilendiren kavramları üzerinde bilgi ve deneyime sahip olan
katılımcılara yöneltilmiştir. Bu çalışmada örnekleme tekniği olarak “Amaçlı Örnekleme”
seçilmiştir. Bu teknikte araştırmacı potansiyel katılımcılardan hangisinin konu hakkında daha
bilgili olacağına karar vererek yargılarına dayalı bir şekilde örneklem grubunu belirlemektedir
(Small, 2009). Amaçlı örnekleme olgu bilim çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla
birlikte araştırmacının çalışmanın yapıldığı bölge ve kültürel miras ürünleri hakkında detaylı
fikirlerine, araştırılan kültürel miras ve çevresindeki yapıların özelliklerini iyi bilmesine ve söz
konusu kültürel mirasın sorunları hakkında olguyu en iyi derecede ortaya koyabilme
yeteneklerine bağlı olarak zengin içerikleri yakalamasını sağlamaktadır (Patton, 2015; Padget,
2017). Çalışmada “Amaçlı Örnekleme”tekniğinin kullanılmasının altında yatan neden ise somut
kültürel mirasın korunmasına yönelik sorun ve çözümler ile alakalı farklı disiplinlerden gelen
katılımcıların özgün fikirlerine ulaşma çabasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışma farklı
akademik disiplinlerden gelen katılımcılardan toplam 16 birey ile gerçekleştirilmiştir. Olgu bilim
yaklaşımında nitel araştırmanın kalite faktörü ön plana çıktığından dolayı görüşme yapılan
katılımcıların verdikleri bilgilerin uygun bir çerçeve oluşturması durumunda örneklem
grubunun yeterli seviyeye gelmesi çalışmadaki katılımcıların verdikleri bilginin kalitesine bağlı
olmaktadır. Bazı çalışmalarda 5 birey yeterli olabilirken, diğerlerinde konunun çerçeve
genişliğine bağlı olarak bu sayı 25 ve hatta 30 katılımcıya kadar yükselebilmektedir (Crouch
veMckenzie, 2006; Creswell, 2007; Neuman, 2011; Creswell ve Poth, 2018). Olgu bilim
araştırmalarında konunun açıklanması kriterine bağlı olarak 12 katılımcının örneklem için yeterli
olacağı savunulmaktadır (Giorgi, 2009; Gentles vd., 2015). Olgu bilim yaklaşımını kullanan
çalışmalarda doygunluk (Saturasyon) bir kriter olarak kabul edilmemekte, bunun yerine
araştırmanın derinliği ön plana çıkmaktadır (Van manen, 2016). Turizmin somut kültürel
mirasının korunması konusunda öncelikle turist rehberlerinin fikirleri alınmış, ortaya çıkan
sorunlar ve çözümleri hakkında turizm coğrafyası, turizm işletmeciliği, psikoloji, sosyoloji,
eğitim ve teknik yenileme konularında uzmanlaşmış, alana yönelik çalışanlar ve akademisyenler
ile devam edilerek konunun turizm alanında kalan kısmına yönelik veriler elde edilmiştir.

2283

Serdar EREN ve Tansu Elif DİNÇ

Araştırmacıların Çalışmadaki Rolü
Bir nitel çalışmada okuyucuya verilmesi gereken en önemli yöntem bilgilerinden bir tanesi
çalışmayı yapan araştırmacıların konunun neresinde durduklarının tam olarak aktarılmasıdır
(Marshall ve Rossman, 2016). Bu çalışmanın deseninde olgu bilim yaklaşımı kullanıldığından
dolayı, araştırmacılar belirli bir olgunun diğerleri tarafından nasıl algılandığını ya da
göründüğünü anlamak isteyen kişilerdir. Çalışmanın ilk yazarı uzun yıllar dünyayı gezmiş ve
farklı ülkelerdeki somut kültürel varlıklar ile bu varlıkların koruma önemlerini görerek
deneyimleme imkânı bulmuş bir araştırmacıdır. Çalışmanın ikinci yazarı ise; Türkiye’deki somut
kültürel mirasa yönelik bölgelerde gezmek ve fotoğraf çekerek gözlemlemek yönünde hobileri
olan genç ve dinamik bir araştırmacıdır. Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacıların olgu bilim
desenindeki araştırmacı profiline uygun, önceden elde ettikleri deneyimlerini sorunlar ve çözüm
önerileri bağlamlarında tartışarak araştırma yapmaya kabiliyeti olan araştırmacılar oldukları
söylenebilir.

Veri Toplama Araçları
Çalışmada katılımcılara nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği
kullanılarak sorular sorulmuştur. Çalışmanın temel sorusu, somut olan kültürel mirasın
korunmasında karşılaşılan sorunların neler olduğu ve bu sorunlara nasıl çözümler geliştirilmesi
gerektiği konularını kapsamaktadır. Her iki unsurun derinlemesine belirlenmesi için konu ile
alakalı farklı meslek gruplarından bireyler ile görüşmeler yapılarak sorular yöneltilmiştir.
Sorulardan alınan yanıtlara göre ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik alternatifler
tüm katılımcılara tekrardan soru şeklinde yöneltilmiştir. Araştırmanın mülakat sorularının
belirlenmesinde bölgenin fiziki ve sosyal yapısını kavramanın oldukça önemli olmasından
hareketle araştırmacılar alan yazın taramasının ardından bölgeye bir ziyaret
gerçekleştirmişlerdir. Bu ziyaret esnasında anıtın ve çevresi hakkında bilgi alınmış, anıtın fiziksel
durumu incelenmiş, burada bulunan yerleşik insanlarla konu ile ilgili sohbetler
gerçekleştirilmiştir. Yöre sakinlerinden elde edilen fikirler ile alan yazında çıkan bilgilerin
birleştirilmesiyle araştırmanın sorularına son şekli verilmiştir. Buna göre araştırmada 6 adet
temel soru bulunmaktadır. Ancak gerek araştırmacıların konu ile alakasının yüksek olması
gerekse sorunların temelini aramaya yönelik olan hedeflerden ayrılmamak (Giorgi, 2009;
Englander, 2012) amacıyla soruların yöneltilmesi esnasında katılımcıların eklemek istediği konu
ile alakalı noktaları özgürce ifade edebilmeleri sağlanmıştır. Mülakatların başlangıcında
çalışmanın konusunu ve amacını içeren bir metin katılımcılara okunarak, mülakata katılımları
konusunda onay alınmıştır. Kültürel mirasın korunmasına yönelik karşılaşılan sorunlar ve
çözüm önerilerine yönelik olarak hazırlanan mülakat formunda yer alan sorular aşağıda
belirtilmiştir:
-

Bize kendinizden ve mesleğinizden kısaca bahseder misiniz?
Yazılıkaya anıtına yapılan koruma önlemleri hakkında fikirlerinizi bizimle paylaşır
mısınız?
Yazılıkaya anıtının korunması konusunda engel teşkil eden faktörler sizce nelerdir? Bu
engelleri aşmak için nasıl bir strateji izlenmelidir?
Eskişehir ilinde ya da Türkiye çapında düşünüldüğünde somut kültürel miras
kaynaklarına verilen önem ve koruma ile ilgili yapılan düzenlemeler sizce yeterli midir?
Somut olan kültürel miras kaynakların korunması ve turizme kazandırılması için Kültür
ve Turizm bakanlığı ve gerekli merciler nezdinde nasıl bir yol izlenmelidir?
Eklemek istediğiniz diğer konular var mıdır? Bizimle paylaşır mısınız?
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Araştırmaya ilk olarak Dumlupınar Üniversitesi Etik Komisyonundan “Etik Kurul Raporunun”
alınarak başlanmıştır. Çalışmaya fayda sağlayacağı düşünülen katılımcılara 15 Şubat 2021
tarihinden itibaren yapılan çalışma mülakat için e-postalar gönderilmiş, pandemi dönemi
içerisinde mülakatların internet ortamında toplantılar düzenlemek yoluyla gerçekleştirileceği
aktarılmıştır. E-postalara geri dönüş yapan katılımcılar ile 20 Nisan ve 20 Mayıs 2021 tarihleri
arasında farklı gün ve saatlerde görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler esnasında kayda
başlanmadan önce mülakat ile ilgili etik bilgiler aktarılmış, her kaydın başlangıcında
katılımcıların çalışmaya katılma onayları sözlü olarak alınmıştır. Çalışmaya katılan 16 kişi ile
ilgili yapılan mülakatların ortalama süresi 34 dakika olarak gerçekleşmiştir. Tüm görüşmeler
tamamlandıktan sonra kayıtlar yazılı belge haline getirilerek analiz çalışmasına hazır duruma
sokulmuştur.

Verilerin Analizi
Bu çalışmada araştırmaya katılan bireylerin Yazılıkaya anıtı ya da farklı bir somut kültürel miras
öğesi hakkındaki geçmiş bilgi ve deneyimlerini görüşme yoluyla aktarmaları amaçlandığından
dolayı olgu bilim deseninde içerik analizi kullanılmıştır. Kodlamalar araştırmacılar tarafından
yapılmış, kodlayıcılar arasındaki farklar belirlenerek tartışılmış ve ortaya çıkan temalar üzerinde
fikir birliği sağlanmıştır. Kodlama işlemi esnasında bir nitel araştırmada üzerinde en önemle
durulan konu kodlayıcılar arasındaki uyum olarak ifade edilmektedir. Kappa, Pearson ve bunun
gibi rakamsal ifadelerle yapılan hesaplamalarda ortaya çıkabilecek hatalar çalışmanın açıklık
ilkesine aykırı olduğundan dolayı kodlamaların ilk katılımcıdan elde edilen veri setinden
başlayarak kodlayıcıların elde ettikleri sonuçların tartışılarak çalışmanın devam ettirilmesi en
güvenli metot olarak görülmektedir (Tracy, 2019). Bu çalışmada her veri seti üzerindeki kodlar,
temalar ve kategoriler içerikleri ve anlamları bazında araştırmacılar tarafından tartışılarak ortaya
çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan bulgulardaki kategoriler kodlayıcıyla arasındaki uyumun tam
olarak gerçekleştiği noktasında bir güvenirlik sağlanmıştır. Elde edilen bulgular katılımcıların
görüşleriyle desteklenerek araştırmanın amaç ve hedeflerine uygun bir biçimde açıklanarak
yorumlanmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırmada somut olan kültürel mirasa yönelik koruma önlemleri, sorunları ve çözüm
önerileri turizm alanını yakından ilgilendiren kullanım kaynaklı koruma faktörleri bağlamında
ele alınmıştır. Projeler, finansal zorluklar, mimarlık ve restorasyon gibi teknik konular
araştırmanın dışında bırakılmıştır.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Çalışmanın bulguları demografik bulgular ve mülakatlarden elde edilen bulgular olmak üzere
iki bölümde incelenmiştir. Demografik bulgular Tablo 1 ile gösterilerek tablonun altında
açıklamaları verilmiştir. Mülakatlardan elde edilen bulgularda ise çalışmanın analizi sonucunda
ortaya çıkan faktörler, sorun ve çözüm ana kategorileri altında incelenerek katılımcıların
görüşleriyle desteklenmiştir.
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Demografik Bulgular
Araştırma kapsamında yapılacak görüşmenin öncesinde mülakata gönüllü olarak katılan
katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Tablo 1’de katılımcılara ait
cinsiyet, yaş, çalıştığı kurum, pozisyon, ünvan ve anıtın ziyaretine ilişkin bilgiler verilmiştir.

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek

25-35
35-40
30-35
30-35
30-35
25-30
35-40
35-40
45-50
30-35

Üniversite
Kamu
Üniversite
Kamu
Özel Sektör
Üniversite
Kamu
Üniversite
Üniversite
Üniversite

K11
K12
K13
K14
K15
K16

Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek

35-40
30-35
45-50
30-35
25-30
30-35

Özel Sektör
Üniversite
Üniversite
Üniversite
ŞehirHastanesi
Üniversite

3-6 Yaş PDR
Kalemkar
Arkeoloj
KTVK
Tarihçi Yazar
Turim Rehberliği
İngilizce Öğrt.
Sosyolog
Turizm İşlt.
Müzecilik ve Kültür
Mirası
Rehber
Turizm İşlt.
Sosyolog
Turizm İşlt.
Ruh ve Sinir Has.
Sosyolog

Yazılıka
Ziyaret
Durumu

Ünvan

Pozisyon

Çalıştığı
Kurum

Yaş

Kod

Cinsiyet

Tablo 1. Demografik Bulgular

Dr. Öğr. Üyesi
Kalemkar
Dr. Öğr.Üyesi
Personel
Rehber
Arş.Gör.
Branş Öğr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.

Evet
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır

Rehber
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Psikolog
Arş.Gör.

Evet
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet

Katılımcıların demografik bulguları incelendiğinde %70 erkek, %30 kadın katılımcı olduğu tespit
edilmiştir. Katılımcıların eğitim durumlarında %90’ının lisansüstü eğitim aldığı gözlemlenmiştir.
Çalıştığı kurumlara göre incelenen katılımcıların %70’i üniversiteden oluşurken %30’unun kamu
ve özel sektörden oluştuğu demografik bulgulardan elde edilmiştir. Üniversitede çalışan
katılımcıların ünvanlarının %20’si Doçent Doktor, %20’si Araştırma Görevlisi, %20’si Doktor
Öğretim Üyesi ve geriye kalan %40’lık kısımın kendi alanlarında Profesör Doktor olduğu tespit
edilmiştir. Katılımcıların meslek grupları araştırmanın amacına bağlı olarak çeşitlendirilmeye
çalışılmıştır. Ayrıca mülakata katılan 16 katılımcının %75’i anıtı ziyaret ederken sadece %25’i anıtı
yerinde ziyaret etmemiş fakat anıt ile ilgili bilgisinin olduğu beyanında bulunmuşlardır.

Mülakatlardan Elde Edilen Bulgular
Çalışmanın mülakatları kodlanarak ortaya çıkarılan temalar sorunlar ve çözümler olmak üzere
iki bölüme ayrılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan bulgular her iki bölümün altında bulunan alt
faktörlere göre açıklanmıştır.
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Koruma Engelleri: Çalışmanın sorunlara yönelik bulgulardan ilki anıtların korunmasına yönelik
çalışmaların ya da uygulanan stratejilerin optimum şekilde planlanmamasından
kaynaklanmaktadır. Bu bulgulara dair görüşler “Koruma Engelleri” faktörü olarak
adlandırılmıştır. Koruma engeli faktörüne yönelik katılımcıların görüşleri altta verilmiştir:
K1: Profesyonel bir koruma yok. Herhangi bir sınır veya bir koruma duvarı belirlenmemiş. Diğer tarihi
yerlere göre daha rahat gezilebilen bir yer olarak gözlemledim.
K5: Sürdürülebilir bir koruma onarma veyahut da arkeolojik çalışmaya devam ettirmedikleri için bütçe
ayrılmadığı için ve koruma fonu veya arkeolojik fon oluşmadığı için ne yazık ki korumalar yetersiz
kalmaktadır.
K6: Yapılan çalışmanın sayısının yetersiz olması, ciddi restorasyon çalışmasının olmaması, yetkili
mecraların anıtı yerinde incelememesi ve alan yönetiminin bir kere yapılması devamlılığının sağlanmaması
korumada yetersiz kalınan unsurlardır.
K9: Rehabilite çalışması eksiklikleri ilgili mecraların anıtı ziyaret etmemesi, ulaşım sorununun fazla
olması, gerekli koruma önlemlerini alınmadan alanın ziyarete açılması anıtın zarar görmesine sebep
olmaktadır.
K10: Taşıma kapasitesinin gözardı edilmesi, yönetim raporu eksikliği, Yazılıkaya statüsünün hala belirsiz
olması, koruma çalışmalarının yetersiz ve sınırlı sayıda olması ayrıca üstün körü korumaların yapılması
korumanın ihmal edilmesi sorunları arasında yer alır.
K14: Halihazırda bir koruma projesinin yapılmaması, çalışmaların devalı olarak devam etmemesi,
çalışmaların yarım bırakılması, bütçenin yetersiz olması ve koruma için özel işletmelerin sponsor olmaması
korumanın sürdürülebilir olmasını engellemektedir.
Koruma Engelleri faktörünün çalışmanın katılımcıları tarafından üzerinde önemle durulan alt
faktörü “Stratejik Hatalar” olarak belirlenmiştir. Stratejik hatalar faktörüne yönelik katılımcıların
görüşleri içerisinde tekrar eden fon yetersizliği ve bütçe açığının dışında diğer madeler aşağıda
belirtilmiştir:
K2: Restorasyonları belirli bir süreye bağlamak ve belirlenen birim fiyatları dışına çıkılmaması bütçe
açısından engel teşkil eden sorunlar arasında yer alır.
K3: Anıtın doğa tahribatına açık olması, beşeri tahribatlara açık olması ve ziyaretçi ile anıt arasında koruma
olmaması korumayı engelleyen unsurlar arasında yer almaktadır.
K4: Sadece Yazılıkaya anıtı değil tüm kültür miraslarının önünde bazı korunmasına yönelik tehlikeler
engeller mevcut. Bunlar iklim tehlikeleri çevresel tehlikeler var onun dışında doğal afet tehlikeleri var ve
insan tehlikesi de var, insanların vermiş olduğu tahribatlardan oluşan tehlikeler. Ancak tek insan
tehlikelesinin önüne geçmek için yapılan çalışmalar sonucu çok ön görülebilir değil.
K6: Korumaya engel teşkil eden unsurların içinde anıtın şehrin dışında olması, anıta yeterli değerin
verilmemesi, koruma için yeterli bütçe ayrılmaması ve koruma ödeneklerinin eksik kalması yer almaktadır.
K10: Şehircilik sorunu, anıtın yaşam alanına yakın olması, tarımsal faaliyetlerinin hala devam ediyor oluşu
ve maliyet eksikliği engel teşkil etmektedir.

Yerel Bilinç ve Eğitim Eksikliği: Koruma stratejilerin olumsuz sonuçlanmasına yol açarak
sorunların ortaya çıkmasına sebep olan faktöler Terel Bilinç ve Eğitim olarak nitelendirilmiş,
Yerel halk bilinçsizliği konusunda katılımcıların fikirleri aşağıda belirtilmiştir:
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K1: Bölgedeki halkın anıt ile ilgili yeteri kadar bilgiye sahip olmamasından dolayı ben sanırım o bölgelerin
insanlarını daha çok bilinçlendirmek adına çalışmalar yaparım. Korumanın gönüllük esas olarak yapılan
çalışmalar.
K3: Koruma politikası denildiği zaman benim aklıma gelen ilk şey öncelikle halkın bilinçlendirilmesi oluyor.
K8: Vatandaşların duyarsızlığı, devletin oraya korumaya yönelik kimi faydalı ama kimileri çok zararlı
olduğunu düşündüğüm projeler yapması, ayrıca buradan para kazanmak adına bu tarihi bölgelerin
hoyratça kullanılması sorunu olarak özetleyebiliriz.
K9: Kültürel mirasları koruma alanında alının redbirler elbette yeterli değil. Kültür ve çevre bilincinin de
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu alanda da çalışmalar yapılması gerekliliğini vurgulamak isterim,
çünkü insanların hepsinin kültürel değerleri özen gösterdiği veya bu konuda anlayış düzeyinde
bulunmadığını düşünüyorum.
K12: Dökümantasyon yaparak, arşivleyerek, kültürel mirasların var olduğunu kaydederek koruyamayız
sadece, kültürel mirasın ne kadar değerli olduğu bilincini sağlayarak koruyabiliriz.
K13: Maalesef ki Türkiye'nin son 20 yılında ne sanata değer var nede tarihe değer var. Tarihi alanlar ya
taş parçası olarak görülüyor ya da hazine aranacak yerler olarak algılanıyor. Bizim temel problemimiz
kamusal alanların medeniyetlerinin kurulamaması.
Sosyal gelişimi etkileyen faktörleri oluşturan bir diğer unsur ise “Eğitim eksikliği” olarak
adlandırılmıştır. Kültürel yerleri koruma bilincini olumsuz etkileyen eğitim eksikliği ile ilgili
katılımcıların görüşleri aşağıda özetlenmiştir:
K1: İlkokuldan beri bir müfredat sorunu var. Bu tür eğitimlerin ilkokul zamanlarında yapılması çocuklar
için daha iyi olabilir, çünkü ortaokula gelen öğrenci dersten sıkılmaya başlıyor liseye geçen öğrenci ise artık
kişilikleri oturduğu için ve daha önceden böyle bir eğitim alınmadığı için buna ekstra bir yük olarak
görebiliyor.
K3: Biz halkı bilinçlendirmek gerekiyor diyoruz ama 60 yaşındaki birine bunu anlatsan ne olur ki? Bizim
bu işin temeline inip küçük yaşta iyi bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor.
K4: Toplumumuz ne yazıkki anıtların kendileri için neler ifade ettiğini ve ülke için ne kadar önemli
olduğunun farkında değiller. Bunun içinde herhalde ilkokuldan itibaren o bilincin yerleşmesi için
öğretmenlere büyük ölçüde görev düşüyor.
K7: Eğitim ilkokuldan verilmesi gereken ve eğitim hayatının her kademesinde olması gereken bir
durumdur. Eğitim hayatı boyunca çocuklara tarihi yerleri ziyaret ettirip yerinde öğretilmesi gerekmektedir.

Vandalizm: Sorunlara yönelik bulguların incelenmesi sonucu anıta zarar veren diğer bir unsur
çalışmada “Vandalizm” olarak isimlendirilmiştir. Vandalizm beşeri faktörlerin anıta kalıcı zarar
vermesi sonucu ortaya çıkan ciddi sorunlardır. Mülakata katılan katılımcıların düşünceleri
etrafında belirlenen vandalizm sorunu ve sorununun alt basamakları altında yer alan define
kazıları, duvar yazıları ve caydırıcı cezaların olmaması sorunu hakkındaki düşünceler aşağıda
belirtilmiştir.
K1: Çocuklar gördükleri örnekleri sürdürebilme eğilimindedir. Yani duvara biri yazı yazdıysa ben de
yazabilirim düşüncesinde. Tarihi eserlere yazılan yazılar bakanlıklar tarafından silinmediği için ve gerekli
özenin gösterilmemesi durumunda bu durum tekrara düşüyor.
K3: Benim kendi yapmış olduğum 160'ın üzerinde tümülüs var, hepsi maalesef kaçak kazı ve tahribat.
Tamamının da kaçak kazı ve tahribat sorunun olması Türkiye'nin bir an önce eğitime girmesinin şart
olduğunun göstergesi ve sadece Yazılıkaya’da değil birçok kültürel yerde bu sorun var.
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K8: Kültürel miraslar üzerindeki en büyük sorun definecilik sorunudur. Vandalizm sebebinin nedeni olarak
insanların kendilerini görünür yapması fark edilebilme arzusunun olmasıdır. Vandalizm davranışında
bulunan bireyin bilinçaltında sistemin kendisine zarar verdiği düşüncesine tepki olarak onun da sisteme
bu şekilde zarar vererek bir şekilde ön plana çıktığını görebiliyoruz.
K9: Koruma, ziyarete konu olmamalı ve gelişigüzel vandal isteklere sahip bireylerin buraya zarar
vermelerini önleyecek önlemler olmalıdır. Bölgenin tanınabilirliği olmadığı için insanlar buranın farkında
değil, farkında olmayınca ziyarete konu olmuyor.
K10: Tarihi yerleri ekonomik olarak görüyoruz ve ekonomik boyutunun başka bir boyu ise insanların define
ve hazine ile alakalı yaklaşımlarıdır. Frig Vadisi'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi Afyon'dan
başlayarak bu bölgenin birçok yerinde mezar odalarının talan edildiğini görebiliyoruz.

Tanıtım Eksikliği: Gerçekleştirilen mülakat çalışmasının incelenmesi sonucu elde edilen
bulgular içinde bölge tanıtımının yetersiz olması ve konu ile alakalı tanıtım yayınlarının
yapılmaması sorunlarına erişilmiştir. Yapılan araştırmada gözlemlenen sorunlar “Tanıtım
Eksikliği” başlığı ile belirtilmiştir. Tanıtım eksikliğinin ilk unsuru olan bölge tanıtımının yetersiz
olması ve diğer unsur konu ile ilgili yayınların olmaması sorunu ile ilgili katılımcıların
düşünceleri aşağıda belirtilmiştir.
K3: Televizyona baktığınız zaman saçma sapan programlar yapılıyor ama hiçbir şekilde eğitimle ilgili bir
tanıtım yok. Bu programlar yerine daha çok eğitime yönelik programlar veya belgeseller düzenlenebilir.
K5: Eğer yurtdışında bir yerde olmuş olsaydı burası muhtemelen milyonlarca turisti çekecek bir yer olurdu
fakat burada bu bölgenin tanıtımı çok zayıf.
K6: Bölgenin turizme kazandırılması sürdürülebilirliğinin sağlanması ile mümkündür. Bölgenin
korunması sağlandıktan sonra turizme kazandırılmasının çeşitli stratejileri vardır. Bunların başında
tanıtım gelir.
K11: İşine ve yaşadığı yere aşık olmayan sağlıklı tanıtım ve kültürel değerlere sahip çıkamaz.

Kapsamlı Koruma: Sorunlar kısmında ele alınan Koruma engellerine karşı verilen çözüm
önerileri incelendiğinde anıtın cam duvar ile örülmesi ve anıta dair yapılan koruma projelerin
daha kapsamlı olmasının yanında gözlemlenen diğer öneriler aşağıda belirtilmiştir.
K3: Önemli olan onun yerinde koruyabilmek. Bunun içinde Göbeklitepe'de olduğu gibi bir uzay çatı
yaparak mümkün olduğunca doğal afetlerden koruyabiliriz.
K4: Somut kültürel varlıkların tekrar turizme kazandırılması önemli, bu şekilde daha ciddi önemler
alınabiliyor. Ama benim kendi şahsi fikrim Kültür ve Turizm Bakanlığının bir kere ayrılması.
K7: Anıtın korunması için yapılacak projeler Tubitak destekli değil bu sebepten dolayı oldukça maliyetli
giderler bunlar. Bunun için gönüllü projelerin yapılması, belirli bir fonun ayarlanması şart.
K8: Kamunun koruma stratejileri geliştirmesi yeni politikalar oluşturması, yapılan çalışmaların akademik
bilimsel çerçevede yapılmasıdır.
K12: Frigya bölgesi için bizim önerdiğimiz şey UNESCO tescilli jeoparka dönüştürülmesidir.
Kültürel mirasın korunmasında katılımcılar tarafından sorunlara çözüm olacağı düşüncesiyle
önerilen bir diğer faktör ise “Kültür Eğitimi” olarak isimlendirilmiştir. Mülataka katılan
katılımcıların bu konuda vermiş olduğu öneriler aşağıda belirtilmiştir.
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K1: Özellikle ortaokul veya lise seviyesinde çalışmalar yapılabilir, tarih konularını kültürel mirasın
korunması konularına bakanlar okullara bildiri sunabilir.
K6: Miras alanlarının korunmasında en önemli rol aslında halka düşüyor yöre halkının bu konuda
bilinçlendirmek turizm eğitim olsun miras eğitimleri olsun bu konuda uzmanların vereceği eğitimler ve
onların menfaatlerini de halka vererek koruması alınabilir.
K7: Eğitimde ilkokuldan verilmesi gereken ve eğitim hayatının her kademesinde olması gereken bir
durumdur. Eğitim hayatı boyunca çocuklara tarihi yerleri ziyaret ettirip yerinde öğretilmesi gerekmektedir.
K8: İnsanlara bu kültürel mirasların hepimizin olduğu bilincini verilmesi buraları korumanın
sorumluluğunun hepimizde olduğu eğitiminin verilmesi gerekiyor.
K11: En iyi önlem orada yaşayan halka buranın ne kadar kıymetli ve korunması gerekli olduğunu anlatan
seminer, çalıştay gibi toplantılar yaparak yerel halkın bilinçlendirilmesi sağlamaktır.

Caydırıcı Ceza Sistemi: Anıtta en fazla zararı veren vandalizm sorununa karşı alınabilecek
önlemler arasında dedektör kullanımının satışa yasaklanması, caydırıcı cezaların verilmesi ve
anıtın müzede koruma altına alınması sonuçları incelemeler sonucu tespit edilmiştir.
Katılımcıların vandalizme karşı vermiş olduğu çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir.
K1: Yazılıkaya insanların çok çabuk ve çok kolay ulaşılabileceği bir konumda. Yazılıkaya’yı en iyi
korumanın yolu insanların dokunmamasını sağlamaktır.
K3: Arkeolojik alanlarda bizlere dedektör kullanmak yasakken Türkiye'de bunun satışı sıradan bir
vatandaşa çok kolay bir şekilde yapılıyor.
K8: Vandalizmden korunmanın yolu zarar veren insanı anlamak ve o insanların kamusal alana neden
sahip çıkmaları konusunda politikalar üretmek ve o insanları topluma kazandırmaktır.
K9: Güvenliğin sağlanması için güvenlik kameraları dronelar örnek olarak gösterilebilir.
K10: Eğer ki bulunduğu yerde korumanın maliyet yükseliyorsa iki unsur ortaya çıkıyor ya korumadan
vazgeçiyorsunuz ya da maliyetleri düşürmeye çalışıyorsunuz. Bunların hiçbiri uzun vadede çözüm
sağlamaz. Yazılıkaya anıtı içinde müzecilik önerisi mantıklıdır.

Sosyal Medya Kanallarının Aktif Kullanılması: Bölgenin reklamı ve kültürel miras üzerine
yapılan tanıtım filmlerinin noksanlığından doğan sorunlara yönelik katılımcılar tarafından
sosyal medya aracılığı ile duyuruların yapılması ve televizyonlarda bu konulara yönelik
reklamların olması önerileri gelmiştir. Tanıtım ve reklam konusunda öneri sunan katılımların
görüşleri aşağıda belirtilmiştir.
K3: Mutlaka televizyonlarda bunlara yönelik tanıtım filmleri veya reklamlar çevrilebilir, insanlar
karşılarına bir şey sık sık çıkıyorsa onu istemeseler bile yerden sonra öğrenmek zorunda kalıyorlar. Çocuklar
için çizgi filmler yapılabilir.
K5: Sosyal medya ve görsel medya özellikle televizyon ve gazetelerde bu konularda haberler yapılabilir
arkeolojik varlıkların değerleri bunların ülkemize kazandırdıkları konusunda halkın bilinçlendirilmesi
yapılabilir.
K6: Turizm paydaşlarını getirerek tur operatörlerini, seyahat acentalarına, turist rehberlerine bölgeyi
bilmesi ve tanıtılması amacıyla getirip miras alanının tanıtımı yapılarak turizme kazandırılabilir.
K13: Sosyal medyayı aktif kullanarak bu tür tanıtımların yapılması çok önemli. Kamuda yer alan her
birime çok ciddi işler düşüyor.
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K15: O bölgenin tarihi önemini anlatan reklamların yapılması belediyenin bu yönde çalışması insanlardaki
bilincin uyanmasına katkı sağlayabilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmanın bulgularına göre somut kültürel miras korumasının sadece Yazılıkaya anıtı bölgesi
olarak değil genel bir biçimde ele alındığında Türkiye çapında ortaya konulan stratejilerin
yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan koruma stratejilerin gerek beşeri gerekse politik
sebeplerle sürdürülebilirliğinin sağlanamaması korumanın yarıda kalmasına sebep olurken
tarihi yerlerin gelecek nesillere aktırımını zorlaştırdığı gözlemlenmiştir. Kültürel mirasın
korunmasına yönelik yapılan literatür çalışmalarının sonuçları incelenmiş ve tek tek ele
alınmıştır. Kültürel mirası koruma engelinde Erdoğan ve Çetinkaya’nın (2019) yapmış oldukları
çalışmada Çatalhöyük bölgesi için farklı uzmanların biraraya gelerek yeni stratejilerin
geliştirilmesi ve koruma personelinin güçlendirilmesi ile korunması konusunda yazılıkaya için
cam duvar örülerek korumanın sağlanması ile yeni politikaların üretilmesi önerisinde
bulunmuşlardır. Bu öneri anıtın coğrafi etkenlerden korunması ve dışardan gelebilecek
müdahelelere karşı uygun olduğu gerekçesiyle ortaya atılmış olmasına rağmen, koruma camının
kirlenmesi ya da hasar görnesi gibi durumlarda istenilen sonuçlara ulaşılamayacağı kuşkusunu
beraberinde getirmektedir. Çatalhöyük bölgesi kapalı bir koruma alanına sahip olduğu için
koruma engellerini personel güçlendirme alanında gerçekleştirirken Yazılıkaya anıtının açık ve
ziyaretçileri tarafından kolay ulaşıma sahip olması koruma stratejisinin iki katı artmasına sebep
olmaktadır. Koruma engelleri arasında yer alan stratejik hatalar incelendiğinde Tören (2012),
Kültür Mirası Koruma Müdürlüğü için yetkinin tek elde bu müdürlük tarafından toplanmasını
tavsiye ederken, bulgular sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ayrılarak kültürel mirasın
korunması işlevinin sadece Kültür Bakanlığına verilmesi ön görülmüştür. Gerekçe olarak
Turizmin gelir getirici özelliği sebebi ile kültürel yerlerin miras olarak değil de maddi açıdan gelir
getiren yerler olarak görüldüğü ve pazarlandığı savunulmuştur.
Kültürel mirasın korunmasında sosyal gelişimi etkileyen faktörler arasında yerel halkın
bilinçsizliği ve eğitim eksikliği yer almaktadır. Çetin (2010) yapmış olduğu çalışmada
Cumalıkızık Köyü yöre insanında turizm değerlerini koruma bilincinin geliştiği sonucuna
ulaşırken elde edilen bulgular sonucu Yazılıkaya anıtının yaşam yerine çok yakın olması ve
etrafında hayvancılığın yapılması yöre halkının bu konuda yeteri kadar bilince sahip olmadığı
sonucuna varmıştır. Ayrıca her iki çalışmada da kadınların koruma ve sahip çıkma duygusunun
erkeklere oranla daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin ise ataerkil aile yapısından
kaynaklandığı savunulmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular diğer araştırmaları
desteklemektedir.
Kültürel mirası korumada eğitim sisteminin eksik olması bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlardan
bir tanesi olarak göze çarpmaktadır. Eğitim sisteminin kültürel mirasın korunması ile ilişkilerinin
konu edildiği araştırmalarda okul müfredat sisteminin değişmesi ve kültürel miraslara yönelik
derslerin öğrencilere küçük yaştan itibaren verilmesi gerektiğini savunurlarken (Çelepi, 2016;
Sağ, 2018) Mortava ve arkadaşları (2014) genç kuşakların sosyal medya ve bilgisayar oyunlarına
olan ilgisinin kültürel mirasın korunması noktasında yönlendirilebileceği ifade etmişlerdir. Aynı
çalışmada multimedya üzerinden sağlanan oyunlar ile derinlemesine bilgi verdiğini ve oyunların
kültürel mirasları anlama üzerinde daha etkili olduğunu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmadan
elde edilen bulgular; literatürü destekler şekilde müfredatın değişmesi ve kültür derslerinin
küçük yaştan itibaren verilmesi gerektiğinin altını çizer niteliktedir.
Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu kültürel mirasın korunmasına engel teşkil eden
vandalizm üzerinde yoğunlaşmaktadır. Vandalizm sadece ülkemize özgü bir davranış değil, tüm
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dünya ölçeğinde bir sorun olduğu yapılan literatür taraması ve mülakatlar sonucunda tespit
edilmiştir. Akkuş ve Tamer (2015) yapmış oldukları çalışmada define vandalizmini incelemişler
ve sonuç olarak dedektör kullanımının serbest olması ile izinsiz kazı yapılması sorunlarına
öneriler sunmuşlardır. Mülakata katılan katılımcılara yöneltilen vandalizm sorusunun cevabının
define avcıları üzerine yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Aynı çalışmada Türkiye çapında sorun
teşkil eden vandalizmin engellemesine yönelik öneriler geliştirilmiştir.
-

Dedektör kullanımının serbest olması,
Caydırıcı cezalarının olmaması,
Sprey boya satışının her yaşa yapılması ve
Vandal saldırıya maruz kalmış yerlerin devlet tarafından koruma ve bakıma alınmaması
kültürel yerlerin korunmasına engel olan unsurlar olarak belirlenmiştir.

Çalışmanın bir diğer bulgusu ise kültürel mirasın tanıtımının eksik olması veya hiç yapılmaması
o bölgenin gelişimine doğrudan etki ettiği noktasında önem arz etmektedir. Bu öneme dair
yapılan çalışmalarda Çanakkale bölgesinde bulunan coğrafi işaretli ürünlerin tanıtım
eksikliğinden dolayı turist çekiminin zayıf olduğu kanısını savunulurken (Mercan ve Üzülmez,
2014), Boiano vd., (2012) web sayfalarında bulunun blogların kültürel odaklı bloglar ve çevrimiçi
dergiler için bir uygulama şeklinde uyarlanabilmesini öneri olarak sunmuştur. Yazılıkaya anıtı
üzerinde yapılan mülakatlar sonucunda bölgenin tanıtımının eksik olması Mercan ve Üzülmez’in
çalışması ile eş değer yargılar taşımakta olup tanıtım eksikliği ve değer yaratma konularının
bölgenin gelişmesine ve varlığının fark edilmemesine sebep olduğu gibi bulguların diğer
araştırmalarda ortaya çıkan sonuçları desteklediği görülmektedir.
Evrensel değerlere sahip ve daha önce yaşamış olan toplulukların oluşturmuş olduğu kültürel
miras veya kültür mirası; değerler ve gelenekler çerçevesinde oluşmaktadır. Kültürel miraslar
geçmiş tarihimizi ve kimliğimizi temsil ederken aynı zamanda geçmiş, günümüz ve gelecek
arasında sıkı bir bağ kurmaktadır. Geçmişin tarihini yaşatan ve gelecek nesillere aktaran kültürel
mirasların ulusal yasalar ve uluslararası anlaşmalar ile korunmaya alınması ve devamlılığının en
iyi şekilde sürdürülmesi oldukça önemli bir husustur. Son zamanlarda gerek beşeri faktörler
gerekse korunmasız kalan mirasların doğa faktörleri tarafından zarar görmesi, toplum
farkındalığının kazandırılması gerektiği bilincini oluşturmuştur. Bu bilinç doğrultusunda
hazırlanan çalışmanın amacı; literatürde az sayıda yer alan kültürel miras kaynaklarının etkin bir
biçimde korunabilmesi noktasında sürdürülebilir bir koruma stratejisi geliştirmektir. Yapılan
çalışmada Eskişehir bölgesinde yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan
Yazılıkaya anıtı örnek olarak incelenmiş, sürdürebilir koruma stratejileri ve şuana kadar yapılan
koruma çalışmalarının etkinlikleri araştırılmıştır.
Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırma tasarımında olgu bilim deseninde çoğunlukla söz
konusu içeriklerdeki temaları, kalıpları ve sık tekrar eden kelimeler gibi içeriğin önemli olduğu
düşünülen parçalarını belirlemek ve analiz etmek için içerik analizi kullanılmıştır. Farklı
disiplinlerden gelen 16 gönüllü katılımcıya yöneltilen mülakat soruları ile konuya derinlemesine
bakılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın bulguları sorunlar ve öneriler hususunda iki başlık altına
toplanan alt faktörleri içermektedir. Araştırma kapsamında elde edilen analizler sonucuna göre
sorunlar bulgusu altında koruma engelleri, sosyal gelişimi etkileyen faktörler, vandalizm ve
tanıtım eksikliği yer alırken öneriler bulgusu altında koruma politikalarının güncellenmesi,
müfredat sisteminin değişmesi, cayırıcı cezaların uygulanması ve bölgenin tanıtımının
güçlenmesi sonuçlarına ulaşılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre anıtın üzerine cam duvar örülmesi ve anıt ile ziyaretçi arasına ulaşım
sınırının çizilmesi, Yazılıkaya anıtında koruma engellerine karşın verim elde edileceği
düşünülmektedir. Araştırma kapsamında toplam 16 katılımcıya ulaşılmıştır ve katılımcılar
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Yazılıkaya anıtının uzay çatı sistemi ile koruma altına alınması ve bölgenin aydınlatılarak
güvenlik sistemleri ile gözetilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca K4, K6, K8 ve K9’un
ifadelerine göre kültürel mirasları koruma üzerine politikaların güçlendirilmesi ve gerekli
bakanlıkların konuyu detaylı şekilde ele alarak incelemesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Çalışmadan elde edilen diğer bir önemli sonuç ise K12’nin ifadesi ile bölgenin jeopark alanına
dönüştürülmesi; hem bölgenin turizm alanında güçleneceği hemde anıtın korunmasında daha
başarılı olacağı sonucunu vermiştir.
Çalışma kapsamında ortaya çıkan diğer bir sonuç ise okul müfredatlarının değiştirilerek kültürel
miras ve müze derslerinin ilkokul seviyesinde okutulması sonucudur. Yapılan analiz sonucunda
K1, K3, K7 ve K16’nın özellikle ilkokul seviyesinden başlanarak liseye kadar devam etmesi
gerekli olan kültür ve kültürel miras derslerinin okutulması ayrıca anıt ve müzelerin yerinde
ziyaret edilerek çocuklara eğitim verilmesi ifadeleri sonucu koruma bilincinin oluşmasında
eğitimin önemli bir husus olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer önemli bir husus ise halk
bilincinin oluşturulmasıdır. Yöre halkının bilinçlendirilmesi, yöre halkına seminerler
düzenlenmesi ve halka kültürel mirasların önemi hakkında eğitimlerin verilmesi yöre halkının
anıtı koruma çalışmalarına katılmasında önemli derecede etkili olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.
Bilerek ve isteyerek kamuya, bireye veya tarihi yerlere zarar verme eylemi sonucu ortaya çıkan
vandalizm sorunu üzerine katılımcıların, özellikle kullanımı serbest olan detektör satışının
kısıtlanması beklentileri bulunmakta ve bu suça karşı caydırıcı cezalar içeren yeni politikaların
yapılması gerekmektedir. Vandalizme uğramış yerlerin bakıma alınması ve ilgili merciler
tarafından temizlenmesi çevrenin bu olaya bakış açısını değiştirecektir. Ayrıca bölgenin giriş çıkış
saatlerini belirlemek, alana güvenlik kameraları koymak ve güvenlik istihdamını arttırmak
vandalizmin önüne geçmeye katkı sağlayacağı tespit edilmiştir.
Analiz sonucu tespit edilen tanıtım eksikliği sorununun K5, K9, K13 ve K15’in ifadeleri
doğrultusunda sosyal medya üzerinden yapılan tanıtım içerikli paylaşımlar, tanıtım filmleri ve
reklamlar ile eksikliğin giderileceği bulgusuna erişilmiştir.
Tüm bu bulgular doğrultusunda önerilebilecek ilk strateji ‘Hayat Boyu Eğitim’ olarak
adlandırılmalıdır. Kültürel miras ve koruma bilincinin çocuklara küçük yaştan itibaren ilk önce
aile içinde aşılanıp daha sonra okulların müfredatlarına eklenmesi gerekmektedir. Küçük yaştan
öğrenmeye başlayan bireyin hayatının geri kalanında kültürel mirasın bilincinin farkında olması
ve onu koruması gerektiği duygusunun oluşacağı ön görülmüştür. Ayrıca okullarda verilmesi
gereken bu dersin uygulamalı olarak gerçekleşmesi, kültürel yerlere geziler düzenlenmesi ve
müzelerin ziyaret edilmesi görerek anlama ve uygulayarak kalıcı öğrenim sağlanmasına
yardımcı olacaktır.
Önerilebilecek ikinci strateji; vandalizm üzerine ‘Etkin Cezalandırma Stratejisi’dir. Kültürel
yerlere zarar veren bireylerin hapis veya para cezasına çarptırılması yerine zarar verdiği
bölgelerde gerekli yardım faaliyetlerinde ve kültürel mirası iyileştirme projelerinde zorunlu
olarak belirli süre boyunca çalıştırılması yolu ile kişilerin bölgede eğitilmesi stratejisinin
uygulanması ön görülmüştür. Verilen para cezalarının veya hapis cezasının önleyici değil de
bireyde daha çok hırs ve nefret duygusunu arttıracağı düşünülürse caydırıcı ceza yerine eğitimsel
ve iyileştirici cezaların uygulanmasının etkili olacağı düşünülmüştür.
Sadece tarihsel olanı değil, günceli de kapsayan kültürel miras turizmi; ekonomik anlamda, nadir
ve az bulanan bir ürün olması bakımından korunması ve gelecek nesillere aktarılması oldukça
önemli bir durumdur. Bu araştırmanın önemini, üzerinde çok fazla çalışma bulunmayan anıtların
korunmasında uygulama ve akademik yönden farklı disiplinlerden gelen bireylerin görüşlerinin
alınması oluşturmaktadır. Konu ile ilgili öneriler, uygulamaya yönelik, bölgesel korumaya
yönelik ve akademik araştırmalara yönelik olmak üzere üç kısımda verilmiştir.
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-

-

-

Uygulamaya yönelik öneriler;
•

İlerleyen zamanlarda bu alanda çalışma yapmak isteyen akademisyenlere
yönelik olarak konu ile ilgili fen ve sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden gelen
araştırmacıların özgün görüşleriyle birlikte çalışmalar yapmaları,

•

İlkokul öğrencilerin kültür mirasına bakış açılarını belirlemek üzerine çalışmalar
yapılması,

•

Yazılıkaya anıtı veya diğer antik yerleşimlerin konu olduğu kültürler ve
uygarlıkların yaşayış tarzlarını içeren oyunların oynanması ve

•

Kültürel miras alanlarını tanıtan web uygulamalarının geliştirilmesi ile bölgeye
olan ilgi arttırılmalıdır.

Bölgeye yönelik koruma önerileri;
•

Koruma projelerinin yanı sıra yeni turizm türlerine yönelik turların planlanması
ve bu anıtların bu turlar içerisinde rotalar halinde projelendirilmesi,

•

İlişkisel internet pazarlaması ile youtuberlerin, ünlülerin ve
yönetmenlerinin bölgeye davet edilmesi yolu ile reklamların yapılması,

•

Bölgeye tahsis edilen koruma istihdamının kamuya bağlı özel güvenlikler ile
korunması ve alana güvenlik kameralarının tahsis edilmesi gerekmektedir.

film

Akademik öneriler;
•

Gelecekte bu alanda yapılacak çalışmaların; vandalizm ve sosyal etkinliklerine,
projeler ve finansal yeterliliklere bağlı olarak stratejilerin geliştirilmesine
kaynaklık etmekle birlikte üniversiteler ile iş birliği altında korumaya yönelik
kültürel miras çalışmalarının yapılması önerilebilir.
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Öz
Afyonkarahisar, mutfak kültürü, tarihi ve geleneksel gıda endüstrisi ile Türkiye’nin önemli gastronomi
destinasyonlarından birisidir. Bu sayede UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında 2019 yılında
Gastronomi Şehri unvanı almaya hak kazanarak Gaziantep ve Hatay’ın ardından Türkiye’nin 3. Gastronomi
Şehri olmuştur. Gastronomi alanında önemli paydaşlardan olan yerel restoran işletmecilerinin UNESCO
Gastronomi Şehri unvanına bakış açıları, eleştirileri, tavsiyeleri ve bu unvan kapsamındaki faaliyetleri önem
arz etmektedir. Bu sebeple çalışma kapsamında yerel restoran işletmecilerinin Afyonkarahisar’ın “UNESCO
Gastronomi Şehri“ unvanına ve bu unvan çerçevesinde gelişen unsurlara yönelik görüşlerinin tespit
edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 10 yerel restoran işletmecisi ile
mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sırasında yarı yapılandırılmış görüşme formu ile katılımcılara 7
adet açık uçlu soru yönetilmiş ve elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici analiz
yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yerel restoran işletmecilerinin “Gastronomi Şehri”
unvanına yönelik farkındalıklarının yüksek olduğu ve Afyonkarahisar mutfak kültürü hakkında detaylı
bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcı ifadelerine göre elde edilen bu unvan hem nitelik
hem de nicelik açısından şehre gelen turist değerini olumlu yönde etkilemiştir.
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Abstract
Afyonkarahisar is one of the important gastronomy destinations of Turkey with its history, cuisine culture
and traditional food industry. In this way, it was awarded the title of Gastronomy City in 2019 within the
scope of UNESCO Creative Cities Network and became the 3rd Gastronomy City of Turkey after Gaziantep
and Hatay. The perspectives, criticisms, recommendations and activities of the local restaurant managers,
who are important stakeholders in the field of gastronomy, regarding the UNESCO City of Gastronomy title
are important. For this reason, within the scope of the study, it was aimed to determine and evaluate the
views of local restaurant managers about the title of "UNESCO Gastronomy City" of Afyonkarahisar and
the elements developed within the framework of this title. For this purpose, interviews were conducted with
10 local restaurant managers. During the interviews, 7 open-ended questions were directed to the
participants with a semi-structured interview form, and the data obtained were analyzed by descriptive
analysis method, one of the qualitative research methods. According to the findings, it was determined that
the local restaurant managers' awareness of the title of "City of Gastronomy" is high and they have detailed
information about Afyonkarahisar cuisine culture. In addition, this title according to the expressions of the
participants positively affected the value of tourists coming to the city in terms of both quality and quantity.
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GİRİŞ
Son yıllarda turistler için farklı bölgelere ait gastronomi kültürlerini tanımak, öğrenmek ve
keşfetmek turistik seyahatlerin temel çekicilikleri arasına girmiştir. Sırasıyla Gaziantep, Hatay ve
Afyonkarahisar’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında ''Gastronomi Şehri'' unvanını
almasıyla birlikte, gastronomi, gastronomi turizmi ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kavramları
daha çok konuşulmaya ve araştırılmaya başlamıştır. Güler, Harçın ve Kadıoğlu’na (2017) göre
ortaya çıkan bu ilgi destinasyonları ayırt edici özelliklerini ve farklılıklarını değerlendirmeye ve
rekabete itmektedir. 2005 yılından beri dünyanın farklı noktalarından birçok şehrin gastronomik
çekiciliğini etiketleyen “Gastronomi Şehri” unvanı ise gastronomik çekicilik bağlamında önemli
bir gösterge haline gelmiştir.
2004 yılında etkinlik göstermeye başlayan “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı” programı kültür ve
yaratıcılık olguları üzerine odaklanan bir programdır. Oluşturulan bu ağ kapsamında edebiyat,
gastronomi, medya sanatları, müzik, sinema/film, tasarım, zanaat ve halk sanatları alanları
bulunmaktadır (www.en.unesco.org). Yaratıcılık kavramı farklı disiplinlerin üzerinde teoriler
ürettiği; çok boyutlu bir olgu olarak kabul görmektedir. Farklı disiplinler bağlamında üzerine
teoriler üretilen yaratıcılık kavramı süreç içerisinde şehirlerin markalaşma politikalarının da
temel prensiplerinden biri olmuştur. Bu bağlamda somut ve somut olmayan ürün, hizmet ve bir
destinasyonun farklılık arz eden nitelikleri yaratıcılık kapsamında markalaşma aracı olarak
değerlendirilmektedir (Khoo ve Badarulzaman, 2014; Onur ve Zorlu, 2017).
Destinasyonlar kendi üretim ve tüketim kimlikleri noktasında birbirlerinden
farklılaşmaktadırlar. “Yaratıcı Şehirler Ağı” kapsamında kültürün ve yaratıcı kaynakların
üzerinde durularak destinasyonların bir kültür merkezi olarak korunması ve yapılandırılması
misyonu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada yaratıcılık kavramı çevresindeki gelişmeler sayesinde
kentlerin, yoğun rekabet ortamındaki turizm pazarlama faaliyetleri doğrultusunda turistik
çekicilik açısından kendine has bir konum haline getirilmesi amaçlanmaktadır (Ajanovic ve
Çizel, 2015: 3).
Gastronomi de içerisinde yerel kültür öğelerini barındırması ve coğrafi, tarihi ve iklimsel
özelliklere göre şekillenen mutfak kültürünü ifade etmesi açısından bir yaratıcılık unsurudur.
Gastronomi bağlamında ele alınan mutfak kültürü, bir bölgenin yiyeceklerini, yiyecek hazırlama
tekniklerini, mutfak aletlerini, mutfak kültürü bağlamında ritüellerini, tarımsal, ekonomik ve
sosyolojik faaliyetlerini tanımlamaktadır. Bu unsurlar aynı zamanda bir bölgenin kendine özgü
mutfağını oluşturan temel unsurlardır (Taşpınar, 2017: 211).
Bir mutfak kültürünün yaratıcılığını ve çekiciliğini şekillendiren üç temel olgu bulunmaktadır.
Bunlar tanınmışlık, özgünlük ve çeşitliliktir. Tanınmışlık mutfak kültürünün bilinirliğini;
özgünlük, pişirilme ve sunum tekniklerinin bölgeye özgün olmasını; çeşitlilik ise ürün ve
yemeklerin nicelik açısından çokluğunu ifade etmektedir (Aktaş ve Özdemir, 2005). Bu anlamda
Afyonkarahisar mutfağı bu kavramların hepsini bünyesinde bulunduran bir mutfaktır (Aydın,
2015; Kızıldemir, 2019; Zengin ve Gürkan, 2019).
Bu çalışma kapsamında 2019 yılında “UNESCO Gastronomi Şehri” unvanı alarak Türkiye’nin en
yeni Gastronomi şehri olan Afyonkarahisar şehrindeki yerel paydaşların görüşleri araştırma
konusu olarak belirlenmiştir. Bu amaçla bir şehrin mutfak kültürünün önemli bir parçası olan
yerel restoran işletmecilerin farkındalığının ölçülmesi ve değerlendirilmesi ve aynı zamanda
Afyonkarahisar gastronomisine yönelik iyileştirici ve geliştirici önerileri tespit edilmeye
çalışılmıştır.
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UNESCO ve YARATICI GASTRONOMİ ŞEHİRLERİ AĞI
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Birleşmiş Milletlerin özel bir
kurumu olarak 1946 yılında kurulmuştur. Merkezi Paris'te olan ve Genel Konferans, Yürütme
Konseyi, Sekreterlik olmak üzere üç organı bulunan UNESCO; eğitim, bilim ve kültür
alanlarındaki misyonlarını UNESCO sözleşmesini onayan her devlette kurulan Milli
Komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirmektedir. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı (Creative
Cities Network) ise UNESCO tarafından 2004 yılında oluşturulmuş olup, bu ağ edebiyat, film,
müzik, zanaat ve halk sanatları, medya sanatları, tasarım ve gastronomi temaları etrafında
şekillenmektedir. 2021 yılı nisan ayı itibariyle tüm temalar kapsamında 246, gastronomi alanında
ise 36 yaratıcı şehir bulunmaktadır. Bu yaratıcı şehirlerden 6 tanesi Türkiye’dedir ve 3 tanesi
“Yaratıcı Gastronomi Şehri” ağına dahildir. Türkiye’de 2015 yılında Gaziantep, 2017 yılında
Hatay ve 2019 yılında Afyonkarahisar “Gastronomi şehri” unvanıyla yaratıcı şehirler ağına dâhil
olmuşlardır (www.en.unesco.org).
Gastronomi şehri unvanına sahip olmak isteyen şehirlere yönelik UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı
tarafından birtakım kriterler belirlenmiştir. Belirlenen bu kriterler şehirlerin gastronomi alanında
markalaşması ve ön plana çıkması noktasında önemli olan unsurları içermesi sebebiyle şehir
markalaşması adına destekleyici nitelik taşımaktadır. Belirlenen kriterler arasında kent
merkezinin veya bölgenin gastronomi açısından gelişmiş ve gelişmeye açık olması, yerel restoran
ve aşçılardan oluşan aktif ve canlı bir gastronomi topluluğunun bulunması, geleneksel
mutfaklarda kullanılan yerel kaynaklı malzemelerin olması, Endüstriyel ve teknolojik ilerlemeler
karşısında varlığını sürdüren geleneksel bilgi ve mutfak uygulamalarının olması, geleneksel gıda
pazarları ve geleneksel gıda endüstrisinin olması, gastronomi festivallerine, yarışmalara,
ödüllendirme çalışmalarına ve diğer tanınırlık faaliyetlerine ön ayak olma ve ev sahipliği yapma
geleneğinin olması, çevreye saygı ve sürdürülebilir yerel ürünlerin tanıtımının yapılması ve
kamuoyunun takdirine yönelik faaliyetlerde bulunulması, eğitim kuruluşlarında beslenmenin
teşvik edilmesi, aşçılık okulları müfredatına biyoçeşitliliği koruma programlarının dâhil edilmesi
yer almaktadır. Bu kriterleri yerine getiren şehirler, UNESCO nezdinde sürecin yürütülmesinde
tek yetkili olan yerel yönetimin öncülüğünde başvurularını gerçekleştirmektedirler. Başvuru
dönemlerinde direkt olarak UNESCO’ya yapılan başvurular UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
(UTMK) danışmanlığında yürütülerek, son aşamada UTMK’nın destek mektubuyla
iletilmektedir (www.en.unesco.org).
Gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olmak bölgede ekolojik ve sürdürülebilir
farkındalığın pekiştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, son yıllarda iklim değişikliği
ve insan sağlığını tehdit eden yıkıcı faktörlerin artış göstermesi neticesinde, doğal yaşama yönelik
bilinçli bir doğrulum oluşmuştur. Bu sebeple bir tüketici olarak turistler, turistik faaliyetleri
sırasında ekolojik bilinç ile hareket etmeye, sürdürülebilir ve doğal yiyeceklere yönelmeye
başlamışlardır (Giritlioğlu, İpar ve Karakan, 2016: 77). Çekiç (2021), Türkiye’deki gastronomi
şehirlerini ziyaret eden yerli turistlerin algıladıkları mutfak imajı ile davranışsal niyetleri
arasındaki ilişkiyi, bireyin karar verme sürecini açıklayan bir teorik çerçeve olan Planlı Davranış
Teorisi (Han, 2015: 167) kapsamında incelemek amacıyla tasarladığı çalışmasında, Gaziantep ve
Hatay illerinde bir araştırma gerçekleştirmiştir. Gastronomi şehri algısının davranışsal niyeti
nasıl şekillendirildiği belirlemek amacıyla katılımcılara yöneltilen “Bir şehrin UNESCO
tarafından gastronomi şehri olarak tescil edilmesinin destinasyon seçiminiz üzerinde herhangi
bir etkisi var mıdır?” sorusuna ilişkin katılımcıların %77,5’i evet, %11,1’i hayır, %11,4’ü ise fikrim
yok şeklinde cevap vermişlerdir.
Hatay ilinin algılanan mutfak imajı ile davranışsal niyet arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla
gerçekleştirilen benzer bir çalışmada ise, Hatay ilini ziyaret eden yerli turistlerle anket çalışması
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yapılmıştır. 394 katılımcıdan elde edilen verilerin analizlere dâhil edildiği çalışmada
katılımcıların gastronomi ve gastronomi şehirleri ile İlgili düşüncelerine ulaşmak için
katılımcılara ölçek ifadelerinden ayrı olarak iki soru yöneltilmiştir. Bu sorulardan ilki
“Gastronomi kavramının destinasyon seçimi üzerinde herhangi bir etkisi var mıdır?” ikincisi ise
“Bir şehrin UNESCO tarafından “Gastronomi Şehri” olarak onaylanması destinasyon seçimini
etkiler mi?” şeklindedir. Elde edilen bulgular şu şekildedir; ilk soruya katılımcıların 340’ı (%86,3)
evet, 4’ü (%1) hayır, 50’si (%12,7) ise fikrim yok cevabını vermişlerdir. İkinci soruya ise 334’ü
(%84,8) evet, 3’ü (%0,7) hayır, 57’si (%14,5) ise fikrim yok cevabını vermişlerdir (Aksoy ve Çekiç,
2019).
Yapılan çalışmalar dikkate alındığında gastronominin ve gastronomi şehrinin tüketicilerin
zihninde oluşturduğu algının destinasyon tercihi üzerinde yüksek derecede bir etkiye sahip
olduğu ifade edilebilir. Son yıllarda küresel alanda yoğun rekabetin yaşandığı gastronomi
turizmi pazarında bölgelerin ve şehirlerin kişilerde oluşturdukları algılamalar markalaşma
açısından da önem arz etmektedir. Bu sebeple şehirleri farklılaştıran unsurlar ile şehre özgü
kimlik ve imajın ön plana çıkarılmasının önemi gittikçe artmaktadır (Serçeoğlu, Boztoprak ve
Tırak, 2016: 95). Ilgüner (2006)’e göre bir şehrin markalaşma noktasında kullanabileceği dört
temel unsur bulunmaktadır. Bunlar; kültürel miras, doğal yapı ve çevre, orijinal çıktı ve yerleşik
beceridir. Gastronomi ise bu dört unsurun birleşiminden oluşan bir çıktıdır. Birçok kent,
markalaşma sürecinde mutfak kültürünü ve yerel yemeklerini kullanmaktadır. Şehirler kendine
özgü yerel yemekleri ve mutfak kültürü sayesinde diğer şehirlerden farklılaşmaktadır (Aydın,
2015: 72). Bu noktada bir marka etiketi olarak “UNESCO Gastronomi şehri” unvanı önem arz
etmektedir; çünkü uluslararası tanınırlığı olan UNESCO Yaratıcı Gastronomi Şehirleri Ağına
dâhil olmak gastronomi birikimi olan şehirlerin markalaşması noktasında önemli bir etkiye
sahiptir. Bu durum destinasyonların gastronomi şehri olma motivasyonlarını arttırarak, turizm
vizyonlarında gelişime ve kültürel faaliyetlerinde inovasyon arayışına sebep olmaktadır (Çekiç,
2021: 58).

GASTRONOMİK KİMLİK ve AFYONKARAHİSAR GASTRONOMİK KİMLİĞİ
Harrington (2005)’a göre bir destinasyonun sahip olduğu çevresel ve kültürel faktörlerin etkisiyle
kendine özgü nitelikleri oluşmakta ve gastronomik kimliği şekillenmektedir. Gastronomik
kimliği oluşturan çevresel ve kültürel faktörler kendi içerisinde farklı boyutlara ayrılmaktadır.
Coğrafya, tarım ürünleri, iklim ve mikro iklimler gibi unsurlar çevresel faktörler olarak
nitelendirilirken; etnik çeşitlilik, tarihteki önem, gelenekler, inançlar, örf ve adetler ise kültürel
faktörler olarak nitelendirilmektedir.
Çimen (2016)’e göre coğrafi bir kimlik olan gastronomi yerellik ile iç içedir ve bütünüyle ait
olduğu coğrafyadan beslenmektedir. Bu nedenle bir bütün olarak ihraç edilemez ve ait olduğu
coğrafyadan bağımsız düşünülemez niteliktedir. Bu anlamda gastronominin mutfak ve kültür
öğelerini bir araya getirici özelliğinin coğrafi olgular üzerinde biçimlendiği görülmektedir
(Aksoy ve Sezgi, 2015: 79).
Gastronomik kimlik kavramı, temelde beslenme amacıyla faydalanılan yiyecek ve içeceklerin
hazırlanması, pişirilmesi, saklanması, sunulması ve tüketilmesi ile buna bağlı olarak gelişen
ekipman kullanımı, gelenekler, inançlar ve uygulamalar neticesinde oluşan kültürel yapıyı
anlatmaktadır. Ayrıca bir topluma ait gastronomik kimlik o topluma ait yaşam tarzı, inançlar,
gelenek ve görenekler hakkında bilgiler vermektedir (Sormaz vd., 2016: 725). Bununla birlikte bir
bölgenin mutfak kültürü ve gastronomik kimliği hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabilmek için
mutfak kültürünü oluşturan tüm unsurlar detaylı bir şekilde incelenmelidir (Saatcı, 2016: 1).
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Gastronomi ile ilgili yapılan ilk tanımlamalar yiyecek ve içecek odaklı yapılsa da daha sonraları
bu kavram daha kapsayıcı olarak ele alınmaya başlamıştır (Özbay, 2019: 2).
Günümüzde gastronomi; yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, üretilmesi, sunulması ve
tüketilmesine ilişkin süreçlerin ötesinde sosyolojik, ekonomik ve politik yapı kapsamında da yer
almaktadır (Bulut, 2016: 2). Bu bağlamda gastronomi; insanın gıdasını ve beslenmesini
ilgilendiren her konu açısından incelenmesi gereken bir disiplindir (Saatcı, 2016: 5).
Bir şehrin gastronomisi, o şehrin kültürünün tanıtımında, turistik tecrübelerin yaşatılmasında ve
turistik ürün çeşitlendirmede önemli rol oynamaktadır (Yıldız, 2016: 25). Gastronomik özellikleri
açısından güçlü destinasyonlar için gıda ürünleri ve yemeklerin şehir markalaşması ve turistik
çekicilik noktasında önem arz ettiği yapılan çalışmalar ile tespit edilmiştir (Lin vd., 2011;
Çalışkan, 2013; Aslan vd., 2014; Birdir ve Akgöl, 2015; Aydın, 2015; Aydoğdu vd., 2016; Aksoy ve
Çekiç, 2019; Koçoğlu, 2019).
Bununla birlikte gıda ürünleri ve yemeklerin bazı destinasyonlar ile özdeşleştiği de
görülmektedir. Adana için kebap, Gaziantep için baklava, Edirne için ciğer, Hatay için Künefe,
Konya için etli ekmek, Afyon için ise sucuk, lokum, kaymak ve haşhaş gibi ürünler bu kapsamda
değerlendirilebilecek ürünlerdir. Bunun yanında Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde 2021
Haziran ayı itibariyle 20 adet coğrafi işaret tescili almış gıda ürünü ve yemek bulunmaktadır
(www.ci.turkpatent.gov.tr).
Ayrıca Afyonkarahisar sahip olduğu zengin yerel mutfak kültürüyle UNESCO Gastronomi Şehri
unvanı almaya hak kazanmış şehirlerden birisidir. Bu anlamda Dünyada 36. Türkiye’de ise 3.
sırada Gastronomi şehri unvanı almaya hak kazanan şehir olmuştur (www.en.unesco.org).

Şekil 1. UNESCO Gastronomi Şehri Afyonkarahisar Logosu
Görsel Sahibi: Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı (www.gastroafyon.org)

Tarihsel süreçte farklı toplum ve medeniyetler tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan
Afyonkarahisar, bölgede yaşayan farklı toplumlardan kalan kültürel mirasın; coğrafi
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verimliliğinin ve iklim yapısının ortaya çıkarmış olduğu tarımsal ürün çeşitliliğinin etkisiyle
oldukça zengin mutfak kültürüne sahip olan bir şehirdir (Aydın, 2015: 19; Kervankıran, 2011: 83
Afyonkarahisar coğrafi konum olarak Ege ve İç Anadolu bölgesi arasında yer alan bir geçiş
güzergâhıdır. Yetiştirilen ürünlerde ve mutfak kültüründe Ege ve İç Anadolu bölgelerinin etkisi
bir arada görülmektedir. Bu sebeple otlar, sebzeler, tahıllar, baklagiller, hamur işleri, et ve et
ürünleri yemeklerin içeriğini oluşturmaktadır. Bölge ekonomisin tarım ve hayvancılığa dayalı
olması; yerel halkın kendi ürettiği ürünleri tüketmesine ve satışını gerçekleştirmesine bu sayede
yerelliğin de korunmasına vesile olmaktadır (Aydın, 2015: 76).

Tablo 1. Afyonkarahisar’ın Coğrafi İşaret Tescili Almış Gastronomi Ürünleri
Coğrafi işaret/Geleneksel Ürün Adı
Mahreç Afyon Sucuğu
Menşe
Afyon Kaymağı
Mahreç Afyon Pastırması
Mahreç Afyon Lokumu
Afyon Kaymaklı Ekmek
Mahreç
Kadayıfı
Afyonkarahisar Patatesli
Menşe
Ekmeği
Mahreç Afyon İlibada Sarması
Afyonkarahisar
Çullama
Mahreç
Köfte
Mahreç Afyon Ağzıaçığı
Mahreç Afyon Bükmesi
Mahreç Afyon Kebabı
Mahreç Afyon Patlıcan Böreği
Mahreç Afyon Velense Hamur Aşı
Menşe
Çay İlçesi Vişnesi
Mahreç Emirdağ Güveci
Mahreç Emirdağ Dolgulu Köftesi
Mahreç Emirdağ Yumurtalı Pidesi
Menşe
Sultandağı Kirazı
Menşe
Sultandağı Gılli Kirazı
Mahreç Şuhut Keşkeği
Kaynak: www.ci.turkpatent.gov.tr

Başvuru Tarihi
31.12.2003
31.12.2003
31.12.2003
07.08.2017

Tescil Tarihi
02.08.2005
10.07.2009
02.08.2005
25.01.2021

Durumu
Tescilli
Tescilli
Tescilli
Tescilli

15.08.2017

11.12.2019

Tescilli

29.01.2018

30.07.2018

Tescilli

09.06.2020

10.03.2021

Tescilli

09.06.2020

17.03.2021

Tescilli

11.06.2020
11.06.2020
10.06.2020
11.06.2020
09.06.200
21.10.2005
27.03.2020
19.03.2020
16.03.2020
18.10.2018
18.10.2018
30.01.2017

30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
27.04.2021
10.09.2007
19.01.2021
26.05.2021
26.05.2021
08.01.2021
08.01.2021
11.12.2018

Tescilli
Tescilli
Tescilli
Tescilli
Tescilli
Tescilli
Tescilli
Tescilli
Tescilli
Tescilli
Tescilli
Tescilli

Afyonkarahisar’ın coğrafi işaret tescili almış olan ürünleri genellikle et ağırlıklıdır. Bununla
birlikte hamur işleri ve tarım ürünleri de Afyonkarahisar’ın coğrafi işaret almış ürünleri
arasındadır. Bu durumda bölgenin tarım ve hayvancılığa dayalı olan üretim ve tüketim sistemi
etkili olmaktadır. Baytok vd., (2013) Afyonkarahisar ekonomisinde tarım ve hayvancılığın önemli
bir yeri olduğunu bu sebeple mutfak kültüründe tarım ve hayvancılığın etkilerinin yoğun olarak
görüldüğünü belirtmektedirler.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarımsal Yatırımcı Danışma
Ofisinin 2021 yılı Afyon Tarımsal Yatırım Raporuna göre 2020 yılı itibariyle Afyonkarahisar’daki
toplam çiftçi sayısı 64 bindir ve 40 bin tanesi çiftçi kayıt sistemine kayıtlıdır. Bununla birlikte
Afyonkarahisar’ın yüzölçümünün %34’ü tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Tarım alanlarının
kullanımında ilk sırada endüstriyel bitki üretimi yer almaktayken ardından sırasıyla sebze ve
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meyve üretimi gelmektedir. Raporda yer alan TÜİK verilerine göre Afyonkarahisar hayvan
varlığı olarak birinci sırada kanatlı hayvanlar, ikinci sırada küçükbaş ve son olarak büyükbaş
yetiştiriciliği yer almaktadır (www.tarimorman.gov.tr).
Afyonkarahisar pırlak, dağlıç ve ramlıç cinsi koyunların önemli gen merkezlerinden birisidir.
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ise sığır ağırlıklıdır. Ayrıca Afyonkarahisar Türkiye’de manda
yetiştirilen şehirler arasında hayvan sayısı olarak önemli bir yere sahiptir ve bu sayı son yıllarda
artış göstermektedir (www.tarimdanhaber.com; www.drdatastats.com).
Manda
yetiştiriciliğinin
Afyonkarahisar
mutfağında
da
etkileri
görülmektedir.
Afyonkarahisar’ın coğrafi işaret tescili almış ürünlerinden birisi olan kaymak özellikle manda
sütünden üretilmektedir. Afyon mandalarının sütünün kalitesini arttıran ve lezzet katan unsur
besiye çekilme zamanlarında haşhaş küspesi ile beslenmeleridir. Ayrıca Afyon kaymağı; lokum,
kaymaklı şeker, ekmek kadayıfı ve Şuhut keşkeği ile birlikte kullanılan bir üründür. Manda eti
ise coğrafi işaretli bir ürün olan Afyon Sucuğunu özel kılan unsurlardan birisidir. Türk Patent ve
Marka Kurumu standartlarına göre Afyon Sucuğunda %15 oranında manda eti bulunması
gerekmektedir (www.ci.turkpatent.gov.tr).
Afyonkarahisar’ın pırlak, dağlıç ve ramlıç cinsi koyunların önemli gen merkezlerinden birisi
olması yörenin et yemeklerini de etkilemiştir. Bu koyun cinslerinin yağlı kuyruklara sahip olması
et yemeklerinde kuyruk yağı kullanımını arttırmıştır. Bu durum et yemeklerinin lezzetini olumlu
yönde etkilemektedir. Ayrıca büyükbaş hayvanların da iç yağları yemeklerde kullanılmaktadır
(Baytok vd., 2013: 13)
Afyonkarahisar yemeklerinde buğdayın da önemli bir yeri vardır. Buğdaydan elde edilen düğü
ve göce birçok yemek içerisinde kullanılmaktadır. Bu yemekler arasında coğrafi işaret almış olan
ilibada sarması, göce köftesi ve çullama köfte de bulunmaktadır. Ayrıca keşkeğin de ana
malzemesidir. Bununla birlikte buğday üretiminin etkisiyle hamur işi üretimi ve tüketimi de
Afyonkarahisar mutfağında yoğun olarak görülmektedir.
Hamur işleri arasında coğrafi işaret tescilli olan ürünler bulunmaktadır. Bunlar bükme, ağzı açık,
velense hamur aşı ve Afyonkarahisar patatesli ekmeğidir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2021b).
Bununla birlikte en çok tüketilen hamur işleri arasında katmer çeşitleri, haşhaşlı lokul, cızdırma,
şebit ve haşhaşlı pide de yer almaktadır (Baytok vd., 2013: 13). Afyonkarahisar için simge
ürünlerden birisi olan haşhaş hamur işlerinde, bulgur pilavında, tatlılarda ve haşhaş ezmesi
olarak tek başına sıklıkla kullanılmaktadır. Afyon haşhaşını farklı kılan unsurlar coğrafya ve
iklim şartları ve geleneksel olarak haşhaş taşı ile sürtülerek ezmesinin ve yağının elde edilmesidir
(Baytok vd., 2013:16).
Afyonkarahisar’da hamur işlerinin sıklıkla tüketildiği bilinmektedir. Ayrıca börek olarak
adlandırılmasına rağmen içerisinde un ve hamur bulunmayan Patlıcan böreği de
Afyonkarahisar’ın kendine özgü ve coğrafi işaret tescilli bir ürünüdür. Patlıcan Afyonkarahisar
için önemli bir üründür. Bu sebeple Afyonkarahisar’da patlıcanın ana malzeme veya yan
malzeme olarak kullanıldığı yaklaşık 20 çeşit yemek yapılmaktadır. Bu yemeklerden en
meşhurlarından birisi nohutlu patlıcan musakkadır. Yöre mutfağında patlıcan ile birlikte, kabak,
patates ve maydanoz gibi ürünlerin de musakkası yapılmaktadır. Bu musakkaların içerisinde
nohut kullanılması ayırt edici özelliklerinin başında gelmektedir (Kızıldemir, 2019: 655-657).
Afyonkarahisar’da yapılan yemeklerin temel özelliğine bakıldığında yemekler genellikle sebze,
et ve bakliyatların birleşiminden oluşmaktadır. Özellikle pilavlar içerisinde et, sebze ve
bakliyatlar sıklıkla tercih edilmektedir (Baytok vd., 2013: 13). Afyonkarahisar’ın çorbalarında da
et, sebze ve bakliyat kullanımı görülmekle birlikte, yağ, un, yumurta ve yoğurt ile hazırlanan
meyane de çorbalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca Afyonkarahisar’a özgü bir ürün olan
Toyga çorbasında kaymak kullanıldığı görülmektedir (Kızıldemir, 2019: 655).
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Afyonkarahisar mutfak kültürünün en önemli özelliklerinden birisi de gastronomik kimliğini ve
mutfak zenginliğini yansıtması sebebiyle sıra yemeği geleneğidir. Bu geleneğe sıra yemeği ismi
verilmesinin sebebi ise özel gün ve etkinliklerde çok çeşitli yemek menüsünün sıra ile
sunulmasıdır. Bu etkinlikler Afyonkarahisar’ın sosyokültürel yaşamında önemli yeri olan düğün
ve sünnet ile ilgili etkinlikler ve dini etkinliklerdir. Ayrıca Somut Olmayan Kültürel Miras
(SOKÜM) envanterinde yer alan bir sohbet geleneği olan “Gezek” sıra yemeklerinin sunulduğu
etkinliklerin başında gelmektedir. Davetin özelliğine göre ürün sayısı 40 çeşide kadar ulaşmakla
birlikte en basit haliyle tandır çorbası, Afyon kebabı, nohutlu patlıcan musakka, sarma ve
dolmalar, muhallebi, kaymaklı ekmek kadayıfı ve son olarak hazmı kolaylaştırması amacıyla
bamya çorbası sunulmaktadır (www.afyon.ktb.gov.tr).
Nitekim bir destinasyonun kültürel anlamda farklılaşmasını sağlayan önemli unsurlardan birisi
sahip olduğu mutfak kültürüdür. Bu anlamda destinasyonların sahip oldukları mutfak kültürü
destinasyonu ön plana çıkarma ve tanıtma açısından önem arz etmektedir (Galvez vd., 2017: 254).
Bir yörenin mutfak kültürünün korunmasında ve tanıtılmasında önemli etkisi olan paydaşlardan
birisi de yerel lokantalardır. Yerel lokantalar sundukları ürünün orijinalliğiyle, kalitesiyle ve
nitelikli hizmet anlayışıyla şehrin gastronomisine önemli katkıda bulunabilmektedirler. Bu
sebeple lokanta işletmecilerinin gastronomiye bakış açılarının ve faaliyetlerinin tespit edilmesi
önem arz etmektedir; çünkü yerel lokantaların faaliyetleri, mutfak kültürünü korumak ve
tanıtmak açısından öncül teşkil eden unsurların başında gelmektedir.

YÖNTEM
2019 yılında “UNESCO Gastronomi Şehri” unvanı almaya hak kazanan Afyonkarahisar dünya
genelinde 36. Türkiye’de ise 3. gastronomi şehri olmuştur. Bu unvanın alınmasında ve
gastronomik kimliğin tanıtılması ve yaşatılması noktasında geleneksel ürün satışı yapan yerel
restoranlar önemli paydaşlardır. Nitekim yerel restoran işletmeleri gastronomi şehri unvanının
alınmasına katkı sunmakla birlikte bu unvanın katkılarından da faydalanmaktadırlar.
Bu sebeple yerel restoran işletmecilerinin UNESCO Gastronomi Şehri unvanına bakış açıları,
eleştirileri, tavsiyeleri ve bu unvan kapsamındaki faaliyetleri önem arz etmektedir. Yerel restoran
işletmecilerinin Afyonkarahisar’ın ”UNESCO Gastronomi Şehri “ unvanına yönelik görüşlerinin
değerlendirilmesi amacı doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme formu soruları aracılığıyla
mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden mülakat ile veri
toplama yönteminin kullanılmasının sebepleri şu şekildedir;
•
•
•

Araştırma konusu itibariyle derinlemesine bilgi edinebilmek için nitel araştırma
yönteminin uygun görülmesi,
Araştırma kapsamında ulaşılacak olan evren ve örneklemin dar kapsamlı olması,
Katılımcıların bakış açıları, eleştirileri, tavsiyeleri ve bu unvan kapsamındaki
faaliyetlerini tespit etme noktasında mülakat yönteminin daha etkili olacağının
düşünülmesidir.

Çalışmanın evrenini Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren restoranların yöneticileri/sahipleri
oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken ise olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden
kasti (yargısal) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminde örneği oluşturan
elemanlar araştırmacının kendi oluşturduğu ölçütlere göre veya benzer araştırmalarda
kullanılmak üzere hazırlanmış ölçüt listelerine göre seçilmektedir (Coşkun vd., 2019: 169;
Yıldırım ve Şimşek, 2016: 122).
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Kasti (yargısal) örnekleme yönteminin seçilmesinin sebebi; araştırmanın amacı doğrultusunda
Afyonkarahisar’ın yerel lokantalarının işletmecilerine ulaşılmak istenilmesidir. Örneklem
oluşturulurken, araştırmacı tarafından oluşturulmuş 2 ölçüt baz alınmıştır. Bu ölçütler;
•
•

İşletmenin Afyonkarahisar’a özgü yöresel yemek üretimi yapıyor olması,
Kuruluş ve hizmet yerinin Afyonkarahisar olmasıdır.

Bu kapsamda görüşmeyi kabul eden 10 lokanta araştırma kapsamına alınmıştır.
Keşifsel bir araştırma olan bu çalışmada veriler işletmeye yönelik 1, katılımcıya yönelik 4
tanımlayıcı sorudan ve 7 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin tamamı
araştırmacı tarafından 20.04.2021-20.05.2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir.
Katılımcıların ifadelerinin kayıt altına alınması için katılımcıların izni doğrultusunda ses kaydı
alma ve not tutma yöntemi bir arada kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yapılacak olan
görüşmeler Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Etik Kurulunun 16.04.2021
tarihli ve 06 sayılı kararı neticesinde gerçekleştirilmiştir.
Görüşme sürecinde kullanılan görüşme formundaki sorular, literatür taraması sonucunda
araştırmacı tarafından oluşturulan sorulardan oluşmaktadır. Ayrıca Güler vd., (2017)’in
“Yiyecek-İçecek İşletmeleri Yöneticileri Gözünden Gaziantep’in “Dünya Gastronomi Şehri”
Unvanının Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasından ve Taştan ve İflazoğlu’nun (2018) “Hatay’ın
Unesco Gastronomi Şehri Olması ile İlgili Yerel Restoran İşletmelerinin Farkındalığının
Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasından yararlanılmıştır.
Elde edilen verilerin analizi betimsel analiz yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Betimsel
analiz, görüşme formları, dokümanlar ve gözlemler yoluyla elde edilen verilerin araştırmacı
tarafından oluşturulan temalara göre analiz edilmesini ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri
analizidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 89). Bu süreçte elde edilen veriler araştırma sorularının
ortaya çıkardığı temalara, görüşme ve gözlem esnasında kullanılan sorulara ya da boyutlara göre
sunulabilmektedir (Gökgöz, 2017: 90). Bu çalışmada ise görüşme formundaki soru başlıkları
altında verilerin analizi ve bulguların sunumu yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler,
araştırmacı tarafından deşifre edilerek yazıya dökülmüş ve katılımcıların ifadeleri daha anlaşılır
olması adına herhangi bir veri kaybına ve değişikliğine uğratılmadan akademik dile çevrilerek
sunulmuştur. Verilerin elde edilme sürecinde kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme
forumundaki sorular aşağıda yer almaktadır.
•

Afyonkarahisar'ın UNESCO Gastronomi şehri unvanını hak ettiğini düşünüyor
musunuz? Cevabınızı sebebiyle birlikte açıklayabilir misiniz?

•

Afyonkarahisar’ın bu unvanı almasının şehre ve işletmenize sağlayacağı faydalar sizce
nelerdir?

•

Gastronomi şehri unvanının alınmasıyla birlikte gastronomi turizminin geliştirilmesi için
önerileriniz var mı? Varsa nelerdir?

•

Sizce Afyonkarahisar’ın bu unvanı almasını sağlayan
Afyonkarahisar’ı Gastronomi şehri yapan faktörler nelerdir?

•

İşletmenizin tanıtım-pazarlama faaliyetlerinde Afyonkarahisar’ın bu unvanından
faydalanıyor musunuz? Faydalanıyorsanız uygulama örnekleri ile anlatabilir misiniz?

•

Sizce şehrin bu unvanını koruması için kimlerin üzerine ne gibi görevler düşüyor?
Önerilerinizi paylaşır mısınız?
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•

Yiyecek içecek işletmeleri için gıda güvenliği ve hijyen, yöresel ürün standartları, coğrafi
işaretli ürün satışı, servis ve hizmet gibi konuları içeren Gastronomi standartları
belgelendirmesi yapılsa belgelendirme başvurusu yapar mısınız? Bu konu hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir?

BULGULAR
Çalışma kapsamına alınan katılımcıların bireysel özelliklerine ve işletmelere ilişkin bulgulara
göre; işletmelerin kuruluş yıllarının 1840 ile 2020 arasında değiştiği görülmektedir. Araştırmaya
katılan işletme yöneticileri ve sahiplerinin yaşları 21 ile 58 arasında değişmektedir. Katılımcıların
bireysel özelliklerine ve işletmelere ilişkin bulgulara Tablo 2’de detaylı şekilde yer verilmiştir.
Araştırma kapsamında katılımcıların ve işletmelerin kimliklerini ifşa etmemek için isimleri
gizlenerek katılımcılar K1-K10 şeklinde kodlar ile adlandırılmıştır.

Tablo 2. Katılımcıya ve İşletmeye İlişkin Bulgular
Katılımcının

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

İşletmedeki
Pozisyonu
İşletme Müdürü
İşletme Sahibi
İşletme Sahibi
İşletme Sahibi
İşletme Sahibi
İşletme Sahibi
İşletme Müdürü
İşletme Müdürü
İşletme Sahibi
İşletme Müdürü

İşletmenin

Eğitim Durumu

Yaşı

Lise
Ön lisans
İlköğretim
Yüksek Lisans
Lise
Ön lisans
Lise
Lise
Yüksek Lisans
İlköğretim

42
21
36
26
48
28
55
53
28
58

Sektör
Tecrübesi
20
6
23
15
1
15
15
28
10
45

Kuruluş Yılı
2015
1950
1992
1930
2020
1948
1965
2015
1840
1922

Tablo 2’de yer alan bilgiler incelendiğinde katılımcıların eğitim durumlarının ilköğretim 2 kişi,
lise 4 kişi, ön lisans 2 kişi ve lisansüstü 2 kişi olduğu görülmektedir. Katılımcılardan 6 tanesi
işletme sahibi iken 4 tanesi işletme müdürü pozisyonunda görev almaktadır. Katılımcıların gıda
üretimi alanında sahip oldukları tecrübe ise 1 ile 45 yıl arasında değişiklik göstermektedir.

Afyonkarahisar'ın UNESCO Gastronomi Şehri Unvanına Yönelik Görüşler
Katılımcılardan 8 tanesi Afyonkarahisar’ın UNESCO Gastronomi Şehri unvanını hak ettiğini
çünkü genel olarak bakıldığında Afyonkarahisar’ın kendine özgü bir mutfak kültürü olduğunu,
marka olmuş ve coğrafi işaret tescili almış birçok ürününün bulunduğunu belirtmişlerdir. 2
katılımcı ise bu unvanı almak için Afyonkarahisar’ın henüz hazır olmadığını dolayısıyla şu an
için hak etmediğini, araştırma ve tanıtım eksikliklerinin olduğunu kültüre ait özelliklerin tam
anlamıyla ön plana çıkartılamadığını ve tanıtım faaliyetlerinde sadece birkaç ürüne başvurmakla
yetinildiğini belirtmişlerdir.
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Afyonkarahisar’ın Gastronomi Şehri Unvanı Almasının Şehre ve Yerel Restoranlara
Sağlayacağı Faydalara Yönelik Görüşler
Katılımcıların tamamı gastronomi şehri unvanının hem şehre hem de işletmelerine olumlu
katkılar sunacağını belirtmişlerdir. Bu soruya verilen cevaplardan ön plana çıkanlar şu
şekildedir;
K1: “Şehir dışından şehrimize gelmiş veya gelecek olan ziyaretçiler bizi arayarak işletmemizin adresini ve
hangi yöresel ürünleri sattığımızı soruyorlar. Yani insanlar bu şehre gelirken Gastronomi Şehri olmasının
etkisiyle bilgi sahibi olarak geliyorlar ve mutfak kültürünü deneyimlemek istiyorlar. Bu durum oldukça
mutluluk verici, bizi ürün geliştirme, faaliyetlerimizi iyileştirme ve Afyonkarahisar mutfağını tanıtma
adına motive ediyor. Tabi bununla birlikte şehrimize ve işletmemize sağladığı ekonomik faydalar da göz
ardı edilemez.”
K5: “Afyonkarahisar’ın Gastronomi şehri seçilmesi bizi böyle bir restoran açma noktasında cesaretlendirdi.
Ben ev hanımıyım ve Afyonkarahisar’ın mutfak kültürünü iyi bildiğimi düşünüyorum çevremdekiler de
yaptığım yemekleri beğeniyorlar. Bu sebeple yöresel yemeklerimizin tanıtılmasına katkıda bulunmak için
restoranımızı açtık. Restoranımıza tadım yapmak içi gurmeler geliyor bunun için menümüzde birçok
yöresel yemek bulunduruyoruz. Ayrıca şehir dışından bizi arayıp restoranımız ve yemeklerimiz hakkında
bilgi almak isteyenler oluyor. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Afyonkarahisar’ın bu unvanı almasıyla
birlikte şehrimizin tarihi, mutfak kültürü, turizmi ve kültür varlıkları daha iyi tanıtılacaktır diye
düşünüyorum.”
Katılımcı 7: “Afyonkarahisar bir kavşak noktası olduğu için çok fazla yolcu trafiği oluyor. Bu yolcular
yemek ihtiyaçlarını gidermek için çoğunlukla Afyonkarahisar’ı bir durak olarak tercih ediyorlar.
Gastronomi şehri olmadan önce yolcular yemek ihtiyaçlarını şehir içine girmekten ziyade yol üzerinde ki
işletmelerde karşılıyorlardı. Fakat Gastronomi Şehri unvanının alınmasıyla birlikte bu yolcuların şehir
içine girerek yerel lokantalarda şehrimizin mutfak kültürünü deneyimlemek istediklerini gördük. Bu durum
mutfak kültürümüzün tanıtılması adına oldukça olumlu bir gelişme.”
K10: “Afyonkarahisar’da birçok yöresel ürün ve yemek bulunuyor fakat günümüzde çoğu unutulmaya yüz
tutmuş durumdadır. Afyonkarahisar’ın Gastronomi Şehri unvanını almasıyla birlikte birçok yöresel
yemeğin gün yüzüne çıktığını gördük. Yemek kültürünün yeniden canlandırılması hem şehir için hem de
Türkiye için önemli bir kültürel gelişmedir. İşletmemiz açısından baktığımızda ise biz kendimizi geleneksel
bir restoran olarak konumlandırmakta ve faaliyetlerimizi bu durumun bilincinde olarak yürütmekteyiz. Bu
sebeple yöresellik bilincinin artması ve gelişmesi bizim açımızdan oldukça mutluluk verici bir durum.”

Gastronomi Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Öneri ve Görüşler
Gastronomi turizmin geliştirilmesi için getirilen öneriler genellikle reklam çalışmalarının
profesyonel bir şekilde planlanması, gastronomi turları düzenlenmesi için tur şirketleriyle
işbirlikleri yapılmalı, işletmelere ve yerel halka eğitimler verilmeli, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar
koordineli bir şekilde hareket etmeli şeklindedir. Bu soruya verilen cevaplardan ön plana çıkanlar
şu şekildedir;
K3: “Yerel restoran işletmelerinin daha nitelikli hizmet sunabilmesi için personellerin ve yöneticilerin
eğitim alması gerekiyor. Bir servis personeli yemeğin servisini yaparken usulüne uygun servis yapabilmeli,
müşteriyle iletişimi iyi olmalı. Mutfaktaki personel ise yöresel yemekleri orijinaline uygun yapabilmeli ve
gerektiğinde o yemeği müşterilerimize en iyi şekilde anlatabilecek yeterliğe sahip olmalı. Bu yüzden gerek
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üniversite gerekse belediye tarafından işletmelere yönelik eğitimler düzenlenmelidir. Bu şekilde gastronomi
turizmi noktasında şehrimizi bir adım daha öteye taşıyabiliriz.”
K5: “Gastronomi turizminin geliştirilmesi için öncelikle Afyonkarahisar gastronomisini iyi bilmemiz
gerekir. Bunu sağlamak için Afyonkarahisar gastronomisine yönelik nitelikli bir kitap yazılmalı. Bu kitap
sadece tarifleri değil yemeklerin hikâyelerini, mutfak kültürünü, mutfakta kullanılan eşyaları ve mutfak
kültürüyle ilgili etkinlikleri bütünüyle ele almalı. Bu sayede geçmişten gelen mutfak kültürümüzü hem
kendimiz daha iyi tanıyabiliriz hem de daha iyi tanıtarak gelecek kuşaklara aktarabiliriz. Şehrin gastronomi
turizminin gelişmesi için bunun bir ön koşul olduğunu düşünüyorum.”
K8: “Afyonkarahisar’da marka olmuş ve bilinirliği yüksek birçok otel bulunuyor. Bu oteller gastronomi
turizminin geliştirilmesi noktasında önem arz etmektedir. Şehre termal ve sağlık turizmi için gelen
ziyaretçiler otellerde konaklıyor dolayısıyla yemek ihtiyaçlarını otellerde karşılıyorlar. Bu sebeple oteller
yöresel mutfağımızı ön plana çıkartacak menüler hazırlamalı ve gastronomi kültürümüzü tanıtacak
çalışmalar yapmalılar. Afyonkarahisar’da sıra yemeği geleneği bulunmakta ve sıra yemeklerinin
sunulduğu etkinlikler yer almakta. Bu etkinliklerin en önemlileri arasında ise “Gezek” bulunuyor. Benim
tavsiyem oteller belediye, üniversite ve yerel halktan da destek alarak kendi aralarında koordineli bir şekilde
Afyon geceleri düzenleyerek kültürümüzü tanıtmalılar.
K9: “Öncelikle mutfak kültürümüzü en iyi şekilde temsil etmek için işletmeler ve yerel halk olarak daha çok
çalışmalı, öğrenmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz. Bununla birlikte şehrimizin marka değerini iyi
konumlandırılmalı ve pazarlama faaliyetlerine önem vermeliyiz. Günümüzde her ne kadar sosyal medya
pazarlama ve tanıtım açısından önemli olsa da bunun yeterli olmadığını ve yüzeysel kaldığını
düşünüyorum. Benim tavsiyem Afyonkarahisar mutfak kültürü üzerine nitelikli yazılı kaynaklar
üretilmeli.“

Afyonkarahisar’ın “Gastronomi Şehri” Olmasını Sağlayan Özelliklerine Yönelik
Görüşler
Bu kısımda verilerin daha anlaşılır olmasını sağlamak için kelime bulutu analizi kullanılmıştır.
Williams vd., (2013)’e göre kelime bulutları, kelimelerin kullanım sıklığına göre belirli bir
bağlamda daha anlaşılır olmasını ve verilerden elde edilen temaların görsel olarak sunulmasını
mümkün kılmaktadır.

Şekil 2. Afyonkarahisar’ın “Gastronomi Şehri” Olmasını Sağlayan Özelliklerine Yönelik
Bildirilen Görüşlerin Kelime Bulutu Analizi
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Çalışmada kelime bulutu analizi için “Wordart” uygulaması kullanılmıştır. Görüşmecilerden
elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak öne çıkan kelimeler sıklık değerine göre
aşağıdaki kelime bulutu ile sunulmuştur. İfade edilen kelimelerin sıklık değerine bağlı olarak
kelime bulutunda boyutları değişkenlik göstermektedir. Ayrıca ilgili kelimelerin Tablo 3’te
tekrarlanma sıklığı yer almaktadır.
Tablo 3. Şekil 2’de Yer Alan İfadelerin Tekrarlanma Sıklığı
Katılımcılar Tarafından Belirtilen İfadeler

Tekrarlanma Sıklığı

Mutfak Kültürü, Coğrafi Konum

10

Lezzet, Kalite, Geleneksel Gıda Endüstrisi, Yerel Restoranlar

9

Coğrafi İşaretler, Et Yemekleri

8

Sebze Yemekleri, Gastronomi Faaliyetleri, İklim, Çeşitlilik

7

Tarım ve Hayvancılık, Yemek Törenleri

6

Kültürel Etkileşim, Tarihsel Geçmiş

5

Afyonkarahisar’ın “Gastronomi Şehri” Unvanının Yerel Restoran İşletmelerinin
Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinde Kullanımına Yönelik İfadeler
Katılımcılardan 5’i tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde “Gastronomi Şehri” unvanından
faydalandıklarını belirtirken 5 katılımcı ise dolaylı olarak tanıtım ve pazarlamada bu unvanın
etkisi olsa da doğrudan bir çalışma içerisinde olmadıklarını belirtmişlerdir. Neden
faydalanmadıkları sorulduğunda ise bu konuda bilgi ve destek eksikliğinin olması, gerek
duyulmaması ve ilerleyen zamanlarda kullanılmasının planlanması verilen cevaplar arasındadır.
Bu soruya verilen cevaplardan ön plana çıkanlar şu şekildedir;
K5: “Afyonkarahisar Gastronomi Şehri” logosunu işletme içerisinde afiş olarak kullanıyoruz. Ayrıca sosyal
medya hesaplarımızda da bu logoya yer veriyoruz. İlerleyen zamanlarda ise paket servis ambalajlarımızda
kullanmayı planlıyoruz.”
K6: “Faydalanmak istiyoruz fakat ne şekilde faydalanabileceğimiz konusunda bir fikrimiz yok”
K7: “Servis elemanlarımız “Afyonkarahisar Gastronomi Şehri” logosunun basılı olduğu önlükleri
kullanıyorlar.”
K8: “Faydalanmıyoruz. Zaten yoğun sirkülâsyona sahip olan bir işletmeyiz. Türkiye’nin farklı
şehirlerindeki seyahat acentelerine giderek işletmemizin tanıtımlarını yapıyoruz.”

Afyonkarahisar’ın “Gastronomi Şehri” Unvanının Korunmasına Yönelik Görüşler
Gastronomi Şehri unvanının korunmasına ilişkin tüm katılımcılar görüş bildirmiştir.
Görüşmelerden elde edilen bulgular genel hatlarıyla sunulmuştur;
•
•

Yöreselliğin korunması için standart reçeteler oluşturulmalı ve bu reçetelere mümkün
olduğu kadar bağlı kalınmalı,
Coğrafi işaretli ürünlerimiz zincir marketler aracılığıyla satışa sunulmalı, ayrıca coğrafi
işaretli ve yöresel yemeklerimiz ziyaretçiler tarafından ulaşılabilir olmalı,
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•

•
•
•

•

•
•

Gıda üretimi yapan işletmeler ve restoranlar sıkı denetime tabi tutulmalı. Gerekli hijyen,
hizmet ve ürün standartlarını sağlamayan işletmelerin şehrin itibarına olumsuz etkide
bulunması engellenmeli,
Yapılan tanıtım çalışmaları sosyal medya ile sınırlı kalmamalı. Televizyon programları,
seyahat acenteleri ve çeşitli reklam uygulamalarıyla tanıtım faaliyetleri çeşitlendirilmeli,
Düzenlenen gastronomi festivalleri ve etkinlikleri tanıtım açısından iyi
değerlendirilmeli. Bu etkinliklerde özellikle yerel üreticiler desteklenmeli,
Şehrimizde gastronomi evleri ve gastronomi müzeleri kuruluyor. Bu müzelerde mutfak
atölyeleri kurularak yerel ürünlerin üretim süreci yerel halka ve şehre gelen ziyaretçilere
anlatılmalı,
Bir yemeğin lezzetli ve kaliteli olmasında hammadde oldukça önemlidir. Bu sebeple
hammadde tedariki sağlayabileceğimiz çiftçiler ve yerel üreticiler desteklenmeli.
Bununla birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde manda çiftçiliği bulunuyor. Bu
manda çiftliklerinde Afyon için önemli bir ürün olan “Manda Kaymağı” üretiliyor.
Manda kaymağı tedariki noktasında üniversite ile işbirliği içerisinde olunmalı,
Afyonkarahisar’daki tüm kurum ve kuruluşlar, işletmeler, üreticiler ve yerel halk
işbirliği içerisinde olarak gastronomi turizmini geliştirmek için çalışmalı,
Kadın kültür evleri mutfak kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatma ve tanıtma
konusunda faaliyetlerde bulunuyor. Bu faaliyetlerin arttırılması ve daha iyi hale
getirilebilmesi için gerek halk tarafından gerekse yerel yönetim tarafından desteklenmesi
gerekmektedir.

Gastronomi Standartları Belgelendirmesine Yönelik Görüşler
Katılımcılardan 8 tanesi bu belgelendirmeye olumlu bakarken 2 katılımcı ise olumsuz görüş
bildirmiştir. Olumsuz görüş bildiren katılımcılar bu belgelendirme çalışmasının işletmelere
ekstra maliyet ve iş yükü getireceği düşüncesiyle çekinceli yaklaştıklarını belirtmişlerdir. Olumlu
görüş bildiren katılımcıların ön plana çıkan ifadelerinden bazıları şu şekildedir;
K2: “Evet belgelendirme başvurusu yaparız ve böyle bir belgeye sahip olmak isteriz. Çünkü bu belge
sayesinde kalite ve hizmet standartları sağlanmış olur. Bu sayede hem işletmemizin hizmet kalitesi artar
hem de mutfak kültürümüz adına önemli bir adım atılmış olur.”
K3: “Evet belgelendirme başvurusu yaparız ve istenilen standartları yerine getirmek için çalışırız. Çünkü
böyle bir belgeye sahip olmak işletmenin çekiciliğine katkı sağlar ve müşterilerin güveni artar.”
K5: “Böyle bir belgelendirme çalışmasının yapılması özellikle yöresel ürün standartlarının sağlanması
noktasında oldukça önemli. Bu belgelendirme sayesinde yerel halk ve şehir dışından gelen ziyaretçiler
orijinaline uygun şekilde hazırlanmış yöresel yemeği nerede bulabileceklerini bilirler.”
K6: “Evet böyle bir belgelendirme çalışması olursa almak isteriz. Çünkü işini iyi yapan ve yapmayan
işletmelerin ayırt edilebilmesine katkı sağlar. Bu sebeple bu belgelendirme işletmelere gerçekten prestij
sağlayacak bir belgelendirme olmalı ve zorlayıcı olmalı. Benim düşünceme göre bu sayede gastronomi
alanında daha profesyonel ve kaliteli hizmet standartlarına ulaşabiliriz.”
K7: “Böyle bir belgelendirme çalışmasının destekçisi oluruz ve katkıda bulunmak isteriz. Belgeye sahip
olmak için elimizden geleni yaparız çünkü şehrimizde iyisiyle ve kötüsüyle birçok lokanta bulunuyor. Bu
belge müşterinin güvenini kazanma noktasında işletmemize katkı sağlar diye düşünüyorum. Ayrıca
yurtdışındaki çalışmalarda takip edilerek belge standartları buna göre hazırlanmalı. Bu sayede şehrimizin
gastronomi alanında sahip olduğu marka imajının devamlılığını sağlayabiliriz.”
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K10: “Böyle bir çalışmaya destek veririz çünkü tüketicinin kaliteli ürün ve hizmete ulaşması noktasında
yol gösterici olur. İşletmeler açısından baktığımızda ise hizmet kalitesi ve bilinci sağlanmış olur. Bu durum
hem kendimizi geliştirmemiz hem de eksikliklerimizi giderme noktasında önemli sonuçlar doğurur.”

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Son yıllarda, bir mutfak kültürünün özelliklerini deneyimlemek ve keşfetmek için
gerçekleştirilen turizm faaliyeti olarak tanımlanan gastronomi turizminin önem kazanması
sebebiyle Afyonkarahisar, gastronomik kimliğiyle ön plana çıkan destinasyonlardan birisi
olmuştur. Durand ve Heath’a (2006) göre gastronomi turizmi, tarım ve hayvancılık faaliyetleri,
kültür ve turizm olarak üç unsur çevresinde gelişmektedir. Bu üç unsurun bütünleşmesi
gastronomik kimliğin geliştirilmesine ve turizm pazarlamasında kullanılmasına olanak
tanımaktadır. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ürünü oluştururken kültür, özgünlük ve tarihi;
turizm ise hizmet anlayışını ve maddi temelleri oluşturmaktadır.
Afyonkarahisar, tarihsel süreçte birçok farklı topluluğa ev sahipliği yapması, coğrafi konumu,
iklimi ve tarım ve hayvancılık faaliyetleri sebebiyle mutfak kültürü açısından zengin değerlere
sahip olan bir şehirdir. Ayrıca arkeolojik kalıntılarıyla, tarihi yapılarıyla, jeotermal kaynaklarıyla,
doğasıyla ve mutfak kültürüyle turizm potansiyeli açısından önemli bir şehirdir. Geleneksel ürün
çeşitliliğiyle ve sosyo-kültürel yaşam ve mutfak etkileşimi sayesinde oluşan zengin mutfak
kültürüyle Afyonkarahisar, 2019 yılında UNESCO Gastronomi Şehri unvanı almaya hak
kazanmıştır. Bu çalışma kapsamında gastronomi alanında tüm paydaşlara yol gösterici sonuçlar
sunmak amacıyla Afyonkarahisar’daki yerel restoran işletmelerinin yöneticileriyle/sahipleriyle
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve görüş, öneri ve dilekleri tespit edilmiştir. Elde edilen bulguların
irdelenmesi neticesinde aşağıda yer alan öneriler getirilmiştir.
Elde edilen verilere göre “Gastronomi Şehri” unvanının son yıllarda dünyada ve Türkiye’de
bilinirlik
kazanması
sebebiyle
Afyonkarahisar’daki
yerel
restoran
işletmeleri
yöneticilerin/sahiplerinin farkındalık düzeyinin yüksek olduğu ayrıca şehrin mutfak kültürü
hakkında detaylı bilgiye sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar şehrin bu unvanı
almasını sağlayan en önemli özelliklerin mutfak kültürü, coğrafi konum, iklim, çeşitlilik,
geleneksel gıda endüstrisi ve yerel restoranlar olduğunu ifade etmektedirler. Bu sebeple bu
unsurların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılması önem
arz etmektedir. Bu noktada Mutfak kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel tarım ve
hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülmesi teşvik edilmeli ve varlığı korunmalıdır. Bunun için
üreticiyi destekleyici çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Coğrafi işaretli ürün potansiyeli açısından
önemli bir avantaja sahip olan Afyonkarahisar’ın coğrafi işaretli ürünlerinin üretimi ve satışı
teşvik edilmeli ve bu konuda özellikle yerel halk ve işletmeler bilgilendirilerek girişimleri
desteklenmelidir.
Gastronomi şehri unvanının işletmeler tarafından tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde
kullanımında planlama ve koordinasyon eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada ilgili
kurum ve kuruluşların işletmelere tavsiyeler sunmaları ve işbirliği içerisinde hareket etmelerinin
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında faydalı olabileceği
düşünülmektedir. Afyonkarahisar’da termal turizm alanında faaliyet gösteren birçok otel
bulunmaktadır. Reklam, tanıtım ve pazarlama açısından avantajlı durumda olan bu otel
işletmelerinin Afyonkarahisar mutfak kültürünü tanıtma amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetler
önem arz etmektedir. Bu sebeple otel işletmeleri tarafından yöresel menüler oluşturulmasının ve
Afyonkarahisar mutfak kültürünün tanıtımının yapılmasının pazarlama açısından önemli
avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir.
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Katılımcılar tarafından bildirilen bir diğer hususa göre hizmet kalitesinin arttırılması için üretim,
servis ve hizmet standartları kapsamında işletme personellerine eğitim verilmesi gerekliliği
bulunmaktadır. Ayrıca mutfak kültürünün unutulmaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
için yerel halkın bilinçli olması gerekmektedir. Bu sebeple yerel halka ve gastronomi alanında
çalışan personellere yönelik eğitim, seminer ve farkındalık oluşturacak etkinlikler
düzenlenmelidir.
Gastronomi standartları belgelendirmesine yönelik görüşler ele alındığında 10 katılımcıdan 8’i
duruma olumlu yaklaşırken 2 katılımcı ekstra maliyet ve iş yükü getireceği düşüncesiyle
çekinceli yaklaştıklarını belirtmiştir. Buna göre ilgili kurum ve kuruluşlarca böyle bir çalışma
yapılması durumunda bu çekincelerin göz önünde bulundurulmasının ve teşvik edici çalışmalar
gerçekleştirilmesinin söz konusu çekincelerin giderilmesinde yardımcı olabileceği
düşünülmektedir.
Gastronomi şehri Afyonkarahisar’ın önemli paydaşları olan yerel restoran işletmeleri
yöneticilerinin/sahiplerinin “Gastronomi Şehri” unvanına yönelik görüşleri alınarak hazırlanan
bu çalışmada Afyonkarahisar gastronomisinin geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler
sunulmuştur. Afyonkarahisar’ın ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kazanımlar
sağlayabilmesi için tüm paydaşlar tarafından çalışma kapsamında elde edilen verilerin
değerlendirilmesi alana katkı sağlayacaktır.
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Bu çalışma Çorum kent merkezi, ilçeleri ve Hitit ören yerlerini içeren birkaç günlük yeni tur
rotalarının oluşturulması amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojinin
kullanıldığı çalışmaya, 10 profesyonel turist rehberi, 2020 yılında üç ayrı grup olarak Çorum’a
gelerek katılmışlardır. Rehberler, araştırmacı ile beraber belirledikleri tarihi ve doğal turistik
çekicilikleri incelemişlerdir. Rehberlerin ziyaretleri süresince ses ve resim kaydı alınarak veriler
toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Çorum kent merkezi, ilçeleri ve
Hitit ören yerlerindeki turistik çekicilikler üç–dört günlük tur programı düzenlemeye yetecek
düzeydedir. Altyapı eksikliğine rağmen Hitit ören yerlerinin dışında Çorum kent merkezi,
İskilip, Osmancık ve Mecitözü ilçeleri günübirlik ziyaretler için yeterli düzeyde çekiciliklere
sahiptir. Uzun yıllardır kullanılan birkaç saatlik Hattuşa ve bir gece konaklamalı Alaca Höyük –
Hattuşa ziyaretlerinin yapıldığı tur programlarının güncellenmesi gerektiği rehberlerce ifade
edilmiştir. Rehberler, ziyaretleri sırasında yerel yöneticilere ilettikleri önerilere uygun
düzenlemeler yapılarak; konaklama, yiyecek-içecek, eğlence ve hediyelik eşya yerlerinin
günümüz turistlerinin istediği düzeye getirilmesi, sayılarının arttırılması gibi alt yapı eksikliğinin
tamamlanmasını istemişlerdir. Bu çalışma Çorum’un tüm ilçelerini kapsamamaktadır. Rehberler
sadece tarih, kültür ve gastronomi turizmi kapsamında önerilerde bulunmuşlardır. Çalışma ile
Çorum özelinde ve Hitit temalı turlar yapılabileceği ortaya çıkmıştır. İlk gelen rehber grubunun
önerdiği yeni tur programı, ikinci rehber grubu tarafından uygulanarak test edilmiştir. Yerel
düzeyde turizm politikası belirlenmesi ve uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Turizmin,
Çorum ilinin tamamını kapsayarak, bölgede yaşayan yerel halkın gelir elde etmesini sağlayacak
şekilde yeniden planlanması, pazarlanması ve yerel halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
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Abstract
This study was carried out in order to create new tour routes for a few days, including Çorum
city center, its districts and Hittite ruins. Ten professional tourist guides came to Çorum in 2020
as three separate groups and participated in this study, in which phenomenology, one of the
qualitative research methods, was used. The guides examined the historical and natural tourist
attractions they determined together with the researcher. During the visits of the guides, audio
and picture recordings were taken and data were collected. The collected data were analyzed by
content analysis. The tourist attractions in Çorum city center, its districts and Hittite ruins are
sufficient to organize a three- to four-day tour program. Despite the lack of infrastructure, Çorum
city center, Iskilip, Osmancık and Mecitözü districts, apart from the Hittite ruins, have enough
attractions for daily visits. It has been stated by the guides that the tour programs of Hattusa,
which has been used for many years for a few hours and Alaca Höyük - Hattusa visits with one
night accommodation, should be updated. The guides requested that the infrastructure
deficiencies such as bringing accommodation, food-beverage, entertainment and souvenir places
to the level desired by today's tourists and increasing their number should be completed by
making arrangements in accordance with the suggestions they conveyed to the local
administrators during their visits. This study does not cover all districts of Çorum. The guides
only made suggestions within the scope of history, culture and gastronomy tourism. With the
study, it was revealed that tours with the theme of Çorum and Hittite can be made. The new tour
program proposed by the first group of guides was tested by the second group of guides. The
necessity of determining and implementing a tourism policy at the local level has emerged. It is
necessary to re-plan, market and raise awareness of the local people in a way that covers the
entire province of Çorum and provides income for the local people living in the region.
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GİRİŞ
Turizm sektörü, kültür turlarını temel alarak oluşmuştur. İlk turistler, seyyahlar ve elçilerin
dışındaki hacılar ve 17. yüzyıl İngiltere’sinde aristokratların eğitiminin bir parçası olarak kabul
edilen Grand Tour’a katılanlar, kısaca söylemek gerekirse kültür turistleridir (Gleadhill, 2018:22;
McHugh, 2018:111). Ülkemizde, Doğu Ekspresi ile İstanbul’a ve oradan Anadolu’ya doğru
gelişen turizm sektörü de tarihi ve kültürel miras yerlerinde oluşmaya başlamıştır (Özdemir,
2009). Ülkemizin ilk zincir otelleri olan Tusan Motelleri ve Otelleri de 1960’lı yıllarda tur
programlarının güzergâhları olan Çanakkale, Bergama, Efes, Kuşadası, Pamukkale, Manavgat ve
Kapadokya’da faaliyete başlamıştır (Ultav ve Savaşır, 2015). Bununla birlikte, ülkemizde devlet
tarafından kurulan Turban Turizm, turizmin gelişmesi amacıyla marina, seyahat acenteciliği,
zincir otel ve motel işletmeciliği yapmıştır. Bu dönemde, mülkiyeti özel idarelere, belediyelere
veya devlete ait Abant, Adalya, Akçay, Amasya, Antalya Kaleiçi, Belek, Beldibi, Samsun, Çeşme,
Çorum, Elmadağ, Erciyes, Gümüldür, Kilyos, Marmaris, Urfa, Ürgüp, Yalova Termal tesisleri
Turban Turizm tarafından çalıştırılmıştır (Özdemir, 1992:27; Karan, 1994:244). Hattuşa ve Alaca
Höyük ören yerlerine kültür turları ile gelen turistlerin 1980’li ve 1990’li yıllarda, konaklama
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan 60 oda 120 yatak
kapasiteli otel de Turban Turizm tarafından işletilmiştir.
Turistik çekicilikler, turistlerin ve günübirlik ziyaretçilerin bir destinasyona gelme nedenlerini
oluştururlar. Bir destinasyonda başlıca turistik çekicilikler kültürel (arkeolojik, tarihsel değerler,
anıtlar, yapılar ve müzeler), folklorik, politik, eğitsel, dinsel, modern, fiziksel (iklim, manzara,
vahşi yaşamı gözleme) çevrelerdir. Ayrıca, kültürel gelenekler (festivaller, sanat gösterileri, el
sanatları, müzik, doğal ve geleneksel yaşam tarzı, dil, din, bilim) ile eğlence, spor (katılımcı veya
seyirci olarak), parklar, sinema-tiyatro, gece kulüpleri, oyun salonları ve barlar da turistik arzı
oluşturan çekiciliklerdir (İçöz ve Kozak, 1998:37; Kim vd., 2018:2). Bu çekiciliklerin tamamına
veya bir bölümüne sahip olan bir kentin, turizm destinasyonu olarak kabul edilebilmesi için;
ulaşılabilir olması ve bu (destinasyona) gelenlerin konaklama, yeme-içme, eğlence ve benzeri
talepleri karşılanması gereklidir. Kısaca, insanları seyahate yönlendiren unsurlar coğrafi
çekicilikler; kültürel ve tarihsel faktörler; alışveriş, gastronomi, eğlence olanakları; kongre
olanakları; alt yapı ve üst yapı olanaklarıdır (İçöz ve Kozak, 1998; Kahraman, 2014; Özgüç, 2015).
Bu çekicilik unsurların önemli bir bölümü Çorum kent merkezi ve ilçelerinde bulunmaktadır.
Kültür turlarının bir kente gelmesini belirleyen temel unsur, kültürel çekiciliklerdir. En önemli
kültürel çekicilikler, sergiledikleri çok değerli tarihi eserlere sahip olan Paris’te Louvre,
Londra’da British ve New York’taki Metropolitan müzeleridir. Eyfel Kulesi, Big Ben, Piramitler
gibi anıtsal çekicilikler ise tüm kültürleri temsil eden çekiciliklerdir. Bu eserler cazibe merkezleri
olarak sadece çok uzaklardan gelenleri değil, ulusal, bölgesel ve yerel insanları da kendilerine
hayran bırakırlar (Richards, 2001:3).
Kültür turları içerisine, kent turları da dâhil edilmektedir. Avrupa’da en çok kent turu Londra,
Paris, Roma, Madrid, Barselona ve Berlin’de yapılmaktadır (Crespi-Vallbona, 2021:206).
Ülkemize gelen yabancı turist gruplarına verilen haftalık kültür turlarının programlarında
İstanbul ve İzmir kent turlarının yer alması buna örnek olarak verilebilir. Kuşadası ve Antalya’ya
sejur olarak gelen yabancı turistlere ücretli veya ücretsiz yarım günlük kent turu yaptırılması da
başka bir örnektir. Alternatif turizm türleri içerisine dâhil edilen kent turizmini diğer turizm
türlerinden ayıran en temel özelliği, farklı turizm çeşitleriyle birlikte olmasıdır. Kısaca, bir şehre
gelen turistler, iş, arkadaş veya akraba ziyareti, alışveriş, kültürel miras alanlarını ziyaret, yemeiçme, spor, festivaller, sanat ve kültür amaçlı birçok aktiviteyi gerçekleştirebilmektedirler (Uca,
2019). Örneğin Çinli turistler, Endonezya’nın Bali Adası’na benzersiz gelenekleri izlemek, spa ve
aroma terapi, geleneksel sanatlar, yerel mutfak, yerel mimari, el sanatları, dini ve manevi
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faaliyetler, tarih ve arkeoloji, kırsal yaşam deneyimi gibi birçok farklı amaçla gelmektedirler
(Sendra ve Kristianto, 2020:51). Kasaba ve şehirlerde bulunan ve başka yerlerden gelen
ziyaretçilere sunulan turistik kaynaklar ve etkinlikler Avrupa Komisyonu tarafından kent
turizmi olarak tanımlamaktadır. Dünya Turizm Örgütü ise “gezginler tarafından yüksek nüfus
yoğunluğuna sahip büyük kentlere yapılan, genellikle bir-üç gün süren kısa geziler” olarak
tanımlamıştır (Akdemir, 2019).

LİTERATÜR
Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Çorum ili, coğrafi özelliklerinden dolayı tarih boyunca
sürekli yerleşimlere ev sahipliği yapmıştır. Çorum’da 2012-2015 yılları arasında yapılan yüzey
araştırmalarında Sungurlu ilçesi Beylice Köyü, Mecitözü ilçesi Beyözü Köyü Bakla Tepesi ve
İskilip ilçesi Çavuşoğlu Köyü çevresinde Yontma Taş Devri’ne (Alt Paeolitik Dönem:
Günümüzden 250 bin yıl ve daha öncesi) ait çakmaktaşı, yonga, satır gibi aletler tespit edilmiştir
(Sağır, 2016:74). Kent merkezi yakınlarındaki Melikgazi ve Kiremitliğin Tepelerinde yapılan
yüzey araştırmalarında Erken Tunç (MÖ iki bin yılı), Demir, Galat ve Roma dönemlerine ait
seramik parçaları bulunmuştur (Yıldırım ve Sipahi, 2003). Çorum kent merkezi ve ilçelerinde
Hatti, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinden
günümüze ulaşan taşınmaz kültür varlıkları bulunmaktadır (İpek vd., 2008).
Çorum ilinde çok farklı etnik grup bir arada yaşamaktadır. Melik Ahmet Gazi’nin 1074 yılında
Çorum’u almasıyla Danişment Beyliği’ne mensup olan Türkmen grupları Çorum ve çevresine
yerleşmişlerdir (Demir, 2004). Anadolu Selçuklular döneminde ve 1243 yılında yapılan Kösedağ
Savaşı’ndan sonra Eretnaoğulları yönetimine geçen Çorum bölgesine farklı Türkmen ve Moğol
grupları da yerleşmiştir. Osmanlı egemenliğine 1398’de giren Çorum, göçebe obaların ve
Anadolu’ya göçlerle gelenlerin zorunlu olarak yerleşime tabi tutulduğu yerlerden birisi olmaya
devam etmiştir. Çorum ilindeki bu kültürel çeşitlilik yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.
Çorum’da 24 Oğuz boyundan 22’sine ait 50’den fazla köy, mezra ve mevki adı tespit edilmiştir
(Köseoğlu, 1943; Kürkçü vd., 1967). Osmanlı Dönemi Çorum Sancağına ait 11 nüfus defterlerinde
70’e yakın cemaat ve aşiretin iskân edildiği belirtilmektedir (Şahin, 2013). 1860-1908 yılları
arasındaki Kafkas, Kırım ve Balkan göçleri sırasında, Çerkes, Nogay, Tatar, Ahıska
göçmenlerinin misafir ve iskân edildiği yerlerden birisi olmuştur. Çorum Kafkas Kültür Derneği
kayıtlarına göre, il ve ilçe merkezleri dışında, Çekeslerin (Abhaz, Abzeh, Besleney, Kabartay,
Şapsığ) yerleştirildiği ve yaşamaya devam ettiği 34 köy bulunmaktadır (Korkmaz, 2006; İskender,
2008). XIX. yüzyılın ortalarında ticaretin artması, Ermenilerin ve Rumların Çorum’a göç
etmelerine neden olmuştur (Işık, 2018). 1985 yılı itibariyle, ilçelerden ve köylerden gelen göçlerin
artması, Çorum’da bütün bu farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir kent ortamı oluşturmuştur
(Bayram, 2008: 99).
Çorum’un kültürel çeşitliliği gastronomi çalışmalarında da ortaya çıkmaktadır (Gürsel, 2005;
Oğuz ve Keskin, 2006; Aras, 2012; Yılmaz, 2019). Bu çalışmalar incelendiğinde Türkiye’nin başka
yörelerine ait birçok yemeğin Çorum’da belirli köylerde ve mahallelerde yapıldığı
anlaşılmaktadır. Tarhana, yaprak sarma, mantı, börek ve baklava gibi bazı yemeklerin Çorum’un
her bölgesinde farklı yapıldığı, bu yemeklere ait beş-altı farklı reçetenin kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Son dönemlerde Hitit yemekleri ve bunların gastronomi turizmi açısından
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da artmıştır (Bayrak vd., 2009; Akar Şahingöz vd., 2015;
Kement ve Yaşar, 2016; Şahin, 2019). Çorum’un sahip olduğu tarihi geçmişi ve kültürel
değerlerinin çeşitliliğinin yüksek bir turizm potansiyeli yarattığı yapılan az sayıdaki çalışmalarda
belirtilmiştir (Özdemir, 1989; Günay, 2007; Demirci, 2013). Gastronomi ve ekoturizm pazarlaması
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(İstanbullu Dinçer vd., 2014), Hitit dönemi antik yerleşimlerinin turizm açısından
değerlendirilmesi (Akdoğan ve Hiçyorulmaz, 2016), destinasyon imajının değerlendirilmesine
yönelik (İdikut Şahin, 2014) çalışmalarda yapılmıştır.
Bu çalışma Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi arasında imzalanan “Çorum İçin Bir Projem
Var” protokolü kapsamında gerçekleştirilen “Profesyonel Turist Rehberlerinin Bakış Açılarıyla
Çorum Kent Turizmi” araştırma projesinde toplanan veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Çorum
merkezinde ve ilçelerinde bulunan turistik çekicilik unsurlarının tespit edilmesi ve yeni rota
planlaması yapılması bu çalışmanın amacıdır. Çalışma kapsamında katılımcılar tarafından
ziyaret edilen yerler kısaca aşağıda belirtilmiştir.
Saat Kulesi: Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın gayretleriyle 1894 yılında II.
Abdülhamit zamanında yaptırılmıştır. Minare şeklinde olan saat kulesinin yüksekliği 27,50
metredir (Çoker vd., 1973; Sabuncuoğlu, 2015). Saat başlarında, saat sayısı kadar; buçuklarda ise
bir defa çan çalmaya devam etmektedir. Kuledeki saatlerin iki tanesinde Roma Rakamları, diğer
ikisi ise Latin Rakamları bulunmaktadır.
Belediye Binası: Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılmasından sonra
Çorum’da kapatılan medreselerde bulunan el yazması kitapların koruma altına alınması
amacıyla halk tarafından yapılmıştır (İpek vd., 2008). Binanın ikinci katı 5 Mayıs 1925 tarihinde
Milli Kütüphane olarak açılmıştır. Çeşitli tarihlerde Türk Ocağı, Halk Evi, Adliye, Vali Konağı
olarak kullanılan bina 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile Belediye olarak hizmet vermeye
başlamıştır (Sabuncuoğlu, 2015; Demiryürek ve Ozulu, 2017).
Sanat Sokağı: Pir Baba Parkı’na 26 Mayıs 2016 tarihinde 27 ahşap büfenin yerleştirilmesiyle
düzenlenmiştir (Uzun, 2016). Sanat Sokağını ziyaret edenler Çorum, Boğazkale, Alaca Höyük,
Ortaköy, İskilip, Mecitözü, Kargı ve Dodurga’da özellikle kadınlar tarafından yapılan el yapımı
eşyaları satın alabilmektedirler.
Veli Paşa Hanı: Şehir içi han olarak 1880’li yılların başında yaptırılmıştır (Çelik, 2019; Şahin,
2020). Birkaç defa yangın geçirmiş ve onarılmış, 1960 yıllına kadar otogar olarak, 1980’den sonra
ise bir market tarafından kullanılmıştır. Ana giriş kapısının üstünde bulunan odaları bir dönem
“Anadolu Oteli” olarak faaliyet göstermiştir (Ilıca, 2000; Tuluk, 2009). Çorum Belediyesi
tarafından 2015 yılında 35 yıllığına kiralanmış ve aslına uygun olarak restore edilmeye
başlanmıştır.
Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi: Mecidiye Mektebi binası olarak 1915 yılında
yaptırılmıştır. Bina 1925 yılına kadar Mecidiye Mektebi; 1925-2006 yılları arasında İstiklal
İlkokulu olarak kullanıldıktan sonra “Eğitim ve Teknoloji Müzesi” olarak kullanılmak üzere
restore edilmeye başlanmıştır (İpek vd., 2008). Restorasyon sonrası 26 Nisan 2012 tarihinde
Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi olarak açılmıştır. Kütüphanede çoğunluğu Çorum
Halk Kütüphanesi’nden getirilen 3693 cilt el yazması ve 5924 cilt Arap harfli matbu kitap
bulunmaktadır (Evirgen vd., 2019).
Dikiciler Arastası: Eski hükümet konağının ahır bölümünün taş döşemesi üzerine, Eski Belediye
Başkanlarından Faik Kürkçü tarafından 1960 yılında karşılıklı dükkânlar yaptırılarak sokaklarda
gezerek ayakkabı tamirciliği yapan dikici esnafına verilmiştir. Halk arasında “Dünyanın en dar
sokağı” olarak bilinen arastada, 34 dükkân bulunmaktadır. Girişi 80 cm, ortalara doğru ise 110
cm genişliğindedir (Sabuncuoğlu, 2015; Çelik, 2019; Torun, 2020). Arastada ayakkabı tamiri,
sipariş üzerine özel ayakkabı ve mest yapan ustalar bulunmaktadır.
Çorum Kalesi: Kale ile ilgili ilk bilgiler, Çorum’un Danişmentler tarafından alınışının anlatıldığı
“Danimend-nâme” de bulunmaktadır (Demir, 2004). Evliya Çelebi de seyahatnamesinin Çorum
bölümünde kaleyi anlatmıştır (Dağlı ve Kahraman, 2008). Çorum Kalesi, iç kale olarak
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tanımlanmaktadır. Dış kaleye ait sur kalıntılarının nerelerden geçtiğine dair tahminler
bulunmaktadır. Kale bedenlerinde Roma ve Bizans Dönemi’ne ait taşlar bulunmaktadır. Yaklaşık
olarak kare şeklinde olan kalenin her kenarı 80 metredir (Çoker vd., 1973; Gürbüz, 2008). Kale
içindeki 42 evde, 2011 yılında kentsel dönüşüm projesi ile boşaltılana kadar yaşam devam
etmiştir (Demirci, 2013; Oktay, 2016). Kültür varlığı olarak tescil edilen üç ev ve kale cami (İpek
vd., 2008; Şahin, 2020) dışındaki diğer binalar belediye tarafından 2020 yılında yıkılmıştır.
Taşhan (Eski Cezaevi): Önünden geçen caddeye adını verecek kadar Çorum’un kültür tarihinde
yer edinmiş olan han 15.yy’da yaptırılmıştır (Çelik, 2019). Osmanlı döneminde Çorum’a sürgün
veya mahkûm olarak gönderilenlerin bir kısmı bu handa kalmıştır (Daşcıoğlu, 2008:233).
Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın 11 Haziran 1913 tarihinde öldürülmesinden sonra Sinop’a
sürgüne gönderilen Nasuhzâde Ömer Hayri Efendi, Şair Rıfkı Bey, Refik Halit Karay, Refii Cevat
Ulunay gibi tarihi ve edebi 28 kişi daha sonra Çorum’a gönderilmiştir (Demiryürek, 2013). Refik
Halit, “Memleket Hikâyeleri” eserinde yer alan “Sarı Bal” ve “Küs Ömer” hikâyelerinde bu
dönemin Çorum’unu anlatmıştır (Ünal, 2018). Taşhan, Cumhuriyet’in ilk yıllarında cezaevi
olarak kullanılmaya devam etmiştir. Hüseyin Cahit Yalçın, Abidin Dino Çorum’da sürgüne
gönderilenlerden bazılarıdır. Kemal Tahir ise 1944-1949 yılları arasında Çorum’da hapis
yatmıştır. Kemal Tahir, Çorum’da kaldığı dönemde mahkûmlardan ve gardiyanlardan dinlediği
olaylara “Köyün Kamburu”, “Dam Ağası” ve “Yediçınar Yaylası” isimli romanlarında yer
vermiştir (Kolağası, 2009; Yiğit, 2013; Demiryürek, 2018).
Eski Kilise: Veli Paşa Hanı’nın arka tarafında, üzerindeki kitabede 1872 yılında yapıldığı
belirtilen ve halk arasında “Eski Kilise” olarak adlandırılan binadır. Bina kesme sarı taş, harçlı
kırma taşlar ve üst bölümü tuğla kullanılarak yapılmıştır (İpek vd., 2008:317).
Çöplü Arastası: Çarşı, Anadolu Selçuklu Devleti’nin son dönemlerinde Ulu Cami’nin
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla akaratlar (gelir getiren mülk, bina) olarak yapılmıştır
(Aktüre, 1985). Çarşı 1900 yılında çıkan yangında zarar görmüş, 1913’te çıkan yangında ise
tamamen kullanılamaz hale gelmiştir (Tütüncü, 2006:15). Bu yangından sonra uzun süre harabe
olarak kalan dükkânların olduğu bölge “çöplük” olarak adlandırılmaya başlanmış, 1920-1925
yılları arasında günümüze ulaşan planıyla yeniden yapılmıştır (Çelik, 2019). Osmanlı çarşı
geleneğinde sık rastlanmayan, “ızgara” olarak tanımlanan yatay ve dikey akslarda simetrik plana
sahiptir (Keskin ve Çakar, 2014). Çöplü Arastası ve çevresinde yaklaşık 400 dükkân
bulunmaktadır. Bilinçsiz onarımlar ve değişiklikler yapılmasına rağmen geleneksel Osmanlı
mimarisinin Anadolu’da bu yöreye özgü uygulaması ve kentin kültürel değerlerinden birisi
olmaya devam etmektedir. Çarşıda bıçakçılık, kemercilik ve saraçlık meslekleri geleneksel usta
çırak ilişkisi ile devam etmektedir (Çelik, 2019; Torun, 2020).
Tıkı’nın Kahvesi: Çöplü Çarşısı Hamid Cami girişinin karşısındaki sokakta 1938 yılında dört
dükkânın birleştirilmesiyle oluşturulan, “Tıkı’nın Kahve” (İğdeli Kahve) emeklilerin
(Güngörmüşlerin) ve esnafın bir araya geldiği geleneksel arasta kahvesi olarak çalışmaya devam
etmektedir. Çorum Müzesi etnografya bölümünde oluşturulan kahve bölümü buradaki
malzemeler kullanılarak yapılmıştır (Kolağası, 2009).
Mevlevihane: Anadolu’daki en eski Mevlevihanelerdendir. Ulu Arif Çelebi ve Mevlana
Celaleddin-i Rumi’nin ikinci eşi Kira Hatun'dan kızı olan Melike Hatun (Ö.1283) tarafından
kurulmuştur (Şimşir, 2016; Şahin, 2018). Kayıtlarda 1281-1795 yıllarında Mevlevihane, daha sonra
bir medrese ile birlikte faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilmektedir. Medrese ile yaşanan sorunlar
nedeniyle 1878 yılında Mevlevihane bugün olduğu yere taşınmıştır (Haksever, 2009). Çorum’un
1892 yılına ait haritasında Mevlevihane’nin semahane ve mescit olarak kullanıldığı
gösterilmektedir (Dündar, 2007). Tekke ve Zaviyeler kapatılınca, Mustafa Burhanoğlu tarafından
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satın alınan semahane ve türbe kısmı önce havlu dokuma atölyesi, daha sonra depo olarak
kullanılmıştır (Haksever, 2007).
Veli Paşa Konağı: Şevket Bey (Eren D:1875, Ö:1940) tarafından 1923-1924 yıllarında
yaptırılmıştır. 2004 yılında restore edilen bina, Tarihi Kentler Belediyeler Birliği’nden
“Özendirme Ödülü” almış, Çorum Kültür ve Sanat faaliyetleri ile yöresel mutfak örneklerinin
sunulduğu tarihi bir mekân olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çorum Belediye Meclisi’nin 17
Mayıs 2011 tarihinde aldığı kararla Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermektedir.
Binada kadınlara yönelik kurslar düzenlemekte ve sergiler açılmaktadır.
Abbasoğlu Konağı: Veli Paşa Konağı’nın karşısında olan bina 1890 yılında yapılmış ve 1950’li
yıllara kadar Polis Karakolu olarak kullanılmıştır. Daha sonra İmam Hatip Lisesi ve konut olarak
kullanılan bina, restore edilerek 19 Haziran 2020 tarihinde Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi
olarak hizmete açılmıştır.
Diğer Eski Evler: Çorum Kültür Envanterine göre 1980’li yıllarda 80’den fazla eski ev
tescillenerek koruma altına alınmıştır (İpek vd., 2008). Bu evlerin dokuz tanesi 2008-2012 yılları
arasında restore edilerek (Demirci, 2013); restoran, kafe, kültür merkezi, emlak ofisi, hediyelik
eşya mağazası, kültür ve turizm müdürlüğü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Diğerleri ise
kaderine terk edilmiş, bazıları çeşitli sebeplerle yok olmuş, günümüze 60 kadarı ulaşabilmiştir.
Evlerin bazılarında bulunan selamlık bölümü, “Hanedan Odaları” olarak 1960’lı yıllara kadar
kullanılmıştır (Velidedeoğlu, 1972a; 1972b). Eski evlerle ilgili çok sayıda araştırma ve restorasyon
önerileri yapılmıştır (Akok, 1951; Tuluk, 2005; 2006; 2007; Karslıoğlu Kerman, 2010; Şeker Gevher,
2010; Karakurt, 2015; Tuluk ve Tuluk, 2016; Dursun, 2017). Restore edilen eski evlerden 1882
tarihinde yapılan Kâtipler Konağı yöresel yemeklerin verildiği Turizm İşletme Belgeli Restoran
olarak faaliyet göstermektedir. Hanoğlu Konağı, restoran; Mevlevihane’nin selamlık bölümü,
Sakura Cafe; Bekiroğlu Konağı, Konak Cafe ve Bistro; Hülya Hanım Konağı, hediyelik eşya
mağazası; Bilaller Konağı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır. Veli Paşa
Konağı’nın yan tarafında bulunan İkiz Konaklar ise restorasyon çalışması tamamlandıktan sonra
butik otel olarak hizmet verecektir. Azap Ahmet Sokağı’nda bulunan ve bir kısmı restore edilen
eski evler ise restoran, züccaciye, emlak ofisi gibi farklı amaçlarla kullanılmaktadır.
Hayvalı Leblebi: Çorum’un en eski leblebicilerinden birisidir. Ulu Cami’nin mezarlık çıkış kapısı
karşısındaki dükkânında dört nesildir geleneksel odun ateşinde leblebi kavurmaya devam
etmektedir (Özbey, 2018:29). Çevresindeki modern dükkânlara rağmen özellikle kente gelen
yabancıların ve yerel halkın uğrak yeridir.
Hamamlar: Taşhan Caddesi’nde bulunan Paşa Hamamı, 1484 yılında Tacettin İbrahim Paşa Bin
Hacı Bey tarafından yaptırılmıştır (Çoker vd., 1973; Dündar, 2004; Yalçın vd., 2004; İpek vd.,
2008). Yeni Hamam, Tokat Ali Paşa Camisi’ne vâkıf olarak, Erzurum Beylerbeyi Temmerrüd Ali
Paşa tarafından 1573 yılında yaptırılmış olup Çorum’un en büyük hamamıdır (Akok, 1955;
Afyoncu, 2001; Samsunlu, 2006). Paşa Hamamı ve Turizm İşletme Belgesi’ne sahip olan Ali Paşa
Hamamı günümüzde hizmet vermeye devam etmektedir. Ulu Cami ile birlikte yapıldığı
düşünülen Güpür Hamamı ise mimari yönden diğer hamamlardan farklıdır. Vakıflar idaresi
tarafından 12 Mayıs 1939 tarihinde özel mülkiyete satılmış, yeteri kadar bakım onarım görmediği
için 1990’lı yıllarda kapanmıştır (Çoker vd., 1973; Ilıca, 2002; İpek vd., 2008; Tağcı, 2015).
Camiler: Çorum’un 1892 tarihli eski haritasında gösterilen 48 cami ve mescidin 10 kadarı
günümüze ulaşabilmiştir. XIX. yüzyıldan kalan bu camilerde, banilerinin ve ustalarının
boylarından, cemaatlerinden ve aşiretlerden izlerin hâlâ görülebilmektedir. Yıkılan ve yeniden
yapılan bazı camilerde ise eski ahşap minberler ve kapılar bulunmaktadır. Maalesef ki Ulu
Cami’de bulunan Mühr-i Süleyman gibi Çorum’un kültürel zenginliğini gösteren izler, bilinçsiz
kişilerce tahrip edilmiş, günümüze ulaşamamıştır (Dündar, 2004; 2007; Hakyemez, 2019). İlk
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yapılışı Selçuklular dönemine kadar giden Ulu Cami kündekari tekniği ile yapılan minberi ve
ahşap sütunları ile Kunduzhan, Gülabibey, Veli Paşa, Kellegöz ve Kulaksız camileri ise ahşap
minberleri ve ahşap minareleri dikkat çekmektedir.
Çorum Müzesi ve Binası: Günümüzde Çorum Müzesi olarak kullanılan bina, 1908-1914 yılları
arasında hastane olarak inşa edilmiştir. Önce hastane olarak kullanılan, sonrasında birçok okula
ev sahipliği yapan bina 1986 yılında müze olarak kullanılmak üzere devredilmiştir (Tuluk, 2004;
Ozulu, 2015; Samsunlu, 2015). Çorum Müzesi 11 Mart 2003 tarihinde “Korunması Gerekli Kültür
Varlığı” olarak tescillenen yeni binasında, arkeoloji ve etnografya salonlarından oluşan iki ayrı
bölümde hizmet vermeye başlamıştır (İpek, 2008). Ülkemizde ilk kez “Yatılı Müze Uygulaması”
Çorum Müzesi’nde yapılmıştır (Yılmaz, 2015). Avrupa Müze Forumu ve BİKTUDER’den (Bilim,
Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme Derneği) ödül almıştır. Modern müzecilik
uygulamaları, başka müzelerde örneği olmayan kılıç, vazolar ve diğer birçok tarihi eser
katılımcıların kentte en çok görmeyi arzu ettikleri turistik ürün olarak öne çıkmıştır.
Belediye Sanat Müzesi ve Galerisi: Türkiye’de ilk defa yapılan bir çalışmayla, 2009’dan 2013
yılına kadar her yıl düzenlenen etkinlikte, yurtiçi ve yurtdışından gelen ressamlar Çorum’u
tuvallerine yansıtmışlardır (Balamir ve Çevik, 2014). Bu etkinliklere katılan ressamların 200’e
yakın eseri 25 Ekim 2015 tarihinden itibaren müzede sergilenmektedir. Giriş bölümünde geçici
resim sergileri açılmaktadır (Evirgen vd., 2019:137). Bu müzenin kuruluşu ve yapılan çalışmalar,
diğer belediyelere bir model olarak önerilmiştir (Şişginoğlu, 2016).
İl Eğitim Tarihi Müzesi: Eski İstiklal İlkokulu binasında “Eğitim ve Teknoloji Müzesi” olarak
açılması planlanan müze, 23 Temmuz 2017 tarihinde Atatürk Anadolu Lisesi’nin bodrum katında
“Çorum İl Eğitim Tarihi Müzesi” olarak açılmıştır. Müzede, Çorum’un eğitim tarihi yönünden
arşiv değeri olan; evrak, kitap, dergi, katalog, fotoğraf, video film, film şeridi, dia, eğitim araç ve
gereçlerinin sergilenmektedir (İpek ve Sökmen, 2018). Hafta içi mesai saatlerinde gezilebilen
müze, hafta sonları ve resmi tatillerde kapalıdır.
İsmet Eker Kırsal Yaşam Tarım Müzesi: Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve TBMM’de aralıksız
sekiz dönem Çorum milletvekilliği yapan İsmet Eker (1876-1962), Cumhuriyet’in ilan edildiği 23
Nisan1923 tarihli oturumunun başkanlığını yapmıştır. Günümüzde, belediye sınırlarına dâhil
olan Bayat Köyü’ndeki çiftlik evi ve müştemilatı Erken Cumhuriyet Dönemi tarım izlerini özgün
haliyle korumaktadır. Birbiriyle ilişkili iki avluya dağılmış olan konak (çiftlik evi), haymalık,
ambarlar, kümesler, fırın, samanlık, kâhya evi, ahır ve ağıldan oluşan tarihi bir çiftlik
yerleşkesidir (Tuluk, 2016).
Çorum Atatürk Anıtı: Kenan Yontunç tarafından 1931 yılında yapılmıştır (Elibal, 1973). Anıtta
bazı sorunlar tespit edilmesi üzerine, sanatçı tarafından yeniden düzenlenen anıt 1935 yılında
Çorum’a gönderilmiştir. Günümüzde bulunduğu yere 1958 yılında taşçı ustası Abidin Yüce
tarafından yerleştirilmiştir (Kürkçü vd., 1967). Türkiye’nin ilk anıt çoğaltan sanatçısı olan Kemal
Yontunç, Çorum Atatürk Anıtı’nı kalıbından çoğaltarak 20 Kasım 1933 Elazığ ve 1 Mart 1935
Kayseri Atatürk Anıtları’nı yapmıştır (Elibal, 1973; Tekiner, 2010).
İstiklal Şehitleri Anıtı: İstiklal Savaşı’nda şehit olan 36.236 erin bağlı olduğu askerlik şubelerine
göre dökümü yapıldığında, Çorum’un bugünkü sınırlarına göre 1.516 şehit verdiği tespit
edilmiştir (Gülen, 2015:241). İstiklal Savaşı’nda ve Yozgat’ta başlayıp Alaca’ya yayılan
Çapanoğulları isyanını bastırmak için Çorum’dan gönderilen askerlerden şehit olanların anısına
21 Ekim 1933 tarihinde yaptırılmıştır. İlk yapılan anıt 5 Eylül 1958 tarihinde yenisiyle
değiştirilmiştir (Kürkçü vd., 1967; Sabuncuoğlu, 2015). Çorum Müzesi yolu üzerinde olan İstiklal
Şehitleri Anıtı 15 Kasım 2020 tarihinde yenilenmiş ve günümüzdeki halini almıştır.
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Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı (Yunus Emre Parkı): Mutasarrıf Nurettin Bey tarafından 19131915 yılları arasında yaptırılmıştır (Sabuncuoğlu, 2015). Parkta, 13 Haziran – 6 Temmuz 2011
tarihleri arasında düzenlenen “I. Ulusal Hattuşa Taş Heykel Sempozyumu” süresince yapılan
Hitit temalı heykeller “koşu yolu” güzergâhında sergilenmektedir.
Hıdırlık ve Sahabeler: Hicri 41 yılında, Muaviye tarafından Konstantiye’nin fethi için Şam’dan
gönderilen orduda bulunan Eshab-ı Kiram’dan Çorum’da şehit olan Kereb-i Gazi ve Ubeyt Gazi
ile İstanbul’un kuşatmasından dönüşte hastalanıp ölen Suheyb-i Rumi’nin türbeleri Hıdırlık’ta
bulunmaktadır. Selçuklular döneminden beri ahşap zaviye, cami ve türbelerin olduğunu belirten
kayıtlar vardır. Hıdırlık Camisi ve Türbeleri 1892 yılında tekrar yapılmıştır (Ali İzzet Efendi,
2007). Hıdırlık mevki Çorum’da, Hızır ve İlyas peygamberlerin birleşip buluştukları yer olarak
bilinmektedir. Hıdırellez törenleri burada yapılmaya devam etmektedir (Sezikli, 2013).
Osmancık: Kızılırmak’ın ilçe merkezinden geçtiği Osmancık, tarihi İpek Yolu üzerindedir.
Günümüzde de Doğu Anadolu Bölgesi’ni batıya bağlayan D-100 karayolu ilçeden geçmektedir.
Kızılırmak kenarında Fişekçi Kayası olarak adlandırılan kayalığın üzerinde bulunan Kandiber
Kalesi, ilçenin tarih boyunca sürekli bir yerleşime sahip olduğunu göstermektedir. Sultan II.
Beyazıt tarafından yaptırılan Koyun Baba Köprüsü Osmanlı Dönemi’ne ait Anadolu’daki en
uzun taş köprülerden birisidir. Koyun Baba Türbesi, İmaret Cami, Akşemseddin Cami ve Ada
Tepe ilçedeki diğer tarihi yerlerdir. İlçe pirinci ile ünlüdür (İlter, 1988; Müderrisoğlu, 2008;
Maden, 2016).
İskilip: Antik çağlardan itibaren yerleşim yeri olarak kullanılan ilçe, Osmanlının son
dönemlerine ve Cumhuriyet ilk yıllarına ait yapısını korumaktadır. Bedri Rahmi Eyüpoğlu, 1942
yılında çıktığı yurt gezisinde bir süre kaldığı İskilip’ten çok etkilenmiştir. Sanatçının adının
verildiği sürekli sergi salonu, Ebusuud Efendi’nin babası Şeyh Muhittin Muhammed Yavsi adına
1530 yılında yaptırdığı ters T planlı cami, Ulu Cami, Tavukçu Hoca Cami, Âlimler Müzesi, Kaya
Mezarları, kalesi ve çarşısı başlıca ziyaret yerleridir. İlçe ağaç oymacılığı ile ünlüdür (Bakan ve
Sir Gavaz, 2014; Bayer, 2016).
Ortaköy: Çorum Merkezi’ne 57 kilometre mesafede olan İlçe, 1990 yılında Aygül Süel ve Mustafa
Süel tarafından yürütülen bir yüzey araştırmasında bulunan Şapinuva ören yeri ile
tanınmaktadır. Ortaköy’e yaklaşık üç kilometre uzaklıkta bulunan Şapinuva’da yapılan kazı
çalışmalarında Hititlerin şimdiye kadar bilinen Hattuşa’dan sonraki en büyük ikinci arşivini
oluşturan 5.000 civarında çivi yazılı tablet ve parçası ortaya çıkarılmıştır. Üzerinde “Büyük Kral”
yazan orak, mızrak, ok ucu ve hançer gibi metal eşyalar, döküm atölyesi olarak kullanıldığı
düşünülen işlikler, arınma ritüellerinin yapıldığı alanlar ve çeşitli malzemeler de kazılarda
bulunmuştur (Süel, 1995; Süel, 2008). Ayrıca, ilçe yakınlarında İncesu Kanyonu ve kanyonun
yaklaşık bir buçuk kilometre içerisinde, Anadolu’da bilinen en büyük Kybele kabartması
bulunmaktadır (Summerer, 2006; İpek vd., 2008:161).
Mecitözü: Çorum Merkezi’ne 37 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe, Çorum-Amasya yolu
üzerindedir. Mecitözü, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde sürgüne gönderilen Hüseyin
Cahit Yalçın, Hüseyin Hilmi (İştirakçi) ve Abidin Dino gibi ünlüleri misafir etmiş; Zülfü
Livaneli’nin müzik yaşamında derin izler bırakan bir ilçedir. Kültür Konağı, Kaymakamlık Binası
ve Eski Özel İdare Binası ziyaret edilecek yerlerdir (Yılmaz, 2021). İlçenin Sülüklü ve Telken
köylerinde çıkarılan jasper, kalsedon, agat, dumanlı kuvars, krizopras (yeşil kuvars), çört, opal
türlerinden süs taşları ile “Ballı Akik – Mecitözü Taşı” olarak isimlendirilen taştan yapılan
hediyelik eşyaları ünlüdür (Tezcan vd., 2013; Şahin ve Balcı Akova, 2019).
Elvan Çelebi: Yerleşime adına veren Elvan Çelebi 12.yüzyılda Moğol istilasından kaçarak
Anadolu’ya gelen sûfi bir aileden gelmektedir. Babası, Âşık Paşa, 14.yüzyıla ait “Garipname”
isimli ünlü kitabın yazarıdır. Karamanoğlu Beyliği’nin kuruluşunda adı geçen Muhlis Paşa
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(Muhlis Baba) ise dedesidir. Muhlis Paşa ise 1240 yılındaki ünlü Babai İsyanı’nın lideri Baba İlyası Horasânî’nin en küçük oğludur (Ocak, 1991:119). Elvan Çelebi, “Menâkıbu’l-Kudsiyye fî
Menâsıbi’l-Ünsiyye” isimli eseri ile tarih, edebiyat ve din üzerine çalışan bilim insanlarının
ilgisini üzerine çekmiştir. Zaviye olarak uzun yıllar faaliyet gösteren yapılar gurubundan
günümüze cami ve türbe bölümü ulaşmıştır. Bu yapılarla ilgili detaylı ilk çalışma 1965 yılından
Semavi Eyice tarafından yapılmıştır (Eyice, 1969). Elvan Çelebi Türbesi’ni, özellikle çocuğu
olmayanlar ziyaret etmekte; çocukları olduğunda adını “Elvan” koymakta ve adak
getirmektedirler (Yılmaz vd., 2020).
Sıklık Tabiat Parkı: Çorum-Samsun Karayolu’nun yedinci kilometresinde olup, 2009 yılında
tabiat parkı ilan edilmiştir. Parkın içerisine 2013 yılında 145 farklı türden 4500 fidan dikilerek
oluşturulan botanik parkı ile geyik, ceylan ve karacaların olduğu fauna tanıtım alanı
oluşturulmuştur (Aknar vd., 2020:1112).
Boğazkale: Fransa Kültür Bakanlığı tarafından 1833 yılında Anadolu’ya gönderilen mimar ve
arkeolog Charles Texier, 28 Temmuz’da Tavium’u ararken o günkü adıyla Boğazköy
yakınlarındaki kalıntıları bulmuş ve bölgede 10 gün kalmıştır. Texier’in yayınından sonra
bölgeye gelen araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda kalıntıların Hititlerin başkenti Hattuşa’ya ait
olduğunu tespit etmişlerdir. Alman Şark Cemiyeti’nin katkılarıyla 1906 yılında başlatılan ve
Balkan Savaşları’na kadar süren sistemli kazılarda ortaya çıkarılan çok sayıda çivi yazılı tablet ve
tarihi eser Hititleri bilim dünyasına tanıtmıştır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında ara
verilmesine rağmen Hattuşa kazıları Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından sürdürülmektedir.
Hattuşa Ören Yeri 1986 yılında Dünya Mirası Listesine, kazılarda çıkan 30.000’den fazla çivi
yazılı tablet ve parçası ise 2001 yılında Dünya Belleği Listesine dâhil edilmiştir. Hattuşa’dan
çıkarılan eserler ören yeri yakınlarına yapılan Boğazköy Müzesi’nde sergilenmektedir
(Macqueeen, 2001; Seeher, 2006; Seeher vd., 2012; Schachner, 2019).
Alaca Höyük: Hamilton’un 1835 yılında Anadolu’da yaptığı gezide ilk olarak tespit edilmiştir. O
dönemdeki adı İmad Köyü olan höyük, Hamilton’un yayınından sonra çok sayıda araştırmacı
tarafından ziyaret edilmiştir. Höyük ile ilgili araştırmacıların yaptığı yayınlar Atatürk’ün ilgisini
çekmiş, kendi hesabından verdiği parayla kazı yapılmasını istemiştir. Remzi Oğuz Arık
başkanlığında 22 Ağustos 1935 tarihinde köy meydanında başlatılan kazılarda ortaya çıkarılan
üç kral mezarı ve bulunan ölü hediyeleri, Alaca Höyük’ün Türk arkeologlar tarafından
gerçekleştirilen ilk önemli milli kazı olarak tanınmasını sağlamıştır (Akurgal, 1995; Çınaroğlu ve
Çelik, 2010).
Kalehisar: Mahmudiye Köyü yakınlarında Kale mevkiinde bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu
Dönemine tarihlenen medrese, kervansaray, hamam ve şehir kalıntıları bulunmaktadır. Ayrıca
Hitit ve Frig dönemlerinde kullanıldığı tespit edilen doğal bir kale mevcuttur (Şahin, 2018).
Örükaya Roma Barajı: Çorum’un Alaca ilçesine 8 kilometre mesafede, Örükaya Köyü’nün
yaklaşık 500 metre üstünde bulunmaktadır. Ülkemizde Roma dönemine ait bilinen dört barajdan
birisidir. Baraj gövdesinde ve yakınında tespit edilen Roma dönemine ait yerleşim yerinde 2017
ve 2018 yıllarında kazı çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, baraj yakınlarında bir adet Tümülüs de
vardır (İpek ve Sökmen, 2018).
Hüseyin Gazi Türbesi: Çorum’un Alaca İlçesinin üç kilometre güneyinde Söğütlü Beldesi’nde
bulunmaktadır. Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’ye ait olduğu belirtilen türbe, taç kapı,
medrese, mescit ve adak yerlerinden oluşmaktadır (Gündoğdu, 2016).
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YÖNTEM
Çalışmanın hazırlık bölümünde belge ve doküman analizi yapılmıştır. Bu kapsamda Çorum il
yıllıkları (Çoker vd., 1973; Kürkçü vd., 1967; Yalçın vd., 2004), Çorum 19 (Şahinci, 1998), İlimiz 19
(Bıçakçı ve Pıçakçı, 1977), Çorum Kültür Envanteri (İpek vd., 2008), Çorum Belediyesi Kent Arşivi
yayınları ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, haritalar
incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda tespit edilen turistik ürünler ilçelere göre listelenmiştir.
Hazırlanan liste, araştırmaya katılan ilk grupla yapılan toplantıda incelenmiş, mümkün olduğu
kadar çok yerin görülmesine yönelik program yapılmıştır. İlk grup Çorum’da konaklamasını
tamamladığında, ikinci olarak gelecek grup için ziyaret edilecek yerleri belirleyerek, tur programı
hazırlamış ve uygulamalarını istemişlerdir. İkinci grup, ilk grup tarafından belirlenen programı
uygulamış, ancak programın çok sıkışık olduğunu, turlara katılan turistlerin milliyetlerine,
yaşlarına ve ilgi durumlarına göre bazı yerlerin listeden çıkarılmasını veya sürenin uzatılmasının
daha uygun olduğunu belirtmiştir. Üçüncü grubun programı ise araştırmacı tarafından, grubun
istekleri de göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Bu fenomenolojik çalışmada, sosyal olayı (Çorum Turizmini) Katılımcıların (Profesyonel Turist
Rehberlerinin) bakış açılarıyla anlaşılmaya çalışılmıştır. Fenomenolojide önemli olan gerçeklik
insanların dünyayı nasıl algıladıklarıdır. Bu bakış açısının iki önemli çıkarımı vardır.
Fenomenolojide öğrenilmesi gereken ilk çıkarım, insanların neyi tecrübe ettikleri ve dünyayı
nasıl yorumladıklarıdır. Araştırmanın odağı ve asıl konusu budur. İkinci çıkarım ise
metodolojiktir. Bir diğer kişinin neyi deneyim ettiğini gerçekten bilebilmenin tek yolu, kişinin
kendisinin de fenomeni mümkün olabildiğince doğrudan tecrübe etmesidir (Merriam, 2013;
Patton, 2014; Creswell, 2015). Araştırma alanını belirlerken dikkate alınması gereken unsurlar:
alana araştırmacının girmesinin mümkün olması; alanda araştırmayla ilgili zengin bilgiler,
süreçler ve dokümanların olması; araştırmacının bireylerle güvene dayalı ve etkili bir iletişim
kurabilmesi; elde edilen bulguların kalitesi ve geçerliliği konusunda kuşku olmaması (Yıldırım
ve Şimşek, 2013) bu çalışmada bulunmaktadır.
Son dönemlerde destinasyonların turizm açısından ele alındığı çalışmalarda rehberlerden
yararlanılmaya başlanmıştır (Erkol Bayram, 2019; Kaya vd., 2019; Akyurt Kurnaz, 2020; Bilgin
vd., 2020; Efendi ve Atay, 2020; Gündüz ve Ayyıldız, 2020; Mazan ve Özdemir, 2020). Bu
çalışmada da profesyonel turist rehberleri çalışma grubu olarak kullanılmıştır. Çalışma için 20
Eylül 2019 tarihinde Hitit Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan izin
alınmıştır.
Araştırmacının 20 yıldan fazla bir süre kültür ve tarih turizminin yoğun olduğu Kapadokya ve
Kuşadası otellerinde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışmış olması, araştırmaya katılacak olan
rehberlerin belirlenmesini ve onlarla iletişim kurmasını kolaylaştırmıştır. Araştırmacı bu
çalışmada, üç grupta, rehberlerle birlikte 17 gün boyunca tura katılmış, toplamda 3.364 km yol
kat etmiştir.
Rehberler üç grup olarak; birinci grup üç kişi 6-11 Şubat 2020; ikinci grup dört kişi 18-21 Şubat
2020 ve üçüncü grup üç kişi 25-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında Çorum’da konaklamışlar ve
araştırmaya katılmışlardır. Bu çalışmaya üç grup halinde, toplamda 10 rehber katılmış olup,
Çorum’da kaldıkları süre boyunca araştırmacı katılımcılara eşlik etmiş ve ziyaret edilen yerlerle
ilgili düşüncelerini, katılımcıların iznini alarak, kayıt altına almıştır. Fenomenoloji çalışmaları
genel olarak üç-dört kişi ile 10-15 kişiden oluşan heterojen bir grubun katılımıyla yapılmaktadır
(Merriam, 2013; Yıldırım ve Şimşek, 2013; Patton, 2014; Creswell, 2015). Bu çalışmada yeterli veri
toplandığı için araştırmaya son verilmiştir.
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BULGULAR
Çalışma, rehberlerin katılımıyla yapılması nedeniyle, Çorum’la ilgili yapılan önceki
çalışmalardan farklıdır (Özdemir, 1989; Günay, 2007; Bilgin, 2008; Demirci, 2013; İdikut Şahin,
2014; İpek, 2014; İstanbullu Dinçer vd., 2014; Korkmaz, 2014; Akdoğan ve Hiçyorulmaz, 2016).
Katılımcıların birinci ve ikinci grubu, İstanbul’da bulunan Tarih Kültür Turizm Rehberleri
Derneği ile görüşülerek, çalışmaya katkı sağlayacağı düşünülen üyeleri arasından seçilmiştir. Son
grup ise, çalışmaya katılan rehberlerin önerileri doğrultusunda derneğe üye olmayan fakat
çalışmaya önemli katkılar sağlayacağı düşünülen ve katılımcılar tarafından önerilen
rehberlerden seçilmiştir. Bu çalışma için, farklı dillerde ve milliyetlerde, yurtiçi ve yurtdışı tarih,
kültür ve turizm turlarına katılan; akranlarınca alanlarında uzman olduğu kabul edilen daha
önce Çorum’a gelen rehberlerin seçilmesine çalışmıştır (Tablo 1). Rehberler çalışmaya ücret
almadan, gönüllü olarak katılmışlardır. Katılımcıların uçak bileti, konaklama, kahvaltı, öğle ve
akşam yemekleri ile tur aracı masrafları proje bütçesinden karşılanmıştır.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Kod

Yaş

K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
K-07
K-08
K-09
K-10

45
50
48
31
34
31
58
53
44
50

Rehberlik
Yaptığı Yıl
19
25
28
10
12
10
34
33
22
24

Eğitimi/Kokart

Diller

Cinsiyeti

Üniversite
Bakanlık
Bakanlık
Üniversite
Üniversite
Bakanlık
Bakanlık
Bakanlık
Bakanlık
Bakanlık

İngilizce, Yunanca
Rusça, İngilizce
Felemenkçe (Hollanda Dili)
İngilizce
İngilizce
Arapça
Almanca, İngilizce
Fransızca
Fransızca
İngilizce

Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek

Bu nitel çalışmada araştırmacı ve katılımcılar, araştırma kapsamında incelenmesi düşünülen
yerleri ziyaret etmişlerdir. Ziyaretler öncesi, katılımcılara sınırlı bilgi verilerek, bir ön yargının
oluşması engellenmeye çalışılmıştır. Ziyaret edilen yerler hakkında bilgilendirme, mekânın
(ziyaret yeri, turistik çekicilik veya ürün) bulunduğu ve bağlı olduğu kurum veya işletme
temsilcileri tarafından sözlü olarak yapılmıştır. Ziyaretler sırasında; katılımcıların davranışları,
gözlemlenmiştir. Katılımcılardan ve temsilcilerden onay alınarak; ilgilendikleri ve
ilgilenmedikleri kısımlar fotoğraflanmış, sordukları sorular, verilen cevaplar, yorumları ses kayıt
cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Araştırmacı, ziyaret sonrası, katılımcılara ilave bilgiler vererek
tekrar görüşlerini almış, ilk düşünceleriyle karşılaştırma yapmıştır. Katılımcılardan ve
temsilcilerden sözlü olarak toplanan veriler yazılı metine çevrilerek, içerik analizi ile
incelenmiştir. Bu metinler, mekânlara, bahsedilen konulara göre temalara ayrılmış ve
kodlanmıştır. Çalışmada katılımcıların görüşleri toplanmış, ziyaret edilen yerlere bakış açıları bir
araya getirilerek, sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, hem katılımcıların Çorum
turizmini nasıl gördükleri, hem de araştırmacının katılımcılarla birlikte hareket edip, onlar gibi
bu fenomeni uyguladıktan sonra edindiği tecrübeler yer almaktadır. Araştırmacı, bu şekilde
hareket ederek fenomenolojinin iki çıkarımını da (Creswell, 2015) gerçekleştirmiştir.
Katılımcıların hepsi araştırmacı tarafından Merzifon Havaalanı’nda karşılanmış ve o gün için
planlanan tura başlamışlardır. Araştırmacı, katılımcıların Çorum’da bulundukları süre boyunca
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turlarına, sabah kahvaltılarına, öğle ve akşam yemeklerine eşlik etmiş, tepkilerini gözlemlemiş,
görüşlerini kayıt altına almıştır. Katılımcılar, turlarını Merzifon Havaalanında bitirmişlerdir.
Katılımcılar, Çorum’da kaldıkları süre boyunca kent merkezi ve ilçelerinde bulunan turistik
çekicilikleri ziyaret etmişlerdir. Çorum kent merkezindeki çekicilikleri ziyaret etmeleri için her
grubun programında bir gün ayrılmıştır. Bununla birlikte, Çorum kent merkezinde bulunan bazı
yerler, ilçelere yapılan turların başlangıcında veya akşam tur dönüşü ziyaret edilecek şekilde de
planlamalar yapılmıştır.
Çalışmaya katılan rehberler, Çorum’a yerli ve yabancı turist gruplarıyla gelme nedenlerinin
Hattuşa ve Alaca Höyük ören yerlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar, 1980’li yıllarda
yabancı turist gruplarıyla geldiklerinde Çorum Turban Otel’de kaldıklarını; yer bulamadıkları
zaman Samsun ve Amasya’daki Turban Otelleri’ne gittiklerini söylemişlerdir. Büyük Otel’in
1993’te 3 yıldızlı olarak açılmasıyla Çorum’da konaklayan grupların sayısı da artmıştır. Turban
Oteli’nin satılması ve bir süre sonra 3 yıldızlı Anitta Otel olarak faaliyetine devam ettiği dönemde
grupların Çorum’da konaklama devam ettiği; ancak, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi, Arap
Baharı, Irak ve Suriye İç Savaşlarının Çorum’da konaklama yapan grupların azalmasına neden
olduğu katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Anitta Otel’in 2008 yılında, yeni yapmış olduğu
binasında 5 yıldızlı olarak faaliyetine başlamasıyla, Çorum’a gelen yerli ve yabancı gruplar bu
oteli kullanmaya başlamışlardır. Katılımcılar, turist gruplarıyla Ankara Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra Hattuşa’ya geldiklerini; programlarında Alaca Höyük ve Çorum
Müzesi olan grupların konaklamayı Çorum’da yaptıklarını; diğerlerinin Kapadokya’ya
gittiklerini söylemişlerdir.
Çorum’da konaklama yaptıklarında, genellikle otelde alınan akşam yemeğinden sonra turistlerin
Saat Kulesi’ne kadar yürüyüş yaptıkları ve tekrar otele döndükleri katılımcılar tarafından
belirtilmiştir. Son yıllarda Türk gruplarıyla gelen katılımcılar ise Hattuşa ören yerini ziyaret
ettikten sonra Çorum’a geldiklerini, bir-iki saat şehir merkezinde serbest zaman verdiklerini,
konaklama yapmadan Samsun veya Amasya’ya hareket ettiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar,
genelde akşamüzeri veya geç saatlerde geldikleri Çorum’da; şehir merkezinde Saat Kulesi,
Belediye Binası, Dikiciler Arastası, Ulu Cami, Leblebiciler Sokağı ve Çöplük Çarşı’nı (hava
kararmamışsa) gezdiklerini söylemişlerdir.
Katılımcıların, bu çalışma kapsamında Çorum ve ilçelerinde ziyaret ettikleri yerlerle ilgili
ifadeleri temalarda (ziyaret edilen yerler, çekicilikler) bir araya getirilmiştir. Çalışma kapsamında
katılımcıların önemli gördükleri temalarla ilgili düşünceleri aşağıda kısaca özetlenmiştir
Çorum Müzesi: Şehir merkezindeki en önemli çekicilik unsurudur. Müze binası insanı kendisine
çekmektedir. Müzede sergilenen Hüseyin Dede Vazoları, Hitit çivi yazılı tabletleri ve kılıcı,
Şapinuva Hitit dönemi eserleri, etnografya bölümü, boğa biçimli Hitit çeşmeleri en ilgi çekici
eserlerdir. Alaca Höyük Hatti Dönemi Kral Mezarı, Resuloğlu küp mezarı, Roma Güneş Saati ve
Hitit Savaş Arabası canlandırmaları çok ilgi çekici uygulamalardır. Çocuklara yönelik yapılan
müzede bir gece uygulaması ve atölyeler muhteşemdir.
Saat Kulesi: Şehrin simgesidir. Saat başlarında ve buçuklarda çan çalması katılımcıların ilgisini
çekmiştir.
Camiler: Selçuklu dönemine tarihlenen Ulu Cami, ahşap kolonları ve kündekârı tekniği
kullanılarak yapılan minberi ile tüm katılımcıların ilgisini çekmiş ve kente gelen tüm grupların
ziyaret edebileceği bir cami olarak öne çıkmıştır. Katılımcılar, günlük kent turlarında bir, en fazla
iki caminin ziyaret edildiğini söylemişlerdir. İkiden fazla caminin ziyaret edildiği tur
programlarında turistlerin sıkıldığını belirtmişlerdir. Bir kentte Ulu Cami varsa o caminin ziyaret
edildiği, ikinci olarak farklılığı olan bir caminin daha ziyaret edilebileceği söylenmiştir. Ziyarete
açık olması halinde Kale Cami, Veli Paşa Konağı’na doğru inerken Kellegöz Cami veya Veli Paşa
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Cami, çarşı gezilirken Ulu Cami’nin ve Kunduzhan Cami’nin turist grupları tarafından ziyaret
edilebileceğini belirtmişlerdir.
Çöplük Çarşısı: Osmanlı çarşı geleneğinde sık rastlanılmayan, “ızgara” olarak isimlendirilen
yatay ve dikey akslarla simetrik plana sahip olan çarşı, yapılan değişikliklere rağmen katılımcılar
tarafından ilginç bulunmuştur. Çarşıda terzilik, ahşap işler ve oymacılık, bıçakçılık, kemercilik
ve saraçlık gibi mesleklerin geleneksel usta çırak ilişkisiyle devam etmesi, ziyaretçilerin
çalışanları izleyebiliyor olması katılımcılar tarafından beğenilmiştir.
Dikiciler Arastası: Daha önce Çorum’a gelen katılımcıların çoğu ilk defa görmüştür. Sokağının
görünümü, dükkânlardan bazılarında kişiye özel ayakkabı imalatının yapılıyor olması tüm
katılımcıların ilgisini çekmiştir. Çorum’un en otantik yerlerinden birisi olduğu ve gelen tüm
turist gruplarının ziyaret programlarına alınabileceği ifade edilmiştir.
Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi: Binanın Ulu Cami’nin bahçesinden görümünü tüm
katılımcıları etkilemiştir. Binanın Osmanlı’nın son dönemlerini yansıtan mimarisi ve sergilenen
yazma eser örnekleri katılımcılar tarafından beğenilmiştir.
Belediye Binası: Katılımcılar Çorum şehir merkezinden binanın gece ve gündüz görünümünden
çok etkilenmişlerdir. Bina üzerinde ve yanındaki süs havuzunun etrafında güvercinlerin
bulunması katılımcıların ilgisini çekmiştir.
Veli Paşa Konağı ve Eski Polis Karakolu: Konağın restore edildikten sonra Kadın Kültür ve
Sanat Merkezi olarak kullanılması, konakta eski yaşamı anlatan alanların bulunması ve ziyarete
açık olması bütün katılımcılar (özellikle bayanlar) tarafından olumlu karşılanmıştır. Bu binanın
karşısında bulunan eski polis karakolunun belediye tarafından Aile Eğitim Merkezi olarak
kullanılması katılımcılar tarafından olumlu karşılanmıştır. İki bina arasına belediye tarafından
yapılan ve sosyal tesis (kafeterya) olarak kullanılan Güngörmüşler Konağı da katılımcılar
tarafından beğenilmiştir. Katılımcılar iki konağın ve caminin yanında yer alan sosyal tesisin
grupların rahatlıkla mola verebilecekleri bir mekân olduğunu belirtmişlerdir.
Sanat Sokağı: Sokağın yeşil bir alan içerisinde olması (Pir Baba Park’ında), özellikle kadın
kooperatifleri bünyesinde yapılan el işi hediyelik eşyaların satılması ve satıcıların ağırlıklı
kadınlardan oluşması katılımcılar tarafından beğenilmiştir. Park içinde bulunan belediye sosyal
tesisi ile sokağın bir bütünlük oluşturduğu ve kente gelen turist gruplarının buluşma/toplanma
noktası olarak kullanılabileceği katılımcılar tarafından belirtilmiştir.
Veli Paşa Han: Katılımcılar, restorasyonu devam ederken gördükleri hanı şehre tekrar
geldiklerinde mutlaka görmek istediklerini belirtmişlerdir. Osmanlı dönemi şehir içi han örneği
olarak turistlerin ilgisini çekeceğini, burada yöresel yemekler yiyerek ve alışveriş yaparak
oldukça fazla zaman geçirebileceklerini ifade etmişledir.
Eski Kilise: Katılımcılar dışarıdan gördükleri binanın küçük bir şapel olarak kullanılmış
olabileceğini belirtmişlerdir. Binanın restore edilerek, özellikle kente gelecek yabancıların
ziyaretine ve ibadetine açılmasını istemişlerdir. Binanın kent arşivi ve sergi salonu gibi amaçlarla
da kullanılabileceği katılımcılar tarafından söylenmiştir.
Çorum Kalesi: Diğer şehir kalelerinden farklı olarak şehrin içinde, kolaylıkla ulaşılabilir olması
ve yakın bir zamana kadar içinde yaşayanlara ait evlerin görülebilmesi tüm katılımcıları
etkilemiştir. Katılımcılar iyi bir restorasyon sonrası Çorum Kalesi’nin en çok ziyaret edilen
yerlerden birisi olacağını belirtmişlerdir.
Taşhan: Yakın bir döneme kadar hapishane olarak kullanılması tüm katılımcıların ilgisini
çekmiş, restore edilerek butik otel haline getirilmesi, odalarına burada hapis yatan veya
Çorum’da sürgün olarak kalan kişilerin isimlerinin verilmesini önermişlerdir. Yola bakan
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odalarından birisinde bulunan Bundede Türbesi’nin ziyaretçilerinin olması, kurban kesme ve
mum yakma gibi ritüellerinin yapılıyor olması da katılımcıların ilgisini çekmiştir. Restorasyon
sonrası, Sinop Cezaevi örneğinde olduğu gibi, Çorum’da en çok ziyaret edilen yerlerden birisi
olacağı katılımcılar tarafından belirtilmiştir.
Mevlevihane: Anadolu’daki en eski Mevlevihanelerden birisinin Çorum’da olması katılımcıların
ilgisini çekmiştir. Semahane bölümünün özel mülkiyette olması nedeniyle ziyarete kapalı
olmasına rağmen, katılımcılar yapının kafeterya olarak hizmet veren bölümünün turistler
tarafından kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.
Hamamlar: Taşhan Caddesi’ndeki Paşa Hamamı’nın ve Belediye Binası yakınlarındaki Turizm
İşletme Belgeli Ali Paşa Hamamı’nın, kadınlar ve erkekler için çifte hamam tarzında yapılan
tarihi Osmanlı hamam geleneğinin Çorum’da devam eden örnekleri olduğunu, turistler
tarafından kullanılabileceği katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Güpür Hamamı’nın ise restore
edilerek hamam kültürü müzesine dönüştürülmesi önerilmiştir.
İsmet Eker Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi: Cumhuriyet dönemi tarım izlerinin özgün halleriyle
korunması ve çiftlik yaşamından izlerin görülebildiği müze alanı katılımcılar tarafından
beğenilmiştir. Restorasyon çalışmalarının tamamlandıktan sonra özellikle öğrenci gruplarının
buraya daha çok ilgi göstereceği belirtilmiştir.
Çorum İl Eğitim Tarihi Müzesi: Müzede Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren Çorum’un
eğitim aşamalarında gösterdiği mücadelelerin çeşitli dönemlerde kullanılan çok sayıda
malzemeyle anlatılması katılımcıları etkilemiştir. Çorum’daki bütün okulların bu müzeyi ziyaret
etmesi gerektiği ifade edilmiştir. Müzenin faal olan bir okulun içerisinde olmasının ayrıca
değerlendirilmesi belirtilmiştir. Tanıtımının yapılması durumunda, Çorum’a gelecek öğrenci
gruplarının bu müzeyi programlarına alabileceklerini söylemişlerdir.
Çorum Atatürk Anıtı: Anıtın ilk Türk heykeltıraşlardan Kenan Yontunç tarafından Atatürk’ün
sağlığında yapılmış olması katılımcıların ilgini çekmiştir. Ayrıca, anıtın ülkemizde bir Türk
heykeltıraş tarafından kalıplarından çoğaltılan ilk anıt olması katılımcılar tarafından önemli
bulunmuştur.
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı (Yunus Emre Parkı): Park içerisindeki koşu yolu güzergâhında
sergilenen Hitit temalı heykeller katılımcılar tarafından beğenilmiştir. Park içerisinde bulunan
kafeterya ve restoranın, gruplar tarafından buluşma/toplanma yeri olarak kullanılabileceği
belirtilmiştir.
İstiklal Şehitleri Anıtı: Katılımcılar Çorum’un İstiklal Savaşı’na çok büyük destekler verdiğini,
bu anıtın verilen bu destekleri hatırlatması nedeniyle önemli olduğunu belirtmişlerdir. Çorum
Müze’sinin yanında olması nedeniyle de anıtın tur programlarına ziyaret yeri olarak ilave
edilebileceği ifade edilmiştir.
Atahan Atlı Spor Tesisi: Katılımcılar tesisin çok bakımlı olduğunu, özellikle çocuklu ailelerin
katıldığı turlarda grup olarak öğle yemeklerini bu tesiste alabilecekleri belirtmişlerdir. Yemek
sonrasında verilecek serbest zamanda isteyenlerin atlara bakabilecekleri, kısa süreli ata bine
binme ve ok atma faaliyetlerine katılabileceklerini bunun da çok önemli bir farklılık yaratacağını
ifade etmişlerdir.
Katılımcıların Çorum kent merkezinde ziyaret edilebilecek yerlerle ilgili görüşleri yukarıda
kısaca özetlenmiştir. Katılımcılar tur programlarında yapılacak düzenlemelerle, gelen grupların
ilgi düzeylerine ve serbest zamanlarına göre Çorum kent merkezinde yukarıda belirtilen yerleri
ziyaret edebileceklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların ziyaret ettikleri Osmancık, İskilip, Ortaköy,
Mecitözü, Boğazkale ve Alaca ilçeleriyle ilgili görüşleri kısaca aşağıdadır.
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Osmancık İlçesi: İlçe merkezinden geçen Kızılırmak kenarında belediye tarafından Avanos ve
Eskişehir’de olduğu gibi yapılan düzenlemeler, yürüyüş yolları, eski evlerin restorasyonu,
restoran ve kafeteryalar katılımcılar tarafından gelen turist gruplarının mola verebilecekleri
yerler olarak uygun bulunmuştur. İlçeden geçen Tosya – Merzifon çevre yolu üzerinde
şehirlerarası otobüslerin mola verdikleri yerlerin ve büyük restoranların da gruplar tarafından
kullanılabileceği belirtilmiştir. Otobüsle gelen grupların Gemici Mahallesi’nde bulunan Beyazıt
Cami civarında uygun bir yerde park ettikten sonra Koyun Baba Köprüsü üzerinden yürüyerek
Osmancık Kalesi’ne (Kandiber Kalesi) gitmesi katılımcılar tarafından önerilmiştir. Kale üzerinde
Osmanlı Dönemi Sadrazamlarının adının verildiği üç terastan şehir, pirinç tarlaları ve Kızılırmak
manzaralarının panoramik olarak görünmesi tüm katılımcıları etkilemiştir. Kaleye çıkmak
istemeyen turistlerin ise Kızılırmak kenarındaki kafeteryalarda oturabilecekleri ve Osmancık
çarşısını gezebilecekleri katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Katılımcılar, kaleden sonra
İmaret Camisi’ni ziyaret etmişlerdir. Katılımcılar caminin avlusunda bulunan balıksırtı mezar
taşlarından ve imaret faaliyetlerinin belediye tarafından devam ettirilmesinden etkilenmişlerdir.
Koyun Baba Türbesi’nde ziyaretçilerin dua etmeleri, başucunda bulunan sarık ve geyik
boynuzlarını hastaların vücutlarına sürmeleri ve türbenin arka tarafında mum yakmaları
katılımcıların ilgisini çekmiştir. Katılımcılar, yılın 12 ayı pirinç fabrikalarında isteyen turistlerin
çeltiğin işlenerek pirinç haline gelişini izleyebilecek olmalarından çok etkilenmişlerdir. Yeterli
zamanı olan turistlerin ise Akşemseddin Camisi’ni ziyaret edebileceği katılımcılar tarafından
belirtilmiştir. Osmancık merkezini ziyaret edecek turistlerin, Kızılırmak üstündeki asmalı
köprüyü kullanarak, otobüslerinin park ettikleri yere gidebileceklerini ve bu sırada Koyun Baba
Köprüsü’nü ırmağın ortasında görebilecekleri rehberler tarafından belirtilmiştir. Katılımcılar,
turistlerin öğle ve akşam yemeklerini Adatepe Mesire Alanı’nda, Kızılırmak kenarında ve
çevreyolu üzerinde bulunan tesislerde Osmancık’a özgü sırık kebap, ırgat böreği, yayın balığı
gibi yöresel yemekleri alabileceklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar, Osmancık’ın Merzifon
Havaalanı’nı kullanarak Çorum’a gelen turların geliş günleri veya ayrılış günleri tur programına
konulabileceğini belirtmişlerdir.
İskilip İlçesi: Katılımcılar, Bedri Rahmi Eyüpoğlu adına yapılan sürekli sergi salonunun;
Ebussuud Efendi’nin babası Şeyh Muhittin Muhammed Yavsi adına 1530 yılında yaptırdığı ters
T planlı caminin turistler tarafından ziyaret edilebileceğini belirtmişlerdir. İskilip çarşılarını
gezen katılımcılar bakırcılık, kalaycılık, ağaç oymacılığı, sepetçilik, semercilik, ayakkabı yapımı
gibi geleneksel birçok mesleği gördüklerinde şaşırmışlardır. Kursiyerler tarafından yapılan deri,
ayakkabı, sedef kakma, ağaç oymacılığı gibi birçok ürünün sergilendiği ve satışının yapıldığı
İskilip Halk Eğitim Merkezi’nin turistler tarafından ziyaret edilebileceği katılımcılar tarafından
söylenmiştir. Ahşap kolonları ve çini süslemeleri ile Ulu Cami, çivi kullanılmadan ahşap geçme
tekniği ile yapılan Tavukçu Hoca Cami, İskilipli Âlimler Müzesi, Kaya Mezarları, İskilip Kalesi,
katılımcılar tarafından ziyaret edilmiştir. Katılımcılar Yöresel Ürünler ve Lezzetler Sokağı’nda
kadınlar tarafından yapılan ve servis edilen İskilip Dolması, Keşkeği, Turşusu, Çileği gibi
geleneksel tatların turistlerin çok ilgisini çekeceğini belirtmişlerdir. Restorasyonu tamamlanan
Yazmalı Konak ve Çatalkara Kültür Evi’nin ilçeye gelecek turistler tarafından kullanılabileceği
söylenmiştir. İskilip ilçesinden sonra gidilen Obruk Barajı’nda bulunan dinlenme tesisi ve
Oğuzlar ilçesinde kadınların çalıştığı ceviz fabrikası tüm katılımcılar tarafından beğenilmiştir.
Ortaköy İlçesi: Katılımcıların tamamı, adını daha önce duymalarına rağmen Şapinuva’ya ilk defa
bu çalışma kapsamında ziyaret etmişlerdir. Şapinuva’da açığa çıkarılan ikiz planlı A Binası, o
döneme özgü Hitit Taş duvar işliğinin görülebildiği Anadolu’da bilinen en büyük binalardan
birisi olarak tüm katılımcıların ilgisini çekmiştir. Ticaret merkezi olduğu düşünülen bina, kentin
kutsal alanı olduğu ifade edilen Ağılönü bölgesi, taş döşem, deprem izlerinin görüldüğü binalar
katılımcıların kentte en çok ilgilendikleri yerler olmuştur. Ortaköy’de ikinci ziyaret yeri ise İncesu
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Kanyonu ve kanyonun yaklaşık bir buçuk kilometre içerisinde bulunan, ahşap yürüyüş
platformu ile ulaşılabilen Anadolu’da bilinen en büyük Kybele kabartmasıdır. Katılımcıların
tamamı, kanyondaki zengin bitki örtüsü ve yaban hayatından çok etkilenmişlerdir.
Mecitözü İlçesi: İlçenin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Hüseyin Cahit Yalçın, Hüseyin
Hilmi (İştirakçi) ve Abidin Dino gibi ünlülerin sürgüne gönderildiği yer olması; Zülfü
Livaneli’nin müzik yaşamında derin izler bırakması katılımcıları etkilemiştir. Kültür Konağı ve
Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan binada sergilen etnografik eşyalar ve eski resimler
katılımcıların ilgisini çekmiştir. Kaymakamlık Binasının salonu ile bazı odalarının ahşap
tavanlarının ve göbeklerinin orijinal olması katılımcılar tarafından beğenilmiştir. Eski Özel İdare
Binası’nda alçı üzerine yapılmış motifler ve binanın yapısı katılımcılar tarafından ilginç
bulunmuştur. Binanın, önümüzdeki günlerde Mecitözü İlçesi’nde faaliyet gösteren kadın
girişimci kooperatiflerine tahsis edilerek yöresel ev yemekleri ve el sanat ürünleri satış yeri olarak
faaliyete geçecek olması durumunda turistler tarafından kullanılabileceği katılımcılar tarafından
ifade edilmiştir. Mecitözü yakınlarında çıkarılan ve ilçede işlenerek hediyelik eşyalara
dönüştürülen taşların sürekli olarak satışının yapılacağı yerler yapılması önerilmiştir.
Elvan Çelebi Cami ve Türbesi: Çorum-Amasya yolu üzerindeki küçük bir köyde böyle bir
caminin olması katılımcıları şaşırtmıştır. Caminin ve türbenin mimari yapısıyla turistlerin ilgisini
çekebileceği katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Türbenin özellikle çocuğu olmayanlar
tarafından ziyaret edilmesi, ziyaret sonrası çocukları olduğunda “Elvan” adını koymaları ve adak
getirmeleri katılımcıların ilgisini çekmiştir.
Sıklık Tabiat Parkı: Botanik parkı ile geyik, ceylan ve karacaların olduğu fauna tanıtım alanı
katılımcılar tarafından beğenilmiştir. Karavanlar ve kamp yapmak isteyenler için kamping alanı
ve restoran yapılması katılımcılar tarafından önerilmiştir.
Boğazkale İlçesi: Hattuşa Ören Yeri ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile tüm katılımcılar
tarafından daha önceleri bilinen ve defalarca ziyaret edilen bir ilçedir. Katılımcılar, geçmiş
yıllarda daha çok olmak üzere gruplarla geldiklerinde Hattuşa Ören Yeri’nde surlar, Büyük
Tapınak, Erzak depoları, Aslanlı Kapı, Yer Kapı, Sfenksli Kapı, Nişantaşı, Kral Kapı ve
Hiyeroglifli Oda’yı ziyaret ettiklerini, daha sonra ise Yazılıkaya’yı ziyaret ettiklerini ifade
etmişlerdir. Katılımcılar, turların programlarında eskiden Boğazköy Müzesi’nin yer aldığını ve
öğle yemeğini de ilçedeki restoranlarda veya otellerde aldıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların
çoğu, 2011 yılında yeniden yapılarak düzenlenen Boğazköy Müzesi’ni ve bir tanesi Almanya’dan,
diğeri de İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden getirilerek müzede sergilenen Boğazköy Sfenkslerini
bu çalışma sırasında görme fırsatı bulmuşlardır. Boğazkaleli kadınlar tarafından yapılan ve servis
edilen yöresel yemeklerden oluşan öğle yemeğinin, yaklaşık 350 yıllık tarihi olan Dulkadiroğlu
Konağı’nda verilmesi tüm katılımcıları etkilemiştir. Katılımcılar, Hattuşa Kazı Anı Evi’nde
Boğazköy kazılarının 106 yılının fotoğraflarla anlatılmasının çok iyi bir fikir olduğunu belirterek,
turist gruplarının Boğazköy Müzesi’nden sonra burayı görmesi ve sonrasında Hattuşa Ören
Yeri’ne gitmesini önermişlerdir. Katılımcılar, Budaközü Vadisi Yürüyüş Parkuru’nu ilk defa bu
çalışma sırasında yürümüşler ve çok beğenmişlerdir. Katılımcılar Boğazköy Müzesi,
Dulkadiroğlu Konağı, Hattuşa Kazı Anı Evi ve Budakiözü Vadisi Yürüyüş Parkuru’nun tur
programlarına ilave edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Alaca Höyük: Katılımcılar, yeniden düzenlenen Alaca Höyük Müzesi’ni, Kral Mezarlarını ve
çocuklar için ören yerinde yapılan düzenlemeleri beğenmişlerdir. Alaca Höyük Ören Yeri’ne
yaklaşık bir kilometre mesafedeki Gölpınarı Hitit Barajı katılımcılar tarafından ilk defa bu
çalışma sırasında görülmüştür. Katılımcılar, barajın çevre düzenlemesinin tamamlanması
durumunda turistlerin ziyaret edebileceğini belirtmişlerdir.
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Kalehisar: Katılımcılar, Kalehisar ören yerinin ve Frig Kalesi’nin yürüyüş grupları tur
programlarına dâhil edilebileceğini belirtmişlerdir. Ören yerinde 2021 yılı itibariyle başlayacak
kazı çalışmalarında ortaya çıkarılacak Selçuklu ve Beylikler dönemi medrese, kervansaray ve
şehir kalıntılarının bölgeye gelecek turistlerin ilgisini çekebileceği katılımcılar tarafından
belirtilmiştir. Kazı alanın ve kalenin Alaca Höyük’e yakın olmasının önemli bir avantaj olduğu
katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.
Örükaya Roma Barajı: Katılımcılar ilk defa çalışma sırasında Örükaya Roma Barajı’nı ziyaret
etmişlerdir. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan barajın gövdesi ve savağı tüm katılımcıları
etkilemiştir. Köye yapılacak bir mola yeri ve barajın gövdesine yapılacak bir yürüyüş yolu ile
turistlerin kolaylıkla ziyaret edebilecekleri önemli bir yer olacağını belirtmişlerdir.
Hüseyin Gazi Türbesi: Katılımcılar, özel mülkiyette olan yapıların kamulaştırılarak restore
edilmesi durumunda özellikle yerli turistler tarafından ziyaret edilebileceğini belirtmişlerdir.
Hüseyin Gazi Türbesi’ne oldukça yakın bir mesafede olan Eskiyapar Ören Yeri’nin de yapılacak
olan düzenlemeler sonrası yabancı turistler tarafından ziyaret edilebileceğini katılımcılar
tarafından ifade edilmiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Ülke genelinde 3600 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, “Türkiye’de yaşayan eski
uygarlıklardan en az birisini söyler misiniz?” sorusuna verilen cevaplarda, ilk sırayı Hititler
(Etiler) almıştır (Konda, 2018). Bu sonuç, Çorum’un tarih ve kültür turizmi açısından önemli
çekiciliklere sahip olduğunu belirten önceki çalışmaları da desteklemektedir (Özdemir, 1989;
Günay, 2007; Demirci, 2013; İdikut Şahin, 2014; İpek, 2014; İstanbullu Dinçer vd., 2014; Korkmaz,
2014). Yapılan başka bir araştırmada, yerli turistlerin %55,84’ün ve yabancı turistlerin %87,81’inin
Çorum’a gelme nedenlerinin Hitit Uygarlığı olduğu tespiti edilmiştir (Akdoğan ve Hiçyorulmaz,
2016).
Katılımcılar, tur gruplarının Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret edip Hattuşa’ya
geldiklerini söylemişlerdir. Bu grupların programlarında Alaca Höyük ve Çorum Müzesi ziyareti
olması durumunda, konaklamak için Çorum’a geldiklerini; diğerlerinin Kapadokya’ya
geçtiklerini belirtmişlerdir. Sadece Hattuşa’nın incelendiği başka bir çalışmada da benzer ifadeler
tespit edilmiştir (Yılmaz ve Atila, 2021).
Sonuç olarak, Hattuşa ve Alaca Höyük gibi ören yerlerine gelen turistlerin neredeyse tamamının
günübirlik geldiği ve Çorum kent merkezine uğramadan transit olarak geçiş yaptıkları
bilinmektedir. Çalışmaya katılan rehberlerde, Hattuşa’ya gelen ve Çorum’da bir gece konaklama
yapan grupların son dönemlerde çok azaldığını belirtmişler, bu grupların çoğunlukla arkeoloji
grupları olduğunu, Hattuşa, Alaca Höyük ve Çorum Müzesi dışında başka yerleri ziyaret
etmediklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar, 12 ay kazı statüsünde olan Şapinuva ve Eskiyapar
Hitit yerleşimlerinin gruplar tarafından ziyaret edilmediğini ifade etmişlerdir.
Bu çalışmaya katılan rehberler Çorum’da yapmış oldukları araştırma turlarının sonunda, üç-dört
günlük turlarının planlanmasına yetecek kadar kent merkezi ve ilçelerinde turistik çekiciliklerin
bulunduğunu belirtmişlerdir. Devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bu
çekiliklerin sayısı artacaktır. Gelecek olan turist gruplarının ilgi alanlarına göre Hattuşa ve Alaca
Höyük’e ilave olarak bu çalışmada belirtilen turistik çekiciliklerin tur programlarına ilave
edilmesi rehberler tarafından önerilmiştir. Rehberler, tur programlarının sadece Hattuşa ve Alaca
Höyük ören yerlerinin ziyaret edildiği klasik biçimden çıkarılmasını, bölgenin kültürel
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zenginliğini ve yerel halkın yaşamını gösteren öğelerinde tur programlarına ilave edilmesini
önermişlerdir.
Yapılan bu çalışmada, kent merkezinin ve diğer ilçelerinin turistik çekicilik unsuru olan kültürel
varlıklara sahip olmasına rağmen yeterince tanıtılmaması, konaklama, eğlence, ulaşım ve
hediyelik eşya satış yerleri gibi altyapı eksikliğinin Çorum’un bir turizm destinasyonu olmasını
engellediği tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında incelenen turistik çekiciliklerle ilgili öneriler
aşağıda kısaca özetlenmiştir:
•

Tarihi binalara tarihçeleri ve geçmişte ne olarak kullanıldıklarını anlatan bilgilendirme
levhaları konulmalıdır.

•

Çorum Kent merkezi, Osmancık, İskilip, Mecitözü ve diğer ilçelerinde tarihi özelliği olan,
bölgenin kültürel geçmişini gösteren eski sokak çeşmeleri restore edilmelidir.

•

Kentin en önemli turistik çekicilik unsuru olan Çorum Müzesi, sadece Hitit eserlerinin
sergilendiği bir ihtisas müzesi olarak düzenlenmelidir.

•

Çorum Müzesi’nde bulunan Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler yeni yapılacak bir
arkeoloji müzesi binasında sergilenmelidir.

•

Çorum Müzesi’nde, camilerde ve türbelerde bulunan ahşap tarihi eserler iklimlendirme
özelliği olan yeni bir müzede koruma altına alınmalı ve sergilenmelidir.

•

Müzede yeterli alan olmadığı için sergilenemeyen ve depolarda korunmaya çalışılan çok
sayıdaki halı, kilim, başlık, giysi gibi eserler için ayrı bir etnografya müzesi yapılmalıdır.

•

Restore edilen binaların kullanımında iç ve dış görünümlerinin bozulmasına izin
verilmemelidir. Bu binalar ziyarete açık olmalıdır. Restore edilen eski evlere yakın
konumdaki binaların imar durumları gözden geçirilmeli, dış görümleri eski evlere göre
düzenlenmeli, sokak ve kaldırımlar o dönemi yansıtacak biçimde yapılmalıdır.

•

Çöplü Arastası, Çorum Kalesi, Sanat Sokağı gibi çekicilik unsuru olan alanlarda toplanma
noktaları belirlenmeli genel kullanım için ücretli lavabolar ve tuvaletler yapılmalı, sürekli
kontrol edilmelidir.

•

Dillala, İğdeli Gelin, Çorum Halayı, Çekirge, Miço, Bediriş Güzeller, Papura, Mavilim, Benli,
Kıyılı, Kabak, Hürünü, Türkmen Kızı gibi derlenmiş Çorum yöresine ait halk oyunlarının
eğitiminin verildiği, kıyafetlerinin sergilendiği ve gösterilerinin yapıldığı bir merkez
oluşturulmalıdır.

•

Kızılay ve Çorum’un sağlık yönünden gelişmesinde önemli katkıları olan, 1923-1950 yılları
arasında milletvekilliği yapan Mustafa Cantekin’in anısının da yaşatılacağı, İl Sağlık Tarihi
Müzesi yapılmalıdır.

•

İkinci Dünya Savaşı süresince Çorum’da zorunlu ikamete tutulan Eterne Almanların
yaşamlarının anlatıldığı anı evi/müzesi oluşturulmalıdır.

•

Çorum’a Anadolu yurt gezileri sırasında gelen Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve sürgüne gönderilen
Abidin Dino’nun o dönemde yaptıkları resimlerinin kopyaları veya orijinalleri Sanat Müzesi
ve Galerisi’nde hatta ayrı bir salonda veya oluşturulacak yeni bir binada sergilenmelidir.

•

Kadeş Barış Meydanı, Hitit heykelleri ve simgeleri ile süslenmelidir.

•

Çorum’un en bilinen hediyelik ürünü olan leblebinin geçmişte ve şimdi nasıl yapıldığının
gösterildiği bir müze yapılmalıdır.
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•

Tarihi kent dokusunun yoğunlaştığı bölgelerdeki yollar araç trafiğine kapalı yaya yolu olarak
düzenlenmelidir.

•

Yol ortası kaldırıma konulan plastikten yapılmış “Dünyanın Merkezi Çorum” ve “Guiness
World Records – 1 Saat içinde en çok ağaç dikme rekoru” totemleri, Saat Kulesi ile uyumlu
dayanıklı bir taştan veya mermerden yapılarak turistlerin rahatlıkla (öz çekim) fotoğraf
çekebilecekleri alanlara konulmalıdır.

•

Çorum Merkezi, Osmancık, İskilip ve Mecitözü’nde turistlerin yaya olarak gezebilecekleri
kısa ve uzun gezi güzergâhları belirlenmeli ve uluslararası standartlara göre işaretlenmelidir.

•

Osmancık ve İskilip ilçelerinin Sakin Şehir (Cittaslow) olmalarına yönelik çalışmalar
yapılmalıdır.

•

Boğazkale, Ortaköy, Alaca Höyük, Eskiyapar ve Mecitözü için birbirinden farklı koruma ve
imar planları yapılmalıdır.

•

Ortaköy – Şapinuva için ziyaretçi kabul merkezi yapılmalı, Çorum’un tanıtımında etkin
olarak kullanılmalıdır.

•

Çorum, Alaca Höyük ve Boğazköy Müzeleri, Hattuşa, Yazılıkaya, Şapiuva, Eskiyapar,
Kalehisar, Örükaya, Elvan Çelebi ve Hüseyin Gazi’de ziyaretçilerin kullanabileceği
kafeteryalar ve lavabolar yapılmalıdır.

•

Çorum Merkezi ve ilçelerinde yeterli sayıda ve kalite konaklama işletmesi bulunmamaktadır.
İnönü Caddesi ve Sancaktar Cami yakınlarındaki belediye belgeli otellerin kültür gruplarının
kalabileceği kalite ve standartlara uygun hale getirecek çalışmalar yapılmalıdır.

•

Çorum Merkezi’nde ve ilçelerde yöreye özgü hediyelik eşyalar, yiyecek ve içecekler
belirlenmeli, bunların üretimine ve satışına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Çekicilik unsuru
olabilecek hediyelik mağazalar oluşturulmalıdır.

•

Çorum Merkez’de yöresel yemeklerin sunulduğu restoranların sayısı ve kalitesi
artırılmalıdır. Bu amaçla, Azap Ahmet Sokak’ta bulunan, restore edilmiş eski Çorum evleri
restoranlara veya butik otellere dönüştürülmelidir. Bu sokakta hem yerel halka hem de kente
gelen yerli ve yabancı turistlere hitap edecek, kentin kültürel zenginliğini gösteren farklı
etnik gruplara yönelik yemeklerin, alkollü ve alkolsüz içeceklerle sunulduğu restoranlar,
eğlence mekânları oluşturulmalıdır.

•

Hattuşa bir tam gün olarak tur programlarında yer almalıdır. Yeni pazarlama çalışmalarına
ilçelerde dâhil edilmeli, iki-üç günlük tur programları oluşturularak acentelere tanıtımı
yapılmalıdır.

•

Çorum, Hititlerle tanınmaktadır. Şapinuva yeni tanıtım çalışmalarında ön plana çıkarılmalı
ve önceden bölgeye gelenlerin tekrar gelmelerini sağlayacak pazarlama çalışmaları
yapılmalıdır.

•

Merzifon Havaalanı’ndan başlayan turlarda geliş-ayrılış günleri için Mecitözü ve Osmancık
ilçeleri alternatif olarak acentelere önerilmeli, buna yönelik tanıtım yapılmalıdır.

•

İç turizmin geliştirilmesi için Merzifon Havaalanı’na İzmir, Antalya, Adana illerinden;
yabancı turistler için, özellikle de Almanya, Fransa ve diğer ülkelerden direkt uçak seferleri
konulmalıdır.
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Öz
Tüketiciler günümüzde internetin kullanımına bağlı olarak, bir ürünü satın alma kararı vermeden önce en
doğru seçimi yapmak, fikir sahibi olmak, riski en aza indirmek vb. nedenlerden dolayı o ürünü daha önce
satın alan kişilerin deneyimlerini aktardıkları çevrimiçi değerlendirmelerden yararlanmaktadır. Çevrimiçi
değerlendirmeler kullanımının yaygınlaşmasından dolayı içerik, etki, reklam gibi farklı birçok alanda
araştırmaya konu olmuştur. Araştırmanın amacı ise, konaklama işletmeleri hakkında yapılan çevrimiçi
değerlendirmelere yönelik algıların tüketici tutum kararsızlığındaki ve çevrimdışı kişilerarası bilgisel
etkisindeki rolü ve satın alma niyeti üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak
anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu Türkçe ve İngilizce olarak çevrimiçi ortamda oluşturulmuş,
İstanbul ilindeki seyahat acentaları aracılığıyla uygulanmış ve veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler
istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler verilerek,
geçerlilik, güvenirlik, regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırmada sonuç olarak, çevrimiçi
değerlendirmelerin tüketici tutum kararsızlığı üzerine etkisi olduğu; çevrimiçi değerlendirmeler ile satın
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Today, depending on the use of the internet, consumers benefit from online evaluations in which
people who previously bought a product convey their experiences, for reasons such as making
the right choice, having an idea, minimizing risk, etc. before making a decision to purchase a
product. Due to the widespread use of online evaluations, it has been the subject of research in
many different areas such as content, impact and advertising. The aim of the study is to determine
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data were obtained from the questionnaires. The obtained data were analyzed with the help of
statistical package program. In the analysis of the data, descriptive statistics were given and
validity, reliability, regression and correlation analyzes were performed. As a result of the
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GİRİŞ
Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle özellikle internet kullanımının artması, bilgiye ulaşımın
kolaylaşması, kültürlerarası etkileşimin artması ve elde edilmek istenen bilgi için farklı bakış
açılarının görülebilmesi gibi tüketicilere birçok olumlu katkı sağlamıştır. Tüketicilerin turizm
faaliyetleri kapsamında internet aracılığıyla erişebildikleri imkanlar, elektronik biletler,
düzenlenen kampanyalar, destinasyonların tanıtımları, gitmeyi düşünülen yerler ve kültürleri
hakkında bilgi edinme vb. sağladığı hizmetler nedeniyle oldukça önem arz eden bir konu haline
gelmiştir. Turizm ürünü yapısı gereği aynı anda üretilmesi ve tüketilmesi nedeniyle,
tüketilmeden önce değerlendirilmesi zor olan maddi olmayan ürünler olarak ifade edilmektedir.
İnternetin etkisiyle tüketici konumunda olan bireyler alacakları ürün veya hizmetler hakkında
daha fazla araştırma yaparak daha fazla bilgi edinme isteğiyle hata paylarını ve riski en aza
indirerek, kendileri açısından en doğru seçimi yapmaya çalışmaktadırlar. Bunun temelinde ise,
özellikle turizm gibi hizmet ağırlıklı sektörlerde insanların bir konaklama işletmesini veya bir
destinasyonu gerçek anlamda deneyimlemeden, alacakları hizmetin kalitesini ve beklentilerini
karşılayıp karşılamayacağını değerlendirme konusunda oldukça sınırlı fırsatlara sahip olma
niyetleri yatmaktadır. Çevrimiçi değerlendirmeler, potansiyel tüketicilere turizm aktiviteleri
bileşenleri (konaklama işletmesi, destinasyonda vb.) hakkında gerçekten orada bulunmadan
yaşanan deneyimleri değerlendirme noktasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Çevrimiçi
değerlendirmelerde kaynağın bağımsız olmasından dolayı, bilgi paylaşımında ticari bir çıkarın
olmaması ve bu duruma bağlı olarak iletişim sürecinde işletmeler tarafından üretilen bilgi ve
içeriklerden daha güvenilir olarak nitelendirilmektedir. Bu durum aynı zamanda çevrimiçi
değerlendirmeleri, daha etkili, kullanışlı ve daha kapsamlı hale getirmektedir. Örnek olarak bir
tüketici bir ürün veya hizmetten memnuniyetini veya memnuniyetsizliğini fiziksel olarak sınırlı
sayıda kişiye aktarabilirken internet ortamında memnuniyetini veya memnuniyetsizliğini çok
daha fazla kişiyle paylaşabilme imkanı sağlamaktadır. Bilgilendirme ve paylaşım amaçlı
deneyimlerin çevrimiçi ortamda tüketiciden-tüketiciye aktarılması bir hizmet olarak arttığını ve
bu nedenle tüketiciler satın alma kararlarından önce çevrimiçi tavsiyelerden yararlanmaktadır.
Aynı zamanda çevrimiçi değerlendirmeleri arz yönüyle bakıldığında potansiyel ziyaretçileri
destinasyona çekme açısından, çevrimiçi değerlendirmelerin yapıldığı platformlarda stratejik bir
önem arz etmektedir. İnternet aracılığıyla destinasyonlar ile ilgili hazırlanan web siteleri,
potansiyel ziyaretçilerin tatil planlarını şekillendirmesinde bilgi kaynağı olmasından dolayı
destinasyon imajının ve dolayısıyla talebin de oluşmasında etkili olmaktadır. Bütün bu nedenlere
bağlı olarak çevrimiçi değerlendirmelerin yönetilmesini gerekli kılmaktadır. Çevrimiçi
değerlendirmeler ile ilgili alan yazında farklı zaman dilimlerinde farklı araştırmacılar tarafından
yapılan birçok çalışma bulunsa da çevrimiçi değerlendirmelerin, çevrimdışı kişilerarası bilgisel
etkisi ile tüketici tutum kararsızlığındaki rolü ve satın alma niyeti etkisi üzerine alan yazında
çalışmaların kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın alan yazındaki söz konusu eksikliği
gidermede katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Çevrimiçi Değerlendirmeler
We are Social ve Hootsuite işbirliği ile hazırlanan Ocak 2020 Raporu’na göre
(www.wearesocial.com, 2020) dünyanın toplam nüfusu yaklaşık 7,75 milyar kişiye ulaşmıştır.
Toplam nüfus içerisinde bir önceki yıla göre %2,4 (124 milyon) artış gösteren mobil telefon
kullanıcı sayısı 5,19 milyar kişiye ulaşmıştır. Aynı raporda internet kullanıcı sayısı %7 (298
milyon) artarak 4,54 milyar kişiye ulaşmış ve bu kişilerin 3,8 milyarı aynı zamanda sosyal medya
kullanıcısı olduğu belirtilmiştir. Raporda dünya nüfusunun internet kullanıcı oranı %59 iken
Türkiye’de toplam nüfusun internet kullanıcı oranı %74’tür. İnternet kullanıcıları, internette
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günde yaklaşık 6 saat 43 dakika zaman geçirmektedir. Türkiye’de bu rakam 7 saat 29 dakika ile
dünya ortalamasının üstündedir. Ayrıca mobil internet kullanıcıları günde ortalama 3 saat 22
dakika zaman geçirmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla bilgiye
erişim kolaylaşmış, iletişim artmış ve küreselleşme hız kazanmıştır. İnternetin yaygınlaşması
bütün sektörleri tamamen etkilemiş, geldiğimiz noktada ise bütün sektörler özellikle pazarlama
çalışmalarının tamamını veya büyük bir kısmını internet ortamında gerçekleştirmeye
başlamışlardır. Bunun bir sonucu olarak geçmişten günümüze pazar yeri kavramı köklü bir
dönüşüme uğramış, e-ticaret adı altında, mal ve hizmetlerin üretimleri, tanıtımları, satışları,
sigortaları, dağıtımları ve ödeme ile ilgili işlemleri olarak bilgisayar ağları üzerinden
gerçekleştirilmektedir (Mammadov, 2009: 56). Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler internet
kullanımını artırmış böylece insanlar bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla geçmiş zamana göre daha
bilinçli bir biçimde tüketim sağlanmasına neden olmuştur. Günümüzde turizm faaliyetlerine
katılmak isteyen potansiyel turistler, planladıkları aktiviteleri uygulamaya koymadan önce hata
payını veya riski azaltmak, en doğru seçimi yapabilmek amacıyla internette araştırmalar
yapmakta ve tercihlerine yön vermektedirler. Bu durumun bir sonucu olarak internetin kullanımı
günümüzde satın alma kararını vermedeki en büyük etkenlerden birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır (Çavuşoğlu, 2010: 114). İnternet tabanlı ticaret olarak adlandırılan e-ticaret turizm
sektörü açısından oldukça önemli bir hale gelmiştir (Longhi, 2008: 1). Turizm sektöründe bilginin
oynadığı önemli role bağlı olarak turistik ürünlerin oluşturulması, düzenlenmesi ve tüketiciye
sunulması, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlanması noktasında e-ticaret ana kaynak ve
stratejik bir etken haline gelmiştir (Tutar, Kocabay ve Kılınç, 2007: 205; KUTO, 2014: 9). Turizm
endüstrisinde e- ticaretin uygulamalarının yoğun olarak kullanıldığı alanlar olarak; havayolu
işletmeciliği, seyahat acenteciliği, konaklama işletmeciliği, araç kiralama, seyahat e-ticaret pazar
yerleri, destinasyon tanıtımları, broşürler, katalog basımı ve dağıtımlarıdır (Kozak, 2014: 272278). Ayrıca tur operatörleri ve seyahat acentelerinin daha fazla kişiye erişebilmek amacıyla farklı
bilgi ve iletişim sistemlerini kullanmaları turizm sektöründeki e-ticaret uygulamalarının
artmasında etkili olmuştur (Pırnar, 2005: 50-51).
Tüketicilerin ürün veya hizmetleri satın alma sonrasında duygu ve düşüncelerin tekrar satın
alma niyetini etkilemektedir (Brown ve Reingen, 1987: 351). Günümüzde tüketiciler, ürün ve
hizmetlerle ilgili görüşlerini, deneyimlerini, fikirlerini internet aracılığıyla paylaşabilmekte ve
böylece diğer potansiyel tüketicilerin bilgi toplamak için seçeneklerini genişleterek olumlu ve
olumsuz değerlendirmeleri inceleme ve bilgi toplama noktasında bir yenilik getirmiştir (Bickart
ve Schindler, 2001: 34; Jeong ve Jang, 2011: 356). Bu gelişmeler insanlara bir kişinin başkalarını
etkileyebileceği süreç olan “Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (E-AAİ)” kavramını ortaya
çıkartmıştır. Alanyazında çevrimiçi değerlendirmeler, çevrimiçi yorumlar, çevrimiçi tavsiyeler
ve çevrimiçi görüşler (Cantallops ve Salvi, 2014: 41), çevrimiçi tüketici yorumları (Filieri, 2015:
1261), çevrimiçi ağızdan ağıza iletişim olarak (Goldenberg, Libai ve Muller, 2001: 212); pazarlama
vızıltısı (Thomas, 2004: 64); ağızdan ağıza vızıltı (Davis ve Khazanchi, 2008: 131) gibi farklı
ifadelerle de kullanılmaktadır. İnternet ortamında yapılan tüketici değerlendirmeleri, tüketiciler
tarafından internet ortamında yayımlanan metinsel ürün değerlendirmelerdir. Yapılan bu
değerlendirmeler genellikle bir ürün tavsiyesi, tüketici şikayetlerini, belirli bir ürün veya hizmet
ile ilgili kişisel deneyimleri içermektedir. Tüketiciden tüketiciye olması nedeniyle E-AAİ gayri
resmi iletişim olarak değerlendirilmektedir (Cheung, 2006: 11). Zaltman ve Zaltman (2008),
tüketiciden gelen kısa veya yüzeysel olarak ifade edilen düşüncelerin detaylandırılarak
incelenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu durum E-AAİ’in iyi kavranılmasının ve
yönetilmesinin önemini artırmaktadır.
Tüketicilerin E-AAİ sürecine katılmaları tüketicilere gerek sosyal gerekse ekonomik değer
kazandırmaktadır (Thomas, 2004: 65). E-AAİ zaman veya mesafe sınırlarının olmamasından
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dolayı, E-AAİ’i daha etkili, kullanışlı ve daha kapsamlı hale getirmektedir. Bu duruma örnek
olarak bir tüketici bir ürün veya hizmetten memnuniyetini veya memnuniyetsizliğini fiziksel
olarak sınırlı sayıda kişiye aktarabilirken internet ortamında memnuniyetini veya
memnuniyetsizliğini çok daha fazla kişiyle paylaşabilme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca tüketici
yorum ve değerlendirmeleri, erişebilirliği, kullanımının yaygın olması nedeniyle güvenilir E-AAİ
formu olarak bilinmektedir (Chatterjee, 2001: 129). Bir başka ifadeyle E-AAİ’nin temelinde bilgi
kaynağının bilgi sağlama noktasında ticari bir kaygısı yoktur. Bir başka ifadeyle kaynağın
bağımsız olmasından dolayı mesaj alıcı tarafından daha fazla güvenilir bulunmaktadır (Lopez ve
Sicilia, 2014: 29). Bu özellikleri nedeniyle, E- AAİ en güçlü pazarlama yöntemi olarak ifade
edilmektedir (Chen, 2011: 2). Tüketiciler ürün ve hizmetleri almadan önce özellikle doğru seçim
yapmak, riski azaltmak gibi nedenlerden dolayı çevrimiçi değerlendirmeleri inceleyerek avantaj
elde etmek istemektedirler. E-AAİ’in birçok avantajı bulunmasına rağmen temelinde yorum ve
değerlendirmelerin sınırsız olması, bu incelemelerdeki çeşitliliğin ve farklı bakış açılarının
olması, ulaşılabilir ve gerçek tüketicilere ait olması sağladığı en önemli avantajlardır (Cheung,
2006: 24-25). Turizm sektörü açısından çevrimiçi değerlendirmeler, gezginlerin ürün kalitesini,
hizmetin mükemmellik derecesini ve tüketim deneyimlerini değerlendirmeleri için önemli bir
kaynak haline gelmiştir (Litvin, Goldsmith ve Pan, 2008: 9; Dickinger, 2011: 378).
Literatürde çevrimiçi değerlendirmeleri etkileyen faktörlere yönelik yapılan birçok farklı
araştırmanın konusu ve amacı doğrultusunda farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Schepers (2015)
çalışmasında bu faktörleri çevrimiçi değerlendirmelerin kullanışlılığı, değerlendirici uzmanlığı,
güncel olması durumu, hacmi, kapsamlılığı, güvenilirliği ve çevrimiçi kalitesi olarak sıralamıştır.
Çevrimiçi değerlendirmelerin kullanıcılar tarafından ölçümlenebilmesi açısından gezginlerin
bilmedikleri destinasyon, ürün veya hizmetler hakkında fikir sahibi olabilmeleri, seyahatlerini
planlayabilmeleri ve beklentileri hakkında fikir sahibi olabilmeleri için azami düzeyde kullanışlı
olması gerekmektedir (Zhao, Wang, Guo ve Law, 2015: 6). Değerlendirici uzmanlığı ise,
tüketicilerin benzer faaliyetlerde deneyimlediği ürün veya hizmetin performansını
değerlendirebilmesi açısından bu kişilerden bilgi arama ve alma eğiliminde olmalıdır. Çevrimiçi
değerlendirmelerin bilgi arama süreci sırasında belirli bir zaman dilimi ile ilişkili çok fazla
miktarda bilgi ile karşılaşabilmeleri durumunda gerek zaman geçtikçe yorumların ortalama
sağladığı faydaların azalması gerekse çevrimiçi bir değerlendirmeyi “beğenme”, “faydalı
yorum”, “öne çıkanlar” gibi ifadelerle kullanıcıların işlerini kolaylaştırma ve güncel hale
getirilmesine yardımcı olmaktadır. Çevrimiçi değerlendirmelerin fazla hacimli olması bilgi
arayanları çekmesi ve ardından ürün farkındalığını artırması olasılığını da artırmaktadır.
Çevrimiçi değerlendirmeler yazılı olarak yayınlandığından, tüketiciler olumlu ve olumsuz
görüşlerin miktarı aynı zamanda kolayca gözlemleyebilmek ve ölçümleyebilmek açısından
kalitesini oluşturmaktadır (Lee, Park ve Han, 2008: 341). Çevrimiçi değerlendirmelerin
kapsamlılığı ise, tüketicilerin çevrimiçi değerlendirmeleri kabul etmeye ve benimsemeye olan
istekliliğini belirlemekte ve tüketicilerin benimsemeyi teşvik etme durumunu ifade etmektedir
(Cheung, Lee ve Rabjohn, 2008: 244). Çevrimiçi değerlendirmelerin olası önyargılı bilgileri,
bağlamsızlaştırma ve anonimlik nedeniyle, tüketiciler mesajlarda güvenilirlik ipuçlarını bulmaya
çalışmaktadırlar. Çevrimiçi değerlendirmelerin güvenirliği, tüketicilerin bir değerlendirmeyi
doğru veya olgusal olarak algılama ölçüsü olarak ifade edilmektedir (Schepers, 2015: 4).
Tüketicilerin çevrimiçi değerlendirmelere yönelik güvenilirlik algısının düşük olması
durumunda etkisi daha az olacak ve dolayısıyla oluşabilecek riskleri en aza indirmek isteyen
tüketiciler değerlendirmeyi dikkate alma olasılığı düşecektir (Cheung, Luo, Sia ve Chen, 2009:
12). Çevrimiçi değerlendirmeler ile ilgili olarak literatürde farklı alanlarda çevrimiçi
değerlendirmelerin farklı yönleri farklı araştırmacılar tarafından farklı zaman dilimlerinde
incelenmiştir.
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Literatürdeki çevrimiçi değerlendirmelere yönelik yapılan çalışmalara örnek olarak; çevrimiçi
değerlendirmelerin tüketim deneyimlerini abartma niyetlerine (Kapoor, Balaji, Maity ve Jain,
2021), çevrimiçi değerlendirmeler ile satın alma niyeti arasındaki ilişkiye (Park, Sutherland ve
Lee, 2021), çevrimiçi yorumları okumayanların kimler olduğunu ve nedenlerini tespit etmeye
(Camilleri, 2021), çevrimiçi müşteri değerlendirmelerinin ürün yeniliği açısından önemini
değerlendirilmesine (Zhang, Fan, Zhang, Wang ve Fan, 2021), şüphe ifadeleri içeren çevrimiçi
değerlendirmelere olan güvene etkisine (Evans, Stavrova, Rosenbusch, 2021), kamusal alanlarda
ziyaretçilerin yer hissine nasıl tepki verdiklerini ve deneyimlerini ölçümlenmesine (Song, Wang,
Fernandez ve Li, 2021), çalışanlar tarafından işverenleri için yayınlanan çevrimiçi
değerlendirmelerin bilgi değerine (Symitsi, Stamolampros, Daskalakis ve Korfiatis, 2020),
çevrimiçi satın alma davranışlarını araştırmak ve satın alma davranışlarına neden olan faktörlere
(Muda, Mohd ve Hassan, 2016), konaklama işletmeleri hakkında yapılan çevrimiçi
değerlendirmelerin içeriklerine (Sunar, Cora, Yılmaz ve Gökçe, 2019), çevrimiçi
değerlendirmelerin kullanımı ve etkisine (Gretzel ve Yoo, 2008), çevrimiçi değerlendirmelerin
otel odası satışlarına etkisine (Ye, Law ve Gu, 2009); bir destinasyon hakkında yapılan çevrimiçi
değerlendirmelerin içeriklerine (Ateş, Sunar ve Bilge, 2019; Sunar, Ersöz ve Efe, 2019), sahte
çevrimiçi değerlendirmelere (Hu, Liu ve Sambamurthy, 2011; Akoğlu, Chandy ve Faloutsos,
2013), konaklama işletmeleri ile ilgili çevrimiçi şikâyetlere (Ak ve Kızılırmak, 2019; Ünal, Çakır,
Bayar ve Çelen, 2020), çevrimiçi değerlendirmelerin gönderim cihazına göre farklılıklarına
(Mariani, Borghi ve Gretzel, 2019), çevrimiçi değerlendirmelerde tüketicilerin kurumsal sosyal
sorumluluk söylemlerine (D’Acunto, Tuan, Dalli, Viglia ve Okumus, 2020), çevrimiçi
değerlendirmelerin güvenirliği ve marka imajı üzerine etkine yönelik (Chakraborty ve Bhat,
2018), çevrimiçi değerlendirmelerin davranışsal niyete etkisine (Erdem, 2020), sahte çevrimiçi
değerlendirmelere (Wu, Ngai, Wu ve Wu, 2020), çevrimiçi değerlendirmelerin otellerde sorun
çözümü ve yanıt verebilmede kullanılmasına (Park ve Allen, 2013) yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Literatür incelendiğinde çevrimiçi değerlendirmeler ile ilgili çalışmalar genel olarak içeriklerine
ve inceleme puanlarına yönelik iken, günümüze doğru süre gelen zaman dilimlerinde ise
çevrimiçi değerlendirmelerin kullanımının yaygınlaşması ve gelişmesine bağlı olarak farklı
alanlarda çevrimiçi değerlendirmelerin farklı yönlerini inceleyen spesifik çalışmalar vardır.
Çalışmanın konusunu oluşturan çevrimiçi değerlendirmelere yönelik özellikle tüketici tutum
kararsızlığı ve çevrimdışı kişilerarası bilgi noktasında çalışmaların yeterli sayıda olmaması
çalışmanın özgün değerini oluşturmakta ve literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi noktasında
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın konusunu çevrimiçi değerlendirmeler oluştururken, araştırmanın amacı ise,
konaklama işletmeleri hakkında yapılan çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algıların tüketici
tutum kararsızlığındaki ve çevrimdışı kişilerarası bilgisel etkisindeki rolü ve satın alma niyeti
üzerine etkisini belirlemektir. Amaç doğrultusunda araştırma nicel olarak tasarlanmış ve verileri
elde etmek amacıyla anket tekniği kullanılmıştır. Nicel bir uygulama yapmadan önce çevrimiçi
değerlendirmeler ile ilgili alan yazın taraması yapılmış ve kuramsal çerçeve belirlenmiştir.
Çalışmada oluşturulan anket, Siddiqi, Sun ve Akhtar (2019)’ın yapmış oldukları çelişkili
çevrimiçi değerlendirmelere yönelik çalışmalarındaki ölçekten yararlanılarak Türkçeye çevrilmiş
ve araştırmanın amacına uygun olarak “çelişkili çevrimiçi değerlendirmeler” yerine “çevrimiçi
değerlendirmelere yönelik algı” olarak değiştirilmiş ve önermeler eklenmiştir. Ayrıca satın alma
niyeti ölçeği McKnight ve Chervany (2002), Wang ve Chang (2013) çalışmalarından
yararlanılarak önermeler eklenmiştir. Anketin geliştirilmesi sürecinde, 2020 yılı Mart-Nisan
aylarında toplanan 134 anket ile pilot uygulama yapılmıştır. Yapılan pilot uygulama sonuçlarına
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göre anket formunda bazı düzeltmeler ve değişiklikler yapılmıştır. Oluşturulan anket formu için
ayrıca Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden “Etik Kurul İzni” alınmıştır. Daha sonra anket
çalışması internet üzerinden çevrimiçi ortamda yapılacağı için anket formu Türkçe ve İngilizce
olarak hazırlanmıştır. Yapılan pilot uygulamadan elde edilen anket verileri analizlere dâhil
edilmemiştir. Anket formu toplamda üç bölümden oluşmaktadır. Katılımcıların demografik
özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanan birinci bölümde; uyruk, cinsiyet, yaş, medeni
durum, eğitim düzeyi, gelir düzeyi olmak üzere 6 soru bulunmaktadır. Anket formunun ikinci
bölümünde ise, çevrimiçi değerlendirmelerin kullanımına yönelik 6 soru bulunmaktadır. Bu
sorular araştırmanın amacı olan çevrimiçi değerlendirmelerden yararlanan bireyleri tespit
etmeye yöneliktir. Anket formunun üçüncü bölümünde ise, katılımcıların çevrimiçi
değerlendirmelere yönelik algı (6) (çevrimiçi inceleme puanlarına yönelik algı (3), çevrimiçi
yorumlara yönelik algı (3), çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı (5), satın alma
niyeti (4), çevrimdışı kişilerarası bilgisel etki (4) olmak üzere toplam 19 önerme yer almaktadır.
Bu 19 önerme için yanıt seçeneklerine sırasıyla 1’den 5’e kadar ağırlıklar verilmiştir. Bu ağırlıklar;
“(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Ne Katılmıyorum Ne Katılıyorum, (4) Katılıyorum
ve (5) Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir. Ayrıca bu 19 önerme içerisinde
çevrimiçi inceleme puanlarına yönelik algı önermeleri (Ö1, Ö2 ve Ö3) ve çevrimiçi yorumlara
yönelik algı önermelerinden (Ö4 ve Ö5) iki adet olmak üzere toplamda beş adet önerme ters
kodlanmıştır. Elde edilen verilerin analizlerine geçilmeden önce istatistik paket programı
aracılığıyla ters kodlanan önermeler döndürülerek (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1) analizler
gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasının seyahat acentaları aracılığıyla tüketicilere ulaşılması
nedeniyle acentaların misafir yapıları ve anlayışlarının farklılıklar göstermesi; anket dolduran
bireylerin üyesi oldukları toplumun temsil yeteneğini ifade etme/etmeme düzeyinin
bilinmemesi, belirli bir zaman aralığında yapılması ve sadece çevrimiçi değerlendirmeleri
kullanan bireylere yönelik yapılması araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
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Araştırmanın konusu ve amaçlarına göre oluşturulan modelde 6 adet ana hipotez belirlenmiştir.
Bu hipotezler:
H1. Katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algı düzeylerinin çevrimiçi
değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı algı düzeylerine istatistiksel olarak etkisi vardır.
H2. Katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı algı düzeylerinin, satın
alma niyeti algı düzeylerine istatistiksel olarak etkisi vardır.
H3. Katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algı düzeyleri ile satın alma niyeti algı
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H4. Katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algı düzeyleri ile çevrimdışı kişilerarası
bilgisel etki algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H5. Katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı algı düzeyleri ile
çevrimdışı kişilerarası bilgisel etki algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
vardır.
H6. Katılımcıların çevrimdışı kişilerarası bilgisel etkiye yönelik algı düzeylerinin, satın alma niyeti
algı düzeylerine istatistiksel olarak etkisi vardır.
Neuman (2010) tarafından geliştirilen evren örneklem hesaplama cetveline göre örneklemin
temsil yeteneğini artırmak ve anket formalarının çevrimiçi ortamda yapılacak olması nedeniyle
%99 güven düzeyine göre örneklem hesaplanmıştır. Buna göre 10 000 000’un üzerinde olan
evrenler için örneklem sayısının en az 1173 olması gerekmektedir. Yapılan anket çalışması
sonucunda 1267 adet anket formu elde edilmiş, ayrıca pilot uygulama için elde edilen 134 anket
verisi analizlere dâhil edilmemiştir. Analizlerde kullanılmak üzere elde edilen 1267 adet anket
formundan önermelerin boş bırakıldığı ve/veya yanlış cevaplandığı 48 adet anket analizlere dâhil
edilmeyerek 1219 adet anket formundan elde edilen veriler ile analizler gerçekleştirilmiştir.

Bulgular ve Yorumlar
Anket formalarından elde edilen veriler doğrultusunda katılımcıların demografik özellikleri
incelendiğinde; katılımcıların %53,5’inin T.C. uyruklu (652) ve %46,5’inin ise T.C. dışında bir
uyruğa sahip (567) olduğu; katılımcıların %48,8’inin kadın katılımcı (595) ve %51,2’sinin ise erkek
katılımcı (624) olduğu; katılımcıların %8,5’inin 20 yaş ve altında (104); %25,9’unun 21 yaş ile 30
yaş aralığında (316); %23,2’sinin 31 yaş ile 40 yaş aralığında (283); %34,6’sının 41 yaş ile 50 yaş
aralığında (422); %6,3’ünün 51 yaş ile 60 yaş aralığında (77); %1,4’ünün 61 yaş ve üzeri yaş (17)
grubunda olduğu; katılımcıların %46,2’sinin evli (563) ve %53,8’inin ise bekar (656) olduğu;
katılımcıların %11,9’sinin 3000 TL ve altı gelir düzeyine (145) sahip olduğunu; %14,2’sinin 3001
TL- 5000 TL gelir düzeyi aralığında (173); %14,7’sinin 5001 TL-7000 TL gelir düzeyi (179)
aralığında; %27,6’sının 7001 TL-9000 TL gelir düzeyi aralığında (336); %12,9’unun 9001 TL -11000
TL gelir düzeyi aralığında (157); %18,8’inin 11001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahip olduğu (229);
katılımcıların %13,5’inin öğrenim durumu ilköğretim/lise düzeyinde (164), %60,4’ünün öğrenim
durumu önlisans/lisans düzeyinde (736), %26, 1’inin öğrenim durumu lisansüstü düzeyde (319)
olduğu tespit edilmiştir.
Anketin ikinci bölümünde çevrimiçi değerlendirmelerin kullanımına yönelik olan sorular yer
almaktadır. Araştırmanın amacına uygun olarak veri elde edebilmek amacıyla “Bir turizm ürünü
satın almadan önce ürün veya ürünün bileşenleri hakkında bilgi edinmek amacıyla internet üzerinden
araştırma yapar mısınız?” sorusu ve “Turizm ürününü satın almadan önce çevrimiçi
değerlendirmelerden yararlandınız mı?” sorularına evet yanıtı veren katılımcılar anketi doldurmaya
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devam edebilmelerine göre ayarlanmıştır. Bu soruların dışında ise, katılımcıların %15,3’ü seyahat
web sitelerinden, %23,9’u sosyal medya platformlarından, %33,5’i otellerin kendi web
sitelerinden, %27,3’ü birden fazla platformdan yararlandıklarını belirtmişlerdir. Turizm ürünü
satın alma türüne ilişkin soruya yönelik katılımcıların %59,6’sı acenta veya tur operatörü
aracılığıyla, %19,4’ü bireysel olarak (kendi imkanlarıyla), %20,9’u ise her ikisiyle de satın alma
gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların çevrimiçi değerlendirmeler hakkındaki
düşüncelerini belirlemeye yönelik soruya ise, katılımcıların %16,6’sı çevrimiçi değerlendirmeleri
çelişkili bulduğunu/samimi bulmadığını/ güvenmediğini belirtmiş, %64,2’si çevrimiçi
değerlendirmeleri samimi bulduğunu/ güvendiğini belirtmiş, %19,3’ü ise, çevrimiçi
değerlendirmelerin samimiyeti ve güvenirliği konusunda kararsız olduklarını belirtmişlerdir.

Tablo 1. Ölçeğin ve Boyutlarının Cronbach’s Alpha Değerleri

Çevrimiçi Değerlendirmelere Yönelik Algı
- Çevrimiçi İnceleme Puanlara Yönelik Algı
- Çevrimiçi Yorumlara Yönelik Algı
Çevrimiçi Değerlendirmelere Yönelik Tutum Kararsızlığı
Satın Alma Niyeti
Çevrimdışı Kişilerarası Bilgisel Etki
Toplam

Önerme
Sayısı
6
3
3
5
4
4
19

Cronbach’s
Alpha Değeri
,909
,868
,862
,882
,838
,885
,824

Ankette yer alan toplam 19 önermenin ve ölçeği oluşturan boyutların Tablo 1’deki Cronbach
Alpha güvenilirlik değerleri incelendiğinde 0,80 < α < 1,00 arasında değerlere sahip olmasından
dolayı veriler yüksek güvenirliğe sahiptir. Arıkan (2011), Kalaycı (2016) ve Alpar (2018)’ın
Cronbach Alpha değerlerinin yorumlanması ile ilgili veri setine uygulanan güvenilirlik testi
sonucunda araştırmanın analizlerinin yapılması ve araştırılması hususunda güvenilirlik
sorununun olmadığı tespit edilmiştir.
Faktör analizi yapabilmek amacıyla anket formunda elde edilen verilere öncelikle Kaiser Meyer
Olkin (KMO) ve Bartlett’s testleri uygulanmıştır.

Tablo 2. Ölçeğinin Faktör Analizine Uygunluğunu Belirlemeye Yönelik KMO ve Bartlett Testi
Kaiser- Meyer- Olkin Örneklem Yeterliliği

Ölçütü
Yaklaşık Ki-Kare

Bartlett Küresellik Testi

,850
17430,763

df

171

Anlamlılık

,000

Katılımcılardan elde edilen anket verilerinin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla
uygulanan test sonucunda KMO değeri 0,850 olarak; Bartlett’s testi değeri 0,000 olarak
hesaplanmıştır. KMO değeri “0.80 < KMO < 0.90 ise iyi” olarak yorumlanmakta ve bu değer 0,5’ten
büyük olduğu ve Bartlett’s değeri 0,001 değerinden küçük olduğu için değişkenler arasında
yüksek korelasyonlar mevcut olduğu anlamına gelmekte ve bu durumda verilerin faktör analizi
yapılmasına uygun olduğu kabul edilmektedir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010: 95-96;
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Field, 2000; Özdamar, 2004; Leech, Barrett ve Morgan, 2008). Ayrıca KMO değerinin yüksek
düzeyde olması aynı zamanda ölçekte yer alan her bir değişkenin, diğer değişkenler tarafından
mükemmel bir biçimde tahmin edilebileceğini göstermektedir (Karaca, Yıldırım, Ankaralı,
Açıkgöz ve Akkuş, 2015: 18).

Tablo 3. Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları
Önermeler
ÇDYA5
ÇDYA6
ÇDYA4
ÇDYA1
ÇDYA3
ÇDYA2
ÇDYTK2
ÇDYTK1
ÇDYTK4
ÇDYTK5
ÇDYTK3
ÇKBE3
ÇKBE4
ÇKBE2
ÇKBE1
SAN3
SAN2
SAN4
SAN1
Özdeğer
Açıklanan
Varyans %

Faktör 1
,867
,823
,821
,766
,748
,724

Faktör 2

Faktör 3

Faktör 4

,854
,777
,764
,760
,740

Toplam

72,224
,864
,824
,765
,671

6,415

4,814

1,571

,861
,823
,716
,568
,922

33,764

25,337

8,270

4,853

İstatistik paket programı aracılığı ile yapılan faktör analizi sonucunda 19 önerme 4 faktör altında
toplanmıştır. 6 önermeden oluşan çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algı bileşeni, ölçekteki
ölçülmeye çalışılan özelliğin %33,764’ünü açıklamaktadır. 5 önermeden oluşan çevrimiçi
değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığına yönelik algı bileşeni, ölçekteki ölçülmeye
çalışılan özelliğin %25,337’sini açıklamakta, 4 önermeden oluşan çevrimdışı kişilerarası bilgisel
etki bileşeni, ölçekteki ölçülmeye çalışılan özelliğin %8,270’ini açıklamakta ve 4 önermeden
oluşan satın alma niyeti bileşeni bu ölçekte ölçülmeye çalışılan özelliğin %4,853’ünü
açıklamaktadır. Toplamda 19 önermeden oluşan ölçekteki ölçülmeye çalışılan özelliklerin
%72,224’ünü açıklamaktadır.
Veri setinin normal dağılım gösterip göstermediğini ölçmek için tüm algı değişkenlerin Skewness
(çarpıklık), Kurtosis (basıklık) değerleri incelenmiştir. Kurtosis ve Skewness değerleri -1.5 ile +1.5
arasında olduğu için veriler normal dağılım gösterdiği kabul edilmektedir (Tabachnick ve Fidell,
2013; Erbay ve Beydoğan, 2017: 250). George ve Mallery (2010) ise, normallik testi sonucu
çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerinin +2.00 ile -2.00 arasından olması
durumunda, verilerin normal dağılım gösterdiğinin varsayılabileceğini belirtmiştir.
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Tablo 4. Çevrimiçi Değerlendirmelerin Çevrimiçi Değerlendirmelere Yönelik Tutum Kararsızlığı
Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları
Standardize
Edilmemiş Beta
4,303

Standart
Sapma
,119

t

p

Sabit
36,124
0,000*
Çevrimiçi
Değerlendirmelere
-,201
,030
-6,711
0,000*
Yönelik Algı Düzeyleri
Bağımlı Değişken: Çevrimiçi Değerlendirmelere Yönelik Tutum Kararsızlığı

Anlamlılık
F=45,035
P=0,000*

*p<0,05; Düzeltilmiş R2=0,036
Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algı düzeylerinin,
çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı algı düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisi olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda, p değeri
0,000 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 0,05’ten küçük olduğu için, kurulan modelin anlamlı
olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algı düzeylerinin,
çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı algı düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Görülen bu etki pozitif yöndedir. Katılımcıların
çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algı düzeyleri bağımsız değişkeni, katılımcıların çevrimiçi
değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığına yönelik algılamalarını %3 olarak açıklamaktadır
(R2= 0,036). Bu durumda “H1. Katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algı düzeylerinin
çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı algı düzeylerine istatistiksel olarak etkisi vardır”
hipotezi kabul edilmiştir.
Çevrimiçi değerlendirmelerin alt boyutu olan çevrimiçi inceleme puanlarına yönelik
katılımcıların algı düzeylerinin, çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı algı
düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir (p= 0,000).
Görülen bu etki pozitif yöndedir. Katılımcıların çevrimiçi inceleme puanlarına yönelik algı
düzeyleri bağımsız değişkeni, katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum
kararsızlığına yönelik algılamalarını %7 olarak açıklamaktadır (R2= 0,076). Çevrimiçi
değerlendirmelerin alt boyutu olan çevrimiçi yorumlara yönelik katılımcıların algı düzeylerinin,
çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı algı düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir (p= 0,017). Görülen bu etki pozitif yöndedir.
Katılımcıların çevrimiçi inceleme yorumlara yönelik algı düzeyleri bağımsız değişkeni,
katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığına yönelik algılamalarını
%0,05 olarak açıklamaktadır (R2= 0,005).
Tablo 5. Çevrimiçi Değerlendirmelere Yönelik Tutum Kararsızlığının Satın Alma Niyeti
Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları
Standardize
Edilmemiş
Beta
4,510

Sabit
Çevrimiçi
Değerlendirmelere
-,099
Yönelik Tutum
Kararsızlığı
Bağımlı Değişken: Satın Alma Niyeti

Standart
Sapma

t

p

,083

54,106

0,000*

,023

-4,334

0,000*

*p<0,05; Düzeltilmiş R2=0,015
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Katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığının, katılımcıların satın
alma niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olup olmadığını ölçmek amacıyla
yapılan regresyon analizi sonucunda, p değeri 0,000 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 0,05’ten
küçük olduğu için, kurulan modelin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların çevrimiçi
değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığının, satın alma niyeti üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Görülen bu etki pozitif yöndedir. Katılımcıların
çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı bağımsız değişkeni, satın alma niyetine
yönelik algılamalarını %1,5 olarak açıklamaktadır (R2= 0,015). Bu durumda “H2. Katılımcıların
çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı algı düzeylerinin, satın alma niyeti algı düzeylerine
istatistiksel olarak etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 6. Çevrimiçi Değerlendirmeler ve Alt Boyutları, Çevrimiçi Değerlendirmelere Yönelik
Tutum Kararsızlığı, Çevrimdışı Kişilerarası Bilgisel Etki, Satın Alma Niyeti Arasındaki
Korelasyon Analizi Sonuçları
ÇİPYA

ÇYYA

ÇDYA

ÇDYTK

SAN

ÇİPYA

1

ÇYYA

,747**

1

ÇDYA

,940**

,929**

1

ÇDYTK

-,276**

-,069*

-,189**

1

SAN

,652**

,551**

,646**

-,123**

1

ÇKBE

-,218**

-,100**

-,173**

,642**

,036

ÇKBE

1

Not: ÇİPYA: Çevrimiçi İnceleme Puanlarına Yönelik Algı; ÇYYA: Çevrimiçi Yorumlara Yönelik Algı; ÇDYA: Çevrimiçi
Değerlendirmelere Yönelik Algı; ÇDYTK: Çevrimiçi Değerlendirmelere Yönelik Tutum Kararsızlığı; SAN: Satın Alma
Niyeti; ÇKBE: Çevrimdışı Kişilerarası Bilgisel Etki

Araştırmanın değişkenlerinin korelasyon katsayıları incelendiğinde, katılımcıların çevrimiçi
değerlendirmeler ile satın alma niyetleri arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve istatistiksel
olarak anlamlı ilişki vardır (r = 0,646; p<0,05). Bu durumda “H3. Katılımcıların çevrimiçi
değerlendirmelere yönelik algı düzeyleri ile satın alma niyeti algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi kabul edilmiştir.
Katılımcıların çevrimiçi inceleme puanlarına yönelik algı düzeyleriyle, satın alma niyeti algı
düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (r =
0,652; p<0,05). Katılımcıların çevrimiçi yorumlara yönelik algı düzeyleriyle, satın alma niyeti algı
düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (r =
0,551; p<0,05).
Araştırmanın değişkenlerinin korelasyon katsayıları incelendiğinde, katılımcıların çevrimiçi
değerlendirmelere yönelik algı düzeyleriyle, çevrimdışı kişilerarası bilgisel etki algı düzeyleri
arasında zayıf düzeyde, negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (r = -0,173;
p<0,05). Bu durumda “H4. Katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algı düzeyleri ile çevrimdışı
kişilerarası bilgisel etki algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi kabul
edilmiştir.
Katılımcıların çevrimiçi inceleme puanlarına yönelik algı düzeyleriyle, çevrimdışı kişilerarası
bilgisel etki algı düzeyleri arasında zayıf düzeyde, negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı
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ilişki vardır (r = -0,218; p<0,05). Katılımcıların çevrimiçi yorumlara yönelik algı düzeyleriyle, satın
alma niyeti algı düzeyleri arasında zayıf düzeyde, negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı
ilişki vardır (r = -0,100; p<0,05).
Araştırmanın değişkenlerinin korelasyon katsayıları incelendiğinde, katılımcıların çevrimiçi
değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı algı düzeyleriyle, çevrimdışı kişilerarası bilgisel
etki algı düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır
(r = 0,642; p<0,05). Bu durumda “H5. Katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum
kararsızlığı algı düzeyleri ile çevrimdışı kişilerarası bilgisel etki algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki vardır” hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 7. Çevrimdışı Kişilerarası Bilgisel Etkinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin
Regresyon Analizi Sonuçları
Standardize
Edilmemiş Beta
4,055

Sabit
Çevrimdışı
Kişilerarası Bilgisel
,029
Etkiye Yönelik Algı
Düzeyleri
Bağımlı Değişken: Satın Alma Niyeti

Standart
Sapma
,087

t

p

46,678

0,000*

,023

1,248

0,212*

Anlamlılık

F=1,557
P=0,000*

*p<0,05; Düzeltilmiş R2=0,001

Katılımcıların çevrimdışı kişilerarası bilgisel etkinin, satın alma niyeti üzerinde istatistiksel
olarak anlamlı bir etkisi olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda,
p değeri 0,212 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 0,05’ten büyük olduğu için, kurulan modelin
anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bir başka ifadeyle katılımcıların çevrimdışı kişilerarası bilgisel
etkiye yönelik algı düzeyleri istatistiksel olarak satın alma niyetini açıklamamaktadır. Bu
durumda “H6. Katılımcıların çevrimdışı kişilerarası bilgisel etkiye yönelik algı düzeylerinin, satın alma
niyeti algı düzeylerine istatistiksel olarak etkisi vardır” hipotezi ret edilmiştir.
Test edilen hipotezlerin sonuçları incelendiğinde beş hipotez (H1, H2, H3, H4, H5) kabul edilirken,
bir hipotez (H6) ret edilmiştir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Kitle iletişim araçlarında yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu özellikle bilgiye erişim
kolaylaşmış ve her alanda olduğu gibi turizm alanını da etkilemiştir. Tüketiciler en doğru seçimi
yapabilmek amacıyla ürün ve hizmeti almadan önce güvenilir ve bu konuda uzman olan kişilerin
görüşlerinden yararlandığı çevrimiçi değerlendirmeler popüler hale gelmiştir. Çevrimiçi
değerlendirmeler konusu, tüketici davranışını etkileyen önemli bir faktör olarak akademik
literatürde öne çıkan bir araştırma alanıdır. Tüketiciler en doğru seçimi yapmak, fikir sahibi
olmak, riski en aza indirmek vb. nedenlerden dolayı ürünler ve hizmetler hakkında güvenilir
bilgi arama eğilimindedirler. Çevrimiçi değerlendirmeler, tüketicilerin diğer tüketicilerden ürün
ve hizmetler hakkında güncel bilgiler alması için, alıcıların gerçek deneyimlerini ve görüşlerini
yansıtan doğru bir bilgi kanalı olarak nitelendirilmektedir. İnternetin kullanımına bağlı olarak
çevrimiçi değerlendirme platformlarının sayısı ve içerik oluşturucuların da sayısı önemli ölçüde
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artmıştır. Çevrimiçi değerlendirmelerin içerdiği bütün bilgilerin tüketiciler için yararlı olmaması
nedeniyle bu bilgileri hizmetleri veya ürünleri değerlendirmede daha yararlı hale getirmek için
profesyonel veya güvenilir incelemelerin gittikçe artmaya başladığı gözlemlenmektedir. Bütün
bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda günümüzde turizm sektörü açısından çevrimiçi
değerlendirmeler, gezginlerin ürün kalitesini, hizmetin mükemmellik derecesini ve tüketim
deneyimlerini değerlendirmeleri için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Bu duruma bağlı olarak
gerek çevrimiçi değerlendirme platformları gerekse çevrimiçi değerlendirmelerin içerikleri,
tüketiciler, işletmeler ve kuruluşlar açısından değerlendirilmesi ve konuyla ilgili araştırmalar
yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmanın konusunu çevrimiçi
değerlendirmeler oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise, konaklama işletmeleri hakkında
yapılan çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum
kararsızlığındaki ve çevrimdışı kişilerarası bilgisel etkisindeki rolü ve satın alma niyeti üzerine
etkisini belirlemektir. Araştırmanın konusunu oluşturan çevrimiçi değerlendirmeler ile ilgili alan
yazında yer alan yerli çalışmalar konuyu, genel olarak kavramsal veya çevrimiçi
değerlendirmelerin içeriklerine yönelik olarak değerlendirmiştir. Çevrimiçi değerlendirmelerin,
çevrimdışı kişiler arası bilgisel etki ile çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı ile
ilgili yabancı alan yazında az sayıda çalışmaya rastlanılsa da yerli alan yazında konuyla ilgili
olarak çalışma bulunmamaktadır. Çalışma bu eksikliği giderme noktasında önem arz etmekte
iken, çalışmanın en büyük sınırını, çevrimiçi değerlendirmelerin çevrimdışı kişiler arası bilgisel
etki ile çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığındaki rolü ve satın alma davranışı
üzerine etkisini ölçmeye yönelik yerli alan yazında konu ile ilgili uygulama içeren çalışmanın
bulunmaması ve bu nedenle de elde edilen sonuçların diğer çalışmalarla karşılaştırılma
imkanının zayıf olması noktaları oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında veri toplama tekniği
olarak anket tekniği kullanılmış ve anket çalışması kişisel verilerin korunması kapsamında
İstanbul’daki acentalar aracılığıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirilerek veriler elde edilmiştir.
Yapılan anket çalışması sonucunda 1267 adet anket formu elde edilmiş, ayrıca pilot uygulama
için elde edilen 134 anket araştırmaya dâhil edilmemiştir. Analizlerde kullanılmak üzere elde
edilen 1267 adet anket formundan önermelerin boş bırakıldığı ve/veya yanlış cevaplandığı 48
adet anket analizlere dâhil edilmeyerek 1219 adet anket formundan elde edilen veriler ile
analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizleri istatistik paket programı yardımıyla
gerçekleştirilmiştir.
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, geçerlilik, güvenilirlik, regresyon ve
korelasyon analizleri yapılmıştır. Yapılan güvenilirlik analizi sonucu Cronbach Alpha iç tutarlılık
değerleri %5 hata payı ile hesaplanmış ve ölçeğin toplam güvenilirliği 0,824 olarak tespit
edilmiştir. Ölçeği oluşturan boyutlar arasında en fazla Cronbach Alpha iç tutarlılık değerine
sahip olan boyut 6 önermeden oluşan çevrimiçi değerlendirmeler (0,909) olmuştur. Yapılan
faktör analizi sonucunda toplamda bu ölçek ölçülmeye çalışılan özelliklerin %72,224’ünü
açıklamaktadır. Bu durum da aynı zamanda geçerlilik ve güvenilirlik noktasında herhangi bir
sorun olmadığını göstermektedir. Normallik testi olarak basıklık çarpıklık oranları incelenmiş ve
verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Daha sonrasında korelasyon ve regresyon
analizleri yapılarak hipotezler test edilmiştir.
Test edilen Hipotez 1 ile katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algı düzeylerinin
çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı algı düzeylerine istatistiksel olarak
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Görülen bu etki pozitif yöndedir (R2= 0,036). Elde edilen bu
sonuç literatürdeki Book, Tanford ve Chang (2018); Vali, Xu ve Yıldırım (2015); Wang, Batra ve
Chen (2015); Park ve Han (2008) tarafından yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Çelişkili
çevrimiçi değerlendirme ve yorumlar üzerine araştırma yapan Akhtar, Siddiqi, Akhtar, Usman
ve Ahmad (2020) çalışmalarında çelişkili çevrimiçi değerlendirmeler ile tüketici tutum
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kararsızlığı arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Elde edilen sonuç ile benzerlik
gösteren bu çalışmalarda araştırmacılar çevrimiçi değerlendirmelerin tutarsızlık yaratabileceğini
ve potansiyel tüketicileri gerginliğe duyarlı hale getirebileceğini, çevrimiçi değerlendirmelerdeki
inceleme puanları ile yorumlar arasındaki tutarsızlıkların olması gibi etkenlerin algılanan riski
artırdığını, tüketici yargısını zayıflattığını ve ürün itibarını zedelediğini ve bu durumda tüketici
tutum kararsızlığı oluşturabildiğini belirtmişlerdir. Ayrıca elde edilen bu sonuç literatürdeki,
çevrimiçi değerlendirmelerin tüketici tutumuna olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşan Lo ve Yao
(2019); Nazlan, Tanford ve Montgomery (2018); Yang, Shin, Joun ve Koo (2017); Guillet ve Law
(2011) çalışmalarından farklılık göstermektedir.
Test edilen Hipotez 2 ile katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı
algı düzeylerinin, satın alma niyeti algı düzeylerine istatistiksel olarak etkisi olduğu tespit
edilmiştir. Görülen bu etki pozitif yöndedir (R2= 0,015). Elde edilen bu sonuç literatürdeki Akhtar
vd. (2020) tarafından yapılan çalışmanın sonucuyla farklılık göstermektedir.
Test edilen Hipotez 3 ile katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algı düzeyleri ile satın
alma niyeti algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Tespit edilen bu ilişki orta düzeyde, pozitif yöndedir (r=0,646; p<0,05). Elde edilen bu sonuç
literatürdeki Durmaz ve Yüksel (2017); Atika, Kusumawati ve Iqbal (2016); Schepers (2015); Zhao
vd., (2015); Zangeneh, Mohammadkazemi ve Rezvani (2014); Zhu ve Zhang (2010); Duan, Gu ve
Whinston (2008); Lee vd. (2008); Bansal ve Voyer (2000) tarafından yapılan çalışmaların
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Ayrıca katılımcıların çevrimiçi inceleme puanlarına ve
yorumlara yönelik algı düzeyleri ile satın alma niyeti algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Tespit edilen bu ilişki orta düzeyde ve pozitif yöndedir.
Test edilen Hipotez 4 ile katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algı düzeyleri ile
çevrimdışı kişilerarası bilgisel etki algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
tespit edilmiştir. Bu ilişki zayıf düzeyde ve negatif yöndedir (r= -0,173; p<0,05). Ayrıca
katılımcıların çevrimiçi inceleme puanlarına ve çevrimiçi yorumlara yönelik algı düzeyleri ile
çevrimdışı kişilerarası bilgisel etki algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
tespit edilmiştir. Bu ilişkiler zayıf düzeyde ve negatif yöndedir.
Test edilen Hipotez 5 ile katılımcıların çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum kararsızlığı
algı düzeyleri ile çevrimdışı kişilerarası bilgisel etki algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişki orta düzeyde ve pozitif yöndedir (r=0,642; p<0,05).
Test edilen Hipotez 6 ile katılımcıların çevrimdışı kişilerarası bilgisel etkiye yönelik algı
düzeylerinin, satın alma niyeti algı düzeylerine istatistiksel olarak etkisinin olmadığı tespit
edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda, p değeri 0,212 olarak hesaplanmıştır. Bu değer
0,05’ten büyük olduğu için, kurulan modelin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bu hipotezin red
sonucunun, araştırmanın amacı doğrultusunda uygulanan anket formunun sadece çevrimiçi
değerlendirmeleri kullanan kişilere uygulanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çalışmanın konusunu oluşturan çevrimiçi değerlendirmelere yönelik özellikle tüketici tutum
kararsızlığı ve çevrimdışı kişilerarası bilgi noktasında alan yazında çalışmaların bulunmaması
durumu, bu çalışmanın diğer çalışmalarla karşılaştırma imkanını ortadan kaldırarak çalışmanın
en büyük kısıdını oluşturmaktadır. Bu anlamda çevrimiçi değerlendirmeler ile ilgili teorilerin test
edilmesi, kişilik özelliklerine göre çevrimiçi değerlendirmelerin incelenmesi, tüketim
deneyimlerine göre sınıflandırma yapılması, tüketicilerin çevrimiçi değerlendirmelerde abartma
niyetlerinin belirlenmesi ve satış tahminleme vb. konularda yerli alan yazında, yabancı alan
yazına göre yetersiz çalışmaların bulunması nedeniyle bu konulara yönelinilmesi gelecek
çalışmalara bir öneri olarak sunulabilir. Ayrıca bu çalışmanın konusu olan “çevrimiçi
değerlendirmelerin çevrimdışı kişilerarası bilgi ve çevrimiçi değerlendirmelere yönelik tutum
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kararsızlığına etkisi” ile ilgili olarak farklı zaman dilimlerinde ve farklı alan ve evrenler üzerinde
çalışmalar yapılarak, bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmasının konu ile ilgili
tartışmaları daha zengin hale getirebileceği düşünülmektedir.
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Bu çalışmanın amacı turizm eğitimi alan öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş yaşamından
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kullanılmış ve bu kapsamda toplam 81 öğrenciden veri toplanmıştır. Nitel araştırma olarak
planlanan bu çalışma ile elde edilen veriler MAXQDA nitel analiz programı ile içerik analizine
tabi tutulmuştur. Bu kapsamda kelime bulutu, kod ilişkileri tarayıcısı, kodlu bölüm ağırlıkları,
çakışan kodlar gibi analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda mezuniyet
sonrası beklentileri açıklayan beş adet faktöre ulaşılmıştır. Bu faktörler sırasıyla kariyer, çalışma
ortamı, eğitim, işveren ve maaş olarak tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen bu beklenti
faktörlerinin birbirleri ile ilişkileri de irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beklenti, Mezuniyet, Kariyer, Turizm, Öğrenci.
Makale Gönderme Tarihi: 02.09.2021
Makale Kabul Tarihi: 05.12.2021

Önerilen Atıf:
Arslan, H., Zengin, B. ve Tuna, P. (2021). Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası İş Yaşamından
Beklentileri, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2367-2379.
© 2021 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2367-2379.

Journal of Turkish Tourism Research

2021, 5(4): 2367-2379.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.876
ISSN: 2587–0890 Journal Homepage: https://www.tutad.org
RESEARCH PAPER
Students' Expectations from Post-Graduation Professional Life
Hakan ARSLAN, Ph.D., Student, Sakarya University of Applied Sciences, Graduate School of
Education, Sakarya, e-mail: hakan.85@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0443-0297
Prof. Dr. Burhanettin ZENGİN, Sakarya University of Applied Sciences, Faculty of Tourism,
Sakarya, e-mail: bzengin@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6368-0969
Lecturer Pelin TUNA, İstanbul Kültür University, Vocational School, İstanbul, e-mail:
p.tuna@iku.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2772-3941

Abstract
The aim of this study is to determine the expectations of the students who receive tourism
education from business life after graduation. One of the main objectives of this study is to
examine the factors around which these expectations develop and the relations of these factors
with each other. For this purpose, interviews method, one of the data collections tools, were used
in order to obtain in-depth information and in this context, data were collected from a total of 81
students. The data obtained with this study, which was planned as qualitative research, were
subjected to content analysis with the MAXQDA qualitative analysis program. In this context,
analyzes such as word cloud, code relations scanner, coded section weights, overlapping codes
were carried out. As a result of the findings obtained, five factors explaining the expectations
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education, employer and salary, respectively. In addition, the relations of these expectation
factors with each other were also examined.
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GİRİŞ
Küresel değişimler, iklim krizleri ve dünyadaki yoksulluğun etkilerini azaltmaya yardımcı
olması ve ekonominin düzelmesini sağlayabilmesinden dolayı turizm endüstrisinde eğitimin
önemi büyüktür (Minguez vd., 2021). Turizm küresel çapta ülkelere döviz kazandıran önemli bir
endüstri haline gelmiştir (Maggi, 2009). Dünya Ticaret ve Turizm Konseyi 2018 yılında küresel
turizm endüstrisinin GSYİH’ya 2570,1 milyar (toplamın %3,2’si) dolarlık bir katkısı olduğunu ve
2028 yılına kadar ise bu oranın %3,6’ya yükseleceğini tahmin etmektedir (Vaduva vd., 2020). Bu
sebeple ülkeler piyasada pazar paylarını arttırmak amacıyla turizme yatırımlar yapmaktadırlar.
Bu yatırımlardan birisi de eğitim alanında olmaktadır. Turizm eğitimi ülkelere kaliteli personel
istihdamı sağlamaktadır. Bu sayede ülkelerin turistik yöreleri ve turistik ürün farklılaştırılması
açısından piyasada rekabet edebilmeleri sağlanmaktadır (Şengel vd., 2021).
Turizm, emek yoğun bir endüstri olduğundan sürekli statik bir biçimde devam etmektedir (Phi
ve Clausen, 2021). Endüstrideki işletmeler, kuruluşlar, akademisyenler ve diğer kişilerinde
sürekli değişime ayak uydurması gerekmektedir. Zamanla değişen turizm endüstrisinde bu
değişikliklere yanıt verebilecek profesyonel kişilerin eğitilmesi önemli bir konu haline gelmiştir
(Minguez vd., 2021). Eğitim bir ülkenin ekonomik yönden ve bölgesel olarak kalkınması için en
güçlü araçlardan birisidir (Seraphin vd., 2021). 21. yy’da en önemli gereksinim yetenek ve bilgi
ile donatılmış, üretici ve yenilikçi nesiller yetişmesini sağlamak olmuştur (O’Connor, 2021).
Turizm endüstrisi de rekabetçi, sürdürülebilir ve eğitimde yenilikçi stratejiler benimsediğinden
dolayı doğası gereği üretici nesillere ihtiyaç duymaktadır (Espinoza-Figueroa vd., 2021).
Eker, Kaya ve Zengin (2019) Turizm eğitimini; turizm alanında profesyonel ve eğitimli bireyler
yetiştirmek amacıyla; toplumsal bir turizm anlayışına sahip kişilere turizm bilgisi, kabiliyeti,
insan odaklı hizmet anlayışı, meslek şuuru ve ahlakını kazandırmak için yapılan çalışmalar
olarak tanımlamaktadırlar.
Turizm eğitimi alan kişiler endüstrinin gelecekteki liderleridir. Çünkü turizm eğitiminin öncelikli
amacı; turizm endüstrisinde faaliyet gösterecek personele eğitim sunmak, tüm eğitim alanlarında
turizm farkındalığını ve temelini kazandırmak, yönetim tecrübesini öğretmek ve yeni kavram,
ideoloji ve teknolojiyi anlayabilecek düzeyde profesyonel personel ortaya çıkarmaktır (Ön Esen
ve Gülmez, 2017).
Birçok ülke eğitim reformlarını genellikle belirli varsayımlara göre geliştirmekte ve
uygulamaktadır. Ayrıca daha standart eğitim sistemlerine geçiş yaparak öğrencilerden daha
verimli ve kaliteli sonuçlar almayı ve bu çıktıların eşit dağılımına özen göstermeyi
hedeflemektedirler (Han, 2016). Turizm eğitimi konusunda yapılan çalışmalar ve verilen
eğitimler her ülkede farklılaşmaktadır. Türkiye’de turizm eğitimi; örgün ve yaygın olarak iki
şekilde verilmektedir. Örgün eğitim veren kurumlar ortaöğretim ve yükseköğretim seviyesinde
mesleki turizm eğitimi sunmaktadırlar. Yaygın eğitim veren kurumlar ise resmi veya özel
kurumlar aracılığı ile verilen ve kısa bir zaman diliminde gerçekleşen kurslardır (Ön Esen ve
Gülmez, 2017).
Dünyada, 2007 yılında Viyana’da turizm eğitiminin zorluklarını ve geleceğini ele almak amacıyla
(TEFI) Turizm Eğitimi Gelecekleri Girişimi adı altında bir kuruluş ortaya çıkmıştır (Sheldon vd.,
2011). TEFI turizm eğitimi için beş önemli faktör ortaya koymuştur. Bunlar; etik, profesyonellik,
karşılıklı saygı, bilgi ve yönetimdir (Morellato, 2014). Küresel Otel, Restoran ve Kurumsal Eğitim
Konseyi (ICHRIE)’ne göre ABD’deki kurumlar öğrencilere yüksek lisans seviyesinde imkanlar
sunmaktadır. Bunların arasında birçok devlet üniversitesi misafir programları ile binden fazla
öğrenciyi bünyesine almaktadırlar. Bu imkanlar turizm ve konaklama öğrenci kayıtları için
rekabet oluşturmaktadır (Kim vd., 2016). Umman hükümeti ise birçok öğrencinin turizm
eğitimine hazırlanması için ağırlık vermekte ve endüstriye istihdam etmeye çalışmaktadır (Khan
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ve Krishnamurthy, 2016). Görüldüğü üzere ülkeler eğitimler ve bazı çalışmalar ile turizm
endüstrisine eğitimli personel yetişmesini sağlamaya çalışmaktadır. Ancak endüstriye bu
konuda eğitim almış kalifiye personel yetiştirilse de bazı sorunlar olabilmektedir. Bunlardan
birisi de turizmde işletmeciler turizm mesleği becerisine sahip bölüm dışı mezunlardan da iş
alımı yapmasıdır. Bu durum turizm mezunları için iş imkanlarını azaltmaktadır (Dale ve
Rabinson, 2001). Turizm mezunları iş belirsizliği sebebiyle endişe içerisindedirler. Tüm mezunlar
gibi turizm mezunlarının da meslekten beklentileri vardır. Bunlardan en önemlileri kariyer ve
maaş beklentisi olarak görülmektedir (Zengin ve Şengel, 2020).

LİTERATÜR TARAMASI
Küreselleşen dünyada turizm ve konaklama endüstrileri sürekli artan sayıda işletmeler ile
nitelikli personel sıkıntısı ve elde tutma problemleri ile mücadele vermektedirler (Wan vd., 2014).
Turizm endüstrisinde kabiliyetli, istekli ve kendinden emin personellere sahip olmak diğer
firmalarla rekabet aşamasında da faydalar sağlamaktadır (Richardson, 2008). Turizm ve otelcilik
sektörleri mühim iş kaynakları olarak görülmekte ve dünyada iş imkanının %8,7’sini meydana
getirmektedir (Seraphin vd., 2021).
Turizm ve konaklama endüstrileri işletmeler ve turistler arasında yakın iletişim halinde olmayı
gerektiren endüstrilerdir. Turistler genel olarak bir işletmenin hizmetinin niteliğini derecesine
göre değerlendirmektedir. Endüstriye ve personeline karşı profesyonel davranan işletmelerin
personeli daha profesyonel davranmakta ve kaliteli hizmet sunabilmektedir (Wan vd., 2014).
Kaliteli hizmet vermek turist memnuniyetini ve sadakatini beraberinde getirmektedir. Ayrıca
personele pozitif bir algı ve iş sadakati sağlamaktadır (Griffin vd., 2021). Tüm bunlar ise eğitimli
işletme sahipleri ve personel ile sağlanabilmektedir. Bir ülkenin turizm eğitim düzeyi ise
turizmde rekabet edebilme gücünü ortaya koymaktadır (Ramis, 2021). Turizm eğitimi nitelikli
personel yetişmesini, turizm algısını düzeltmeyi ve kişilere eğitim sırasında tecrübe
kazandırmayı sağlamaktadır (Şengel vd., 2020).
Öğrenciler bilim, teknoloji, matematik ve diğer bilimler ile ilgili mesleki beklentilere sahiptir. Bir
öğrenci hem eğitime devam ederken hem de mezun olduğunda meslek edinme ve kariyer hedefi
gibi beklentiler içerisine girmektedir. Mesleki beklentiler eğitimin öngörüsüdür (Han, 2016).
Sektörlerin öğrencilerden beklentileri büyük önem arz ettiği gibi öğrencilerin de sektörden
beklentilerinin karşılanması çok büyük önem arz etmektedir (Şengel vd., 2020). Bireylerin eğitim
düzeyi ile iş imkânı arasında doğru bir orantı olduğundan bu durum iş eşleşmesi olarak görülür
(Zengin vd., 2020; Seraphin vd., 2021). Bu sebeple öğrenciler üniversite ve daha yüksek
derecelerde zamanlarını, emeklerini ve imkanlarını harcamaktadırlar. Çünkü ileriki kariyer ve
iş bulabilme imkânı konusunda yüksek beklentilere sahiptirler (Hurst ve Good, 2009). Mesleki
beklentilerin belirleyici faktörleri; eğitim sistemlerinin resmi reformlarının finansal gücü, kaliteli
personelin çoğalması ve eğitimde eşitliğin olduğu stratejilerin devletler tarafından tercih
edilmesidir (Münich vd., 2018).
Turizm öğrencileri geleceğin uygulayıcıları ve liderleri olarak turizm ve ülke üzerinde
sorumluluk sahibi olmalıdırlar (Bakar, 2020). Dünyanın ve geleceğin belirsizliği içerisinde olan
turizm öğrencileri daha farklı niteliklere, bilgilere ve kabiliyetlere sahip olmak isterler (Sheldon
vd., 2011). Öğrencilerin tutumları ve gelecek beklentileri farklıdır (Liburd vd., 2011). Kariyer
hedefi içerisinde olan öğrenciler endüstriden beklenti içerisindedirler (Sheldon vd., 2011; Şengel,
vd., 2021). Bu beklentilerden birisi de kariyer ile birlikte istenen maaş beklentisidir (Hurst ve
Good, 2009).
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Birçok turizm mezununun düşük iş memnuniyeti, olumsuz iş imkanları ve güdülenmeyi
sağlayan koşulların eksikliği sebebiyle endüstride faaliyet gösteremediği görülmektedir. İyi
eğitim görmüş birçok turizm mezunu rekabet piyasasında firmalar tarafından talep edilen bir
potansiyel haline gelmektedir. Ancak birçok endüstri mezunu turizm dışındaki işlere
yönelmektedir (Lu ve Adler, 2009). Bunların sebeplerinden birisi de sektörün kariyer
beklentilerini karşılayamaması ve vaat edilen düşük maaşlardır. Turizm ve konaklama
öğrencilerinin bu kariyer yetersizliğindeki karşılaştığı sorunlardan birisi de ülkelerde yaşanan
pandemi, siyasi olaylar ve afetler sebebi ile sürekli değişen bir piyasanın olmasıdır. Öğrenciler şu
anki ve ilerideki kariyer beklentileri hususunda endişelenmektedirler (Boo vd., 2021;
Reichenberger ve Raymond, 2021).
Turizm endüstrisinde öğrencilerin kariyer tutumlarının karar süreci araştırılan bir konu olmuştur
(Reichenberger ve Raymond, 2021). Avustralya’da lisans düzeyi turizm öğrencileri üzerine
yapılan bir araştırmada öğrencilere kariyer özellikleri verilmiş, tercihlerinde bu özelliklerin
mühim olduğu ve turizm kariyerlerinin her bir niteliği ne derecede ölçtüğüne bakılmıştır. Bu
nitelikler karşılaştırıldığında turizm öğrencilerinin endüstrinin onlara önemli katkılar
vereceklerine inanmadıkları tespit edilmiştir (Stone vd., 2017). Avustralya, Hong Kong, Yeni
Zelanda, Kıbrıs, Türkiye ve İrlanda gibi ülkelerde yapılan diğer araştırmalarda; turizm ve
konaklama öğrencilerinin hemen hemen hepsinin turizm sektöründen mesleki olarak
beklentilerinin düşük olduğu ve sektör dışında iş aradıkları görülmüştür. Turizm endüstrisinin
ve kişilerin karşılaştığı bir zorlukta yönetim kadrolarının olmaması ve turizm kariyer
imkanlarının yeterince anlaşılamamasıdır (Reichenberger ve Raymond, 2021).
Bir kariyerin öğrencilerin beklentilerini yerine getirmesi önemli bir husustur. Turizm
mezunlarının ise endüstriye katılırken yeterli bilgiye sahip olmamaları endişe vericidir. Ayrıca
yapılan çalışmalar; bir endüstrinin saygınlığının nitelikli personelin endüstriye dair tutumları
üstünde etkisi vardır. Bu durum ise gelecekteki personelin kalitesini ve sayısını etkilemektedir
(Stone vd., 2017). Yapılan araştırmalarda endüstride düşük maaş, sosyal hak ve statü yetersizliği,
mesleğin daha çok dönemsel olması, çalışma saatlerindeki zorluklar, iş güvenliği sıkıntısı ve kötü
yönetimler gibi personelin karşılaştığı kötü etkenlerin olduğu tespit edilmiştir (Reichenberger ve
Raymond, 2021). Bunlar iş itibarını ortaya koyan personelin sayısını ve gelecekteki hedeflerini
belirlemede motivasyon düşürücü olumsuz etkenlerdir.
Kariyerinde kendisine başarı hedefi koyan öğrenciler o kariyerden beklentilerini ve kişisel
tercihleri arasındaki bağlantıyı dengelemek durumundadırlar. Kişiler kariyer malumatlarını
kişisel düşünceleri ile karşılaştırma eğilimindedirler. Bu sebeple öğrencilerin turizm kariyerlerine
dair beklentileri ve düşüncelerini tespit etmek önem arz etmektedir. Öğrencilerin kariyer
beklentilerinin ve değerlerinin bilinmesi ile birlikte; akademisyenlerin doğru bilgiye ulaşması ve
kişi-örgüt bağlılığının sağlaması gibi olumlu etkileri olabilmektedir (Wan vd., 2014; Stone vd.,
2017). Ayrıca bu sayede eğitimciler öğrenciler için daha gerçekçi ve yararlı dersleri oluşturabilir;
ilerideki iş tatminsizliğinin önüne geçebilirler (Wang ve Huang, 2014).
Kariyer genel olarak, bir kişinin mesleki tecrübesinin ilerleyerek gelişmesi süreci olarak
bilinmektedir. Bu durum dinamik bir süreç olarak görülmektedir (Reichenberger ve Raymond,
2021). Kariyer hedefleri belirli organizasyonlara katılma ve elde edilebilir sonuçlar alabilmeyi
sağlamaktadır. Beklentiler, istenilen sonuçlar (istenen kariyer), finansal sonuçlar (maaş
beklentisi) ve kişisel değerlendirme sonuçları (öz kabul)’nı içermektedir. Genel olarak kariyer,
performans ve tercih odaklı hedeflere dayanmaktadır. Tercih odaklı hedef; kişileri karar
verdikleri eğitim ve meslek aşamasında güdülemekte, performans ise kişilerin tercih ettikleri bu
meslekte başarılı olup olmadıklarını göstermektedir (Lu ve Adler, 2009).
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Holland (1985) Sosyal Bilişsel Kariyer Teorisi ile kişilerin birincil ve ikincil ilgi alanları
doğrultusunda kariyer tercihi yaptıklarını belirtmektedir. Bunlar; öz yeterlilik, kariyerin getirdiği
sonuçlar, hedefler ve bunların hayatlarına ve çevrelerine olan etkisi gibi faktörlerdir. Bu faktörler
öz yeterlilik; bilgi kaynaklarının varlığı, sonuç beklentileri; emek ve sabır ve hedefler ise;
davranışı gerçekleştirme isteği olarak meydana gelmektedir. Kısacası öğrencilerin kendi ilgileri
ve kabiliyetlerinin kariyer nitelikleri ile uygun olması tercihinde etkilidir (Stone vd., 2017).
Yapılan literatür taramasından hareketle son yıllarda giderek popüler hale gelen turizm
endüstrisi için eğitim oldukça önemli bir yeri vardır. Hizmet odaklı bir turizm anlayışının inşası
için kalifiye personel elzem bir gereklilik olduğu söylenebilir. Böyle bir durumda eğitim alan
gençlerin sektörde kalıcı olmalarını sağlayacak bir altyapının da hazırlanması gerekmektedir.
Çünkü eğitim sonrası meslek yaşamından memnun olmayan gençlerin turizmle ilgili işlerde
çalışma motivasyonları düşebilmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin mezuniyet sonrası
beklentilerinin tespit edilmesi ve buna uygun çalışmaların yapılması gerekmektedir. Turizm
öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş yaşamından beklentilerini tespit etmeye yönelik olarak
gerçekleştirilen bu çalışmanın literatüre önemli katkılar sağlayacağı ve konuyla ilgili çalışmalar
yürütülmekte olan paydaşlar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Çünkü konu doğrudan
muhataralarından alınan veriler ışığında irdelenmektedir.

YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı turizm alanında eğitim gören öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörden
beklentileri irdelemeyi amaçlamaktadır. Özellikle beklentilerinin hangi değişkenlerden oluştuğu
ve bu değişkenlerin beklentileri ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğu çalışmanın ana amaçları
arasında sayılabilmektedir. Turizm eğitimi sonrası mezun olan bireylerin sektörde çalışmak
yerine farklı sektörleri tercih etmeleri bilinen bir durum ve önemli bir sorundur. Bu bağlamda
çalışmamızın temel problemi ortaya çıkmaktadır.
Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada öğrencilerden online platformlar üzerinden
mülakat yardımıyla veriler elde edilmiştir. Öğrencilerin görüşlerini yönlendirmemek adına
yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda 81 öğrenciden veri alınmış ve
verilerin tamamı analiz sürecine dahil edilmiştir. Mülakatlar 1 Mart ve 1 Nisan 2021 tarihleri
arasında toplamda bir aylık süre sonunda toplanmıştır. Mülakatlar her bir öğrenciden minimum
30 dakikalık değerlendireme istenmiştir. Yazılı olarak elde edilen mülakat sonuçları 81 ayrı dosya
olarak katılımcılar tarafından muhafaza edilmektedir. Elde edilen görüşmeler, katılımcıların
onayı ile kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan görüşmeler, yazılı döküman haline
getirilmiştir. Yazılı döküman haline getirilen görüşmeler, önce yazarlar daha sonra ise alanında
uzman ve daha önce bu yöntemde araştırmaya sahip akademisyenler tarafından cevap tasnifi ve
kodlama işlemine tabi tutulmuştur. İlgili kelime öbeklerinden anlamlı bir kod çıkarabilmeye
dayanan bu süreçte toplamda beklentiyi açıklamaya çalışan; çalışma ortamı, eğitim, kariyer,
işveren ve maaş ana temaları ortaya çıkmıştır.
Görüşmeler ilk evrelerde karmaşık veri yapıları olarak görünse de, uygulanan içerik analizi ile
birlikte anlamlı yapılar haline dönüştüğü bilinmektedir. Bu nedenle çok sayıda kelime
grubundan oluşan mülakat verileri, sadece içerik analizi ile anlamlı birer forma dönüşerek
yorumlama şansı doğurmuştur. Dolayısıyla araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve
analiz yöntemi olarak içerik analizi uygulanmıştır. Özellikle içerik analizleri kelime sayılarının
çok yüksek olduğu veri kaynaklarında belirli kurallara bağlı kalarak verilerin sistematize
edilmesinden oluşmaktadır (Krippendorff, 2004). Tüm bu bilgiler ışığında çalışma iki araştırma
sorusu üzerinden kurgulanmıştır;
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Araştırma Sorusu 1: Öğrencilerin görüşlerine göre mezuniyet sonrasında iş yaşamından
beklentilerde etkili olan faktörler nelerdir?
Araştırma Sorusu 2: Öğrencilerin görüşlerine göre ortaya çıkan bu faktörlerin beklentileriyle
ilişkileri ne düzeydedir ?
Elde edilen verilerin analiz sonuçları araştırma soruları doğrultusunda bulgular kısmında
yorumlanmıştır.

BULGULAR
İlgili çalışma turizm eğitimi ve endüstrisinin temel sorunlarından bir tanesi olan eğitilmiş ve
kalifiye işgücünün sektörde tutulması konusunda yaşanan sorunları irdelemeyi amaçlamaktadır.
Bu bağlamda güvenilirlik, kelime bulutu, çakışan kodlar, kod haritası ve kodların ilişki matrisi
gibi analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizler vasıtasıyla bulgular yorumlanmaya çalışılmıştır.

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi (Cronbach Alfa)
Tema (Kod)
Çalışma Ortamı
Eğitim
Kariyer
Beklenti
İşveren
Maaş
Genel Cronbach Alfa Değeri

Ortalama
16,59
17,43
16,20
17,22
17,32
19,49

S.S.
8,068
10,098
8,609
9,503
9,034
10,827

Korelasyon
0,795
0,493
0,845
0,526
0,767
0,205
0,83

Cron. Alfa
0,761
0,823
0,743
0,817
0,766
0,857

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere ölçek ortalaması, standart sapma, düzeltilmiş korelasyon
değerleri ve en önemlisi de Cronbach Alfa değeri mevcuttur. Genellikle nicel araştırmalarda
sıklıkla gördüğümüz bu değerler, artık bazı nitel araştırmalarda kullanılan analiz programları
sayesinde nitel çalışmalar içinde mümkün hale geldiği görülmektedir. Kullandığımız MAXQDA
nitel analiz programı da bunlardan bir tanesidir. Verilerin hem tematikleştirilmesinde hem de
tutarlılığı konusunda problemler olup olmadığını anladığımız bu değerler, nitel araştırmalar
içinde çok önemlidir. Genel anlamla güvenilirlik konusundaki değerlere baktığımızda temaların
aldığı en düşük değer 0,743 ve en yüksek Cronbach Alfa değeri ise 0,857 olarak tespit edilmiştir.
Tüm temaların genel değeri ise 0,83 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm bu sonuçlar neticesinde
çalışmamızın güvenilirlik değerleri gayet yüksek olduğu görülmektedir. Güvenilirlik şartını
yerine getiren çalışmamız için diğer analizlere geçilmesinde hiçbir sakınca görülmemiştir ve
analizlere devam edilmiştir.
Tüm mülakat metinlerinin içeriğinin dahil olduğu bir kelime bulutu analizi yapılmıştır. Kelime
bulutundaki minimum sıklık ise 50 olarak belirlenmiştir. Bu anlamda en az 50 kez tekrarlanan
kelimeler, kelime bulutuna dahil edilmiştir. Şekil 1, bize mezuniyet sonrası öğrencilerin iş
yaşamından beklentilerini aktarırken en çok hangi kelimelerle ifade ettiği konusunda
bilgilendirici bir tablo sunmaktadır. Kelimelerin büyüklükleri ise sıklıklarının daha fazla olduğu
anlamına gelmektedir. Kelime bulutuna genel anlamda bakıldığında en sık kullanılan kelimeler
ise işletme, turizm, mezuniyet, maaş, kariyer, çalışan gibi kelimeler üzerinde yoğunlaştığı
görülmektedir.
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Şekil 1. Kelime Bulutu Sonuçları

Şekil 2. Çakışan Kodlar Modeli

Yukarıdaki Şekil 2’de görüldüğü üzere çakışan kodlar modeli yer almaktadır. Bu model aynı
zamanda mülakatlar sonrası ortaya çıkan araştırma modelini de ortaya koymaktadır. Temel
olarak mezuniyet sonrası beklenti ve bu beklentinin altında yatan sebepler ile bağlantıların neler
olduğunu basit bir şekilde ortaya koymaktadır. Çakışan kodlar modeline baktığımızda modelin
merkezinde bulunan genel beklenti dışında kariyer, çalışma ortamı, eğitim, iş veren ve maaş gibi
beş adet faktör olduğunu görmekteyiz. Bu model aynı zamanda kodlar arasındaki korelasyonun
sıklığını da ortaya koymaktadır. Model incelendiğinde beklentinin en fazla kariyer ve çalışma
ortamından beklentiler olduğu görülmektedir. Daha sonra ise eğitim ve işverenden beklentiler
gelmektedir. En düşük korelasyona sahip beklenti ise maaş kodunda olduğu açıkça
görülmektedir.
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Şekil 3. Kod İlişkileri Tarayıcısı

Yukarıdaki Şekil 3’ de ise kod ilişkileri tarayıcısı sonuçları görülmektedir. Buradaki kodlar yada
temalar x ve y ekseni gibi bir tablo haline gösterilmektedir. İlgili matristeki kodların sayıları ise
görüşmelerde ne sıklıkla kullanıldığını göstermektedir. Diğer yandan 2 kodun birlikte ne sıklıkla
kullanıldığını da göstermektedir. Aslında kodlar arasındaki sıklık korelasyonu sonuçları da
denilebilir. Şekli incelediğimizde en çok birlikte kullanılan kodların kariyer ve çalışma ortamı
(312 defa) olduğu ortaya çıkmıştır. Yani kariyer beklentisi ile çalışma ortamı beklentisi öğrenciler
tarafından çok fazlaca birlikte kullanılmıştır. Diğer sıklıkla kullanılan iki kod ise kariyer ile eğitim
(273 defa) olarak tespit edilmiştir. En az sıklıkla kullanılan kodlar ise eğitim ve maaş (73 defa)
olarak görülmektedir. Genel anlamda tüm kodların birbiri ile ilişkilerini Şekil 3’te incelemek
mümkündür.

Şekil 4. Kodlu Bölüm Ağırlıkları

Yukarıdaki Şekil 4 incelendiğinde oluşturulan kodların toplam ağırlıktaki yüzdeleri
görülmektedir. Diğer bir deyişle genel beklenti dışında beklentiyi açıklayan faktörlerin hem
sıralamaları hem de bu sıralamalardaki yüzdelik dilimleri belirtilmektedir. Sırasıyla Kariyer
(%22,3), çalışma ortamı (%20,4), işveren (%16,9), eğitim (%16,4) ve maaş ise %6,5 paya sahip
olduğu görülmektedir. Genel beklenti ise %17,6’lık bir dilimi kaplamaktadır.

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Bu çalışma turizm eğitimi alan öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş yaşamından beklentileri
hakkında genel bir bakış sağlamaktadır. Beklentilerin ne gibi faktörlerden etkilendiği ve bu
faktörlerin birbirleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Özellikle mezuniyetleri sonra iş
yaşamından beklentileri konusunda turizm endüstrisine, politika yapıcılara ve akademiye
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önemli bilgiler vermektedir. Özellikle derinlemesine yapılan mülakatlar ile sorunun da derinine
irdelemekte olan bu çalışma önem arz etmektedir.
Çalışmanın sonuçlarına göre mezuniyet sonrası iş yaşamından beklentileri açıklayan beş faktörlü
bir yapı ortaya çıkartılmıştır. Bunlar; kariyer, çalışma ortamı, işveren, eğitim ve maaş olarak tespit
edilmiştir. Beklentinin en fazla yükünü açıklayan faktörler ise kariyer ve çalışma ortamı olduğu
tespit edilmiştir. Öğrenciler mezuniyet sonrası özellikle kariyer ve çalışma ortamlarından
beklentilerinin yoğun olduğu söylenebilir. Diğer bir değişle mezuniyet sonrası kariyer yapma
planlarının var olduğu ve bu kariyeri yaparken çalışma ortamının pozitif yönde ayrışması
gerektiği konusunda beklentilere sahiptirler. Turizm öğrencilerinin kariyer konusunda hemen
hemen aynı beklentileri ortaya koyan birçok çalışma da mevcuttur (Kim vd., 2010; Dinçer vd.,
2013; Lyons, 2013; Üzümcü vd., 2015; Şengel ve Zengin, 2020; Huang ve Baker, 2021). Bu
faktörlerdeki en çarpıcı sonuç ise maaş beklentisidir. Tüm faktörlerin içerisinde en az beklenti
düzeyine sahip olan faktör maaş olarak tespit edilmiştir. Öğrenciler mezun olduktan sonra maaş
konusunda beklentilere sahip olduğu görülmekte fakat diğer faktörlere oranla daha az bir
beklenti oluştuğu görülmektedir. Diğer yandan maaş konusunun öğrenciler için mezuniyet
sonrası önem arz ettiği bilinmektedir (Zengin vd., 2011).
Özellikle turizm endüstrisindeki personel devir hızının yüksek olduğu bilinmektedir. Böyle bir
endüstride eğitilmiş insan kaynağının sektörde tutulabilmesi hem işletmeler hem de ülke
ekonomileri için büyük önem arz etmektedir. Tüm bu çıktılar ışığında kariyer olanaklarının
arttırılması ve denetlenmesi çok elzemdir. Mevsimsellik sorunu belki de bu problemlerin bir
tanesi olabilir. Ülkeler turizm stratejileri tabanında bu tip sorunları ortadan kaldırmayı
hedefleyerek eğitilmiş insan kaynağını hem sektörde hem de ülkede tutmak zorundadır (Gomaa
ve Sobaih, 2014). Diğer yönden turizm endüstrisi çalışanlarının özlük hakları konusunda
iyileştirmeler yapılması faydalı olacaktır. Özel sektörün egemen olduğu bir endüstri olan turizm
endüstrisinde ise maaş fenomenine etki edebilmek çok zordur. Nitekim sektörde çalışabilmek
için diploma şartının olmaması, verilen maaşlara negatif etki ettiği düşünülmektedir. Bunun
sonucunda kişiler daha iyi maaş alabilecekleri sektörlere kaçma eğilimi göstermektedirler. Her
ne kadar maaş konusunda politika yapıcıların bir caydırıcı kararının olması mümkün olmasa da,
turizm diplomasının yasal konuma getirilmesi bu durumun bir çözümü olabilir. Nitekim bu
konuyla ilgili son yıllarda Türkiye’de çalışmalar yapılmaktadır (Erbaş vd., 2013; Kılıç, 2021). Bu
nedenle mezuniyet sonrası sektörde çalışma eğilimi artış gösterebilir.
Çalışmanın sonuçları bağlamında kamu ve özel sektöre önemli görevler düştüğü
anlaşılmaktadır. Özellikle turizmdeki nitelikli personel ihtiyacının ve personel devir hızının en
önemli iki mesele olduğu günümüzde kamu otoriteleri ve özel sektörün eğitim sonrası süreçte
öğrencilerin ihtiyaçları karşılayacak bir gelecek vadetmeleri gerekmedir. Bu anlamda kamuya
çalışanların özlük haklarını sağlayacak yasaları hayata geçirmek ve bunların uygulanabilirliğini
denetlemek gibi bazı önemli görevler yüklemektedir. Bununla birlikte öğrencilerin gelecekleriyle
ilgili beklentilerini karşılayacak en önemli paydaşlardan biri de özel sektör işletmeleridir. Uzun
vadede başarılı bir sonuç olabilmek ve rekabet avantajı elde edebilmek için her yönüyle
motivasyonu güçlü çalışanlara ihtiyaç vardır. Bu gücü kazanabilmek için bazı çalışmaların
yürütülmesi gerekmektedir.
Bu çalışma belirli bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Önemli bilgiler içermesine rağmen ilgili
çalışma örneklemi tüm evreni yansıtmayacaktır. Bu nedenle bu tip çalışmaların sıklıkla
tekrarlanması hızla değişen ve gelişen ortam şartlarına ayak uydurabilme konusunda önemli
olacaktır. Sıklıkla tekrarlanması dışında farklı coğrafya ve kültürlerdeki benzerlikler ve
farklılıklar da literatüre katkı sunabilir. Hatta mezuniyet sonrası öğrencileri gözlemlemekte bu
tip çalışmaların tam anlamda katkı yapması açısından önemlidir.
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Öz

Restoran işletmeleri için kullanılan mobil uygulamalar incelendiğinde, bunların birbirinden farklı
hizmetleri yerine getirdikleri anlaşılmaktadır. Bazı uygulamalar restoran işletme yönetimini kolaylaştırıcı
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sadece bir restorana özel olarak hizmet sunarken, bazıları tüm restoranları kapsamına almaktadır. Yapılan
ön incelemede restoranlarda tüm hizmetleri kapsayan bir mobil uygulamaya gereksinim olduğu tespit
edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, tüm restoran yönetimlerine ve müşterilerine hitap edebilecek, onlara tüm
hizmetleri sunabilecek çok işlevli bir mobil uygulama önerisi geliştirmek ve bu öneriye karşı kullanıcıların
tutumlarını ölçmektir. Bu doğrultuda literatür incelemesi yapılarak, yazılım uzmanlarından ve
akademisyenlerden uzman görüşü alınarak amaçlanan bir mobil uygulama önerisi oluşturulmuştur. Nitel
araştırma yönteminin tercih edildiği bu çalışmada katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme tekniği
kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme ve odak gurup görüşmesi teknikleri kullanılarak
toplanmış ve betimsel analiz yapılmıştır. Bu uygulama önerisine karşı hem restoran yöneticilerinin hem de
müşterilerin tutumları ölçülmüş ve önerilen uygulamanın olumlu olduğu belirlenmiştir.
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Abstract
After the mobile applications used for restaurant businesses are examined, it is understood that
they perform different services. Some applications provide services that facilitate restaurant
business management, while others provide services to customers and products. Likewise, while
some applications offer service only to one restaurant, some of them cover all restaurants. In the
preliminary review, it has been determined that there is a need for a mobile application covering
all services in restaurants. The aim of this study is to develop a multifunctional mobile application
proposal that can appeal to all restaurant managements and customers and to offer them all
services, and to measure the attitudes of users towards this proposal. In this direction, a mobile
application proposal was created by examining the literature and taking expert opinions from
software experts and academicians. In this study, in which the qualitative research method was
preferred, the purposeful sampling technique was used in the selection of the participants. Data
were collected using semi-structured interview and focus group interview techniques and
descriptive analysis was performed. The attitudes measured of both restaurant managers and
customers towards this application proposal were positive.
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GİRİŞ
Günümüzde teknoloji kullanımı neredeyse turizm endüstrisinin her alanında görülmektedir.
Turizm endüstrisinde otomasyon sistemleri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tür
sistemlerin yanında sosyal ağlar da bulunmaktadır. Sosyal ağlar genellikle turizm işletmelerinin
kullanıcılara yönelik birtakım bilgilerinin sunulduğu ayrıca kullanıcıların işletmelere yönelik
yorum ve değerlendirmelerinin bulunduğu çevrimiçi alanlar ve topluluklardır. We Are Social ve
Hootsuite'in hazırladığı Global Digital raporuna göre 7.676 milyar olan dünya nüfusunun 5.112
milyarı mobil cihaz ve 4.388 milyarı internet kullanmaktadır. Başka bir ifade ile mobil
kullanıcıların sayısı dünya nüfusunun %67'sini ve internet kullanıcıları dünya nüfusunun
%57'sini oluşturmaktadır (www.wearesocial.com). Rapora göre 2019 Ocak ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre mobil kullanıcılar %2, internet kullananlarının sayısı ise %9,1 artmıştır (Kemp,
2019). Günümüzde gerçekleşen covid-19 pandemisi kapsamında alınan birçok önlemden dolayı
bu oranların giderek artacağını söyleyebilmek mümkündür.
Mobil uygulama analitiği şirketi olan App Annie’nin The State of Mobile raporuna göre; 2018
yılında dünya genelinde 194 milyar mobil uygulama indirilirken kullanıcıların günde ortalama
üç saatlerini mobil uygulama kullanımıyla geçirdikleri belirtilmiştir. Ayrıca kullanıcıların
uygulama marketlerine (App Store, Play Store) yaklaşık 101 milyar Amerikan doları harcadıkları
da ifade edilmiştir. Global olarak kullanıcıların yiyecek içecek kategorisindeki uygulamaları
2016’ya göre 2018’de %130 daha yoğun kullanıldığı belirtilmiş olan raporda seyahat
uygulamaları kullanımında da artış olduğu ifade edilmiştir. Seyahat uygulamaları kapsamında
kullanıcıların Google’ın harita ve lokasyon hizmeti veren Google Map uygulamasından yerli
restoranların yerlerini bulabilmek için yararlandıkları belirlenmiştir (www.appannie.com/en/).
Turizm endüstrisinin önemli bir parçası olarak restoran işletmelerine yönelik mobil uygulamalar,
uygulama marketlerinin yeme-içme kategorisinde yerlerini almaktadır. Genel olarak yeme içme
kategorisinin içerisindeki uygulamaların türleri; yemek tarifleri, diyet programları, restoran ve
yeme içme oyunları, paket siparişler, çevrimiçi marketler, rezervasyonlar, sadakat programları,
kafe ve restoran bilgisi veren sosyal medya uygulamalarından oluşmaktadır. Restoranlara
yönelik uygulamalar sayıca fazla olsalar da bu uygulamalar sundukları hizmet türleri ve
kapsamları bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Çalışmanın amacı, restoranlarda kullanılan
mevcut mobil uygulamalarda ayrı ayrı bulunan farklı hizmetleri tek bir uygulamaya toplayarak
çok işlevli hale getirmek ve bu sayede hem işletmeler hem de müşteriler açısından daha geniş bir
kullanıcı kitlesine hitap edecek ve kullanıcılara daha fazla fayda sağlayacak bir uygulama önerisi
geliştirmektir. Buna bağlı olarak müşterilerin ve restoran işletmelerinin önerilecek olan
uygulamaya yönelik tutumlarının anlaşılması ve yorumlanması ayrıca mobil yiyecek içecek
uygulamalarından beklenti ve isteklerine ışık tutmaktır. Çalışma, restoran yöneticilerinin ve
restoran müşterilerinin restoranlara yönelik bir mobil uygulamadan ne beklediklerini ortaya
koymak açısından önemlidir. Çalışma sayesinde mobil uygulama geliştiricilerinin ortaya
koydukları ve koyacakları uygulamalar hakkında faydalı değişiklikler ve düzenlemeler
yapabilme olanağı sağlayacaktır. Aynı şekilde mobil uygulamaya sahip olan veya olmayan tüm
restoran işletmeleri; konuyla ilgili dijital dönüşüm, teknoloji kullanımı, pazarlama ve gelir
yönetimi konularında alacakları stratejik kararlarda bu çalışmadan yararlanabileceklerdir.
Böylece hem iç hem de dış müşteri memnuniyeti yükseltilerek işletmelerin piyasadaki yaşam
ömrü, gelir düzeyi, verimliliği ve rekabet gücü artırılabilecektir.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Mobil Uygulamalar, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve diğer mobil cihazlarda çalışmak üzere
tasarlanmış yazılımlardır (Kabakuş vd., 2015). Tutum; bireyin bir nesneyi, davranışı veya
kavramı beğenme veya beğenmeme, iyi ya da kötü bulma durumlarıdır (Ajzen ve Fishbein, 2000).
Mathieson (1991), mobil uygulamalara yönelik tutumu; bireylerin mobil uygulama sistemini
kullanmaya karşı duyduğu istekliliğinin değerlendirmesi şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca, planlı
davranış teorisi ve teknoloji kabul modelleri ile bireylerin bir sistemi kullanma niyetinin tahmin
edilebileceğini ortaya koymuştur. Fakat teknoloji kabul modeliyle, bireyin bir sistem hakkındaki
görüşünün ancak yüzeysel olarak belirlenebileceğini belirtmiştir. Lee vd., (2005), internet tabanlı
öğrenme ortamının kabulünü incelemişlerdir. Algılanan fayda ve algılanan zevk ile katılımcıların
tutumu arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Uygulamanın kullanım
kolaylığı ile tutum arasında doğrudan bir ilişkiye rastlamamışlar; buna karşın kullanım kolaylığı
ile algılanan zevk arasında ilişki tespit etmişlerdir. Yang (2013), genç Amerikalı tüketicilerin
mobil uygulama kabulünü incelemiştir. Çalışmada mobil uygulamalara yönelik tutum ile;
algılanan fayda, algılanan zevk, öznel norm ve kullanım kolaylığının pozitif yönlü ve anlamlı
ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Normalini vd. (2016), yapmış oldukları çalışmalarında mobil
uygulama kullanımını etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Çalışma sonucunda; algılanan sosyal
fayda, algılanan zevk ve tutumun mobil uygulama kullanma niyetini önemli ölçüde etkilediğini
belirlemişlerdir. Ayrıca algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan bilgilendirici kullanışlılığın da
mobil uygulama kullanma niyetine yönelik tutumu önemli ölçüde etkilediği sonucuna
varmışlardır. Baek (2013) yapmış olduğu çalışmada kullanıcıların mobil uygulamalara karşı
tutumu, kullanma niyetini ve sürekli tüketme niyetinin belirleyicilerini ortaya çıkartmak için
araştırmasını iki ana yapıda gerçekleştirmiştir. Bu yapılardan ilki, kullanıcının kendine özgü
belirleyicileri olarak değer, yenilikçilik, cinsiyet, mutluluk ve üstünlüğün uygulamaya yönelik
tutum üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu inceleme sonucunda değer ve yenilikçiliğin tutum
üzerinde güçlü etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Çalışmanın ikinci yapısında ise tutum,
uygulama satın alma ve geri alım niyeti arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri etkileyen faktörler
incelenmiştir.
Restoranlarda kullanılan mobil uygulamalara yönelik literatür incelendiğinde mobil
uygulamalara yönelik kullanıcıların davranışlarının incelendiği (Mathieson, 1991; Lee vd., 2005;
Nchor, 2012; Yang, 2013; Baek, 2013; Hwang ve Park, 2015; Balasubramanian vd., 2015; Irwansyah
ve Triputra, 2016; Normalini vd., 2016), mobil uygulamaların içeriklerinin incelendiği (Carroll,
2011; Daraghmi ve Yuan, 2013; Wang, 2017; Ilham vd., 2018) ve belirli bir duruma odaklı mobil
uygulama modeli önerilerinin bulunduğu (Chu vd., 2011; Daraghmi ve Yuan, 2013; Okumuş ve
Bilgehan, 2014; Jaffee, 2015) bir çok çalışma olduğu görülmektedir. Ayrıca, Ignacia1 vd., (2018),
restoranlarda kullanılan mobil uygulamaların müşterilerin satın alma niyeti ile güçlü bir ilişkisi
olduğunu ve restoranların gelirini artırmada mobil uygulamaların önemini ortaya koymuşlardır.
Kondrateva vd., (2020), Rus ve Fransız restoran müşterilerinin mobil uygulamayı kullanma
niyetlerini araştırmışlardır. Rus müşterilerin mobil uygulamada işletmeye olan güvenle ilgili;
Fransız müşterilerin ise uygulamanın kolaylığı ile ilgili konulara önem verdiklerini
saptamışlardır. Cankat (2020: 70), yemek siparişlerinde mobil teknolojisinin müşteriler tarafından
ne kadar kabul gördüğünü incelemiş ve uygulamaların müşterilerde memnuniyet yarattığını
saptamıştır. Saumell vd., (2019), restoran müşterilerinin mobil uygulamalara adaptasyonu
üzerine bir araştırma yapmış ve alışkanlıkların, uygulama kullanımındaki kolaylığın ve kullanım
amacının mobil uygulamaya adapte olmada önemli bir rol oynadığını tespit etmiştir.
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Restoranlarda Kullanılan Mobil Uygulamalar
Akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan başlıca işletim sistemleri; IOS, Android, Blackberry
OS ve Windows olarak sayılabilir. Her işletim sistemine ait farklı mobil uygulama sağlayıcıları
bulunmaktadır. Örneğin; IOS’un App Store, Android’in Google Play Store, Blackberry OS’un
Black Berry World ve Windows’un Windows Phone Store mobil uygulama marketleridir.
Kullanıcı sayısı bakımından dünya genelinde öne çıkan mobil uygulama marketleri app store ve
play store’dur (Statista, 2017; Aşıroğlu, 2017). Çalışma kapsamında en popüler mobil uygulama
marketlerinin her ikisinde de bulunan yiyecek içecek kategorisindeki mobil uygulamalar
hizmetleri ve özellikleri bakımından incelenmiştir.
App Store ve Play Store uygulamalarının incelenmesi için Google ve Apple şirketlerinin resmi
web sitelerine erişilmiştir. Play Store’da uygulama kategorileri içerisinde “yeme içme”
bölümünde 112, App Store’da uygulama kategorileri içerisinde “food & drink” bölümünde ise
240 mobil uygulama olduğu tespit edilmiştir. Her iki uygulama marketinde de genel bir kategori
olarak açılmış olan yeme içme kategorisinin içerisindeki uygulamaların türleri; yemek tarifleri,
diyet programları, oyunlar, paket siparişler, online marketler, rezervasyonlar, sadakat
programları, kafe ve restoran bilgisi sunucular şeklindedir (www.appannie.com/en/) ve
(www.play.google.com). Bu kapsamda bireylerin doğrudan restoranlarda hizmet alma sürecinde
kullanılmayan uygulamalar (yemek tarifleri, diyet programları, oyunlar, online marketler)
sınırlandırılarak 33 mobil uygulama incelenmiştir. Yapılan inceleme doğrultusunda restoran
endüstrisine yönelik mobil uygulamalar üç gruba ayrılabilir. Bunlar; sadece restoran işletmesine
yönelik mobil uygulamalar (*), belirli bir restoranın müşterilerine yönelik uygulamalar (**) ve
genel olarak tüm potansiyel restoran müşterilerine yönelik mobil uygulamalar (***)
bulunmaktadır. Çalışmada model önerisi olarak sunulan FindRest uygulamasında tüm
potansiyel restoran müşterilerine ve restoran yönetimlerine yönelik uygulamalar (****)
bulunmaktadır (Tablo 1).
Yalnızca restoran işletmesine yönelik mobil uygulamalar, mevcut veya potansiyel hiçbir restoran
müşterisine yönelik hizmet ve içerik barındırmayan, tamamen restoran yönetimi ve personeline
yönelik olan mobil uygulamalardır. Bu tür uygulamalar genellikle işletmenin kullanmış olduğu
çeşitli otomasyonların uzantısı olarak kullanılmaktadır. Sipariş takip otomasyonu için
hazırlanmış olan garson el terminali uygulamaları örnek niteliğindedir. Yalnızca belirli bir
restoran işletmesinin müşterilerine yönelik mobil uygulamalarda, müşterilere (kullanıcılara)
yalnızca belirli bir restoran işletmesine yönelik içerik ve hizmetler bulunmaktadır. Restoran
müşterileri, bu işletmeye ait uygulamayı indirip üye olduklarında konumlarına göre bu
işletmenin yakındaki şubelerini görüntüleyebilmektedirler. İşletmeler, pazarlama ve
tutundurma içeriklerini uygulamaları üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Müşteriler
uygulamaya üye oldukları için restoran işletmeleri kişiye özel promosyon faaliyetlerini de bu
uygulama üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Genel olarak tüm potansiyel restoran
müşterilerine yönelik uygulamalar, tek bir restoran işletmesine bağlı olmaksızın tüm potansiyel
restoran müşterilerine yönelik hizmetler sunan uygulamalardır. Bu tür uygulamalarda,
kendilerine üye olan restoranlara yönelik geniş çaplı bilgiler, rezervasyon fonksiyonu ve paket
servis olanakları bulunmaktadır.
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Tablo 1. Örnek Uygulamaların Sınıflandırılması
Uygulama Adı
*
**
***
Adisyo
X
LiveREST
X
Restopos
X
Menulux Pocket
X
X
Starbucks Turkey
X
Domino’s Pizza Türkiye
X
KFC
X
Baydöner
X
Kahve Dünyası
X
Caffé Nero Turkey
X
Paşa Döner
X
RateURVisit(McDonald's)
X
Talabat Food Delivery
X
Doyurun Beni
X
Yemekumbara
X
Zomato – Food & Restaurants
X
Wolt: food delivery & takeaway
X
Thuisbezorgd.nl
X
foodora - Local Food Delivery
X
Uber Eats: Food Delivery
X
Deliveroo: Food delivery
X
OpenTable: Restaurant Bookings
X
Yemeksepeti
X
Foursquare City Guide
X
İzmir Mekan Rehberi
X
Sodexo Restaurant Pass
X
Restearn
X
TripAdvisor: Oteller, Restoranlar, Uçak Biletleri
X
Eat - Restaurant Reservations and Discovery
X
Restaurant Guru - food & restaurants near me
X
Reztoran -Restoran Rezervasyon
X
Rezervin -Restoran Rezervasyon
X
Quandoo: Online restoran rezervasyonu
X
FindRest (Model önerisi olarak sunulan uygulama)
*Yalnızca restoran yönetimine yönelik mobil uygulama
**Yalnızca belirli bir restoran işletmesinin müşterilerine yönelik mobil uygulama
***Genel olarak tüm potansiyel restoran müşterilerine yönelik uygulama
****Genel olarak tüm potansiyel restoran müşterilerine ve restoran yönetimlerine
yönelik uygulama (FindRest model önerisi olarak sunulan)

****

X

Restoran müşterileri için restoranda yeme içme sürecinin tamamını kapsayan ve tüm hizmetleri
içeren, aynı zamanda restoran yöneticilerinin yönetim sürecine hizmet sunan bir modelin
üzerinde durulduğu veya mevcut uygulamaların bu perspektifte değerlendirildiği bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu kapsamda Dinçel (2020) FindRest adı verilen model önerisini geliştirmiştir.
Böylece restoranlarda kullanılan mobil uygulamalar için bir kategori daha eklenmiştir.
Çalışmada bu kategori genel olarak tüm potansiyel restoran müşterilerine ve restoran
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işletmelerine yönelik uygulamalar şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca bu kategorideki uygulamalar
“restoranlardaki tüm hizmet sürecini (bilgi sunma, rezervasyon, sipariş, ödeme) kapsayan
uygulamalardır” şeklinde tanımlanmıştır. FindRest uygulaması belirli bir bölgede faaliyet
gösteren restoranlar ile aynı bölgede bulunan potansiyel restoran müşterilerini bir araya getiren
ve çeşitli fonksiyonlara sahip olan bir mobil uygulamadır. Günümüz restoranlarının pek çoğunda
otomasyon sistemleri kullanılmaktadır. Ancak FindRest uygulaması restoran müşterilerinin
kendi akıllı telefonlarıyla sipariş verebilme ve hesap ödeyebilme olanağını sağlamaktadır. Öte
yandan ayrı uygulamaya gerek duymadan pek çok bilgiye ulaşabilmelerini de sağlamaktadır.
İşletmeler açısından bakıldığında günümüzde pazarlama stratejilerinin vazgeçilmezi haline
gelen mevcut müşteri ve potansiyel müşteri veri tabanları oluşturma fırsatı sunmasının yanında
çeşitli satış raporları, servis hızının artması, hataların minimuma indirmesi gibi pek çok olanak
sunmaktadır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen literatür incelemesi sonucunda hem restoran
müşterisinin yeme içme sürecinin tamamına, hem de restoran yöneticisinin yönetim sürecine
hizmet sunan bir uygulama olmadığı anlaşılmıştır.

YÖNTEM
Başta da belirtildiği üzere, restoranlara yönelik hem işletme yönetimlerine hem de müşterilere
hizmet edebilen çok işlevli bir mobil uygulama önerisi geliştirmek ve bu öneriye karşı restoran
yöneticilerinin ve müşterilerinin tutumlarını ortaya koymak çalışmanın amacını
oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışma kapsamında cevaplar aranan araştırma soruları şu şekilde
belirlenmiştir:
• Potansiyel restoran müşterileri ve restoran yöneticileri restoranlarda kullanılan mobil
uygulamaları nasıl değerlendirmektedir?
• Potansiyel restoran müşterileri ve restoran yöneticileri tarafından hangi mobil
uygulamalar kullanılmaktadır ve bu uygulamaları ne için tercih etmektedir?
• Potansiyel restoran müşterileri ve restoran yöneticileri için ideal olarak nitelendirilebilecek
bir mobil uygulama nasıl olmalıdır ve kullanıcılara neler sunmalıdır?
• Potansiyel restoran müşterileri ve restoran yöneticileri model önerisi olarak sunulan
FindRest uygulamasını nasıl değerlendirmektedir?
Sorulara cevap bulmak amacıyla, literatür incelemesi ve teknoloji alanında çalışmaları bulunan
akademisyen, yazılımcı ve grafikerlerden oluşan dört uzmanın görüşü alınmış ve amaçlanan bir
mobil uygulama önerisi oluşturulmuştur. FindRest adı verilen mobil uygulama önerisi hem
restoran yönetimlerine hem de restoran müşterilerine hizmet verecektir. Bu nedenle FindRest’e
yönelik tutumlarını ölçmek üzere araştırma kapsamına restoran yöneticileri ve müşteriler
alınmıştır. Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği çalışmada katılımcıların seçiminde amaçlı
örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme ve odak gurup görüşmesi
teknikleri kullanılarak toplanmış ve betimsel analiz yapılmıştır. FindRest mobil uygulama
önerisine karşı hem restoran yöneticilerinin hem de müşterilerin tutumları ölçülmüştür. Zaman
ve finansal kaynak yetersizliği nedeniyle FindRest modelinin prototipi geliştirilmemiştir.
Uygulama kısmı ile ilgili Etik Kurulu Uygunluk Raporu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Kurulu tarafından 31906847 Sayı No ile 26.02.2021 tarihinde alınmıştır.
Katılımcıların tutumlarını anlamak üzerine gerçekleştirilen bu çalışmada zengin veri elde
edebilmek ve güvenilir sonuçlara ulaşabilmek amacıyla nitel araştırma deseni olan fenomenoloji
tercih edilmiştir. Fenomenoloji bildiğimiz ancak tam anlamıyla kavrayamadığımız veya
derinlemesine ve ayrıntılı olarak anlayamadığımız olgulara yönelik çalışmalar için ideal
araştırma desenidir. Fenomenoloji araştırmalarında amaç, olguların açıklanması ve
betimlenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2018:49). FindRest mobil uygulama önerisinin prototipi
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geliştirilmediği için öneri, katılımcılara görsel sunumla detaylı ve interaktif şekilde tanıtılmıştır.
Bu durum, çalışmanın yöntem tasarımının uygun olduğunu desteklemektedir.

Katılımcılar ve Veri Toplama
Restoranlarda kullanılan mobil uygulamalar, müşteriler ve restoran işletmeleri arasında faaliyet
göstermektedir. Bir mobil uygulama önerisine yönelik tutumların incelendiği bu çalışmada
profesyoneller (FindRest’e yönelik uzman görüşü verenler), restoran müşterileri ve restoran
işletmeleri olmak üzere toplamda 36 kişiyle görüşülmüştür. Örnekleme yöntemi olarak amaçlı
örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Maksimum
çeşitlilik örneklemesi, küçük bir örneklem grubu oluşturularak, cevap aranan probleme taraf
olabilecek bireylerin büyük ölçüde çeşitliliğini sağlamaktır. Burada tüm tarafların dâhil edilme
sebebi genelleme yapmanın aksine bireylerin veya durumların arasındaki olguların ortak olup
olmadığını anlayabilmek ve üzerinde çalışılan problemin farklı boyutlarını ortaya
çıkarabilmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 119).
Verilerin toplanmasında katılımcılar restoran müşterileri ve restoran yöneticileri olmak üzere iki
guruba ayrılmıştır. Restoran müşterilerinden odak gurup görüşme tekniği ile, restoran
yöneticilerinden ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Restoran
müşterisi katılımcılar, Kuşadası’nda 18-34 yaş grubunda bulunan ve restoran deneyimlerinde en
az bir tane mobil uygulama kullanmış olan bireylerden seçilmiştir. 18-34 yaş gurubunun tercih
edilmesinin nedeni mobil uygulama kullananların çoğunluğunu oluşturmasıdır. Iqbal de (2019)
çalışmasında; Hootsuite ve We Are Social uygulama istatistiklerinden dünya genelinde mobil
uygulama kullanıcıları içerisinde büyük çoğunluğun 18-24 yaş (%27) ve 25-34 yaş (%32)
gurubundan oluştuğu bilgisini aktarmıştır. Restoran müşterisi olarak odak gurup görüşmesine
30 kişi davet edilmiş ancak 22 kişi katılmıştır. Bu görüşmeler 2019 yılının Ekim ve Kasım
aylarında gerçekleştirilmiştir. Odak gurup görüşmelerinin her biri ortalama 50 dakika kadar
sürmüş ve tamamı izin alınarak video kaydına alınmıştır. Restoran yöneticisi olarak yarı
yapılandırılmış görüşmelere ise 20 kişi davet edilmiş ancak 14 kişi katılmıştır. Görüşmeler 12-21
Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Restoran yöneticisi katılımcılar, Kuşadası’nda
tam yıl faaliyet gösteren restoranlardan restoran otomasyonlarını ve uygulamaları yönetici
seviyesinde kullanabilen kişilerden seçilmiştir. Görüşme sorularına geçilmeden önce FindRest
uygulama önerisinin tanıtım sunumu yapılmıştır. Görüşmelerin tamamı katılımcılardan izin
alınarak dokuzu video ve beşi ses olarak kayıt altına alınmıştır. Odak grup görüşmelerinin
katılımcıları olan potansiyel restoran müşterilerine yönelik bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.
Katılımcıların tanımlayıcı bilgiler; cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, mobil uygulama kullanıp
kullanmama ve restoran müşterisi olup olmama durumlarıdır.
Restoran yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde 10. restoran yöneticisinden itibaren
sorulara farklı yanıtlar alınmamıştır. Böylece verinin tekrar ettiği yani veri doygunluğuna
ulaşıldığı anlaşılmıştır. Restoran yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde katılımcılar
restoran işletmelerini temsil etmektedir. Bu nedenle işletmelere yönelik tanımlayıcı bilgiler;
yöneticinin pozisyonu, işletmenin kuver sayısı, işletmenin faaliyet süresi, kullandığı otomasyon
sistemi, işletmeye özel mobil uygulama ve üyesi olarak kullandığı mobil uygulamalar
şeklindedir. İşletmelere yönelik bu bilgiler Tablo 3’de sunulmuştur.

2387

V. Uğur TANDOĞAN, A. Batuhan DİNÇEL ve Burak MİL

3. ODAK GRUP

2. ODAK GRUP

1. ODAK GRUP

Tablo 2. Müşterilerle Gerçekleştirilen Odak Grup Görüşmeleri ve Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bilgiler
MOBİL
SIRA
CİNSİYET
YAŞ
EĞİTİM
MESLEK
UYGULAMA

RESTORAN
MÜŞTERİSİ

Katılımcı 1

Erkek

26

Lisans

Barmen

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 2

Erkek

24

Lisans

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 3

Kadın

23

Lisans

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 4

Erkek

25

Lisans

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 5

Erkek

23

Lisans

Biyomedikal

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 6

Erkek

23

Lisans

Tekniker

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 7

Kadın

27

Lisans

M. Tasarım

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 8

Kadın

22

Lisans

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 9

Erkek

23

Lisans

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 10

Erkek

23

Lisans

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 11

Kadın

24

Lisans

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 12

Erkek

25

Lisans

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 13

Erkek

24

Lisans

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 14

Erkek

23

Lisans

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 15

Erkek

27

Doktora

Öğr. Gör.

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 16

Kadın

26

Doktora

Öğr. Gör.

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 17

Kadın

26

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 18

Erkek

28

Y. Lisans
Y. Lisans

Öğr. Gör

Kullanıyor

Evet

Yön. Asistanı

Kullanıyor

Evet

Y. Lisans

Katılımcı 19

Kadın

25

Katılımcı 20

Erkek

24

Lisans

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 21

Kadın

24

Lisans

Öğrenci

Kullanıyor

Evet

Katılımcı 22
Kadın
24
Lisans
Öğrenci
Kullanıyor
Evet
Tablo 3. Restoran Yöneticileriyle Gerçekleştirilen Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler ve Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bilgiler
İşletmeye Özel
Üye Olunan
Kuver
Faaliyet
Katılımcı
Pozisyon
Otomasyon
Mobil
Mobil
Sayısı
Süresi
Uygulama*
Uygulama**
Katılımcı 23

Servis şefi

182

13 Yıl

Restopos

Yok

1, 2

Katılımcı 24

Müdür

150

3 Yıl

Restopos

Yok

1, 4

Katılımcı 25

İşletmeci

68

12 Gün

Yok

Yok

1, 2, 3

Katılımcı 26

Müdür

90

4 Ay

Sambapos

Yok

2, 5

Katılımcı 27

İşletmeci

150

20 Yıl

Restopos

Yok

2

Katılımcı 28

Müdür

155

12 Yıl

Sambapos

Yok

1, 2, 4

Katılımcı 29

İşletmeci

70

5 Ay

Posbank

Yok

1, 2, 4, 5

Katılımcı 30

Müdür

170

5 Ay

Sambapos

Yok

1, 2, 4

Katılımcı 31

Müdür

110

6 Yıl

Macros

Yok

1, 2, 3, 4, 5

Katılımcı 32

İşletmeci

65

3 Ay

Restopos

Yok

1, 2

Katılımcı 33

İşletmeci

60(140)

8 Yıl

Robopos

Yok

1, 2, 3, 4, 5

Katılımcı 34

İşletmeci

85

8 Yıl

Restopos

Yok

1, 2

Katılımcı 35

İşletmeci

54

4 Yıl

Sambapos

Yok

1,2, 3

Katılımcı 36
Müdür
120
6 Yıl
Sambapos
Yok
1,2, 3
*İşletmenin kendi müşterileri için oluşturulan işletmeye özel uygulamalardır (örnek: Dominos).
** Üye olunan uygulamalar (Tüm potansiyel müşterilere yönelik ve içerisinde birden çok işletmenin gösterildiği ): 1Facebook 2-Instagram 3-Google 4-Tripadvısor 5-Foursquare
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Tabloda yer alan otomasyon, işletmenin satın aldığı veya aidat ödeyerek kullandığı yazılımlardır
(örneğin: sipariş takip, stok takip programları). İşletmeye özel mobil uygulamalar, tamamen bir
işletmenin müşterileri için hazırlanmış, başka işletmelere yönelik içeriklerin bulunmadığı
uygulamalardır (örneğin: Baydöner). Üye olarak kullanılan mobil uygulamalar, tüm potansiyel
restoran müşterilerine paket servis, rezervasyon ve bilgi sunma gibi hizmetler sunmak amacıyla
kullanılan ve içerisinde birden fazla restoran işletmesinin bulunduğu uygulamalardır (örneğin:
Tripadvisor).

Veri Analizi
Nitel veri analizi sürecine dair pek çok farklı kavramlar ve yaklaşımlar vardır. Fakat genel olarak
hepsinde verinin betimlenmesi ve temaların ortaya çıkarılmasına önem verilmektedir. Strauss ve
Corbin (1998) betimsel analiz ve içerik analizi olmak üzere iki veri analiz sürecini önermektedir
(Yıldırım ve Şimşek, 2018: 239). Betimsel analiz, elde edilen verinin araştırmacı tarafından
önceden belirlenmiş olan temalara göre özetlenmesi ve yorumlanması şeklinde ifade edilebilir
(Özdemir, 2010). Yıldırım ve Şimşek (2018: 240) betimsel analizin aşamalarını “betimsel analiz
için bir çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması,
bulguların yorumlanması” şeklinde ifade etmiştir. Buna göre veri sistemli bir şekilde betimlenir,
betimlemeler yorumlanır ve neden-sonuç ilişkileri irdelenerek bir sonuca ulaşılır.
Çalışma kapsamında restoran müşterileri ve restoran yöneticilerinin restoranlarda kullanılan
mobil uygulamalara yönelik tutumlarına yönelik görüşlerine mevcut literatürden elde edilen
hazır kodlar uygulanmıştır. Ajzen ve Fishbein (2000)’e göre bir nesneyi, davranışı veya kavramı
beğenme veya beğenmeme, iyi ya da kötü bulma durumları tutum olarak ifade edilmektedir.
Mathieson (1991)’e göre bilgi teknolojisi kullanımına yönelik tutum “kullanıcının sistem
kullanımına karşı duyduğu istekliliğinin değerlendirmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.
Literatürde bilgi teknolojileri, internet tabanlı öğrenme ve mobil uygulama kullanımlarına
yönelik çalışmalarda Davis vd. (1989)’ın geliştirdiği teknoloji kabul modeline (Technology
Acceptance Model – TAM) sıkça yer verilmektedir (Mathieson, 1991; Lee vd., 2005; Yang, 2013;
Normalini vd., 2016; Uyar, 2019). Bu çalışmalarda aynı zamanda tutumu etkileyen faktörler
olarak algılanan zevk, kullanım kolaylığı, algılanan fayda ve öznel norm sınanmıştır. Bu
faktörlere yönelik tanımlar;
• Algılanan fayda: Bireyin mobil uygulamalardan elde ettiği kişisel yarar (Uyar, 2019),
• Algılanan zevk: Bireyin bir mobil uygulamayı kullanma faaliyetinin sonuçlarının yanı
sıra, bireyin tek başına uygulamadan aldığı keyif ve eğlence (Normalini vd., 2016),
• Kullanım kolaylığı: Bireyin bir mobil uygulamayı çok fazla çaba göstermeden
kullanabilmesi (Venkatesh ve Davis, 2000),
• Öznel norm: Bireyin mobil uygulama kullanma konusunda değer verdiği kişilerin
görüşlerini dikkate alması (Yang, 2013) şeklindedir.
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşme kayıtları (ses ve video kaydı) Microsoft Word
programına aktarılarak yazılı dokümana çevrilmiştir. Böylece elde edilmiş olan veriye NVIVO
paket programı üzerinden betimsel analiz yapılmıştır.
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Geçerlik ve Güvenirlik
Şener (2017) çalışmasında geçerlik ve güvenirlik ölçütlerini; “inandırıcılık (credibility)”,
“aktarılabilirlik (transferability)”, “tutarlılık (dependability)” ve “doğrulanabilirlik
(confirmability)” olarak sınıflandırmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2018: 277) ise inandırıcılığın
sağlanabilmesi için kullanabilecek stratejileri; uzun süreli etkileşim, derinlik odaklı veri toplama,
çeşitleme, uzman incelemesi ve katılımcı teyidi olarak sıralamıştır. Bunlara ilaveten Şener (2017),
araştırmaya uygun yöntemin kullanılmasının, araştırma alanının tanınmasının, katılımcıların
dürüst olmasının, yinelenen sorular sormanın, araştırmacının geçmişi ve deneyimi hakkında
bilgi verilmesinin, kavramsal çerçevenin yeterliliği ve bulguların literatürdeki diğer çalışmalarla
karşılaştırılmasının da inandırıcılığa katkı sağladığını belirtmiştir.
Araştırma sürecinin aşamalarında nitel araştırmalara yönelik görüşleri alınmak üzere iki
akademisyene, FindRest modelinin tasarım aşamalarında bir akademisyen ve bir grafikere
başvurulmuştur. Ayrıca modelin tasarımı tamamlandığında henüz prototipinin olmaması
nedeniyle tasarımın gerçekleştirilebileceğine yönelik dört uzmandan olumlu görüş yazılı olarak
alınmıştır. Mobil uygulamaların tarafları olarak hem restoran müşterileri hem de restoran
işletmelerinden veri toplanması bir inandırıcılık ölçütü olarak kaynak çeşitlemesini
sağlamaktadır. Görüşme zamanının tercihi ve görüşme yerinin seçiminin katılımcılara
bırakılması katılımcıların dürüstlüğünü sağlamak açısından gerçekleştirilmiştir. Görüşme
davetinde ve görüşme başında katılımcılara işletme/kişi isimleri olamadan görüşleri yalnızca
araştırma amacıyla kullanılacağı belirtilmiştir. Böylece katılımcıların kendilerini güvende
hissetmeleri sağlanmıştır. Veri analizi sonucunda hazırlanan rapor katılımcılara mail yoluyla
iletilerek katılımcı teyitleri alınmıştır.
Ayrıntılı betimleme ve amaçlı örnekleme, aktarılabilirliğe önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
Böylece araştırmacının çalışmaya yönelik detayları açıkça ortaya koyması, elde edilen verinin
doğasına sadık kalarak doğrudan alıntılara yer vermesi gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2018:
282). Bu noktada, araştırmaya yönelik tüm bilgiler bu çalışma içerinde verilmiştir.
Doğrulanabilirlik, araştırmacının tarafsızlığına, araştırma yöntemlerinin ve aşamalarının
derinlemesine aktarılmasına dayanmaktadır.
Son ölçüt olarak tutarlılık ise çalışmanın yöntem, tasarım, içerik ve katılımcı bakımından aynı
şekilde gerçekleştirildiğinde tutarlı sonuçların elde edilmesiyle ilgilidir (Brink, 1993; Shenton
2004; Şener vd., 2017). Thomas ve Magilvy (2011)’e göre çalışma tasarımının detaylıca
tanımlanması için gerekli bir ölçüttür (Şener vd., 2017). Bu kapsamda çalışma içerisinde
araştırmaya yönelik yöntem ve tasarım, nedenleriyle birlikte detaylı bir şekilde sunulmuştur.

BULGULAR
Restoranlarda mobil uygulamalar iki farklı grup tarafından kullanılmaktadır. Birisi, hizmet
sunan restoran işletmeleri ve diğeri, hizmet alan restoran müşterileridir. Bu nedenle çalışmada
ortaya konan FindRest uygulaması bu iki gurup için farklı hizmetler sunacak şekilde
tasarlanmıştır. Çalışmanın bulguları da restoran müşterileri ve restoran işletmeleri olmak üzere
iki grupta incelenmiştir.
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Restoran Müşterilerine Yönelik Bulgular
Restoran müşterilerine yönelik veya restoranlardan hizmet almak isteyen bireylerin
kullanabileceği pek çok mobil uygulama vardır. Bu nedenle öncelikle katılımcıların hangi mobil
uygulamaları kullandıkları sorulmuştur.
7%

6%

YemekSepeti
GoogleMaps

13%
16%

TripAdvisor

58%

Foursquare
BirİşletmeyeÖzel

Grafik 1. Katılımcıların Kullandıkları Mobil Uygulamalar ve Tercih Oranları (%)
Grafik 1’de üç odak grup görüşmesiyle 22 katılımcının tercih ettikleri mobil uygulamalar
görülmektedir. Katılımcıların tamamı bu uygulamalardan en az birini kullandıklarını
belirtmişlerdir. Müşterilerin restoranlarda kullanılan mobil uygulamalardan beklentileri ise
toplam 10 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler önem sırasına göre Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Restoran Müşterilerinin Mobil Uygulamalardan Beklentileri
Beklentiler
Görüşler
Katılımcı 18; “Günümüz teknolojisi iyi değerlendirilmelidir.
İşletme hakkında detaylı bilgi
İşletmelerin 360 derece görselinin olması güzel olabilir. Belki sanal
sunması
gerçeklik gözlükleriyle inceleme imkânımız da olabilir.
Katılımcı 18; “Menü görselliği çoğu zaman doğru değil.
Sunulan bilgilerin doğruluğu
Fotoğraflar çok büyük görünüyor fakat gelen porsiyonlar çoğu zaman
fotoğrafla aynı olmuyor.”
Katılımcı 14; “İşletmelerin menü bilgilerinin bulunması ve menüde
Ürün ve hizmet bilgisinin bulunması
ürün fotoğraflarının verilmesi gerekir.”
Katılımcı 15; “Söz gelimi, bir yiyeceğe alerjim varsa bunu işletmeye
Güvenilir olma
bildirebilmeli ve dikkate alındığına güvenmeliyim. İşletme, benimle
olan iletişimi etkin hale getirerek hataları minimuma indirmelidir.”
Katılımcı 22; “Uygulamalar bizlere değer vermelidir. Promosyon ve
Kişiye özel kampanya ve
kampanyaların yanı sıra özel günlerde de bizleri hatırlamalı ve bir
promosyonlar
şeyler sunmalıdır.”
Katılımcı 2; “Kaliteli bir hizmet alabilmek için neden telefonumda
Hizmet sürecinin tamamını
5-6 tane uygulama olsun ki? Bir uygulama olması ve tüm hizmetleri
kapsamalı
sunması gerekli. Bir restorana gitmek istediğim zaman her aşamayı
bu uygulama üzerinden yapabilmeliyim.”
Katılımcı 4; “Uygulamanın kapsadığı restoran sayısının fazla
olması iyi olur. Ayrıca uygulamada bir sorun yaşandığında
Müşteri hizmetleri
çözülebilmesi için canlı destek hizmeti gibi çözümlerin olması
gerekir.”
Katılımcı 16; “Uygulamanın kısa ve öz olması gerekir. Kullanması
Kullanımı kolay olmalı
kolay yanı basit bir ara yüze sahip olmalıdır.”
Katılımcı 6; “Servise hız katması gerekir. Yani bir garsonun
Sipariş verme özelliği
siparişleri toplaması, hazırlanması ve sunulması işlemlerini
hızlandırmalıdır.”

2391

V. Uğur TANDOĞAN, A. Batuhan DİNÇEL ve Burak MİL

Restoran müşterilerinin mobil uygulamalara yönelik tutumları temasına yönelik, katılımcıların
görüşlerinden yola çıkılarak, dört hazır koda algılanan güven de eklenerek beş kod
tanımlanmıştır. Algılanan güveni, bireyin kullandığı uygulamanın sunduğu bilgilerin
doğruluğuna ve istenmeyen durumları önleyebileceğine inanma şeklinde tanımlayabilmek
mümkündür. Görüşmelerden elde edilen verinin analizi doğrultusunda restoran müşterilerinin
mobil uygulamalara yönelik tutumları temasına yönelik alt kodlar Tablo 5’de gösterilmektedir.
Tablo 5. Restoran Müşterilerinin Mobil Uygulamalara Yönelik Tutumları Teması
Kodlar
Alt Kodlar
• Restoran keşfetmek
• Restoranlar ve ürünleri hakkında bilgi almak
• Tüm hizmetleri kapsayan tek bir uygulama
olması
Algılanan Fayda
• Personel kaynaklı hataların önüne geçilmesi
• Zaman tasarrufu sağlaması
• İletişimi etkin hale getirme
• Sade ara yüz
• Anlaşılır adımlar
Kullanım Kolaylığı
• Kişisel cihazlarda kullanılabilirlik
Algılanan Zevk
• Estetik görünüş beğenisi
• Müşteri değerlendirmelerinin yanlı ve gerçeği
yansıtmaması
• Ürün fotoğraflarının gerçeği yansıtmaması
Algılanan Güven
• Yanlış ve fazla hesap alınması
• Alerji gibi öneli konuların yazılı olarak
doğrudan üretim birimine iletilmesi
Öznel Norm
• Arkadaş tavsiyesi
Katılımcılar, hali hazırda kullandıkları mobil uygulamaları öncelikle restoran bilgisi elde etmek
amacıyla kullanmaktadırlar. Bu kapsamda yeni restoranları ve ilk kez gittikleri bir konumda
bulunan restoranları bulabilmek amacıyla uygulamaları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Aynı
şekilde restoranlar ve restoranların ürünleri hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için bu
uygulamaları kullanmaktadırlar. Detaylı bilgilerin içerisinde ürün fotoğraflarının bulunduğu
menü, fiyatlar, müşteri yorum ve değerlendirmelerini ifade etmektedirler. Mevcut mobil
uygulamaları bu faydaları sağladıkları için kullandıkları anlaşılmaktadır. Ancak katılımcılar
bunları elde edebilmek için aynı anda birden fazla uygulama kullanmaları gerektiğinden
yakınmışlardır. Bu noktada model öneri FindRest’in katılımcıların kullandıkları farklı
uygulamaların sundukları ayrı hizmetleri kapsayan tek bir uygulama oluşunu beğendiklerini
ifade etmişlerdir. Katılımcıların FindRest’e yönelik cevaplarından hizmet sürecinin tamamını
(restoran bulma, rezervasyon yapma, sipariş verme, hesap ödeme, yorum ve değerlendirme)
kapsamasının faydalı olacağını düşündükleri anlaşılmaktadır. Öyle ki uygulamanın tüm süreci
kapsamasıyla zaman açısından tasarruf sağlanacağı diğer yandan işletme personellerinin süreçte
daha az rol oynayacağından hatanın en aza ineceğine yönelik cevaplar alınmıştır. Diğer yandan
bu uygulamayla müşterilerin restoranlarla olan iletişiminin daha etkin, işletme personellerinin
müşterileriyle olan iletişiminin daha resmi ve standart olacağına değinilmiştir. Aynı şekilde
yabancı dil sorunu yaşanabilecek durumlarda da FindRest’in etkili olacağına dair cevaplar
alınmıştır. Bu noktada algılanan faydanın restoranlarda kullanılan mobil uygulamalara yönelik
tutuma etki ettiğini söyleyebilmek mümkündür.
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Görüşmelerde katılımcı 16, mobil uygulamaları kullanmayı tercih etmeme sebeplerinden biri
olarak uygulamaların karmaşık olmasında söz etmiştir. Bununla birlikte katılımcı 7, bazı
işletmelerde bulunan tablet menülerin kullanımının zor olduğunu dile getirmiştir. Aynı
katılımcı, bu tür uygulamaların kendi cihazları ile kullanılmasının daha kolay olacağını da ifade
etmiştir. Katılımcılar FindRest’e yönelik, uygulamanın ara yüzünün oldukça sade, anlaşılır
adımlardan oluştuğunu, bu nedenle kullanımının kolay olacağına yönelik görüşler
bildirmişlerdir. Aynı şekilde katılımcı 16, benzer ifadelerde bulunarak FindRest’i kullanmayı
tercih edeceğini belirtmiştir. Böylece kullanım kolaylığının restoranlarda kullanılan mobil
uygulamaların tercihinde ve kullanıcıların tutumlarında önemli olduğunu söyleyebilmek
mümkündür.
Katılımcılar tarafından model önerisi FindRest’in genel görünüşüne yönelik görüşler
bildirilmiştir. Bu noktada pek çok katılımcı güzel ifadesi kullanırken, katılımcı 5, temasında
kullanılan renklerin ve logo tercihini beğendiğini özellikle dile getirmiştir. Model önerisinin bir
proje olması ve prototipinin olmayışı nedeniyle katılımcılar uygulamanın denemesini
yapamamışlardır. Fakat algılanan zevk yalnızca bireyin performans değerlendirmesiyle sınırlı
değildir. Bu anlamda katılımcıların ifadelerinden yola çıkarak uygulamanın görünüşü itibariyle
estetik görünüş beğenisi bağlamında algılanan zevkten bahsedebilmek mümkündür.
Katılımcıların, mobil uygulamaların sundukları faydalarda en sık dile getirilen özellik
restoranlara dair müşteri yorum ve değerlendirmeleridir. Ancak katılımcılar bu yorum ve
değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek bu konuda güvensiz olduklarını açıkça
dile getirmişlerdir. Aynı şekilde uygulamalar üzerinden sunulan ürün fotoğraflarının da gerçekçi
olmadığı, zaman zaman sipariş edilen ürünün fotoğraftakiyle bire bir aynı olmadığına yönelik
yorumlar alınmıştır. Güvenle alakalı olarak bir diğer farklı görüş ise adisyonların takip
edilememesinden dolayı bazı işletmelerde yanlış veya fazla hesap alınmasıdır. Son olarak
yiyecek içecek söz konusu olduğundan alerjilerin hayati önem taşıdığı bu noktada alerjilerin
garson aracılığıyla iletilmesi yerine uygulama aracılığıyla doğrudan üretim birimine iletilmesinin
son derece önemli olduğuna yönelik cevap alınmıştır. Böylece algılanan güvenin de mobil
uygulama tutumu üzerinde etkili olduğunu söyleyebilmek mümkündür.
Son olarak katılımcı 9’un FindRest uygulamasına yönelik yapmış olduğu yorum dikkat
çekmektedir. Katılımcı kendi yaşadığı yerde bu tür uygulamalara ihtiyaç duymadığını ifade
etmiştir. Ancak değerlendirmesinde uygulamanın ilk kez gittiği ve bilmediği lokasyonlarda etkili
olacağını belirtmiştir. Katılımcı, uygulamayı kullanma konusunda arkadaşlarının tavsiyelerine
önem verdiğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda öznel normun da tutum üzerinde etkili olduğundan
bahsedebilmek mümkündür.

Restoran Yöneticilerine Yönelik Bulgular
Restoran işletmeleriyle gerçekleştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşmelerde işletme temsilcisi
katılımcılara öncelikle işletmelerinin müşteri portföyü sorulmuştur. Tüm katılımcılar sezonluk
bir etkinin olduğunu buna göre yaz aylarında yerli ve yabancı, kış aylarında çoğunlukla yerli ve
her yaş grubundan müşterilere sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Yalnızca katılımcı 31 sadece
yerli ve genelde yaş ortalaması yüksek müşterilerinin olduğunu belirtmiştir. Restoran
işletmelerine yönelik pek çok otomasyon sistemi vardır. Bu sistemler işletmelere sipariş takibi,
kasa takibi, stok ve maliyet kontrolleri gibi farklı hizmetler sunmaktadırlar. Grafik 2’de
katılımcıların kullandıkları otomasyon sistemleri verilmiştir.
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Grafik 2. Restoran İşletmelerinde Kullanılan Otomasyon Sistemleri (%)
Tüm katılımcıların, isteyen her restoranın dâhil olabildiği, potansiyel müşterilere yönelik bilgi
içeren, rezervasyon imkanı sunan mobil uygulamalardan en az bir tanesinde üyeliği olduğu
öğrenilmiştir. Grafik 3’de katılımcıların kullandıkları mobil uygulamalar verilmiştir.
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Grafik 3. Restoran işletmelerinin kullandıkları mobil uygulamalar (%)
Restoran yöneticileri kullandıkları mevcut mobil uygulamaların tam anlamıyla yeterli olmadığını
belirterek, beklentilerini sıralamışlardır. Katılımcıların beklentileri toplam 9 maddeden
oluşmaktadır. Bu maddeler önem sırasına göre Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Restoran Yöneticilerinin Mobil Uygulamalardan Beklentileri
Beklentiler
Görüşler
Katılımcı 23; “Mobil restoran uygulamalarından beklentimiz,
insanların bizlere daha kolay ulaşmalarıdır. Herhangi bir soru
İşletme bilgilerini daha
soracağına bizim hakkımızda bilgilere uygulamalardan rahatça
kapsamlı sunabilmek
ulaşabilmeleri. Sosyal medya uygulamaları iyi fakat her şeyi
aktarmamızda yetersiz kalıyorlar.”
Katılımcı 28; “İşimizi kolaylaştırmalı. Reklam yapabilmeliyiz.
Tanıtım, reklam ve pazarlama
Detay bizim için çok önemli detaylı olmalı ve insanlara
imkanı sunmalı
ulaşabilmeliyiz.”
Ürünler hakkında detaylı
Katılımcı 25; “Ürünlerimin görsellerinin olması, içeriklerinin
bilgilerin bulunması
yazmasını isterim”.
Müşteri değerlendirmesi ve
Katılımcı 25; “Ürünlerim hakkında müşterilerin yaptığı
yorum kısmı olmalı
yorumların olmasını isterim.”
Katılımcı 26; “Benim için en önemli olan konu raporlama. Yani ne
İstatistiki veri sunması ve
kadar detaylı rapor alabilirsem veya benim istediğim raporlamaya
raporlama yapması
program ne kadar cevap verirse benim için daha iyidir. Çünkü zaten
çoğu uygulamalar ve otomasyonlar belli başlı şeyleri yapıyor.”
Potansiyel müşterilere
Katılımcı 29; “Sizin sunumunu yaptığınız uygulama olarak
yönelik bilgi sunmalı
görüyorum. Çünkü rezervasyon alıp, müşteriler hakkında favori
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Müşteri değerlendirmesi ve
yorumların güvenirliği
Basit, anlaşılır ve kullanımı
kolay olmalı
Rezervasyon hizmeti sunmalı

ürünü gibi bilgileri takip edebileceğimiz ve müşteri memnuniyetini
yükseltecek bir izlenim sunuyor.”
Katılımcı 35; “Yani kullanıcıların yaptıkları değerlendirmeler ve
yorumlar gerçek kişiler tarafından mı yapıldı gerçeği yansıtıyor mu
bilemiyoruz. Instagram’dan yorumlar alıyoruz tabi bunun
güvenilirliğini bilemiyoruz.”
Katılımcı 34; “Bence bir uygulamanın, işletmecinin çok hakim bir
şekilde kullanabileceği şekilde rahat ve kullanımı kolay olmalıdır.”
Katılımcı 32; “Müşterilerimizin hangi kanaldan geldiğini
bilmemiz lazım. Rezervasyon özelliği gibi bize bilgi verecek takip
sistemi olması lazım.”

Restoran yöneticilerinin mobil uygulamalara yönelik tutumları temasına yönelik, katılımcıların
görüşlerinden yola çıkılarak, dört hazır koddan öznel norma yönelik herhangi bir görüş
olmadığından çıkartılıp, algılanan güven eklenerek dört kod tanımlanmıştır. Görüşmelerden
elde edilen verinin analizi doğrultusunda restoran yöneticilerinin mobil uygulamalara yönelik
tutumları temasına yönelik alt kodlar Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7. Restoran Yöneticilerinin Mobil Uygulamalara Yönelik Tutumları Teması
Kodlar
Alt Kodlar
• Müşterilerle iletişim kanalı
• Reklam ve pazarlama faaliyetleri
• Geri bildirim alabilme
• Rezervasyon alma
• Farklı otomasyonların ve uygulamaların
sunduğu hizmetleri tek bir uygulamanın
sağlaması
Algılanan Fayda
• Personel kaynaklı hataların önüne geçilmesi
• Dil kaynaklı iletişim sorunlarının önüne
geçilmesi
• Personel maliyetlerinin azaltılması
• Detaylı raporlama sunması
• Müşteriye yönelik veri sunması
• Sade ara yüz
Kullanım Kolaylığı
• Anlaşılır adımlar
Algılanan Zevk
• Estetik görünüş beğenisi
• Müşteri değerlendirmelerinin yanlı ve gerçeği
yansıtmaması
Algılanan Güven
• Müşterilerin adisyonlarını takip edebilmeleri
Restoran katılımcıları, otomasyon sistemlerini işlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak
görmektedirler. İşletmeler, bu tür sistemlerin kendilerine stok kontrolü ve takibi, işlemlerin kayıt
altında tutulması ve kayıtlara kolayca ulaşabilme, olası hataları minimuma indirme, hizmet
sürecini hızlandırma ve personel performansını takip edebilme faydalarını sağladığını ifade
etmişlerdir. Katılımcılar, teknolojinin kullanılmadığı dönemlerde işlemlerin zor, hata payının
yüksek, raporlama ve takibin neredeyse imkansız olduğunu belirtmişlerdir. İşletmecilerin
ifadelerinden mobil uygulamaları; işletme ürün ve hizmet bilgilerini tanıtma, çeşitli reklam ve
pazarlama faaliyeti gerçekleştirme, müşteri yorum ve değerlendirmeleriyle geri bildirim
alabilme, müşterilerle iletişim kanalı oluşturma ve rezervasyon fonksiyonunu çalıştırma gibi
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faydalar bekledikleri için kullandıkları anlaşılmaktadır. Model önerisi FindRest’in buraya kadar
bahsedilen tüm faydaları sağladığına dair katılımcı 32, farklı hizmetler sunan sistemlerin tek bir
yerden sunulması olarak ifade etmektedir. Katılımcılar, FindRest’in mevcut otomasyon sistemi
ve uygulamalardan daha çok fayda sağlayacağını belirtmişlerdir. Bu konuda FindRest’in tüm
süreci kapsamasından ve özellikle müşterinin kendi siparişini verebilmesinden dolayı yanlış ve
eksik sipariş almak gibi garson faktörüne bağlı hataların azalacağını ifade eden görüşler vardır.
Aynı noktada garson sayısının azaltılabileceği böylece personel maliyetlerinin
düşürülebileceğine de değinilmiştir. Katılımcılar, FindRest uygulamasının rezervasyon, sipariş
verme ve hesap ödeme hizmetlerini de kapsadığından, yabancı müşterilerle yaşanabilecek dil
kaynaklı iletişim sorununun önüne geçebileceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar, sipariş
verme sürecinde müşteri üzerinde garson baskısı olmamasının müşterinin daha rahat karar
vermesini sağlayacağını belirtmişlerdir. Son olarak katılımcılar raporlama konusuna
değinmişlerdir. Katılımcıların tamamı mevcut otomasyon sistemlerinden temel olarak
nitelendirdikleri satış ve stok raporlamaları elde ettiklerini belirtmişlerdir. Bu noktada
yöneticiler, FindRest’in benzer raporlamaları daha detaylı sunduğunu ifade etmişlerdir.
Katılımcı restoran yöneticileri, FindRest uygulamasının, diğer hiçbir otomasyonda
rastlamadıkları önemli bir özelliğe sahip olduğunu, bunun da uygulamayı ön plana çıkarttığını
belirtmişlerdir. Bu özellik; FindRest’in hem potansiyel hem de mevcut müşteriyle ilgili veri
sağlayabilmesidir. Restoran yöneticilerinin görüşlerine göre FindRest uygulaması mevcut
otomasyon sistemlerinin aksine siparişlerin müşteri tarafından verilebilmesi ve ödeme alabilmesi
bakımından oldukça faydalıdır. Çünkü kullandıkları otomasyonların sadece satış takibi, stok
takibi ve satış-stok ile ilgili raporlama hizmetlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Yöneticiler,
uygulamaların her ne kadar reklam ve pazarlama açısından etkili olduklarını belirtseler de
müşterilerle ilgili bilgi sağlayamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu noktada FindRest
uygulamasında mevcut ve potansiyel müşterilerin favori siparişleri, en çok satın aldıkları
ürünler, işletmeye en son ne zaman geldiği, sıklığı ve toplam harcama gibi bilgilerinin bulunması
yöneticilerin sıklıkla üzerinde durdukları bir konu olmuştur.
FindRest’e yönelik katılımcı 32, uygulamanın genç yöneticiler için anlaşılır, kolay ve faydalı
olduğu ancak yaş ortalaması yüksek yöneticiler için muhakkak uygulamalı olarak tanıtılması
gerektiğini ifade etmiştir. Diğer yandan katılımcı 23, uygulamanın tüm ara yüzlerinin oldukça
kolay olduğu ve basit adımlardan oluştuğunu belirtmiştir. Ayrıca uygulamanın her kesime hitap
edebileceğini de dile getirmiştir. Son olarak katılımcı 28, bir uygulamaya ücret ödemede etkili
olan faktör olarak kullanım kolaylığından söz etmektedir. Böylece kullanım kolaylığının,
katılımcıların tercih ve tutumlarında etkili olduğunu söyleyebilmek mümkündür.
Katılımcıların FindRest’i değerlendirmeleri sırasında sıklıkla uygulamanın görünüş ve kolay
olarak algıladıkları noktalarda güzel ifadesi kullandıkları dikkat çekmektedir. Bu noktada
katılımcı 30, uygulamayı basit adımlardan oluştuğu için beğendiğini belirtmiştir. Diğer yandan
katılımcı 28, FindRest’in genel görünüşü üzerinde durarak uygulamayı estetik olarak
beğendiğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda katılımcıların görüşlerinden yola çıkarak algılanan
zevkten bahsedebilmek mümkündür.
Katılımcıların neredeyse tamamı, uygulamalar üzerinden elde edilen müşteri yorum ve
değerlendirmelerinin işletmeler için yararlı olduğunu düşünmektedirler. Yöneticiler, geri
bildirimlerin kendilerini geliştirmekte faydalı olacağını ifade etmişlerdir. Ancak yöneticiler, bu
faydayı sağlayabilmeleri için müşteri yorum ve değerlendirmelerinin güvenilir olması
gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Yöneticiler, işletmelerine yönelik pek çok yanlı ve gerçeği
yansıtmayan yorumlar da alabildiklerini dile getirmişlerdir. Bunun sebebi olarak mevcut
uygulamalarda yorum ve değerlendirmeye yönelik herhangi bir kısıtlama olmayışı
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gösterilmiştir. Bu noktada yöneticilerin, FindRest uygulamasında bulunan müşteri yorum ve
değerlendirme fonksiyonunun çalışması için hesap ödeme işleminin zorunlu olmasını oldukça
beğendikleri anlaşılmaktadır. İşletmecilerin üzerinde durdukları bir diğer konu da hesaptır.
Katılımcı 33, bu konuda özellikle yabancı müşterilerin hassas olduklarını dile getirmiştir.
Katılımcılar, FindRest uygulaması sayesinde müşterilerin adisyonlarını takip edebilmelerinin
işletmeye olan güveni arttıracağını ifade etmişlerdir. Böylece yöneticilerin, müşteri
değerlendirmeleri ve müşterilerin adisyonlarını takip edebilmelerine yönelik görüşlerinden yola
çıkılarak algılanan güvenin uygulamalara yönelik tutum üzerinde etkili olduğunu söyleyebilmek
mümkündür.
Restoran müşterileri ve restoran yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda
FindRest uygulamasının hem otomasyon hem de diğer mobil uygulamalara göre daha kapsamlı
olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 8.’da katılımcıların görüşleri doğrultusunda; restoranlarda
kullanılan mobil uygulamalar (1), otomasyon sistemleri (2) ve FindRest uygulaması (3)
sundukları hizmet ve özellikleri bakımından karşılaştırılmıştır.
Tablo 8. Findrest Uygulamasının Diğer Otomasyon ve Uygulamalarla Karşılaştırılması
Hizmet/Özellik
*
**
Restoran bilgisi sunma
Var Yok
Online rezervasyon
Var Yok
Birden çok restoranda kullanılabilen, restoran içerisinde online sipariş
Yok Yok
verme
Müşteri değerlendirmelerinde sadece işletme müşterilerine izin verme
Yok Yok
Satış takibi ve raporu
Yok Var
Stok takibi ve raporu
Yok Var
Gelen müşterilerin kaydının tutulması
Yok Yok
Mevcut müşterilerle ilgili bilgilerin kaydedilmesi ve görüntülenmesi
Yok Yok
Potansiyel müşterilerle ilgili bilgilerin görüntülenmesi
Yok Yok
Kullanıcı tercihine göre içerik dilinin değiştirilmesi
Yok Yok
* Restoranlarda kullanılan mobil uygulamalar
** Otomasyon sistemleri
*** FindRest uygulaması

***
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var

TARTIŞMA ve SONUÇ
Çalışmaya katılım gösteren restoran müşterilerinin ve yöneticilerinin FindRest uygulamasına
yönelik olumlu tutumlarının olduğu tespit edilmiştir. Müşterilerin tutumlarında algılanan fayda,
kullanım kolaylığı, algılanan zevk, algılanan güven ve öznel normun etkili olduğu anlaşılmıştır.
Yöneticilerin tutumlarında ise algılanan fayda, kullanım kolaylığı, algılanan zevk, algılanan
güvenin etkili olduğu anlaşılmıştır. Algılanan fayda (Lee vd., 2005; Yang, 2013; Normalini vd.,
2016), kullanım kolaylığı (Yang, 2013), algılanan zevk (Lee vd., 2005; Yang, 2013; Normalini vd.,
2016) ve öznel normun (Özer ve Yılmaz, 2010; Yang, 2013) bireylerin mobil uygulamalara yönelik
tutumuyla pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerinin olduğunu gösteren çalışmalar,
elde edilen bulguları desteklemektedir. Çalışma kapsamında incelenen literatürde bireylerin
mobil uygulamalara yönelik tutumunu etkileyen bir faktör olarak algılanan güvenin olmadığı
görülmüştür. Ancak algılanan güvenin, bireylerin mobil uygulama ve mobil hizmetleri kullanma
niyeti üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır (Gao vd., 2008; Koç ve Turan, 2014).
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Yöneticilerin ifadelerinden anlaşıldığı üzere mobil uygulamalara ve otomasyon sistemlerine
yönelik tutumlarında öznel normların etkili olduğunu gösteren bir ifadeye rastlanmamıştır. Bu
durum yöneticilerin uygulamaları değerlendirirken, diğer işletmelerde kullanılıp
kullanılmadığına önem vermediklerini göstermektedir. Zaten her işletmenin bulunduğu
konumu, büyüklüğü, menüsü ve sunduğu hizmetler aynı olmadığı için yöneticilerin daha çok
kendi işletmelerine fayda sağlayacak uygulamaları tercih ettiklerini söyleyebilmek mümkündür.
Ancak yöneticilerin üye oldukları mobil uygulamalarda önem verdikleri konunun müşterilere
bilgi sunmak, reklam ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek olduğu görülmüştür. Bu noktada
yöneticilerin mobil uygulama tercihlerinde öncelikli dikkate aldıkları unsurun müşteriler
tarafından da tercih ediliyor olmasıdır. Çalışmaya katılım gösteren restoran yöneticilerinin ve
müşterilerinin restoranlara yönelik kullandıkları mobil uygulamaların aynı olmadığı
görülmüştür. Çünkü müşteriler tamamen restoranlarda kullanılan mobil uygulamaları (ör:
Google Maps) tercih etmişlerdir. Yöneticiler ise tercih ettikleri uygulamanın doğrudan
restoranlarda kullanılan bir mobil uygulama olup olmadığına bakmaksızın potansiyel
müşterilerin daha yoğun olduğu sosyal medya uygulamaları olarak da bilinen uygulamaları (ör:
Instagram) tercih ettikleri görülmüştür.
Her iki katılımcı grubunun ortak tepkisi uygulamaların sundukları hizmetler bakımından
ayrılması ve tüm hizmetleri sunan tek bir uygulamanın olmadığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde
FindRest uygulamasının da her iki katılımcı grubunun farklı uygulamalardan sağladıkları
faydaları tek başına sağlayabileceği anlaşılmıştır. Böylece bu çalışma kapsamında geliştirilen
uygulamanın yerinde bir model önerisi olduğunu ve katılımcıların bu ihtiyacını karşılayabilecek
nitelikte olduğunu söyleyebilmek mümkündür.
Çalışmada ortaya koyulan FindRest uygulaması, restoran işletmelerinin ve müşterilerin üye
olmasıyla uygulamaya dahil edilmesi, müşterilere bilgi sunması, rezervasyon hizmeti vermesi ve
müşterilerin bir restoranda sipariş verebilmesi, hesap ödeyebilmesi, değerlendirmede
bulunabilmesi bakımından mevcut uygulamaların sundukları hizmetleri kapsamaktadır. Ayrıca
işletmenin rezervasyonları yönetme, sipariş takibi, hesap tahsilatı, kasa ve satış raporları
oluşturma gibi hizmetlerinin bulunmasıyla otomasyon sistemlerinin sunduğu hizmetleri de
kapsamaktadır. Tüm bu hizmetlerin yanında müşterilerin satış geçmişleri, favori ürünleri gibi
davranışlarının kaydedilerek işletmeler için mevcut ve potansiyel müşteri veri tabanı hizmeti
sunmaktadır. Böylece uygulama, müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının özelliklerini de
barındırmaktadır.
Çalışmaya katılım gösteren yönetici ve müşterilerin mobil uygulamalardan beklentileri çoğu
noktalarda benzerlik göstermiştir. Müşteri grubu katılımcılar, uygulamalar üzerinden
rezervasyon, sipariş verme, hesap ödeme ve değerlendirme yapmak gibi hizmetlerinin tamamını
gerçekleştirmeyi istemişlerdir. Buna karşılık yöneticilerin de mobil uygulamalardan, mevcut
işletme müşterileri ve potansiyel müşterilere yönelik detaylı bilgiler elde etmeyi bekledikleri
anlaşılmıştır. Zaten bu tür bilgilerin işletmelere sunulabilmesi için müşterilerin restoranlardaki
hizmet sürecinin (rezervasyon, sipariş verme, ödeme) bir sistem üzerinden yürütülmesi ve kayıt
altına alınması gerekmektedir. Ancak her iki katılımcı grubunun beklentilerine cevap veren bir
uygulamanın olmadığı da görülmüştür. Bu kapsamda FindRest uygulamasının bu boşluğu
dolduracağını söyleyebilmek mümkündür.
Çalışmaya katılım gösteren yönetici ve müşterilerin, bilgi sunan uygulamalar içerisindeki
müşteri yorum ve değerlendirmelerinin çoğu zaman gerçeği yansıtmadığını ortak bir sorun
olarak gördükleri anlaşılmıştır. FindRest uygulamasında değerlendirme sayfasının açılması için
bir ön koşul eklenmiştir. Böylece uygulama üzerinden satın alma ve ödeme işlemi
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gerçekleştirmeyen kullanıcılar ilgili restorana yönelik yorum ve değerlendirmede
bulunamamaktadır. Diğer uygulamalarda bu sorunun önüne geçilebilmesi için yorum yazmak
isteyen müşterilere öncelikle sistem üzerinden Likert tipi memnuniyet ölçeğinin doldurulması
ön koşulu getirilebilir. Böylece sadece ölçekte yeterli güvenirlik ve tutarlılığı sağlayan
müşterilerin yaptıkları değerlendirmeler uygulamayı kullanan diğer kullanıcılar tarafından
görüntülenebilir.
Çalışma kapsamında incelenen literatürde, restoranlarda kullanılan mobil uygulamalara yönelik
pek çok çalışma olduğu görülmüştür. Bu çalışmada restoran müşterileri için restoranda yeme
içme sürecinin tamamını kapsayan ve restoran yöneticilerinin yönetim sürecine hizmet sunan bir
model geliştirilmiştir. Aynı şekilde mevcut uygulamalar bu perspektifte değerlendirilerek,
sundukları hizmetlere göre mobil uygulamalar sınıflandırılmıştır. Son olarak hem restoran
müşterilerinin hem de yöneticilerin mobil uygulamalardan beklentileri belirlenmiştir. İnsanların
isteklerinin ve beklentilerinin zaman içerisinde değişim gösterdiğini söyleyebilmek mümkündür.
Böylece çalışma, bu tür uygulamaların kullanıcılarının güncel beklentilerini yansıtmaktadır. Bu
kapsamda mevcut çalışma, restoranlardan kullanılan mobil uygulamalar literatürüne katkı
sağlamaktadır.
Çalışmanın restoran endüstrisine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma
kapsamında geliştirilen öneri hem restoran müşterileri hem de yöneticiler için hizmet sürecinin
tamamını kapsamaktadır. Müşterilerin kendi siparişlerini kendilerinin vermeleri, alerjilerinin
otomatik olarak üretim birimine bildirilmesi, adisyonlarını aktif olarak takip edebilmeleri
sayesinde yaşanabilecek pek çok hatanın ya da memnuniyetsizliğin önüne geçileceği
düşünülmektedir. Uygulama önerisinde kullanıcının tercihine göre dil seçeneklerinin bulunması,
iletişimde yaşanabilecek sorunlara çözüm olabilecek ve hizmet kalitesine katkı sağlayacaktır.
Çalışmada geliştirilen mobil uygulama önerisinin, içinde bulunduğumuz ve tüm dünyayı
etkileyen Covid-19 salgını veya gelecekte yaşanabilecek pandemi süreçlerinde de etkili olacağını
söyleyebilmek mümkündür. Çünkü salgın durumlarında öncelikli olarak bireylerin çevreyle olan
temaslarının minimuma indirilmesi ve diğer bireylerle sosyal mesafenin korunması uzmanlarca
önerilmektedir. Mobil uygulamaların ise bu önerilere katkı sağladığı ortadadır. Avustralya’da
faaliyet gösteren Taksim Square işletmesi ile yapılan görüşmede restoranlarda müşterilerin
hizmet alma sürelerinin bir buçuk saatle sınırlandırıldığı ve gelen müşterilerin kişisel bilgilerini
içeren formlar doldurtulduğu görülmektedir (Görüşme, 13 Haziran 2020). FindRest uygulaması
bu konuda da tam istenildiği gibi bir hizmet sunmaktadır. Uygulama sayesinde bireyler menüye
kendi cihazlarından ulaşabildikleri için masa üstü menü listesine gerek duyulmayacaktır. Ayrıca
rezervasyon hizmetiyle işletme yöneticilerinin bu tür süreçleri daha rahat yönetebilmeleri ve
müşterilerini alınan önlemler çerçevesinde yönlendirebilmeleri mümkündür. Son olarak
uygulama, üyelik sistemiyle faaliyet gösterdiğinden uygulamayı kullanan müşterilerin ziyaret
ettikleri işletmeler ve kişisel bilgileri otomatik olarak kayıt altında tutulmaktadır. Böylece
Avustralya’da olduğu gibi müşterilerin form doldurmasına gerek duyulmayacak ve gelen
müşteri verisi otomatik olarak işlenecektir.
Bu çalışmada restoranlarda kullanılan birçok mobil uygulamanın sunmuş olduğu farklı
hizmetleri kapsayan çok işlevli bir mobil uygulama önerisi geliştirilmiştir. Ortaya konan önerinin
gerçekleştirilebilirliği konusunda yazılımcılar ve akademisyenlere uzman görüşü için
başvurulmuş ve olumlu görüşler alınmıştır. Ayrıca bireylerin hem restoranlarda kullanılan mobil
uygulamalara hem de model önerisine karşı tutumları çalışma kapsamında gerçekleştirilen
görüşmeler sonucunda anlaşılmıştır. Zaman kısıtı ve maddi olanaksızlıklar nedeniyle bu
çalışmada FindRest uygulaması bir öneri olarak kalmıştır. Gelecekte FindRest uygulaması hayata
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geçirilebilir. Böylece FindRest veya benzeri bir uygulamayı deneyimlemiş olan daha geniş bir
katılımcı grubu üzerinde araştırmanın daha kapsamlı olarak ele alınabilmesi mümkün olabilir.
Yine uygulamanın faaliyete geçmesi halinde; bireylerin tutumu, kullanma niyeti veya işletmelere
dönük satışlara, hizmet kalitesine ve müşteri sadakatine katkısının olup olmadığı incelenebilir.
Bu kapsamda mevcut çalışma gelecekte yapılacak benzer çalışmalar için bir ön çalışma
konumundadır.
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Öz
Bu çalışmada; 2005-2019 yılları arasında Türkiye’nin 15 yılık turizm performansının seçilmiş
verilerle analizi amaçlanmıştır. Bu bağlamda; turizm gideri, Türkiye'de ikamet eden yurt dışını
ziyaret eden ziyaretçi sayısı, kişi başı ortalama harcama, turizm geliri, ziyaretçi sayısı, tesise geliş
sayısı ve geceleme sayısı parametreleri dikkate alınmıştır. Araştırmada Türkiye’nin seçilmiş
verilerle turizm performansı CRITIC ve MABAC Yöntemleri ile analiz edilmiştir. CRITIC analizi
sonucunda; Türkiye’nin turizm performansı üzerinde etkisi en fazla olan kriterin Türkiye’de
ikamet eden ve yurt dışını ziyaret eden ziyaretçi sayısı göstergesi olduğu, en az olan turizm
göstergesininse ziyaretçi sayısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. MABAC analizi sonucunda ise; 15
yıllık zaman periyodunda, Türkiye’nin turizm performansının en başarılı olduğu yıl 2019 yılı
iken, en başarısız olduğu yıl 2016 yılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2016 yılında Türkiye’nin
turizm performansında, sınır komşuları ile yaşanan problemler ve bazı iç karışıklıklar nedeni ile
bir önceki yıla göre yaklaşık %30’luk bir daralma yaşanmıştır. 2019 yılı ise Dünyada ve
Türkiye’de turizm endüstrisinin rekor yılı olarak kayıtlara geçmiştir.
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GİRİŞ
Turizm hem ziyaretçilerin hem de ziyaretçi kabul eden destinasyonların elde ettiği faydalar
açısından önemi gittikçe artan dolayısıyla kendisine atfedilen bu önemle sürekli gelişen ve
genişleyen bir endüstri konumundadır. Turizmin gelişimi sadece kilit paydaşlar olarak
nitelendirilen turizm işletmeleri, ziyaretçiler ve yerel halkı değil, oluşturduğu dolaylı ve
uyarılmış etkileriyle ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan çok daha geniş kitleleri ve birçok farklı
endüstriyi etkilemektedir. Turizmin bahsi geçen etkileri hem ulusal hem de uluslararası alanda
olumlu ya da olumsuz olarak ortaya çıkmaktadır (Liu ve Var, 1986; Lankford ve Howard, 1994;
Hralambopoulos ve Pizam, 1996; Seetanah, 2011; Hanafiah vd., 2013). Olumlular arasında ilk
sıradaki etki, yerel/bölgesel ve ülkesel ölçekte ekonomik büyümeye olan katkısıdır. Turizmin
ülke ekonomileri üzerine etkilerinin tamamını belirlemek zor olsa da endüstrinin ekonomik
potansiyeli tartışılmazdır. Turizm endüstrisi özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynamaktadır. Birçok ülkenin turizmi geliştirmek
üzere gösterdiği yoğun çabanın sebebi de bu olumlu ekonomik etkilerdir (Greenwood, 1972;
Cooke 1982; Sheldon ve Var 1984; Ahmed, 1986; Brayley vd., 1990). Turizmin oluşturduğu olumlu
etkilerin yanı sıra turizmin sebep olduğu sosyal, çevresel ve ekonomik olumsuz etkilerde
bulunmaktadır. Olumsuz ekonomik etkiler arasında yer alan ve ilk sırada olan; gerçekleştirilen
turizm türüne göre turizmin belirli mevsimlerde oluşturduğu yoğun talebe karşın, sezon olarak
adlandırılan bu dönem sonrasında talepte oluşan keskin daralmadır. Ayrıca turizmin geliştiği
destinasyonun turizme aşırı bağımlılığı, turist ihtiyaçlarının karşılanması için ithalat
eğilimindeki artış, bir destinasyona olan talep yoğunluğu sebebi ile oluşan enflasyonist baskı,
turizm yatırımlarının fırsat maliyetlerinin değerlendirilmemesi gibi olumsuz ekonomik etkiler
de söz konusudur.
İstikrarlı bir büyüme ivmesine sahip turizm endüstrisi, Türkiye ekonomisi açısından da önemli
bir konuma sahiptir. Türkiye’nin sahip olduğu değerlerle gelişme potansiyeli çok yüksek olan
endüstriye, dış ticaret açıklarına yaptığı olumlu katkılar, yabancı para girdisi, yüksek düzeyde
istihdam yaratması, bölgeler arası kalkınma dengesine pozitif etkisi gibi ekonomik etkileri başta
olmak üzere, sağladığı sosyal ve çevresel faydalar sebebiyle ilgi artarak devam etmektedir.
Türkiye’de turizm endüstrisinin 1950’li yıllardan itibaren ekonomik öneminin kavranmaya
başladığını (Ünlüönen ve Tayfun, 2009:3) ve özellikle 1980’li yıllardan itibaren istikrarlı bir
büyüme ivmesine sahip olduğunu söylemek mümkündür (Çımat ve Bahar, 2003:2). 2009 yılında
yaşanan küresel ekonomik kriz ve “domuz gribi salgını” nedeni ile uluslararası ziyaretçi
hareketliliğinde %4,2’lik, uluslararası turizm gelirlerinde ise %5,72’lik bir gerileme yaşanmıştır.
Bu düşüşün ardından 2010 yılında endüstri tekrar büyüme ivmesi kazansa da 2008 yılı
rakamlarının üstüne çıkması ancak 2011 yılında sağlanmıştır (Yıldız ve Işıldar, 2020:408). Türkiye
turizm endüstrisi de krizden, dünyadakine paralel bir etkilenme yaşamıştır. Ayrıca Türkiye
turizm endüstrisinde 2016 yılında da çok ciddi bir daralma yaşanmıştır. 2014 yılında ise turizm
endüstrisi büyüme hızında düşüş gerçekleşmiştir. Bu nedenle 2016 yılındaki daralmanın
değerlendirmesini bütün olarak yapmak daha doğru olacaktır. Daralmanın sebepleri olarak;
Suriye iç savaşı ve Türkiye’ye gelen sığınmacılar, Rus savaş uçağının düşürülmesi, Türkiye’de
yaşanan terör olayları, 15 Temmuz darbe kalkışması ve başta Rusya olmak üzere ABD, Almanya,
İngiltere, İtalya gibi ülkelerin Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına yaptıkları seyahat
uyarıları sıralanabilir (Yıldız ve Işıldar, 2020:413-415). 2017 yılından itibaren tekrar bir
toparlanma yaşayan Türkiye’yi 2019 yılında bir önceki yıla göre %12,2’lik artışla 51,7 milyon kişi
ziyaret etmiş ve aynı dönemde turizmden bir önceki yıla göre %16,9’luk artışla 34,5 milyar Dolar
turizm geliri elde edilmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğü, 2019). 2019 yılı turizm gelirlerinin ihracata oranı %20,1 ve turizm giderlerinin
ithalata oranı ise %2,1’dir (TURSAB, 2021). Bu rakamlar ile dünyaya paralel olarak Türkiye içinde
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2019 yılı rekor yıl olarak kayıtlara geçmiştir. Yine Covid-19 pandemisinden, dünyaya paralel
olarak, Türkiye turizm endüstrisi de çok ciddi şekilde etkilenmiştir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bir destinasyonda gerçekleşen turizm gelişimi, o destinasyon için büyük bir ekonomik
potansiyeli de beraberinde getirmektedir. Ziyaretçi kabul eden ülkelerde turizm gelirlerinin
artması, ülke ekonomisi açısından göz ardı edilemez bir katkı sağlamaktadır. 2019 yılında turizm
endüstrisinden küresel ölçekte 1.815 trilyon Dolar gelir elde edilmiştir (Data World Bank, 2021).
Turizm gelişimi ziyaretçi kabul eden ülkeler için özellikle ihracat bakımından ülke ekonomilerine
olumlu izler bırakmaktadır. Ziyaretçi kabul eden ülkelerde, ülkede üretilen mal ve hizmetlerin
ziyaretçiler tarafından tercih edilip, satın alınması sonucunda ülkenin mal ve hizmetlerinin
ihracatı olumlu yönde etkilenmektedir (Tavmergen, 1998). Turizm endüstrisinin sağlamış olduğu
önemli ekonomik etkilerinden bir diğeri ise; istihdam oranlarını arttırması ve böylelikle işsizlik
oranını azaltmasıdır. Emek yoğun olarak değerlendirilen turizm endüstrisinin gelişmesiyle,
kırsal alanlarda işsizlik oranının azalması, gelişmiş bölgelerde istihdamın artması ayrıca iş
olanaklarının çeşitlenerek, turizm endüstrisi ile dolaylı olarak bağlantılı olan endüstrilerdeki
geniş istihdam fırsatlarının artması sağlanmaktadır (Hudman, 1978; Belisle ve Hoy, 1980; Ahmed,
1986; Liu ve Var, 1986; Davis vd., 1988; Milman ve Pizam, 1988; Brayley vd., 1990; Manspenger,
1995; Faulkner ve Tideswell, 1997; 1997; Ap ve Crompton, 1998; Weaver ve Lowton, 2001; Bağcı
ve Aydoğdu Haşim, 2017). Turizm endüstrisi 2019 yılında (doğrudan/dolaylı/uyarılmış olarak
toplamda) 330 milyon kişiye istihdam sağlamıştır. Bu her on kişiden birinin turizm sektöründe
istihdam edildiği anlamına gelmektedir (World Travel and Tourism Council, 2021). Turizmin
ekonomiye sağladığı bir diğer katkı ise, turizm endüstrisinin geliştiği bölgelerin altyapı ile
üstyapı olanaklarının gelişmesi, ulaşım ağlarının genişlemesi, çeşitlenmesi ve iyileşmesi, turizm
endüstrisine doğrudan ya da dolaylı mal ve hizmet sağlayan işletmelerin sayısının artması
şeklinde sıralanabilir (Akis vd., 1996; Ap ve Crompton, 1998; Sharply, 2000).
Turizmin ekonomik etkileri genel itibariyle olumlu olsa da olumsuz ekonomik etkileri de
bünyesinde barındırmaktadır. Turizmin sebep olduğu olumsuz etkiler arasında; ilk olarak, yerel
halkın yaşam maliyetlerinin artması yer almaktadır. Yerel halkın yaşamını sürdürdüğü bölgede
gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak işletmeler daha fazla kazanç elde etmek amacıyla
mal ve hizmetlerin fiyatlarını arttırmakta ve buna bağlı olarak tüketim maliyetleri artmaktadır.
Maliyetlerin ve fiyatların artması yalnızca ziyaretçileri değil yerel halkı da olumsuz yönde
etkilemektedir. Buna ek olarak arazi fiyatlarının artması, konutların kira ya da satın alma
ücretlerinin artması ve bu fiyatlara göre vergilerin yüksek fiyatlardan ödenmesi yerel halkın
gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir (Greenwood, 1972; Faulkner ve Tideswell,
1997; Liu ve Var, 1998; Stonich, 1998). Turizmin meydana getirdiği bir diğer olumsuz etki ise,
endüstrisinin mevsimsellik özelliğine sahip olması sebebi ile yalnızca turizm sezonunda istihdam
sağlamasıdır. Turizm sezonu dışında ise, turizm işletmelerinin bazıları işletmelerini belirli
dönem kapatmakta ya da personel azaltmaya yönelmektedir (McCool ve Martin, 1994; Jordan,
1980; Sharply, 2000). Turizm sektöründe yapılacak yatırımlar yüksek maliyetleri içermektedir.
Turizm sektöründeki yatırımlar için gerekli fonların Türkiye’de kıt olması, yabancı sermaye
odaklı bir ekonominin gelişmesine etki etmektedir (Bahar, 2010). Buna ek olarak turizm
sektöründe yabancı turistlerin istek ve arzularına cevap verebilmek adına; yabancı iş gücü
ihtiyacından doğan kayıtlı ve kayıt dışı istihdam oranlarının artması, turizmin olumsuz
ekonomik etkileri arasında yer almaktadır (Tutar, Alpaslan, Tutar ve Erkan, 2013). Özellikle
gelişmekte olan ülkelerin turizm sektörüne aşırı yoğunlaşması, tek bir sektöre bağımlı hale
gelmeleri ve diğer sektörlere turizm sektörüne verdikleri önemi vermemeleri yani alternatif
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sektörleri dışlamaları başkaca olumsuz ekonomik etkileri beraberinde getirmektedir (Soyak,
2005). Gelişmekte olan ülkeler ellerindeki kıt kaynaklarını turizm sektörüne yatırım yapmaları
ya da alternatif yatırım alanlarına yatırım yapmaları sonucu elde edilecek gelirin karşılaştırılması
gerekmektedir. Turizm sektörüne yapılan yatırımların çıktısının alternatif yatırımlara göre fazla
olmaması durumunda, fırsat maliyeti ekonomik anlamda olumsuzluğu meydana getirecektir.
Bundan dolayı eldeki kaynaklar yatırım yapılırken hangi sektörde daha fazla gelir elde
edileceğinin karşılaştırılması önem arz etmektedir (Albeni ve Ongun, 2005; Tüleykan, 2017).
Diğer taraftan dünyanın tamamını ya da bazı ülkeleri etkileyen salgın hastalık, kriz, savaş gibi
olumsuz olaylar da endüstriye olumsuz yönde yansımaktadır (Kuo vd., 2009). 2019 yılında
meydana gelen Covid-19 pandemisi birçok endüstride olduğu gibi turizm endüstrisini de
olumsuz yönde etkilemekte ve etkisi günümüzde de devam etmektedir. Birleşmiş Milletler
Dünya Turizm Örgütü (United Nations World Tourism Organization - WTO) 2020 yılı Temmuz
ayında ziyaretçi hareketliliğinin bir önceki yılın aynı dönemine göre % 81 azaldığını açıklamıştır
(TURSAB, 2020). Turizm endüstrisinde etkin rol oynayan ülkeler, turizm teşvik paketleri
oluşturarak bu olumsuzlukları en aza indirmeye çalışmaktadırlar (Khalid, Okafor ve Burzynska,
2021; teşviklerin ekonomi üzerine etkileri için bkz: Acinöroğlu, 2009: 156-162).

LİTERATÜR TARAMASI
Sadler ve Archer (1975)’in çalışmalarında, turizmin gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine
getirdiği maliyet ve faydaları incelenmiş ve belirli projelerin ekonomik etkilerini değerlendirmek
için bir model önerilmiştir. Mescon ve Vozikis (1985) çalışmalarında, kruvaziyer turizminin Dade
yerleşim yeri üzerindeki toplam ayrışmış ekonomik etkisini, bölgesel bir girdi-çıktı modeli
kullanmak suretiyle incelemişlerdir. Kurtzman (2006) çalışmasında, spor turizminin ev sahibi
şehre büyük miktarda ekonomik etki ve finansal canlılık sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Job
(2008)’un çalışmanın sonucunda; turizmin yapısal olarak zayıf olan kırsal çevrede bölgesel
kalkınma için önemli faydalar sağlayabileceği açıkça görülmektedir. Brida ve arkadaşlarının
(2008) bir grup Latin Amerika ülkesinde gerçekleşen turizm faaliyetlerinin genel ekonomik
büyüme üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışma sonucunda, genel ekonomi üzerindeki etkinin
beklenen büyüklükte olmadığı ancak daha verimli sonuçlar için turizmin gerçekleştiği bölge
özelinde ekonomik analizlerin yapılması gerektiği sonucuna varmışlardır. Mayer ve arkadaşları
(2010) altı Alman milli parkında gerçekleşen turizm faaliyetlerinin ekonomik etkisini
araştırdıkları çalışmada, mevcut etkinin boyutlarını ortaya koymuş ve ekonomik etkinin
arttırılması için öneriler geliştirmişlerdir. Pratt (2015) çalışmasında gelişmekte olan yedi küçük
ada devletinde gerçekleşen turizmin ekonomik etkisini araştırdığı çalışmasında, ölçek
ekonomilerinden yararlanmanın belki de turizmden elde edilen faydaları en üst düzeye
çıkarmanın bir yolu olduğunu ileri sürmüştür. Tohmo (2018) çalışmasında, Orta Finlandiya'da
turizmin bölgesel düzeydeki toplam ekonomik etkisini incelemiştir. Ganeshamoorthy (2019)
çalışmasında, 1977-2017 tarih aralığında Sri lanka’ya ait veriler ile yaptığı analizler sonucunda,
turizm ve istihdam arasında kısa ve uzun dönemli ilişkinin varlığını doğrulamıştır. Liu ve Wu
(2019) İspanya turizm verileri ile yaptıkları çalışmanın sonuçları; genel ekonominin verimliliği
arttığında, dış turizm talebinin iç turizm talebinden daha fazla genişlediğini ayrıca turizm
endüstrisinin verimliliği arttığındaysa, iç turizm tüketiminin dış turizm tüketiminden daha fazla
arttığını açıklar niteliktedir. Tu ve Zhang (2020) çalışmalarında turizmin Çin’in etnik azınlık
bölgelerindeki ekonomik büyüme üzerinde doğrusal olmayan önemli bir etkiye sahip olduğu
sonucuna ulaşmıştır.
Ayrıca literatürde Türkiye’de turizmin ekonomik etkileri ile ilgili yapılan birçok çalışma
mevcuttur. Sarıdoğan (2019)’ın Akdeniz ülkelerinde gerçekleştirdiği, Bahar ve Bozkurt (2010)’un
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1998-2005 yılları arasında 21 gelişmekte olan ülke için gerçekleştirdikleri, Birkan (1995)’ın
literatür taraması yöntemi ile gerçekleştirdiği, Alpagu ve Koç (2016)’un Türkiye turizm verilerini
çarpan ve girdi çıktı yöntemleri ile analizi ettikleri çalışmalarında, turizm ile ekonomik büyüme
arasında pozitif bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kızılgöl ve Erbaykal (2008)’ın,
Balıkçıoğlu ve Oktay (2015)’ın ve Kanca (2015)’nın Türkiye turizm verilerini analiz ettikleri
çalışmalarında, ekonomik büyümeden turizme doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Polat ve Günay (2012) Türkiye turizm verilerini analiz ettikleri
çalışmalarında, turizm gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedenselliğin
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Esen ve Özata (2017)’nın Türkiye turizm verilerini otoregresif
dağıtılmış gecikme modeli aracılığıyla test ettikleri ve Furmolly ve Kırkulak Uludağ (2018)’ın
1963-2015 yılları Türkiye turizm verilerini analiz ettikleri çalışmalarında, turizmden ekonomik
büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu ve turizmin GSYH’ye olan etkisinde
hem kısa hem de uzun dönemde anlamlı pozitif yönde etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Demir ve Bahar (2021)’ın Türkiye turizm verilerinin 2003Q1- 2018Q4 yılları arasında çeyreklik
verilerini kullanılarak test ettikleri, Pata (2020)’nın 1965-2017 yılları Türkiye turizm verilerini test
ettiği, Bozkurt ve Topçuoğlu (2013)’nun Türkiye turizm verilerini Engle-Granger Eş Bütünleşme
Testi ve Hata Düzeltme Modeli aracılığıyla test ettikleri ve Altıner (2019)’in 1969-2018 yıllarını
kapsayan Türkiye turizm verilerini analiz ettikleri çalışmalarında, turizm gelirlerinin hem kısa
hem de uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiler yarattığı sonucuna
ulaşmışlardır. Çoban ve Özcan (2013)’ın 1963-2010 yıllarını kapsayan, Algan ve Gencer (2015)’in
1992Q1-2010Q2 dönemini kapsayan, Bahar (2006)’ın 1963-2004 yıllarını kapsayan, Çetintaş ve
Bektaş (2008)’ın 1964-2006 yıllarını kapsayan Türkiye turizm verilerini analiz ettikleri
çalışmalarda; uzun dönemli ilişkilerde turizmin, ekonomik büyümenin önemli bir nedeni olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Kızıldemir ve Sarıışık (2017)’ın Adana yerel paydaşlarından elde ettikleri
veriler ile, Soyu, Karaçor, Altınok ve Fırat (2017) ile Hepaktan ve Çınar (2010)’ın Türkiye turizm
verileri ile değerlendirme yaptıkları çalışmalarında; ayrıca Turan Koyuncu (2014)’nun Türkiye
turizm verilerini Granger nedenselliği, etki tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırması
yöntemleriyle ve Dilber (2007)’in 1998 yılı girdi çıktı tablosuyla analiz yaptıkları çalışmalarda
turizm faaliyetlerinin; istihdam, milli gelir, döviz girdisi, dış-iç borç yükünün hafiflemesi, cari
açığının dengelenmesi, ödemeler dengesine olumlu etkisi ve bölgeye yönelik yatırım artışı
sağladığı ve böylelikle ekonomik büyümeye de katkısının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kar,
Zorkirişçi ve Yıldırım (2004)’ın dünyada ve Türkiye’deki turist sayılarını karşılaştırarak ve Akış
(2007)’ın Alanya’yı araştırma sahası olarak belirlediği çalışmalarında, ekonomik etkilerde turist
sayısının çok önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca literatürde turizm ve
ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisinin olmadığını ortaya koyan çalışmalar da
mevcuttur (Yavuz, 2006; Topallı, 2015).

YÖNTEM
Araştırmada Amacı ve Kapsamı
Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri; çok sayıda kriter ve alternatifi değerlendirmek
suretiyle farklı özelliklerdeki alternatifleri, farklı kriterleri dikkate alarak elde edilen performans
skorlarına göre sıralayarak, en iyi ve en kötü performansın belirlenmeye çalışıldığı bir süreç
olarak tanımlanabilir. Bu araştırmanın amacı; 2005-2019 yılları arasında ÇKKV yöntemlerinden
CRITIC ve MABAC analizleri kullanılarak Türkiye’nin turizm performansını analiz etmek,
turizm performansının en iyi ve en kötü olduğu yılları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaktır.
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Araştırmada Kullanılan Veriler ve Değişkenler
Türkiye’nin 15 yıllık turizm performansını belirlemek için gerekli veriler T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden elde edilmiştir
(yigm.ktb.gov.tr). Araştırmada 2005, …, 2018 ve 2019 yılları alternatif olarak kullanılmıştır. 2020
yılı Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinde dolayı analize dâhil edilmemiştir. Araştırma
kullanılan kriterler, kriterlerin yönü ve kriterlerin koduna ilişkin veriler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1.Araştırmada Kullanılan Kriterler, Kriter Yönleri ve Kriter Kodları
Değerlendirme Kriterleri
Toplam Turizm Gideri (000$)
Türkiye'de İkamet Eden Yurt Dışını Ziyaret Eden Ziyaretçi Sayısı
Kişi Başı Ortalama Harcama (Gider $)
Toplam Turizm Geliri (000$)
Kişi Başı Ortalama Harcama (Gelir $)
Toplam Ziyaretçi Sayısı
Toplam Tesise Geliş Sayısı
Toplam Geceleme Sayısı
Toplam Ortalama Kalış Süresi

Kriter Yönü
Minimum
Minimum
Minimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum
Maksimum

Kod
DK1
DK2
DK3
DK4
DK5
DK6
DK7
DK8
DK9

Araştırmanın Yöntemi
Türkiye’nin 15 yıllık turizm performansını analiz etmek amacıyla turizm verileri CRITIC yöntemi
ile ağırlıklandırılmıştır. Ağırlıklandırılan kriterler MABAC yöntemine ile analiz edilerek, yıllara
göre turizm performans skorları belirlenmiş ve performans sıralamaları tespit edilmiştir. CRITIC
ve MABAC yöntemleri ile yapılan analizlerde Microsoft Excel programı kullanılmıştır.

CRITIC Yöntemi
CRITIC (CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation) yöntemi, kriterlerin standart
sapmaları ve kriterler arasındaki korelasyonu dikkate alan objektif bir ağırlıklandırma
yöntemidir. İçerisinde çok sayıda kriter olan “Çok Kriterli Karar Verme” problemlerinde
kriterlerinin objektif ağırlıklarının belirlenmesi performans analizlerinin daha sağlıklı
yürütülmesi için oldukça önemlidir. CRITIC yöntemi beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar
(Diakoulaki vd., 1995; Ayçin, 2020; Wei vd., 2020; Peng vd., 2020; Stojanović ve Puška, 2021):
1) Karar matrisinin oluşturulması,
2) Karar matrisinin normalize edilmesi,
3) İlişki katsayısı matrisinin oluşturulması,
4) 𝐶! değerinin hesaplanması,
5) Kriter ağırlıklarının hesaplanması.
Yöntemin uygulama aşamasında yer alan değişkenler aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
𝐴" : i. karar alternatifi (i = 1, 2, …., m)
𝐶! : j. değerlendirme kriteri (j = 1, 2, …. , n)
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𝑥"! : j. değerlendirme kriterine göre i. alternatifin aldığı değer
𝑥!#$% : j. kritere göre karar alternatiflerinin aldığı maksimum değer
𝑥!#"& : j. kritere göre karar alternatiflerinin aldığı minimum değer
𝑟"! :j. değerlendirme kriterine göre i. alternatifin aldığı normalize değer
ƿ!' : herhangi bir j kriteri ile k kriteri arasındaki ilişki katsayısı
𝜎! : j. kriterin standart sapma değeri (j = 1,2, …, n)
𝑤" : j. değerlendirme kriterinin ağırlığı (j= 1,2, …, n)
1. Adım: Karar Matrisinin Oluşturulması: Eşitlik (1) kullanılarak m sayıda alternatif ile n sayıda
kriterden karar matrisi oluşturulmuştur.

é x11 x12
êx
x22
X = ê 21
ê "
"
ê
ë xm1 xm 2

! x1n ù
! x2 n úú
; i = 1,... ...m ve j = 1,...n
# " ú
ú
! xmn û

(1)

2. Adım: Normalize Edilmiş Karar Matrisinin Oluşturulması: Karar matrisi fayda yönlü
olduğunda eşitlik (2); maliyet yönlü olduğunda ise eşitlik (3) kullanılarak elde edilmiştir.

rij =
rij =

xij - x min
j
x max
- x min
j
j

(2)

x max
- xij
j
x max
- x min
j
j

(3)

3. Adım: Korelasyon Katsayılarına İlişkin Matrisin Oluşturulması: Normalizasyon sonucu elde
edilen değerlere eşitlik (4) uygulanarak kriterler arasındaki korelasyon katsayıları
hesaplanmıştır.

p jk =

å

m
i =1

(rij - rj ) * ( rik - rk )

å i =1 ( xij - x j )2 * å i =1 ( xik - x k )2
m

m

; j , k = 1,..., n
(4)

4. Adım: 𝒄𝒋 Değerlerinin Hesaplanması: Her kriter için bilgi miktarını ifade eden 𝑐! değeri eşitlik
(5) kullanılarak hesaplanmıştır.

c j = s j å k =1 (1 - p jk ); j = 1,..., n
n

(5)

Eşitlik (6) kullanılarak her kriter için standart sapmasını ifade eden 𝜎! değeri hesaplanmıştır.

sj =

1
n
( xij - x j ) 2 ; i = 1,..., m
å
j =1
n -1

(1)

5. Adım: Kriterlere İlişkin Ağırlık Değerlerinin Tespit Edilmesi: Her kriter için ağırlık katsayısı
(önem derecesi) olan 𝑤" değerleri eşitlik (7) kullanılarak hesaplanmıştır. Ağırlık katsayısı en
yüksek değere sahip olan kriter, en iyi kriter olarak değerlendirilmiştir.
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wj =

cj

å

n

c

; j = 1,..., n

i =1 j

(7)

MABAC Yöntemi
Pamučar ve Ćirović (2015) tarafından ilk kez 2015 yılında uygulanan MABAC (Multi-Attributive
Border Approximation Area Comparison) yöntemi, karar alternatiflerinin kriter fonksiyonlarının
sınır yakınlık alanına uzaklıklarını dikkate alarak değerlendirme esasına dayalıdır. MABAC
yöntemi; gerek kurumsal gerekse bireysel karar verme sürecinde birçok farklı kriterin var olduğu
bir karar verme probleminde belirli kriterleri gözeterek seçenekler arasından en iyisini seçmeye
çalışılan “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden” birisidir. MABAC yöntemi ile karar verme
sürecinin başarılı bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. MABAC yöntemi yedi aşamadan
oluşmaktadır. Bu aşamalar (Pamučar ve Ćirović, 2015; Gigović, 2017; Stojanović ve Puška, 2021):
1) Karar matrisinin oluşturulması,
2) Karar matrisinin normalize edilmesi,
3) Karar matrisinin ağırlıklandırılması,
4) Sınır yakınlık alanı matrisinin oluşturulması,
5) Karar alternatiflerinin sınır yakınlık alanına olan uzaklıklarının hesaplanması
6) Karar alternatiflerinin sınır yakınlık alanına göre durumlarının belirlenmesi
7) Karar alternatiflerinin sıralanması
Yöntemin uygulama aşamasında yer alan değişkenler aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
𝐴" : i. karar alternatifi (i = 1, 2, …., m)
𝐶! : j. değerlendirme kriteri (j = 1, 2, …. , n)
𝑥"! : j. değerlendirme kriterine göre i. alternatifin aldığı değer
𝑥") : sütunlarda yer alan maksimum değerler
𝑥"* : sütunlarda yer alan minimum değerler
𝑣"! : ağırlıklandırılmış değerler
m : karar alternatifi sayısı
n : kriter sayısı
𝑞" : sınır yakınlık alanından uzaklık değeri
G: sınır yakınlık alanı matrisi
V: ağırlıklandırılmış karar matrisi elemanları
Q: karar alternatiflerinin sınır yakınlık alanına olan uzaklıkları
𝐺 ) : üst yakınlık alanı
𝐺 * : alt yakınlık alanı
𝑆" : her karar alternatifinin kriter fonksiyonu
1. Aşama : Karar matrisi
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MABAC yönteminde ilk aşama eşitlik (8) yardımıyla, m sayıda alternatif ile n sayıda kriterden
oluşan karar matrisi oluşturulmuştur.

é x11 x12
êx
x22
X = ê 21
ê "
"
ê
ë xm1 xm 2

! x1n ù
! x2 n úú
; i = 1,... ...m ve j = 1,...n
# " ú
ú
! xmn û

(8)

2. Aşama: Normalizasyon
Karar matrisindeki kriterlerin fayda yönlü olması durumunda eşitlik (9); maliyet yönlü olması
durumunda ise eşitlik (10) formülleri kullanılarak karar matrisi normalize edilmiştir.

rij =
rij =

xij - x min
j
x max
- x min
j
j

(9)

xij - x max
j
x min
- x max
j
j

(10)

3. Aşama: Ağırlıklandırma
Bu aşamada CRITIC yöntemi ile hesaplanan kriter ağırlıkları eşitlik (11) yardımıyla karar
matrisinde yer alan her bir değerin ağırlıklandırılmış değerleri hesaplanmıştır.

vij = w j *(1 + rij )

(11)

4. Aşama: Sınır Yakınlık Alanı Matrisinin Oluşturulması
Her kriter için sınır yakınlık alanı değerleri eşitlik (12) kullanılarak hesaplanmıştır.
1/ m

æ m ö
gi = ç Õ vij ÷
è i =1 ø

(12)

Tüm kriterlere ilişkin 𝑔" değerlerinin hesaplanarak ve eşitlik (13) kullanılarak sınır yakınlık alanı
matrisi (G) oluşturulmuştur.

G = [ gi ]1*n

(13)

5. Aşama: Karar Alternatiflerinin Sınır Yakınlık Alanına Olan Uzaklıklarının (Q) Belirlenmesi
Her kriter için sınır yakınlık alanından uzaklıkları belirlenerek Q matrisi eşitlik (14) kullanılarak
hesaplanmıştır.

év11 - g1 v12 - g 2
êv - g v - g
Q = (vi - G ) = ê 21 1 22 2
ê ...
...
ê
ëvm1 - g1 vm 2 - g 2

... v1n - g n ù éq11
... v2 n - g n úú êê q21
=
...
... ú ê...
ú ê
... vmn - g n û ë qn1

q12 ... q1m ù
q22 ... q2 m úú
... ... ... ú
ú
qn 2 ... qnm û

6. Aşama: Karar Alternatiflerinin Sınır Yakınlık Alanına Göre Konumlarının Belirlenmesi
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Eşitlik (15) kullanılarak karar alternatifleri için sınır yakınlık alanına göre durumlar tespit
edilmiştir.

ìG +
ï
ï
Ai Î íG
ï ï
îG

eğer

qij > 0

eğer

qij = 0

eğer

qij < 0

(15)

Bir karar alternatifi, eşitlik (15) ile gösterildiği gibi G, G+ ve G- yakınlık alanlarında yer alabilir. En
iyi alternatifin belirlenmesi için kriterlerin değerlerinin üst yakınlık alanında yer alması
gerekmektedir.
7. Aşama: Karar Alternatiflerinin Sıralaması
Son aşamada, karar alternatiflerinin sınır yakınlık alanından uzaklık değerleri (qij) kullanılarak
eşitlik (16) ile belirtilen Si değerleri elde edilir.

Si = å j =1 qij
n

(16)

En yüksek Si değerine sahip alternatif ise en iyi karar alternatifi olarak değerlendirilir.

ARAŞTIRMA BULGULARI
CRITIC Yöntemi Uygulaması
2005-2019 yılları arasında Türkiye’nin turizm performansı CRITIC ve MABAC yöntemleri ile
tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla eşitlik (1) uygulanarak oluşturulan karar
matrisi Tablo 2’de sunulmuştur. CRITIC yöntemi ile oluşturulan karar matrisinde, yıllar karar
matrisinin satırlarında yer alırken, turizm verileri karar matrisinin sütunlarında yer almaktadır.
Karar matrisinde 15 yıl ve 9 kriter yer almaktadır ve 15x9 ebatında matris oluşturulmuştur.
Araştırmada DK1, DK2 ve DK3 kriterleri maliyet yönlü kriterler iken, DK4, DK5, DK6, DK7, DK8
ve DK9 kriterleri ise fayda yönlü kriterlerdir.
Tablo 2. Karar Matrisi
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

DK1
3.394.602
3.270.947
4.043.283
4.266.197
5.090.440
5.874.520
5.531.486
4.593.390
5.253.565
5.470.481
5.698.423
5.049.793
5.137.244
4.896.310
4.403.670

DK2
4.124.829
4.063.180
4.956.069
4.892.717
5.561.355
6.557.233
6.281.972
5.802.950
7.525.869
7.982.264
8.750.851
7.891.909
8.886.916
8.383.432
9.650.512

DK3
823
805
816
872
915
896
881
792
698
685
651
640
578
584
456

DK4
20.322.112
18.593.951
20.942.500
25.415.067
25.064.482
24.930.997
28.115.692
29.007.003
32.308.991
34.305.904
31.464.777
22.107.440
26.283.656
29.512.926
34.520.332

Kriterler
DK5
842
803
770
820
783
755
778
795
824
828
756
705
681
647
666

DK6
25.045.142
23.924.023
27.239.630
31.137.774
31.759.816
32.997.308
36.769.039
37.715.225
39.860.771
41.627.246
41.114.069
30.906.680
37.969.824
46.112.592
51.747.199

DK7
34.451.017
33.696.912
43.775.362
40.498.138
45.057.772
53.250.106
56.024.508
58.821.363
59.500.098
66.053.340
67.928.556
59.383.862
61.952.005
71.957.656
80.866.762

DK8
102.716.877
90.839.047
115.967.310
113.873.200
124.376.002
149.180.710
156.232.861
172.318.540
169.709.109
181.593.241
177.494.692
154.311.928
155.809.568
190.686.722
211.287.063

DK9
2,98
2,7
2,65
2,81
2,76
2,8
2,79
2,93
2,85
2,75
2,61
2,6
2,52
2,65
2,6

Fayda kriterleri için eşitlik (2), maliyet kriterler için eşitlik (3) kullanılarak birinci adımda
oluşturulan normalize edilmiş karar matrisi Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3. Normalize Edilmiş Karar Matrisi
Yıllar

Kriterler
DK1

DK2

DK3

DK4

DK5

DK6

DK7

DK8

DK9

2005

0,9525

0,9890

0,2004

0,1085

1,0000

0,0403

0,0160

0,0986

1,0000

2006

1,0000

1,0000

0,2397

0,0000

0,8000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3913

2007

0,7034

0,8402

0,2157

0,1475

0,6308

0,1192

0,2137

0,2086

0,2826

2008

0,6177

0,8515

0,0937

0,4283

0,8872

0,2593

0,1442

0,1912

0,6304

2009

0,3012

0,7319

0,0000

0,4063

0,6974

0,2816

0,2409

0,2784

0,5217

2010

0,0000

0,5536

0,0414

0,3979

0,5538

0,3261

0,4145

0,4844

0,6087

2011

0,1318

0,6029

0,0741

0,5979

0,6718

0,4617

0,4733

0,5429

0,5870

2012

0,4921

0,6886

0,2680

0,6538

0,7590

0,4957

0,5326

0,6765

0,8913

2013

0,2385

0,3803

0,4728

0,8612

0,9077

0,5728

0,5470

0,6548

0,7174

2014

0,1552

0,2986

0,5011

0,9865

0,9282

0,6363

0,6860

0,7535

0,5000

2015

0,0676

0,1610

0,5752

0,8081

0,5590

0,6178

0,7257

0,7194

0,1957

2016

0,3168

0,3147

0,5991

0,2206

0,2974

0,2510

0,5446

0,5270

0,1739

2017

0,2832

0,1367

0,7342

0,4828

0,1744

0,5048

0,5990

0,5394

0,0000

2018

0,3757

0,2268

0,7211

0,6856

0,0000

0,7975

0,8111

0,8290

0,2826

2019

0,5649

0,0000

1,0000

1,0000

0,0974

1,0000

1,0000

1,0000

0,1739

Her kriter için eşitlik (4)’te yer alan formül ile hesaplanan kriterler arası doğrusal ilişki
katsayılarından (ƿ!' ) oluşan ilişki katsayıları Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. İlişki Katsayısı Matrisi
Kriterler DK1

DK2

DK3

DK4

DK5

DK6

DK7

DK8

DK9

DK1

1,0000

0,6156

-0,0989

-0,5788

0,2272

-0,4987

-0,5806

-0,5981

0,2073

DK2

0,6156

1,0000

-0,8383

-0,7392

0,6909

-0,8584

-0,9445

-0,8881

0,6230

DK3

-0,0989

-0,8383

1,0000

0,5257

-0,6896

0,7194

0,7909

0,7119

-0,6321

DK4

-0,5788

-0,7392

0,5257

1,0000

-0,1936

0,9192

0,8354

0,8854

-0,1010

DK5

0,2272

0,6909

-0,6896

-0,1936

1,0000

-0,5448

-0,6547

-0,5437

0,7583

DK6

-0,4987

-0,8584

0,7194

0,9192

-0,5448

1,0000

0,9481

0,9551

-0,3262

DK7

-0,5806

-0,9445

0,7909

0,8354

-0,6547

0,9481

1,0000

0,9828

-0,4730

DK8

-0,5981

-0,8881

0,7119

0,8854

-0,5437

0,9551

0,9828

1,0000

-0,3071

DK9

0,2073

0,6230

-0,6321

-0,1010

0,7583

-0,3262

-0,4730

-0,3071

1,0000

Korelasyon katsayıları ve standart sapmalar da dikkate alınarak eşitlik (5) ve (6) yardımıyla her
bir kriterin içerdiği 𝐶! değeri hesaplanmış ve elde edilen değerler Tablo 5’te sunulmuştur.
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Tablo 5. Cj Değerleri
İlişki Katsayısı Matrisi
Kriterler DK1

DK2

DK3

DK4

DK5

DK6

DK7

DK8

DK9

DK1

0,0000

0,3844

1,0989

1,5788

0,7728

1,4987

1,5806

1,5981

0,7927

DK2

0,3844

0,0000

1,8383

1,7392

0,3091

1,8584

1,9445

1,8881

0,3770

DK3

1,0989

1,8383

0,0000

0,4743

1,6896

0,2806

0,2091

0,2881

1,6321

DK4

1,5788

1,7392

0,4743

0,0000

1,1936

0,0808

0,1646

0,1146

1,1010

DK5

0,7728

0,3091

1,6896

1,1936

0,0000

1,5448

1,6547

1,5437

0,2417

DK6

1,4987

1,8584

0,2806

0,0808

1,5448

0,0000

0,0519

0,0449

1,3262

DK7

1,5806

1,9445

0,2091

0,1646

1,6547

0,0519

0,0000

0,0172

1,4730

DK8

1,5981

1,8881

0,2881

0,1146

1,5437

0,0449

0,0172

0,0000

1,3071

DK9

0,7927

0,3770

1,6321

1,1010

0,2417

1,3262

1,4730

1,3071

0,0000

𝜎!

0,3044

0,3259

0,3002

0,3167

0,3179

0,2798

0,2922

0,2892

0,2840

Cj

2,8322

3,3695

2,2548

2,0421

2,8451

1,8708

2,0732

1,9668

2,3432

Son adımda, eşitlik (7) kullanılarak Tablo 6’da yer alan kriter ağırlıkları hesaplanmıştır. En
yüksek ağırlığa sahip kriter en önemli kriter olarak kabul edilmektedir.

Tablo 6. Kriterlerin Önem Ağırlıkları
Kriterler DK1

DK2

DK3

DK4

DK5

DK6

DK7

DK8

DK9

Wj

0,1560

0,1044

0,0946

0,1317

0,0866

0,0960

0,0911

0,1085

0,1311

Tablo 6’da görüldüğü üzere, en yüksek ağırlığa sahip olan kriter 0,1560 değeri ile (Türkiye'de
ikamet eden yurt dışını ziyaret eden ziyaretçi sayısı) DK2 çıkmıştır. En düşük ağırlığa sahip kriter
ise 0,0866 ile (Toplam ziyaretçi sayısı) DK6 kriteri çıkmıştır.

MABAC Yönteminin Uygulaması
CRITIC yöntemi ile elde edilen kriterlere ilişkin ağırlık katsayıları MABAC yöntemine
entegre edilerek Türkiye’nin finansal performansı analiz edilmiştir.
Birinci aşamada, başlangıç karar matrisinin oluşturulması yer almaktadır. CRITIC
yönteminde karar matrisi oluşturulmuş ve Tablo 1’de sunulmuş olan karar matrisi MABAC
yöntemi için de kullanılmıştır.
İkinci aşamada; eşitlik (9) ve eşitlik (10) kullanılarak elde edilen normalize karar matrisi
Tablo 7’de sunulmuştur.
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Tablo 7. Normalize Edilmiş Karar Matrisi
Kriter
Max
Min

DK1
(000)

DK2

DK3

DK4
(000)

DK5

DK6

DK7

DK8

DK9

5.874.520

9.650.512

915

34.520.332

842

51.747.199

80.866.762

211.287.063

3

3.270.947

4.063.180

456

18.593.951

647

23.924.023

33.696.912

90.839.047

3

Normalize Edilmiş Karar Matrisi
Yıllar

DK1

DK2

DK3

DK4

DK5

DK6

DK7

DK8

DK9

2005

0,9525

0,9890

0,2004

0,0110

0,7996

0,1085

1,0000

0,0403

0,0160

2006

1,0000

1,0000

0,2397

0,0000

0,7603

0,0000

0,8000

0,0000

0,0000

2007

0,7034

0,8402

0,2157

0,1598

0,7843

0,1475

0,6308

0,1192

0,2137

2008

0,6177

0,8515

0,0937

0,1485

0,9063

0,4283

0,8872

0,2593

0,1442

2009

0,3012

0,7319

0,0000

0,2681

1,0000

0,4063

0,6974

0,2816

0,2409

2010

0,0000

0,5536

0,0414

0,4464

0,9586

0,3979

0,5538

0,3261

0,4145

2011

0,1318

0,6029

0,0741

0,3971

0,9259

0,5979

0,6718

0,4617

0,4733

2012

0,4921

0,6886

0,2680

0,3114

0,7320

0,6538

0,7590

0,4957

0,5326

2013

0,2385

0,3803

0,4728

0,6197

0,5272

0,8612

0,9077

0,5728

0,5470

2014

0,1552

0,2986

0,5011

0,7014

0,4989

0,9865

0,9282

0,6363

0,6860

2015

0,0676

0,1610

0,5752

0,8390

0,4248

0,8081

0,5590

0,6178

0,7257

2016

0,3168

0,3147

0,5991

0,6853

0,4009

0,2206

0,2974

0,2510

0,5446

2017

0,2832

0,1367

0,7342

0,8633

0,2658

0,4828

0,1744

0,5048

0,5990

2018

0,3757

0,2268

0,7211

0,7732

0,2789

0,6856

0,0000

0,7975

0,8111

2019

0,5649

0,0000

1,0000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0974

1,0000

1,0000

Normalize edilmiş karar matrisindeki her bir değer, eşitlik (11) aracılığıyla CRITIC
yönteminden elde edilen kriter ağırlık değerleri ile çarpılarak ağırlıklandırılmış karar matrisi
elde edilmiştir. Elde edilen ağırlıklı karar matrisi Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 8. Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi
Entropi Yöntemi ile Belirlenen Kriter Ağırlıkları
DK1
0,1311

DK2
0,156

DK3
0,1044

DK4
0,0946

DK5
0,1317

DK6
0,0866

DK7
0,096

DK8
0,0911

DK9
0,1085

DK1
0,1311

DK3
0,1253
0,1294
0,1269
0,1142
0,1044
0,1087
0,1121
0,1324
0,1538
0,1567
0,1644
0,1669
0,1811
0,1797
0,2088

DK4
0,0956
0,0946
0,1097
0,1086
0,1200
0,1368
0,1322
0,1241
0,1532
0,1610
0,1740
0,1594
0,1763
0,1677
0,1892

DK5
0,2370
0,2318
0,2350
0,2511
0,2634
0,2579
0,2536
0,2281
0,2011
0,1974
0,1877
0,1845
0,1667
0,1684
0,1317

DK6
0,0960
0,0866
0,0994
0,1237
0,1218
0,1211
0,1384
0,1432
0,1612
0,1720
0,1566
0,1057
0,1284
0,1460
0,1732

DK7
0,1920
0,1728
0,1566
0,1812
0,1630
0,1492
0,1605
0,1689
0,1831
0,1851
0,1497
0,1246
0,1127
0,0960
0,1054

DK8
0,0948
0,0911
0,1020
0,1147
0,1168
0,1208
0,1332
0,1363
0,1433
0,1491
0,1474
0,1140
0,1371
0,1638
0,1822

DK9
0,1102
0,1085
0,1317
0,1241
0,1346
0,1535
0,1599
0,1663
0,1679
0,1829
0,1872
0,1676
0,1735
0,1965
0,2170

Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi
Kriter
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

DK1
0,2560
0,2622
0,2233
0,2121
0,1706
0,1311
0,1484
0,1956
0,1624
0,1514
0,1400
0,1726
0,1682
0,1804
0,2052

DK2
0,3103
0,3120
0,2871
0,2888
0,2702
0,2424
0,2501
0,2634
0,2153
0,2026
0,1811
0,2051
0,1773
0,1914
0,1560

Bir sonraki adımında Tablo 9’da yer alan sınır yakınlık alanı matrisi eşitlik (12) ve (13)
kullanılarak elde edilmiştir.
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Tablo 9. Sınır Yakınlık Alan Matrisi
Kriter

DK1

DK2

DK3

DK4

DK5

DK6

DK7

DK8

DK9

Gi

0,1815

0,2317

0,1413

0,1369

0,2093

0,1288

0,1502

0,1274

0,1557

Alternatiflerin sınır yakınlık alanına olan uzaklıkları eşitlik (14) yardımıyla hesaplanarak
Tablo 10’da gösterilmiştir.

Tablo 10. Alternatiflerin Sınır Yakınlık Alanına Uzaklık Matrisi
Kriter
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

DK1
0,0745
0,0807
0,0418
0,0306
-0,0109
-0,0504
-0,0331
0,0141
-0,0191
-0,0300
-0,0415
-0,0089
-0,0133
-0,0011
0,0237

DK2
0,0786
0,0803
0,0554
0,0572
0,0385
0,0107
0,0184
0,0318
-0,0163
-0,0291
-0,0505
-0,0266
-0,0543
-0,0403
-0,0757

DK3
-0,0159
-0,0118
-0,0143
-0,0271
-0,0369
-0,0325
-0,0291
-0,0089
0,0125
0,0155
0,0232
0,0257
0,0398
0,0384
0,0675

DK4
-0,0412
-0,0423
-0,0272
-0,0282
-0,0169
-0,0001
-0,0047
-0,0128
0,0163
0,0241
0,0371
0,0225
0,0394
0,0309
0,0523

DK5
0,0277
0,0225
0,0257
0,0418
0,0541
0,0487
0,0443
0,0188
-0,0082
-0,0119
-0,0216
-0,0248
-0,0426
-0,0409
-0,0776

DK6
-0,0328
-0,0422
-0,0294
-0,0051
-0,0070
-0,0077
0,0096
0,0144
0,0324
0,0432
0,0278
-0,0231
-0,0004
0,0172
0,0444

DK7
0,0418
0,0226
0,0064
0,0310
0,0128
-0,0010
0,0103
0,0187
0,0329
0,0349
-0,0005
-0,0256
-0,0375
-0,0542
-0,0448

DK8
-0,0327
-0,0363
-0,0255
-0,0127
-0,0107
-0,0066
0,0057
0,0088
0,0159
0,0216
0,0200
-0,0135
0,0097
0,0363
0,0548

DK9
-0,0455
-0,0472
-0,0240
-0,0315
-0,0211
-0,0022
0,0042
0,0106
0,0122
0,0272
0,0315
0,0119
0,0178
0,0408
0,0613

MABAC yönteminin son adımında, eşitlik (15) ve (16) ile elde edilen Si değerlerine ve işletmelerin
finansal performans sıralamasına ilişkin bulgular Tablo 11’de yer almaktadır.
Tablo 11. Si Değerleri ve Alternatiflerin Sıralaması
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Si
0,0545
0,0264
0,0089
0,0558
0,0019
-0,0412
0,0256
0,0955
0,0786
0,0955
0,0253
-0,0623
-0,0414
0,0271
0,1059

Sıralama
6
8
11
5
12
13
9
3
4
2
10
15
14
7
1

Tablo 11’de yer alan bilgilere göre Türkiye’nin 15 yıllık turizm performansı sıralaması
sonuçlarına göre 2019 yılı en iyi performansa sahip olan yıl, 2016 yılı ise en kötü performansa
sahip yıl olarak tespit edilmiştir.
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SONUÇ
Turizm; geliştiği bölgelerde, döviz girdisi sağlama, ihracat gelirlerini arttırma, istihdamı
çeşitlendirme, vergi gelirlerini yükseltme, bölgesel kalkınma dengesini pozitif etkileme gibi
birçok ekonomik potansiyeli beraberinde getirmektedir. Turizm, Türkiye ekonomisi açısından da
benzer getiriler sebebiyle önemli endüstrilerden biridir. Özellikle Türkiye’nin kültür, inanç, doğa,
gastronomi, sağlık, macera, kış turizmi, etkinlik turizmi, deniz turizmi gibi birçok farklı turizm
çeşidine yönelik yüksek potansiyeli ve bozulmamış doğası, yüksek kaliteli tesisleri, genç ve
dinamik kalifiye personel hacmi, misafirperver yapısı gibi rekabetçi unsurları düşünüldüğünde;
endüstrinin Türkiye coğrafyasının tamamına ve on iki aya yayılması mümkündür. Bu durum
özellikle başka sektörlerde gelişme imkânı olmayan bölgelerin kalkınması, yine bu bölgelerde
istihdam hacminin arttırılması, bölgelerin sahip olduğu ve fiziki olarak ihracı mümkün olmayan
somut ve somut olmayan mirasın gelir getirici bir unsura dönüşmesi, beraberinde bölgesel
kalkınmayla bölge halkı yaşam kalitesinin yükselmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Ancak bu olumlu etkilerin çıkabilmesi için endüstrinin ve endüstri performansının net bir şekilde
analiz edilmesi gerekmektedir. Çünkü ancak bu şekilde uzun dönemli planlar yapılabilecek ve
endüstri ile ilgili doğru gelişim ve yatırım kararları alınabilecektir.
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin 2005-2019 yılları arasındaki turizm performans göstergeleri
dikkate alınarak CRITIC ve MABAC analizleri ile Türkiye’nin turizm performansının en iyi ve
en kötü olduğu yılları belirlemek ve çözüm önerileri sunmaktır. CRITIC analizi ile Türkiye’nin
turizm performans göstergelerinin ağırlık katsayıları belirlenirken; MABAC analizi ile
Türkiye’nin turizm performans değerlendirmesi ve turizm performans göstergelerinin başarı
puanları belirlenmiştir.
CRITIC analizi sonucunda; 2005-2019 yılları arasında Türkiye’nin turizm performansı üzerinde
etkisi en fazla olan turizm göstergesi 0,1560 ağırlık değeri ile Türkiye'de ikamet eden yurt dışını
ziyaret eden ziyaretçi sayısı (DK2) olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin turizm performansı
üzerinde etkisi en az olan turizm göstergesi ise; 0,0866 ağırlık değeri ile Toplam Ziyaretçi Sayısı
(DK6) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. MABAC analizi sonucunda yönteminden elde edilen
bulgulara göre; analiz kapsamına alınan yıllarda Türkiye’nin turizm performansının en başarılı
olduğu yıl 2019 yılı olarak belirlenirken en başarısız olduğu yıl 2016 yılı olarak belirlenmiştir.
2016 yılında Suriye iç savaşı nedeni ile Türkiye’ye gelen mülteciler, Rus uçağının düşürülmesi
sebebiyle yaşanan siyasi kriz, 15 Temmuz darbe kalkışması ve Türkiye’deki terör olayları ayrıca
başta en önemli pazarlarımız olan Rusya ve Almanya gibi ülkeler olmak üzere birçok ülkenin
Türkiye’yi ziyaret edecek vatandaşlarına yaptıkları seyahat uyarıları sebebiyle çok ciddi bir
daralma yaşanmıştır. Ancak Türkiye, yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen bu dönemden sonra
tekrar büyüme ivmesini yakalamıştır. Çünkü Türkiye sahip olduğu turistik potansiyeller, henüz
bozulmamış muhteşem doğası, yeni ve kaliteli tesisleri, dinamik genç nüfusu ile sahip olduğu
hizmet kalitesi ve misafirperver yapısı ile rakipleri karşısında yüksek rekabet gücüne sahiptir ve
bu bağlamda marka değerini her geçen gün arttırmaktadır.
Post modern turizm paradigmasının temel dinamikleri, özgün ve sürdürülebilir ürünler, özel ilgi
turizmi çeşitleri, akıllı sistemlerin turizme entegre edilmesi ve daha bireysel ya da butik turizm
anlayışının gelişmesi olarak sıralanabilir. Turizm eğiliminde gerçekleşen bu değişimler açısından
Türkiye sahip olduğu köklü tarih ve kültürel zenginlikler, doğa, sağlık, gastronomi, inanç gibi
farklı turizm çeşitleri ile güçlü bir imaja ve yüksek bir potansiyele sahiptir. Dünya ya paralel
olarak Türkiye içinde rekor yıl olarak tamamlanan 2019’daki istatistikî veriler de yukarıda
sıralanan dinamikleri doğrular niteliktedir. Türkiye’nin turizm performansının arttırılması için,
alternatif turizm türlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi çok önemlidir. Çünkü kitlesel mantıkla
gerçekleşen tatil turizmi hem belirli bölgelerde yığılma hem de belirli bir sezona sıkışma
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sorununu beraberinde getirmektedir. Ayrıca bu durum taşıma kapasitelerini zorlar niteliktedir
ve bu da sürdürülebilir mantıktan uzaklaşmak anlamına gelir. Türkiye tatil turizminde yüksek
gelir grubundaki pazar payını arttırmak üzere politikalar geliştirmelidir. Kaldı ki bu bağlamda
rekabet gücü de yüksektir. Ayrıca turizmin farklı bölgelerde de gelişmesi ve tüm yıla yayılması
için alternatif turizm türlerinin desteklenmesi önem arz etmektedir. Çünkü turizm post modern
dinamikler doğrultusunda özel ilgi türlerine doğru evirilmektedir. Yine Türkiye’nin bu açıdan
da evirilme potansiyeli oldukça yüksek düzeydedir.
Araştırma bulguları bir bütün olarak ele alındığında ülkelerin turizm performanslarının birçok
farklı dış faktörden hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilendiği sonucunu vermektedir.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre 2016 yılında Türkiye’nin turizm performansının
düşük olması söz konusu yılda ülkemizde yaşanılan siyasi olumsuzlukların turizm verilerine
yansımasının bir nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. 2019 yılında ise birçok ülkede olduğu gibi
Türkiye’de de turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik devlet teşvikleri ve politikaların etkili
olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Araştırmanın daha genel sonuçlarla desteklenmesi için;
farklı ülke gruplarında gerçekleşen savaş, kriz, siyasi, politik ve terör gibi makro düzeydeki
olumsuz faktörlerin yaşanıldığı yıllar dikkate alınmak suretiyle, bu faktörlerin ülkelerin turizm
performansları üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Aynı
şekilde ülkelerin turizm gelirlerini veya yabancı ziyaretçi sayılarını arttırmak üzere; hazırlamış
oldukları turizm politikalarının, belirlenen yıllar içerisinde turizm performansları üzerinde
olumlu etki oluşturup oluşturmadığının da araştırılması önem taşımaktadır. Bu gereklilik
uluslararası turizm literatürüne katkı sağlamak açısından da oldukça önemlidir. Bu yönüyle
araştırmanın ülkelerin turizm performanslarının analizinde farklı örneklem, farklı performans
göstergeleri ve farklı analiz yöntemi kullanılarak gelecekte yapılması planlanan araştırmalara
referans olacağı düşünülmektedir.
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Öz
Dünya nüfusunda meydana gelen artışlar nedeniyle oluşması muhtemel gıda kaynaklı sorunları,
üretim maliyetlerini ve süresini minimize edecek farklı gıda kaynaklarına yönelme ihtimalini
doğurmuştur. Yenilebilir böceklerin üretim maliyetlerinin ve bir porsiyon için ihtiva ettiği
protein oranının mevcut protein kaynaklarından yüksek olması, çevreye daha az zarar vermesi,
küçük alanlarda üretim yapılabilmesi olası bir gıda sorununda bir seçenek olduğu kanaatini
oluşturmakata aynı zamanda, günümüz gastronomi trendleri kapsamında yer almaktadır.
Çalışmanın amacı, Kıbrıs toplumunun yenilebilir böceklere karşı algılarının belirlenmesi
hedeflenmiştir. Araştırma nicel bir araştırma olup Kıbrıs adasında yaşayan 450 katılımcıdan
anket yolu ile veriler toplanmış ve SPSS-22 programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti toplumlarının yenilebilir böceklere karşı
algılarının cinsiyete, eğitim düzeyine, kişilik özelliğine, göre anlamlı farklılıkları barındırdığı
tespit edilmiş. Değerlerin belirginleşmesi amacıyla t testi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan toplumun yenilebilir böceklere karşı algılarının, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan toplumlara göre pozitif ağırlıklı olduğu sonucuna varılmıştır.
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Abstract
Food-related problems that may occur due to the increases in the world population have led to
the possibility of turning to different food sources that will minimize production costs and time.
The fact that the production costs of edible insects and the protein content for a portion are higher
than the existing protein sources, causing less damage to the environment, producing in small
areas create the opinion that it is an option in a possible food problem, and it is also within the
scope of today's gastronomy trends. The aim of the study was to determine the perceptions of the
Cypriot society towards edible insects. The research is a quantitative study and data were
collected from 450 participants living on the island of Cyprus through a questionnaire and
analyzed in the SPSS-22 program. As a result of the research, it has been determined that the
perceptions of the Turkish Republic of Northern Cyprus and the Republic of Cyprus societies
towards edible insects have significant differences according to gender, education level,
personality traits. In order to clarify the values, t test was applied. As a result of this analysis, it
was concluded that the perceptions of the society living in the Republic of Cyprus towards edible
insects are positively weighted compared to the societies living in the Turkish Republic of
Northern Cyprus.
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GİRİŞ
Gastronomi terimi Yunanca kökenli olan “gastro” ve “nomos” kelimelerinin birleşmesiyle
oluşmuştur. Bu kelimelerin Türkçe karşılıkları “mide ile alakalı” (gastro), ve “kural anlamı”
(nomos) şeklindedir. Tam anlamıyla gastronomi kelimesinin oluşumu “nomos” kelimesinin
farklılaşması ile gerçekleşmiştir (Demir, 2020). İnternet, sosyal ağlar ve televizyonlarda devamlı
karşımıza çıkan bu kavram temelde Fransızca kökenlidir ve Türkçe diline yeni girmiştir. Türk
Dil Kurumu sözlüklerinde “sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş lezzetli mutfak, yemek yeme
düzeni ve sistemi” ile “yemeği iyi yeme merakı” olarak iki tanımla açıklanmaktadır (Türk Dil
Kurumu, 2020). Gastronomi teriminin ilk kullanıldığı kaynak Fransa’da 1801 yılında yazılmış
olan bir şiirin başlığıdır (Scarpato, 2002). Gastronomi kelimesinin ortaya çıkışı ve kullanıldığı ilk
kaynağı biliyor olsakta, tanımı zor yapılan bir terimdir. Öyleki Yunan dilinden ortaya çıkmış
olduğu bilgisi etimolojik açıdan yetersiz kabul edilmektedir. İş faaliyeti olarak inceleyecek
olursak gastronominin henüz yeni olması, ilgisinin akademik camia tarafından sorgulanmasına
sebep olmaktadır (Kurgun ve Özşeker, 2016).
Turizm’in sektörel olarak ülkelere yüksek girdiler sağlaması ve sektörel anlamda devamlı
gelişim, değişim göstermesi, tüm ülkelerin gerçekleşen değişimlere uyum sağlamasını ve ön ayak
olma çabalarını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan alternatif turizm kavramının bir
parçası olan gastronomi turizminin kavramsal olarak iyi anlaşılması gerekmektedir.
Gastronominin henüz yeni bir terim olduğu ve ilk kez 1983 yılında gastronomi ve turizm
kavramlarının beraber kullanıldığı gözlemlenmiştir (Mehmet and Gülçin, 2015). Bir tüketim
çeşidi olmayan turizm kavramı, dünyadaki malzeme ve ürünün tüketimine yardım eden bir
araçtır. Bu tanımlama ile, yerel bir mutfağa ait olan ürünün tüketiminde, turizmin bir araç olduğu
kabul edilebilir (Kurgun ve Özşeker, 2016).
İleri dönemlerde 9 milyara çıkması ihtimal olarak görülen dünya nüfusunun beraberinde gıda
kaynaklı sorunları da başlatacağı belirtilmektedir. Bu durumun gıda politikalarında zorunlu
değişime sebep olacağı bildirilmektedir. Bu değişimler kapsamında protein kaynağı açısından
oldukça zengin kabul edilen yenilebilir böceklerin dolaylı ya da doğrudan insanların
tüketebilecekleri bir gıda kaynağı olarak tüm dünya da üretilebilecekleri düşünülmektedir
(Demir, 2020). Böcek yeme eylemi “entomofaji” olarak anlatılmaktadır. Bu terim Avrupa
ülkelerinde henüz yeni olarak tanımlanabilir, bazı Fransız kaynaklarında entomofaji teriminin
1810 yılında kullanıldığı bilinmektedir. Geçmişe dönük yapılan araştırmalar incelendiğin de
konu hakkında 2011-2015 yıllarında toplam 49 makale yazılmışken, bu sayı 2016-2017 yıllarında
50 makaleye ulaşmıştır, (Zielinska, Karas, Jakubezyk, Zielinsk, Baraniok, 2018). Entomofaji
insanların yiyecek elde etmek amacıyla avlanmaya başlamasından önce, yani antik dönemden
beri bir besin kaynağı olarak tüketilmektedir. (Puzari, 2020). Yenilebilir böcekler tropikal
bölgelerde daha fazla tüketilmektedir. Bunun sebebi tropikal iklimlerin sıcak kuşak iklimleri
sınıfında yer alması ve böcek türü popülasyonun ihtiyaç duyduğu ılıman yapı ile doğrudan
ilişkili olmasıdır. İlgili bölgelerde yaşayan yenilebilir böcek popülasyonun fazla olması, bu
bölgelerde yaşayan insanların tüketim kalıplarını etkilemektedir. Batı dünyasında sağlık riskleri
ile ilişkilendirilmeye müsait bir algıya sahip olan yenilebilir böcek kavramı, tropikal bölgelere
bakıldığında mutfak kültürünün bir parçası olmayı başardığı görülmektedir (Lalanne, Alvarez,
Castro, 2019). Yenilebilir böceklerin Avrupa toplumlarında insanların tüketildiği bir gıda olarak
kullanımına ilişkin kanıtlara, Roma ve Eski Yunan edebiyatlarında rastlanmakta olsa da bu
konuda oluşturulmuş rapor sayısı oldukça azdır. Bu raporlar incelendiğinde toplumların sadece
şiddetli gıda sorunları yaşadığı dönemde tüketim gerçekleştirdiği görülmektedir (Food-Info,
2021). 2012 yılı itibari ile dünya çapında 1900 ‘den fazla böcek türü, gıda olarak belirtilmiştir
(Feng, Chen, Zhao, Sun, Wamg, Chen, Wen, 2018). Dünya genelindeki hayvan popülasyonun
%90’lık bölümünü oluşturan böceklerin, yenilen ve yenilmeyen türlerinin toplamı 1.000.000’dur
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(Sobutay, 2016). Yenilebilir böcek türlerinin tam sayıları çeşitli sebeplerle henüz tam bir netlik
kazanabilmiş değildir. Konu hakkında geniş bir kültüre sahip olan ülkelerden biri Çin Halk
Cumhuriyeti’dir. Eski dönemlerde yaşayan Çinli insanların ipek böceği ürettikleri ve ipek böceği
pupalarını tükettikleri bilinmektedir. İnsanların yiyecek kültürlerinde, avlanma ve çiftlik kurmak
gibi kavramların oluşması ile, yenilebilir böceklere olan rağbetin azaldığı görülmektedir, Çinli
insanlar bu yiyecek türünü günümüze kadar kültürel bir miras olarak taşımayı başarmışlardır.
Eski Çin edebiyat esrelerinde, yenilebilir böcek türleri ile ilgili örneklemelere ve çeşitli pişirme
tekniklerine de yer verildiği tespit edilmiştir (Feng vd., 2018).
Bu çalışma gastronomi turizmi kapsamında Kıbrıs toplumunun yenilebilir böceklere karşı
algılarının belirlenmesi amaçıyla yapılmış, gastronomi turizminin dünyadaki gelişimi ve
uygulamalarına yer verilmiş olup, yenilebilir böcek kavramının tanımı, yaygınlığı, türlerin
tanımlamaları gibi konular derlenerek yenilebilir böcek faaliyetlerinin ekonomik etkileri, sosyal
etkileri, çevresel etkileri, alerjen riskleri ve gıda analizleri incelenmiştir. Kıbrıs adasında
gerçekleşen gastronomi turizmi kapsamında Kıbrıs halkının yenilebilir böceklere bakış açısı
hakkında bulgular ayrıntılı bir biçimde aktarılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma bulguları
çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu temele dayanılarak yapılmış olan çevirim içi internet ağı
destekli anket çalışmalarından toplanan verilerin, SPSS-22 analiz sonuçlarına yer verilmiş ve tez
hipotezleri sorgulanmıştır. Çalışmanın beşinci bölümünde, uygulanan araştırma yönteminde
elde edilen verilerin sonuçları derlenmiş olup Kıbrıs toplumunun Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde yaşayan toplumların ve Güney Kıbrs Rum Yönetiminde Yaşayan toplumların
bakış açıları ayrı ayrı sonuçlandırılmış ve farklılıklar aktarılmıştır. Kıbrıs toplumunun yenilebilir
böceklere karşı algılarını ne yönde olduğu anlatışmış ve bu algılara yönelik önermelere yer
verilmiştir.

LİTERATÜR
Çalışmanın bu bölümü, konuya ilişkin genel tanımlamaları ve teorik bilgileri içermektedir. Bu
kapsamda, ilk olarak gastronomi turizmine yönelik tanımlamalara yer verilmiş, ardından
ağırlıklı bir biçimde yenilebilir böceklere yönelik çalışmalar incelenmiş, önemli bilgiler
derlenerek bir araya getirilmeye çalışılmıştır.

Gastronomi Turizmi Kapsamında Yenilebilir Böcekler
Entamoloji yani böcek bilimi (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2020) ile doğrudan ilişkili olan
entamofoji son dönemlerde gastronomi trendleri arasında yer almayı başarmış ve konu ile alakalı
birçok çalışma yapılmıştır. Böcek yeme faaliyeti dünya çapında yaklaşık 113 ülkede
gerçekleşmektedir (Kouřimská ve Adámková, 2016). İngiltere’de faaliyet gösteren yenilebilir
böcek çiftliklerinin ülkeye gelen turistler tarafından ziyaret edildiği ve bu tesislere gelen
ziyaretçilere yenilebilir böceklerin pişirilme teknikleri de gösterilmekte ve öğretilmektedir
(www.atlasobscura.com). Meksika, Avusturalya ve Kore’de faaliyet gösteren bazı restoranların
varlığı, turistik açıdan merak uyandıran bir konu olmaya başlamış ve bu retoranlara olan ilgilin
devamlı arttığı kaydedilmiştir. Yenilebilir böcekler konusunda uzmanlaşmış şeflerinde
(entomachef), bu alanda yenilikçi faaliyetler gerçekleştirmeleri, son dönemde entamofajiye olan
ilginin artmasını sağlamıştır (Hwang ve Chohe, 2020).
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Yenilebilir Böcek Kavramı
Roman Shapla’nın 2012 yılında Health and Nutrition dergisine verdiği “Daimi Yiyecek Kaynağı
Yenilebilir Böcekler” isimli çalışmasında, deneyimlediği bir anısını şu şekilde aktarmaktadır.
Bahçede bir grup çocuğun oyun oynadığına şahitlik eden Shapla çocukların heycanla yanına
geldiklerini, çok leziz bir şey bulduklarını söylemeleri üzerine shapla bu leziz şeyin ne olduğuna
bakmış ve karınca olduğunu gördüğünde şaşkınlığını gizleyememiştir.
Dünya genelinde 2 milyara yakın bireyin böcek tükettiği bilinmektedir. Böceklerin tüketilmesi
toplumumuzda kulağa pek hoş gelmiyor olsa da, aslında birçok avantaj barındırıyor. Bu
avantajların başında bünyelerinde barındırdıkları protein, vitamin ve minerallerin oldukça fazla
olması örnek olarak gösterilebilir. Bir büyükbaş hayvanın tüketilebilecek büyüklüğe erişmesi
aylar hatta yıllar alırken bir yenilebilir böceğin tüketim büyüklüğüne gelmesi haftalar
sürmektedir. doğal ortamlarından da toplanarak ticareti yapılan yenilebilir böcekler çiftliklerde
de üretilebilmektedir. Günümüzde yenilebilir böceklerin tropikal ve subtropikal iklimlerdeki
boyutları ile diğer bölgelerdeki boyutlarında farklılıklar olduğu bilinmektedir. Bu konu
yenilebilir böceklerin tüketim destinasyonunu dolaylı yönden etkilemektedir. Bu etkileşim
Avrupa toplumlarının yaşadığı iklim yapılarında yetişen böceklerin Asya, gibi tropik iklimlerde
yetişen böceklerden çok daha küçük olması ve tüketim açısından yetersiz oluşudur. Çinde 2000
yıl öncesinde dahi tüketildiğine dair kanıtlar bulunan yenilebilir böceklerin günümüzde
tüketimleri ile ilgili yasalar yetersizdir.
Yenilebilir böcekler ile ilgili yapılan çalışmalar, 2003 yılından itibaren yoğunluk göstermeye
başlamıştır. Bu konu ile ilgili hazırlanan raporlar son dönemlerde oldukça fazladır. Tüm bu
çalışmalar ve raporlarda yenilebilir böceklerin ihtiva ettikleri protein, vitamin ve amino asitlerin
oldukça yüksek olduğu bildirilmektedir. Dünya üzerinde var olan bazı toplumların 1900 tür
böceği doğrudan ya da dolaylı olarak tükettikleri bilinmektedir. Bu toplumların en en fazla böcek
tüketenleri Afrika, Amerika, Avusturalya ve Asya toplumları olduğu görülmektedir (Feng vd.,
2018).

Yenilebilir Böceklerin Sınıflandırması
Yenilebilir böceklerin sayısı oldukça fazladır, fakat türler özelliklerine ve sınıflarına göre
ayrılmışlardır. Ait oldukları şube eklembacaklılardır. Eklembacaklılar omurgasız canlıların en
büyük şubesini oluşturmaktadır. Bu şubeye ait alt türler altı bacaklılar, çok bacaklılar, kabuklular
ve soyu tükenmiş olan trilobitlerdir (www.wikipedia.org). Altı bacaklılar böcek (insecta) ve
içtençeneliler (entognatha) sınıfına ait türleri (www.wikipedia.org), çok bacaklılar çiyanlar
(chilopoda), kırkayaklar (diplopoda) gibi sınıflara ait türleri içermektedir (www.wikipedia.org).
Kabuklular ise brachiopoda, phyllopoda, sarsostraca gibi sınıflara ait türleri içermektedir
(www.wikipedia.org). Örneğin insanlar tarafından severek tüketilen karides, kabuklular türleri
arasında yer almaktadır. Araştırma konusu olan yenilebilir böcekler ise altı bacaklılar türüne ait
sınıflardan oluşmaktadır. Dünyadaki en fazla türe sahip bu canlılar dünyanın her yerinde
bulunmaktadırlar. Böcek kelimesi, Türkçede insecta türleri için yoğun olarak kullanılmakta
ancak eklem bacaklılar içinde kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanım yoğun olarak halk dilinde
görülmektedir. Böcek kelimesi kural olarak karasal hayvanları kapsıyor olsa da denizlerin dibi
gibi pek çok ekosisteme uyum sağlayan türler içinde kullanılmaktadır (www.wikipedia.org).
Dünyada tüketimi gerçekleşen böcek takımları şu şekildedir;
a. Coloeptera: Boyları 1 mm - 15 cm arası olan,vee n geniş popülasyona sahip olan böcek
türleridir.; dünyada belirlenen 350.000 türe sahiptirler (www.wikipedia, 2020).
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b. Lepidoptera: Pul kanatlılar veya kelebekler takımının kanatlılarına verilen genel isimdir ve
150.000 türe sahiptirler (www.wikipedia, 2020).
c. Hymanoptera: Karıncalar ve eşek arılarına verilen genel isimdir ve 150.000 kadar türü
bilinmektedir. Soyu tükenen 200.000 tür vardır (Karaman, 2019).
d. Hemiptera: Tahtakuruları gibi böcek türlerine verilen genel isimdir. Pis koku çıkarmaları ile
rahatça tespit edilebilmektedirler. Her zaman dört kanatlıdırlar ve dünyanın her yerine
yayılmışlardır (www.wikipedia, 2009).
e. Orthoptera: Genellikle tropikal bölgelerde yaşayan bir böcek türü olup, çekirge ve kriketlere
verilen genel isimdir (www.wikipedia, 2020).
f. Isoptera: Termitlere verilen genel bir isimdir. Tropiklerde ve subtropik ortamlarda odunlar ve
organik diğer tüm maddelerle beslenmektedirler. Beslenmelerini gece vakitlerinde
tamamlamaktadırlar ve dünya da yaklaşık 3000 türü bilinmektedir. En fazla görüldükleri
destinasyonlar Afrika Kıtası’dır (www.wikipedia, 2018).
g. Odonata: Dünyanın her yerine dağılmış ve yaklaşık 5000 türü olan bir sinek grubudur.
Yusufçuklar ve kız böceklerinin ait olduğu bu sınıf, yaşamlarının büyük bir kısmını suda
geçirirler (www.wikipedia, 2020).
h. Diptera: İki kanatlılar ya da çift kanatlı sineklere verilen genel isimdir. Bu sinekler sivrisinek,
karasinek, tatarcık ve büvelek isimleriyle de bilinmektedir. Dünya genelinde 120.000 türü
bilinmektedir (Demirsoy, 2020).
ı. Blattaria: Hamamböceklerine verilen genel isimdir ve yaklaşık 4500 türü bulunmaktadır. Çok
farklı ortamlara adapte olup yaşayabilmektedirler, 300 milyon yıldan beri dünyada var oldukları
bilinir (www.wikipedia, 2020).
i. Ephemeroptera: Mayıs sineği ve bir gün sineği olarak bilinen kısa yaşamlı sineklere ait genel
isimdir. Her dişi yaklaşık 4000 yumurta bırakır ve yumurtalama işleminin sonunda, erkekler ise
çiftleşmenin hemen ardından ölür (www.wikipedia, 2020). Çalişma içerisinde dünya genelinde
yenilebilir bazı böcek türleri hakkında bilgiler yer almakta olup, henüz tüketildiğine dair kanıt
olmayan türlere yer verilmemiştir.
Yapılan araştırmalar sonrasında, yenilebilir böceklerin tüketildiği ve kayıt altına alındığı
destinasyonların sırasıyla Angola, Nijerya, Güney Afrika, Kongo, Sudan, Zaire, Malezya,
Zimbabve, Gana, Kuzey ve Orta Avustralya, Papua Yeni Gine, Çin, Hindistan, Tayland,
Filipinler, Malavi, Ekvador, Japonya, Meksika ve Kolombiya olduğu görülmektedir (Bukkens,
1996). Asya ve Afrika kıtalarında insan tüketiminin bir parçası olan ve bazı Avrupa ülkelerinde
de yem üretimi amacıyla çiftliklerde yetiştirilen yenilebilir böceklerin, tüketildikleri ülkelerde bir
mutfak kültürü olarak benimsendikleri söylenebilir. Yenilebilir böcekler, Tayland, Çin ve
Japonya da çeşitli gastronomi festivallerinin de ana unsurunu oluşturmaktadır (Rahem vd.,
2019). Yenilebilir böcekler üzerine faaliyet gösteren restoranların sayısı her geçen gün
artmaktadır. Bu tip restoranların popülaritesi her geçen gün yükselmektedir. Mesela
Avusturalya’da faaliyet gösteren yenilebilir böcek restoranlarının diğer restoranlara göre daha
fazla müşteri tarafından ziyaret edildiği bilinmektedir. Örneğin şef Blackburn Avusturalya’ da
yenilebilir böcek restoranı sahibidir ve hazırladığı yemeklerde yenilebilir böcekleri kullanmaya
başladığından beri popülaritesi önemli ölçüde artmıştır. Şef Blackburn yenilebilir böcekleri
kullanarak yeni bir kek üreterek bir çok yıldızlı şef tarafından takdir görmüştür (Hwang, ve
Chohe, 2020). Kısacası dünya genelinde yenilebilir böceklere karşı gerçekleşen popüler
yaklaşımlar bu alanda faaliyet gösteren restoranların ve şeflerin de popüler olmasına sebep
olmuştur. Geleceğin gıda ürünü olan yenilebilir böcekler aynı zamanda günümüz gastronomi
trendleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, yenilebilir böcekler’e Kıbrıs toplumunun bakış
açısını inceleyen bu çalışma ile literature katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
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YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı geleceğin gıda maddeleri ve günümüz turizm gastronomi trendleri arasında
bulunan yenilebilir böcekler üzerine diğer ülkelerde yapılan araştırmaların Kıbrıs toplumunda
uygulanabilirliği yönünden farkındalık oluşturmak, ileri dönemlerde yapılacak olan
araştırmalara yol gösterici, aynı zamanda destek olmaktır. Aynı zamanda, Kıbrıs’ta yaşayan
toplumların yenilebilir böcek tüketim algısını tespit edilmesidir. Araştırmanın alt amaçlarında
ise, yenilebilir böcek tüketim algısının demografik değişkenler kapsamında incelenmesi yer
almaktadır. Bu kapsamda, araştırma nicel araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmıştır.
Araştırma sürecinde test edilen hipotezler şunlardır:
H1: Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı, yaşanılan yere göre anlamlı
düzeyde farklılık göstermektedir.
H2: Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı, cinsiyete göre anlamlı
düzeyde farklılık göstermektedir.
H3: Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı, yaş grubuna göre anlamlı
düzeyde farklılık göstermektedir.
H4: Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı, eğitim durumuna göre anlamlı
düzeyde farklılık göstermektedir.
H5: Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı, aylık gelire göre anlamlı
düzeyde farklılık göstermektedir.
H6: Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı, kişilik türüne göre anlamlı
düzeyde farklılık göstermektedir.
H7: Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı, tüketilen hayvansal protein
türüne göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.
Yapılan araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma evren ve örneklemini
Kıbrıs adasında yaşayan 450 katılımcıdan oluşmaktadır. Bu katılımcıların 232’si Kuzey Kıbrıs’ta
yaşayan toplumlar, diğer 218’i ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan toplumlardan oluşmaktadır.
Ancak 50 anket katılımcısının doldurduğu formların eksik ve hatalı doldurulması sebebiyle 400
anket incelemeye alınmıştır.
Çalışmada elde edilen verileri toplamak amacıyla 7 bölümden oluşan anket formundan
yararlanılmıştır. Anketin birinci bölümünde araştırma gönüllü katılım formuna yer verilmiştir.
Anket katılımcılarına çalışmanın konusu, amacı ve esasları aktarılmıştır. İkinci bölümde
katılımcılara anketin konusu hakkında bilgi paylaşılmıştır. Üçüncü bölümde araştırma
katılımcılarının yenilebilir böcekler ile ilgili bilgi sahibi olmadığı düşüncesine bağlı kalınarak
böcek ve diğer bazı protein kaynaklarının besin içerikleri paylaşılmıştır. Dördüncü bölümde
araştırma katılımcılarının demografik özelliklerini ölçmeyi amaçlayan sorulara yer verilmiştir.
Beşinci bölümde anket katılımcılarının beslenme şekillerini anlayabilmek amacı taşıyan dört
soruya yer verilmiştir bu sorularda Cicatiello ve arkadaşlarının 2016 yılında güncelleştirdiği gıda
tüketim davranışları ölçeği kullanılmıştır. Altıncı bölümde katılımcıların Cicatiello ve
arkadaşlarının 2016 yılında güncellediği entomofajiye karşı tutumlar ölçeğinden faydalanarak
dört soru sorulmuştur. Yedinci bölümde gıda tüketim durumlarının ölçülmesi amacıyla 13
ifadeye yer verilmiş ve bu ifadelerde beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Anketin oluşturulmasında
Karaman, 2019’un çalışmasından yararlanılmıştır. Anket Türkçe olarak hazırlanmış, alanında
uzman kişiler tarafından Yunanca diline birebir çeviri yapılmıştır.
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Hazırlanan anket formu Kıbrıs destinasyonunun genelinde olmak kaydı ile 27 Ekim ile 27 Kasım
2020 tarihlerinde uygulanmıştır. Araştırmacıların belirlenmesinde gönüllülük esasına
dayanılmıştır. Verilerin toplanma aşaması ilgili dönemin salgın bir hastalık türünün tüm
dünyada ve Kıbrıs destinasyonunda etkili olması sebebiyle online ortamda gerçekleşmiştir. Bu
bağlamda Google Formlar aracılığı ile internat ağı üzerinden hazırlanan anket Facebook,
İnstagram isimli iki sosyal ağ platformunda reklam şeklinde yayınlanmış, yayınlanan reklamlar
sadece Kıbrıs destinasyonunda gösterilmiştir. Ayrıca anket Whatssap gruplarında da
paylaşılmıştır.
Toplanan veriler SPSS-22 programında analiz edilmiştir. Yapılan analizler, bulgular ve
hipotezlerin sınanması olmak üzere iki başlık halinde incelenmiştir. Bulgular bölümünde,
katılımcıların demografik özellikleri, gıda tüketim durumları ve yenilebilir böcek tüketim
durumların ilişkin frekans ve yüzde değerlerine yer verilmiştir. Ayrıca, katılımcıların yenilebilir
böcek tüketim algısına yönelik minimum değer, maksimum değer, aritmetik ortalama ve
standart sapma değerleri sunulmuştur. Ek olarak, çarpıklık ve basıklık değerleri referans alınarak
araştırma verilerine ait normallik kontrolleri paylaşılmıştır.
Hipotezlerin sınanması bölümünde, araştırma amacı kapsamında geliştirilen hipotezlerin test
edilmesine ilişkin analiz sonuçları rapor edilmiştir. Katılımcılardan toplanan veriler normal
dağılım gösterdiği için araştırma hipotezlerinin sınanmasında parametrik analiz yöntemleri
kullanılmıştır. Bu analizlerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti
vatandaşları hem kendi içlerinde hem de birbirleri ile kıyaslanmıştır. Bu bağlamda, katılımcıların
yenilebilir böcek tüketim algısı, cinsiyete göre incelenmesi bağımsız gruplar t testi; yaş grubu,
eğitim durumu, aylık gelir ve kişilik türlerine göre incelenmesi tek yönlü anova ile yapılmıştır.
Bu bağlamda yapılan araştırma bir aylık süreyi kapsamıştır. Küresel çapta meydana gelen Covid19 pandemisi, ayrı iki toplumlu Kıbrıs destinasyonunda, katılımcılar ile yüzyüze görüşmeyi
engellemiştir. Bu sebeple araştırma internet üzerinden yapılmıştır. Çalışmanın internet
üzerinden yapılması, çeşitli sosyal medya şirketlerinden destek alınmasını zorunlu kılmış ve bu
sebeple sosyal medya sitelerinde reklam yayınları yapılmıştır. Yapılan reklam yayınlarının
maliyetleri dövizde meydana gelen yükselişler sebebiyle artış göstermesine bağlı olarak 450 kişi
ile sınırlandırılmıştır.
Bu araştırmada kullanılan verilerin toplanabilmesi için gerekli olan etik kurul izin belgesi Doğu
Akdeniz Üniversitesi Etik Kurulu 18.10.2021 tarihi ve 21 karar/sayı numarası ile alınmıştır.

BULGULAR
Bu araştırma, Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketimi algısını tespit edebilmek
için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nden olmak üzere 400 katılımcıdan
toplanan veriler ile yürütülmüştür. Katılımcıların demografik bilgileri, gıda tüketim durumları
ve yenilebilir böcek tüketim durumlarına ilişkin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış olup
ulaşılan bulgular aşağıda rapor edilmiştir.
Tablo 1’e göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcıların %64.5’i kadın ve
%35.5’i ise erkektir. Ayrıca, katılımcıların %23’ü 18-24 yaş, %45’i 25-31 yaş, %9.5’i 32-38 yaş, %8’i
39-44 yaş ve %14.5’i ise 45 yaş ve üzerinde yer almaktadır. Bunula birlikte, katılımcıların %9’u
ilköğretim, %19.5’i lise, %47.5’i üniversite ve %24’ü ise lisansüstü programlardan mezundur. Ek
olarak, %40.5’i 3750 TL ve altı, %17.5’i 3751-4500 TL, %13’ü 4501-5000 TL, %11.5’i 5001-6500 TL
ve %17.5’i ise 6501 TL ve üzerinde aylık gelire sahiptir. Son olarak, %12.5’i dışadönük, %3.5’i
nevrotik (güvensiz), %16.5’i yumuşak başlı, %38’i deneyime açık ve %29.5’i ise sorumlu kişilik
özelliğine sahiptir.
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Kuzey Kıbrıs

Cinsiyet

Yaş Grubu

Eğitim
Durumu

Aylık Gelir

Kişilik
Özelliği

Güney Kıbrıs

f

%

f

%

Kadın

129

64.5

106

53.0

Erkek

71

35.5

94

47.0

18-24 yaş

46

23.0

41

20.5

25-31 yaş

90

45.0

91

45.5

32-38 yaş

19

9.5

25

12.5

39-44 yaş

16

8.0

20

10.0

45 yaş ve üzeri

29

14.5

23

11.5

İlköğretim

18

9.0

25

12.5

Lise

39

19.5

32

16.0

Üniversite

95

47.5

98

49.0

Lisansüstü

48

24.0

45

22.5

3750 TL ve altı/1000 Euro ve altı

81

40.5

76

38.0

3751-4500 TL/1001-2000 Euro

35

17.5

29

14.5

4501-5000 TL/2001-3000 Euro

26

13.0

21

10.5

5001-6500 TL/3001-400 Euro

23

11.5

40

20.0

6501 TL ve üzeri/4001 Euro ve
üzeri

35

17.5

34

17.0

Dışadönük

25

12.5

24

12.0

Nevrotik (Güvensiz)

7

3.5

16

8.0

Yumuşak Başlı

33

16.5

32

16.0

Deneyime Açık

76

38.0

79

39.5

Sorumlu

59

29.5

49

24.5

200

100

200

100

Toplam

Tablo 1’e göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcıların %53’ü kadın ve %47’si ise erkektir.
Ayrıca, katılımcıların %20.5’i 18-24 yaş, %45.5’i 25-31 yaş, %12.5’i 32-38 yaş, %10’u 39-44 yaş ve
%11.5’i ise 45 yaş ve üzerinde yer almaktadır. Bunula birlikte, katılımcıların %12.5’i ilköğretim,
%16’sı lise, %49’u üniversite ve %22.5.’i ise lisansüstü programlardan mezundur. Ek olarak, %38’i
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1000 Euro ve altı, %14.5’i 1001-2000 Euro, %10.5’i 2001-3000 Euro, %20’si 3001-4000 Euro ve %17’si
ise 4001 Euro ve üzerinde aylık gelire sahiptir. Son olarak, %12’si dışadönük, %8’i nevrotik
(güvensiz), %16’sı yumuşak başlı, %39.5’i deneyime açık ve %24.5’i ise sorumlu kişilik özelliğine
sahiptir.

Tablo 2. Katılımcıların Gıda Tüketim Durumları
Kuzey Kıbrıs

Tüketilen
Hayvansal
Protein

f

%

f

%

Et

105

52.5

51

25.5

Süt

16

8.0

39

19.5

Mandıra

12

6.0

23

11.5

Yumurta

54

27.0

35

17.5

Balık

13

6.5

52

26.0

Fiyat

31

15.5

31

15.5

120

60.0

111

55.5

5

2.5

5

2.5

23

11.5

31

15.5

Ürünün Yeniliği

21

10.5

22

11.0

Hiçbir Zaman

3

1.5

9

4.5

Bazen

61

30.5

68

34.0

Genellikle

94

47.0

83

41.5

Her Zaman

42

21.0

40

20.0

Hiçbir Zaman

19

9.5

20

10.0

119

59.5

126

63.0

50

25.0

44

22.0

12

6.0

10

5.0

200

100.0

200

100.0

Damak Zevki
Gıda
Ürününü
Hazırlık Süresi
Tercih Etme
Nedeni
Besin Değerleri

Organik
Gıda
Tüketme
Sıklığı

Etnik Gıda Bazen
Tüketme
Genellikle
Sıklığı
Her Zaman
Toplam

Güney Kıbrıs

Tablo 2’ye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcıların tükettikleri
hayvansal protein incelendiğinde; %52.5’inin et, %8’nin süt, %6’sının mandıra ürünleri, %27’sinin
yumurta ve %6.5’inin ise balık tükettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların gıda ürünlerini
tercih etme sebepleri incelendiğinde; %15.5’inin fiyat, %60’ının damak zevki, %2.5’inin hazırlık
süresi, %11.5’inin besin değerleri ve 10.5’inin ise ürün yeniliği değişkenlerini göz önünde
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bulundurduğu belirlenmiştir. Ek olarak, katılımcıların %1.5’i organik gıda tüketmezken %30.5’i
bazen, %47’si genellikle ve %21’i ise her zaman organik gıda tüketmektedir. Son olarak,
katılımcıların %9.5’i etnik gıda tüketmezken %59.5’i bazen, %25’i genellikle ve %6’sı ise her
zaman etnik gıda tüketmektedir.
Tablo 2’ye göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcıların tükettikleri hayvansal protein
incelendiğinde; %25.5’inin et, %19.5’inin süt, %11.5’inin mandıra ürünleri, %17.5’inin yumurta
ve %26’sının ise balık tükettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların gıda ürünlerini tercih etme
sebepleri incelendiğinde; %15.5’inin fiyat, %55.5’inin damak zevki, %2.5’inin hazırlık süresi,
%15.5’inin besin değerleri ve 11’inin ise ürün yeniliği değişkenlerini göz önünde bulundurduğu
belirlenmiştir. Ek olarak, katılımcıların %4.5’i organik gıda tüketmezken %34’ü bazen, %41.5’i
genellikle ve %20’si ise her zaman organik gıda tüketmektedir. Son olarak, katılımcıların %10’u
etnik gıda tüketmezken %63’ü bazen, %22’si genellikle ve %5’i ise her zaman etnik gıda
tüketmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların Yenilebilir Böcek Tüketim Durumları
Kuzey Kıbrıs

Böcek
Durumu

f

%

f

%

35

17.5

60

30.0

165

82.5

140

70.0

Karides

4

2.0

11

5.5

Istakoz

5

2.5

10

5.0

Yengeç

5

2.5

11

5.5

2

1.0

5

2.5

15

7.5

16

8.0

Akrep

2

1.0

3

1.5

Çekirge

2

1.0

3

1.5

Termit

0

.0

1

.5

Yurt İçi

27

13.5

47

23.5

Yurt Dışı

8

4.0

13

6.5

Beğendim

20

10.0

42

21.0

Beğenmedim

9

4.5

18

9.0

Karasızım

5

2.5

0

.0

35

17.5

60

30.0

Yeme Evet
Hayır

Yenilen Böcek Midye
Durumu
Garavolli

Böceğin
Yenildiği Yer

Beğenme
Durumu

Toplam

Güney Kıbrıs

Tablo 3’e göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcıların %17.5’i yenilebilir
böcek tüketmiş iken %82.5’i tüketmemiştir. Katılımcıların tükettiği böcek türleri incelendiğinde;
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%2’sinin karides, %2.5’inin ıstakoz, %2.5’inin yengeç, %1’inin midye, %7.5’inin garavolli, %1’nin
akrep ve %1’inin ise çekirge tükettiği belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcıların %13.5’i bu böcekleri
yurt içinde ve %4’ü ise yurt dışında tüketmiştir. Katılımcıların %10’u tükettiği bu böcekleri
beğenmiş iken %4.5’i beğenmemiş ve %2.5’i ise kararsız kalmıştır.
Tablo 3’e göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcıların %30’u yenilebilir böcek tüketmiş
iken %70’i tüketmemiştir. Katılımcıların tükettiği böcek türleri incelendiğinde; %5.5’inin karides,
%5’inin ıstakoz, %5.5’inin yengeç, %2.5’inin midye, %16’sının garavolli, %1.5’inin akrep,
%1.5’inin çekirge ve %0.5’inin ise termit tükettiği belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcıların %23.5’i bu
böcekleri yurt içinde ve %6.5’i ise yurt dışında tüketmiştir. Katılımcıların %21’i tükettiği bu
böcekleri beğenmiş iken %9’u beğenmemiştir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki katılımcıların yenilebilir böcek
tüketim algısına yönelik minimum değer, maksimum değer, aritmetik ortalama ve standart
sapma gibi tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve ulaşılan bulgular aşağıda rapor edilmiştir.

Tablo 4. Araştırma Verilerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler
¯

N

min

max

Kuzey Kıbrıs

200

1.00

4.69

2.52

.77

Güney Kıbrıs

200

2.00

4.38

3.31

.59

𝒙

ss

Tablo 4’e göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcıların yenilebilir böcek
tüketim algısı 2.52±.77 tespit edilmiştir. Bu bulgu, katılımcıların yenilebilir böcek tüketim
algısının düşük olduğunu göstermektedir.
Tablo 4’e göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcıların yenilebilir böcek tüketim algısı
3.31±.59 tespit edilmiştir. Bu bulgu, katılımcıların yenilebilir böcek tüketim algısının orta
seviyede olduğunu göstermektedir.
Araştırma hipotezleri test edilmeden önce, araştırma verilerine yönelik normallik kontrolleri
yapılmıştır. Normallik kontrolleri Shapiro-Wilk ve Kolmogorov-Smirnov testleri ile
yapılmaktadır (Büyüköztürk, 2010). Fakat sosyal bilimlerde yoğun olarak kullanılan teknik ise
çarpıklık ve basıklık sayılarının incelenmesidir (Yalçıntaş, 2019). Buna göre, bir araştırmaya ait
verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri -2 ile +2 değerleri arasında yer alıyorsa araştırma
verilerinin normal dağıldığı kabul edilmektedir (George ve Mallery, 2010). Bu kapsamda, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcılardan elde edilen
verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri hesap edilmiş ve ulaşılan bulgular aşağıda rapor
edilmiştir.

Tablo 5. Araştırma Verilerine Ait Çarpıklık ve Basıklık Değerleri
Çarpıklık

Basıklık

Kuzey Kıbrıs

.45

.03

Güney Kıbrıs

.27

-.96
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Tablo 5’e göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan
katılımcılardan elde edilen verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri -2 ile +2 arasında yer
almaktadır. Bu sebeple araştırma verilerinin normal dağıldığı kabul edilmiştir. Normal dağılıma
sahip verilerin analizinde parametrik analiz yöntemleri kullanılmaktadır (Kul, 2014). Bu
bağlamda, araştırma hipotezlerinin test edilmesinde bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü anova
analizi kullanılmıştır.

Hipotezlerin Sınanması
Araştırmanın birinci hipotezi; “Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı,
yaşanılan yere göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.” şeklindedir. Araştırma sürecinde
toplanan veriler, bu hipotezi test edebilmek için bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiş ve tespit
edilen bulgular aşağıda rapor edilmiştir.

Tablo 6. Yenilebilir Böcek Tüketim Algısının Yaşanılan Yere Göre İncelenmesi
n

𝒙

¯

ss

Kuzey Kıbrıs

200

2.52

.77

Güney Kıbrıs

200

3.31

.59

Sd

t

p

398

5.38

.000

Tablo 6’dan hareketle, Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı
incelendiğinde; Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcıların puanları Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksek tespit edilmiştir
[t398=5.38; p=.000].
Araştırmanın ikinci hipotezi; “Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı,
cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.” şeklindedir. Araştırma sürecinde
toplanan veriler, bu hipotezi test edebilmek için bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiş ve tespit
edilen bulgular aşağıda rapor edilmiştir.

Tablo 7. Yenilebilir Böcek Tüketim Algısının Cinsiyete Göre İncelenmesi

Kuzey Kıbrıs

Güney Kıbrıs

n

𝒙

¯

ss

Kadın

129

2.34

.66

Erkek

71

2.87

.83

Kadın

106

3.25

.55

Erkek

94

3.37

.64
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Tablo 7!den hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!nde yaşayan katılımcıların yenilebilir
böcek tüketim algısı cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin puanı kadınların puanından
anlamlı düzeyde yüksek tespit edilmiştir [t198=-4.93; p=.000].
Tablo 7!den hareketle Kıbrıs Cumhuriyeti!nde yaşayan katılımcıların yenilebilir böcek tüketim
algısı cinsiyete göre incelendiğinde; kadın ve erkek katılımcıların puanlarında anlamlı düzeyde
fark belirlenememiştir [t198=-1.42; p=.16].
Araştırmanın üçüncü hipotezi; "Kıbrıs!ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı,
yaş grubuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.” şeklindedir. Araştırma sürecinde
toplanan veriler, bu hipotezi test edebilmek için tek yönlü anova ile analiz edilmiş ve tespit edilen
bulgular aşağıda rapor edilmiştir.

Tablo 8. Yenilebilir Böcek Tüketim Algısının Yaş Grubuna Göre İncelenmesi
¯

n

Kuzey Kıbrıs

Güney Kıbrıs

𝒙

ss

18-24 yaş

46

2.31

.53

25-31 yaş

90

2.58

.74

32-38 yaş

19

2.67

1.02

39-44 yaş

16

2.40

.79

45 yaş ve üzeri

29

2.66

.94

Toplam

200

2.52

.77

18-24 yaş

41

3.39

.52

25-31 yaş

91

3.33

.61

32-38 yaş

25

3.12

.60

39-44 yaş

20

3.18

.52

45 yaş ve üzeri

23

3.39

.68

Toplam

200

3.31

.59

F

p

1.50

.21

1.17

.33

Tablo 8!den hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!nde yaşayan katılımcıların yenilebilir
böcek tüketim algısı yaş grubuna göre incelendiğinde; 18-24 yaş, 25-31 yaş, 32-38 yaş, 39-44 yaş
ve 45 yaş ve üzeri gruplarda anlamlı bir fark belirlenememiştir [F(4,195)=1.50; p=.21].
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Tablo 8!den hareketle, Kıbrıs Cumhuriyeti!nde yaşayan katılımcıların yenilebilir böcek tüketim
algısı yaş grubuna göre incelendiğinde; 18-24 yaş, 25-31 yaş, 32-38 yaş, 39-44 yaş ve 45 yaş ve
üzeri gruplarda anlamlı bir fark belirlenememiştir [F(4,195)=1.17; p=.33].
Araştırmanın dördüncü hipotezi; "Kıbrıs!ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı,
eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.” şeklindedir. Araştırma
sürecinde toplanan veriler, bu hipotezi test edebilmek için tek yönlü anova ile analiz edilmiş ve
tespit edilen bulgular aşağıda rapor edilmiştir.

Tablo 9. Yenilebilir Böcek Tüketim Algısının Eğitim Durumuna Göre İncelenmesi
n

Kuzey Kıbrıs

Güney Kıbrıs

𝒙

¯

ss

İlköğretim

18

2.96

1.15

Lise

39

2.69

.63

Üniversite

95

2.48

.66

Lisansüstü

48

2.31

.83

Toplam

200

2.52

.77

İlköğretim

25

3.41

.70

Lise

32

3.26

.60

Üniversite

98

3.34

.58

Lisansüstü

45

3.23

.58

Toplam

200

3.31

.59

F

p

Fark

4.01

.01

1>4

.68

.57

Tablo 9!dan hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!nde yaşayan katılımcıların yenilebilir
böcek tüketim algısı eğitim durumuna göre incelendiğinde; gruplar arasında anlamlı düzeyde
fark tespit edilmiştir [F(4,195)=4.01; p=.01]. Bu farkın yönünü tespit edebilmek için post-hoc
testlerinden Tukey testi yapılmıştır. Buna göre, ilköğretim mezunu katılımcıların yenilebilir
böcek tüketim algısı puanı, lisansüstü programlardan mezun katılımcıların puanından anlamlı
düzeyde yüksek tespit edilmiştir.
Tablo 9!dan hareketle Kıbrıs Cumhuriyeti!nde yaşayan katılımcıların yenilebilir böcek tüketim
algısı eğitim durumuna göre incelendiğinde; ilköğretim, lise, üniversite ve lisansüstü
programlardan mezun olan katılımcıların puanında anlamlı bir fark belirlenememiştir [F(4,195)=.68;
p=.57].
Araştırmanın beşinci hipotezi; "Kıbrıs!ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı,
aylık gelire göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.” şeklindedir. Araştırma sürecinde
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toplanan veriler, bu hipotezi test edebilmek için tek yönlü anova ile analiz edilmiş ve tespit edilen
bulgular aşağıda rapor edilmiştir.

Tablo 10. Yenilebilir Böcek Tüketim Algısının Aylık Gelire Göre İncelenmesi
n

Kuzey
Kıbrıs

Güney
Kıbrıs

𝒙

¯

ss

3750 TL ve altı

81

2.53

.71

3751-4500 TL

35

2.24

.51

4501-5000 TL

26

2.94

1.01

5001-6500 TL

23

2.38

.78

6501 TL ve üzeri

35

2.59

.80

Toplam

200

2.52

.77

1000 Euro ve altı

76

3.36

.57

1001-2000 Euro

29

3.06

.54

2001-3000 Euro

21

3.25

.66

3001-4000 Euro

40

3.39

.53

4001 Euro ve üzeri

34

3.36

.69

Toplam

200

3.31

.59

F

P

Fark

3.54

.01

3>2

1.69

.15

Tablo 10!dan hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!nde yaşayan katılımcıların yenilebilir
böcek tüketim algısı aylık gelire göre incelendiğinde; gruplar arasında anlamlı düzeyde fark
tespit edilmiştir [F(4,195)=3.54; p=.01]. Bu farkın yönünü tespit edebilmek için post-hoc testlerinden
Tukey testi yapılmıştır. Buna göre, aylık geliri 4501-5000 TL aralığında olan katılımcıların böcek
tüketim algısı puanı, 3751-4500 TL aylık gelire sahip katılımcıların puanından anlamlı düzeyde
yüksek tespit edilmiştir.
Tablo 10’!dan hareketle, Kıbrıs Cumhuriyeti!nde yaşayan katılımcıların yenilebilir böcek tüketim
algısı aylık gelire göre incelendiğinde; aylık geliri 1000 Euro ve altı, 1001-2000 Euro, 2001-3000
Euro, 3001-4000 Euro ve 4001 Euro ve üzerinde aylık gelire sahip katılımcıların puanında anlamlı
bir fark belirlenememiştir [F(4,195)=1.69; p=.15].
Araştırmanın altıncı hipotezi; "Kıbrıs!ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı,
kişilik türüne göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir” şeklindedir. Araştırma sürecinde
toplanan veriler, bu hipotezi test edebilmek için tek yönlü anova ile analiz edilmiş ve tespit edilen
bulgular aşağıda rapor edilmiştir.
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Tablo 11. Yenilebilir Böcek Tüketim Algısının Kişilik Türüne Göre İncelenmesi

Kuzey
Kıbrıs

Güney
Kıbrıs

n

𝒙

¯

ss

Dışadönük

25

2.30

.85

Nevrotik (Güvensiz)

7

2.09

.52

Yumuşak Başlı

33

2.24

.55

Deneyime Açık

76

2.62

.61

Sorumlu

59

2.71

.96

Toplam

200

2.52

.77

Dışadönük

24

3.30

.55

Nevrotik (Güvensiz)

16

3.29

.61

Yumuşak Başlı

32

3.31

.59

Deneyime Açık

79

3.28

.55

Sorumlu

49

3.35

.70

Toplam

200

3.31

.59

F

p

Fark

3.46

.01

5>3

.12

.98

Tablo 5.11’den hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcıların yenilebilir
böcek tüketim algısı kişilik türüne göre incelendiğinde; gruplar arasında anlamlı düzeyde fark
tespit edilmiştir [F(4,195)=3.46; p=.01]. Bu farkın yönünü tespit edebilmek için post-hoc
testlerinden Tukey testi yapılmıştır. Buna göre, sorumlu kişilik türüne sahip olan katılımcıların
böcek tüketim algısı puanı, yumuşak başlı kişilik türüne sahip katılımcıların puanından anlamlı
düzeyde yüksek tespit edilmiştir.
Tablo 5.11’den hareketle, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan katılımcıların yenilebilir böcek
tüketim algısı kişilik türüne göre incelendiğinde; dışadönük, nevrotik (güvensiz), yumuşak başlı,
deneyime açık ve sorumlu kişilik türüne sahip katılımcıların puanında anlamlı bir fark
belirlenememiştir [F(4,195)=.12; p=.98].
Araştırmanın yedinci hipotezi; “Kıbrıs’ta yaşayan toplumların yenilebilir böcek tüketim algısı,
tüketilen hayvansal protein türüne göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.” şeklindedir.

2441

Türk Turizm Araştrımaları Dergisi, 5(4): 2425-2447.

Araştırma sürecinde toplanan veriler, bu hipotezi test edebilmek için tek yönlü anova ile analiz
edilmiş ve tespit edilen bulgular aşağıda rapor edilmiştir.

Tablo 12. Yenilebilir Böcek Tüketim Algısının Tüketilen Hayvansal Protein Türüne Göre
İncelenmesi

Kuzey
Kıbrıs

Güney
Kıbrıs

n

𝒙

¯

Ss

Et

105

2.55

.72

Süt

16

2.73

.69

Mandıra

12

2.69

1.20

Yumurta

54

2.39

.70

Balık

13

2.46

1.04

Toplam

200

2.52

.77

Et

51

3.59

.58

Süt

39

3.29

.64

Mandıra

23

3.35

.52

Yumurta

35

3.20

.59

Balık

52

3.33

.62

Toplam

200

3.31

.59

F

p

.90

.47

.45

.77

Tablo.12!den hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!nde yaşayan katılımcıların yenilebilir
böcek tüketim algısı tüketilen hayvansal protein türüne göre incelendiğinde; et, süt, mandıra
ürünleri, yumurta ve balık tüketen katılımcıların puanlarında anlamlı bir fark belirlenememiştir
[F(4,195)= .90; p=.47].
Tablo 12!den hareketle Kıbrıs Cumhuriyeti!nde yaşayan katılımcıların yenilebilir böcek tüketim
algısı tüketilen hayvansal protein türüne göre incelendiğinde; et, süt, mandıra ürünleri, yumurta
ve balık tüketen katılımcıların puanlarında anlamlı bir fark belirlenememiştir [F(4,195)= .45; p=.77].
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma sonuçlarına göre Kıbrıs’ta yenilebilir böceklere karşı algının olumsuzluğuna ragmen
olumlu bakış açısı olan kişiler de tespit edilmiştir. Çoğunluğun olumsuz algı belirtmesine
rağmen olumlu algıya sahip kişilerin böcek yeme durumunu içeren soruya verdikleri cevapta,
katılımcıların yumuşakça ve kabuklu deneyimlerinin varolduğu; böceklerde ise termit ve çekirge
deneyimlerinin var olduğu tespit edilmiştir. Bu durum Kıbrıs’ta, kabuklu ve yumuşakça
türklerinin, altıbacaklı olan böcek sınıfına ait oldukları düşüncesinin varlığını ortaya çıkarmıştır.
Çünkü termit ve çekirge dışındaki canlıların farklı bir sınıflandırmaya ait türler oldukları
bilinmektedir. Bununla birlikte araştırma kapsamında geliştirilmiş olan hipotezlerin sonucunda,
yenilebilir böcek algısının katılımcıların yaşadıkları bölgelerde farklılık gösterdiği sonucunu
doğrulamıştır. Dikkat çeken bir diğer bulgu ise katılımcıların gıda tüketim biçimlerinde gıda
ürünlerinin ihtiva ettiği protein miktarlarının yenilebilir böcek algısında etkileyici unsur
olmayışıdır. Günümüzde turizm Kıbrıs ve diğer her ülke için ekonomik açıdan çok önemli bir
yapıya sahiptir. Literatür taramasında da aktarıldığı üzere Gayri Safi Yıllık Hasıla içerisindeki
yeri ve dış borçlar dengesi üzerindeki etkileri, turizm sektörünün gelişim göstermesi amacıyla
yapılabilecek tüm eylemlerin sistemli bir biçimde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda
dünya nüfusunda meydana gelmesi muhtemel artışlar sonucunda, oluşması muhtemel gıda
kaynaklı sorunları en aza indirmek ve üretim maliyetlerini ve süresini minimize eden farklı gıda
kaynaklarına yönelmek zorunluluk olma ihtimalini taşımaktadır. Dünyadaki insan
popülasyonundaki ve refah düzeylerindeki artış, insanların turizm faaliyetlerine gösterdikleri
ilgiyle doğru orantılıdır. Yapılan çalışmalarda Yenilebilir böceklerin, alternatif besin kaynağını
olarak umut verici hale olduğunu ortaya koymaktadır (Ordoñez-Araque and Egas-Montenegro,
(2021). Böceklerden elde edilen mahsüller geleneksel hayvancılık yöntemlerinde çok daha az sera
gazı emisyonu üretmektedir Dolayısıyla, et üretiminde meydana gelen birçok çevre sorunlarını
azaltmak amacıyla Batı ülkelerinde tercih edilmeye başlamıştır (Lucas vd., 2020). Ekonomik
kaynak yönünden fakir olan toplumlarda bu sorunu ortadan kaldırmak aynı zamanda dünya
gıda güvenliğinin büyük ölçüde iyileştirebilecektir (Lucas vd., 2020). Kıbrıs’ın bir ada ülkesi
olması ve turizm alanında meydana gelen yatırımların artması, tarım alanlarının azalmasına
sebep olacaktır. Bu durumun oluşturabileceği risklerin başında bir protein kaynağı olan et
üretiminin maliyetlerinin artışı ve bu duruma bağlı ada nüfusu ile turist ziyaretlerinde meydana
gelen artışların gıda kaynağına ulaşma zorluğudur.
Dünya genelinde yapılan incelemelerde birçok ülkede tüketimi gerçekleşen yenilebilir böceklerin
üretim maliyetlerinin az olması, her porsiyon için ihtiva ettikleri protein oranının mevcut protein
kaynaklarından yüksek olması, çevreye verdikleri zararın azami düzeyde olması, üretim
alanlarının küçük yapılardan ibaret olması gibi etkenler olası bir gıda sorununda, yenilebilir
böceklerin bir seçenek olduğu kanaatini yaratmaktadır. Literatür taramasında tespit edilen ve
yenilebilir böcek üretimi faaliyeti gerçekleştiren şirketlere elektronik posta yolu ile sorulan yıllık
büyüme oranlarının ve Afrika, Asya kıtasındaki yerel toplayıcıların elde ettiği böcek gelirlerinin
yüksek olduğu anlatılmış ve buna bağlı olarak ekonomik girdinin yüksek olabileceği kanısı da
oluşmuştur.
Kıbrıs’ın Kuzeyinde ve Güneyinde yaşayan toplumların yenilebilir böceklere bakış açısının
ölçüldüğü bu çalışmada, katılımcıların demografik özellikleri, kişilik özellikleri, gıda tüketim
tercihleri, böcek tüketip tüketmedikleri ve yenilebilir böceklerin kendilerinde oluşturduğu
algıları ölmek amacıyla bir anket formu oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Kıbrıs adasının Kıbrıs
Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs evreninde gerçekleşen bu araştırma da 200 Kuzey Kıbrıslı katılımcı
ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan 200 katılımcıya anket formları internet üzerinden
ulaştırılmıştır. Toplanan veriler SPSS-22 programı ile analiz edilmiş ve soru formunda yer alan
yenilebilir böcek tüketimine yönelik algıların ölçeğine yönelik faktör analizi gerçekleşmiştir.
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Ayrıca, katılımcıların yenilebilir böcek tüketim algısına yönelik minimum değer, maksimum
değer, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri sunulmuştur. Ek olarak, çarpıklık ve
basıklık değerleri referans alınarak araştırma verilerine ait normallik kontrolleri paylaşılmıştır.
Gıda ve Tarım Örgütü tarafından bir gıda ya da yem olarak ifade edilen yenilebilir böceklerin
(FAO, 2014), gıda maddesi olarak düşünülmesi Avrupa toplumlarında artık çokta uzak olmayan
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hollanda’da hayvan yemi olarak kullanılmak üzere
üretimine başlanan ve çeşitli toplumlar tarafından tüketimi gerçekleşen bir tür yenilebilir böcek
türünün varlığı (Amevoin vd., 2015) toplumsal algının yenilebilir böceklere adaptasyonu
açısından oldukça etkili bir yöntemdir. İngiltere’ de faaliyet gösteren yenilebilir böcek üretim
tesisleri bir çok turist tarafından ziyaret edilmekte ve gerçekleşen tanıtıcı etkinlikler, sayesinde
yenilebilir böceklere karşı İngiliz toplumunun bakış açısı olumlu yönde etkilenmektedir
(www.atlasobscura.com). Kıbrıs destinasyonunda yenilebilir böceklerle ilgili gerçekleşen
faaliyet, garavolli adı verilen yumuşakçaların tüketimi ve bu yumuşakça türünün yaygınlaşması
amacıyla gerçekleşen ve devamı getirilemeyen bir yarışmadan ibarettir (Altan, 2016). Bu
organizasyon dışında hiç bir faaliyet yoktur. Hollanda ve İngiltere örneğinin Kıbrıs’ta
uygulanması, çalışma içerisinde belirtilmiş olan protein değerlerine sahip böceklerin, hayvan
yemi olarak üretilmesi, pazarlanması balıkçılık alanında yeni gelişmelerin ve kalkınmanın ortaya
çıkmasına da sebep olacaktır. Afrika bölgesinde sadece bir tür yenilebilir böceğin ticaret
hacminin 24 milyon Euro, Kore’nin 2017 yılında yenilebilir böcek pazarından elde ettiği gelirin
234 milyon Dolar olduğu (Ghosh vd., 2017) gerçeği ve bu alanda faaliyet gösteren üç firmanın
yıllık büyüme oranları yenilebilir böcek alanında yapılan yatırımların ekonomik açıdan yüksek
girdiler sağlayacağını kanıtlar niteliktedir. 2019 yılında yapılan bir araştırmanın incelenmesiyle,
yenilebilir bir böcek türü olan çekirgenin, bir grup gastronomi bölümü öğrencisine tattırılması
ile elde edilen bulguların derlenmesi sonucunda, katılımcıların bu böcek türüne meraklı
oldukları, algılarının pozitif yönde seyrettiği bilgisine ulaşılmıştır (Karaman, 2019) Ayrıca dünya
genelinde, yenilebilir böcek olgusunun gastronomi alanında popüler olduğu, bu popülerliğin
artmaya devam ettiği gerçeği ve bu alanda faaliyete başlayan restoran ve şeflerin, kazançlarının
artması ile küresel çapta tanınmaları “entomachef” tanımını ortaya çıkarmıştır (Mankan, 2017)
Bu bilgiler, Kıbrıs destinasyonunda yer alan üniversitelerin, gastronomi bölümlerinde entamofaji
konusuna ağırlık göstermesi için geçerli bir sebeptir. Yenilebilir böcekler ile ilgili yapılan
çalışmalar konunun önemini ve alanine büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Bir milyondan fazla
böcek türü bulunmakta ve ve bunun sadece yaklaşık olarak 2000 türü yenilebilir böcek olarak
belirlenmiştir. Dolayısıyla, Bu yenilebilir böcekler, hem insanlar hem de hayvanların besin
kaynağı olarak gıda özelliği taşıyabilecektir. Suda yaşayan canılılardan balık, karada yaşayan
kümes hayvanları, domuzlar ve sığırlar dahil olmak üzere tüm çiftlik hayvanları için gıda görevi
görebilir (Imathiu, 2020). Ayrıca yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler entamofaji
konusunun Kıbrıs toplumu tarafından tamamen reddedilmediğini ortaya koymaktadır.
Demografik etkenlere göre değişikliklerin tespit Kıbrıs Cumhuriyeti toplumunun Kuzey Kıbrıs
toplumunun göre daha ılımlı bir yapıda olması çalışmanın genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi
geçerliliğini arttırmaktadır.
•
Toplumda böcek kelimesinin oluşturduğu negatif algının değişmesi adına 2016 yılında
garavolli adı verilen yumuşakça türün çeşitli yemeklerde kullanımı kapsayan etkinliğe benzer
etkinliklerin düzenlenmesi bir öneri olarak sunulabilir.
•
İngiltere Kraliyet Böcek Bilimi Topluluğu ‘nun düzenlediği Ulusal Böcek Haftası
etkinliklerine benzer etkinlikler düzenlenip, bu etkinliklere paralel olarak özellikle çocukların
eğitim alanlarında da böceklerin ihtiva ettikleri besin içerikleri aktarılarak bilinçlendirme
sağlanabilir. Ayrıca 1974 Kıbrıs olaylarında yaşanılan zorluklardan ötürü böcek yeme deneyimi
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elde eden insanların bu deneyimlerini toplumla paylaşabilmeleri açısından aracı kuruluşlar da
kurulabilir.
•
Üretim faaliyetleri açısından çok yüksek maliyetler gerektirmeyen yenilebilir böcekler,
hayvan yemi olarak kullanmaya başlanarak, mevcut maliyetlerde düşüş sağlayabilir.
•
Gerekli altyapı ve diğer araştırmalar yapılıp böcek üretim tesisleri kurularak bu pazara
giriş yapılıp ülkeye ekonomik girdi sağlanabilir.
•

Kurulacak üretim tesisileri bünyesinde istihdam olanağı sağlanabilir.

•
Dünya genelinde yenilebilir böceklere olan ilginin artması bu alanda faaliyet gösteren
şeflerin ve restoranların da sayısının artmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda adamızı ziyaret
eden turistlerin konakladığı otellerin restoranlarında bu tür yiyeceklere de yer verilmesi,
toplumun yenilebilir böceklere karşı algılarının pozitif yönlü olması adına başlangıç olabilir.
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GİRİŞ
Etkinlikler, bir yöre ya da bölgenin turistik tanınmasında, tutundurulmasında, sezonluk olma
probleminin çözümünde, bir ekonomik ve sosyal değerin veya yörenin imajının yaratılmasında
önemlidir (Argan ve Yüncü, 2015:3; Tuna ve Akpınar, 2018:265). Ülkemizde etkinlik kapsamında
pek çok festival ve şenlikler yapılmaktadır. Bunlardan biri de Bayramlardır. Bayramlar iki genel
sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar; dini ve milli bayramlardır. Bilhassa milli bayramlar kutlandığı
zaman birçok etkinlik ve gösterilerin yer aldığı bir şenlik havasında gerçekleştirilmektedir. Bu
milli bayramlardan en önemlisi ise 100 yıldan bu yana kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramıdır. 1920 yılından günümüze kadar çeşitli etkinlikler ile kutlanan bu bayram milli
coşkuyu arttırması ve ilk çocuk dostu niteliğine sahip olması açısından önemli bir etkinliktir.
Bayram ilk olarak Ankara’da kutlanmaya başlamıştır. 1979 yılında TRT’nin bu kutlamalara
uluslararası bir boyut getirmesi ile en büyük etkinlikler 2000 yılına kadar Ankara’da yapılmıştır
(Cantürk, 2018: 87). Bu yıldan sonra etkinlikler farklı illerde yapılmış olsa da programlar Ankara
ziyareti ile sona ermiştir. Uluslararası boyutlara taşınan bu bayram, ülkemizin tanıtımının
yapılmasını sağlamıştır. Ülke içinden ve dışından gelen ziyaretçiler ile etkinliğin
gerçekleştirildiği bölgelere ekonomik ve sosyo kültürel katkılar sağlaması açısından da adeta bir
Mega etkinlik olmuştur (Kozak ve Mutlu, 2020: 17).
Bu araştırmanın amacı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ankara turizmine olan
katkılarının neler olduğunun belirlenmesidir. Buna ek olarak yaşanan Covid-19 pandemisi (20202021) sonucunda bayramın aktif bir şekilde kutlanamamasının (sanal kutlamaların) etkilerinin
belirlenmesine de çalışılmaktadır. Bu kapsamda araştırmada ilk olarak etkinlik turizmi kavramı,
etkinliklerin sınıflandırılması ve etkinliklerin yapıldıkları yöreye katkılarına yer verilmiştir.
Ardından, araştırmanın amacı doğrultusunda bu bayram kapsamında gerçekleştirilen
etkinliklere yer verilmiştir. Daha sonra ise yaşanan Covid19 pandemi sürecinde bayram ile ilgili
yapılan etkinliklere değinilmiştir. Araştırmada, geniş kapsamlı bir örneklem hacmi hedeflendiği
için anket tekniği ile verilerin toplanması planlanmış, ancak bu süreçte yaşanan (2020-2021 yılı)
pandemi nedeniyle, soru formuna pilot araştırma sonrasında bir adet açık uçlu soru eklenmesine
karar verilmiştir.
Araştırma sonucunda, önceki yıllarda aktif olarak kutlanmış olan bayramın Ankara turizmine
olan katkısı yanında, Covid-19 pandemisi dönemine yönelik algıların belirlenmesine
çalışılmaktadır. Çalışmada ayrıca, bu bayramın bir turistik etkinlik olarak değerlendirilmesine
de dikkat çekilmektedir.

ETKİNLİK TURİZMİ
Etkinlik turizmi ilk olarak 1987 yılında “Yeni Zelanda Turist ve Tanıtım Departmanı” tarafından
ele alınmıştır. Burada etkinlik turizmi; “uluslararası turizmin hızla büyüme gösteren hareketli bir
bölümü” olarak tanımlanmaktadır. Daha sonraki yıllarda etkinlik turizmi; “toplum ya da kültür
içerisindeki teknik yapıyı harekete geçiren, uygulamaya koyan bir faaliyet” olarak ifade
edilmektedir (Getz, 1997: 16). Çakıcı ve Yavuz ise etkinlik turizmini; “turistik bir çekim unsuru
yaratmak için etkinliklerin sistematik bir şekilde geliştirilmesi, planlanması, pazarlanması ve
düzenlenmesi” olarak tanımlamaktadır (2012:4). Kozak ve Bahçe (2012:160)’de etkinlik
turizminin, bir turistik çekicilik unsuru olduğuna dikkat çekmişlerdir.
Turizm alanındaki etkinlikler “temalarına göre etkinlikler” ve “ölçeklerine göre etkinlikler”
olmak üzere iki genel sınıfa ayrılmaktadır (Jago ve Shaw, 1998; Getz, 2008; Allen vd., 2010). Getz
(2008: 406) temalarına göre etkinlikleri dört alt gruba ayırmıştır. İlk grup; kültürel etkinlikler,
politik ve resmi etkinlikler, sanat ve eğlence etkinlikleridir. İkinci grup; iş ve ticaret, eğitim ve
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bilim, üçüncü grup; spor etkinlikleri, dördüncü grup; özel etkinliklerdir. Bu temalar kapsamında
yer alan kültürel etkinlikler aynı zamanda festivalleri de kapsamaktadır. Festival, Türkçede
bayram, toplu eğlence, şenlik vb. olarak karşılık bulmaktadır. Bu tanıma dayanarak, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir festival ve bir kültürel etkinlik olarak ele alınabilir. Başka
bir ifadeyle, politik ve resmi etkinlikler içerisinde yer alan törenler, ulusal bayramlar da
etkinlikler bütünü içinde yer almaktadır (Avcı, 2007:2). Türkiye’deki resmi törenlerin başında 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı gelmektedir. Sanat ve eğlence etkinlikleri içerisinde ise konserler, oyunlar ve danslar yer
almaktadır.
Ölçeklerine göre etkinlikler ise mega etkinlikler, büyük etkinlikler, bölgesel etkinlikler ve yerel
etkinlikler olarak dört alt gruba ayrılmaktadır (Getz, 1997; Jago ve Shaw, 1998). Mega etkinlikleri
diğer etkinlik türlerinden ayıran önemli özellikler, büyüklükleri nedeniyle birden fazla toplumu
veya ülkeyi etkileme kapasitesine sahip olması ve çoğunlukla dünya genelinde medyanın ilgisini
çekmesidir (Allen vd., 2010:29). Örneğin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1979
yılından beri uluslararası düzeyde kutlanması nedeniyle, dünya genelinde medyanın ilgisini
çekmekte ve birden fazla ülkeyi kapsamaktadır.
Etkinliklerin yapıldıkları destinasyona pek çok katkısı bulunmaktadır. Bu katkıları Fredline
(1984) çalışmasında ekonomik, turizm / ticari, fiziksel, sosyo-kültürel, psikolojik ve politik olarak
sınıflandırmıştır (MacArdle, 1998; Fredline, 2000; Byeon, 2002; James, 2007). Daha sonraki
yıllarda Kim, Gürsoy ve Lee (2006) ise üç katkı faktörü bulmuşlardır. Bunlar; Kültürel değişime
katkı, ekonomik katkılar, doğal kaynak ve kültürel kalkınmadır. Etkinlikler ile öncelikli olarak
ekonomik katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Ancak etkinlikler yalnızca ekonomik katkı
sağlamamakta, aynı zamanda fiziksel çevre ve sosyal-kültürel katkıları da bulunmaktadır (Getz,
2008:419). Etkinliklerin katkıları Ritchie ve Crouch (2005:123) tarafından ise ekonomik
(harcamalarda artış ve istihdam yaratılma), fiziksel çevre (yeni tesislerin inşa edilmesi ve yerel
altyapının iyileştirilmesi), sosyal ve kültürel (etkinlikler ile ilişkilendirilen faaliyetlere yerel
halkın katılımında artış yaşanması, bölgesel geleneklerin ve değerlerin güçlendirilmesi ve artan
yerel gurur) olarak kategorize edilmiştir. Bunlara ek olarak Allen vd., (2010: 39) de ekonomik
katkılara; bölgesel gelirin artması ve vergi gelirinin artması, fiziksel çevreye katkılara; çevresel
duyarlılığın artması ve harap alanların yenilenmesi, sosyal ve kültürel katkılara ise deneyimlerin
paylaşılması ve yeni fikirlerin oluşmasını eklemiştir.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI
23 Nisan (1920), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)' nin Ankara'da Atatürk’ün 22 Nisan 1920
de çektiği telgrafta açıldığı gündür. Bir yıl sonraki 23 Nisan (1921) tarihinde yapılan toplantıda
23 Nisan gününün millî bayram olması hususunda oylama yapılmış ve oylamalar sonucunda 23
Nisan günü “Millî Hâkimiyet Bayramı” olarak kabul ve ilân edilmiştir (Kocatürk, 2000:398). Milli
Hakimiyet Bayramı bu yıldan itibaren aynı zamanda Meclisin açılış tarihi de olan 23 Nisan günü
kutlanmaya başlamıştır. Bayramın 23 Nisan 1922 yılında Ankara’da gerçekleşen ilk
kutlamalarından itibaren okul öğrencileri katılmaya başlamıştır. Bu durum bayramın havasını
değiştirmiş ve kutlamalarda öğrencilerin varlığı dikkat çekmiştir. Öğrencilerin aktif olması
nedeniyle, Himaye-i Etfal Cemiyeti 1923 yılındaki kutlamalarda cemiyet için bağış toplamaya
başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk de cemiyete bu bağış konusunda destek vermiştir. Bu
kapsamda 23 Nisan Hâkimiyet-i Milliye Bayramlarında çocuklar tarafından cemiyet rozetlerinin
satılması, 23 Nisan ile çocuk kavramının daha da bütünleşmesini sağlamıştır (Cantürk, 2018: 30).
Atatürk’ün de bu etkinlikleri desteklemesi ile 23 Nisan, cemiyet tarafından 1925 yılında “Çocuk
Günü” olarak 1926 yılından sonra ise “Çocuk Bayramı” olarak ifade edilmeye başlanmış ve 23
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Nisan için Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile birlikte “Çocuk Bayramı” ifadesi eklenmiştir. “Çocuk
Bayramı” Atatürk ve devletin desteklemesi ile 1929 yılında “Çocuk Haftası” ismiyle bir haftaya
uzatılmıştı (Cantürk, 2018: 13). Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı da tüm öğrencilerin bu
etkinliklere katılabilmesi için o gün okullarda ders verilmemesini istemiştir. Bu esnada şenlikler
için Türkiye’nin farklı şehirlerinden çocuklar Ankara’ya gelerek bu etkinliklere katılmış ve onları
Ankara’da yaşayan öğrenciler evlerinde ağırlamışladır (Temizgüney, 2019:147).
1933 yılında 23 Nisan Çocuk Bayramı’na yeni bir etkinlik daha ilave edilmiştir. Bu etkinlik
kapsamında çocukların TBMM’ye ziyaretleri başlamış ve bu sene Atatürk, 23 Nisan günü
çocukları sarayda kabul edip, onlarla vakit geçirmiştir (Cantürk, 2018:13). Bu davranış, diğer
devlet büyükleri tarafından da örnek alınarak 2012 yılına kadar sürdürülecektir. Aynı şekilde, 23
Nisan etkinlikleri sırasında o dönem Milli Eğitim Bakanı olan Reşid Galip Bey'in yazdığı
"Türk'üm-Doğruyum" andı da çocuklar tarafından stadyumlarda okunmuştur. Bu ant ileriki
yıllarda okulların bayrak törenlerinde okunmaya başlamıştır (Kocatürk, 2000:489).
1970’li yıllara gelindiğinde, bayram tekrar kalabalık bir şekilde kutlanmaya başlamıştır. 70'li
yıllar bu bayram için bir dönüm noktasıdır. 1975'ten itibaren bu kutlamalara TRT Kurumu da
katılmaya başlamıştır. Kurum, çocuk programlarını hafta boyunca yayınlamıştır. 1978 yılında
Mecliste düzenlenen törenlere, Meclis Başkanlığı'nın onayı ile üye sayısı kadar çocuğun
katılmasına karar verilmiştir (Akın, 1997: 93). UNICEF tarafından 1979 yılı Uluslararası Çocuk
Yılı olarak duyurulmuştur. Türkiye’de bu yıl kapsamında mühim bir gelişme yaşanmıştır. 1979
yılında 23 Nisan Bayramı uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bu yıl SSCB, Irak, İtalya, Romanya,
Bulgaristan çocukları şenliklere katılmıştır. Gelen çocuklar, ilköğretim okulları vasıtasıyla
yaşıtlarında çocuğu olan bir Türk ailenin evine konuk olmuşlardır. Bu yıl 23 Nisan haftası,
Ankara’da “şenlik yürüyüşü” ile başlamıştır. Her katılımcı kendi ülkelerinin geleneksel
kıyafetlerini giyerek kendi müziklerinde dans ederek gösterilerini sergilemiştir. Daha sonra, bu
bayramı tüm dünya çocuklarına hediye eden Atatürk’ün, Anıtkabri ziyaret edilmiştir. Törenlerin
devamında Türkiye Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve TRT Genel Müdürü’nün makamına
uğranması ile tamamlanmıştır (Kozak ve Mutlu, 2020: 21). Buna ek olarak yine 1979 yılında
Ankara’daki çocukların da yer almasıyla TBMM salonunda 1. Dünya Çocuk Parlementosu
toplanmıştır. 2. Dünya Çocuk Parlementosu, 1987 yılında 56 ülkenin çocuk temsilcileri ile
gerçekleşmiştir. 3. ise 1999 yılında 44 ülkeden bine yakın çocuğun katılmasıyla
gerçekleştirilmiştir (Cantürk, 2018: 66).
19 Mart 1981 tarihine gelindiğinde, Çocuk Bayramı Millî Güvenlik Konseyi tarafından resmi bir
ad elde etmiştir. Bu doğrultuda “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır” kararı ile
bayramın resmî bir adı ve konumu olmuştur (T.C. Resmi Gazete, 1981:2). 1985 yılına gelindiğinde
TBMM ve TRT'nin düzenledikleri şenliklere her kıtadan, her renkten, her dilden ve her dinden
toplamda otuz dört ülkeden çocukların katılımı ile bu bayram daha geniş kitlelere ulaşmaya
başlamıştır (Cantürk, 2018: 14).
Ankara’daki törenler 2013 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, farklı illerden gelen
öğrenci ve öğretmenlerden oluşan topluluğun Anıtkabir'i ziyaretiyle başlatılmıştır. Aynı
zamanda, izci ve öğrencilerden oluşan topluluk da Ulus'taki Atatürk Anıtı ve Kızılay'daki Zafer
Anıtı ile Atatürk Orman Çiftliği'ndeki anıta çelenk koymuşlardır (Kozak ve Mutlu, 2020: 22). Bu
törenlerden sonra, 19 Mayıs Stadyumu'nda bayram kutlamaları yapılmıştır (Hürriyet, 2002).
Ancak 2012 yılına gelindiğinde milli bayram kutlama yönetmeliği değiştirilmiştir. Bu kapsamda
tören akışında da bazı değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, 23 Nisan bayramında çocukların devlet
büyüklerini yerlerinde ziyaret edip koltuklarına oturduğu merasim sona ermiş, stadyumda
yapılan etkinlikler kapalı spor salonlarına taşınmış, şenliklerin herkesin katılabildiği alışveriş
merkezleri ve parklarda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir (Sabah, 2013). Ayrıca, etkinliklerin
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artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değil belediyeler ya da topluluklar tarafından
düzenlenmesine başlanmıştır.
2013 yılından sonraki yıllarda da herhangi bir değişiklik olmadan bayramın aynı şekilde
kutlamaları sürdürülmüştür. Ancak 2020 yılına gelindiğinde belki de daha sonraki yıllarda da
devam edecek farklı bir bayram kutlama şekline gidilmiştir. Bu bağlamda her yıl uluslararası
düzeyde kutlanan bu bayram da Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan yasaklardan etkilenmiş ve her
yıl yapılan törensel kutlamalar düzenlememiştir. Bayramın düzenlendiği tarihlerde sokağa
çıkma yasağının olması, sınırların kapalı olması ve müsabakaların iptal edilmesi sebebi ile 2020
yılında 100.yılı kutlanan bu bayram evlerden kutlanmıştır. Bu kapsamda TRT her sene
düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği için 'Türkiye'nin Çocukları' kampanyası düzenlemiştir. Bu
kampanya doğrultusunda “Videonu çek, TRT’ye gönder, 23 Nisan’da seni bütün Türkiye izlesin”
sloganı oluşturulmuştur. Kampanyaya Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından 171 bin 177
çocuk katılmıştır (Kozak ve Mutlu, 2020: 22). 23 Nisan için evlerini süsleyen çocuklar, evde şarkı
söylerken, şiir okurken veya dans gösterileri yaparken çektikleri videolarını TRT’ye
göndermişlerdir (Hürriyet, 2020). 23 Nisan günü bu videolar, TRT Çocuk da gün boyu
gösterilmiştir. Akşam 21.00’da halkın balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı’nı okuması için İletişim
Bakanı çağrı yapmıştır (Milliyet, 2020). Ayrıca, bu yılkı bayram için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
özel bir marş hazırlamıştır. Bestesi Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünde Öğretim Üyesi olan Doç.
Dr. Mehmet Efe’ye aittir. Sözlerini Şermin Yaşar ve Mehmet Efe'nin kaleme aldığı, bu marşın
düzenlemesi Serkan Sönmez tarafından yapılmıştır. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü, Hacettepe
Devlet Konservatuarı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu
öğrencileri marşı evlerinde seslendirmişlerdir. 100. yıl marşına özel bir klip de hazırlanmıştır. Bu
klip çekiminde korona virüs önlemleri nedeniyle görüntüler çocukların aileleri tarafından cep
telefonları ile çekilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020).
Ankara Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan günü çocukları balkonlara çağırarak, “Evimiz Bayram
Yeri” sloganıyla 10 üstü açık gezi aracı Ankara’daki yedi merkez ilçesinde 14.30-17.00 saatleri
arasında gezerek çocuk şarkıları ve marşları çalmıştır (Kozak ve Mutlu, 2020:23). Ayrıca,
animasyon ekiplerinin gösterileriyle çocuklara eğlenceli saatler yaşatmışlardır (Ankara
Büyükşehir Belediyesi, 2020). Bir başka etkinlik düzenleyen belediye de Lüleburgaz’dır. Belediye
“Umudum Yeşersin” etiketi ile çocukların sosyal medya üzerinden gelecekten beklentilerini
yazmalarını istemiştir. Ardından çocukların paylaştıkları bu notlar çeşitli ağaçların tohumları ile
birlikte uçan balonlara bağlanmış ve gökyüzüne salınmıştır. Uçan balonların düştüğü yerde
toprağa karışarak yeşereceği düşünülmektedir (Sözcü, 2020). Bunlara ek olarak bazı özel
firmalarda çocukların on-line olarak katılabilecekleri birkaç etkinlik düzenlemişlerdir. Online
atölyeler, 23 Nisan’a özel tiyatro oyunun kaydı, on-line kitaplar, dijital ortamda dinlenmesi ve
okunması için sesli çocuk kitapları bunlara örnektir (Habertürk, 2020).
Bu bayramın gerek ulusal önemi gerekse uluslararası yayılımı nedeniyle iptali yerine
televizyonlarda sanal olarak kutlaması, uzaktan da olsa ülkede bir coşku yaratmış, çocuklar ve
ebeveynler için unutulmaz anılara vesile olmuştur.
Pandemi ile mücadele içinde geçen bir yıl sonrasında 2021 yılına gelindiğinde halen virüs tehdidi
nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam etmiş ve gerçek bayram kutlaması yapılamamıştır. Bu
yılda sanal olarak ve evlerde kutlanmıştır. Bu kapsamda Çankaya Belediyesi 23-30 Nisan tarihleri
arasında Çocuk Tiyatrosu günleri hazırlamıştır. Tüm çocuklar bu gösterilere belediyenin sosyal
medya sayfasından izleyebilmiştir (Çankaya Belediyesi, 2021). Etimesgut Milli Eğitim
Müdürlüğü de çocukları saat 13.30’da balkonlarından İstiklal Marşı’nı ve 23 Nisan şarkısını
söylemeye davet etmiştir (Etimesgut Milli Eğitim Müdürlüğü, 2021). Pera Müzesi zoom meeting
uygulaması üzerinden çocuklara üç boyutlu sergi turu yaptırmış ve ardından sergiye yönelik
atölye çalışması yaptırmıştır (Pera Müzesi, 2021). Kırklareli Valiliği köylerdeki çocuklara evlerini
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süslemeleri için bayrak ve balonlardan oluşan koliler hazırlayıp göndermişlerdir (CNN Türk,
2021).
Bu bayram kapsamındaki en önemli etkinlik olan Dünya çocukları ile buluşmalar yine
gerçekleşmemiştir. Ancak çocuklar ülkelerinden de olsa kutlama yapabilmişlerdir. Türkiye
Maarif Vakfı’nın 44 ülkede bulunan okullarında sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek
gösteriler düzenlenmiştir (Anadolu Ajansı, 2021). Rusya da Devlet Çocuk Kütüphanesi’nde Türk
ve Rus çocukların birlikte katıldığı yarışmalar düzenlenerek eğlenceli vakit geçirmeleri
sağlanmıştır (CNN Türk, 2021). Saraybosna'da Boşnak, Sırp ve Hırvat çocukların katılımıyla
bayram çok büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. Gürcistan'da da Türk ve Gürcü öğrenciler, bayram
sebebiyle Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Levent Murat Burhan'ı ziyaret etmiş, Büyükelçi sembolik
olarak makamını bir Türk ve bir Gürcü öğrenciye devretmiştir (Cumhuriyet, 2021).
Bu bayram, Cumhuriyet tarihimizin önemli yol taşlarından biri olan TBMM kurulması,
egemenliğin Türk milletine verildiğinin temsili ve aynı zamanda, çocuklara armağan edilen ilk
bayram olması bakımından ulusal ve uluslararası alanda son derece önemlidir. Uzun yıllardan
beri çocuk odaklı olarak Mega bir etkinlik olarak kullanılmaktadır. Sosyoekonomik olarak önemli
bir etkinliktir. Pandemi döneminde tüm etkinlikler iptal edilirken, bu bayram on-line olarak
kutlanmıştır. Gelinen noktada, bu değerli etkinliğin turizm bağlamına taşınması ve bir turistik
etkinlik olarak ele alınmasının gereği ortaya çıkmıştır.

YÖNTEM
Bu araştırmada 1920 yılından beri Türkiye’de organize edilen ve önemli bir Mega etkinlik olan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Ankara turizmine olan katkılarının
değerlendirilmesine çalışılacaktır. Araştırma, çocuk bayramının bir turistik değer olarak ele
alınması, bu uluslararası ve mega etkinliğin bu yöndeki kullanımına ya da tanınırlığına
farkındalık yaratması bakımından önemlidir. Bu kapsamda araştırma sorusu kavramsal kısımda
yer alan açıklamalardaki gerekçelere ve araştırmanın amacına bağlı olarak “23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramının Ankara turizmine olan katkısı” olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın çalışma alanı Ankara’daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kapsamında yer alan katılıcımlardır. Ankara, bu bayramın 1920 yılında bu ilde ilan edilmesi
(Temizgüney, 2019:147) ve 1979 yılından beri TRT’nin hazırladığı uluslararası düzeydeki
etkinliklerin sadece Ankara’da yapılması (41 yıl) bakımından tercih edilmiştir. Veriler amaçlı
örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Bu doğrultuda bayram ile ilgili olduğu düşünülen;
İzleyiciler, Esnaf ve İşletmeciler, Belediyeler, Muhtarlar, Öğrenciler (lise ve lisans öğrencileri),
Öğretmenler, Valilik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Organizatörler ve TRT çalışanları örneklemi
oluşturmaktadır.
Araştırmada nicel ve nitel yaklaşımın birlikte kullanıldığı karma yöntemden yararlanılmıştır.
Veri toplamada, geniş kapsamlı bir örneklem hacmi hedeflendiği için anket tekniği ile verilerin
toplanması planlanmıştır. Ancak bu süreçte yaşanan (2020-2021 yılı) pandemi nedeniyle, bu
bayram sadece televizyonlardaki aktivitelerle kutlanmıştır. Anket sorularının, bu bayrama
yönelik genel algıları kapsaması nedeniyle, bu forma pilot araştırma sonrasında bir açık uçlu soru
eklenmesine karar verilmiştir. Böylelikle, araştırmaya nitel özellik kazandıran “pandemi
dönemine ait algıların” ayrıca belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmada Kim (2012) tarafından
geliştirilen 65 ifadeli “Büyük Ölçekli Spor Etkinliğine Ev Sahipliği Yapmanın Yerel Halk
Tarafından Algılanan Sosyal Etkileri ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçekteki sorular araştırmanın
amacını ve literatürde bahsedilen etkinliklerin katkılarını kapsamasından dolayı tercih edilmiştir.
Kim’in yapmış olduğu bu çalışma 2015 yılında makale olarak yayınlandığı için ayrıca kullanım
için izin alınmasına gerek kalmamıştır. Bu anket formu Türkçeye çevrilmiş ve ardından ölçeğin
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kapsam (içerik) geçerliliğine bakılması için uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşlerinin
değerlendirilmesinde Lawshe Tekniğine başvurulmuştur. Araştırmada görüşüne başvurulan
uzman sayısı 16 olduğu için maddelerin geçerli olabilmesi için kapsam geçerlilik oranının her bir
madde için 0,49 ve üzerinde olması gerekmektedir (Lawshe, 1975). Uzman görüşü sonucunda 24
ifade yeterli kapsam geçerlilik oranına sahip olmadıkları için elenmiştir. Değişen anket
sorularının yapı geçerliliğine ve güvenilirliğine bakılması için pilot çalışma yapılmıştır. Yüz yüze
anket yöntemi ile 50 katılımcının katıldığı bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Pilot araştırma
sonucunda 11 ifade daha elenmiş ve ölçeğin son hali elde edilmiştir.
Araştırmanın gerçekleştirildiği dönemde yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle anket formu
Google Form üzerinden on-line ortama dönüştürülmüştür ve gönüllü olarak katılmak isteyen ve
ulaşılabilen tüm katılımcılardan da veriler 23 Nisan 2020 ile 25 Nisan 2021 tarihleri arasında online ortamda toplanmıştır. Bu süreçte her bir katılımcı grubundan ulaşılan geri dönüş sayılarına
Tablo. 1’de yer verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcı Grubu
Katılımcı Grubu
1-Esnaf ve İşletmeciler
2-Belediyeler
3-Muhtarlar
4-Öğrenciler
5-Öğretmenler
6-Valilik
7-Kültür ve Turizm Bakanlığı
8-Organizatörler ve TRT
Toplam

Sayı
99
10
50
100
211
7
45
40
562

Gönderilen
Anket Sayısı
99
10
50
100
211
7
45
40
562

Geri Dönen
Anket Sayısı
97
10
15
70
156
7
22
30
407

Nicel verilerin analizinde ilk olarak betimleyici analizler yapılmış ve bunun yanısıra, bayramın
katkısının katılımcı demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği de
incelenmiştir. Araştırmada cinsiyet, medeni durum gibi bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında
parametrik testlerden T testi; yaş ve eğitim durumu gibi birbirinden bağımsız ikiden fazla grubun
karşılaştırılmasında ise ANOVA testi kullanılmıştır.
Ankete eklenen açık uçlu soruyu toplamda 67 katılımcı cevaplamıştır. Cevaplarının
değerlendirilmesinde, içerik analizine başvurulmuştur. Araştırmada içerik analizi araştırmacı
tarafından manuel olarak gerçekleştirilmiştir. Açık uçlu soru formuna verilen cevaplar
neticesindeki yazılı metinlerden elde edilen verilerin sıklık durumuna göre bir ana fikir
oluşturulmaya çalışılmıştır (Bilgin, 2006: 19). Bu aşamada öncelikle kodlar, sonrasında benzeşen
kodların bir araya getirilmesi ile temalar oluşturulmuştur. Sonuçlar bu yeni temalar çerçevesinde
yorumlanmıştır.

BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde ilk olarak nicel analiz ve bulgular yorumlanmış ardından da nitel
analiz ve yorumlarına yer verilmiştir.
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Nicel Bulgular
Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum ve gelirlerine yönelik demografik
özelliklerine yönelik bilgilere Tablo 2’de yer verilmektedir.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Bilgileri (n=407)
Demografik Bilgiler
Cinsiyet
Yaş

Eğitim Durumu

Medeni Durum
Gelir

Dağılım Kriterleri
Kadın
Erkek
20 ve altı
21-25
26–30
31-35
36-40
41-45
46-50
51+
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Evli
Bekar
1500 TL ve altı
1501-2000 TL
2001-2500 TL
2501-3000 TL
3001-3500 TL
3501 TL ve üzeri

Sıklık

%

219
188
5
51
75
66
62
45
46
57
17
119
53
174
31
13
225
182
36
16
45
58
91
161

53,8
46,2
1,2
12,5
18,4
16,2
15,2
11,1
11,3
14
4,2
29,2
13,0
42,8
7,6
3,2
55,3
44,7
8,8
3,9
11,1
14,3
22,4
39,6

Tablo 2’ye bakıldığında, katılımcıların cinsiyetlerinin birbirine yakın değerde olduğu dikkat
çekmektedir (kadın %53,8; erkek %46,1). Katılımcıların arasında çok fazla sayısal farkın
olmaması, cinsiyet temelinde 23 Nisan Bayramın bir turistik etkinlik olduğuna yönelik algının
her iki cinsiyet açısından aynı düzeyde olduğunu göstermektedir. Etkinlikler ile ilgili yapılan
diğer çalışmalara bakıldığında (Çelik, 2009:104; Ekin, 2011: 88; Kömürcü, 2013: 49) benzer
sonuçların olduğu görülmektedir. Konuya en fazla ilgi gösteren yaş grubunun bu çalışmada da
26-40 yaş dilimi arasında yoğunlaşması ise (Akmeşe, 2018: 56) bilinçli yaş grubunda bu tür
bayramlara daha fazla önem verdiklerine işaret etmektedir. Katılımcıların eğitim durumu
incelendiğinde lisans mezunu (%42,8) katılımcıların daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.
Bunu sırasıyla lise (%29,2), ön lisans (%13), yüksek lisans (%7,6), ilköğretim (4,2) ve doktora (3,2)
takip etmektedir. Diğer etkinlik araştırmalarında da katılımcıların genel eğitim durumları
aynıdır (Çelik, 2009:104; Ekin, 2011: 88; Kömürcü, 2013: 49). Ancak Ankara Alışveriş Festivali
üzerine yapılan bir araştırmada ise katılımcıların genel eğitim durumu lise mezunu olarak kayıt
edilmiştir (Tayfun ve Arslan, 2013:197). Medeni durumlarına bakıldığında evli (%55,3) ve bekar
(%44,7) katılımcıların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bu bayramla ilgili görüş
vermek isteyen kişilerin evli ya da bekar olmalarının önemli bir ayrıcı olmadığı söylenebilir. Gelir
durumlarında da 3501 TL ve üzeri (%39,6) gelir durumuna sahip katılımcılar daha yüksektir.
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Etkinlik ile ilgili yapılan diğer araştırmalarda da benzer bir durum vardır (Kahraman, 2020: 66;
Akkil, 2021: 53). Bu durum, günümüzde bir tür sosyal sorumluluk olarak görülen araştırmalara
katkı vermede kişilerin belli bir gelir düzeyinde olmasına işaret etmesi bakımdan dikkate
değerdir.

Tablo 3. Katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ankara Turizmine
Katkısına Yönelik Yapılan Faktör Analizi Sonuçları
Faktör ve İfadeler

Faktör
Yükleri

Ortalama

Kültürel Katkı
8. Vatanseverliğin güçlendirilmesi
0,882
4,53
7. Toplumsal birlik ve beraberlik
0,855
4,49
ruhunun güçlendirilmesi
6. Yerel halkın milli duygularının
0,830
4,45
gelişmesi
10. Toplumun aidiyet (bağlılık)
0,791
4,41
duygusunu artması
9. Toplumsal çatışmasının azalması
0,596
4,35
Ekonomik Katkı
1. Temizlik imkanlarının gelişmesi
0,842
3,92
(Ör. tuvaletler)
2. Yerel ulaşım sistemlerinin
0,824
4,03
geliştirilmesi (Ör. Tren, otobüs)
4. Ekonomik koşulların
0,669
4,20
iyileştirilmesi
3. Yerel halk için iş fırsatlarının
0,649
4,24
artması
5. Yerel halkın gelirinin artması
0,603
4,20
Sosyal Katkı
13. Uluslararası etkinliklere ilginin
0,767
4,11
artması
14. Kaliteli eğlence fırsatı sağlaması
0,763
4,12
11. Kültürel etkinlik sayısını
0,664
4,35
arttırması
12. Yerel kültürün korunması için
0,596
4,30
teşvik sağlaması
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Cronbach's Alpha
Açıklanan Genel Varyans

Öz
Değer
2,468

Açıklanan
Varyans
%8,22

Cronbach
Alfa
0,615

1,357

%4,52

0,622

1,213

%4,04

0,612

0,913
0,924
%71,12

Veri setinin faktör analizi için uygunluğunun ve örneklem yeterliliğinin test edilmesinde KaiserMeyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett’s küresellik testinden yararlanılmıştır. Veri seti üzerinde
gerçekleştirilen açımlayacı faktör analizi sonucunda KMO değeri 0.913 ve Bartlett testi p değeri
0,000 olarak belirlenmiştir. KMO katsayısının 0,50’den yüksek, Barlett testi p değerinin 0,05’ten
küçük çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Field, 2013:695).
Böylece, elde edilen verilerin faktör analizi yapmaya uygun olduğu saptanmıştır.
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Verilerin faktör analizine uygun olduğuna karar verildikten sonra analiz uygulanmıştır. Faktör
analizinde “varimax yöntemi” yoluyla ölçeğin faktör yapısı oluşturulmuş ve faktör sayısının
belirlenebilmesi için faktörlerin özdeğerleri, açıkladıkları varyans yüzdeleri ve faktör yükleri
incelenmiştir. Faktör analizinde Kaiser’ın, özdeğeri 1 ya da 1’den daha büyük olan faktörler
kuralı temel alınmıştır (Şencan, 2005:403). Bu doğrultuda özdeğeri 1’den büyük olan üç katkı
faktörü belirlenmiştir. Maddelerin seçiminde 0,30’dan yüksek faktör yükü olan maddeler dikkate
alınmış ve çalışmada 0,30’un altında bir değer olmadığından hiçbir madde çıkartılmamıştır
(Büyüköztürk, 2002: 474).
Faktör analizinin son aşaması olan faktörlerin adlandırılması ise gruplanan değişkenlerin bütün
olarak ifade ettikleri anlamlar ve literatürdeki kullanım dikkate alınarak yapılmıştır. Tablo 3’de
görüldüğü üzere ölçek üç faktörlü bir yapı olarak ortaya çıkmıştır. Ölçeğin toplam güvenirlik
katsayısı 0,913 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler ölçeğin güvenilir olduğunu (0,7 veya daha
büyük) göstermektedir (Kılıç, 2016: 47). Bayramın Ankara turizmine katkısına ilişkin algısında
ortaya çıkan varyansın %71,12’sini açıkladığı tespit edilmiştir. Sosyal bilimlerde açıklanan
toplam varyansın %60'tan büyük olması beklenmektedir. Toplam varyansın %71,12 çıkması
ölçeğin geçerliliğini göstermektedir. Buna ek olarak ortaya çıkan boyutların, Kim (2012)’in
çalışması ile örtüşmesi de ölçeğin yapı geçerliğine işaret etmektedir. Ölçeğe ilişkin faktörlerin
özdeğerleri, açıklanan varyansları, Cronbach Alpha değerleri, ortalamaları ve faktör yükleri
Tablo 3’de belirtilmiştir.
Kültürel katkı faktörü bu Bayram için önemli olarak algılanırken, Kim (2012)’in araştırmasında
bu faktör altıncı sıradadır. Buradaki öncelikli olma durumu ise Bayramın milli duygulara hitap
etmesine ve meclis açılışına kadar ulus olarak yaşanmışlıklara atıfta bulunmasına
dayandırılabilir. Ancak ekonomik katkı faktörü her iki çalışmada da aynı sırada yer almıştır.
Sosyal katkı faktörü ise önceki araştırmadan çok gerilerde son faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu
durum sosyal, kültürel konuların birbiri ile yakından ilgili olmasına bağlanabilir. Sonuç olarak
bu araştırma bulgularının etkinlikler ile ilgili faktörleri önemli ölçüde karşıladığı söylenebilir.
Diğer etkinliklerin katkılarını belirleyen bu faktörler, 23 Nisan Bayramı’nın da etkilerinin
belirlenmesinde yol gösterici olmuştur.
Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan boyutlar ile katılımcıların demografik özelliklerinde
anlamlı bir farklılık olup olmadığına ikili değişkenler için T testi, ikiden fazla değişkenler için
ANOVA Testi yapılmıştır. Anlamlı farklılık çıkanlar Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4’e bakıldığında, 23 Nisan Bayramının Ankara turizmine katkılarının kültürel (p=0,04) ve
sosyal (p=0,03) faktörlerde ve sadece yaş değişkeninde ortaya çıktığı görülmektedir.
Bakıldığında, 31-35 yaş grubu ve 46-50 yaş grubu bu Bayramın kültürel katkılarını “katılıyorum”
(4.70- 4,55) düzeyinde tercih etmişlerdir. Her iki yaş grubu da Bayramın bir etkinlik olarak
Ankara turizmine kültürel katkısı olduğuna inanmaktadır. Sosyal katkı da ise 20 yaş altı
katılımcılar bayramın sosyal katkı sağladığı görüşüne katılırken (4,55), 41-45 yaş grubu
katılımcılar ise (3,91 ortalama) kararsız kalmıştır. Bu sonuçlar, etkinlik ile ilgili yapılan daha
önceki bir başka araştırmanın 46 yaş üstünün etkinliklerin sosyal katkısına katılım oranının, 20
yaş altına göre daha yüksek (Çelik, 2009: 67) sonucu ile örtüşmemektedir. Bu durum, festival
benzeri etkinliklerin sosyal etkilerinin 20 yaş altı katılımcılar için daha az önemli algılanmasına
işaret etmektedir. Ancak Çocuk Bayramına önem verdiklerini göstermektedir.
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Tablo 4. 23 Nisan Bayramının Katkıları ile Demografik Özellikler İlişkisi
İfade

Kültürel
Katkı

Sosyal
Katkı

Dağılım
Kriterleri
20 ve
altı(a)
21-25(b)
26-30(c )
31-35(d)
36-40(e)
41-45(f)
46-50(g)
51+(h)
20 ve
altı(a)
21-25(b)
26-30(c )
31-35(d)
36-40(e)
41-45(f)
46-50(g)
51+(h)

Ort.

St.
Sapma

4,4400

,60663

51
75
66
62
45
46
57
5

4,4196
4,5173
4,7030
4,4581
4,3511
4,2348
4,3474
4,5500

,66363
,70373
,54603
,80522
,84224
,94686
,68923
,87321

51
75
66
62
45
46
57

4,3382
4,3233
4,4091
4,2823
3,9111
4,0054
4,1228

,66675
,88032
,78769
,85589
1,10802
1,01172
,71671

Sıklık
5

f-Değeri

Anlam
Düzeyi
(p)

Fark

2,044

0,049

d › g*

2,229

0,031

a › f*

* Varyansların homojenliği sağlandığından Tukey Testi sonuçları baz alınarak değerlendirme yapılmıştır.
Sadece anlamlı sonuçlar sunulmuştur.

Nitel Bulgular
Araştırmanın nitel verilerinin sunulduğu bu bölümünde pandemi sonrası anket sonuna eklenen
açık uçlu soruya verilen cevaplar analiz edilmiş ve bulguları raporlanmıştır. Analiz sonucunda
ortaya çıkan kodlara, katılımcı sıklıklarına ve temalara Tablo 5’te yer verilmiştir.
Katılımcıların açık uçlu soruya verdikleri cevapların içerik analizi sonucunda, farklı temalara
ulaşılmıştır. En ağırlıklı ortaya çıkan tema “Covid-19 pandemi” olarak belirlenmiştir. “pandemi
yüzünden kutlamaların aksaması”, “100.yılının telafisinin yapılması” yönünden istekler, covid
19 pandemisi’nin her alanda olduğu gibi bu Bayramın kutlanmasında da başat bir algı olduğuna
işaret etmektedir. Pandeminin, yaşanan kapanmalar ve yasaklamalar sonucunda dünya
çocukları ve turistlerin ülkemize gelemediğinden, buna bağlı olarak da ülke turizmini ve
tanıtımının olumsuz etkilendiğinden sık sık bahsetmişlerdir. Dolayısıyla, burada nicel
bulgularda olmayan turizm ve tanıtım teması ortaya çıkmıştır. Covid-19 pandemisine bağlı
olarak ortaya çıkan bir diğer farklı tema da etkinlik temasıdır. Yaşanan bu süreçte pandemi
etkinliklerin seyrini değiştirmiş, etkinlikler artık tamamen sanal ortamda yapılmaya
başlanmıştır. Bu Bayramın da boş geçilmemesinin mutlu ettiği, ancak gerçek törenler ile
kutlandığı zamanki duyguyu yaşatmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, nitel değerlendirmelerde,
nicel sonuçlarla örtüşen ekonomik etkiler ile sosyal ve kültürel etkilere de yer verilmiştir.
Katılımcılar, yaşanan bu pandemi sonucunda çok fazla ekonomik sıkıntı yaşadıklarını,
ziyaretçilerin azaldığını, işten çıkarmaların arttığını, vergi borçlarının biriktiğini ve zarar
ettiklerini ifade etmişlerdir. Bunlara ek olarak bu dönemde etkinliklerin sanal ortamda
kutlanmaya başlanmasının milli birlik ve beraberlik duygusunu hissettirme konusunda yetersiz
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kaldığını ve eski heyecanı hissedemediklerini de belirtmişlerdir. Eski kutlamalarda ülkemize
gelen dünya çocukları ve turistler sayesinde kültürel etkileşim sağlandığı ancak bu dönemde
bundan da yoksun kaldıklarına değinmişlerdir.

Tablo 5. Açık Uçlu Soruya Verilen Cevaplar
Soru

Kodlar
1.Kutlamaların aksaması

Katılımcılar
(BÇ1, ÖT1, ÖT4, ÖT7, ÖT9, ÖC8,
ÖC11, TRT2, TRT15, TBÇ8, ES3, ES4)

Sıklık
12

(ÖT2, ÖT3, ÖT16, ÖT18, TBÇ9,
TBÇ15, TRT6, BÇ3, ES4)

9

3.Pandemi

(ÖT3, TBÇ6, BÇ1, BÇ4, BÇ6, ÖC10)

6

4. Sanal kutlama

(ÖT1, ÖT7, ÖT18, TBÇ6, TBÇ15,
ÖC11, ES4).
(TBÇ4, TBÇ5, TBÇ10, TBÇ11, BÇ5)
(TBÇ15, ÖC3, TBÇ12, ÖT4)

7

(TBÇ1, TBÇ10)

4

(TBÇ5, BÇ1, BÇ4, BÇ5, ÖT9, ÖC11,
TRT2, ÖC3, ÖC4, ÖC8, ES2, ES3)
(TBÇ1, TBÇ5, TBÇ10, BÇ2, ÖT13,
ÖT14, ÖT15, ÖC5, ÖC6, ÖC10, ÖC11,
TRT1, TRT2, TRT4, TRT5, TRT10,
TRT11, TRT12)

2
12
18

(TBÇ6, BÇ1, BÇ4, BÇ6, ÖC10)

5

(ES2, ES3, TBÇ5, BÇ1)
(TBÇ5, ÖC11, TRT4, TRT5, ES1, ES2,
ES4)
(ES3, ES4)
(TRT3, TRT13, TRT14, ÖT5, ÖT12,
TBÇ4, TBÇ15)

4

2.100.yıl telafisi

1.Turistik etkinlik

2.Bayram
3.Tanıtım
4.Turist
1.Ekonomik sıkıntılar
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramının Covid-19
virüs pandemisi nedeniyle
kutlanamamış olmasının
Ankara turizmine etkisi
nasıl olmuştur?

2.İşletmelerin kapanması
3.Ziyeretçi olmayışı
4. Zarar etmek
5. Vergi borçları
1. Milli birlik ve
beraberlik
2.Sosyalleşmeme
3Kültürel etkileşimsizlik

4.Heyecan eksikliği
1.TRT Televizyonu

(TBÇ7, TRT7, ES1)
(TBÇ3, TBÇ4, TBÇ11, TBÇ13, ES2,
BÇ3, ÖC9)

Covid 19
Pandemisi

5
Turizm ve
Tanıtım

Ekonomik
Etkiler

7
2
7

3
7

(ÖT7, ÖC3)
(ÖT7, ÖC1, ÖC2, ÖC9)
(TBÇ14, ÖT8, ÖT11, ÖT17, ÖT19,
ÖC7, TRT9, TRT15, ES4)
(TBÇ14, ÖT17, TRT9, ÖT11)

2
4

3.Bayrak süslemeleri

(ÖC6, ÖC10)

4

4.Sanal Yarışmalar
5.Sanal Konserler

(ÖT5, ÖT9, ES1, TBÇ5)

2
4

2.TV ya da sosyal
medyada şarkı söylemek

Tema

Sosyal ve
Kültürel
Etkiler

9
Etkinlikler

SONUÇ ve ÖNERİLER
Etkinlikler, bir yöre ya da bölgenin turistik tanınmasında, tutundurulmasında, sezonluk olma
probleminin çözümünde, bir ekonomik ve sosyal değerin veya yörenin imajının yaratılmasında
önemlidir. Günümüzde ulusal ve uluslararası olarak gerçekleştirilen etkinlikler turistik
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hareketliliğe yol açmaktadır. Araştırmada Türkiye de 100 yıldır ulusal, 42 yıldır uluslararası
düzeyde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ankara turizmine olan
katkısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü dönemde Covid-19
pandemisinin başlaması nedeniyle, Bayramın sanal olarak kutlanmasına yönelik algılar da
değerlendirilmiştir. Araştırmada, Bayramın Ankara turizmine katkısının hangi faktörler bazında
gerçekleştiği yolunda önemli bulgulara ulaşılmıştır. Bayramın Ankara turizmine katkısını
açıklayan en önemli faktörün kültürel katkı olduğu ve bunu sırasıyla ekonomik katkı ve sosyal
katkının takip ettiği belirlenmiştir. Elde edilen faktörler önceki yıllarda yapılan Kim (2012)’in
çalışmasındaki “en yüksek düzeyde tercihte bulundukları faktör, kültürel katkı” ve diğer
faktörlerle örtüşmektedir. Ayrıca, kültürel katkının vatanseverliğin güçlendirildiği, birlik ve
beraberlik duygusunun güçlendirildiği ve toplumun aidiyet duygusunu arttırdığı
belirtilmektedir. Bu sonuçlar da benzer araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir (Besculides
vd., 2002:306; Ersoy, 2017:85). Ancak Besculides vd., (2002)’nin yapmış olduğu araştırmada
kültürel katkı boyutuna katılım düzeyi, bu araştırmada olduğu gibi yüksek düzeyde olmamış,
katılımcılar kültürel katkı konusunda kararsız kalmıştır. Bu çalışmadaki ikinci önemli faktör
ekonomik katkıdır. Katılımcılar, bayramın yerel ekonomiyi canlandırdığı, bayram süresince yerel
işletmelere ekonomik hareketlilik getirdiği ve yerel halk için daha çok iş fırsatı yarattığı
yönünden ekonomik olarak olumlu algıladıkları belirlenmiştir. Bu durum daha önceki birçok
araştırma sonucunda da “bölgelerin festivaller aracılığıyla ekonomik kazançları artırdığı”
şeklinde sık sık ortaya çıkmıştır (Felsenstein ve Fleischer, 2003:390; Çelik, 2009:111; Chen,
2011:120). Katılımcılar, daha önceki bazı araştırmalarda görüldüğü gibi (Prayag vd., 2013:635;
Sert, 2013:61) bu Bayramın da uluslararası etkinliklere olan ilgiyi ve sayıyı arttırdığı, eğlence
fırsatı ve aile ile vakit geçirme imkanı sağladığı gibi bazı sosyal katkıları olduğunu ifade
etmişlerdir (Çelik, 2009:111; Ekin, 2011:91).
Araştırmada, belirlenen bu faktörlerin demografik durumla ilişkisine de bakılmıştır. Bayramın
etkisinin yaş durumuna göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal katkı
algısının en yüksek olduğu yaş aralığının 20 yaş altı katılımcılar olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç
etkinlikler ile ilgili yapılan diğer çalışmalardan farklıdır. Burada 20 yaş altı katılımcılar Çocuk
Bayramının sosyal katkısının önemli olduğuna yönelik tercihte bulunmuşladır.
Covid-19 ile ilgili doğrudan bilgi almaya yönelik açık uçlu soruya yönelik değerlendirmelerde;
Bayram ile ilgili katılımcı görüşleri; “turizm ve tanıtım”, “ekonomik”, “sosyal ve kültürel” ile
“etkinlikler” olarak belirlenmiştir. Bakıldığında bu temalar ile nicel analiz sonucunda ortaya
çıkan faktörler önemli ölçüde örtüşmektedir. Ancak iki tema pandemi dönemindeki kutlamalarla
ilgili olarak farklı konularda ortaya çıkmıştır. Bu durum yaşanan pandeminin Bayram ile ilgili
algıları da etkilediğini göstermesi bakımından önemlidir. Katılımcıların çoğu pandemiye bağlı
olarak yaşanan kapanmalar sonucunda kutlamaların aksadığından ve yüzüncü yılı olması
sebebiyle hak ettiği şekilde kutlanamadığından, pandemi sonrasında mutlaka telafisinin
yapılması gerektiğinden bahsetmişlerdir. Bu duruma bağlı olarak da ülkemize dünya çocukları
ve turistlerin gelemediğine ve bunun turizm ve tanıtımı olumsuz etkilediğine değinmişlerdir.
Ayrıca, yaşanan pandemi sebebiyle etkinliklerin sanal ortamda yürütülmesinden çok memnun
olmadıklarını da ifade etmişlerdir. Bunların dışında, bayramın gerçek törenler ile kutlandığı
zamanki katkısı ile ilgili görüşlerin, bu dönemde olumsuz ifadeler şeklinde ifade edildiği
görülmüştür.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının
bir turistik ürün ya da turizm etkinliği olarak ele alınması için yetkili kişilere ve akademisyenlere
şunlar önerilebilir:
•

Bayram ile ilgili tanıtımlar yeterli olsa da Ankara’nın turistik ögelerinin tanıtımı yetersiz
kalmıştır. Bayram ve Ankara turizmi birlikte ele alınabilir. Örneğin, 23 Nisan haftası turları,
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•
•

•
•

•
•

23 Nisan sanat gösterileri, müze ziyaretleri, tanıtım dokümanları hazırlanabilir. Böylece,
Ankara’nın turizm markasında “çocuk bayramı” teması da eklenerek Bayramın Ankara ile
bütünleşmesi sağlanabilir.
Covid-19 pandemisinin bu Bayramın kutlanamamasına ve Ankara turizmine etkisi daha
kapsamlı araştırmalarla ortaya koyulabilir.
Etkinlik organizasyonlarından genelde yerel yönetim boyutu kapsamında turizm il
müdürlüğü ve belediyeler sorumludur. Ancak bu Bayram ile ilgili etkinlikler genel olarak
belediyeler ve milli eğitim il müdürlüklerinin yanı sıra, TRT gibi kuruluşlar tarafından
düzenlenmektedir. Bayram kapsamında belediyeler kendi bünyesinde bulunan etkinliklere
önem vermektedir, ancak diğer belediyelerin düzenlemiş olduğu etkinliklere gerekli tanıtım
ve desteği göstermektedir. Bu nedenle, bir belediyede olan etkinlik bütün belediyelerce
belediye sınırlarında bulunan kişilere duyurulabilir.
Bu araştırma pandemi döneminde yapılması sebebi ile Ankara örneğiyle yapılabilmiştir.
İleriki araştırmalarda Türkiye örnekleminde bakılabilir.
Bundan sonraki kutlamalarda engelli ve yaşlı gibi dezavantajlı grupların daha fazla
katılımlarının sağlanması için Belediyeler tarafından destek programlar geliştirilebilir, gerçek
törenler ile sanal kutlamalar hibrid (melez) olarak sürdürülebilir.
Araştırma Ankara’daki paydaşlar (öğrenciler, yerel idareler, KTB, yerel halk ve öğretmenler)
bazında yapılmıştır. Ancak ileriki araştırmalarda ilkokul öğrencileri bazında da yapılabilir.
Covid19 pandemisi dönemi, öncesi ve sonrası ortaya çıkan durumlar karşılıklı olarak analiz
edilebilir.
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Öz
Bu çalışma, turizm eğitimi veren mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerinde
uyguladıkları öğretim stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilerin uygulanmasında dikkat edilen
hususlar ile üstün ve zayıf yönlerinin belirlenmesi yoluyla ilgili bilgi birikimine katkı
oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılı Kasım ayında Kayseri’de turizm
eğitimi veren Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan turizm meslek, yabancı
dil ve genel kültür dersleri öğretmenlerinden yapılandırılmış bire bir ve odak grup görüşmeleri
ile birincil veri toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda,
öğretmenlerin derslerinde çoğunlukla sunuş yoluyla öğretim stratejisini benimsedikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde en sık kullanılan yöntemin sunuş
yoluyla öğretimde soru-cevap yöntemi, buluş yoluyla öğretimde rol oynama, araştırma-inceleme
yoluyla öğretimde proje ödevi vermenin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sunuş yoluyla öğretimin
konunun daha iyi anlaşılmasını sağladığı, buluş yoluyla öğretimin öğrencilerin derse katılımını
sağladığı, araştırma-inceleme yoluyla öğretimin yabancı dil bilgisini geliştirdiği ulaşılan
sonuçlardandır. Bununla birlikte, sunuş yoluyla öğretimde öğrencinin aktif katılımının
sağlanamaması ve ilgisinin çekilmesinde yaşanılan güçlük, buluş yoluyla öğretimin büyük
gruplarda etkisizliği, araştırma ve inceleme yoluyla öğretimde ise öğrencilerin güdülenmelerinin
zor olması gibi zayıf yönlerin olduğu da ortaya çıkan sonuçlardandır.
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Abstract
This study contributes to the body of knowledge by determining the teaching strategies in their
courses applied by teachers at vocational and technical Anatolian high schools that provide
tourism education, as being the subjects in the implementation of these strategies, and their
strengths and weaknesses. For this purpose, in November 2019, primary data were collected
through the individual and focus group structured interviews with vocational tourism, foreign
language, and general culture courses’ teachers working in Erciyes Vocational and Technical
Anatolian High School, which provides tourism education in Kayseri. As a result of evaluating
the interviews, it was concluded that teachers mostly adopted expository teaching strategies in
their courses. The results are that the most frequently used method is the question-and-answer
technique in expository teaching, role playing in guided discovery teaching, and project
assignment in inquiry teaching. It is among the main results obtained that expository teaching
provides a better understanding of the course subject, guided discovery teaching enables
students' active participation in the course, and inquiry teaching improves students’ foreign
language knowledge. Besides, it is stated by teachers that these strategies have weaknesses such
as the inability to ensure students’ active participation and the difficulty in attracting the
students’ attention in the expository teaching, the ineffectiveness of the guided discovery
teaching in large groups, and the difficulty of the students’ motivation in the inquiry teaching.
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GİRİŞ
Günümüzde teknoloji hızla ilerlemekte, tarımda, sanayide ve hizmetler sektöründe teknolojik
uygulamalara yer verilme ihtiyacı da giderek artmaktadır. Teknolojik gelişmeleri kabulde ve
uyumda geride kalan işletme ve sektörler rekabette de geride kalmaktadırlar. Bankacılık, turizm,
sağlık ve eğitim gibi hizmet sektörlerinde de teknolojinin kullanılması günümüzde artık
kaçınılmazdır ki özellikle nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi açısından son derece önemli
olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinde eğitimin kalitesi, öğretim şekli, öğretim stratejileri,
öğretmenlerin niteliği, okulların imkânları gibi konular bu bağlamda son derece önemlidir.
Öğretmen, öğrenci ve eğitim programının iyi bir eğitim sisteminin en temel unsurları olduğu
ifade edilmektedir (Saracaloğlu, Karasakaloğlu ve Gencel, 2011:2426). Bu unsurlar arasında var
olan ilişkilerin niteliği, eğitim sisteminin de kalitesini etkilemektedir. Verilen eğitimin kalitesi
öğretmenin donanımlı olması ve kendisini iyi yetiştirmiş olması ile doğru orantılıdır. Öğretmenin
kalitesi, eğitimin kalitesini de büyük oranda etkilemektedir. Bununla birlikte, öğretmenin
öğrenciye bilgiyi aktarmak için kullandığı öğretim stratejileri, öğretmenin bilgisini ne derece
öğrenciye aktarabildiğine ilişkin genel bir öngörüde bulunulmasına katkı sağlayabilmektedir.
Bilindiği üzere genel manada strateji, belli bir hedefe odaklanan birey, kurum ya da kuruluşların
bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik izleyecekleri adımları ve yöntemleri ifade etmektedir. Eğitim
sektöründe temel hedef, öğrencinin kaliteli bir eğitim alması ve araştıran, sorgulayan, üreten,
kendini geliştiren bireylerin yetişmesinin sağlanması olduğundan, bu temel hedefe ulaşmak için
öğretmenlerin de çeşitli öğretim stratejilerine sahip olmaları ve uygulamaları gerekmektedir.
Derse, konuya ve öğrencilerin niteliklerine uygun olarak kullanılabilecek çeşitli öğretim
stratejileri bulunmaktadır. Öğrenciye aktarılmak istenen bilgi, sunuş yoluyla, buluş yoluyla ya
da araştırma ve inceleme yoluyla öğrenciye iletilebilmektedir (Jacobsen vd., 1993). Bu bağlamda,
dersin, konunun, öğrencinin ve öğretmenin niteliklerine göre bu stratejilerin seçilmesi ve
uygulanması önem arz etmektedir.
Öğretim stratejilerine yönelik ilgili bilgi birikimine bakıldığında, Türkçe öğretmenlerinin
(Saracaloğlu vd., 2011), fen bilgisi öğretmenlerinin (Saracaloğlu, Yenice ve Gencel, 2011; Kubat,
2016; Yılmaz, 2017) sosyal bilgiler öğretmenlerinin (Akpınar ve Aydemir, 2012) tercih ettikleri
öğretim stratejilerine yönelik çalışmalara rastlanmaktadır. Turizm eğitimi veren mesleki ve
teknik Anadolu lisesi öğretmenlerine yönelik bir çalışmaya rastlanmamış olup, bu çalışmanın
turizm eğitimi özelinde öncül çalışmalardan biri olacağı ve ilgili bilgi birikimine katkı
sağlayacağı, aynı zamanda uygulayıcılara da yol gösterici bir nitelik taşıyacağı düşünülmektedir.
Bu bağlamda çalışmanın amacını, turizm eğitimi veren mesleki ve teknik Anadolu lisesi
öğretmenlerinin derslerinde uyguladıkları öğretim stratejilerinin neler olduğunun yanı sıra ilgili
stratejileri derslerinde uygulama şekillerini belirlemek ve bu stratejilerin üstün ve zayıf yönlerini
ortaya çıkartarak ilgili bilgi birikimine katkılar sunmak olarak ifade etmek mümkündür.
Bu çalışmanın örnek uygulama alanı Kayseri Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olup, bu
kurumda görev yapan turizm meslek, yabancı dil ve genel kültür dersleri öğretmenlerinden
yapılandırılmış bire bir ve odak grup görüşmeleri ile birincil veri toplanmıştır. Çalışma
kapsamında yedi turizm meslek, altı yabancı dil ve beş genel kültür dersi öğretmeniyle görüşme
gerçekleştirilmiş ve bu görüşmelerden elde edilen verilere dayalı olarak birtakım çıkarımlarda
bulunulmuştur.
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ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
Öğretim stratejileri, öğrencilere bir konunun nasıl anlatılması gerektiğine yönelik çözüm yolları
sunmak için uygun yöntemlerin ve tekniklerin seçilmesini sağlamaktadır; bu stratejiler öğretmen
merkezli ya da öğrenci merkezli olabilmekte ve hedeflere ulaşmada öğretmenlere kolaylık
sağlamaktadırlar (Saracaloğlu vd., 2011:2426). Öğretim stratejileri, çeşitli özelliklere ve niteliklere
sahip öğrencilerin bilgiyi alma yöntemlerine karar verme ve öğrenciler arasındaki farkı giderme
olarak ifade edilebilir (Jarolimek vd., 2001:3). Öğretim stratejileri, öğrencilerin kavramlar
türetmeleri ve ilgili genellemeleri yapabilmeleri için gerekli olarak değerlendirilmektedir (Banks,
1997:109). Jacobsen vd., (1993) öğretim veya öğretme stratejilerini; (a) sunuş yoluyla öğretim
stratejisi, (b) buluş yoluyla öğretim stratejisi ve (c) araştırma ve inceleme yoluyla öğretim stratejisi
şeklinde üçe ayırmaktadır. Ancak, öğretmenler, derslerde birden fazla öğretim stratejisinden
faydalanabilmektedirler. Örneğin, araştırma ve inceleme stratejisinde buluş stratejisine de yer
verilebilir. Bunu yapmak için de bu stratejilerin altında yatan teorilerin öğretmenler tarafından
bilinmesi ve her biriyle uyumlu olacak şekilde belirli öğretme yeteneklerini kullanmaları
gerekmektedir, nadiren de olsa tek strateji uygulanabilmektedir.

Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi
Sunuş yoluyla öğretim stratejisi (expository teaching strategy), Ausubel (1968) tarafından
geliştirilmiş olup, daha çok öğretmen merkezli bir stratejidir (Selim ve Shrigley, 1983:215) ve
öğretmen konuyla ilgili örnekler vererek öğrencilerine bilgi aktarımında bulunan temel bilgi
sağlayıcı konumundadır. Öğrencilere öncelikle yeni bir konuyu anlatmak, teori ve uygulama
arasındaki ilişkileri göstermek, temel konuları tekrar vurgulamak ve özetleme için kullanılan
uygun yöntemlerden biridir (Sola ve Ojo, 2007:126). Sunuş yoluyla öğretim, birçok öğrenci
grubuyla çalışan öğretmenler tarafından kullanılan en eski öğretim stratejisi olarak bilinmekte ve
geleneksel öğretim stratejisi olarak da literatürde yer alabilmektedir. Bu stratejinin materyallerle
çalışılması sonucunda daha fazla konu anlatabilmeye izin vermesi nedeniyle zamandan tasarruf
edilmesi ve sınıfın genel kontrolünün sağlanması olmak üzere öğretmenler açısından iki temel
faydası bulunmaktadır (Jacobsen vd., 1993:180; Brownfield, 1996:11; Magliaro vd., 2005:50).
Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin uygulanmasında, tümdengelim yaklaşımı söz konusudur.
Öğretmen konuyu ve kavramları tahtaya yazar ya da yansıdan öğrencilere gösterir. Görsel
sunum öğrencilerin ilgisini çeker. Uygulamanın ikinci aşaması ise dersin öğrenme amaçlarıyla
ilgili olup, öğretmenin birincil rolü dersin öğrenme amaçlarına yönelik sorular sorarak
öğrencilerin derse katılımını sağlamak ve bu yolla konuları anlaşılır kılmaktır (Jacobsen vd.,
1993:186). Öğretmenin anlatımına dayalı olan bu stratejide öğrencilerin derse uzun süre
odaklanmaları çoğu kez mümkün olmayacağından öğrencinin konuya ilgisini çekmede ve
öğrenme motivasyonunu sağlamada birtakım güçlükler söz konusu olabilir (Jacobsen vd.,
1993:180-181; Brownfield, 1996:11). Bunu önlemenin yolu öğrencilerin aktif olarak derse
katılımlarının sağlanmasıdır ki bu durumda öğretmen, gerektiğinde, soru sorarak öğrencilerin
derse katılımlarını teşvik etmelidir. Bunu sağlamak için, öğretmen tek taraflı anlatım yerine ders
içerisinde farklı stratejiler tercih etmeli ve öğrenci merkezli stratejileri de kullanmalıdır (Admore,
2011:37).
Tablo 1’de kavramların ve genellemelerin sunuş yoluyla öğretilmesi konusundaki aşamalarda
öğretmen ve öğrencilerin yapabileceklerine yer verilmektedir. Kavramların sunuş yoluyla
öğretilmesinde öğretmen kavramı tanımlar ve o kavramla ilgili terimleri açıklar, üst kavramlarla
bağlantı kurar, buna göre olumlu ve olumsuz örnekler verir. Öğrenci ise öğretmenin ek olarak
vermiş olduğu örnekleri olumlu ve olumsuz olarak açıklar ya da sınıflandırır ve kendisi farklı
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örnekler verir. Genellemelerin sunuş yoluyla öğretilmesinde öğretmen genellemeleri belirler,
genelleme kapsamında kavramları açıklar, olumlu ve olumsuz örnekler verir. Öğrenci ise
kavramlarda olduğu gibi verilen örnekleri olumlu veya olumsuz olarak açıklar ya da sınıflandırır
ve kendisi farklı örnekler verir.

Tablo 1. Kavramların ve Genellemelerin Sunuş Yoluyla Öğretilmesi Aşamaları
Kavramlar
Genellemeler
Öğretmen • Kavramları tanımlamak ve terimleri • Genellemeleri belirlemek.
açıklamak.
• Genelleme kapsamında kavramları
• Üst kavramlarla bağlantı kurmak.
açıklamak.
• Olumlu ve olumsuz örnekler vermek. • Olumlu ve olumsuz örnekler vermek.
Öğrenci
• Öğretmenin ek olarak vermiş olduğu • Öğretmenin ek olarak vermiş olduğu
örnekleri olumlu ve olumsuz olarak örnekleri olumlu ve olumsuz olarak
açıklamak veya sınıflandırmak.
açıklamak veya sınıflandırmak.
• Farklı örnekler vermek.
• Farklı örnekler vermek.
Kaynak: Jacobsen vd., 1993:190-191.

Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
Bir öğretim stratejisi olarak, buluş yoluyla öğretimin literatürde ilk kez Bruner (1960) tarafından
“The Process of Education” başlıklı kitabında kullanıldığı ifade edilmektedir (Chang, 2012:458;
Huang ve Haung, 2017:1). Fakat bir başka çalışmada kökeninin Whitehead'in (1929) çalışmasına
dayandığı belirtilmektedir (Druckman ve Ebner, 2017:349). Buluş yoluyla öğretim stratejisi
(guided discovery teaching strategy) öğrenci merkezli bir öğretim stratejisidir ve üç önemli özelliği
bulunmaktadır ki bunlar (Bicknell-Holmes ve Hoffman, 2000:313-314); (a) öğrenciler problem
çözme ve keşfetme yoluyla bilgiyi oluşturur, bütünleştirir ve geneller; (b) öğrencileri belli kalıplar
arasına sıkıştırmaz; onlara esneklik sağlayarak bağımsız bir şekilde hareket etmelerine imkân
tanır ve (c) öğrencinin var olan bilgi birikimiyle yeni bilgilerin entegre edilmesi konusundaki
faaliyetleri içerir. Buluş yoluyla öğretimde, öğretmenin ders sırasında öğrencilere soru sorma,
kavramlar arasında bağlantı kurmalarını isteme gibi faaliyetlerle öğrencilerin bilgiye
ulaşmalarını sağlamasıyla öğrencilerin daha fazla bilgi edindiği ifade edilmektedir (Taylor vd.,
1993:385). Buluş yoluyla öğretim yapılandırmacı öğretim türlerinden biri olup, bağımsız
öğrenme, keşfetme, eleştirel düşünme ve problem çözmeye odaklanmaktadır (Akinbobola ve
Afolabi, 2009:234).
Birçok öğretmen, buluş yoluyla öğretimde planlamanın gerekmediği, öğrencilere sorular sorarak
gerçek dünyada gerçekleşen olayları keşfetmeye ihtiyaçları olduğu konusunda yanlış bir algıya
sahiptir. Buluş yoluyla öğretimin planlama ve hazırlık aşamasında öğretmenin öğrencilerine
kavramları ve genellemeleri anlamalarını sağlamak için ne tür örnekler vermesi gerektiği üzerine
düşünmesi gerekmektedir. Daha sonra ise öğretmenden bu örnekleri sıraya koyması
beklenmektedir. Hazırlık aşamasının son bölümünde ise öğrencilerin tahtada ya da yansıda
kavramları ve genellemeleri görmemeleri nedeniyle, bu kavram ve genellemeleri
kavrayabilmelerinin sunuş yoluyla öğretime göre daha fazla zaman aldığının göz önüne alınması
gerekmektedir (Jacobsen vd., 1993:193-195). Benzer şekilde; Bruner (1960:21) buluş yoluyla
öğretimde öğrencilerin öğrenmeleri gereken tüm konuları öğrenmelerinin çok fazla zaman
aldığını ve müfredatta yer alan konuları öğretmek için çok fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu
ifade etmektedir.
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Buluş yoluyla öğretimde, öncelikle dersin amacına uygun şekilde öğrencilerin somut ders
materyalleriyle (örnek olay, fiziksel madde vb.) çalışması sağlanır. Öğrencilere verilen bu
materyallerin incelenmesiyle özelden genele doğru öğrencilerin bir sonuca ulaşması istenir. Bu
şekilde öğrencilerin tümevarım yöntemini kullanmaları beklenir. Bu aşamadan sonra ise
öğrencilere kavramlar aktarılarak öğrencilerin tümevarım yöntemiyle ulaşmış oldukları sonuçlar
ilişkilendirilir. Son aşamada ise öğrencilerin ulaştıkları sonuçlar genellenerek yeni elde ettikleri
bilgiyi denemeleri sağlanır (Andrews, 1984:81). Jacobsen vd., (1993) ise bu aşamaları Tablo 2’deki
gibi özetlemiştir.

Tablo 2. Buluş Yoluyla Öğretimin Aşamaları
Öğretmen 1. Örnek verir.
Öğrenci
2. Örneği açıklar.
Öğretmen 3. Başka bir örnek verir.
Öğrenci
4. İkinci örneği açıklar ve ilk örnekle karşılaştırır.
Öğretmen 5. Ek örnekler verir ve olumsuz örnekler sunar.
Öğrenci
6. Örnekleri karşılaştırır ve kıyaslar.
Öğretmen 7. Öğrenciden örnekler arasındaki ilişkileri ve özellikleri hızlı bir şekilde
bulmasını ister.
Öğrenci
8. Tanımlamaları veya ilişkileri açıklar.
Öğretmen 9. Öğrencilerden başka örnekler vermelerini ister.
Kaynak: Jacobsen vd., 1993:198.

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi
Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi (inquiry teaching strategy) birincil ve ikincil veriler
yoluyla problemin çözümüne dayanan bir yaklaşımdır; bir kavramı, teoriyi veya soruyu anlama,
bilgiyi bulma veya elde etme ve problemi incelemek için bu bilgileri kullanma sürecidir (Kitot
vd., 2010:266). Araştırma-inceleme yoluyla öğretim, sınıfın araştırma faaliyetlerinin odak noktası
olarak görülen ders içeriğiyle ilgili problemlerin öğretmen tarafından öğrencilere verilmesiyle
başlamaktadır. Öğrenciler problemlere geçici çözümler ya da hipotezler oluşturarak, bu
hipotezlerin değişkenlerine uygun veriler toplayarak ve bu verileri analiz ederek problem
üzerinde çalışmaktadırlar. Bu stratejide, öğrenciler sadece problemle ilgili içerikleri öğrenmekle
kalmamakta, aynı zamanda gelecekteki araştırmalarda problemlerin çözüm süreçlerine ilişkin
bilgiler de elde edebilmektedirler (Jacobsen vd., 1993:212).
Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi öğrenci merkezli bir yöntemdir. Bu strateji, elde
edilen bilgilerin yorumlanmasında öğrencilerin düşünmelerine ve hayallerini kullanmalarına
imkân sağlamakta, aynı zamanda da öğrencinin eleştirel düşüncelerini geliştirmesini
sağlamaktadır. Öğretmen bu stratejide bilgiyi gösteren değil, bilgiyi elde etmede yardımcı ve
rehber konumundadır (Kitot vd., 2010:265). Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi
(Jacobsen vd., 1993:215-216); (a) öğretmenin problemi sınıfa aktarması, (b) hipotezlerin
oluşturulması, (c) hipotezlerin geçerliliğinin test edilmesi için verilerin toplanması ve (d) veriler
kullanılarak hipotezlerin analiz edilmesi şeklindeki dört sıralı aşamadan oluşmaktadır.
Tablo 3’de araştırma-inceleme yoluyla öğretimin aşamaları yer almaktadır. Bütün aşamalar
öğretmenin rehberliğinde öğrenciler tarafından yerine getirilmektedir.
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Tablo 3. Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretimin Aşamaları
Öğrenciler
1. Problemi tanımlamak
(Öğretmenin rehberliğinde)
2. Hipotezler oluşturmak
3. Veri toplamak
4. Verileri analiz etmek ve sonuca ulaşmak
Kaynak: Jacobsen vd., 1993:216.
Öğretmenlerin derslerinde kullandıkları öğretim stratejileri ile öğrencilerin derslerde anlatılan
konuları öğrenme yöntemleri arasında uyum sağlanabilirse, öğretim yönteminin amacına
ulaşmış olduğu ifade edilebilir. Özellikle, yapılandırmacı (buluş yoluyla) öğretim programlarıyla
birlikte öğrenme sorumluluğu öğrenciye, rehberlik etme görevi ise öğretmene verilmektedir.
Geleneksel öğretim stratejilerinin (sunuş yoluyla) yanı sıra yapılandırmacı öğretim tekniklerinin
kullanılması öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarını ve konuyla ilgili detaylı açıklamalar
yapabilmelerini ve çeşitli örnekleri rahatlıkla verebilmelerini sağlamaktadır (Saracaloğlu vd.,
2011:2427).

LİTERATÜR TARAMASI
Öğretmenlerin derslerinde uyguladıkları öğretim stratejilerine yönelik ilgili literatür
incelendiğinde, çalışmaların genellikle turizm alanı dışında olduğu görülmektedir. Söz gelimi,
Türkçe öğretmenlerinin (Saracaloğlu, Karasakaloğlu ve Gencel, 2011), fen bilgisi öğretmenlerinin
(Saracaloğlu, Yenice ve Gencel, 2011; Kubat, 2016; Yılmaz, 2017), sosyal bilgiler öğretmenlerinin
(Akpınar ve Aydemir, 2012) tercih ettikleri öğretim stratejilerine yönelik çalışmalara
rastlanmaktadır. Öğretmenlerin derslerinde uyguladıkları stratejilerin neler olduğunu araştıran
çalışmaların yanı sıra tercih edilen öğretim stratejilerinin bazı değişkenlere göre farklılaşma
durumlarını inceleyen çalışmalar da mevcuttur. Türkçe öğretmenlerinin (Saracaloğlu,
Karasakaloğlu ve Gencel, 2011), fen bilgisi öğretmenlerinin (Saracaloğlu, Yenice ve Gencel, 2011;
Kubat, 2016; Yılmaz, 2017) derslerinde tercih ettikleri öğretim stratejilerinin farklı değişkenlere
göre farklılaşma durumlarını araştıran ve öğretim stratejilerinin birbirleriyle kıyaslamalarına yer
veren çalışmalar da (Sülün vd., 2006) mevcuttur.
Öğretim stratejilerinin uygulanmasında çeşitli yöntemler uygulanabilmektedir. Yöntemler
özellikle turizm ve ağırlama eğitimi veren okullar açısından değerlendirildiğinde, kullanılan
yöntemler arasında rol oynama (Cho vd., 2006; Todorina, 2011; Brown vd., 2018), örnek olay
(Okumuş ve Wong, 2004), video, film izleme ve uygulamalı eğitim (Lopa ve Wray, 2015), grup
projeleri, dersin öğretmen tarafından anlatılması, öğrenci sunumları, misafir konuşmacı ve
tartışma/beyin fırtınası (Hsu ve Li, 2017), tartışma ve küçük grup aktiviteleri (Deale vd., 2010),
staj (Brown vd., 2018) yer almakta ve Okumuş ve Wong (2004) bu stratejilerin olumlu ve olumsuz
yönlerini incelemektedir.
Adukaite vd., (2016) tarafından Güney Afrika’da turizm eğitimi veren bir lisede dijital
teknolojinin eğitimdeki rolüne yönelik yapılan çalışmada bilgi iletişim teknolojilerinin
öğrencilerin otantik öğrenme deneyimi elde etmelerinde yardımcı olduğu; bu teknolojileri
kullanmanın derste öğrencinin ilgisini çekme konusunda faydasının olduğu; ayrıca öğrencinin
katılımı ve motivasyonunu sağladığı da ifade edilmektedir.
Brown vd., (2018) staj uygulamalarının öğretmen eşliğinde verilen buluş yoluyla öğretim
stratejisi yöntemlerinden biri olduğunu ve rol oynama, video ve saha ziyaretleri gibi gözleme
dayalı eğitim ve sektörden misafir konuşmacının eğitime dahil olmasının öğrencilerin staj
uygulamalarında başarılı olmalarını sağladığını belirtmektedir.
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Okumuş ve Wong (2004) turizm ve ağırlama eğitimi veren okullardaki stratejik yönetim
derslerindeki öğretim yöntemlerinin değerlendirilmesine yönelik yapmış oldukları çalışmada en
çok kullanılan yöntemin örnek olay yöntemi olduğunu ifade etmektedirler. Ayrıca, tek bir
yöntemin benimsenmemesi, bunun yerine örnek olay, dersin öğretmen tarafından anlatımı, saha
çalışması, misafir konuşmacı, video gibi birkaç yöntemin bir arada kullanılmasının önemi
üzerinde durmaktadırlar.
Cho vd., (2006), öğretmen, öğrenci ve otel yöneticisi bakış açısıyla turizm ve ağırlama eğitimini
değerlendirdikleri çalışmada, rol oynamanın ilişki kurma yeteneğini geliştirme açısından en
etkili öğretim yöntemi olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Rol oynama dışında proje ödevi verme,
örnek olaylar, öğrenci sunumları diğer etkili olan öğretim yöntemleridir. Aynı çalışmada öğrenci
ve eğitimciler bilginin analiz edilmesi, bilginin toplanması, girişimcilik ve eyleme geçme
yeteneğinin kazanılmasında proje ödevlerinin; anlamlandırma yeteneğinin kazanılmasında
örnek olayların en etkili öğretim yöntemi olduğunu vurgulamaktadırlar.
Deale vd., (2010) mevcut turizm ve ağırlama eğitimlerinde kullanılan öğretim yöntemlerini
inceledikleri çalışmada, en sık kullanılan yöntemin sunuş yoluyla öğretimde yer alan öğretmen
merkezli ders anlatımının olduğu, onu sırasıyla tartışma, küçük grup aktiviteleri ve öğrenci
sunumlarının takip ettiği elde edilen bulgular arasındadır. Şaşırtıcı şekilde, örnek olay yöntemi
panel/sempozyum/forumdan sonra en az kullanılan ikinci yöntem olarak dikkat çekmektedir.
Hsu ve Li (2017) Hong Kong’da turizm ve ağırlama eğitimi alan öğrenciler bakış açısıyla öğretim
yöntemlerine yönelik yapmış oldukları çalışmada, grup projelerinin, dersin öğretmen tarafından
anlatılmasının, öğrenci sunumlarının, misafir konuşmacının ve tartışma/beyin fırtınasının en sık
tercih edilen öğretim yöntemlerinden olduğu belirtilmektedir. Öğretim yöntemleri etkililik
açısından değerlendirildiğinde ise staj, örnek olay ve bireysel projelerin en etkili yöntemler
olduğu vurgulanmaktadır. Drama/oyun/rol oynama yöntemlerinin ise bu çalışmanın aksine
verimli olmadığı ifade edilmektedir.
Öğretim stratejilerinin uygulanmasında kullanılan yöntemlerin üstün ve zayıf yönlerine de
odaklanan Okumuş ve Wong (2004) yaptıkları çalışmada, sunuş yoluyla öğretimde öğretmen
merkezli ders anlatımının zayıf yönlerinin öğrencinin derse katılımının düşük olması, öğrencinin
canının sıkılması ve aktif katılımla öğrenen öğrenciler için etkisinin düşük olması; üstün
yönlerinin ise güncel bilginin elde edilmesi, belli konulara odaklanılabilmesi, sınıf kontrolünün
kolaylığı vb. olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
İlgili literatür değerlendirildiğinde, öğretim stratejilerine yönelik yapılan çalışmaların turizm
alanı dışında eğitim veren okullarda ele alındığı görülmüş olup turizm alanıyla ilgili böyle bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Buna ilave olarak, turizm alanında yapılan çalışmalar genellikle
öğretim yöntemlerine odaklanmış durumdadır. Turizm alanında öğretim stratejilerinin üstün ve
zayıf yönlerine yönelik çalışmaların kısıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın
amacı, turizm eğitimi veren mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerinde
ağırlıklı olarak uyguladıkları öğretim stratejilere ilişkin görüşlerine bağlı olarak turizm eğitimi
veren mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğretmenleri özelinde öğretim stratejilerinin neler
olduğunun ve bu öğretim stratejilerinin uygulanmasında dikkate alınması gerekenlerin
belirlenerek ilgili bilgi birikimine katkı sağlamaktır.

YÖNTEM
Yöntem başlığı altında, nitel araştırma yöntemleri kapsamında araştırmanın deseni, çalışma
grubu, veri toplama aracı, veri toplama süreci, verilerin analizi, geçerlik, güvenirlik çalışmaları
ve etik durumlara detaylı bir şekilde yer verilmiştir.
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Araştırmanın Deseni
Turizm eğitimi veren mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerinde uyguladıkları
öğretim stratejileri, bu stratejilerin uygulanmasında kullanılan öğretim yöntemi ile bu öğretim
stratejilerinin üstün ve zayıf yönlerinin araştırıldığı bu çalışma, öğretmenlerin görüşlerine
başvurulması amacıyla nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Nitel araştırmalar,
araştırmacının dünyayı ve çevrede olup bitenleri anlama ve yorumlamasına dayalı olan
araştırmalar olup örnek olay, kişisel deneyimler, gözlem, yaşamdan hikayeler, görüşmeler (odak
grup görüşmeleri de dahil), açık uçlu sorulara cevaplar, ses kayıtlarının çözümlenmesi, insan
yapımı olan nesneler ve yazılı doküman incelemesi gibi veri toplama tekniklerin kullanılmasını
içermektedir (Kozak, 2014; Sekaran ve Bougie, 2016:332; Denzin ve Lincoln, 2018:43). Nitel
araştırmalarda genellikle çevreyle ilgili veriler, süreçle ilgili veriler ve algılara ilişkin veriler
olmak üzere üç tür veri toplandığı ifade edilmektedir (LeCompte ve Goetz, 1982a:388). Bu
çalışmada öğretmenlerin öğretim stratejileriyle ilgili algılarına ilişkin görüşlerine yer
verilmektedir. Nitel araştırmalar, kültür analizi, olgubilim, kuram oluşturma, durum çalışması
ve eylem araştırması desenlerinden oluşmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Olgubilim
araştırma deseni, araştırmacının araştırma amacı dahilinde görüşme yaptığı ve araştırma
konusuna dahil olan olguyu deneyimlemiş olan katılımcıların o olguyu deneyimleme ve
tanımlama şeklini bütüncül bir bakış açısıyla ortaya koyduğu araştırmalardır (Creswell ve
Creswell, 2018:50). Ayrıca olgubilim araştırmaları, başlıca veri toplama kaynağının görüşme
olduğu, katılımcıların bir olguya ilişkin deneyimleri, algıları ve bu olgulara yükledikleri
anlamları ortaya çıkarmaya dayalı olan nitel bir araştırma desenidir (Yıldırım ve Şimşek,
2013:85). Buradan hareketle, öğretmenlerin öğretim stratejilerine ilişkin deneyimleri, tecrübeleri,
algılamaları ve onları nasıl anlamlandırdıklarını derinlemesine belirlemeye yönelik yapılan bu
araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim desenine başvurulmuştur. Ayrıca,
zaman sınırlaması nedeniyle öğretmenlerin öğretim stratejilerine ilişkin belli bir andaki
görüşlerini ortaya koyan bir çalışma olması nedeniyle bu çalışma anlık/yatay kesitsel bir
araştırma (Coşkun vd., 2015:70) niteliği taşımaktadır.

Çalışma Grubu
Çalışmanın veri toplama alanı Kayseri’de turizm eğitimi veren Erciyes Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesidir. Bu kurumda görev yapan turizm meslek, yabancı dil ve genel kültür dersleri
öğretmenlerinden yapılandırılmış bire bir ve odak grup görüşmeleri ile birincil veri toplanmıştır.
Bu çalışmada verilerin toplanması için olasılığa dayalı olmayan örnekleme türlerinden amaçlı
(kasti) örnekleme türü kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, araştırma konusu dahilinde yoğun bir
bilgi birikimine sahip olan kişilerin seçimi için nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan örnekleme
türlerindendir (Palinkas vd., 2015:533). Katılımcıların belirlenmesi aşamasında ise amaçlı
örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Şahin vd., 2020:5).
Ölçüt örnekleme yönteminin mantığında daha önceden belirlenmiş olan önem kriterlerini
karşılayan katılımcıların seçilmesi yer almaktadır (Patton, 2015:425). Turizm eğitimi veren
mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğretmenleri kriter olarak belirlenip bu kritere uyan ve yoğun
bir bilgi birikimine sahip olan öğretmenlerin katılımcı olarak seçilmesi gerekliliği, ölçüt
örneklemenin tercih edilme sebebini oluşturmaktadır.
Veri toplama dönemi olan Kasım 2019'da Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev
yapmakta olan 15 meslek dersi öğretmeni, sekiz yabancı dil dersi öğretmeni ve 18 genel kültür
dersi öğretmeni bulunmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu yedi turizm meslek dersi
öğretmeni, altı yabancı dil dersi öğretmeni ve beş genel kültür dersi öğretmeni olmak üzere
toplam 18 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında 2019 yılı Kasım ayı içerisinde
okulun toplantı odasında farklı tarihlerde olmak üzere görüşme yapılarak veri toplanmış olup
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öğretmenlerin branşlarına göre dağılımları Tablo 4’deki gibidir. Çalışma kapsamında görüşme
yapılan turizm meslek dersi öğretmenlerinin üçü yiyecek ve içecek hizmetleri (pasta, mutfak,
servis, bar), dördü konaklama ve seyahat hizmetleri (ön büro, kat hizmetleri, rezervasyon,
operasyon) alanında olmak üzere toplam yedi öğretmenden oluşmaktadır. Yabancı dil dersi
öğretmenleri üçü İngilizce, biri Almanca ve ikisi Rusça dili öğretmenleri olmak üzere toplam altı
öğretmenden oluşmaktadır. Genel kültür dersi öğretmenleri ise ikisi Türk dili ve edebiyatı, biri
matematik, biri kimya ve biri fizik derslerinin öğretmenleri olmak üzere toplam beş öğretmenden
oluşmaktadır. Turizm meslek dersi öğretmenlerinden yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmenleri
Ö01, Ö02 ve Ö03 olarak; konaklama ve seyahat hizmetleri öğretmenleri Ö04, Ö05, Ö06 ve Ö07
olarak; yabancı dil dersi öğretmenleri Ö08, Ö09, Ö10, Ö11, Ö12 ve Ö13 olarak; genel kültür dersi
öğretmenleri ise Ö14, Ö15, Ö16, Ö17 ve Ö18 olarak kodlanmış ve görüşlerine bu kodlar
doğrultusunda yer verilmiştir.

Tablo 4. Öğretmenlerin Branşlarına Göre Dağılımı
Unvan

Kodlama

Turizm Meslek Dersi Öğretmeni

n

%

7

38,89

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Ö01, Ö02, Ö03

3

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Ö04, Ö05, Ö06, Ö07

4

Yabancı Dil Dersi Öğretmeni

6

İngilizce Dili

Ö08, Ö09, Ö10

3

Almanca Dili

Ö11

1

Rusça Dili

Ö12, Ö13

2

Genel Kültür Dersi Öğretmeni

5

Türk Dili ve Edebiyatı

Ö14, Ö15

2

Matematik

Ö16

1

Fizik

Ö17

1

Kimya

Ö18

1

33,33

27,78

Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun ilk
bölümünde araştırmanın yapılma amacına ilişkin bilgilendirme ve katılımcıların unvanlarına
ilişkin bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise araştırma konusuna uygun şekilde belirlenmiş
olan açık uçlu üç görüşme sorusuna yer verilmiştir. Cevap aranan görüşme soruları aşağıdaki
gibidir:
1. Derslerinizde hangi öğretim stratejilerini (sunuş/buluş/araştırma ve inceleme yolu ile öğretim)
daha fazla kullanıyorsunuz?
2. Bu stratejilerle konu anlatırken nelere dikkat edersiniz?
3. Uygulanan bu stratejilerin size göre üstün ve zayıf yönleri nelerdir?
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Veri Toplama Süreci
Veri toplama sürecinde araştırmacılar öncelikle verinin toplanacağı kurumda araştırma izni
alabilmek adına Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurmuşlardır. Müdürlükten verilen
yazılı onaya istinaden okul müdürüyle görüşme yapılmış ve öğretmenlerin uygun oldukları
zaman dilimlerinde araştırmanın yapılmak istendiği iletilmiştir. Ziyaret öncesi gerçekleşen bu
aşamalar tamamlandıktan sonra, araştırmacılar okulu ziyaret etmiş ve veri toplama aşamasına
geçilmiştir. Araştırmacılar tarafından nitel veri toplama yöntemlerinden yapılandırılmış
görüşme tekniğiyle okulun toplantı salonunda odak grup ve bire bir görüşmeler
gerçekleştirilerek veri toplanmış, elde edilen veriler ışığında analizler yapılmıştır. Turizm meslek
dersi öğretmenleri alanlarına bağlı olarak ders müfredatına göre dersi nasıl işlemeleri gerektiğine
ilişkin ortak karar almaları ve bu kararı derslerinde uyguladıklarını ifade etmeleri nedeniyle
talepleri doğrultusunda bu iki öğretmen grubuyla odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup
görüşmeleri, sosyal bilimlerde başlangıç çalışması niteliğindeki araştırmalarda sıklıkla
kullanılmaktadır, bire bir görüşme ve anketlerle birlikte kullanılsa da konu ile ilgili detaylı
bilgiler elde edildiğinden en sistematik veri toplama yöntemlerinden biri olarak
değerlendirilmektedir (Çokluk vd., 2011:97). Yabancı dil ve genel kültür derslerinin öğretmenleri
ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmacıların Kasım 2019’da okulu ilk ziyaretinde
turizm meslek dersi öğretmenleriyle iki ayrı grup şeklinde odak grup görüşmesi
gerçekleştirilmiştir. Yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmenleri ile yapılan görüşme yaklaşık 45 dk.
sürmüş, konaklama ve seyahat hizmetleri öğretmenleri ile yapılan görüşme yaklaşık 1 saat 15 dk.
sürmüştür. Bir sonraki hafta yabancı dil öğretmenleri ve daha sonraki hafta genel kültür dersi
öğretmenleriyle bire bir görüşme gerçekleştirilmiş ve görüşmeler 15-25 dk. arasında sürmüştür.
Görüşmeler başlamadan önce araştırmacılar katılımcıları konu hakkında bilgilendirmiş; verilen
bilgilerin gizli tutulacağı ve elde edilen verilerin sadece bilimsel amaçla kullanılacağı
araştırmacılar tarafından katılımcılara beyan edilmiştir. Görüşme soruları katılımcılara ayrı ayrı
yöneltilmiş ve her bir soruya ilişkin görüşlerini detaylı bir şekilde aktarmaları talep edilmiştir.
Görüşmelerde ses kaydının alınması katılımcılar tarafından onaylanmadığından araştırmacılar
konuşulanları not almışlardır. Görüşmeler için okulun toplantı salonu kullanılmış olup gün
içinde öğretmenlerin boş ders saatlerinin olduğu dönemde bu görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Analizi
Veri analizi sürecinde öncelikle, katılımcılarla yapılan görüşmelerde araştırmacılar tarafından
alınan notlar bilgisayar ortamında her katılımcı için ayrı bir belge olacak şekilde tasnif edilmiş ve
yazılı hale getirilmiştir. Nitel araştırmalarda veriler çok geniş ve kapsamlı olarak elde
edildiğinden, bu verilerin dikkatli bir şekilde görüşme notlarından çıkartılması önem arz
etmektedir (Cohen vd., 2018:668). Nitel araştırma yaklaşımının kullanılmış olduğu bu
araştırmada, görüşmelerden elde edilen verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. İçerik
analizi görüşmeler, günlükler, dokümanlar gibi metne dayalı verilerin analiz edilmesi, bu
verilerden anlam oluşturma çabası ve nitel verilerin anlamlandırılacak şekilde çıkartılması olarak
ifade edilmektedir (Patton, 2015:790). Bu bağlamda, analiz sürecinde içerik analizi kapsamında
tümevarımcı içerik analizi kullanılmıştır. Tümevarımcı içerik analizi elde edilen verilerin açık
kodlama, kategoriler oluşturma ve verileri özetleme yoluyla tasnif edilmesidir; araştırmaya konu
olan olgu ile ilgili daha önce çalışma yapılmadığında ya da bilgi parçalanmış ve açık olmadığı
zamanlarda bu tür analizin kullanılması tavsiye edilmektedir (Elo ve Kyngäs, 2008). Aynı
zamanda tümevarımcı içerik analizi verilerin kodlanması yoluyla verilerin arka planında
bulunan kavramları ve bu kavramlar içerisinde var olan ilişkileri ortaya çıkarmayı amaçlayan
bir analiz türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2013:259). Nitel verilerin analizinde Nvivo nitel araştırma
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programı kullanılmıştır. Nvivo’da her bir soru için her katılımcının vermiş olduğu cevaplara
ilişkin kodlar oluşturulmuştur. Kodlar arasındaki ilişkiler incelenerek bu kodların belli temalar
altında toplanması sağlanmış ve araştırma bulgularına ulaşılmıştır. Bu temaların belirlenmesinde
araştırmacının amacı ve görüşme soruları temel alınmıştır. Her bir temanın ilgili soruyu
açıklamasına dikkat edilmiştir. Her bir soru için o kategori ve temaya katılan öğretmenlere ilişkin
frekans ve/veya yüzdeleri ifade eden tablolaştırma yapılmış ve bu tablolar araştırmacılar
tarafından yorumlanmıştır. Yorumlama esnasında katılımcıların düşüncelerini yansıtmak ve
ilgili temaları desteklemek amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiş ve raporlaştırma yapılmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013:259-274). Öğretmenlere “Ö01, Ö02, Ö03…” şeklinde kodlar verilerek
öğretmenlerin kimliklerinin gizli tutulması amaçlanmıştır.

Geçerlik, Güvenirlik Çalışmaları ve Etik Durumlar
Nitel araştırmaların güven duyulabilirliğini sağlama konusundaki en önemli kriterler geçerlik ve
güvenirlik kriterleridir. Geçerlik, bulguların doğru bir şekilde yorumlanma derecesi ile ilgili olup
(Kirk ve Miller, 1986:20) iç geçerlik ve dış geçerlik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Lecompte ve
Goetz, 1982b). Dış geçerlik araştırma sonuçlarının genellenebilirliğiyle ilişkili olup araştırma
sonuçları benzer ortamlara ve durumlara genellenebildiği ölçüde çalışmanın dış geçerliğinin
sağlandığı ifade edilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013:292). Bu araştırma kapsamında farklı
kategorilerde eğitim veren öğretmenlerin görüşlerine yer verilmesi ve bu görüşlerin aynı
kategorideki farklı derslerde birbiriyle tutarlı olması araştırmanın dış geçerliğini artıran
unsurlardır. Farklı uygulamalar ve farklı süreçler izlenerek araştırmanın iç geçerliğinin
sağlanması mümkündür. Bu araştırmada iç geçerlik, zengin ve yoğun tanımlama (Creswell ve
Creswell, 2018:274) yoluyla sağlanmıştır. Bu bağlamda katılımcıların görüşlerine doğrudan
alıntılar yapılarak yer verilmiş, bu görüşler doğrultusunda temalar ortaya çıkartılmış ve
araştırmanın geçerliği artırılmaya çalışılmıştır.
Nitel araştırmalarda güvenirlik araştırma sonuçlarının tekrar edilebilirliği ile ilgili olup geçerlik
kriterine benzer şekilde dış güvenirlik ve iç güvenirlik olmak üzere iki şekilde
incelenebilmektedir (Lecompte ve Goetz, 1982b). Nitel araştırmalarda veriler kişiden kişiye
sürekli değişebilmekte olduğundan benzer gruplarda çalışmanın tekrarlanması durumunda aynı
sonuçlara ulaşılamama durumu söz konusudur (Yıldırım ve Şimşek, 2013:293). Bu nedenle nitel
araştırmalarda dış güvenirliğin sağlanması ihtimali düşüktür. Bu araştırmada, Lecompte ve
Goetz (1982b) tarafından açıklanan ve dış güvenirliği artıran beş önemli durumdan ikisinin katılımcıların görev yapmış oldukları okulun ve branşlarının açıkça tanımlanmış olması, veri
toplama ve analiz yöntemleri ile ilgili ayrıntılı açıklamaların yapılmış olması- sağlanması
araştırmanın dış güvenirliğini artırmaktadır. Araştırmacılar çalışmanın iç güvenirliğini sağlamak
için ise birlikte çözümleme yapmışlar; kodlama ve temalaştırma sürecini birlikte tartışarak
yürütmüşler; bu süreçte fikir birliğine vararak nihai kodlara ve temalara ulaşmışlardır. Ortaya
çıkan bu kodlar ve temalar araştırmacıların ortak fikrini yansıtmış ve araştırmacıların
görüşlerinin uyum içinde olmasını sağlayarak araştırmanın güvenirliğini artırmıştır. Araştırma
sürecinin her aşamasında araştırmacılar ortak bir görüş birliği içerisinde hareket etmişler ve
görüş birliği sağlandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçmişlerdir. Araştırmanın süreçlerinin bu
şekilde yürütülmüş olması ve araştırmanın ham verilerinin arşivlenmesi ve denetime açık olması
araştırmanın güvenirliğini artıran unsurlar olarak görülmektedir (Creswell ve Creswell,
2018:275-276; Yıldırım ve Şimşek, 2013:293-298).
Araştırma etiğinde evrensel olarak kabul gören ana etik ilkeler olan bilinçli onay, gizlilik, özel
hayata saygı ve zarar vermemek, aldatmama/yanıltmama ve verilere sadık kalma (Yıldırım ve
Şimşek, 2013:122-124) etik ilkelerine uyularak katılımcılardan veri toplanmıştır. Bu bağlamda,

2477

Kurtuluş KARAMUSTAFA ve Mustafa YILMAZ

görüşmeye başlamadan önce katılımcı olan öğretmenlere araştırmanın bilimsel bir araştırma
olduğu ve sonuçlarının sadece bilimsel amaçlarla kullanılacağı, üçüncü kişilerle
paylaşılmayacağı, araştırmaya katılımda herhangi bir zorunluluk olmadığı ve gönüllülük esasına
dayandığı, katılımcıların araştırmanın herhangi bir aşamasında ayrılabilecekleri hatırlatılmış ve
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, Tracy (2010:847-848) tarafından ortaya atılmış
olan üç araştırma etiğinden biri olan “çıkış etiği” boyutuna göre katılımcıların gizliliğini korumak
adına bu araştırma kapsamında katılımcılar Ö01, Ö02, Ö03 şeklinde kodlanmıştır.

BULGULAR
Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapmakta olan öğretmenlerle odak grup
görüşmesi ve bire bir görüşme yapılarak araştırma kapsamında yer alan araştırma sorularına
cevap aranmıştır. Yapılan görüşmelerde elde edilen veriler görüşme sorularına göre ayrı ayrı
sınıflandırılmış ve ulaşılan bulgulara aşağıda yer verilmiştir.

Derslerde Kullanılan Öğretim Stratejileri
Öğretmenlere öncelikle derslerinde en sık kullandıkları öğretim stratejilerinin neler olduğuna
yönelik soru yöneltilmiş olup bu soruya ilişkin cevaplar Tablo 5’de yer almaktadır. Buna göre,
turizm meslek dersi öğretmenleri çoğunlukla sunuş yoluyla öğretim stratejisini uygulamaktadır.
Yabancı dil derslerinde İngilizce dersi öğretmenleri sunuş yoluyla öğretim stratejisini
benimserken Almanca ve Rusça dersi öğretmenleri buluş ve araştırma-inceleme yoluyla öğretim
stratejisine daha çok önem vermektedir. Genel kültür derslerinin öğretmenleri ise derslerinde
genellikle sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanmaktadır.

Tablo 5. Derslerde En Sık Kullanılan Öğretim Stratejileri
Turizm Meslek Dersi
Yabancı Dil Dersi
Genel Kültür Dersi
Katılımcı
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö n
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sunuş
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ 14
Buluş
6
✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓
Araştırma✓ ✓
✓ ✓
✓
✓ ✓ 7
İnceleme

Öğretmenlerin derslerinde en sık kullandıkları öğretim stratejilerine yönelik vermiş oldukları
cevaplar analiz edildiğinde, sunuş yoluyla öğretimi tercih eden öğretmenlerin derslerde öğrenci
katılımının düşük kalması nedeniyle dersleri kendilerinin anlattıklarını ifade ettikleri
görülmektedir. Bu görüşü bazı öğretmenler aşağıdaki ifadelerle desteklemektedir:
“Dersleri bizim anlatmamız önemli. Dersleri biz anlattığımız için sunuş yoluyla öğretim stratejisini
kullanıyoruz diyebilirim.” (Ö01)
“Öğrencilerin katılımı düşük kaldığından yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmenleri olarak genellikle
dersleri biz anlatıyoruz. Diğer öğretim stratejilerini uygulamada zorlanıyoruz.” (Ö02)
“[…] sunuş yoluyla öğretim stratejisini ağırlıklı olarak kullanıyoruz diyebilirim.” (Ö09)
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Buluş yoluyla öğretim stratejisini ağırlıklı kullandığını belirten öğretmenlerin cevaplarına
yönelik yapılan analizde, öğretmenlerin belirgin bir şekilde sadece bu yöntemi
kullanmadıkları/kullanamadıkları görülmektedir. Bu görüşü Ö13 “Öğretmenler olarak dersleri biz
anlatsak ve sunuş yoluyla öğretimi kullansak da genel olarak bakıldığında buluş yoluyla öğretim stratejisini
uyguluyorum diyebilirim.” şeklindeki ifadeleriyle desteklemektedir.
Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisini ağırlıklı kullandığını belirten öğretmenlerin
cevaplarına yönelik yapılan analizde ise öğretmenlerin bu stratejiyi diğer stratejilerden ayırt edici
biçimde kullanmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır:
“[…] az da olsa araştırma-inceleme yoluyla da ders işlediğim oluyor.” (Ö04)
“Rusça derslerinde genellikle araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisini kullanıyoruz.” (Ö12)
“Genellikle araştırma-inceleme çalışması yaptırıyorum.” (Ö17)
Yapılan içerik analizi sonucunda her üç stratejiyi de kullandığını belirten öğretmenlerin zaman
zaman sunuş ve/veya buluş ve/veya araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejilerini
kullandıkları ifade edilmektedir. Buna yönelik Ö05 “Sunuş, buluş ve araştırma-inceleme yoluyla
öğretimi bir arada kullanmaya özen gösteriyorum.”, Ö11 “Daha çok buluş ve araştırma-inceleme yoluyla
öğretim stratejisini kullanıyorum.” ve Ö14 “Ben çoğunlukla sunuş ve araştırma incelemeyi birlikte
kullanıyorum. Edebiyat derslerinde çoğunlukla araştırma incelemeyi, dil bilgisi anlatırken de sunuş ve
buluşu bir arada kullanmaya özen gösteriyorum.” şeklinde görüşlerini ifade etmektedirler.

Öğretim Stratejilerinin Uygulanmasında Dikkat Edilen Hususlar
Öğretim stratejilerinin derslerde uygulanması sırasında öğretmenler tarafından dikkat edilen
hususlar Tablo 6’da yer almaktadır. Tablo 6 incelendiğinde, sunuş yoluyla öğretimde anlatım
şekli, değerlendirme ve yöntem temalarının, buluş yoluyla öğretimde değerlendirme, teknoloji
kullanımı ve yöntem temalarının, araştırma-inceleme yoluyla öğretimde ise yöntem temasının
oluştuğu görülmektedir.

Tablo 6. Öğretim Stratejilerinin Uygulanmasında Dikkat Edilen Hususlar
Strateji
Tema
Kod
Anlatım Şekli
Akıllı tahta (3), öğrenciye ismiyle hitap etme (2), öğretmen
tarafından anlatım (1), sınıfta dolaşma (2), tekrar anlatım
(1), uygulamalı anlatım (4), yansıdan anlatım (4)
Sunuş

Buluş

Araştırma
-inceleme

Değerlendirme
Yöntem

Değerlendirme
Teknoloji
Kullanımı
Yöntem
Yöntem

n
17

Öğrenci katılımı (2)
Bir sonraki ders hakkında bilgi (1), gruplara ayırma (1), not
aldırma (2), ödev verme (1), örnek verme (2), soru-cevap
(4), uygulamalı eğitim (2), video izletme (1)
Öğretmen tarafından yapılması (1)
Akıllı Tahta (1), Akıllı telefon uygulamaları (5)

2
12

Gruplara ayırma (3), örnek olay (3), örnek verme (1), rol
oynama (5), soru-cevap (2), uygulamalı eğitim (4)
Dilsiz Harita Kullanımı (1), Ödev verme (4), sektörle
görüşme (1), sunum yaptırma (1)

18
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Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde özellikle İngilizce öğretmenlerinin ders anlatımı sırasında
akıllı tahtayı aktif kullandıkları belirtilmektedir. Ö08 “Ders anlatımı sırasında teknolojiden de
faydalanıyorum. İngilizce derslerinde öğretim aracı olarak akıllı tahtayı sıklıkla kullanıyorum.” sözleriyle
ve Ö10 “Öğrencilere konuyu anlatırken akıllı tahta kullanıyorum.” şeklindeki ifadeleriyle akıllı
tahtanın aktif kullanımına vurgu yapmaktadır. Sunuş yoluyla öğretimde öğretmenlerin sınıf
içinde dolaşarak ders anlattığı ve öğrencilere ismiyle hitap ettiği belirtilmektedir. Ö08 “Sıraların
arasında dolaşarak ders anlatıyorum.” ve Ö10 “Dersi ben anlattığımdan masada oturmuyorum, sıraların
arasında dolaşıyorum.” diyerek konuya ilişkin görüşlerini ifade etmişlerdir. Ö01 ise “Öncelikle dersi
ben anlatıyorum.“ şeklindeki ifadesiyle dersin anlatımında öğretmenin aktif rol aldığını ve ders
anlatımı sırasında Ö10 “Derste sıralar arasında dolaşırken söz verdiğim öğrencilere isimleriyle hitap
etmeye özen gösteriyorum.”, Ö15 “Mümkün olduğunca öğrencilere isimleriyle hitap etmeye çalışırım.”
şeklindeki ifadeleriyle öğrencilere ismiyle hitap etmenin önemine vurgu yapmaktadırlar.
Anlatım şekli bakımından tekrar anlatım, uygulamalı ve yansıdan anlatıma önem verilmektedir.
Konuya ilişkin olarak Ö01 “Aynı zamanda, bazı derslerde anlattıklarımı tahtada tekrar anlatıyorum.”
diyerek tekrar anlatmaya yönelik görüşlerini belirtmektedir.
Turizm alanında eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerinde turizm meslek derslerinde
uygulamalı eğitim mutlaka olması gereken bir anlatım şeklidir. Uygulama olmadan öğrencilerin
konuyu ve anlatılanları anlamaları zor gözükmektedir. Ö02 “Atölyelerimizde uygulamalı pasta ve
mutfak eğitimi veriyoruz.” ve “[…] ürünü pişiriyoruz ve öğrencilere uygulamalı olarak ürünlerin
sunumunun nasıl yapılabileceğini gösteriyoruz.” ifadeleriyle, Ö03 “Aynı zamanda bir otel mutfağında
kullanılan ve atölyemizde bulunan aletleri öğrencilere tanıtarak ve göstererek öğrencilerin sektörde
yabancılık çekmemelerini sağlamaya gayret ediyoruz.” şeklindeki görüşleriyle uygulamalı eğitimin
önemine vurgu yapmaktadırlar.
Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde özellikle uygulamalı eğitimlerde değerlendirmelere
öğrencilerin katılımının sağlanması da önemli olarak görülmektedir. Ö02 “Değerlendirme
aşamasında ise tüm öğrencilerin katılımını sağlıyoruz.” ve Ö04 “Uygulamalı ön büro ve rezervasyon
derslerinde yapılan tüm işlemlerin dokümanını alarak öğrencilerin gözüyle ölçme ve değerlendirmeyi
yapıyoruz.” şeklindeki ifadeleriyle uygulamalı eğitimin önemini vurgulamaktadırlar.
Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin uygulanmasında katılımcılar tarafından çeşitli yöntemler
kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında bir sonraki haftanın konusu hakkında bilgi verme,
gruplara ayırma, not aldırma, ödev verme, örnek verme, soru-cevap, uygulamalı eğitim ve
videolu eğitim yer almaktadır. Ö02 “Uygulamalı derslerimizde bizim rehberliğimizde öğrencileri
gruplara ayırıyoruz.” diyerek gruplara ayırma yöntemini, Ö16 “Öğrencilerin dikkatini toplama ve
dersi dinleyip not almalarına dikkat ederim.” şeklindeki ifadesiyle not aldırma yöntemini, Ö04
“Öğrencilere ödevler vererek derse hazır gelmelerini sağlamaya çalışıyorum.” diyerek ödev verme
yöntemini kullandığını belirtmektedir. Ö01 “Dersi anlatırken sektörden ve otellerin mutfaklarında
yapılan işlerden örnekler vermeye özen gösteriyorum.” ve Ö03 “Uygulamalı derslerde sektörden örneklerle
öğrencilerin zihinlerinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyoruz.” şeklindeki görüşleriyle sektör
bağlantılı olarak verilen örneklerin konunun öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasını
sağladığını düşünmektedirler. Soru-cevap yöntemi daha çok buluş yoluyla öğretim stratejisinde
uygulanan bir yöntem olsa da öğretmenlerin konuyu anlatırken öğrencilerin ilgisini çekme
amaçlı soru sorması ve cevap beklemesi bu yöntemi aktif kullandıklarını göstermektedir. Ö01
“Derslerde soru cevap yöntemiyle öğrencilerin derse katılımını ve ilgilerini çekmeye çalışıyorum.”, Ö07
“[…] on birinci ve on ikinci sınıfta ise öğrenciler staja gitmiş olmaları nedeniyle, uygulama alanlarını
sektörde deneyimlemeleri sonucunda dersleri daha fazla ilgiyle takip ediyor ve dinliyorlar, sorular sorarak
öğrenmeye daha hevesli ve istekli oluyorlar.” ve Ö15 “Aniden dikkatlerini çekecek şekilde sorular
yönlendiririm.” şeklindeki ifadeleriyle bu görüşü desteklemektedir. Uygulamalı eğitim
yönteminin kullanılması, öğrencilerin konuya ilişkin bilgilerinin zihinlerinde yerleşmesi adına
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önemli görülmektedir. Konuya ilişkin olarak Ö04 “Uygulamalı olarak verilen ön büro eğitiminde
geçen hafta check/in yapılmış olan bir misafirin bu hafta check/out yapılmasını talep ederek sürecin devam
etmesini sağlamakta ve öğrencilerin bir konaklama işletmesinin ön büro departmanındaki iş/işlemleri
deneyimleyerek öğrenmesini sağlamaktayız.” şeklinde görüşünü belirtmiştir. Son olarak, video
izletme yöntemini uygulayan Ö09 “Videolar açıp dinleme egzersizleri yaptırarak öğrencilerin kulak
dolgunluğunun oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz.” şeklindeki görüşüyle yabancı dil eğitiminde
video izletmenin önemi üzerinde durmaktadır.
Buluş yoluyla öğretim stratejisinde dikkat edilen hususlar değerlendirme, teknoloji kullanımı ve
yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin dersteki performanslarına yönelik
değerlendirme öğretmen tarafından yapılmakta ve Ö10 “Öğrencilerin dersteki performanslarına
yönelik değerlendirmeleri de genellikle ben yapıyorum.” şeklindeki ifadesiyle bu görüşü
desteklemektedir. Teknoloji kullanımında akıllı tahta ve akıllı telefon uygulamalarının
kullanılması önemli olarak görülmektedir. Ö13 “Akıllı tahtayı çok sık kullanıyoruz. Akıllı tahtadan
Rusça dilinde eğitimi açıp dinleme yaptırıyorum.” diyerek yabancı dil eğitiminde akıllı tahtanın
öneminden bahsetmektedir. Benzer şekilde Ö08 “Bunun yanında öğrencilerin İngilizce bilgilerini
geliştirmeleri ve oyun oynayarak İngilizceyi öğrenmeleri adına Kahoot uygulamasına başvuruyoruz.”,
Ö09 “Bunun yanında ders dışı aktivite olarak Eğitim Bilişim Ağı’nı (EBA) izlemelerini istiyorum.” ve
Ö10 “Derslerde sorulan sorunun cevaplanması için program kullanıyorum. Örneğin, Random Name
Picker programını kullanıyorum. Programı açıp, tüm sınıfın listesini yüklüyorum. Bir öğrenciye telefonu
uzatıp programdan rastgele bir isim seçmesi için tuşa basmasını söylüyorum. Programda seçilen öğrenciye
derste sorduğum soruyu cevaplamasını istiyorum. […] Voscreen programını ve EBA’yı aktif
kullanıyorum. Öğrencilerin izleyip öğrenmeleri ve kendilerini ders dışında da geliştirmeleri için bu
programları kullanmalarını istiyorum. […] Kahoot programını sıklıkla kullanıyorum ve öğrencilerin oyun
oynayarak öğrenmelerini sağlıyorum.” şeklindeki detaylı görüşleriyle akıllı telefon uygulamalarının
özellikle yabancı dil eğitimindeki önemine vurgu yapmaktadırlar.
Buluş yoluyla öğretim stratejisinde uygulanan yöntemler gruplara ayırma, örnek olay, örnek
verme, rol oynama, soru-cevap ve uygulamalı eğitim olarak ön plana çıkmaktadır. Ö09 “Ayrıca
belirli gün ve haftalarda İngilizce dilinde pano hazırlanması için öğrencileri görevlendiriyorum.” ve Ö11
“Ayrıca yabancı dil panosunda belirli gün ve haftalarda Almanca dilindeki hazırlıkları öğrencilerle birlikte
yapıyoruz.” şeklindeki görüşleriyle yabancı dilde eğitim konusunda gruplara ayırmanın önemli
olduğunu belirtmektedirler. Bir diğer yöntem olan örnek olay buluş yoluyla öğretimde sıklıkla
başvurulan bir yöntemdir. Ö06 “Bizim verdiğimiz örneklerin yanında öğrencilerin konaklama
işletmelerinde yapmış oldukları stajlarda karşılaştıkları olumlu ve olumsuz örnekleri anlatmalarını
istiyoruz (bir misafirle tartışma konusu ve çözümü, hizmetlerinden ötürü misafirin hediye vererek
öğrenciye teşekkür etmesi, turistlerle yaşamış oldukları diyaloglar gibi)” ve Ö17 “Bir konu işlenirken
konuya ait matematiksel formülleri direkt vermek yerine konu bilgilerini vererek nelere nasıl bağlı
olduğunu keşfetmelerini ve formülleri önce kendilerinin ortaya koymalarını sağlıyorum.” şeklindeki
ifadeleriyle buluş yoluyla öğretim stratejisinde örnek olayların kullanımı ve öğrencinin konuyu
daha iyi kavramasının sağlanması üzerinde durmaktadırlar. Örnek verme yönteminde Ö14
“Anlattığım konu kapsamında örnekler vererek öğrencinin konuyu daha iyi kavramasını ve öğrencinin de
benim vermiş olduğum örnekleri temel alarak buluş yoluyla kendi örneklerini vermelerini istiyorum.”
diyerek örnek verme yöntemini uyguladığını belirtmektedir.
Rol oynama, buluş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılan yöntemlerden biri olup katılımcılar
tarafından en sık kullanılan yöntemdir. Ö06 “[…] resepsiyon deskinde misafiri karşılama şekli “role
playing” şeklinde gösterilmekte, otel kayıt kartının nasıl doldurtulacağı anlatılmaktadır.” ve Ö13 “Kaynak
eksikliğinden dolayı biz anlatıyoruz fakat öğrencilere oyunlar oynatarak oyunlar üzerinden Rusça dilini
geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca stajlarında kullandıkları diller bu oyunları oynamalarında
faydalı oluyor.” şeklindeki ifadeleriyle rol oynamanın önemine değinmektedirler.
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Buluş yoluyla öğretim stratejisinde soru-cevap yöntemini kullandığını ifade eden Ö15 “Zaman
zaman ödüllü sorular yöneltir, öğrencilerin derse olan ilgisini artırmaya çalışırım.” şeklindeki ifadesiyle
bu yöntemi bir ödüllendirme yöntemi olarak kullandığını ve öğrencilerin derse ilgisini çekmeye
çalıştığını belirtmektedir. Son olarak uygulamalı eğitim yöntemini kullanan katılımcılar
öğrencilere uygulamalı olarak eğitim vererek ve öğrencilerin o haftaki ders konusuyla ilgili
uygulama yapmalarını sağlayarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağladıklarını
belirtmektedirler. Konuya ilişkin öğretmenlerin görüşleri aşağıdaki şekildedir:
“Ayrıca bilgisayarlı rezervasyon sistemleri aracılığıyla nasıl rezervasyon alacakları ve bunu mülk yönetim
sistemine nasıl işleyeceklerini uygulamalı olarak gösteriyoruz.” (Ö04)
“Mutfak dersleri için lüks otellerden temin edilmiş olan gerçek aşçı üniformalarını kullanıyoruz. O gün
sorumlu olan öğrenciye bu aşçı üniformasını vererek öğrencinin o role girmesi ve o duyguyu yaşamasını
sağlıyoruz. […] Öğrenciye verilen bu sorumlulukla birlikte konaklama işletmelerinde yöneticiliğin ne
kadar zor olduğunu uygulamalı bir şekilde öğrencilere gösteriyorum ve örnekler vererek açıklıyorum.”
(Ö05)
“[…] konaklama sektöründe yer alan bütün hizmetleri uygulamalı olarak öğrencilere gösteriyoruz.
Konaklama işletmelerinin servis bölümünde yer alan toplantılar aynı şekilde yapılmakta, restorana müzik
konulmakta, kuver açma uygulamalı olarak gösterilmekte, resepsiyon deskinde “role playing” ile misafiri
karşılama şekli gösterilmekte, otel kayıt kartının nasıl doldurtulacağı anlatılmaktadır.” (Ö06)
Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisinin uygulanmasında dikkat edilen hususlarda
kullanılan yöntemler ön plana çıkmakta ve bu yöntemler dilsiz harita kullanımı, ödev verme,
sektörle görüşme ve sunum yaptırma şeklinde oluşmaktadır. Ö05 “Araştırma-inceleme yoluyla
öğretimde dilsiz harita kullanarak Türkiye’nin yedi coğrafyasına göre o bölgelerin tarihi, doğal güzellikleri,
o bölgenin kültürü, gezilip görülecek yerler, nelerin yenilip içildiği gibi konularda araştırma yapmalarını
istiyorum ve yaptıkları araştırmalara göre her bölgeyi grup olarak profesyonel turist rehberi gibi
anlatmalarını ve tanıtmalarını talep ediyorum.” şeklindeki ifadesiyle dilsiz harita kullanımının
önemini vurgulamaktadır. Sektörle görüşerek sahadan veri toplamaya dikkat çeken Ö04
“Öğrencileri gruplara ayırıyorum, ön büro hizmetleri dersi kapsamında konaklama işletmeleri
yöneticileriyle görüşmeler yaparak o haftaki konuyu (gece vardiyasında ön büroda yapılması gerekenler, ön
büro şefinin görev ve sorumlulukları gibi) anlatmalarını istiyorum.” şeklindeki ifadeleriyle bu görüşü
desteklemektedir. Ayrıca toplanan verilerin sunulmasının önemine vurgu yapan Ö17
“Topladıkları bilgileri arkadaşları ile paylaşmaları için sınıfta sunum gerçekleştirmelerine imkân
sağlıyorum.” diyerek öğrencilere sunum yaptırma yöntemini kullandığını belirtmektedir. Bu
yöntemlere ilave olarak, en sık başvurulan yöntem olan ödev verme yönteminde Ö05 “Bununla
birlikte Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerin tanıtılması için her öğrenciye bir ülke veriyorum ve o
öğrenciden ilgili ülkenin başkenti, nüfusu, doğal güzellikleri, kültürü, eğitim sistemi gibi konularda bilgi
vermesini istiyorum. Böylelikle öğrencilerin ilgili ülke hakkında bilgi sahibi olması ve ilgili ülkeyi
tanımasını sağlamaya çalışıyorum” ve Ö17 “Haftaya işleyeceğimiz konu ile ilgili olarak günlük hayatta
karşılaştıkları teknoloji veya bu teknoloji ile üretilmiş araç-gereçleri veya çalışma prensiplerini, doğa
olaylarını konumuzla ilişkilendirmelerine yönelik ön araştırma inceleme çalışması yaptırıyorum.”
şeklindeki açıklamalarıyla öğrencilere ödev vererek konuyla ilgili araştırma yapmalarını ve daha
sonrasında bu araştırmaların sonuçlarını sınıftaki diğer öğrencilerle paylaşmalarını
sağladıklarını belirtmektedirler.
Elde edilen bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılımcıların öğretim stratejilerini
derslerinde uygulama konusunda dikkat ettikleri hususlar özet halinde Grafik 1’de
verilmektedir.
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Grafik 1. Stratejilerin Uygulanmasında Dikkat Edilen Hususlar

Uygulanan Stratejilerin Üstün ve Zayıf Yönleri
Uygulanan stratejilerin üstün ve zayıf yönleriyle ilgili katılımcıların vermiş oldukları cevaplara
ilişkin yapılan içerik analizinin detaylarına Tablo 7’de yer verilmektedir.

Tablo 7. Uygulanan Stratejilerin Üstün ve Zayıf Yönleri
Strateji
Sunuş

Buluş
Araştırmainceleme

Üstün Yönler
Zayıf Yönler

Üstün Yönler
Zayıf Yönler
Üstün Yönler
Zayıf Yönler

Üstün/Zayıf Yönler
Konunun daha iyi anlaşılması (7)
Cevap alamama (2), derse ilgisizlik (4), derse katılımın olmaması (5),
devamsızlık (1), iletişim eksikliği (1), ilgi çekmede güçlük (6), isteksizlik (3),
öğretmen merkezli olması (1)
Derse katılımın sağlanması (6), konunun daha iyi anlaşılması (2)
Alınan risk (1), cevap alamama (1), derse katılımın olmaması (1), büyük
gruplarda etkisizlik (2)
Derse katılımın sağlanması (1), konunun daha iyi anlaşılması (1), sektörün
tanınması (1), yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi (2)
Güdülenmenin zor olması (2), öğrencilerin yabancı dilde yetersizliği (1)

n
7
23

8
5
5
3

Sunuş yoluyla öğretimde katılımcılar konunun daha iyi anlaşıldığını ifade etmektedirler. Bu
stratejide konunun öğretmen tarafından anlatılmasıyla öğrencilerin konuyu doğru bir şekilde
öğrenmesi ve doğru bilgiyi elde etmesinin sağlandığı ifade edilmektedir. Konuya ilişkin
öğretmenlerin görüşleri aşağıdaki gibidir:
“[…] en olumlu yanı ise öğrencilerin doğruları bizden öğrenmeleri ve yanlış bilgi öğrenmemeleridir.”
(Ö03)
“Yabancı dil dersi olduğu için çok çabuk dikkatleri dağılabiliyor. Fakat dersi biz anlattığımızdan öğrenciler
doğruyu bizden öğreniyorlar.” (Ö08)
“Sunuş yoluyla öğretimin avantajı bence öğrencilerin hem dinleyip hem tahtaya yazılarak derste verilenleri
görüp hem de tahtadakileri not alarak daha sonra tekrar etme imkânı olmasıdır. Öğrencilerin duyu
organlarını aynı anda kullanmaları öğrenmeyi artırıyor.” (Ö16)
“Aynı şekilde sunuş yoluyla öğretimde görsel olduğu zaman daha avantajlı oluyor.” (Ö18)
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Buluş yoluyla öğretimin öğrencilerin katılımının sağlanması ve konunun daha iyi anlaşılması
yönünde üstün yönleri bulunduğuna dikkat çeken katılımcılar, öğrencilere soru sorularak
öğrencilerin ilgisinin çekildiğini, konuya ilişkin örnekler verilmesinin talep edilmesi ve rol
oynama yöntemiyle öğrencilerinin daha çok derse katılımının sağlandığını ifade etmektedirler.
Bu görüşler aşağıdaki öğretmenlerin görüşleriyle desteklenmektedir:
“Buluş yoluyla öğretimde öğrencilerden örnekler vermelerini talep ederek öğrencilerin derse aktif
katılımlarını sağlıyorum.” (Ö05)
Ağırlıklı olarak sunuş yoluyla öğretim stratejisini uyguluyoruz fakat “role playing” ile öğrencilerin
katılımını sağlayarak buluş yoluyla öğretim stratejisini de uyguluyoruz. Sunuş yoluyla öğretimde
öğrencilerin derse ilgisini çekmek zor olsa da bu tür aktiviteler ve teknolojik uygulamalarla öğrencinin
derste kalmasını ve dersi daha dikkatli dinlemelerini sağlıyoruz.” (Ö09)
“Öğrencilere oynattığımız oyunlar ve Rusça konuşmaları için onları zorlamak, öğrencileri derste tutmak
ve ilgilerini derse vermelerini sağlamak için çok faydalı oluyor.” (Ö13)
Araştırma-inceleme yoluyla öğretimin üstün yönleri derse katılımın sağlanması, konunun daha
iyi anlaşılması, sektörün tanınması ve yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi olarak ortaya
çıkmaktadır. Öğrencilere vermiş olduğu ödevlerin sınıfta sunulmasıyla öğrencilerin derse katılım
gösterdiğini ifade eden Ö12 bu görüşü “Ayrıca öğrencilere sunum yaptırdığım zaman öğrencilerin
derse katılımlarını da sağlamış oluyorum.” ifadesiyle desteklemektedir. Öğrencilerin araştırmainceleme yoluyla öğretime yatkın olmadığını belirten Ö18 “Araştırma inceleme yönteminde tabi ki
bizimkiler yapmıyor ama yapanlar çok iyi öğreniyor. Kendi araştıran çok daha güzel öğreniyor. Akılda
kalıyor.” diyerek aslında bu stratejinin uygulanmasının konunun daha iyi anlaşılmasını
sağladığını ifade etmiştir. Sahadan veri toplamaya yönelik proje ödevi veren Ö11 “Projeyi sektör
bazlı olarak hazırladıkları için aynı zamanda sektörü de yakından tanımalarına imkân sağlıyorum.”
şeklindeki görüşüyle öğrencilerin sektörle iletişim içinde olması ve sektörü daha iyi tanıması için
araştırma-inceleme stratejisinin önemli olduğuna vurgu yapmaktadır.
Uygulanan stratejilerin zayıf yönleri incelendiğinde, sunuş yoluyla öğretimin zayıf yönlerinin
fazla olduğu göze çarpmaktadır. Cevap alamama, derse ilgisizlik, derse katılımın olmaması,
devamsızlık, iletişim eksikliği, ilgi çekmede güçlük, isteksizlik ve öğretmen merkezli olması
katılımcılar tarafından sunuş yoluyla öğretimin zayıf yönleri olarak belirtilmiştir. Öğrencilerin
ilgisinin çekilmesinde yaşanan güçlük ve derse katılımın olmaması bu stratejinin en zayıf yönleri
olarak dikkat çekmektedir. Konuyla ilgili olarak öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır:
“Öğrencinin ilgisini çekmekte de güçlük yaşıyoruz.” (Ö02)
“Dersi ben anlatırken dokuzuncu ve onuncu sınıfta öğrencilerin ilgisi çok fazla olmuyor.” (Ö07)
“Sunuş yoluyla öğretimde daha çok biz anlattığımız için öğrencilerin bazen dikkatlerini derste
toplamalarını sağlamak zor oluyor.” (Ö08)
“Sunuş yoluyla öğretimi uyguluyorum; fakat öğrenci bu stratejide uyuyor, dikkatini derse vermiyor.
Özellikle yabancı dil derslerinde sunuş stratejisinde katılım sağlayamıyoruz.” (Ö10)
“Sunuş yönteminde öğrenciler daha çok pasif durumdalar. Geceleri çalışan öğrencilerimiz olduğu için
sunuş yöntemini uyguladığımda genellikle uyku moduna geçiyorlar.” (Ö15)
Öğrencinin derse olan ilgisizliği sunuş yoluyla öğretimin bir başka zayıf yanı olarak dikkat
çekmektedir. Katılımcılar dersi kendilerinin anlatması ve öğrencilerin derse hazır gelmemesi
nedeniyle böyle bir zayıflığın olduğunu belirtmişlerdir. Konuya ilişkin aşağıdaki öğretmenlerin
ifadeleri bu görüşü desteklemektedir:
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“Örneğin öğrencinin derse ilgi göstermemesi, devamsızlık yapması, öğrencinin geceleri uyumadığı için
sınıfta uyuklaması, kendisini öğrenmemeye odaklaması nedeniyle öğrenciye ulaşılmasının güç olması, […]
gibi sebeplerle derslerde istediğim başarıyı bir türlü yakalayamıyorum.” (Ö04)
“Sunuş yoluyla öğretim, öğretmen merkezli olduğundan ve dersleri biz anlattığımızdan öğrenci derse ilgi
göstermiyor.” (Ö07)
“Sunuş yoluyla öğretimde daha çok biz anlattığımız için öğrencilerin bazen dikkatlerini derste
toplamalarını sağlamak zor oluyor.” (Ö08)
Buluş yoluyla öğretim stratejisinin zayıf yönleri alınan risk, cevap alamama, derse katılımın
olmaması ve büyük gruplarda etkisizlik olarak ortaya çıkmıştır. Uygulamalı eğitimde özellikle
mutfakta kullanılan ekipmanların risk faktörünün olması nedeniyle dersler buluş yoluyla
öğretime uygun olmamakta ve bu nedenle ders öğretmen tarafından anlatılmaktadır. Ö02
“Öğrenciler teorik yerine daha çok uygulamalı dersleri seviyorlar; fakat orada da buluş yoluyla öğretim
stratejisini uygulamaya çalışsak da atölyelerden ve öğrencilerden kaynaklı risk faktörleri nedeniyle yine biz
anlatıyoruz ve gruplar halinde biz gösteriyoruz.” şeklindeki görüşüyle bu konuyu açıklamaktadır.
Sorular sorarak buldurma yöntemini izleyen Ö10 “Buluş yoluyla öğretim stratejisini benimsemek
istiyorum. Buna yönelik sorular soruyorum fakat sınıfta ya bir kişi bulabiliyor ya da hiç kimse bulamıyor.”
diyerek bu stratejiyi uygulamanın zorluğundan bahsetmiştir. Ayrıca buluş yoluyla öğretim
stratejisinin küçük gruplarda etkili olduğu, büyük gruplarda etkisiz kaldığı katılımcılar
tarafından ifade edilmektedir. Örneğin Ö10 “Buluş yoluyla öğretim daha çok küçük gruplarda etkilidir.
Büyük gruplarda buluş yöntemini kullandığımız zaman çok gürültü oluşuyor. Büyük gruplarda öğrenciler
birbirleriyle etkileşimde olduğundan çok fazla bilgi kirliliği oluşabiliyor. Öğrenci de hangisinin daha doğru
olduğunu bilemiyor. Dolayısıyla öğrencinin konuyu yanlış öğrenmesine sebep oluyor.” şeklindeki
ifadeleriyle bu görüşü desteklemektedir.
Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisinin güdülenmenin zor olması ve öğrencilerin
yabancı dildeki yetersizliği olmak üzere iki zayıf yanının olduğu ortaya çıkmıştır. Ö14 “Araştırma
inceleme yoluyla öğretim bence öğrencilerin hazır bulunuşluk durumlarına pek uymuyor. Araştırma ve
inceleme yapmak için öğrencilerin güdülenmeleri zor. Bu nedenle bu durumu bu yöntemin zayıf yanı
olarak görüyorum.” ve Ö18 “Araştırma inceleme yöntemini herkes kullanmıyor. Öğrencinin katılımını
sağlamak zor oluyor. Bu yöntemin en önemli dezavantajı budur.” ifadeleriyle, Ö10 ise “Araştırmainceleme yoluyla öğretim yabancı dillerde pek uygulamadığımız bir yöntemdir. Mesleki yabancı dilde
öğrencilerden sahaya gidip bireysel olarak araştırma yapmalarını istemiştim. Fakat öğrencilerden istediğim
verimi elde edemedim.” şeklindeki ifadesiyle bu görüşü desteklemektedir.
Bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılımcıların öğretim stratejilerinin üstün ve
zayıf yönlerine yönelik vermiş oldukları cevaplar özet halinde Grafik 2’de verilmektedir.

Grafik 2. Uygulanan Stratejilerin Üstün ve Zayıf Yönleri
Öğretmenler tarafından en sık kullanılan stratejiler, bu stratejileri kullanırken öğretmenlerin
nelere dikkat ettikleri ile uygulanan bu stratejilerin üstün ve zayıf yönleri Tablo 8’de detaylı bir
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şekilde gösterilmektedir. Öncelikle yiyecek ve içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat
hizmetleri öğretmenlerinden elde edilen bulgulara; devamında ise yabancı dil dersleri ile genel
kültür dersleri öğretmenleriyle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgulara yer
verilmiştir.
Tablo 8. Alanlarına Göre Katılımcıların Araştırma Sorularına Yönelik Cevapları
Meslek Dersleri

En Sık
Kullanılan
Strateji
Strateji
Kullanımında
Dikkat Edilenler

Bu Stratejilerin
Üstün Yönleri

Bu Stratejilerin
Zayıf Yönleri

Yabancı Dil Dersleri

Yiyecek ve İçecek
Hizmetleri
• Sunuş

Konaklama ve
Seyahat Hizmetleri
• Sunuş
• Buluş

Sunuş
• Dersin
öğretmen
tarafından
anlatılması.
• Tekrar anlatım
• Uygulamalı
anlatım
• Yansıdan
anlatım
• Değerlendirme
ye öğrenci
katılımı
• Bir sonraki
ders hakkında
bilgi verme
• Gruplara
ayırma
• Örnek verme
• Soru-cevap
Sunuş
• Konunun daha
iyi anlaşılması

Sunuş
• Değerlendirmeye
öğrenci katılımı
• Ödev verme
• Soru-cevap
• Uygulamalı eğitim
• Buluş
• Örnek olay
• Rol oynama
• Uygulamalı eğitim

Sunuş
• Cevap
alamama
• Derse katılımın
olmaması
• İletişim
eksikliği
• İlgi çekmede
güçlük

Araştırma-inceleme
• Dilsiz harita
kullanımı
• Ödev verme
• Sektörle görüşme

Genel Kültür Dersleri

• Sunuş
• Buluş

• Sunuş
• Araştırma-İnceleme

Sunuş
• Akıllı tahta kullanımı
• Öğrenciye ismiyle hitap
etme
• Sınıfta dolaşma
• Video izletme

Sunuş
• Öğrenciye ismiyle
hitap etme
• Yansıdan anlatım
• Not aldırma
• Soru-cevap

Buluş
• Değerlendirmenin öğretmen
tarafından yapılması
• Akıllı tahta kullanımı
• Akıllı telefon uygulamaları
• Öğrencileri gruplara ayırma
• Rol oynama
• Soru-cevap

Buluş
• Örnek olay
• Ödev verme
• Soru-cevap
Araştırma-inceleme
• Ödev verme
• Sunum yaptırma

Araştırma-inceleme
• Ödev verme

Buluş
• Derse katılımın
sağlanması
• Konunun daha iyi
anlaşılması
• “role playing”
senaryolarıyla
sektördeki gerçekleri
ve uygulamaları
gösterebilmeleri

Sunuş
• Derse ilgisizlik
• Devamsızlık
• İlgi çekmede güçlük
• İsteksizlik
• Öğretmen merkezli
olması

Sunuş
• Konunun daha iyi
anlaşılması

Sunuş
• Konunun daha iyi
anlaşılması

Buluş
• Derse katılımın sağlanması
• Küçük gruplarda etkili
olması

Buluş
• Derse katılımın
sağlanması
• Konunun daha iyi
anlaşılması

Araştırma-inceleme
• Derse katılımın sağlanması
• Sektörün yakından
tanınması
• Yabancı dil bilgisinin
geliştirilmesi

Sunuş
• Cevap alamama
• Derse ilgisizlik
• Derse katılımın olmaması
• İlgi çekmede güçlük
• İsteksizlik
Buluş
• Büyük gruplarda etkisizlik
• Cevap alamama
• Derse katılımın olmaması

Buluş
• Alınan risk
• Büyük
gruplarda
etkisizlik

Araştırma-inceleme
• Öğrencilerin yabancı dildeki
yetersizliği
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Araştırma-inceleme
• Konunun daha iyi
anlaşılması
• Öğrencinin konuyla
ilgili bilgi sahibi olması
ve derslerin daha
verimli işlenmesi
Sunuş
• Derse ilgisizlik
• Derse katılımın
olmaması
• İlgi çekmede güçlük
Araştırma-inceleme
• Güdülenmenin zor
olması
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SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Bu çalışmada, Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapmakta olan turizm meslek,
yabancı dil ve genel kültür derslerinin öğretmenlerinin derslerde uyguladıkları öğretim
stratejileri, bu stratejileri derslerinde uygularken dikkat ettikleri hususlar ve bu stratejilerin üstün
ve zayıf yönleri öğretmenlerle yapılan odak grup ve bire bir görüşmelere bağlı olarak
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için üç sorudan oluşan yapılandırılmış
görüşme tekniği benimsenmiş, öğretmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplar içerik analiziyle
incelenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde, görüşme sonucunda ulaşılan verilere bağlı olarak
yapılan değerlendirmeler ışığında öncelikle tartışma yapılmış; sonrasında uygulayıcılara yönelik
çıktılara ve gelecek araştırmalar için önerilere yer verilmiştir.
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, öğretmenlerin, özellikle turizm meslek dersi
öğretmenlerinin, derslerinde çoğunlukla Ausubel (1968) tarafından geliştirilmiş olan sunuş
yoluyla öğretim stratejisini benimsedikleri ortaya çıkmaktadır. Turizm eğitimi veren mesleki lise
öğretmenlerinden veri toplanarak yapılan bir çalışmaya rastlanmamış olması nedeniyle diğer
branşlarda eğitim veren öğretmenlerin tercih ettikleri stratejiler değerlendirildiğinde, fen bilgisi
öğretmenlerinin sunuş (Yılmaz, 2017), buluş (Kaya ve Erdik, 2014; Yılmaz, 2017) ve araştırmainceleme (Saracaloğlu, Yenice ve Gencel, 2011; Kubat, 2016) yoluyla öğretim stratejilerini; Türkçe
öğretmenlerinin ise araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisini (Saracaloğlu, Karasakaloğlu
ve Gencel, 2011) tercih ettikleri görülmektedir. Buradan hareketle, turizm eğitimi veren mesleki
ve teknik Anadolu lisesinde görev yapmakta olan öğretmenlerin sunuş yoluyla eğitimin yanı sıra
araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejilerine de ağırlık vermesi önerilmektedir.
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde en sık kullanılan yöntemin sunuş yoluyla öğretimde sorucevap yöntemi, buluş yoluyla öğretimde rol oynama, araştırma-inceleme yoluyla öğretimde proje
ödevi vermenin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Rol oynamanın ilişki kurma yeteneğini geliştirme
açısından en etkili öğretim yöntemi olduğu (Cho vd., 2006), öğretimin verimliliğini önemli ölçüde
artırdığı (Todorina, 2011), staj uygulamalarında da başarı sağladığı (Brown vd., 2018) ifade
edilmektedir. Yapılan bu çalışmalar rol oynama yönteminin önemini ortaya koymakta olup bu
çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.
Örnek olay ve öğrenci sunumları turizm ve ağırlama eğitimi veren okullarda yapılan
araştırmalarda en çok başvurulan yöntemlerdendir. Örnek olay yönteminin en sık tercih edilen
yöntemlerden olduğu (Okumuş ve Wong, 2004; Hsu ve Li, 2017), anlamlandırma yeteneğinin
kazanılmasında en etkili öğretim yöntemi olduğu (Cho vd., 2006) ifade edilmekte ve ilgili
çalışmaların sonuçları örnek olayın bu çalışmada en çok kullanılan yöntemlerden birisi olması
nedeniyle benzerlik göstermektedir. Ayrıca, öğrenci sunumlarının etkili ve en sık kullanılan
öğretim yöntemlerinden biri olduğu (Cho vd., 2006; Deale vd., 2010; Hsu ve Li, 2017) belirtilmekte
olup bu çalışmanın sonuçlarını destekleyici niteliktedir.
Turizm ve ağırlama eğitimi veren okullarda misafir konuşmacının davet edilmesi ve uygulamaya
dönük örneklerle konunun daha iyi anlaşılmasını sağladığına yönelik çalışmalar mevcuttur.
Örneğin Lopa ve Wray (2015) misafir konuşmacının ders öğreniminde etkisinin olduğunu; Hsu
ve Li (2017) misafir konuşmacının en sık kullanılan öğretim yöntemlerinden biri olduğunu;
Okumuş ve Wong (2004) misafir konuşmacı yönteminin yanında örnek olay, dersin öğretmen
tarafından anlatımı, saha çalışması, video gibi birkaç yöntemin bir arada kullanılması gerektiğini;
Brown vd., (2018) misafir konuşmacının eğitime dahil olmasının öğrencilerin staj
uygulamalarında başarılı olmalarını sağladığını belirtmektedir. Yapılan bu çalışmada
öğretmenler öğretim stratejilerini uygularken kullandıkları yöntemler arasında özellikle sektör
temsilcisi olarak misafir konuşmacıların davet edildiğini belirtmemişlerdir. Uygulamalı eğitimin
önemli olduğu turizm eğitiminde sektör temsilcilerinin öğrencilerle buluşması önemli olarak
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görülmekte ve sektörden canlı örneklerle konuyu birinci ağızdan anlatmalarının öğrencilerin
konuyu daha iyi anlamalarını sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu stratejilerin üstün ve zayıf yönlerine yönelik Okumuş ve Wong (2004) tarafından yapılan
çalışmada öğretmen merkezli ders anlatımının olumsuz yönlerinin öğrencinin derse katılımının
düşük olması, öğrencinin canının sıkılması, aktif katılımla öğrenen öğrenciler için etkisinin düşük
olması; olumlu yönlerinin ise güncel bilginin elde edilmesi, belli konulara odaklanılabilmesi, sınıf
kontrolünün kolaylığı vb. olduğu ifade edilmekte olup bu çalışmada yer alan öğretim
stratejilerinin üstün ve zayıf yönlerini destekleyici niteliktedir.

Uygulayıcılara Yönelik Çıktılar
Bu çalışma kapsamında ortaya çıkan sonuçlara göre, öğretmenler en çok sunuş yoluyla öğretimi
tercih etmektedir. Sunuş yoluyla öğretim öğretmen merkezli olduğundan ve öğrencilerin
derslere aktif katılımları sağlanamadığından öğretmenler tarafından tercih edilmeyen
yöntemlerden biri haline gelmektedir. Bunun yerine daha çok buluş yoluyla öğretim ve
araştırma-inceleme yoluyla öğretim gibi öğrenci merkezli öğretim stratejilerine yönelik
yöntemlerin uygulanması öğrencinin derse olan ilgisini artıracak, öğrenci öğrenme konusunda
daha fazla istek duyabilecektir. Ayrıca, misafir konuşmacının derslerde bir öğretim yöntemi
olarak kullanılması uygulama ağırlıklı bir eğitim veren turizm okullarında öğrencinin konuyu
daha iyi anlaması bakımından önemli görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında ortaya
çıkan öğretim stratejilerinin zayıf yönlerine hâlihazırda çalışmakta olan öğretmenlerin dikkat
etmesi ve ortaya çıkan bu olumsuz durumlara karşı önlemler alması önerilmektedir.

Gelecek Araştırmalara Öneriler
Bu çalışmada, turizm eğitimi veren mesleki ve teknik Anadolu liseleri içerisinde sadece Erciyes
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapmakta olan öğretmenlerin görüşlerine yer
verilmiştir. Diğer illerde yer alan mesleki ve teknik Anadolu liseleri araştırmaya dâhil edilerek
karşılaştırma yapılabilir ve farklılıklar ortaya konabilir. İkincisi, turizm eğitimi veren meslek
liseleri ile diğer alanlarda eğitim veren meslek liselerinde görev yapmakta olan öğretmenlerle
görüşme yapılarak karşılaştırma yapılabilir. Üçüncüsü, farklı öğretim stratejileri araştırmaya
dâhil edilebilir ve farklı sonuçlar elde edilebilir. Dördüncü olarak, anket yöntemi kullanılarak bu
stratejileri nasıl uyguladıklarına yönelik nicel bir çalışma yapılabilir. Son olarak, turizm eğitimi
veren mesleki ve teknik Anadolu lisesi özelinde etkili öğretim yöntemlerinin neler olduğu ve
bunların sebepleri nitel ve nicel olarak araştırılabilir.
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Öz
Bu araştırmanın amacı Marmaris’te faaliyet gösteren farklı statüdeki turizm işletmeleri
mutfaklarının fiziki koşullarının hijyenik tasarıma ve çalışan sağlığına uygun olup olmadığının
belirlenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda üç yıldızlı, dört yıldızlı ve beş yıldızlı olmak
üzere üç otel işletmesi ve birinci ve ikinci sınıf restoran işletmesi seçilerek araştırma
yürütülmüştür. Bu beş turizm işletmesinin restoran mutfakları araştırmanın amacına uygun
şekilde görüşme ve gözlem teknikleri ile incelenmiştir. Tecrübeli aşçıbaşılar çalıştıkları işletmenin
restoran mutfağının fiziki koşullarına yönelik görüşme sorularına yanıt vermişlerdir. Ayrıca
araştırmanın güvenirliğini artırmak üzere araştırmacılar, gözlem formu oluşturarak mutfakları
incelemiş ve aşçıbaşılardan aldıkları yanıtların doğruluğunu desteklemişlerdir. Görüşme ve
gözlemlerden elde edilen bulgulara göre beş işletmenin restoran mutfaklarının fiziki koşulları
genel olarak gıda güvenliği kurallarına ve çalışan sağlığına uygun hijyenik tasarıma sahiptir. Elde
edilen en önemli bulgu, beş işletmenin tamamında uzman yardımı alınarak mutfağın tasarlanmış
olmasıdır. Ancak üç yıldızlı otelin mutfak alan büyüklüğünün yeterli olmaması, birinci sınıf
restoran işletmesinde mutfağa girişlerin ve çıkışların farklı kapılardan yapılmaması, dört yıldızlı
otel ve ikinci sınıf restoran haricindeki işletmelerin mutfakta gürültüyü azaltıcı önlemler
almaması mutfak tasarımında dikkat çeken bazı hatalar olduğunu da göstermektedir.
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Abstract
This research aims to determine whether the physical conditions of the kitchens of the tourism enterprises
operating in various status in Marmaris are suitable for hygienic design and employee health. In line with
the purpose of the research, three-star, four-star and five-star hotel enterprises, and first- and second-class
restaurant enterprises were selected, and the research was conducted. The restaurant kitchens of these
enterprises were examined by interview and observation techniques in accordance with the purpose of the
research. Experienced chefs answered the interview questions about the physical conditions of the
restaurant kitchen they work for. In addition, to increase the reliability of the research, the researchers
examined the kitchens by means of an observation form and supported the accuracy of the answers they
received from the chefs. According to the findings obtained from the interviews and observations, the
physical conditions of the restaurant kitchens of these five enterprises generally have a hygienic design
suitable for food safety rules and employee health. The most important finding is that the kitchen was
designed with expert help in all five enterprises. However, the fact that the kitchen area size of the threestar hotel is not sufficient, the entrances and exits to the kitchen are not made through different doors in the
first-class restaurant, and the enterprises other than the four-star hotel and the second-class restaurant do
not take noise-reducing measures in the kitchen shows that there are some remarkable mistakes in the
kitchen design.
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GİRİŞ
İnsanın var oluşunu sürdürmesi en temel ihtiyacı olan yeme ihtiyacını karşılaması ile
mümkündür. İnsanlık ilkçağlarda yalnızca hayatta kalabilmek adına yemek yeme ihtiyacını
karşılarken, zaman geçtikçe yemek yeme bir kültür öğesi haline gelmiştir. Hatta kültürlerin
oluşmasının temelinde yeme içme vardır. Düğünlerde, kutlamalarda ve cenazelerde pek çok
farklı kültürde yeme içme ayrı bir öneme sahiptir.
Endüstri Devrimi ile modern işletme anlayışının ortaya çıkması, dışarıda yemek yeme
kültürünün gelişmesini sağlamıştır. Devrim sonrası kırsaldan kente göçün ve fabrikalarda çalışan
işçi sayısının artması, zaman içerisinde çalışanlara boş zaman hakkı tanınması, kadınların
çalışma yaşamına daha fazla katılması ve yoğun geçen iş yaşamı bireylerin dışarıda daha sık
yemek yemelerinin önünü açmıştır. Bireyler, dışarıda yemek yemeyi her geçen gün daha pratik
ve daha ucuz bulmaya başlamıştır. Yaşanan bu toplumsal değişimler yiyecek içecek sektörünün
gelişmesini sağlamıştır. Temel amacı müşterilerin konaklama ihtiyacını karşılamak olan oteller
dahil müşteri memnuniyetini artırmak ve rekabet edebilmek için işletme içerisinde yiyecek içecek
birimlerini kurmuştur.
Son yıllarda hizmet sektöründe yaşanan gelişmeler gerek bağımsız olarak hizmet veren gerek bir
otel işletmesinin içerisinde yer alan yiyecek içecek birimlerinde müşteri ağırlanan bölümlerin ve
üretimin gerçekleştiği mutfakların tasarımını daha önemli hale getirmiştir. Restoran
müşterilerinin rahatlaması, kendilerini güvende hissetmesi ve fiziki koşulların uygunluğu
müşteri memnuniyeti açısından çok önemlidir. Hijyenik tasarım kurallarına uygun fiziki
koşullara sahip işletme mutfaklarında gıda güvenliğinin sağlanabilmesi ve çalışanların rahat
çalışabilmesi, sağlıklı ve kaliteli yemek üretimi ve servisini de mümkün kılmaktadır.
Turizm işletmelerinde müşterilerin hizmet üretim sürecinde çalışanlarla dolaylı veya doğrudan
yoğun etkileşimi çalışanların önemini daha da artırmaktadır. Dolayısıyla yalnızca müşterilerin
değil çalışanların da fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunması işletmeler için elzemdir. Bu
nedenle yiyecek içecek işletmelerinin mutfaklarındaki fiziki koşulların hijyenik tasarıma ve
çalışan sağlığına uygun tasarlanması gerekir. Yapılan açıklamalar doğrultusunda bu
araştırmanın amacı Marmaris’te faaliyet gösteren farklı statüdeki turizm işletmeleri
mutfaklarının fiziki koşullarının hijyenik tasarıma ve çalışan sağlığına uygun olup olmadığının
belirlenmesidir. Belirlenen amaç doğrultusunda üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinden ve
birinci ve ikinci sınıf restoran işletmelerinden birer örnek olmak üzere toplam beş turizm
işletmesi araştırmaya dâhil edilerek mutfakları incelenmiştir.

İŞLETME MUTFAKLARININ FİZİKİ KOŞULLARI ve İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde mutfak, “yemek pişirilen yer, aş damı” olarak
tanımlanmaktadır (www.sozluk.gov.tr). Mutfak sözcüğünün etimolojik kökeninin ise ateş
yakılan yer anlamına gelen “od-ak” sözcüğüne dayandığı belirtilmektedir (Tez, 2015: 107).
Toplumların kültürel gelişim sürecinde önemli bir yeri olan mutfağın geçmişi ateşin keşfi kadar
eskidir. İnsanlık besinlerin pişirildiğinde daha kolay sindirildiğini keşfetmiş ve bu keşif mutfak
kültürlerinin gelişmesinin başlangıcı olmuştur. Bununla birlikte tarımın gelişmesi göçebe
hayattan yerleşik hayata geçişi hızlandırmış, dolayısıyla çok sayıda bireyin toplu halde yemek
yemesi söz konusu olmuştur. Örneğin Mezopotamya’da daha büyük mutfaklara ihtiyaç
duyulmuş ve evin ayrı bir bölümü mutfak olarak kullanılmaya başlamıştır (Akın ve Gültekin,
2015: 252; Tez, 2015: 107).
Endüstri Devrimi sonrasına bakıldığında dışarıda yemek yeme kültürünün gelişmesi ile yiyecek
içecek sektörünün hareketlendiği söylenebilir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde nüfusun %70’i
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günde en az bir öğün, toplu beslenme hizmeti sağlayan kuruluşlarda yemek yemektedir.
Dolayısıyla bu sektörde yer alan işletme sayısı hızla artmaktadır (Ay ve Doğan, 2020: 162). Her
geçen gün sayısı artan yiyecek içecek işletmelerinin kalbi ise mutfaktır. Mutfak, her türlü
yiyeceğin hazırlandığı ve pişirildiği yer olarak tanımlansa da bazen işletmenin yapısı gereği
tüketildiği yer olarak da nitelendirilmektedir (Çekal, 2013: 63). Ayrıca, bina yapısı gereği binanın
alt veya üst katına, bazen de bina dışına konumlandırılabilen işletme mutfakları, müşteri
isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılayan, dolayısıyla müşteri memnuniyetini sağlayan çok önemli bir
üretim noktasıdır.
Çalışan sağlığı, hastalıklar ve çalışma yaşamı arasında bir ilişki olduğu düşüncesi dünyada
yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Bu düşünce, devamlı ayakta üretim yapılan başta yiyecek
içecek işletmeleri olmak üzere tüm hizmet sektöründe çalışanlara uygun fiziki koşulların
oluşturulması hususuna daha fazla eğilim gösterilmesini sağlamaktadır. Yiyecek içecek
işletmelerinin mutfaklarında üretim sürecinin yapısına bağlı olarak mekânın ve gerekli
ekipmanların çalışanların fiziksel gereksinimlerine uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bunun en önemli sebebi, çalışanlar için rahat ve sağlıklı bir ortam sağlanmasının olası iş
kazalarını elimine etmesidir (Glasser, 1986: 26).
Yiyecek içecek sektörü gibi emek yoğun bir sektörde müşteri memnuniyeti büyük oranda
çalışanlara bağlıdır. Çünkü müşteriler, hizmetin sunulduğu yer ve sunulan ürün kadar çalışanlar
ile de etkileşim halindedir (Doğan ve Ay, 2020: 2390). Bu nedenle çalışanların fiziksel ve ruhsal
sağlıklarının korunması için en uygun çalışma ortamını yaratmak, yiyecek içecek işletmelerinde
üretimi hızlandırmak, kaliteyi artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla işletme
mutfakları hijyenik tasarıma uygun olmalıdır. Mutfaklardaki hijyenik tasarımda ve uygun fiziki
koşulların oluşturulmasında havalandırma, aydınlatma, iş akışını kolaylaştıran tasarım, uygun
depolama, kaymaz ve kolay temizlenebilen zemin yapısı ve benzeri faktörler ön plana
çıkmaktadır (Merdol, 2015: 89).
Fiziksel özelliklere uygun çalışma düzeni, kullanılan araç ve gerecin işe ve kullanan kişiye
uyumunun sağlanması işletmeler ve çalışanlar açısından önemlidir (Güler, 1997: 10). İşletme
mutfakları uygun fiziki koşullar ile tasarlandığında, çalışanlar zorlanmaz ve iş verimliliği artar.
Fiziki koşulları uygun tasarlanmayan mutfaklarda ise kazalar, meslek hastalıkları, fiziksel ve
hatta ruhsal rahatsızlıklar görülür. Bu durum, çalışanların iş verimliliğini, psiko-sosyal
durumlarını, işin sürdürülebilirliğini ve gıda güvenliğini olumsuz etkiler (Kalınkara vd., 2001).
Dolayısıyla çalışanların iş ortamında karşılaşabilecekleri tehlikelerin önlenmesi ve iş ortamının
insan sağlığına uygun hale getirilmesi gerekir.
Çalışan sağlığının ve iş güvenliğinin yanı sıra gıda güvenliği de işletme mutfaklarında dikkat
edilmesi gereken ilk konulardan biridir. Gıda güvenliği, işletmelerde üretim süreçleri boyunca
gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınmasıdır. Bu süreçler yiyecek içecek işletmelerinde
satın alma, mal kabul, depolama, hazırlık, pişirme, servis, temizlik, ekipmanların seçimi ve
yerleşimi gibi konuları kapsamaktadır. Detaylı incelendiğinde, süreçlerin istenildiği gibi işlemesi
ve gıda güvenliğinin sağlanması için en önemli faktörün çalışan olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla kaliteli ve sağlıklı üretim yapabilmenin öncelikli şartı çalışan güvenliği ve sağlığıdır
(Ay, 2018: 61).
Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruyan, iş ve gıda güvenliğini sağlayan hijyenik
tasarıma uygun bir mutfak tasarlanırken çalışacak kişi sayısı dikkate alınacak ilk hususlardan biri
olmalıdır. Bunun temel nedeni, mutfak için yeterli alan büyüklüğünün belirlenmesi
zorunluluğudur (Ünügür, 1997; Baş, 2004). Mutfak büyüklüğü belirlenirken çalışan sayısının
yanı sıra mutfakta kullanılacak ekipman alanı, trafik geçitleri, çalışma alanları, çalışma
koridorları ve depoların kapladığı alanlar da dikkate alınmalıdır. Mutfağın en etkin nasıl
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kullanılabileceğinin ve hijyenin en kolay nasıl sağlanabileceğinin belirlenmesi tasarımcıların
temel amacı olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda “hangi değişkenlere dikkat edilmeli, iş akışı ve
verimlilik nasıl artırılmalı, mobilya, demirbaş ve diğer tüm ekipmanlar en uygun nereye
yerleştirilmeli, sanitasyon, hijyen ve güvenlik nasıl sağlanmalı ve enerji tasarrufu nasıl yapılmalı”
gibi sorulara cevap aranmalıdır (Baş, 2004).
Alanyazındaki ilgili araştırmalara bakıldığında işletme mutfaklarının fiziki koşullarının
çalışanların sağlığına ve gıda güvenliğine etkilerinin belirlenmeye çalışıldığı ve elde edilen
bulgular ışığında işletmelere öneriler sunulduğu görülmektedir. Örneğin Tümer (2008), toplu
beslenme hizmeti veren bazı kurumların mutfak planları ile mutfak standartlarını karşılaştırmış
ve bu mutfakların havalandırma, aydınlatma, ısı ve nem gibi fiziki koşullarını incelemiştir. Bu
incelemeler dâhilinde planlamanın iş akışı üzerine etkisini görmek için kurumların verimlilik
değerlerini çapraz tablolar ile değerlendirmiştir. Değerlendirmeler sonucunda araştırmaya
katılan sekiz kurumdan dördünün mutfak alanının yetersiz olduğunu; pasta hazırlık ve günlük
depo alanlarının dışındaki diğer mutfak bölümlerinin alanlarının ise yeterli olduğunu tespit
etmiştir. Mutfağın ve ekipmanların yüksekliğinin ve genişliğinin hastane mutfaklarında daha
uygun değerlere sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Son olarak aydınlatmanın, araştırmaya
katılan kurumların %87,5’inde; havalandırmanın ise %62,5’inde yeterli olduğunu belirlemiştir.
Araştırmacı, çalışma alanlarının yeterliliğinin iş akışını kolaylaştırması ve daha verimli bir
çalışma ortamının yaratılması gibi avantajlarının yanı sıra mutfak çalışanlarının sağlığının
korunması için de elzem olduğunu önerilerinde vurgulamıştır.
Xu ve Cheng’in (2014) Hong Kong’taki orta ölçekli bir Çin restoranında yaptıkları araştırmada,
restoranda çalışan üç aşçının kas iskelet sistemlerinin bozulmasına neden olabilecek mutfaktaki
risk faktörlerini değerlendirmişlerdir. Değerlendirme sonuçlarına göre, bu aşçıların üst
uzuvlarına zarar verecek çok sayıda tekrarlayan hareketleri yapmalarına neden olan pişirme
teknikleri ve mutfağın uygun olmayan fiziki koşulları yüksek risk barındırmaktadır.
Araştırmacılar, yiyecek içecek sektöründeki idari kontrollerin artırılmasının ve fiziki koşulların
düzenlenmesine dair tedbirlerin alınmasının riski azaltacağını vurgulamışlardır. Benzer bir
araştırmayı Subramaniam ve Murugesan (2015) Kuzey Hindistan’daki toplu beslenme hizmeti
veren bazı kurumlarda gerçekleştirmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ülkede faaliyet gösteren
işletmelerin mutfaklarındaki fiziki koşulların insan sağlığına uygun olmamasına bağlı olarak,
erkek çalışanların %70’inden fazlasında kas iskelet sistemi bozukluğu görülmektedir.
Araştırmacılar çalışanların sağlığının korunması için mutfaklarda fiziki koşulların
düzenlenmesinin önemine vurgu yapmışlardır.
Restoran mutfaklarının fiziki koşullarının çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruyacak
şekilde tasarlanması gerektiğine vurgu yapan Cılız (2019) da yüksek lisans tezinde üç restoran
mutfağını incelemiştir. Yaptığı incelemeler, örnek olarak aldığı restoranların mutfaklarının fiziki
koşullarına daha fazla özen gösterilmesi gerektiği sonucunu vermiştir. Özellikle hijyen, güvenlik
ve alan kullanımı konularında problemler saptamış ve bu problemlere çözüm önerileri
sunmuştur. Sunduğu önerilerde, satın alma, depolama, et hazırlık, sebze hazırlık, salata-sandviç
hazırlığı, pasta-ekmek hazırlığı, hazırlanmış besinlerin bekletilmesi, kazan ve tencere yıkama,
servis, bulaşık yıkama, ambar, çöp odası, çöp konteynırları ve ofis bölümlerinden oluşan
mutfağın tüm birimlerine ait ayrıntılı planların ve şemaların hem kâğıt üzerinde hem de dijital
ortamda hazırlanması gerektiğini vurgulamıştır.
Ayyıldız’ın (2019) Safranbolu yöresel mutfak mimarisi üzerine yaptığı çalışmasında, turistik
konakların mutfaklarının fiziki koşulları incelenmiştir. Çalışma kapsamında mutfakların
bulunduğu cephe, havalandırma, aydınlatma, duvarlarda kullanılan boya malzemesi ve rengi,
güvenlik, gürültünün azaltılmasına yönelik önlemler ve benzeri ile ilgili görüşme sorularına
yanıt aranmıştır. Elde edilen bulgularda mutfak çalışanlarının daha rahat çalışabilmesi, fiziksel
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ve ruhsal sağlıklarının korunabilmesi ve verimli bir iş akışının yürütülebilmesi için konak
mutfaklarının fiziki yapısının uygun olduğu tespit edilmiştir.
Battal (2020) İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı uluslararası bir otelde çalışan aşçılar ile
görüşme yaptığı araştırmasında, çalışma alanlarının ergonomik tasarlanmasının faydalarını
ortaya koymayı amaçlamıştır. Elde ettiği sonuçlara göre, mutfakların ergonomik tasarıma sahip
olması çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini artırmakta, hijyen daha kolay sağlanmakta
ve ürünlerin daha kaliteli hazırlanması ile müşteri memnuniyeti artırılmaktadır.
Ismail vd., (2021) yaptıkları nitel araştırmada, Kuala Lumpur’daki beş yıldızlı otellerde çalışan
27 mutfak çalışanı ile mutfak tasarımı hakkında görüşme yapmışlardır. Buna göre mutfak
çalışanları mutfakların fiziki koşullarının uygunluğunun, çalışanların fiziksel yorgunluğun
önlenmesi, gereksiz hareketlerin önlenerek daha verimli çalışılması, mutfakta iş güvenliğinin
sağlanması ve tüm restoranın iş akışını iyileştirmesi gibi katkılarının farkında olduklarını
belirtmişlerdir. Ayrıca bazı çalışanlar mutfaklarının fiziki koşullarının gözden geçirilip,
iyileştirileceğini söylemişlerdir.
Turizm işletmelerindeki mutfakların çalışan sağlığına, iş ve gıda güvenliğine uygun hijyenik bir
tasarıma sahip olmasında atılacak ilk adım bir uzmana danışmaktır. Uzman eşliğinde yapılacak
mutfak tasarımı sırasında iş akışını kolaylaştırmak ve verimliliği arttırmak için mutfağın kuzeye
ve restoran ile aynı katta konumlandırılması gerekir. Bununla birlikte alanyazında yer alan
araştırmalara göre, işletmede sunulacak menüye, kullanılacak ekipmanlara ve ağırlanacak
müşteri sayısına göre uygun mutfak büyüklüğünün belirlenmesi önemlidir.
İlgili araştırmalarda vurgulanan hijyenik mutfak tasarımının başlıca kuralları, temiz hava akışı
sürekliliğinin sağlanması, çalışanların rahat görebilmesi için aydınlatmanın doğru yapılması,
gıda güvenliği ve genel hijyen için mutfak duvarının ve zeminin uygun malzemeler ile
kaplanması şeklindedir. Ayrıca, mutfak çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunması
amacıyla gürültüyü azaltıcı önlemler alınmalıdır. Kısacası uzman görüşleri doğrultusunda
tasarlanan işletme mutfakları, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korur, verimliliklerini
arttırır, genel hijyeni ve gıda güvenliğini sağlar. Verilen bilgiler ışığında bu araştırmada farklı
statüden beş turizm işletmesinin mutfağının fiziki koşullarının hijyenik tasarıma uygun olup
olmadığının derinlemesine değerlendirilmesi, çalışmanın önemini ve özgünlüğünü
artırmaktadır.

YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı Marmaris’te faaliyet gösteren farklı statüdeki turizm işletmeleri
mutfaklarının fiziki koşullarının hijyenik tasarıma ve çalışan sağlığına uygun olup olmadığının
belirlenmesidir. Farklı statüdeki işletmelerin Marmaris’te kolay bulunabilmesi ve
araştırmacıların bu destinasyondaki işletmelerden izin alarak veri toplayabilmelerinin daha
kolay olması Marmaris’in çalışma alanı olarak tercih edilme nedenleridir. Yapısı itibariyle nitel
bir araştırma olan bu araştırmada örnek olay metodu ile araştırma alanı seçilmiştir. Bu
araştırmanın amacı doğrultusunda her birinden birer işletme olmak üzere üç, dört, beş yıldızlı
otel işletmesinin restoranları ile birinci ve ikinci sınıf restoranlardan veri toplanmıştır. Bilindiği
gibi Türkiye’de Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te
(Resmî Gazete, 2005) bir ve iki yıldızlı otel işletmelerinde restoran bulunması zorunlu
olmadığından araştırmaya bu statüdeki işletmeler dâhil edilmemiştir. Araştırmaya dâhil olan
toplam beş işletmenin mutfaklarının fiziki koşulları örnek olay metoduna uygun şekilde kendi
içinde derinlemesine değerlendirilmiştir.
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Araştırma verilerinin toplanması iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada, yarı
yapılandırılmış görüşme formunda yer alan ifadeler araştırmaya dâhil olan işletmelerin yiyecek
içecek birim yöneticilerine (aşçıbaşılara) yöneltilmiştir. Bu ifadeler araştırma amacına uygun
olarak restoranların mutfaklarının fiziki koşullarına dair bilgi edinme amacı taşımaktadır.
Görüşmelerden sonra araştırmanın güvenirliğini artırmak üzere katılımcı gözlem tekniği
kullanılmış ve elde edilen bulgular betimsel tanımlamalar ile aktarılmıştır. Diğer bir ifade ile bu
araştırma betimsel (tanımlayıcı) bir araştırmadır.

Görüşme ve Gözlem Formlarının Oluşturulması
Araştırma amacına ulaşabilmek üzere öncelikle alanyazın incelenmiş ve restoran mutfaklarının
fiziki koşullarına dair unsurlar belirlenmiştir. Belirlenen bu unsurlar doğrultusunda görüşme ve
gözlem formu oluşturulmuştur. Bu formlarda araştırmaya dâhil olan işletmelerin mutfaklarının
büyüklüğü, çalışan sayısı, kaç öğün yemek verildiği, müşteri ağırlama kapasitesi, servis türü,
mutfak tasarımında uzman yardımı alınıp alınmadığı, duvarların ve aydınlatmanın rengi,
gürültüyü azaltıcı önlemlerin alınıp alınmadığı gibi sorular ve ifadeler yer almıştır. Daha sonra
ifadelerin geçerlilik ve güvenirliklerini sağlama aşamasına geçilmiştir.
Nitel araştırmalarda geçerliliğin ve güvenirliğin sağlanması nicel araştırmalardan
farklılaşmaktadır. Bu araştırmada geçerliliği ve güvenirliği sağlamak amacıyla öncelikle
hazırlanan görüşme ve gözlem formları alanında uzman kişilerin değerlendirilmesine
sunulmuştur. Uzmanlar işletme mutfaklarının fiziki koşullarına dair hazırlanan bu formlara
yönelik görüşlerini, düzeltmelerini ve eklemelerini iletmişlerdir. Uzmanların dönütlerden sonra
formlar son haline getirilmiştir. Son hali verilen görüşme ve gözlem formları etik kurul onayına
sunulmuştur. Onayına sunulan etik kurulun 30.09.2021 tarihli ve 2021/1 sayılı kararına göre bu
araştırma etik kurallara uygun bulunmuştur. Etik kurul onayı alındıktan sonra araştırmanın
verileri 02.10.2021 ile 07.10.2021 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından toplanmıştır.
Araştırmalar sırasında elde edilen verilerin geçerliliğini ve güvenirliğini sağlamak en temel
unsurlardır. Bu bağlamda nitel araştırmalarda öncelikle betimleyici geçerliliği sağlamak gerekir
(Ekiz, 2009: 39). Bu araştırmada betimleyici geçerliliği ve güvenirliği sağlamak amacıyla
görüşmeler ve gözlemler bizzat araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiş, elde edilen veriler
değiştirilmeden, doğrudan aktarılmıştır.
Nitel araştırmalarda güvenirliği sağlamada farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerden biri
üçgenlemedir. Üçgenleme tekniğinde elde edilen verileri desteklemek üzere birden fazla veri
toplama yöntemi kullanılmaktadır. Bu araştırmada da önce görüşmeler gerçekleştirilmiş,
sonrasında araştırmacılar katılımcı olarak yaptıkları gözlemler ile görüşmelerden elde edilen
verilerin doğruluğunu teyit etmişlerdir. Üçgenlemede ayrıca birden fazla araştırmacının
araştırılan konuyu incelemesi önerilmektedir. Bu araştırmayı gerçekleştiren iki araştırmacı da
görüşmelere ve gözlemlere katılarak verileri birlikte incelemişlerdir (Merriam, 1998; Silverman,
2000; Fraenkel ve Wallen, 2008).
Güvenirliği sağlamada kullanılacak ikinci teknik, verilerin görüşülen kişilerin kontrolüne
sunulmasıdır. Bu araştırma kapsamında elde edilen veriler ve yapılan değerlendirmeler, ilgili
kişilerin onayına sunulmuştur. Araştırmacıların araştırma alanında bizzat yer alması ve zaman
geçirmesi ise güvenirliği artırmadaki üçüncü tekniktir (Merriam, 1998; Silverman, 2000; Fraenkel
ve Wallen, 2008). Araştırmacılar veri toplama aşamasında bizzat bulunmuş ve gözlemler
sırasında yeterli süre araştırma alanında zaman geçirmişlerdir. Son olarak elde edilen veriler ve
yapılan değerlendirmeler güvenirliği artırmak amacıyla alanında uzman iki kişiye sunulmuş ve
olumlu dönüt alınmıştır.
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Araştırmanın Örneklemi
Araştırma örneklemine amaçsal (amaçlı) örnekleme yöntemiyle toplam beş işletme seçilmiştir.
Bu işletmeler belirlenirken temel ölçüt yiyecek içecek birimi bulundurma zorunluluğu olan
işletmelerin tercih edilmesidir. Belirlenen diğer ölçütler işletmelerin 50 ve daha fazla müşteri
ağırlama kapasitesine sahip olması, hızlı yemek (fast food) servisi dışında alakart, açık büfe ve
benzeri servis türleri ile hizmet sunması, restoranlarda en az üç öğün yiyecek içecek sunulması
ve görüşülecek işletme çalışanlarının yiyecek içecek sektöründe beş yıldan uzun süredir çalışıyor
olmasıdır. Belirlenen ölçütler doğrultusunda seçilen işletmelerde görüşülen aşçıbaşıların
özellikleri Tablo 1.’de verilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya Dâhil Olan İşletmelerin Aşçıbaşılarının Özellikleri
Beş
Yıldızlı
Otel

Dört
yıldızlı
Otel

Üç
Yıldızlı
Otel

Birinci
Sınıf
Restoran

İkinci
Sınıf
Restoran

Görüşülen kişinin statüsü

Aşçıbaşı

Aşçıbaşı

Aşçıbaşı

Aşçıbaşı

Aşçıbaşı

Görüşülen kişinin ilgili işletmede
çalışma süresi

3 yıl

7 yıl

4 yıl

5 yıl

Görüşülen
deneyimi

kişinin

toplam

1 yıl

30 yıl

25 yıl

15 yıl

15 yıl

17 yıl

Tablo 1.’de de görüldüğü gibi araştırmaya dâhil olan işletmelerde mutfağın fiziki koşullarına
hâkim olan aşçıbaşılara görüşme soruları yöneltilmiştir. Görüşmeler 15 ile 20 dakika arasında
sürmüştür. Elde edilen bulgulara göre aşçıbaşılar uzun yıllardır yiyecek içecek sektöründe
hizmet vermektedir. Aynı işletmede bulunma süresi açısından bakıldığında ise üç yıldızlı otelin
aşçıbaşısı daha uzun süredir (7 yıl) aynı işletmede çalışmaktadır. Bunu ikinci sınıf restoran (5 yıl)
ve birinci sınıf restoran (4 yıl) sırasıyla izlemektedir. En kısa süredir aynı işletmede çalışan ise
dört yıldızlı otelin aşçıbaşısıdır (1 yıl). Buna rağmen bu aşçıbaşının 25 yıldır yiyecek içecek
sektöründe çalışıyor olması mutfağın fiziki koşullarına hâkim olduğunun bir kanıtıdır.

BULGULAR
Araştırmaya dâhil olan işletmelerde yapılan görüşmeler ve gözlemlerde yarı yapılandırılmış
formlara bağlı kalınmıştır. Görüşme ve gözlem formlarından elde edilen veriler betimsel olarak
analiz edilmiştir. Buna göre beş işletmenin mutfağının fiziki özellikleri Tablo 2.’de yer
almaktadır.
Tablo 2.’ye göre ikinci sınıf restoran en az müşteri ağırlama kapasitesine (50 kişi) sahip işletmedir.
Bu işletmeyi birinci sınıf restoran (100 kişi) izlemektedir. Diğer işletmeler restoranlarında yüksek
sayıda müşteri ağırlayabilmektedir. Üç ve beş yıldızlı otel birbirine yakın sayıda müşteri
ağırlayabiliyorken (sırasıyla 840 ve 800 kişi), dört yıldızlı otel 550 kişiyi restoranında
ağırlayabilmektedir. Üç yıldızlı otel haricindeki diğer dört işletme bir günde üç öğünden fazla
yiyecek ve içecek hizmeti vermektedir. Üç yıldızlı otel ise üç öğün servis yapmaktadır. Birinci ve
ikinci sınıf restoranlar alakart servis şeklini tercih etmiş; üç, dört ve beş yıldızlı oteller ise her şey
dâhil sisteminden ve ağırladıkları müşteri sayısının fazlalığından kaynaklı açık büfe servis şeklini
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tercih etmiştir. Üç, dört ve beş yıldızlı otellerdeki açık büfe servis şekli mutfakta daha fazla
standardizasyonu sağlayarak, çalışanların iş süreçlerini kolaylaştırmıştır.

Tablo 2. Araştırmaya Dâhil Olan İşletmelerin Mutfaklarının Fiziki Özellikleri

Restoranın müşteri ağırlama
kapasitesi
Restoranda sunulan öğün sayısı
Restoranın servis türü
Mutfaktaki çalışan sayısı
Mutfağın büyüklüğü
Mutfak tasarımında uzman
desteği alındı
Mutfağın bulunduğu kat
Mutfakla restoran aynı kattadır
Mutfağın yer aldığı cephe
Mutfağa giriş ve çıkış farklı
kapılardan gerçekleşiyor

Beş Yıldızlı
Otel

Dört yıldızlı
Otel

Üç Yıldızlı
Otel

Birinci Sınıf
Restoran

İkinci Sınıf
Restoran

800 kişi

550 kişi

840 kişi

100 kişi

50 kişi

3 kereden
fazla
Açık büfe
65 kişi
750 m2

3 kereden
fazla
Açık büfe
15 kişi
1800 m2

Açık büfe
28 kişi
260 m2

3 kereden
fazla
Alakart
17 kişi
200 m2

3 kereden
fazla
Alakart
5 kişi
70 m2

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Üst kat
Evet
Kuzey

Bodrum kat
Evet
Güneybatı

Zemin kat
Hayır
Güney

Zemin kat
Evet
Güneydoğu

Zemin kat
Evet
Kuzeydoğu

Evet

Evet

Evet

Hayır

Evet

3 kere

Mutfağın ısısı düzenli ölçülüyor

Evet

Doğ.
havalandırm
a ve
davlumbaz
Evet

Mutfağın nem oranı düzenli
ölçülüyor

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Beyaz

Beyaz

Beyaz

Beyaz

Sarı

Flüoresan

Led lamba

Flüoresan

Flüoresan

Doğal ışık ve
led lamba

Granit

Fayans

Karo taşı

Granit

Krem
Seramik ve
fayans

Açık Gri

Beyaz

Açık Gri

Fayans

Fayans

Seramik

Mutfağın havalandırılmasında
kullanılan malzeme türü

Mutfakta gürültüyü azaltıcı önlem
alındı
Aydınlatmada kullanılan ışığın
rengi
Aydınlatmada kullanılan malzeme
türü
Zemin yapımında kullanılan
malzeme türü
Zeminin rengi

Davlumbaz

Anti
bakteriyel ve
kaymaz
seramik
Krem

Davlumbaz

Davlumbaz

Evet

Evet

Doğal
havalandırma,
aspiratör ve
davlumbaz
Evet

Duvarın kaplandığı malzeme türü

Seramik

Duvarda kullanılan boya türü

Boya yok

Boya yok

Plastik boya

Plastik boya

Beyaz

Beyaz

Beyaz

Beyaz

Duvarın rengi

Boya yok,
seramik
kaplama
Açık sarı

Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumak, iş akışını rahatlatmak, gıda güvenliğini
sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak gibi amaçlarla beş işletmenin tamamı mutfak
tasarımında uzman görüşü aldıklarını belirtmiştir. Yiyecek içecek üreten işletmelerde müşteri
başına genel mutfak alanının 0,6 m² olması önerilmektedir (Erel, 1975: 66; Tümer, 2008: 19). Bu
durumda üç yıldızlı otel işletmesi haricindeki işletmelerin mutfaklarının genel alan büyüklükleri
yeterlidir. Ancak uzman görüşü almasına rağmen üç yıldızlı otel işletmesinin restoranda
ağırlayabildiği müşteri kapasitesine göre mutfağının büyüklüğü yeterli değildir ve mevcut
büyüklüğünün en az iki katı olmalıdır.

2500

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2492-2505.

Mutfakların konumu ve bulunduğu kat binanın mimarisi izin verdiği ölçüde ve iş akışını
aksatmayacak şekilde planlanmalıdır. Güler (1998: 28), mutfağın binanın üst katına
yerleştirilmesiyle havalandırma ve ışık bakımından avantaj elde edileceğini belirtmektedir.
Ancak buna karşın atıkların atılması konusunda ise dezavantaja neden olacaktır. Buna ek olarak
mutfağın müşterilere hizmet verilen alana yakın olmasının en önemli ölçüt olduğunu ve bu
durumun çalışanların daha az zaman kaybetmesinin önüne geçerek, iş akışını kolaylaştırdığını
savunan araştırmacılar da bulunmaktadır (Aktaş ve Özdemir, 2007: 77; Çekal, 2013: 64). Bu
araştırmadaki üç yıldızlı otel işletmesi haricindeki işletmeler mutfaklarını restoranlar ile aynı
katta konumlandırmayı tercih etmiştir.
İşletmelerin mutfakları daha serin olması gerektiğinden kuzeye yerleştirilmelidir. Araştırmaya
dâhil olan beş işletmeye bakıldığında beş yıldızlı otelin mutfağının kuzeye ve ikinci sınıf
restoranın mutfağının kuzeydoğuya yerleştirilerek doğru bir tasarım yapıldığı görülmektedir.
Diğer işletmelerin mutfak konumlandırma tercihleri ise uygun değildir. İşletmelerde iş akışını
kolaylaştırmak ve hijyen kuralları gereği atıklar ve gıdalar farklı kapılar (giriş kapısı ve çıkış
kapısı ayrı ayrı olmak üzere) veya asansörler kullanılarak taşınmalıdır (Güler, 1998: 28). Bu beş
işletmeye bakıldığında birinci sınıf restoran haricindeki işletmelerde mutfağa girişlerin ve
çıkışların farklı kapılardan yapıldığı görülmektedir.
Mutfaklardaki havalandırma sistemi yemek üretimi sırasında oluşan kirli havayı, nemi ve ısıyı
dışarıya atarak temiz havanın sürekliliğini sağladığından havalandırma sisteminin verimli
olması çok önemlidir (Ayyıldız, 2019: 5; Kaya, 2000: 14). Havalandırma sisteminin verimli
çalışması ve mutfakta temiz hava dolaşımının sürekliliği çalışanların verimliliğini de
artırmaktadır. Ayrıca çalışanların herhangi bir sağlık problemi yaşamasını da önlemektedir
(Gökdemir ve Sökmen, 2005: 35; Artık ve Konar, 2015: 12). Sıralanan bu nedenlerden restoran
mutfaklarında mümkün olduğu kadar doğal havalandırma tercih edilmelidir (Bulduk, 2009: 393).
Ancak günümüzde endüstriyel mutfak ürünlerinin gelişmesi ile davlumbaz ve aspiratör gibi
sistemler de sıklıkla tercih edilmektedir. Bu araştırmadaki işletmelere bakıldığında tüm
işletmelerin havalandırma için davlumbaz kullandığı; dört yıldızlı otelin ve ikinci sınıf restoranın
davlumbaz ile doğal havalandırmayı birlikte tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca ikinci sınıf
restoranın aspiratör de kullanması mutfağın havalandırılması hususuna daha fazla eğildiklerini
göstermektedir.
Restoran mutfaklarında en önemli konulardan biri de mutfağın ısı ve nem oranının ölçülmesi ve
dengede tutulmasıdır. Isı ve nem oranı mutfak çalışanlarının daha rahat olması ve yiyecek ve
gıdaların korunması adına önemlidir. Mutfaklarda pişirme işlemi ısıyı artırdığından mutfağın
sıcaklığının 18 santigrat derecede tutulmasında fayda vardır (Baytin, 1980: 14; Tunç ve Saç, 1998:
118). Bununla birlikte mutfağın sıcaklığı yaz ve kış aylarında farklı derecelerde tutulmalı
(Gökdemir, 2003: 15; Özdemir vd., 2005: 28), nem oranı ise havadaki değişim oranına ve yapılan
işe bağlı olarak %30 ile %70 arasında olmalıdır (Forsythe ve Hayes, 1998: 20). Araştırmaya dâhil
olan beş işletmenin tamamı mutfakların ısı ve nem ölçümlerini düzenli yaptıklarını belirtmiş,
ancak ölçüm sonuçları hakkında bilgi paylaşmamıştır.
İstenmeyen, kulağa hoş gelmeyen ve rahatsız edici ses olarak tanımlanan gürültü, çalışanları
fiziksel ve ruhsal yönden olumsuz etkilemektedir. Başta işitme kaybına sebep olabilen gürültü
yorgunluk hissi, dikkatsizlik, şiddetli baş ağrısı, kan basıncının artması gibi olumsuz etkileri ile
iş güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır. Mutfak çalışanları iş ortamı gereği yüksek gürültüye
maruz kalmaktadır. Gürültünün olumsuz etkilerini azaltmak için birtakım önlemler alınması
gereklidir. Gürültü ölçümünün yapılması, sınır değerlerine dikkat edilmesi, çalışanların çalışma
sürelerinin buna göre düzenlenmesi ve mutfak tasarımında gürültüyü azaltıcı malzemeler
kullanılması bu önlemlerden bazılarıdır (Olcay, 2019: 28). Araştırmaya dâhil olan beş işletmeye
bakıldığında yalnızca dört yıldızlı otel ve ikinci sınıf restoranın mutfakta gürültüyü azaltıcı
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önlemler aldıkları görülmektedir. Diğer işletmelerin de mutfak çalışanlarının fiziksel ve ruhsal
sağlıklarının korunması ve iş kazalarının önlenmesi için gürültüyü azaltıcı önlemler alması
elzemdir.
Restoran mutfaklarının aydınlatılmasında iki farklı yol kullanılabilir. Bunlardan biri doğal ışık
ile aydınlatma ikincisi ise yapay ışık (led lamba, flüorasan ve benzeri) ile aydınlatmadır (Ay, 2018:
74). Burada önemli olan mutfağın yeterli miktarda aydınlatılarak kazaların önüne geçilmesi ve
çalışanların fiziksel ve ruhsal olarak rahat olmalarını sağlamaktır (Sökmen, 2003: 20). Cılız (2019:
54) ise mutfakların aydınlatılmasında özellikle yeşil ve sarı tonlarının kullanılmasını önermiş ve
bu renklerin çalışanların dikkatini toplaması ve onlara huzur vermesi açısından önemli olduğunu
ileri sürmüştür. Bu araştırmadaki beş işletmeye bakıldığında yalnızca ikinci sınıf restoran
mutfağında sarı ışığın kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca bu işletme kullandığı led lambanın yanı
sıra mutfağındaki pencereden gelen doğal ışıktan da faydalanabilmektedir. Dört yıldızlı otel
işletmesi de ikinci sınıf restoran mutfağında olduğu gibi aydınlatmada led lambadan
faydalanmaktadır. Diğer üç işletme ise düşük maliyetli, uzun ömürlü ve parlama yapma olasılığı
düşük olan flüoresan lamba ile aydınlatmayı tercih etmiştir. Tüm işletmelerin iş akışının
aksamaması amacıyla mutfağın aydınlatılmasına önem verdiği söylenebilir.
Restoran mutfaklarında zeminler kaygan olmayan ve kolay temizlenebilen yapıda olmalıdır.
Zeminlerde koyu renk tercih edilmemelidir (Türkan, 2003: 8; Gökdemir, 2003: 20; Sarıışık vd.,
2010: 86). Araştırmaya dâhil olan işletmelere bakıldığında da mutfak zeminlerinde anti
bakteriyel, kaymaz ve kolay temizlenen malzemeleri tercih ettikleri görülmektedir. İşletmeler
tarafından tercih edilen malzemeler hijyenik tasarıma ve çalışan sağlığına uygundur. Ayrıca
çalışanların gözlerini yormamak için işletmelerin zemin rengi olarak açık renk ton kullanmış
olmaları olumlu bulgular arasındadır.
Zeminle benzer şekilde mutfağın duvarı, temizlenmesi kolay, dezenfekte edilebilir olmalıdır. Bu
nedenle açık renkli malzeme kullanılmalı, fayans ya da beyaz kaliteli boya ile kaplanmalıdır.
Özellikle duvarların rengi ışığı yansıtma oranı dikkate alınarak seçilmelidir. Beyaz ve krem renk
ışığı %80 ve açık renk gri ışığı %72 oranında yansıtmaktadır (Aktaş, 2001: 24; Gökdemir, 2003: 28;
Aktaş ve Özdemir, 2007: 81). Bu özellikler dikkate alındığında tüm işletmelerin mutfak
duvarlarının seramik ve/veya fayans ile kaplanmış olması çalışanların daha rahat etmelerini ve
iş akışına olumlu katkı sağladığı söylenebilir. Buna ek olarak duvar temizliğinin daha rahat
yapılarak hijyenin nispeten daha kolay sağlanabildiği malzemelerin (fayans, seramik ve plastik
boya) mutfak duvarlarında kullanılmış olması bu beş işletmenin mutfak tasarımındaki olumlu
özellikleri arasındadır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Hizmet sektörünün öncüleri olan otel ve yiyecek içecek işletmelerinin emek yoğun yapısı ve bu
işletmelerde çalışanlar ile müşterilerin sürekli yoğun iletişim halinde olması çalışanların önemini
ortaya koymaktadır. Otel ve yiyecek içecek işletmelerinde yalnızca ön alan çalışanları değil arka
alanda üretimde yer alan çalışanlar da müşteri memnuniyetini etkilemektedir. Bu nedenle bu
işletmeler bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmalı ve tüm çalışanların fiziksel ve ruhsal
sağlıklarının korunması ilk üzerinde durulacak konulardan olmalıdır.
İşletme mutfaklarının müşterilerin gözü önünde yer almaması zaman zaman bu alanların göz
ardı edilmesine yol açabilmektedir. Ancak devamlı ayakta üretim yapan ve ısı, nem, ışık gibi pek
çok unsurun etkilediği mutfak çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunmasında ve
güvenli gıdanın üretilmesinde hijyenik mutfak tasarımı olmazsa olmazdır. Bu araştırmada
Marmaris’te faaliyet gösteren farklı statüdeki işletme mutfaklarının fiziki koşullarının hijyenik
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tasarıma, dolayısıyla çalışan sağlığına uygun olup olmadığı görüşme ve gözlem teknikleri ile
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya dâhil olan üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmesi ile birinci
ve ikinci sınıf restoran işletmesinde görüşme yapılan aşçıbaşıların yiyecek içecek sektöründe
tecrübeli olması ve araştırmacıların görüşmelere ve gözlemlere bizzat katılması araştırma
bulgularının güvenirliğini artırıcı nitelikte olmuştur.
Araştırma bulgularına göre beş işletmenin tamamı işletme mutfakları tasarlanırken uzman
görüşü almıştır. Uzman görüşü almış olmaları mutfak tasarımlarında genel olarak doğru kararlar
verilmesini sağlamıştır. Örneğin tüm işletmelerin havalandırma ve aydınlatma konularına özen
göstermesi ve mutfakların ısı ve nem oranını düzenli ölçmesi olumlu birer göstergedir. Ayrıca
işletmelerin mutfaklara uygun kullandıkları zemin ve duvar malzemeleri de iş kazalarının önüne
geçilmesi, çalışanların sağlıklarının korunması ve hijyenin daha kolay sağlanması konularında
elde edilen olumlu bulgulardır.
Araştırmaya dâhil olan beş işletmenin mutfaklarında bazı tasarım hataları da görülmüştür. Üç
yıldızlı otelin mutfak alan büyüklüğünün yeterli olmaması, birinci sınıf restoran işletmesinde
mutfağa girişlerin ve çıkışların farklı kapılardan yapılmaması, dört yıldızlı otel ve ikinci sınıf
restoran haricindeki işletmelerin mutfakta gürültüyü azaltıcı önlemler almaması mutfak
tasarımında dikkat çeken hatalardandır. Bu hataların giderilmemesi iş kazalarının artmasına,
çalışanların sağlıklarının olumsuz etkilenmesine ve gıda güvenliğini tehlikeye atmasına neden
olabileceğinden bu konularda yeniden düzenleme yapılması gerekir. Araştırmadan elde edilen
bulgulara göre hijyenik mutfak tasarımına yönelik olarak işletmelere sunulabilecek öneriler
aşağıdaki gibidir:
Ø Hijyenik mutfak tasarımında mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.
Ø Sunulan menüye, servis türüne, kullanılacak ekipmanlara ve ağırlanacak müşteri sayısına
göre mutfak büyüklüğü hesaplanmalıdır.
Ø Mutfak konumlandırılmasında en uygun yön kuzeydir. Bu nedenle mümkünse mutfak kuzey
yönüne tasarlanmalıdır.
Ø İş akışını kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve iş güvenliğini sağlamak için restoran ve
mutfak aynı katta konumlandırılmalı, mutfağın giriş ve çıkış kapıları farklı olmalıdır.
Ø Mutfakların ısısı ve nemi düzenli kontrol edilmeli, kış ve yaz aylarına uygun düzeylerde
tutulmalıdır.
Ø Mutfaklarda çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumak, iş verimliliğini artırmak ve
iş güvenliğini sağlamak üzere temiz hava akışının sürekliliği sağlanmalı, gürültüyü azaltıcı
önlemler alınmalı ve aydınlatma doğru yapılmalıdır.
Ø Aydınlatmada ve duvarda hijyenin kolay sağlanması ve çalışanların ruhsal olarak rahat
hissetmeleri için uygun renkler (açık ton renkler) kullanılmalıdır.
Ø Mutfakların hijyenik tasarımı için duvarlarda ve zeminlerde buna uygun malzemeler
kullanılmalıdır. Ayrıca iş güvenliğini tehlikeye atmamak için zemin kaymaz malzeme ile
kaplanmalıdır.
Sonuç olarak, devamlı ayakta üretim yapılan işletme mutfaklarının fiziki koşullarının insan
sağlığına uygun tasarlanması iş kazalarını önlediği gibi verimliliği de artırmaktadır. Uzmanlarca
tasarlanmış mutfaklarda çalışanların motivasyonunun ve performansının olumlu yönde
etkilendiği açıktır. Uygun fiziki koşullara sahip mutfaklarda üretim süreci daha verimli
geçmekte, yemeklerin kalitesi artmakta ve gıda güvenliği daha kolay sağlanmaktadır. Tasarım
hatalarına sahip mutfaklarda ise çalışanların fiziksel ve ruhsal problemlerle karşı karşıya kalması
çalışan devir hızını artırmaktadır. Bunun sonucu olarak devamlı yeni çalışanların işe başlaması
yemek üretim sürecini aksatabilmekte ve yemeğin kalitesini düşürebilmektedir. Gelecekte
yapılacak araştırmalarda daha fazla işletmeye gidilerek mutfakların fiziki koşulları incelenebilir
ve işletme mutfaklarında tüm kademedeki çalışanların konu ile ilgili görüşlerine başvurulabilir.
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yılının Aralık ayında web tabanlı olarak internet ortamı üzerinden uygulanmıştır. Yapılan
analizler neticesinde, araştırma hipotezlerinin büyük bir bölümünü destekleyen anlamlı sonuçlar
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GİRİŞ
Son yıllarda hızla gelişen ve değişim gösteren turizm sektörü gerek ekonomik gerekse de kültürel
anlamda günümüzün en değerli sektörlerinden biri konumundadır. Ülkelerin bölgesel ve ulusal
anlamda gelişimine ve kalkınmalarına yardımcı olan turizm, destinasyonların tanıtılmasında da
büyük bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda turizmi, destinasyonlar için ideal bir kalkınma ve
pazarlama aracı olarak saymak mümkündür. Özellikle destinasyonların pazarlanmasında
önemli bir kaynak olan turizm, destinasyonların sahip oldukları turistik potansiyellerini
tanıtarak markalaşmalarına olanak sağlamaktadır. Bu sayede ise destinasyonlar, sahip oldukları
turistik potansiyelleri üzerinde yeni bir kimlik oluşturabilmektedir.
Kuşkusuz ki destinasyonların turistik potansiyellerinin tanıtılmasında kendi mutfak
kültürlerinin kullanılma arzusu zaman ilerledikçe önem kazanmıştır. Çünkü, yiyecek ve
içeceklerin sanata ve bilime dönüştürülmesi şeklinde özdeşleştirilen gastronominin, turizmle
bütünleşerek destinasyon tanıtımlarında aktif bir rol üstlenmeye başlaması ve insanların söz
konusu destinasyonun mutfak kültürünü tanıyarak yemeklerini tatmak istemeleri alternatif
turizm çeşitleri arasında yer alan gastronomi turizminin değerini artırmıştır (Aydın, 2015: 1). Bu
durum doğrultusunda destinasyonlar da gastronomi kültürlerini ön plana çıkararak
markalaşmak istemektedirler. Markalaşmadaki en önemli husus, insanların zihninde olumlu bir
imaj oluşturmaktır. İnsanların zihninde kalıcı ve olumlu bir imaj oluşturmak için ise
destinasyonların yerel mutfaklarını veya gastronomi değerlerini tanıtması ve pazarlaması
gerekmektedir. Bu doğrultuda, destinasyonların gastronomi çeşitliliğinin tanıtılarak
popülerliğinin artırılması destinasyon markalaşması açısından büyük önem arz etmektedir.
Buradan hareketle bu araştırmada Trabzon destinasyonunun markalaşmasında gastronomi
turizminin etkisi incelenmiştir. Araştırmaya konu olan Trabzon şehri; doğal güzellikleri, tarihi
varlıkları ve yöresel yemek çeşitliliği gibi kültürel değerleri ile ülkemizin ön plan çıkan değerli
ve önemli kentlerinden biridir. Geçmişten günümüze kadar birçok döneme tanıklık eden şehir,
birden fazla kültürden etkilenmiş ve bu doğrultuda da mutfak kültürü gelişim göstermiştir.
Ayrıca yörenin yemek çeşitliliği, bölgenin iklimi, bitki örtüsü ve jeomorfolojik özellikleri gibi
coğrafi yapısıyla da bağdaşmaktadır. Bu bağlamda, şehrin gastronomisinin tanıtılması
destinasyon markalaşması açısından oldukça önem arz etmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Gastronomi ve Gastronomi Turizmi
Gastronomi kavramının kökeninin Yunanca, mide anlamına gelen “Gastro” ve kural veya yasa
anlamına gelen “Nomos” kelimelerinden oluştuğu bilinmektedir. Bu da gastronominin, yiyecek
içecek ile ilgili tüm kural, düzenlilik ve kısıtları ifade eden bir kavram (Temiz, 2019: 16-17)
olduğunu ifade etmektedir. Gastronomi, yiyecek ve içecek ile ilgili olan birçok alanın; tarih,
kültür, bilim, sanat gibi alanlarla olan etkileşiminden ortaya çıkmaktadır ve bu yönüyle de geniş
bir yelpazeye kucak açmaktadır (Özçelik, 2019: 5). Böylece gastronomi kavramı, yiyecek ve içecek
sanatı olarak açıklanmakta ve bu sanatla ilgili her faktörün kültürle olan karşılıklı ilişkisinden
meydana gelmektedir (Karahan, 2019: 5). Bu anlamda gastronomi kavramını, yiyecek ve
içeceklerin tarihsel sürecinden başlanarak incelenmesini, anlaşılmasını ve geliştirilmesini
kapsayan, sanatsal ve bilimsel unsurlarla bu sürece katkı sağlayan bir bilim dalı (Kargiglioğlu,
2015: 12) şeklinde açıklamak mümkündür.
Gastronomi turizmi ise, farklı kültürlerin yemeklerini tatmak, hazırlanış ve sunum şekillerini
görmek ve insanların öğün sistemlerini ve yemek yeme biçimlerini keşfetmek amacı ile
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gerçekleştirilen bir turizm çeşidi olarak açıklanmaktadır (Long, 2003: 21; Akgöl, 2012: 24).
Gastronomi turizminin kökenine bakıldığında; kültür, tarım ve turizm unsurlarından oluştuğu
görülmektedir. Bu üç faktör, gastronomi turizminin destinasyonlar açısından deneyim ve
çekicilik unsurları olarak pazarlanmasına katkı sağlamaktadır. Kültür, tarihi ve özgünlüğü
sunarken, tarım; ürünü, turizm ise hizmet ve altyapıyı sunmaktadır. Böylece tüm bu faktörlerin,
bir bütün olarak gastronomi turizmi bünyesinde yer aldığını söylemek mümkündür (Yüncü,
2010: 29). Bu anlamda Sarıışık ve Özbay (2015) gastronomi turizmini; insanların farklı lezzetleri
tatma, üretim aşamalarını gözlemleme, farklı kültürlerin yiyecek geleneklerini, yemek yeme
alışkanlıklarını ve stillerini öğrenme gibi arzular sebebiyle gerçekleştirdikleri ve içinde seyahat
ve konaklama faaliyetlerini de kapsayan bir ilişkiler bütünü olarak açıklamaktadır. Guzman ve
Canizares (2012) ise gastronomi turizmini; insanların damak zevkini uyandıran, kültürel bir
değeri olan ve bir destinasyonun sosyal ve kültürel sermayesi olarak ifade edilebilen bir turizm
çeşidi olarak açıklamaktadırlar. Bu kapsamda genel olarak gastronomi turizmini; farklı
kültürlerin yemek çeşitlerini tadarak deneyimlemek, yiyeceklerin hazırlanma aşamalarını,
pişirme tekniklerini ve sunumlarını yerinde gözlemlemek, insanların geleneklerini ve yemek
yeme alışkanlıklarını öğrenmek ve yörede yetişen yiyecekleri keşfetmek amacıyla gerçekleştirilen
seyahatler şeklinde açıklamak mümkündür.

Destinasyon Markası ve Markalaşması
Destinasyon, insanların eğitimleri, kültürleri, yaşları, seyahat motivasyonları ve ziyaret amaçları
gibi birçok boyuta dayanan algısal bir terimdir (Yıldırgan, Batman ve Sarıışık, 2015: 110). Marka
ise bir ürünün diğer ürünlerden ayırt edilmesini sağlayan herhangi bir kavram, isim, sembol,
işaret, şekil, tasarım veya bunlar gibi ayırt edici göstergelerin bütünsel olarak birleşimi şeklinde
açıklanmaktadır (Ilgaz, 2014: 29). Ancak marka, ürünleri ve işletmeleri kapsayan bir kavram
olmaktan öte, daha geniş bir yelpazeyi tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle, ürün ve işletmelerin
yanı sıra ülke ve şehir gibi destinasyonlar ve insanlar da birer markadır (Aydın, 2015: 67). Bu
bağlamda destinasyon markası, bir destinasyonu diğerlerinden ayıran, farklılaştıran ve kimlik
kazanmasını sağlayan; isim, logo, işaret, sembol vb. gibi göstergelerin birleşimi şeklinde
tanımlanmaktadır ve turistlerin seyahatlerindeki deneyimlerini marka bileşenleriyle
hatırlanabilir hale getirilmesini sağlayarak bu deneyimleri güçlendiren bir kavram olarak
açıklanmaktadır (Ersun ve Arslan, 2011: 239). Kısaca destinasyon markası için, tüketici grubunun
veya turistlerin herhangi bir destinasyon hakkındaki duygu, düşünce, izlenim ve algılarının
toplamıdır (İçellioğlu, 2014: 44) diyebiliriz.
Öte yandan destinasyon markalaşması ise, ilgili destinasyona çekicilik kazandırılması ve marka
kimliğinin geliştirilmesi sürecini ifade etmektedir (Cevher, 2012: 108). Ülke, şehir ve yöre gibi her
destinasyon; hatırlanmak, iyi anılmak ve ziyaret edilmek amacıyla pazarlama çalışması
gerçekleştirmektedirler. Çünkü, bir destinasyonun itibarını ve gelirini artırmanın yolu bu sayede
gerçekleşmektedir. Bu bakımdan marka olmak, pazarlama çalışmalarında önemli bir hedef haline
gelmiştir (Gülmez, Babür ve Yirik, 2012: 3). Hedefe ulaşmak için ise destinasyonlar, kendilerini
diğer destinasyonlardan ayırt edecek ve farklı kılacak ürün çeşitlendirme ve geliştirme
politikaları uygulamak zorundadırlar (Ilgaz, 2014: 36). Sonuç olarak destinasyon markalaşması,
bir destinasyonun diğer destinasyonlardan farklı olan güçlü yönlerinin vurgulanmasını
sağlayacak; sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan değer katacak bir imajın yaratılması süreci
(İçellioğlu, 2014: 45) şeklinde açıklanabilmektedir.
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Gastronominin Destinasyon Markalaşmasına Etkisi
Yiyecek içecek bilimi olarak adlandırılan gastronomi, destinasyonlara gerçekleştirilen
ziyaretlerin en önemli unsurlarındandır. Her ne kadar yeme içme olgusu, turistlerin bir
destinasyonu tercih etmesinde ikincil amaç olarak görülse de son zamanlarda, yöresel yiyecek ve
içecekleri hazırlama yöntemleri, pişirme teknikleri ve sunum şekilleri gibi konular nezdinde
gerçekleştirilen özel ilgi turları ile birincil amaç olarak karşımıza çıktığı görülmektedir (Serçek ve
Serçek, 2015: 25). Yiyecek ve içecekler, bir ülke, şehir veya yöre gibi destinasyonlarda yaşayan
insanların kültürünü ve kendisini yansıtmaktadır. Bu nedenle yiyecek ve içecekler bir
destinasyonun tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmektedir (Serçeoğlu, Boztoprak ve Tırak, 2016:
97). Zengin bir çeşitliliğe sahip olmasına karşın güçsüz izlenimler veren destinasyonların ihtiyacı
olan şey ise markadır. Destinasyonların farklılaşması ve ön plana çıkması marka ile
gerçekleşmektedir. Bu bağlamda destinasyonlar, kendilerine özgü olan yiyecek ve içecek
kültürlerini farklılaşmak amacıyla kullanmaktadırlar. Çünkü, farklılık yaratmada gastonomik
kimliği kullanmak destinasyon markalaşmasında olumlu ve etkili sonuçlar elde etmeye olanak
sağlayabilmektedir (Kılıçhan ve Köşker, 2015: 103). Ayrıca, yöresel yiyecek ve içeceklerin
tadılması, farklılıklarının ortaya çıkarılması ve bu denli gastronomik ürünlerin turistler için
destinasyon tercihinde önemli bir rol oynaması, destinasyonların marka haline gelmesi açısından
önem arz etmektedir. Başka bir ifade ile gastronomi turizmi olarak adlandırılan bu denli
seyahatler ile destinasyonlar cazibe merkezi haline gelmekte ve rekabet avantajı sağlamaktadır
(Aydoğdu ve Duman, 2017: 6).
Serçeoğlu vd. (2016), destinasyonların gastronomik açıdan marka olabilmeleri için izlenmesi
gereken bazı adımlara değinmişlerdir. Bu adımların ilki, gastronomik markalaşma hedeflerini
stratejik açıdan belirlemektir. İkinci adım, pazarlama araştırmaları gerçekleştirmektir. Üçüncü
adım, gastronomi markalaşması kapsamında yer alan temel konulara açıklık getirerek
tanımlayabilmektir. Son adım olan dördüncü adım ise gastronomi markası kavramını
oluşturmaktır. Gastronomi markası kavramını oluşturabilmek için ise rekabet ortamında avantaj
sağlayacak ürün veya hizmetlerin belirlenip ön plana çıkarılması gerekmektedir. Keza
destinasyonların markalaşmasında kullanılan ve tanınmalarını sağlayan en yaygın yöntem de
yöresel ürünlerin ön plana çıkarılması sonucu ile gerçekleştirilmektedir. Örneğin; Fransa ve
Portekiz’in şarabı, Belçika’nın çikolatası, Türkiye’nin ise Maraş dondurması, Adana kebabı ve
Antep baklavası gibi yiyecekleri destinasyonların akla ilk gelen gastronomi değerleridir
(Serçeoğlu vd., 2016: 100). Bu anlamda yöresel yiyecek ve içeceklerin, destinasyonların sembolü
olduğunu ve destinasyonların marka olabilmelerinde önemli bir rol üstlendiğini söylemek
mümkündür.
Sonuç olarak destinasyonlar, markalaşma aşamalarında kendilerine özgü olan tarihi ve kültürel
değerlerini farklılaştırmayı amaç edinmektedirler ve bu değerler arasında yer alan gastronomi
ürünleri de destinasyonların markalaşma sürecinde önemli bir yere sahiptir. Destinasyonlar,
birbirine benzer özellikleri ve nitelikleri taşıdıkları durumlarda, gastronomi ürünlerini
farklılaştırma yoluna gitmektedirler. Bu sayede kendilerine özgü olan gastronomi ürünlerini,
destinasyona turist çekmek amacıyla kullanmaktadırlar (Kaya ve Keleş, 2019: 231). Genel olarak
gastronomi değerlerinin farklılaştırılarak, destinasyonların tanınırlığını ve farkındalığını
sağladığını söylemek mümkündür. Ayrıca, destinasyonların marka haline gelme süreçlerinde
gastronominin etkin bir rol üstlendiğini de belirtmek doğru bir yaklaşım olacaktır.

2510

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2506-2521.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri
Bu araştırmanın amacı, gastronomi turizminin Trabzon destinasyonunun markalaşmasına
yönelik etkisini belirleyip ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın hipotezleri
şu şekilde geliştirilmiştir:
-

H1: Trabzon destinasyonunun markalaşmasında Trabzon’u
cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık vardır.
H2: Trabzon destinasyonunun markalaşmasında Trabzon’u
medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık vardır.
H3: Trabzon destinasyonunun markalaşmasında Trabzon’u
yaşlarına göre anlamlı bir farklılık vardır.
H4: Trabzon destinasyonunun markalaşmasında Trabzon’u
eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık vardır.
H5: Trabzon destinasyonunun markalaşmasında Trabzon’u
gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılık vardır.
H6: Trabzon destinasyonunun markalaşmasında Trabzon’u
geldikleri bölgeye göre anlamlı bir farklılık vardır.

ziyaret eden yerli turistlerin
ziyaret eden yerli turistlerin
ziyaret eden yerli turistlerin
ziyaret eden yerli turistlerin
ziyaret eden yerli turistlerin
ziyaret eden yerli turistlerin

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Trabzon ilini ziyaret eden yerli turistler oluşturmaktadır. Araştırmaya
konu olan evrenin tamamına ulaşmanın mümkün olmaması nedeniyle evrenden seçilecek olan
bir grup katılımcıya (kabul edilebilir sayıdaki örneklem) kolayda örnekleme yöntemi tercih
edilerek ulaşılmaya çalışılmıştır. Böylece araştırmanın örneklemini, Trabzon’u ziyaret eden bir
grup katılımcı (n=418) oluşturmaktadır.

Veri Toplama Tekniği ve Uygulama Süreci
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Söz konusu anket,
toplamda dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerine
ilişkin sorular yer alırken, ikinci bölümde Trabzon destinasyonu ile ilgili katılımcı deneyimlerini
ölçen sorular yer almaktadır. Üçüncü bölümde katılımcıların genel yiyecek marka algısını
ölçmeye yönelik sorular yer alırken dördüncü ve son bölümde ise katılımcıların Trabzon
destinasyonuna yönelik marka/imaj algılarını ölçmeye yönelik üç alt boyuttan (destinasyon imajı,
gastronomi imajı ve destinasyon-marka ilişkisi/davranışsal niyet) ve 27 ifadeden oluşan
“Destinasyon Markalaşması” ölçeği yer almaktadır. Destinasyon markalaşması ölçeği, Özersin
(2019)’in; Baloğlu (2001), Prayag ve Ryan (2012) ve Lertputtarak (2012)’in çalışmalarında
kullandıkları anketlerden yararlanıp derlemeler sonucunda elde ettiği anket formundan
uyarlanmıştır. Başka bir ifadeyle çalışmada kullanılan ölçek, Özersin (2019)’in çalışmasında
kullandığı ölçek üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak elde edilmiştir.
Anket, 2020 yılının Aralık ayında internet ortamı üzerinden web tabanlı olarak oluşturularak
katılımcılara dağıtılıp uygulanmıştır. Dağıtılan anket formlarından toplamda 418 geçerli anket
elde edilmiştir. Toplanan veriler SPSS istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Analizlerde; güvenirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi, t-testi ve one way ANOVA gibi
açıklayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır.
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BULGULAR
Bu bölümde, araştırmanın amacına uygun olarak gerçekleştirilen analizlerin sonuçlarına yer
verilmiştir. Bu anlamda araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler
Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı (n=418)
CİNSİYET
Erkek
Kadın
AYLIK GELİR
2000 TL’den az
2000-2999 TL
3000-3999 TL
4000-4999 TL
5000 TL ve üzeri
MESLEK
Kamu Çalışanı
Özel Sektör Çalışanı
Kendi İşi
Emekli
Ev Hanımı
Öğrenci
İşsiz

n
237
181
n
133
83
44
55
103
n
108
143
21
4
16
79
47

(%)
56,7
43,3
(%)
31,8
19,9
10,5
13,2
24,6
(%)
25,8
34,2
5,0
1,0
3,8
18,9
11,2

MEDENİ DURUM
Evli
Bekar
EĞİTİM DURUMU
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
YAŞ ARALIĞI
20 ve altı
21-29
30-39
40 ve üzeri

n
110
308
n
13
80
72
225
28
n
19
288
77
34

(%)
26,3
73,7
(%)
3,1
19,1
17,2
53,8
6,7
(%)
4,5
68,9
18,4
8,1

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan toplam 418 kişinin %56,7’sinin erkeklerden,
%43,3’ünün ise kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların medeni durumlarına
bakıldığında ise, %26,3’ünün evli, %73,7’sinin ise bekar olduğu görülmektedir. Bununla birlikte
araştırmaya katılanların, %68,9 gibi büyük bir çoğunluğunun 21-29 yaş aralığında olduğu, çok
büyük bir çoğunluğunun ise (%77,7) üniversite eğitimi aldığı dikkati çekmektedir. Ayrıca,
araştırmaya katılan bireylerin %34,2’sinin özel sektör çalışanı %25,8’inin kamu çalışanı,
%18,9’unun öğrenci olduğu saptanmış, %31,8’inin aylık gelirinin 2000 TL’nin altında olduğu
tespit edilmiştir.
Araştırmada, yaygın bir şekilde kullanılan güvenirlik analizi olan “Cronbach’s Alpha (α)”
kullanılmıştır. Buna göre destinasyon markalaşması ölçeğinin güvenirlik analizi sonucu Tablo
2’de gösterildiği gibidir.
Tablo 2. Güvenirlik Analizi Sonucu
Ölçek

Cronbach’s Alpha (α)

İfade Sayısı

0,957

27

Destinasyon Markalaşması

Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere, “Destinasyon Markalaşması” ölçeğinin Cronbach’s Alpha
değeri 0,957 olarak bulunmuştur. Bu değer, araştırmada kullanılan anketin yüksek derecede
güvenilir olduğunu göstermektedir.
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Öte yandan çalışmada kullanılan anket formunun/ölçeğin araştırmaya konu olan Trabzon iline
göre uyarlanması sebebiyle güvenirlik analizinden sonra açımlayıcı faktör analizi yapılması
gerekmektedir. Böylece, önerilen boyutlar ve söz konusu boyutları ölçen değişkenler, kesinleşmiş
ve anlaşılır olacaktır (Özersin, 2019: 161; Güven, 2012: 133). Araştırma ölçeğine verilen yanıtların
faktör analizine tabi tutulması için öncelikle uygulanabilirliğinin test edilmesi gerekmektedir. Bu
uygunluğun değerlendirilmesi, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett’s testleri ile yapılmıştır.
Buna göre, Tablo 3’te KMO ve Bartlett’s testi bulguları yer almaktadır.

Tablo 3. KMO ve Bartlett’s Testi Sonucu
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Ölçütü

Bartlett Küresellik Testi

0,952

Yaklaşık Ki Kare

7723,971

Serbestlik Derecesi

351

Anlamlılık

0,000

Tablo 3’e göre KMO testinin sonucu 0.952 olarak tespit edilmiştir. Bu değer, uygunluk katsayısı
olarak önerilen değerin (0.60) oldukça üzerindedir. Diğer bir yandan Bartlett’s testi sonuçlarının
da anlamlı bir değer gösterdiği tablodan anlaşılmaktadır. Bartlett’s testi sonucunda; Ki-Kare
7723,971, serbestlik derecesi 351, anlamlılık ise 0,000 olarak bulunmuştur. Uygulanan bu testler
sonucunda P<0,05’ten küçük olduğu için analiz edilen veriler yeterli kabul edilmektedir. Böylece
açımlayıcı faktör analizinin yapılabilirliği istatiksel olarak uygun görülmüştür.
Yukarıda bahsi geçen sonuçlar ve bilgiler doğrultusunda, “Destinasyon Markalaşması”
ölçeğinde yer alan ifadelerin faktör yüklerine ilişkin sonuçlar Tablo 4’te ayrıntılı olarak
belirtilmiştir.
Tablo 4’e göre “Destinasyon Markalaşması” ölçeğinin 3 alt boyuttan oluştuğu görülmektedir.
Buna göre, ölçekte yer alan boyutlara ilişkin isimlendirme şu şekildedir:
-

Birinci faktör; “Destinasyon İmajı” şeklinde isimlendirilmiştir ve 1’den 12’ye kadar olan
ifadelerden oluşmaktadır.
İkinci faktör; “Gastronomi İmajı” şeklinde isimlendirilmiştir ve 13’ten 21’e kadar olan
ifadelerden oluşmaktadır.
Üçüncü
faktör;
“Destinasyon-Marka
İlişkisi/Davranışsal
Niyet”
şeklinde
isimlendirilmiştir ve 22’den 27’ye kadar olan ifadelerden oluşmaktadır.

Ölçekte yer alan bu alt faktörlerin toplam varyans yüzdesi ise %60,233 olarak tespit edilmiştir.
Analiz sonuçlarında elde edilen varyans yüzdeleri ne kadar yüksek ise ölçeğin faktör yapısı da o
kadar yüksek ve güçlü sayılmaktadır. Sosyal bilimler araştırmalarında uygulanan analizlerde
varyans yüzdelerinin, %40 ila %60 arasında olması yeterli olarak kabul edilmektedir (Özersin,
2019: 165). Bu doğrultuda, “Destinasyon Markalaşması” ölçeğinin toplam varyans yüzdesi de
yeterli seviyededir. Ölçekte yer alan ve elde edilen ilk faktör olan “Destinasyon İmajı” boyutu
toplam varyansın %48,850’sini oluştururken, ikinci faktör olan “Gastronomi İmajı” boyutu
toplam varyansın %5,823’ünü, “Destinasyon-Marka İlişkisi/Davranışsal Niyet” şeklinde
isimlendirilen üçüncü faktör ise toplam varyansın %5,560’ını oluşturmaktadır.
Diğer bir yandan araştırmada, aralık ve rasyo düzeyinde ölçülmüş iki değişken arasındaki
ilişkinin veya bağımlılığın şiddetini ortaya çıkarmak amacıyla korelasyon analizi
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gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, araştırmada kullanılan destinasyon markalaşması ölçeğinin alt
boyutları ile arasındaki ilişkinin şiddetini, gücünü, yönünü ve anlamlı olup olmadığını gösteren
korelasyon analizi bulguları Tablo 5’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 4. Faktör Yükleri Dağılım Tablosu
İFADELER
1. Trabzon otantik bir yerdir.
2. Trabzon iyi bir üne sahiptir.
3. Trabzon iyi ulaşım olanaklarına sahiptir.
4. Trabzon çeşitli konaklama olanaklarına sahiptir.
5. Trabzon kültürel ve tarihi çekiciliklere sahiptir.
6. Trabzon güzel plajlara sahiptir.
7. Trabzon su sporlarına ev sahipliği yapar.
8. Trabzon güzel manzara ve doğal çekiciliklere sahiptir.
9. Trabzon iyi alışveriş olanaklarına sahiptir.
10. Trabzon kültürel çeşitliliğe sahiptir.
11. Trabzon iyi iklime sahiptir.
12. Trabzon verilen paraya değerdir.
13. Trabzon zengin bir mutfağa sahiptir.
14. Trabzon çeşitli çekici restoranlara sahiptir.
15. Trabzon yemekleri oldukça lezzetlidir.
16. Trabzon yemekleri hijyeniktir.
17. Trabzon’da yetişen otlar sağlıklıdır.
18. Trabzon mutfağı çekici yemek sunumuna sahiptir.
19. Trabzon’daki restoranların servis tarzı benzersizdir.
20. Trabzon yemekleri makul fiyata sahiptir/ödenen paraya.
21. Trabzon çekici yöresel mutfağa sahiptir.
22. Trabzon ili turizm açısından bir marka değerine sahiptir.
23. Trabzon yemekleri bir marka değerine sahiptir.
24. Trabzon yemeklerinin Trabzon ilinin markalaşmasına yönelik
katkısı vardır.
25. Trabzon yemeklerinin özellikle Trabzon ilinde yenmesini tavsiye
ederim.
26. Trabzon ilini turistik ziyaret amaçlı gitmek isteyenlere tavsiye
ederim.

FAKTÖRLER
F1
F2
F3
0.496
0.620
0,636
0,632
0,752
0,738
0,668
0,774
0,587
0,403
0,540
0,433
0,676
0,561
0,802
0,674
0,607
0,772
0,611
0,576
0,830
0,753
0,848
0,832
0,825
0,655

27. Trabzon ilinin gastronomi çeşitliliği ve lezzeti bakımından ziyaret
edilmesini tavsiye ederim.
Özdeğer
Faktörlere İlişkin Varyans Oranı (%)
Toplam Varyans Oranı (%)
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0,749
13,190
48,850

1,572
5,823
60,233

1,501
5,560
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Tablo 5. Destinasyon Markalaşması ve Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Matrisi
Ölçek
Destinasyon
Markalaşması

x̅

s.s.

r/P

Destinasyon
Markalaşması
1

Faktör 1

r
P
r
0,928(**)
1
Faktör 1
3,90 0,703
P
0,000
r
0,940(**)
0,780(**)
Faktör 2
3,98 0,821
P
0,000
0,000
r
0,894(**)
0,729(**)
Faktör 3
4,26 0,818
P
0,000
0,000
** Korelasyon katsayısı p<0,01 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır.
4,01

0,709

Faktör 2

Faktör 3

1
0,822(**)
0,000

1

Tablo 5’te destinasyon markalaşması ile alt boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Destinasyon
markalaşması ve alt boyutları arasında pozitif ve yüksek şiddetli bir korelasyon tespit edilmiştir.
Tüm korelasyon değerlerinin pozitif yönlü olmasından dolayı aradaki ilişki aynı yönlüdür.
Anlamlılık değerinin ise p<0,05 olmasından dolayı da ikili değişkenler arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
Öte yandan, Trabzon’a ziyarette bulunmuş olan yerli turistlerin destinasyon markalaşmasına
yönelik algılarının demografik ve diğer bireysel özelliklerine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini test etmek amacıyla iki değişkenli gruplarda bağımsız örneklemler için t testi
(independent samples t test), ikiden fazla değişkenli gruplarda ise tek yönlü varyans analizi (one
way ANOVA) gerçekleştirilmiştir. %95 güven düzeyinde ve α = 0,05 anlamlılık ile test edilen T
ve F testine göre anlamlılık sütununda bulunan katsayı p<0,05 ise hipotez desteklenmez, p>0,05
ise hipotez desteklenir. Bu doğrultuda katılımcıların Trabzon destinasyonun markalaşmasına
yönelik algılarının demografik özelliklerine göre farklılığının incelenmesi Tablo 6’da
sunulmuştur.
Tablo 6 incelendiğinde, kadınların Trabzon destinasyonuna yönelik algı düzeyi (x̅=4,0369),
erkeklere göre (x̅=3,9858) biraz daha yüksektir ve Trabzon destinasyonunun markalaşmasında
katılımcıların cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=0,856; p>0,05). Bu durumda,
“H1: Trabzon destinasyonunun markalaşmasında Trabzon’u ziyaret eden yerli turistlerin cinsiyetine göre
anlamlı bir farklılık vardır” hipotezi desteklenmiştir. Bununla beraber, Trabzon’u ziyaret eden yerli
turistlerden bekar olanların Trabzon destinasyona yönelik genel algı düzeyi (x̅=4,0221), evli
olanlara göre (x̅=3,9616) biraz yüksektir ve Trabzon destinasyonun markalaşmasında
katılımcıların medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=0,314; p>0,05). Bu
durumda, “H2: Trabzon destinasyonunun markalaşmasında Trabzon’u ziyaret eden yerli turistlerin
medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık vardır” hipotezi desteklenmiştir. Öte yandan, 20 ve altı
yaş aralığındaki katılımcıların Trabzon destinasyonuna yönelik algı düzeyi (x̅=4,1053), diğer yaş
aralığındaki katılımcılara göre biraz daha yüksektir ve Trabzon destinasyonunun
markalaşmasında katılımcıların yaşına göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur
(p=0,833; p>0,05). Bu durumda, “H3: Trabzon destinasyonunun markalaşmasında Trabzon’u ziyaret
eden yerli turistlerin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık vardır” hipotezi desteklenmiştir. Ayrıca
tabloya göre, eğitim durumu ilköğretim olan katılımcıların Trabzon destinasyonuna yönelik
genel algı düzeyi (x̅=4,3960), diğer eğitim düzeyindeki katılımcılara göre daha yüksektir ve
Trabzon destinasyonunun markalaşmasında katılımcıların eğitim durumuna göre anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır (p=0,000; p>0,05). Bu durumda ise, “H4: Trabzon destinasyonunun
markalaşmasında Trabzon’u ziyaret eden yerli turistlerin eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık
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vardır” hipotezi desteklenmemiştir. Başka bir ifadeyle, Trabzon destinasyonunun
markalaşmasında, Trabzon’u ziyaret eden yerli turistlerin eğitim durumlarına göre anlamlı bir
farklılık yoktur. Diğer bir yandan, gelir durumu 3000-3999 TL aralığında olan katılımcıların
Trabzon destinasyonu ile ilgili genel algısı (x̅=4,0783), diğer gelir durumunda olanlara göre biraz
daha yüksek düzeydedir ve Trabzon destinasyonunun markalaşmasında katılımcıların gelir
düzeyine göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=0,174; p>0,05). Bu durumda,
“H5: Trabzon destinasyonunun markalaşmasında Trabzon’u ziyaret eden yerli turistlerin gelir
durumlarına göre anlamlı bir farklılık vardır” hipotezi desteklenmiştir. Son olarak, Marmara
Bölgesi’nden Trabzon destinasyonuna gelen katılımcılarda genel algı düzeyi (x̅=4,1978), diğer
coğrafi bölgelerden gelenlere göre biraz daha yüksek düzeydedir. Ancak, Trabzon
destinasyonunun markalaşmasında katılımcıların geldikleri bölgeye istatiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır (p=0,001; p>0,05). Bu durumda, “H6: Trabzon destinasyonunun
markalaşmasında Trabzon’u ziyaret eden yerli turistlerin geldikleri bölgeye göre anlamlı bir farklılık
vardır” hipotezi desteklenmemiştir. Diğer bir deyişle, Trabzon destinasyonunun
markalaşmasında, Trabzon’u ziyaret eden yerli turistlerin geldikleri bölgeye göre anlamlı bir
farklılık yoktur.
Tablo 6. Katılımcıların Trabzon Destinasyonunun Markalaşmasına Yönelik Algısının
Demografik Özelliklere Göre Farklılığının İncelenmesi
Kategori

Kişi
Sayısı
237
181
110
308
19
288
77
34
13
80
72
225
28
133
83
44
55
103
100
24
184
17
32
50

Ortalama
(x̅)
3,9858
4,0329
3,9616
4,0221
4,1053
4,0140
3,9870
3,9281
4,3960
4,1380
4,3169
3,8527
3,8836
4,0465
4,0705
4,0783
3,7993
3,9820
4,1978
3,7546
4,0366
4,1634
3,7778
3,7519

Erkek
Kadın
Evli
Medeni Durum
Bekar
20 ve altı
21-29
Yaş
30-39
40 ve üzeri
İlköğretim
Lise
Eğitim Durumu Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
2000 TL’den az
2000-2999 TL
3000-3999 TL
Gelir Durumu
4000-4999 TL
5000 TL ve üstü
Marmara
İç Anadolu
Karadeniz
Ege
Gelinen Bölge
Akdeniz
Doğu Anadolu
Güneydoğu
11
3,8822
Anadolu
*Anlamlılık değeri p>0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır.
Cinsiyet

2516

Std.
Sapma
0,73403
0,67783
0,68962
0,71729
0,73530
0,74925
0,59859
0,59217
0,58646
0,62644
0,63672
0,73081
0,62373
0,69747
0,65094
0,60633
0,81393
0,74324
0,65034
0,77133
0,69585
0,65119
0,89790
0,59857
0,75737

Test
Değeri

Anlamlılık
(P)*

0,676

0,856

0,775

0,314

0,289

0,833

8,553

0,000

1,598

0,174

3,731

0,001
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Destinasyonlar, sahip oldukları doğal güzellikleri, tarihi varlıkları ve yemek kültürleri gibi
turizme yönelik potansiyellerini tanıtarak insanların zihinlerinde yer edinmeyi
arzulamaktadırlar. Özellikle ülkelerin sahip oldukları yemek kültürleri günümüzde
destinasyonlar için önemli bir çekim unsuru haline gelmiş ve gastronomi alanına yönelik
yatırımlar çoğalmıştır. Böylece, sürekli gelişim gösteren ve insanların ilgi odağı haline gelen
gastronominin turizmle olan birlikteliğinin, destinasyonların tanıtımına, pazarlanmasına,
kalkınmasına ve markalaşmasına önemli katkılar sağladığını ifade etmek mümkündür. Bu
anlamda gastronomi turizmi, destinasyonların marka haline gelmelerinde önemli bir kaynak
olarak gösterilebilmektedir.
Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan ülkemiz, yöresel yiyecek ve içecek çeşitliliğiyle
gastronomi turizmi açısından oldukça elverişlidir. Bu bakımdan ülkemizin her bir vilayetinin
gastronomisinin tanıtılarak değer kazanması gerekmektedir. Çünkü, destinasyonların sahip
oldukları kültürel varlıkların tanıtılması, insanların zihinlerinde kalıcı bir imaj oluşturarak
markalaşma sağlayacaktır. Bu bağlamda, yapılan bu araştırmada; doğal güzellikleri, tarihi
varlıkları ve yöresel yemek çeşitliliği gibi kültürel değerleri ile ülkemizin ön plan çıkan değerli
gastronomi şehirlerinden bir tanesi olan Trabzon şehri ele alınmış ve gastronomi turizminin
Trabzon destinasyonunun markalaşmasına yönelik etkisini ortaya koymak amaç edinilmiştir.
Araştırmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen analizler neticesinde, araştırma
hipotezlerinin büyük bir bölümünü destekleyen sonuçlar elde edilmiştir. Diğer bir deyişle,
katılımcıların destinasyon markalaşması algıları ile demografik özellikleri arasında genel
anlamda anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca, destinasyon markalaşması ve alt boyutları
arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen korelasyon analizi
doğrultusunda, destinasyon markalaşması ve alt boyutlarının tamamının birbirleri ile pozitif
yönlü, yüksek şiddetli ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Öte yandan destinasyon
markalaşması ölçeğindeki ifadelere verilen yanıtlar doğrultusunda katılımcıların, Trabzon ve
Trabzon gastronomisi hakkında genel anlamda olumlu bir algıya sahip olduğu tespit edilmiştir.
Bu anlamda katılımcıların büyük bir çoğunluğunun Trabzon gastronomisini şehrin turizmi
açısından önemli bir unsur olarak gördüğünü söylemek mümkündür. Ayrıca katılımcılar,
Trabzon mutfağının bir marka değerine sahip olduğunu ve yöre mutfağının şehrin
markalaşmasına yönelik katkılarının olduğunu düşünmektedirler. Ancak, elde edilen sonuçlar
doğrultusunda katılımcıların Trabzon mutfağı hakkındaki düşüncelerinin oldukça olumlu
olmasına karşın, Trabzon ilinin gastronomisinden çok, doğal güzellikleri ile ön planda olduğu ve
Trabzon’a gastronomi amaçlı ziyaretlerin pek gerçekleştirilmediği sonucu ortaya çıkmıştır.
Araştırmada elde edilen bu sonuç, Yalın ve Solak (2017)’ın çalışmasına benzer niteliktedir. Yalın
ve Solak (2017), yapmış oldukları çalışmada Trabzon’un, yeşillik ve doğallık bakımından oldukça
pozitif bir imaja sahip olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca elde edilen bu sonuç doğrultusunda,
Trabzon gastronomisine yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yetersiz olduğunu da
söylemek mümkündür. Bu durum, Okumus, Okumus ve McKercher (2007)’in yapmış oldukları
araştırma sonucu ile paralellik göstermektedir. Okumus vd. (2007), destinasyonların
pazarlanmasında ulusal ve uluslararası mutfakların kullanımını konu edindikleri araştırmada,
Hong Kong ve Türkiye mutfaklarını karşılaştırmış ve Hong Kong’un pazarlama faaliyetlerinde
yerel gıdaları oldukça yoğun bir şekilde kullandığını, Türkiye’nin ise çeşitli ve zengin bir mutfak
kültürüne sahip olmasına rağmen pazarlama faaliyetlerinde gastronomi değerlerini oldukça az
kullandığını belirlemişlerdir. Bu da zengin bir gastronomi kültürüne sahip olmamıza rağmen
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yeterli ilgiyi göstermediğimizi gözler önüne sermektedir.
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Elde edilen bu sonuçlar neticesinde, genel anlamda Trabzon’un gastronomi turizmi açısından
önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ve gastronomi turizminin şehrin markalaşmasında
etkili olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca, genel olarak destinasyonların pazarlanmasında,
markalaşmasında ve önemli bir imaja sahip olmalarında gastronomi turizminin önemli katkıları
olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum, literatürde yer alan diğer çalışmalarla da
desteklenmektedir (Kivela ve Crotts, 2005; Gordin ve Trabskaya, 2013; Aslan, Güneren ve Çoban,
2014; Aydın, 2015; Kılıçhan ve Köşker, 2015; Hoşcan, Genç ve Şengül, 2016; Erkmen, 2018; Chang
ve Mak, 2018; Suna ve Uçuk, 2018; Akbulut ve Yazıcıoğlu, 2020).
Sonuç olarak çalışmada, araştırmanın amacına ulaşıldığını ifade edebiliriz. Ancak, ortaya çıkan
sonuçlar doğrultusunda Trabzon gastronomisine yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin
yetersiz olduğu da söylenebilmektedir. Bu durumun giderilmesi, Trabzon gastronomisinin daha
iyi tanıtılması ve geliştirilebilmesi adına; kamuya, işletmelere ve araştırmacılara bazı öneriler
sunulabilir. Bu bağlamda araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki öneriler getirilebilmektedir.
Kamuya öneriler:
-

Trabzon gastronomisinin tanıtılmasına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde hem bilimsel
hem de kültürel etkinlikler gerçekleştirilebilir.
Trabzon ilinin yöresel yemeklerini anlatan ve insanları bilgilendiren yazılı kaynaklar ulusal
ve uluslararası standartlarda yayınlanarak çoğaltılabilir.
Dijital platformlarda Trabzon ve gastronomisi hakkında bilgiler sunan tanıtım reklamları
daha etkin bir şekilde kullanılabilir.
Trabzon yerel yönetimleri, şehrin yöresel yemek çeşitliliğinin ilgili mecralarda tanıtılması
adına hazırlan proje ve uygulamalara öncülük edebilir.
Trabzon İl Kültür Turizm Müdürlüğü web sitesinde, Trabzon mutfak kültürüne ilişkin daha
ayrıntılı bilgiler verilebilir ve yöresel yiyecekler görsel olarak resimlerle tarif edilebilir.

İşletmelere öneriler:
-

-

-

-

Trabzon’a özgü yöresel lezzetler sunan işletmeler, yöre gastronomisini yazılı kaynaklarla
veya dijital platformlar aracılığıyla turistlere tanıtabilir.
Trabzon’da faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri, yörenin doğasına ve gastronomisine
uygun bir konsept ve yemek sunumu geliştirerek turistlerin zihninde yörenin yiyecekleri
hakkında kalıcı bir imaj oluşturabilir.
Yiyecek içecek işletmelerinde çalışan personel, Trabzon mutfağı hakkında bilgi sahibi olmalı
ve turistlere yöre mutfağı hakkında bilgiler verebilmedir. Bu nedenle yiyecek içecek
işletmelerinde çalışan personele yöre mutfağı hakkında eğitimler verilebilir.
Günümüzde hijyen ve sağlık konularının önemimin artmasıyla beraber insanlar için
güvenirlik duygusu ön plana çıkmıştır. Bu nedenle yiyecek içecek işletmeleri, ilgili hijyen
sertifikalarını (ISO 22000 ve Gastronomi Turizmi Hijyen Sertifikası gibi) bünyesinde
barındırabilir. Böylece insanların zihinlerinde Trabzon yemekleri ve restoranları hakkında
daha olumlu bir hijyen algısı yaratılabilir.
Seyahat acenteleri, Trabzon’un gastronomisini tanıtmak için gastronomi turlarını özel olarak
düzenleyebilir ve turistlere Trabzon yemekleri hakkında ayrıntılı bilgiler verebilir.

Araştırmacılara öneriler:
-

Araştırma konusu ile ilgili daha sonra yapılacak olan çalışmalarda yabancı turistlerinde
katılımı sağlanarak araştırma kapsamı genişletilebilir.
Trabzon’un gastronomisine ve turizmine yönelik yapılacak olan araştırmalar için öğrenciler
teşvik edilebilir.
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-

Gastronomi turizminin Trabzon destinasyonu üzerindeki ekonomik, sosyal ve kültürel
etkilerine ilişkin veya Trabzon yöresel yiyeceklerinin üretim, tanıtım ve pazarlanmasına
yönelik konular üzerinde araştırmacılar çalışma yürütebilir.
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GİRİŞ
Turist rehberleri, bir tur deneyiminin başarısında ya da başarısızlığında önemli bir rol oynadığı
ve turistlerin ev sahibi destinasyon hakkındaki algılarını önemli ölçüde etkilediği için değerli bir
araştırma konusudur (Min, 2011; 2012; 2013). Turist rehberleri, turist deneyimini etkileyen, bazı
zamanlarda onların destinasyonlarda daha uzun süre kalmalarını sağlayarak, ülke ve
destinasyon gelirlerine de katkı sağlayan kişilerdir (Salazar, 2012). Turist rehberleri genellikle,
ziyaretçilere seçtikleri dilde rehberlik eden ve bir bölgenin doğal ve kültürel mirasını yorumlama
niteliklerine sahip eğitimli kişilerdir (Collins, 2000). Dünya Rehberler Federasyon Örgütü’nün
(WFTGA) tanımına göre; turist rehberleri, turistlere seçtikleri dilde liderlik yapan, bulunduğu
bölgenin kültürel ve doğal miraslarını onlara tercüme eden ve bulunduğu bölgenin uygun bir
yönetimi tarafından kabul edilmiş donanımına sahip kişilerdir (http://www.wftga.org). Turist
rehberleri, bir coğrafi bölgede çalışma ve o bölgedeki ziyaretçilere hizmet verme eğilimindedirler
ve genellikle ziyaretçilere farklı yer ve yerlere günübirlik turlarda (veya muhtemelen daha uzun)
eşlik ederler (Collins, 2000). Turist rehberleri, tur operatörlerinin kamuya açık yüzleridir ve
görevleri müşterilerinin tatillerinin sorunsuz geçmesini sağlamak ve ortaya çıkabilecek sorunları
çözmek olduğu için hayati önem taşımaktadır (Yale, 1995). Larsson Mossberg'e (1995) göre,
performansları ve görevleri turistlerin tüm tur hakkındaki algılarını etkilediği için turist
rehberlerinin rolü önemlidir. Bazı araştırmacılar ise turist rehberlerini, “bir sonraki turu satan
kişiler” (Gronroos, 1978; Geva ve Goldman 1991; Zhang ve Chow 2004) olarak
tanımlamaktadırlar.
Turist rehberleri, turizm deneyimi tasarımı ve sunumunda kritik öneme sahiptirler. Bu nedenle
araştırmacılar turist rehberlerini, iletişimci ve deneyim aracıları olarak tanımlamaktadırlar.
Weiler ve Black (2015), turist rehberlerinin dört kategoride aracılık ederek turizm deneyimlerinin
üretiminde rol oynadığını belirtmektedir: (1) fiziksel erişim; (2) anlama (entelektüel erişim); (3)
karşılaşmalar (etkileşimler); ve (4) empati (duygusal erişim). Tek yönlü iletişimden etkileşimli ve
duyarlı rehberliğe doğru bu yönelim, Räikkönen (2014) tarafından “turist rehberlerinin görevi
hazır deneyimleri empoze etmek değil, tüketicilere odaklanan ve deneyimledikleri her şey için
tüketicileri güçlendiren deneyim sağlayıcılar olarak görülmelidir.” şeklinde özetlemiştir.
Turistler ve destinasyon arasında aracı olarak rolleri göz önüne alındığında, turist rehberleri
turist memnuniyetini artırma, kâr ve pazar payında ölçülebilir faydalar üretme ve hizmet kalitesi
üzerinde bir rol oynamaktadır (Geva ve Goldman, 1991; Anderson vd., 1994; Dahles, 2002; Zerva
ve Nijkamp, 2016).
Turizm sektörü için böyle önemli bir role sahip olan turist rehberleri birçok farklı çalışmaya konu
olmuştur. Turist rehberlerinin performansı (Fine ve Speer, 1985; Zhang ve Chow, 2004; Huang
vd., 2010; Chang, 2014; Hansen ve Mossberg,, 2017), turist rehberlerinin problemleri (Ap ve
Wong, 2001), ülke imajında turist rehberlerinin rolleri (Dahles, 2002), turist rehberlerinin hizmet
kalitesi (Mak vd., 2011) turist rehberlerinin rolleri (Randall ve Rollins, 2009; Poudel vd., 2013),
turist rehberlerinin stresi (Mackenzie ve Kerr, 2013) ve turist rehberlerinin duygusal zekaları
(Min, 2012) gibi konuların literatürde en çok çalışılan turist rehberliği konuları olduğu
görülmüştür.
Mevcut çalışmada turizm dergilerinde turist rehberliği alanına ilişkin araştırma konularının
hacmini ve bilgi alanını araştırmak için sistematik inceleme prosedürünün nicel bir yaklaşımı
olarak bibliyometrik yaklaşım benimsenmiştir. Benimsenen bibliyometrik yaklaşım, alandaki
diğer araştırmacılar tarafından üretilen bibliyografik verilerin istatistiksel bir analizine
dayandığından, geleneksel nitel incelemelerin doğasında bulunan öznellik düzeyinin
azaltılmasına izin verir (Galvagno ve Giaccone, 2019). Bu çalışma, bibliyometrik analizler
aracılığıyla turizm alanındaki turist rehberliği araştırmalarına genel bir bakış sunmayı, bu
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alandaki yapıyı, gelişimi ve ana eğilimleri ve etkilerini görselleştirmeyi amaçlamaktadır. Mevcut
araştırma bulguları hem araştırmacılar hem de uygulayıcılar için faydalı ve önemlidir.
Araştırmacılar için literatürdeki turist rehberliği bilgisinin mevcut durumunu, sorunları ve
ortaya çıkan yeni eğilimleri anlamak önemlidir, çünkü bu çalışma turizm alanındaki kalite
araştırmalarına genel bir bakış sunabilir ve turizm alanındaki yapıyı, gelişimi ve ana eğilimleri
ve etkilerini görselleştirebilir. Ayrıca mevcut çalışma bulguları, gelecekteki araştırmaları
planlamak için kilit noktalar sunabileceğinden önemlidir.

LİTERATÜR TARAMASI
Turizmde Bibliyometrik Çalışmalar
Bir disiplinin gelişim seyrini ve durumunu analiz etmek için kullanılan en popüler yöntemlerden
biri bibliyometridir. Bibliyometri, bibliyografik verilerin istatistiksel ve matematiksel araçlarla
kantitatif olarak analiz edilmesine odaklanan disiplinler arası bir bilim olarak düşünülmüştür
(Liao vd., 2018; Broadus, 1987). Bibliyometri, akademik literatürü istatistiki yöntemler kullanarak
analiz etme olarak tanımlanabilir (Ruhanen vd., 2015). Sonuç olarak bibliyometri, çeşitli
konuların veya alanların gelişimini tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.
Bibliyometri kullanarak turizm alanının gelişim seyrini analiz eden çok sayıda çalışma vardır.
(Köseoğlu vd., 2016). Bu çalışmaları iki alt gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi, dergi
odaklı olan çalışmaları kapsamaktadır. Dergi odaklı bibliyometri çalışmaları ise, belirli bir
konudaki gelişim seyrini incelemek için bir veya birkaç öncü dergiye odaklanmaktadır.
Turizm alanında çalışmalar yayınlayan çeşitli dergilerin yıllar içerisindeki gelişim seyrini
incelemek için çeşitli bibliyometri çalışmaları yapılmıştır (Strandberg vd., 2018; Mulet-Forteza
vd., 2018; Mulet-Forteza vd., 2019). Bibliyometri çalışmalarında kullanılan öncü turizm dergileri
ise Tourism Management, Annals of Tourism Research, International Journal of Hospitality
Management, Cornell Hospitality Quarterly gibi dergilerdir. Ancak turizm rehberliği alanının
gelişimini inceleyen bibliyometri çalışmaları sınırlı sayıda gözlenmiştir. Bu çalışmalar
incelendiğinde turist rehberliği alanındaki ilk çalışmaların 1980 yılından itibaren yayınlandığı
görülmektedir. Black vd., 2019 yılında turist rehberliği alanının gelişim seyrini incelemek için bir
bibliyometri çalışması gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada; 1980 ve 2016 yılları arasındaki literatür
Google Scholar, Tourism and Hospitality Complete, Leisure Tourism ve ProQuest İngilizce veri
tabanları kullanılarak araştırılmıştır. Araştırma kapsamına dâhil edilen 140 makale teori ve
yöntem bakımından incelemeye alınmıştır. Bu çalışma, turist rehberliği literatürünü sadece
yöntem ve teori bakımından incelemeye almıştır. Ayrıca turist rehberliği literatürü hakkında bir
görselleştirme analizi sunmamıştır. Kaygalak ve Kırlar, 2019 yılında yaptıkları çalışmada turizm
alanında yayın yapan ilk beş dergide yayınlanmış olan turist rehberliği makalelerinin
bibliyometrik analizini gerçekleştirmişlerdir. 1980-2019 yılları arasında Tourism Management,
Journal of Travel Research, Annals of Tourism Research, Journal of Hospitality and Tourism ve
Journal of Sustainable Tourism dergilerinde yayınlanmış turist rehberliği çalışmaları makale
başlıkları, anahtar kelimeler, yazarlık, çalışmaların kavramsal ve ampirik durumu, araştırma
yöntemi, uygulama alanı ve veri toplama tekniği parametrelerine göre incelenmiştir. Analiz
sonuçlarına göre; turist rehberliği alanında, 1980 yılından 2019 yılının ilk çeyreğine kadar toplam
75 adet makale yayınlandığı tespit edilmiştir. Makalelerin çoğunun Annals of Tourism Research
ve Tourism Management dergilerinde yayınlandığı tespit edilmiş ve turist rehberliği alanındaki
çalışmaların 2019 yılından bu yana arttığı gözlenmiştir.
Turizm alanındaki bibliyometri çalışmalarındaki ikinci grup ise veri tabanı ve araştırma
konularına yönelik çalışmalardır. Veri tabanına dayalı olarak yapılan bibliyometri çalışmaları
belirli bir konuya odaklanarak yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda; Web of Science,
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Scopus, Science Direct, EBSCOhost, Wiley Interscience, Emerald Insight gibi veri tabanları
kullanılmıştır. Veri tabanı ve belirli bir konu odaklı turizmdeki bibliyometri çalışmaları şöyle
sıralanabilir. Boş zaman, konaklama/ağırlama (Köseoğlu vd., 2016; Shen vd.,2018; Mulet-Forteza
vd., 2019), sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm (Garrigos-Simon vd., 2018; Della Corte vd.,
2019; Niñerola vd., 2019; Serrano vd., 2019), turizmde cinsiyet araştırmaları (Figueroa-Domecq
vd., 2017), kalite (Garrigos-Simon vd., 2019), gastronomi ve yiyecek araştırmaları (Sánchez vd.,
2017; Domínguez vd., 2017; Okumuş vd.,2018;), rekreasyon (Vishwakarma ve Mukherjee, 2019),
konaklama (Garcio-Lillo vd., 2016), turizm krizi ve afet yönetimi (Jiang vd., 2019), turizm
trendleri ve temaları (Benckendorff, 2009), medikal turizm (Hoz-Correa vd., 2018) gibi konularda
bibliyometri araştırması yapılmıştır.
Veri tabanları ve temaların incelenmesinin dışında turizm araştırmacıları turizm alanındaki
bilginin üretimi ve yayılımını incelemek için sosyal ağ analizinden yararlanmışlardır. Örneğin;
Benckendorff (2009), Annals of Tourism Research ve Tourism Management dergilerinde
Avustralyalı ve Yeni Zelandalı araştırmacılar tarafından yazılan makaleleri incelemiş ve turizm
literatürünün bibliyometrik bir analizini sunmuştur. Çalışmada, anahtar kelimeler ve alandaki
etkili çalışmalar arasındaki bağlantıları keşfetmek için sosyal ağ analizi kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki turizm araştırmalarının sosyoloji ve antropoloji,
coğrafya ve davranışsal psikolojiden güçlü bir şekilde etkilendiği tespit edilmiştir. Racherla ve
Hu 2010 yılında yaptıkları çalışmada turizm araştırma alanındaki işbirliklerinin modellerini
keşfetmeyi amaçlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda, önde gelen ilk üç turizm dergisinden elde
edilen ortak yazarlık verilerine sosyal ağ analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, turizm
araştırmacısı ağının geniş ve karmaşık olmasına rağmen, bazen ağda düğüm görevi gören birkaç
çekirdek araştırmacı grubu şeklinde dağıldığı ortaya koyulmuştur. Cristóbal vd., 2016 yılında
sosyal ağ analizinin turizme nasıl uygulandığını belirlemek, ağın temel unsurlarını tanımlamak
ve sosyal ağ analizinin turizm araştırmalarının geliştirilmesindeki potansiyelini araştırmak
amacıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda sosyal ağ analizinin, turizm
alanında gelecekte yapılacak araştırmalar için araştırma hatları sunduğu belirlenmiştir.
Turist rehberliği alanındaki çalışmalar incelendiğinde Weiler vd. (2014), turist rehberliği alanında
yapılmış ilk çalışmadan başlayarak 50 yıllık süreç içerisindeki alanın gelişimini değerlendirmek
üzere teorik ve ampirik araştırmaların analizini gerçekleştirmişlerdir. 280 bilimsel çalışmanın
bibliyometrik ve içerik analizinin gerçekleştirildiği çalışmada, turist rehberliği alanındaki
eğilimler ve alandaki boşluklar belirlenmiştir. Turist rehberliği alanındaki araştırmacıların
yarısından fazlasının Avustralya ve ABD’de olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, turist rehberliği
alanındaki teori ihtiyacını vurgulamanın yanı sıra gelecekteki turist rehberlerinin kaliteli bir tur
deneyimi için birçok yol tespit edilmiştir.

YÖNTEM
Turist rehberliğinin turizm sektörü üzerindeki önemli rolleri ve etkisi ifade edilmesine ve bu
konuyla ilgili araştırmalar literatürde artış göstermesine rağmen turist rehberliği alanında
araştırmaların kapsamı ve bilginin üretimine ilişkin çok az şey bilinmektedir. Bu nedenle bu
çalışmanın amacı; turist rehberliği konusunda bütünsel bir bakış açısı oluşturmak ve bu alanda
üretilen bilginin yönelimini anlamak için turizm literatüründe turist rehberliği ile ilgili literatürü
derinlemesine incelenmektir. Bu amaca ulaşmak için çalışmada turist rehberliği literatürünün
bibliyometrik bir incelemesi yapılmıştır. Ayrıca sosyal bilimlerde ortak yazarlıkta disiplin
farklılıkları söz konusu olduğundan (Okumuş vd., 2018) turizmin alt alanı olan turist rehberliği
alanında yazarlık veya ortak yazarlık konularını ele alan daha fazla çalışmaya ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada turist rehberliği alanında yapılmış çalışmalardaki
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yazarlık ve ortak yazarlık kalıpları da incelenerek alanın gelişim seyri ortaya konmaktadır.
Bunların yanı sıra bu çalışmada, turist rehberliği alanında en çok yayın yapan dergiler, yazarlar,
kurum ve ülkeler ve bunlar arasındaki ilişkiler analiz edilip tartışılarak alanın sosyal yapısı
belirlenmeye çalışılmıştır. Anahtar kelime birlikte görünüm analizi ile turist rehberliği alanındaki
temalar belirlenmiş ve ortak atıf analizi ile alandaki kritik yazarlar belirlenmiştir. Böylece bu
çalışmada turist rehberliği alanının yıllar içerisindeki gelişim seyri analiz edilirken alanın sosyal
yapısı da ortaya konularak görselleştirmesi yapılmıştır. Daha spesifik olarak çalışmada:
•
•
•
•

Turizm literatüründe turist rehberliği araştırmalarının gelişimini incelemek,
Turist rehberliği ile ilgili makalelerde zaman içinde araştırma konularının gelişimini
belirlemek,
Turizm literatüründe turist rehberliği araştırmalarında katkıda bulunan araştırmacıları,
dergileri, yazarları, kurumları ve ülkeleri analiz etmek,
Turist rehberliği araştırmaları için akademisyenler ve uygulayıcılar için bir araştırma
gündemi önermek amaçlanmıştır.

Araştırma verileri, WoS Core Collection ve Scopus veritabanlarından elde edilmiştir. Verileri
sistematik olarak elde etmek için Web of Science (Wos) ve Scopus veri tabanlarında ‘tour guide’
anahtar kelimesi ile Aralık 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında tarama yapılmıştır. Tarama
sürecinde seçilen veri tabanlarında ‘tour guide’ anahtar kelimesi ile arama yapılan çalışmalar
“Hospitality, Leisure & Sports” alanı ve sadece makale olarak sınırlandırılmıştır. 1985-2019 yılları
arasında yazılmış olan Web of Science (380 adet makale) ve Scopus (247 adet makale) veri
tabanında taranan 627 makalenin özetleri ve anahtar kelimeleri araştırmacılar tarafından
incelenmiştir.
Makaleler incelenirken her makale için ‘Bu makale turist rehberliği ile ilgili midir?’ sorusu sorulmuş
ve doğrudan turist rehberliği ile ilgili olan makaleler belirlenmiştir. Her bir makale tek tek
değerlendirildikten sonra, doğrudan turist rehberliği ile ilişkili WoS’ta 194, Scopus’ta ise 51
makale tespit edilmiştir. İnceleme süreci sonunda doğrudan turist rehberliği ile ilgili olan 245
makale saptanmış ve bu araştırma kapsamında incelemeye alınmıştır.
Analizler için her makaleye ilişkin bilgilerin yer aldığı bir elektronik tablo hazırlanmıştır.
Elektronik tablo; makale adı, yazar isimleri, yayın yılı, yayınlandığı dergi adı, anahtar kelimeleri,
atıf sayısı ve kurum/ülke bilgisi hakkındaki verileri içermektedir. Hazırlanan tablo yardımı ile
Excel programında, ‘anahtar kelimeler’, ‘dergiye göre yayın sayısı’, ‘yıllara göre yazar sayısı’,
‘kurumlar arası iş birliği’ ve ‘ülkeler arası iş birliği’ parametrelerinin yer aldığı bir matris
oluşturulmuştur. Literatürdeki gelişim seyrini belirlemek için elektronik tabloda yer alan; dergi,
yazar, ülke, kurum, yıllara göre yazarlık, yıllara göre çalışma sayısı ve anahtar kelimelerin
frekans analizleri yapılmıştır. Oluşturulan matris Ucinet 6.691 paket programı yardımı ile derece
merkezi, Bonacich gücü, arasındalık ve yakınlık merkezi parametrelerine göre analiz edilmiş ve
sonuçlar tartışılmıştır. Ayrıca anahtar kelimelerin birlikte görünümü, ortak atıf analizleri için
benzerliklerin görselleştirilmesi (VOS) görüntüleme yazılımı kullanılmıştır.

BULGULAR
Yıllara Göre Yayın Sayısı
1985'ten 2019'a kadar turist rehberliği alanında yayınlanmış araştırmaların sayısı Şekil 1'de
sunulmuştur. Turist rehberliği ile ilgili ilk makale 1989 yılında yayınlamıştır. Ancak bu konuda
düzenli yayınlar 2008 yılı itibariyle 6 makale ile başlamıştır. 2008 ve 2013 yılları arasında yayın
sayısında düzenli bir artış olduğu görülmüştür. Bu durum, 2008 ve 2013 yılları arasında turizm
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rehberliğindeki araştırma konularının daha popüler hale geldiğini göstermektedir. 2013 yılından
2019 yılına kadar dalgalı bir gelişim görülmektedir. 2019 yılı 36 makale ile en fazla yayın yapılan
yıldır. 2018 yılında ise 31 makalenin yayınladığı ve yıllar bazında en çok makale yayınlanan ikinci
yıl olduğu belirlenmiştir.

Yıllara Göre Yayın Sayısı
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Şekil 1. Yıllara Göre Yayın Sayısı

En Üretken Dergiler
15 konaklama ve turizm dergisinde, turist rehberliği anahtar kelimesi ile belirtilen 245 adet
makale yayınlanmıştır. Turizm rehberliği ile ilgili makaleleri yayınlayan dergilerin dağılımları
Şekil 2’de gibi gösterilmiştir. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism dergisi, turizm
rehberliği üzerinde önemli bir etki gösteren, en fazla sayıda turizm rehberliği makalesi (15)
yayınlayan dergidir. Bunu; Annals of Tourism Research (14), Journal of Sustainable Tourism (12),
Tourism Management (12), Asia Pasific Journal of Tourism Research (11) dergileri takip etmiştir.
Dergi kategorisi incelendiğinde, turizm rehberliği ile ilgili makale yayınlayan en üretken
dergilerin turizm ve ağırlama dergileri olduğu görülmüştür. Bununla birlikte turizm rehberliği
makaleleri turizm ve ağırlama dergileri dışında teknoloji dergilerinde de yayınlandığı
belirlenmiştir.
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Şekil 2. Dergiye Göre Yayın Sayıları

Yıllara Göre Yazarlık Kalıpları
Araştırma bulguları, yazarlık kalıpları içinde en fazla artışın iki yazarlı makale sayısında
olduğunu göstermektedir. Bu durum, bir turizm rehberliği makalesinin üretilmesinde en az iki
kişi arasındaki bilimsel iş birliğinin artan bir eğilim olduğunu göstermektedir.
Daha ayrıntılı bakıldığında, işbirliği ile yapılan makale sayısı 1992 yılından 2019 yılına kadar
sürekli arttığı, ayrıca, tüm yıllar toplamında 94 makale ile en fazla iş birliğinin sadece iki yazarlı
makalelerde olduğu görülmüştür. Sadece iki yazarlı makale sayısı 1992 ve 2017 yılları arasında
dalgalı bir gelişim göstermiştir. İki yazarlı makale sayısının 15 makale ile 2019 yılında en fazla
olduğu görülmektedir. Bu, 2019 yılında iki kişinin ortaklaşa yaptığı turizm rehberliği
makalelerinin daha popüler hale geldiğini göstermektedir.
Yazarlık kalıpları bulgularına göre, tek yazarlı makalelerin sayısı 73’tür. Sadece iki yazarlı makale
sayısı gibi 1989 ve 2019 yılları arasında dalgalı bir gelişim seyretmiştir. En fazla tek yazarlı
makalenin on makale ile 2013 ve 2016 yıllarında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca 2016 yılında,
tek yazarlı makale sayısı iki yazarlı makale sayısından yüksektir. Benzer bir eğilim üç yazarlı ve
dört ve daha fazla yazarlı makalelerde de görülmektedir.1996-2006 yılları arasında üç yazarlı
makale yayınlanmamıştır. 2006 yılı itibariyle üç yazarlı makale sayısı dalgalı bir gelişim
göstermiş ve en fazla üç yazarlı makale yedi makale ile 2018 yılında yayınlanmıştır. Dört ve daha
fazla yazarlı makale sayısı da benzer bir gelişim göstermiş ve 10 makale ile en fazla 2019 ve 6
makale ile 2018 yılında yayınlanmıştır.
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Şekil 3. Yıllara Göre Yazarlık Kalıpları

Ağdaki Kritik Yazarlar
Tablo 1, yazarların derece merkezine, normalize edilmiş Bonacich gücüne, arasındalık ve yakınlık
merkezine dayalı turizm rehberliği çalışmalarındaki kritik yazarların bulgularını sunmaktadır.
Tablo 1’de görüldüğü gibi, Roland Siegwart’ın derece merkezi ve normalize edilmiş Bonacich
gücüne göre turizm rehberliği çalışmalarında en kritik yazar olarak ortaya çıktığı tespit
edilmiştir. Aynı göstergelere göre ikinci sırada Guy Ramel yer almaktadır. Ancak diğer
göstergelere göre bu sıralama değişmektedir.
Derece merkeziliği, araştırmacılar tarafından güçlü iş birliğini temsil etmek için en yaygın ve en
basit ölçümdür. Bununla birlikte ortaklığına ve sadeliğine rağmen, derece merkeziliği akademik
değerlendirmede, sahip olduğu toplam iş birliği sayısına bakarak akademisyenin iş birliğinin
gücünü ölçtüğü için çok önemlidir (Köseoğlu vd., 2016). Bu nedenle derece merkeziliğine göre,
bir araştırmacı güçlü bir iş birliği ağına sahip olduğunda, akademik toplulukta daha aktif ve etkili
olmaya eğilimli olacaktır.
Bununla birlikte, bir araştırmacının merkezi olması diğer araştırmacılarla yaptığı iş birliğinin
genişliğine bağlı olduğundan, Bonacich (1972) bir araştırmacının gücünün, etrafındaki diğer
araştırmacıların gücünden etkilenmesi gerektiğini savunmuştur. Bu durumda, Mathieu Meisser
derece merkeziliğine göre üçüncü sırada yer alırken; komşu düğümlerin etkisi dâhil edildiğinde
dördüncü sırada olduğu görülmektedir. Bu durum, Bonacich’in yaklaşımına göre Mathieu
Meisser’in gücünün bazı iş birlikçilerinin nispeten düşük güç seviyelerinden olumsuz yönde
etkilendiğini göstermektedir. Öte yandan Ralp Piguet derece merkeziliği yaklaşımına göre
dördüncü sırada iken; normalize edilmiş Bonacich gücüne göre üçüncü sıradadır. Dolayısıyla bu
durum Ralp Piguet’in, iş birliği gücünün çoğunlukla iş birliği yapan komşularının daha yüksek
derece kuvvetinden etkilendiğini gösterir. Buna ek olarak yaygın olarak kullanılan diğer
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merkeziyet ölçütünden biri olan arasındalık merkezine göre Roland Siegwart altıncı sırada yer
almakta ve yakınlık merkezine göre de ikinci sırada yer almaktadır.

Tablo 1. Yazarların Derece Merkezi, Normalize Edilmiş Bonacich Gücü, Yakınlık Merkeziliği ve
Arasındalık Merkeziliği
Yazar
DG Yazar
NBP Yazar
CC Yazar
BC
Roland
36 Roland
6,056 Mathieu
0,488 Betty Weiler
91,000
Meisser
Siegwart
Siegwart
Guy Ramel
34 Guy Ramel
5,730 Roland
0,488 Songshan(Sam) 36,000
Siegwart
Huang
Mathieu
33 Ralph Piguet 5,561 Guy Ramel
0,488 Sheng-Hshiung 28,000
Meisser
Tsaur
Ralph Piguet 29 Mathieu
5,337 Ralph
0,488 Meltem Caber
18,000
Piguet
Meisser
Kai O. Arras
28 Kai O. Arras 5,168 Roland
0,488 Guy Ramel
16,000
Philippsen
Samir
28 Samir
5,168 Kai O. Arras 0,488 Roland
16,000
Bouabdallah
Bouabdallah
Siegwart
Daniel
28 Daniel
5,168 Samir
0,488 Mathieu
16,000
Bouabdallah
Burnier
Burnier
Meisser
Gilles
28 Gilles
5,168 Daniel
0,488 Susan Houge
10,000
Burnier
Froidevaux
Froidevaux
Mackenzie
Xavier
28 Xavier
5,168 Gilles
0,488 Jinsoo Hwang
6,000
Froidevaux
Greppin
Greppin
Björn Jensen
28 Björn Jensen
5,168 Xavier
0,488 Gürel Çetin
6,000
Greppin
Not: DG: Derece Merkezi; NBP: Normalize Edilmiş Bonacich Gücü, CC: Yakınlık Merkeziliği; BC:
Arasındalık Merkeziliği

Arasındalık ölçütü, çeşitli yazarlar arasında bir köprü veya kanalı temsil eder. Bir yazarın daha
fazla kanalı olduğunda daha fazla gücü vardır. Bu nedenle, Betty Weiler’in turizm rehberliği
çalışmaları ağında daha fazla kanala sahip olduğu ve onu daha az bağımlı ve güçlü kılan bir
yazar olduğu görülmektedir. Songsan (Sam) Huang, Sheng-Hshiung Tsaur ve Meltem Caber gibi
yazarlar da arasındalık merkezi ölçütüne göre Betty Weiler’i takip etmektedir.
Yakınlık, bu çalışmada kullanılan diğer bir merkeziyet ölçütüdür ve yazarların akademik iş
birliği açısından birbirine yakınlıklarını açıklar. Arasındalık sonuçlarından farklı olarak Mathieu
Meisser birinci sıradadır. Bunu Roland Siegwart, Guy Ramel, Ralp Piguet takip etmektedir.
Yakınlık merkeziliği ölçütü sonuçları, bu yazarların akademik iş birliklerinde daha yüksek bir
yakınlığa sahip olduğunu göstermektedir.

Kurum ve Ülkelerin Dağılımı
Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli üniversitelerden ve kurumlardan yapılan turizm rehberliği
çalışmalarının olduğu görülmüştür. 245 makalede 33 ülkeden toplam 222 kurum olduğu tespit
edilmiştir. Tablo 2, turist rehberliği alanına katkıda bulunan kurumların derece merkezlerini ve
normalize edilmiş Bonacich güçlerini göstermektedir.
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Tablo 2. Dereceye ve Normalleştirilmiş Bonacich Gücüne Göre Kurumlar
Üniversite
University of Missouri

Derece
Merkezi
20

Ming Chuan University
University of Tennessee

20
14

Southern Cross University
Norfolk State University

14
12

Middle Tennessee
University
National Kaohsiung
University
Chihlee University

12

Texas Tech University
Georgia Southern
University

12
12

12
12

Üniversite
Ming Chuan
University
University of Missouri
National Kaohsiung
University
Chihlee University
Chihlee Institute of
Technology
National Chiayi
University
North Carolina State
University
The Hong Kong
Polytechnic University
University of Surrey
University of South
Australia

Normalize Edilmiş
Bonacich Gücü
8.452
7.560
5.968
5,968
2,569
2,093
1,298
0,878
0,483
0,317

Tablo 2’ye göre, derece merkezi en yüksek olan kurum Missouri Üniversitesi’dir. Ardından, Ming
Chuan Üniversitesi, Tennessee Üniversitesi, Southern Cross Üniversitesi gelmektedir. Normalize
edilmiş Bonacich gücüne göre Ming Chuan Üniversitesi ilk sıradadır. Bunu, Missouri
Üniversitesi, National Kaohsiung Üniversitesi, Chihlee Üniversitesi takip etmektedir.
Ming Chuan Üniversitesi derece merkezi sıralamasında ikinci sırada yer alırken normalize
edilmiş Bonacich gücü sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Bu durum, Ming Chuan
Üniversitesinin, iş birliği içinde olduğu kurumların yüksek derece kuvvetinden etkilendiğini
göstermektedir. Missouri Üniversitesi derece merkezi sıralamasında ilk sırada yer alırken,
normalize edilmiş Bonacich gücü sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. Dolayısıyla,
Missouri Üniversitesi iş birliği içinde olduğu kurumların düşük derece kuvvetinden olumsuz
yönde etkilenmektedir.
Turizm rehberliği alan yazınına katkıda bulunan kurumların arasındalık ve yakınlık merkezleri
Tablo 3’te gösterildiği gibidir. The Hong Kong Polytechnic University arasındalık merkezi
ölçütüne göre ilk sıradadır. Bu durum, The Hong Kong Polytechnic Üniversitesi’nin turizm
rehberliği çalışmaları ağında daha fazla kanala sahip olduğunu, daha az bağımlı olduğunu ve
daha güçlü bir kurum olduğunu göstermektedir. Ardından National Chiayi University,
Providence University ve Ming Chuan University gelmektedir. Kurumların yakınlık merkezi
sonuçlarına göre; Providence University ilk sıradadır. Bunu The Hong Kong Polytechnic
University, University of Surrey, National Chiayi University takip etmiştir. Sonuçlar, kurumların
akademik iş birliklerinde daha yüksek bir yakınlığa sahip olduğunu göstermiştir.
Turizm rehberliği alanına katkıda bulunan ülkeler incelendiğinde dünyadaki en büyük
sanayileşmiş ülkelerden biri olan ABD, 34 yayın ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu Çin (33) ve
İngiltere (21) takip etmektedir. Tablo 4, turizm rehberliği ile ilgili yayınların ülkeler bazında
derece merkezini, normalize edilmiş Bonacich gücünü, arasındalık ve yakınlık merkezini
göstermektedir.
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Tablo 3. Yakınlık ve Arasındalık Merkezine Göre Kurumlar
Üniversite

Yakınlık
Merkeziliği
0,209

Providence University
The Hong Kong Polytechnic
University
University of Surrey
National Chiayi University
China-Asean International
University
University of South Australia

0,209

Ming Chuan University

0,206

Zhejiang University

0,205

Unıversity of Strathcylde
University of Missouri

0,205
0,204

0,207
0,207
0,207
0,207

Üniversite
The Hong Kong
Polytechnic University
National Chiayi
University
Providence University
Ming Chuan University
University of Missouri

Arasındalık
Merkezi
849,000

University of British
Columbia
University of South
Australia
North Carolina State
University
University of Surrey
Southern Cross
University

758,000
731,000
576,000
282,000
273,500
242,500
217,000
146,000
138,500

Tablo 4. Ülkelerin Derece Merkezi, Normalize Edilmiş Bonacich Gücü, Arasındalık ve Yakınlık
Merkezine Göre Dağılımı
Ülke

Derece
Merkeziliği

Ülke

USA

44

China

Normalize
edilmiş
Bonacich
Gücü
4,733

UK

27

USA

China

27

Australia
Sweden

Ülke

Yakınlık
Merkeziliği

0,871

2,953

United
Kingdom
USA

Australia

0,784

16
12

UK
Canada

Germany

10

Netherlands

Ülke

Arasındalık
Merkeziliği

341,267

0,843

United
Kingdom
USA

Australia

0,771

Australia

150,000

0,734
0,565

China
Germany

0,767
0,724

Germany
Netherlands

79,417
71,850

Korea

0,385

Singapore

0,720

Sweden

56,367

10

Singapore

0,334

Netherlands

0704

China

38,083

Canada

10

Turkey

0,249

Sweden

0,704

Tanzania

27,000

Korea

8

Japan

0,123

N. Zeland

0,673

Japan

27,000

Turkey

6

Norway

0,121

Canada

0,666

Korea

25,900

299,233

Tablo 4’te görüldüğü gibi derece merkezine göre ilk sırada ABD yer almakta, onu İngiltere ve Çin
takip etmektedir. Normalize edilmiş Bonacich gücüne göre; ilk sırayı Çin alırken ABD ikinci
sıradadır. Bunun sebebi Çin’in iş birliği içinde olduğu ülkelerin yüksek derece merkeziliğinden
olumlu etkilenmesi, ABD’nin ise iş birliği içinde olduğu ülkelerin düşük derece merkeziliğinden
olumsuz etkilenmesidir.
Arasındalık merkezi ölçütüne göre, İngiltere ilk sırada yer almakta ve onu ABD ve Avustralya
izlemektedir. Bu durum, İngiltere’nin turizm rehberliği çalışmaları ağında daha fazla kanala
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sahip olduğu, daha az bağımlı ve daha güçlü olduğu ile açıklanabilir. Arasındalık merkezine
benzer şekilde, yakınlık merkezine göre de İngiltere ilk sırada yer alırken ABD ikinci sıradadır.

Anahtar Kelime Analizi
Anahtar kelime birlikte görünüm (keyword co-occurences) analizi, bir alanının kavramsal
uzamını (space) temsil eden temalar ve bu temaların ilişki ağını ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla,
bu çalışma kapsamında incelenen makalelerde özetin altında yer alan ve bir çalışmada birlikte
görünen anahtar kelimeler incelenmiştir. Bu analiz tekniğinde iki anahtar kelimenin birlikte
göründüğü (her bir makalede yazarlar tarafından vurgulanan anahtar kelimeler) çalışmalar
analize dâhil edilmektedir. 1989-2019 yılları arasında yayınlanan 245 çalışmada kullanılan toplam
733 anahtar kelimeden 69 tanesinin bir çalışmada iki kez birlikte göründükleri belirlenmiştir.
Şekil 4’te ana anahtar kelimeler ve düğümlerin boyutları görünmektedir. Dairelerin yerleşimleri
ve renkleri, öğeleri kümelemek için kullanılmaktadır. İki düğüm arasındaki mesafe, anahtar
kelimeler arasındaki birlikte görünme sayısı ile ters orantılıdır. Dolayısıyla daha kısa mesafeler
iki anahtar kelime arasındaki daha fazla birlikte görünüm olduğunu göstermektedir.
Düğümlerin ve anahtar kelimelerin benzer renkleri, aynı kümeye (ilgili anahtar kelimeler grubu)
ait oldukları anlamına gelir. Ayrıca kümeler, normalleştirme analizinin "akıllı hareket eden
algoritma" tekniğine göre hesaplanan yakından ilişkili düğümler kümesidir ve ağın her düğümü
yalnızca bir kümeyle ilgilidir (Lojo vd., 2019).
Anahtar kelimelerin birlikte görünüm eşiği (en az üç kez birlikte görünüm) dikkate alındığında,
Şekil 4 en sık birlikte görünen 32 anahtar kelimeyi göstermektedir. Ana kümelere öncülük eden
en yaygın anahtar kelimeler şunlardır: “tur rehberi (tour guides-mor)” ve “turizm (tourismyeşil)”, “rehberli tur (guided tour-kırmızı) ve “yorumlama (interpretation-kırmızı). Mevcut
çalışmada anahtar kelimelerin birlikte görünüm ağında altı küme belirlenmiştir. Ancak bu
kümelerden ilk üç tanesi en fazla anahtar kelimeye sahip kümelerken diğer üç kelime bir ya da
iki anahtar kelimeye sahiptir. Yedi anahtar kelimeye sahip Küme 1, en fazla bağlantıya sahip
yorumlama (interpretation), rehberli turlar, turist deneyimi, birlikte üretim ve sürdürülebilir
turizm anahtar kelimelerini içermektedir. Altı anahtar kelimeye sahip Küme 2 ise birbirleri ile
bağlantılara sahip olan “paket turlar, turist tatmini, hizmet kalitesi ve tur lideri” anahtar
kelimelerinden oluşmaktadır. Küme 3 ise ağda en fazla bağlantıya sahip ikinci anahtar kelime
olan “turizm”i kapsamakta ve küreselleşme ise temsiliyet (representation) ve tur rehberliği ile
ilişkilidir. Ağda en fazla bağlantıya sahip olan tur rehberi kümesi ise tur rehberlerinin tatminleri
ve eğitimleri ile bağlantılara sahiptir.
Şekil 5’te anahtar kelimelerin birlikte görünümün zamansal gelişimini göstermektedir. Bu
kapsamda küreselleşme, eğitim, temsiliyet (representation) ve eko turizm anahtar kelimelerinin
ilgili alan yazında daha yerleşik temalar olduğu görülmektedir. Diğer yandan turist deneyimleri,
somutlaştırma (embodiment), seyahat acentaları, grup paket turları ve performans temalarının
daha genç temalar olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 4. Anahtar Kelimelerin Birlikte Görünüm Ağı

Şekil 5. Anahtar Kelimelerin Birlikte Görünümün Zamansal Değişimi

Ortak Atıf Analizi: Referanslar
Ortak atıf (co-citation) analizi bir alandaki etkili yayınlar arasındaki ilişkilerin ağ
görselleştirmelerini oluşturmak için kullanılmaktadır. Ortak atıf analizi, disiplinler arası bir
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alanda potansiyel olarak farklı disiplinlerin katkılarını inceler (Jiang vd., 2019). Ortak-atıf
çalışması, iki öğeye (yazar, dergi ya da makale) üçüncü bir çalışmada eşzamanlı bir şekilde atıf
yapıldığında, yeni referans listelerinde birlikte göründükleri için dikkate alınır (Garrigos-Simon
vd., 2019). Şekil 6, veri kümesinde yer alan alıntılardan türetilen bir referans ortak atıf ağını
göstermektedir (çalışmada eşik değeri 15 olarak alınmıştır). Ağdaki düğümler atıf yapılan
referansları temsil etmektedir ve bir düğümün boyutu, alıntı yapılan referanslar tarafından
alınan alıntıların sayısı ile orantılıdır. Mevcut çalışmada referans ortak atıf ağı üç küme ve 44
düğümden oluşmaktadır. Ağda, Cohen, E. (1985) makalesi 77 atıf ve 390 toplam bağlantı gücü ile
veri setine ait ağa liderlik etmektedir. Ardından Ap’in (2001) rehberlerin mesleki durumu ve
sorunları ile tur rehberleri tarafından sağlanan hizmetlerin standardını, tanınmasını ve kalitesini
yükseltmek için stratejiler önerdiği makalesi 50 atıf ve 311 toplam bağlantı gücü ile ikinci
sıradadır. Rehberlerin eşsiz turist deneyimi tatminindeki ve turistler-yerel halk arasındaki
ilişkileri kolaylaştırıcı rolünü vurguladığı çalışma ile Holloway (1981) 41 atıf ile üçüncü sırada
yer almaktadır.

Şekil 6. Referans Ortak Atıf Ağı
Tablo 5. Referans Ortak Atıf ve Toplam Bağlantı Gücü
Yazar/Yazarlar

Makale

Dergi

Annals of Tourism
Research
Tourism
Management

77

390

Ap, J. ve Wong,
K.K.F.

The tourist guide: The origins, structure and
dynamics of a role
Case study on tour guiding: professionalism, issues
and problems

50

311

Holloway, J.C.

The guided tour a sociological approach

41

282

Dahles, H.

The Politics of Tour Guiding: Image Management in
Indonesia
Application of importance-performance model in
tour guides’ performance: evidence from mainland
Chinese outbound visitors in Hong Kong
Satisfaction measurement in guided tours

Annals of Tourism
Research
Annals of Tourism
Research
Tourism
Management

44

263

30

202

Annals of Tourism
Research

27

199

Cohen, E.

Zhang, H. Q. ve
Chow, I.
Geva, A. ve
Goldman, A.
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Mossberg, L. L.

Tour leaders and their importance in charter tours

22

166

Tour Guide Training: A Model for Sustainable
Capacity Building in Developing Countries

Tourism
Management
Journal of
Sustainable Tourism

Weiler, B. ve
Ham, S. H.

22

162

Black, R. ve Ham,
S.

Improving the Quality of Tour Guiding: Towards a
Model for Tour Guide Certification

Journal of
Ecotourism

21

153

Fine, E.C. ve
Speer, J. H.
Huang, S. S., Hsu,
C. H., Chan, A.

Tour guide performances as sight sacralization

21

136

22

134

Reisinger, Y. ve
Steiner, C.
Schmidt, C.J.

Reconceptualising Interpretation: The Role of Tour
Guides in Authentic Tourism
The Guided Tour: Insulated Adventure

Annals of Tourism
Research
Journal of
Hospitality &
Tourism Research
Current Issues in
Tourism
Urban Life

22

131

22

127

Black, R. ve Betty,
W.
Pearce, P.L.

Quality Assurance and Regulatory Mechanisms İn
The Tour Guiding İndustry: A Systematic Review
Tourist-guide interaction

20

125

15

118

Wang, K.C.;
Hsieh, A.T. ve
Huan, T. C.
Mak, A. H. N.;
Wang, K. K. F. ve
Chang, R. C. Y.
Christie, M. F. ve
Mason, P. A.
Weiler, B. ve
Davis, D.
Randall, C. ve
Rollins, R. B.
Katz, S.

Critical service features in group package tour: An
exploratory research

Journal of Tourism
Studies
Annals of Tourism
Research
Tourism
Management

17

114

Tourism
Management

19

105

Journaş of
Ecotourism
Tourism
Management
Journal of
Sustainable Tourism
Annals of Tourism
Research
Annals of Tourism
Research

16

97

16

96

15

89

15

87

15

77

Salazar, N. B.

Tour guide performance and tourist satisfaction: A
study of the package tours in Shanghai

Critical issues affecting the service quality and
professionalism of the tour guides in Hong Kong
and Macau
Transformative Tour Guiding: Training Tour
Guides to be Critically Reflective Practitioners
An exploratory investigation into the roles of the
nature-based tour leader
Visitor perceptions of the role of tour guides in
natural areas
The Israeli teacher-guide: The emergence and
perpetuation of a role
Tourism and glocalization “Local” Tour Guiding

SONUÇ
Bu bibliyometrik çalışma, turizm rehberliği alanında yapılan çalışmalarda yazarlar arasındaki iş
birliğinin gelişimini ve bu alandaki çalışmaların nasıl geliştiğine dair eleştirel bir bakış sağlamayı
amaçlamaktadır. Bu çalışmada Web of Science ve Scopus veri tabanlarında 1985-2019 yılları
arasında yayınlanan 245 adet turist rehberliği konulu makaleden veri alınmıştır. Bu çalışma,
turist rehberliği alanında ortak atıf analizi ve anahtar kelimelerin birlikte görünümünün ağ
görselleştirmesi ile sunan ilk çalışmalardan biridir.
Turist rehberliği ile ilgili araştırmalar 1985 yılında başlamış olmasına karşılık 2008 yılından
itibaren yayınlarda düzenli bir artış gözlenmeye başlamıştır. 2008-2013 yılları arasında yayın
sayısında bir atış ortaya çıkmış ancak 2019 yılına kadar turist rehberliği yayınları dalgalı bir
gelişim göstermiştir. Ancak 2018 yılından itibaren dikkate değer bir artış gözlenmiştir. Bununla
birlikte, turist rehberliği literatürü, turizmdeki diğer araştırma konuları ile karşılaştırıldığında
çalışma sayısının sınırlı olduğu söylenebilir. Dergilere ilişkin araştırma bulguları, turist rehberliği
için ana yayın kategorilerinin turizm ve konaklama dergileri olduğunu göstermektedir.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Annals of Tourism Research, Tourism
Management, Journal of Travel Research, Journal of Travel and Tourism Marketing ve
Sustainability dergileri turizm rehberliği ile ilgili en fazla yayının bulunduğu dergilerdir. Ayrıca
son yıllarda robot rehberler ve teknolojik rehberler temalarının teknoloji dergilerinde de
yayınlandığı, ancak bu konuların oldukça sınırlı olduğu belirlenmiştir. Özellikle teknolojideki
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gelişimler ve turist deneyimlerindeki dönüşümler ile birlikte bu temalardaki araştırmaların artış
göstereceği söylenebilir.
Turist rehberliği alanında bilginin üretilmesinde katkıda bulunan yazarlar incelendiğinde
Roland Siegwart ve Guy Ramel’in turizm rehberliği çalışmalarında en kritik yazarlar olduğu ve
akademik toplulukta daha aktif ve etkili oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, Betty Weiler, Songsan
(Sam) Huang, Sheng-Hshiung Tsaur ve Meltem Caber’in turizm rehberliği çalışmaları ağında
daha fazla kanala sahip oldukları tespit edilmiştir. Benzer şekilde iş birliğinde yakınlık
incelendiğinde ise Mathieu Meisser, Roland Siegwart, Guy Ramel ve Ralp Piguet’in akademik iş
birliklerinde daha yüksek bir yakınlığa sahiptirler. Referanslar için ortak atıf ağı bulguları,
Cohen’in (1985) turist rehberliği mesleğine ilişkin yayınlanan makalesinin lider olduğunu ortaya
koymuştur. Ayrıca, Ap’in (2001) rehberlerin mesleki durumu ve sorunları ile tur rehberleri
tarafından sağlanan hizmetlerin standardını, tanınmasını ve kalitesini yükseltmek için stratejiler
önerdiği makalesi ağda en fazla atıf alan ve turizm rehberliği alanında en etkili ikinci yayın
olduğu ortaya çıkmıştır. Turizm rehberliği alanında bilginin üretiminde ülkelerin durumu
incelendiğinde Çin, Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerin, profesyonel iş
birliği yapılmasında kritik roller alan yazarların, turist rehberliği çalışmalarının merkezi olduğu
saptanmıştır. İngiltere’nin turizm rehberliği çalışmaları ağında diğer ülkelere göre daha fazla
kanala sahip, daha az bağımlı ve daha güçlü ülke olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan, iş birliği
açısından Çin’in iş birliği içinde olduğu ülkelerin yüksek derece merkeziliğinden olumlu
etkilendiği, ABD’nin ise iş birliği içinde olduğu ülkelerin düşük derece merkeziliğinden olumsuz
etkilendiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimelerin birlikte görünümü, yorumlama, rehberli turlar, turist deneyimi, birlikte
üretim, sürdürülebilir turizm, paket turlar, turist tatmini, hizmet kalitesi ve tur lideri anahtar
kelimelerin en sık kullanılan ve ağda en fazla bağlantıya sahip anahtar kelimeler olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Anahtar kelimelerin incelenmesi, turist rehberliği ile ilişkili olarak pazarlama
perspektifinin (turist deneyimi, birlikte üretim, turist tatmini, hizmet kalitesi), mesleki ve
yönetsel konular (yorumlama, temsiliyet, tur rehberlerinin tatminleri ve eğitimleri, performans),
sürdürülebilirlik (sürdürülebilir turizm, ekoturizm) konularının temel anahtar kelimeler
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, turist rehberliğinin turizm deneyimi tasarımı ve
sunumunda kritik önemini ve literatürde ifade edildiği gibi turist rehberlerinin, iletişimci ve
deneyim aracıları tanımlarını vurgulamaktadır. Ayrıca, anahtar kelimelerin zamansal değişimi
incelendiğinde, ilk yıllardaki turist rehberlerinin eğitimi ve temsiliyet gibi mesleki yerleşik
konulardan; performans, somutlaştırma ve turist deneyimi gibi tur rehberlerinin işlevleri ve
deneyim üzerine bir geçiş olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışma araştırmacılara, turizm rehberliği alanındaki makalelerin yazarlık kalıpları,
yayınlandıkları dergiler, anahtar kelime analizi, referans ve dergilerin ortak atıf analizi ve kurum
ve yazarlar arasındaki iş birliği analizini sunmaktadır. Bu araştırmanın temel önemi, öncelikle
araştırmacılar için turizm rehberliği alanında üretilen bilginin yapısı ve gelişimi hakkında
bütüncül ve kapsamlı bir perspektif sunmasıdır. Ayrıca, literatürde sınırlı sayıdaki turizm
rehberliğinin bibliyometrik analizinin ortaya çıkarılması araştırmacılara alandaki önemli
boşlukları ve gelişime açık alanların sunulması açısından önemlidir. Bununla birlikte, makalenin
kapsamı, bazı sınırlıkları da beraberinde getirmektedir. Çalışmanın verileri yalnızca WoS ve
Scopus veri tabanlarından elde edilmiş ve araştırma makaleleri ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle
gelecekteki araştırmalarda veri tabanı ve yayın türleri çeşitlendirilerek alana ilişkin daha ayrıntılı
bir bilgi ağına ulaşılabilmesi mümkün olabilecektir.
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grubunda yer alan paylaşımlara yer verdikleri gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda otellerin sosyal
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GİRİŞ
Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda, ekonomiye katkıda bulunan tüm sektörler
içerisinde internet kullanımı yaygınlaşmaktadır (Köksal ve Özdemir, 2013: 323). Özellikle rekabet
avantajı sağlamak isteyen işletmelerin çeşitli pazarlama kanallarını kullanma konusunda farklı arayışlar
içerisinde olduğu görülmektedir (Atadil, 2011: 1). Sosyal medya kullanımlarının giderek yaygınlaşması
ticari amaç güden işletmeler için önemli kazanç sağlayan pazarlama kanalları durumuna gelmektedir
(Karamehmet ve Aydın, 2017: 594). Tüm bu gelişmeler, otel işletmelerini de sosyal medya
uygulamalarında yer almaya yönlendirmektedir.
Otel işletmeleri, sosyal medya kanallarını genellikle, hizmet tanıtımı, turistler hakkında bilgi toplama,
istek ve öneriler doğrultusunda mal ve hizmet geliştirme, turistler ile iletişim geçebilme gibi nedenlerle
kullanmaktadır (Aktan ve Koçyiğit, 2016: 68). Özellikle otel işletmeleri sosyal medya vasıtası ile
turistlerin tercihlerine etki edebilecek faaliyetlerde bulunabilmektedir. Örnek olarak Facebook
kullanılarak otellerin profillerindeki görsellere, bilgi ve içeriklere ulaşılabilmekte, Instagram ve Twitter
üzerinden ilgili otelin takipçisi olunarak her türlü bilgi, duyuru ve etkinliklerden haberdar
olunabilmekte ve istenildiği takdirde otel ile birebir iletişim kurabilme imkanlarına sahip
olunabilmektedir (Eryılmaz ve Zengin, 2015: 43).
Yukarıdaki bilgiler ışığında sosyal medya uygulamalarının hem tüketiciye ulaşma hem de otel
işletmelerinde pazarlama verimliliğini yükseltme noktasında ciddi avantaj sağlayacağı görülmektedir.
Bu kapsamda günümüz şartlarında otel işletmelerinin rakiplerinin gerisinde kalmamak ve daha
dinamik pazarlama faaliyetleri geliştirebilmeleri için sosyal medya uygulamalarını aktif bir şekilde
kullanması düşünülmektedir (Yılmaz, 2019: 378).
Turizm sektörünün arz kısmını oluşturan otel işletmelerinin sosyal medya kullanımı üzerinde yapılan
araştırma sayısı ise oldukça sınırlıdır. Yapılan araştırmaların sınırlı olması ve yapılmış çalışmaların
genellikle tüketici açısından değerlendirilmesi nedeniyle bu araştırmanın sonuçlarının ilgili alana ve
konu ile ilgili faaliyette bulunmak isteyen işletmelere yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu
araştırmanın amacı, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan T. C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından belirlenen Turizm İşletme Belgesi’ne sahip otellerin sosyal medya araçlarından
Facebook, Instagram ve Twitter’ı nasıl kullandıklarını ortaya koymaktır.

LİTERATÜR
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte yeni iletişim
kaynakları oluşmuş ve bu oluşumların temel yapı taşını oluşturan internet, modern iletişim sisteminin
en büyük dayanağı haline gelmiştir (Baş, 2015: 1). İnternet web 2.0 teknolojisinin sürekli gelişim
göstermesi ile kullanıcılar için pasif düzlemden aktif bir düzleme dönüşmüştür. Kullanıcıların da bu
düzlemde yer alan içerikleri geliştirmesi ve internet içerisinde bilgi varyasyonu, web 2.0 teknolojisinin
sunmuş olduğu olanakların geliştirilen konseptinin bütünleşmesi sonucu ile sosyal medya kavramının
meydana gelmesini sağlamıştır (Atadil, 2011: 1).
Literatürde sosyal medya kavramı çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Terim anlamı ile “sosyal medya,
kullanıcıların çeşitli bilgisayar ağ teknolojilerini kullanarak etkileşimi gerçekleştiren araç, hizmet ve
uygulamaların tümünü kapsayan” kavram olarak ifade edilmektedir (Baş, 2015: 8). Sosyal medya genel
anlamıyla, kullanıcılar vasıtasıyla meydana gelen “bilgi, fotoğraf, video” vb. gibi içeriklerin büyük
topluluklara aktarıldığı sanal ağlara verilen isim olarak tanımlanmaktadır (Eryılmaz ve Şengül, 2016:
33). Başka bir tanımla, sosyal medya, teknolojik alt yapısını temel alan ve kullanıcı tarafından
oluşturulan içeriğin karşılıklı değiş tokuşuna izin veren internet tabanlı uygulama olarak
tanımlanmaktadır (Kaplan ve Haenlein, 2010: 61). Turizm bağlamında sosyal medyanın tanımı,
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turistlerin bilgi arama, gezilerini planlama ve daha da önemlisi seyahat deneyimlerini paylaşabilme
olanağı sunan kavram olarak ifade edilmektedir (Aichner vd., 2021: 5).
Dünyada teknoloji ile birlikte iletişim yöntemleri de gelişmiş ve değişmiştir. Geleneksel iletişim araçları
yerini artık sosyal medya araçlarına bırakmıştır. Son yıllarda oldukça yaygın kullanılan Facebook,
Instagram ve Twitter uygulamaları bireyler ve işletmeler gibi kullanıcılarına birçok olanak
sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında değerlendirilecek olan sosyal medya uygulamalarından ilki ve
dünyada en fazla kullanıcı sayısına sahip olan Facebook, insanların birbirleri ile iletişim kurmalarına
olanak sağlayan çeşitli içerikleri paylaşma imkânı oluşturan ve firmalar için içeriklerini tanıtabileceği
ve markalarını pazarlayabileceği platform olarak açıklanmaktadır (Yıldırım vd., 2018: 49). Bir diğer
sosyal medya uygulaması olan Instagram, bireylerin ve firmaların kendilerine ait profil sayfalarının yer
aldığı, kullanıcılarına fotoğraf ve video paylaşımları yapabilme imkânı sağlayan sosyal ağ olarak
tanımlanmaktadır (Kurnaz vd., 2016: 195). Araştırma kapsamında değerlendirilen son uygulama olan
Twitter ise, kullanıcıların olaylar ve durumlar karşısında deneyimlediği bir takım duygu ve
düşüncelerini sosyal ağ üzerinden paylaşabilmelerine olanak sağlayan uygulama çeşididir (Aktan ve
Koçyiğit, 2016: 66-67).
Sosyal medya ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, 2010 yılında, dünya genelinde 1 milyara
yakın sosyal medya kullanıcı kitlesine sahipken, 2018 yılında 3,19 milyara çıktığını ve 2020 yılı Ekim ayı
itibari ile 4,14 milyara ulaştığı tespit edilmiştir. Bu perspektiften bakıldığında dünya nüfusunun
yarısından fazlasının sosyal medyayı kullandığı görülmektedir (Datareportal, 2020). Yukarıdaki bilgiler
doğrultusunda sosyal medya, her geçen gün daha fazla merak edilen ve ehemmiyet arz eden bir konu
haline gelmiştir. Turizm endüstrisinde yapılan araştırmalar irdelendiğinde, bu sahada yapılmış
araştırmaların çoğunun tüketiciler açısından ele alındığı ve turistlerin sosyal medya vasıtası ile tatil
seçimleri üzerine kullanımlarını içeren araştırmalara odaklanıldığı dikkati çekmektedir (Yılmaz, 2019:
381).
Turizm sektörünün arz kısmında bulunan konaklama işletmeleri üzerinde ise, yapılan çalışmalar
oldukça sınırlıdır. Örneğin, Chan ve Guilet (2011) Hong Kong’da bulunan otellerin sosyal medya
pazarlamasının ne ölçüde kullanıldığını araştırmayı amaçlamışlardır. Elde edilen bulgular
doğrultusunda otel işletmelerinin misafirleri hakkında bilgi edinmek için sosyal medyayı kullanma
konusunda genel olarak düşük bir performansa sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca otellerin
sosyal medya pazarlama çabalarına ilişkin temel sorunlar yaşadığını belirtmişler ve bu sorunların
iyileştirilmesi için çeşitli öneriler geliştirmişlerdir.
Kükrer Aydın (2012) Türkiye de turizm sektöründe ön plana çıkmış otellerin sosyal medyayı ne kadar
etkili ve verimli kullandıklarını tespit etmeyi hedeflemişlerdir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada,
dünyanın en önemli otel değerlendirme sitelerinden biri olarak kabul edilen Holiday Check’in 2012’ de
Dünyanın en iyi 99 oteli listesine Türkiye’den giren dört otelin sosyal medya hesapları gözlemlenmiştir.
Araştırma kapsamında belirtilen otellerin sosyal medya hesaplarını kullanan ekiplerle ve bu ekiplerin
etkinliklerini tespit etmek maksadıyla otellerin sosyal medya uygulamalarını yöneten kişiler ile yarıyapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme sonucunda otellerin, Facebook, Twitter, Youtube’daki
sosyal medya hesaplarını aktif ve düzenli olarak güncellediklerini ifade etmişlerdir. Sosyal medyayı
kullanma amaçları sorulduğunda; misafirler ile birebir iletişim kurabilmek, devamlı gelen misafirler
için sosyal medya aracılığı ile iletişimlerini sağlamak, misafirlerin memnuniyetlerini, önerilerini ve
şikayetlerini dinleyebilmek ve otel ve hizmet faaliyetlerinin tanıtımını yapmak ve yeni misafirler
kazandırmak amacı ile kullandıklarını ifade etmişlerdir.
Leung vd., (2013) turizm ve konaklama alanlarında 2007-2011 yılları arasında akademik dergilerde
yayınlanan makalelerin sosyal medya kullanım durumlarını incelemek amacıyla içerik analizi
uygulamıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda işletmelerin sosyal medya kullanmasının gezginlerin
karar verme aşamasında değişikliklerde önemli ölçüde etkisinin olduğunu ve turizm rekabetçiliği için
stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtmektedir.
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Eryılmaz ve Zengin (2014) Türkiye’deki turizm işletme belgeli butik otellerin sosyal medya araçlarını
nasıl kullandıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Butik otellerin sosyal medyadaki durumlarını tespit
etmek için Facebook’u çalışma kapsamına dahil etmişlerdir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, butik
otellerin
44’ü
otellerinde
gerçekleştirilen
etkinlik
duyurularını
Facebook
üzerinde
gerçekleştirmektedirler. Ayrıca yöneticiler ile yapılan görüşme doğrultusunda, sosyal medyalarının
güncellenme işlemlerinde 9 kişinin halkla ilişkiler departmanında olduğu 2 kişinin ön büro
departmanında yer aldığı ve 1 tane de otel yöneticisi olduğu ifade edilmektedir. Son olarak butik
otellerin hangi sıklıkla paylaşım yaptıklarına dair soru sorulduğunda, yöneticilerin geneli herhangi bir
zamanlamanın olmadığını, paylaşılacak içeriğe göre bazen birden fazla paylaşım yaparken bazen de 1
gün içerisinde hiç paylaşım yapmadıklarını ifade etmişlerdir.
Yılmazdoğan ve Özel (2014) çalışmalarında sosyal medya pazarlamasının otellerdeki kullanımına
dönük yönetici algılarının tespit edilmesi üzerine Antalya’daki dört ve beş yıldızlı otellerde ve tatil
köylerindeki yöneticilerin sosyal medya pazarlamasının otel işletmelerinde kullanımlarına yönelik
algılarının ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 170 otel yöneticisi
sosyal medya araçlarını pazarlama aracılığı ile kullandıklarını ifade ederken 66 otel yöneticisi söz
konusu araçları pazarlama faaliyetlerinde kullanmaktan yana olmadıklarını belirtmişlerdir. Sosyal
medyayı pazarlama unsuru olarak kullanmayı tercih etmeyen otel yöneticileri bu durumun
gerekçelerini, “teknik uzmanlık ve tecrübe eksikliği, alt yapı eksikliği, bilgi teknolojileri konusunda
uzman personel yetersizliği ve finansal kaynakların yetersizlikleri’’ şeklinde ifade etmişlerdir.
Bayram, Bayram ve Arıcı’nın (2016) çalışmasında otel işletmelerinin Instagram üzerinden ne tür
paylaşımlarda bulunduklarını ve bu paylaşılanların otel işletme türleri göre farklılık gösterip
göstermediğini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada 2015 yılında TripAdvisor tarafından belirlenen 15
otel ile bir liste oluşturulmuş ve otel işletmelerinin Instagram hesaplarını düzenli kullanıp
kullanmadıklarını ve içerik analizi ile yeterli ölçüde fotoğraf paylaşımları yapıp yapmadıklarını tespit
etmişlerdir. Yapılan içerik analizi sonucunda seçilen otel işletmelerinde yiyecek-içecek odaklı
fotoğraflar olduğu diğer temalara oranla daha fazla paylaşım yaptıkları görülmektedir. Bununla birlikte
manzara ve otel hizmetlerine ilişkin fotoğraflar ise, ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. Bu bilgiler
doğrultusunda, otel işletmeleri yeni misafir edinebilme ve iletişime geçme istekleri doğrultusunda
yiyecek ve içecek temalı fotoğraf unsurlarına diğerlerine oranla daha çok önem verdikleri belirtilmiştir.
Araştırmada ayrıca kıyı şeridinde yer alan otellerin şehirlerde yer alan otel türlerine göre fotoğraf
içeriklerinin birbirlerinden farklı olduğu ve bu nedenle kıyı otellerinin deniz, kum, güneş ve yiyecek
temalı fotoğraflar paylaştığını, şehir otellerinin ise, manzara, otel odası, SPA gibi otel hizmet
faaliyetlerinin yer aldığı paylaşımlar yaptıkları önemli bulgular arasındadır.
İpek ve Yıldız (2017) çalışmalarında Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan şehirlerin otel işletmelerinin
halkla ilişkiler aracı olarak sosyal medyayı kullanabilme durumlarını incelemişlerdir. Araştırma
kapsamında değerlendirilen illerde en az üç yıldız ve üstü 11 otel tercih edilmiştir. Veri, görüşme ve
anket araçları kullanılarak elde edilmiştir. Bu kapsamda otellerin en çok kullandığı sosyal medya kanalı
olarak Facebook’un 1. sırada, Instagram’ın ise ikinci sırada olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler
doğrultusunda, otellerin sosyal medyayı kullanma amacının, tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek
olduğu belirtilmiştir.
Soh (2020) sosyal medyanın otellerin işletme performansı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla
Lübnan’da 146 otelden oluşan bir örneklemden veri toplamıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda
sosyal medyanın (görünürlük, düzenlenebilirlik ve ilişkilendirme açısından) otel işletmelerinin iş
performansları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Literatürde incelenen çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda otel işletmeleri rekabet koşullarında
rakiplerinin gerisinde kalmamak, hedef kitlelerine daha kolay ulaşmak, hizmetlerini tanıtmak ve daha
dinamik pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla sosyal medya araçlarını kullanmaktadır.
Ancak yapılan araştırmalarda teknolojiden yararlanma noktasında son derece önem arz eden sosyal
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medya araçlarının genellikle dört ve beş yıldızlı oteller kapsamında ele alındığı dikkat çekmektedir. Bu
otellerin yüksek yatırım maliyetleri, kurumsallaşma düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda bu
araçları yoğun bir şekilde kullanmaları beklenen bir olgudur. Oysa çağın yeniliklerine ayak
uydurabilme ve marka kalitesini arttırarak iyi bir imaja sahip olabilme noktasında tüm düzeylerdeki
otellerin söz konusu alanlarda gelişme düzeylerinin incelenmesi önem arz etmektedir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Sosyal medya günümüzde pazarlama alanında yapılan çalışmalar içerisinde her geçen gün daha fazla
merak unsuru olan ve önem verilen bir konu haline gelmiştir. Turizm alanında yapılan araştırmalar
incelendiğinde büyük çoğunluğunun turistlerin sosyal medya uygulamaları ve destinasyon seçimleri
üzerinde değerlendirildiği görülmektedir.
Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve mevcut durumu gözlemlemek ve saptamak amacı ile tarama
modeli benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemini ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet
gösteren turizm işletme belgeli otellerin Facebook, Instagram ve Twitter araçlarını kullananlar
oluşturmaktadır.
Otellerin sosyal medya kullanım düzeylerini tespit etmek için bu üç uygulamanın araştırma
kapsamında ele alınmasının nedeni, dünyada ve Türkiye’ de en yaygın kullanılan sosyal medya araçları
olmalarıdır (Datareportal, 2021). Ayrıca sosyal medya ile ilgili yapılan araştırmalarda 3 ve üzeri yıldızlı
oteller ağırlıklı olarak ele alınırken, bu çalışmada farklı statülere sahip olan tüm oteller incelenmiştir.
Bununla birlikte diğer araştırmalarda otellerin ağırlıklı olarak Facebook ve Twitter hesapları
incelenirken bu çalışmada Instagram hesaplarının da incelenmesi ilgili literatüre katkı sağlamaktadır.
Bu uygulamaların ve otellerin kuruluş tarihlerinde, otellerin bu uygulamalarda hesap açış tarihlerinde
farklılıklar olması ve hesapların güncel olarak kullanılıp kullanılmamasının araştırma sonuçlarına
etkisini azaltmak için otellerin bu uygulamalardaki son 10 paylaşımları incelenmiştir. Araştırmanın
amacı kapsamında aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır:
•
•
•

Turizm işletme belgeli otellerin kaç tanesi, hangi sosyal medya uygulamalarını (Facebook,
Twitter, Instagram) kullanmaktadır?
Turizm işletme belgeli oteller sosyal medya uygulamalarında hangi içeriklere yer vermektedir?
Turizm işletme belgeli oteller sosyal medya uygulamalarını hangi amaçla kullanmaktadırlar?

Araştırmada ilk olarak sosyal medya pazarlamasına ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Bu doğrultuda
otel işletmelerinin sosyal medya pazarlaması alanında gerçekleştirilen akademik çalışmalar
incelenmiştir. İkinci aşamada, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitesinde Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde yer alan turizm işletme belgeli otellerin listesi elde edilmiştir. Üçüncü aşamada ise,
elde edilen bilgiler doğrultusunda araştırma kapsamında değerlendirilen 85 otel işletmesinin sosyal
medya uygulamalarından, Facebook, Instagram ve Twitter hesapları belirlenen sorular kapsamında
içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Sosyal medya uygulamalarını incelemek adına kullanılan içerik
analizi nitel verilerin sistematik olarak analizinin yapılmasında kullanılmaktadır (Kurnaz vd.,
2016:196). Ayrıca içerik analizi araştırmacılara, verilerin sistemli bir yolla elenerek sadeleştirilmesine
olanak sağlamaktadır (Kaya ve Usluel, 2011: 50). İçerik analizinde amaç, birbirleri ile benzerlik
gösterilen verileri belirli faktörler ve düşünceler bünyesinde toplamak ve toplanılan verileri
okuyucuların anlayabileceği şekilde yorumlamaktır (Çiçek vd., 2010: 12).

BULGULAR
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göre, 1 Aralık 2020 tarihi itibari ile bölgedeki turizm işletme belgeli
otel sayısı 85’tir. Listede yer alan turizm işletme belgeli otellerin web siteleri incelenmiş ve varsa sosyal
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medya bağlantıları vasıtasıyla hangi sosyal medya uygulamalarının kullanıldığı araştırılmıştır. Ayrıca
web sitelerinde sosyal bağlantısı olmayan işletmeler de bağlantı bulundurmama ihtimaline karşı, sosyal
medya uygulamalarından sorgulatılmıştır. Otel işletmelerinin web siteleri üzerinden yapılan taramada
bu üç uygulama dışında yalnızca bir otelin Linkedin uygulamasını kullandığı görülmüştür.
Araştırma kapsamında değerlendirilen 85 otel işletmesinin sosyal medya uygulamaları incelendiğinde,
80 tanesinin en az bir tane sosyal medya uygulamasını kullandığı görülürken, 5 tanesinin hiçbir sosyal
medya uygulamasına sahip olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen 5 otel işletmesinin tamamının 3
yıldızlı olduğu gözlemlenmiştir.

Tablo 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal Medya Kullanan Oteller
Yıldız Sayısı
5*
4*
3*
2*
Yıldızsız
Toplam

Otel Sayıları
15
39
25
4
2
85

Facebook
15
39
18
4
2
78

Instagram
11
33
12
2
1
59

Twiter
6
14
7
1
1
29

Yukarıda belirtilen tablo doğrultusunda, 85 otel işletmesinden, 27 tanesinin Facebook, Instagram ve
Twitter uygulamalarının hepsine sahip olduğu gözlemlenirken 33 tanesinin 2 sosyal medya
uygulamasını kullandığı tespit edilmiştir. Belirlenen 33 otel işletmesinin 31 tanesinin Facebook ve
Instagram uygulamalarını kullanırken, 2 otel işletmesinden, 1 tanesinin Facebook ve Twitter
uygulamasını, 1 tanesinin ise, Instagram ve Twitter uygulamasını ortak kullandıkları gözlemlenmiştir.
Ayrıca 1 tane sosyal medya uygulamasına sahip olan otel işletmeleri, 21 tane olup, 20 tanesinin
Facebook kullandığı ve 1 tanesinin sadece Instagram kullandığı tespit edilmiştir.
Facebook uygulamasını kullanan otel işletmelerinin profil sayfaları incelendiğinde 76 tanesinin kuruluş
tarihleri, iletişim bilgileri, web sitelerinin linki ve açık adresleri bulunurken, bir tanesinin sadece açık
adresinin olduğu, diğerinin ise sadece Instagram adresine yer verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca otel
işletmelerinden 39 tanesi profil bilgileri içerisinde Facebook uygulaması üzerinden mesajlaşma imkânı
sağlarken, 12 otel işletmesi direkt arama seçeneği, 5 otel işletmesi ise Whatsapp uygulaması aracılığı ile
iletişime geçebilme imkânı sağlamaktadır. Bununla birlikte Instagramı kullanan otel işletmelerinin
profil bilgileri incelendiğinde, 40 tane otel işletmesinin açık adresi, telefon numarası ve otelin resmî web
sitesi içeriklerine yer verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca 6 otel işletmesinin telefon numarası ve otelin resmî
web sitesinin içerikleri yer alırken, 4 otelin telefon numarası ve otelin resmî web sitesinin içeriklerine
yer vermedikleri belirlenmiştir. Son olarak, 9 otel işletmesinin Instagram hesaplarındaki profil
bilgilerine yer vermediklerini ve aktif olarak kullanmadıkları gözlemlenmiştir.
Twitter uygulamasını kullanan otel işletmelerinin hesapları incelendiğinde, 5 otel işletmesinin telefon
numarası, otelin web sitesi ve uygulamayı kullanmaya başladığı yılı içeren bilgileri bulundurduklarını
ve 11 otelin açık adreslerini içeren bilgilere yer verdikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca 7 otel profil
bilgilerinde yalnızca Twitter uygulamasını ilk kullanmaya başladıkları yılı belirtmişlerdir. Son olarak 6
otelin Twitter hesaplarını aktif olarak kullanmadıkları ve profillerinde bilgi bulundurmadıkları tespit
edilmiştir.
Yapılan incelemeler sonucu 85 otelin Facebook, Instagram ve Twitter uygulamaları üzerinde paylaşım
sıklıkları incelenmiştir. Bu doğrultuda Facebook kullanan 78 otelin paylaşım sıklıkları incelendiğinde,
7 otel günde bir paylaşım, 2 otel günde iki paylaşım, 1 otel gün aşırı paylaşım, 4 otel haftada bir paylaşım
ve 11 otelin ayda bir paylaşım yaptıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte geriye kalan 53 otelin düzenli
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olarak paylaşım yapmadıkları tespit edilmiş ve 10 paylaşımdan en eski paylaşımı ise 2014 yılında
yapmış oldukları gözlemlenmiştir.
Instagram kullanan 59 otelin paylaşım sıklığı incelendiğinde, 5 otelin günde bir paylaşım, 7 otelin gün
aşırı paylaşım, 10 otelin haftada bir paylaşım, 3 otelin haftada iki paylaşım ve 8 otelin ayda bir paylaşım
yaptıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 3 otelin Instagram profillerini gizli tuttukları saptanmış ve
geriye kalan 23 otelin ise düzenli olarak paylaşım yapmadıkları gözlemlenmiştir. 10 paylaşımdan en
eski paylaşımı ise 2015 yılında yaptıkları tespit edilmiştir.
Twitter kullanan 29 otelin paylaşım sıklıkları incelendiğinde, 2 otelin günde bir paylaşım, 1 otelin gün
aşırı paylaşım, 4 otelin haftada bir paylaşım ve 2 otelin ayda bir paylaşım yaptıkları gözlemlenmiştir.
Bununla birlikte 17 otelin aktif olarak Twitter kullanmadıkları ve son 10 paylaşımdan en eski paylaşımı
2012 yılında yaptıkları tespit edilmiştir. Son olarak 3 otelin, sadece hesaplarının var olduğu ve herhangi
bir paylaşımda bulunmadıkları tespit edilmiştir.
Otellerin son 10 paylaşımları; “Tanıtım ve Kampanya”, “Önemli gün ve Anmalar” ve “Önemli Ziyaretler”
şeklinde gruplara ayrılarak incelenmiştir.
Araştırma kapsamında bölgedeki otel işletmelerinin Facebook’ta yapmış oldukları paylaşımların içerik
analizi özeti Tablo 2’de sunulmuştur. Yapılan paylaşımlar, “Tanıtım ve Kampanya” 159 paylaşım
(%62,85), “Önemli Gün ve Anmaları” 89 paylaşım (%35,18) ve “Önemli Ziyaret” 5 paylaşım (%1,98) olmak
üzere 3 grupta toplanmıştır.
“Tanıtım ve Kampanya” grubu içerisinde, “Otelin Dışarıdan Görüntüsü” (%17,61), “Oda İçi Resim” (%16,35)
ve “Lobi Resimleri” (%10,06) ile ilgili paylaşımların ağırlıklı olarak ön plana çıktığı tespit edilmiştir.
“Restoranda Yemek Resimleri” (%6,92), “Konferans Salonu Resimleri” (%5, 03), “İl Tanıtım Videosu” (%4,40),
“Spa ve Hamam Resimleri” (%3, 14), “İndirim Kampanyaları” (%3,14), “Yıl Sonu İndirim Paketi” (%3,14),
“Canlı Müzik Videoları” (%2,52), “Düğün Resimleri” (%1,89), “Futbol Kulüplerinin Resimleri” (%1,26),
“Düğün Videoları” (%0,63), “Otel Tanıtım Videoları” (%0,63) ile ilgili paylaşımlar otellerin sunmuş
oldukları hizmetleri tanıtarak potansiyel misafirlerin zihninde olumlu imajın oluşmasına katkı
sağlamaktadırlar. “Güvenli Turizm Sertifikası” (%5,66), “Hijyen ve Dezenfektan Videoları” (%5,03),
“Pandemi Hijyen Bilgilendirme” (%1,89) ve “Yüksek Memnuniyet Ödülü” (%1,26) ile oteller sahip oldukları
ödül ve belgeleri paylaşarak kaliteli bir hizmet verdiklerini göstermektedirler. Ayrıca ‘’Misafir Konumu
Paylaşma’’ (%8,81) ile ilgili paylaşımlar misafirlerin satın aldıkları hizmetleri sonrasında kendi Facebook
hesabından otelin konumunu etiketleyerek yaptıkları paylaşımlardır. Bu sayede potansiyel misafirler
yeni nesil pazarlama yaklaşımı olan kulaktan kulağa pazarlama (Word of Mouth) ile; satın almadan
önce almak istedikleri hizmetleri deneyimleyen misafirlerin görüşlerini öğrenme fırsatı sunması
amacıyla kendi sayfalarında paylaşmaktadırlar.
“Önemli Gün ve Anmalar” grubunda yer alan paylaşımlar incelendiğinde, oteller en çok “Yılbaşı Günü
Mesajı” (%22,47) “Cumhuriyet Bayramı” (%16,85) ve “10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı” (%15,73) ile ilgili
paylaşımların ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca “Gaziantep Kurtuluş Yılı” (%6,74) ve “Çanakkale
Zaferi” (%1,12), “Önemli Anmalar” grubunda yer almaktayken; “Kurban Bayramı” (%5,62), “Ramazan
Bayramı” (%5,62) ve “Gençlik ve Spor Bayramı” (%2,25), dini ve resmi bayramları içeren paylaşımlar
olarak bu grupta yer almaktadır. Öte yandan “Dünya Kadınlar Günü Mesajı” (%11,24), “Öğretmenler
Günü” (%6,74), “Engelliler Günü” (%3,37) ve “Deprem ve Taziye Mesajı” (%2,25) ile ilgili paylaşımlar
“Önemli Gün ve Anmalar” grubu içerisinde yer alan diğer paylaşımlardır.
Son olarak “Önemli Ziyaret” grubu incelendiğinde, sadece “Vali Ziyareti” ile ilgili 5 paylaşım (%100)
yapıldığı gözlemlenmiştir.
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Tablo 2. Otel İşletmelerinin Facebook Paylaşımlarının İçerik Analizi
Gruplar

Kullanılan İfadeler
Otelin Dışarıdan Görüntüsü

Tanıtım
Kampanya

Önemli Gün ve
Anmalar

Önemli Ziyaret

Oda İçi Resim
Lobi Resim
Misafir Konumu Paylaşma
Restoranda Yemek Resmi
Güvenli Turizm Sertifikası
Konferans Salonu Resim
Hijyen ve Dezenfektan Video
İl tanıtım Videosu
ve Spa ve Hamam Resmi
İndirim Kampanyası
Yıl Sonu İndirim Paketi
Canlı Müzik Videoları
Düğün Resimleri
Pandemi Hijyen Bilgilendirme
Yüksek Memnuniyet Ödülü
Futbol Kulüplerinin Resimleri
Düğün Videoları
Otel Tanıtım Videosu
Spor Salonu Resmi

∑i ∑i (243)

%

28

%17,61

26
16
14
11
9
8
8
7
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1

%16,35
%10,06
%8,81
%6,92
%5,66
%5,03
%5,03
%4,40
%3,14
%3,14
%3,14
%2,52
%1,89
%1,89
%1,26
%1,26
%0,63
%0,63
%0,63

159

Yılbaşı Günü Mesaj

20

%22,47

Cumhuriyet Bayramı
10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı
Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Gaziantep Kurtuluş Yılı
Öğretmenler Günü

15
14
10
6
6

%16,85
%15,73
%11,24
%6,74
%6,74

Kurban Bayramı
Ramazan Bayramı

5
5

Engelliler Günü
Gençlik ve Spor Bayramı

3
2

%3,37
%2,25

Deprem Taziye Mesajı
Çanakkale Zaferi

2
1

%2,25
%1,12

Vali Ziyareti

5

89

5

%5,62
%5,62

%100,00

% (100.00)

%62,85

%35,18

%1,98

Araştırma kapsamında bölgedeki otellerin Instagram uygulamasında yapmış oldukları paylaşımların
içerik analizi özeti Tablo 3’te gösterilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde Facebook paylaşımlarıyla benzer
olarak, “Tanıtım ve Kampanya” 137 paylaşım (%53,10), “Önemli Gün ve Anmalar” 118 paylaşım (%45,74)
ve “Önemli Ziyaret” 3 paylaşım (%1,16) olmak üzere yapılan paylaşımlar 3 grupta toplanmıştır.
“Tanıtım ve Kampanya” grubunda yer alan paylaşımlara bakıldığında, “Oda İçi Resim” (%16,79), “Otelin
Dışarıdan Görüntüsü” (%14,60), “Lobi Resim” (%10,95) ile ilgili paylaşımlar ağırlıklı olarak ön plana
çıkmaktadır. Bununla birlikte “Yıl Sonu İndirim Paketi” (%6,57), “Restoran Yemek Resmi” (%4,38), “Spa ve
Hamam Resmi” (%4,38), “İl Tanıtım Videosu” (%3,65), “Düğün Videoları” (%3,65), “Konferans Salonu Resim”
(%2,19), “Düğün Resimleri” (%2,19), “Spor Salonu Resim” (%1,46), “Otelin Manzarası” (%1,46), “Otel
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Tanıtım Videosu” (%0,73) ve “Kadınlar Günü Organizasyon” (%0,73) ile ilgili paylaşımlar söz konusu
otellerin içeriklerinin yer aldığı paylaşımlardır. Ayrıca “Yüksek Memnuniyet Ödülü” (%1,46) ve “Booking
Puanı” (%1,46) ile otellerde konaklayan misafirlerin memnuniyetleri doğrultusunda elde edilen ödülleri
paylaştıkları gözlemlenmiştir. Güvenli Turizm Sertifikası” (%10,22), “Pandemi Hijyen Bilgilendirme”
(%8.03) ve “Hijyen ve Dezenfektan Video” (%5,11) ile ilgili paylaşımlar, otellerin sağlık ile ilgili önlemleri ve
kuralları içeren bilgilendirici video içerikleri yer almaktadır.

Tablo 3. Otel İşletmelerinin Instagram Paylaşımlarının İçerik Analizi
Başlıklar

Tanıtım
ve
Kampanya

Önemli
Gün ve
Anmalar

Önemli
Ziyaret

Kullanılan İfadeler
Oda İçi Resim
Otelin Dışarıdan Görüntüsü
Lobi Resim
Güvenli Turizm Sertifikası
Pandemi Hijyen Bilgilendirme
Yıl Sonu İndirim Paketi
Hijyen ve Dezenfektan Video
Restoranda Yemek Resmi
Spa ve Hamam Resmi
İl Tanıtım Videosu
Düğün Videoları
Konferans Salonu Resim
Düğün Resimleri
Yüksek Memnuniyet Ödülü
Spor Salonu Resmi
Otelin Manzarası
Booking Memnuniyet Puanı
Otel Tanıtım Videosu
Kadınlar Günü Organizasyon
Yılbaşı Günü Mesaj
10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı
Gaziantep Kurtuluş Yılı
Öğretmenler Günü
Cumhuriyet Bayramı
Deprem Taziye Mesajı
Çanakkale Zaferi
Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Kurban Bayramı
Ramazan Bayramı
Kandil Mesajı
Sarıkamış Şehit Anma
Babalar Günü
Vali Ziyareti
Emniyet Müdür
Engelli Bireylere Yardım Ziyareti
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∑i
23
20
15
14
11
9
7
6
6
5
5
3
3
2
2
2
2
1
1
27
13
12
11
9
9
9
7
7
6
6
1
1
1
1
1

∑i (243)

137

118

3

%
%16,79
%14,60
%10,95
%10,22
%8,03
%6,57
%5,11
%4,38
%4,38
%3,65
%3,65
%2,19
%2,19
%1,46
%1,46
%1,46
%1,46
%0,73
%0,73
%22,88
%11,02
%10,17
%9,32
%7,63
%7,63
%7,63
%5,93
%5,93
%5,08
%5,08
%0,85
%0,85
%33,33
%33,33
%33,33

% (100.00)

%53,10

%45,74

%1,16
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Instagram uygulamasını kullanan otellerin “Önemli Gün ve Anmalar” grubunda yer alan paylaşımlara
Facebook’tan daha fazla yer verdikleri tespit edilmiştir. “Yılbaşı Günü Mesajı” (%22,88), “10 Kasım
Atatürk’ü Anma Mesajı” (%11,02) ve “Gaziantep Kurtuluş Yılı” (%10,17), ile ilgili paylaşımlar ağırlıklı
olarak ön plana çıkmaktadır. “Öğretmenler Günü” (%9,32), “Çanakkale Zaferi” (%7, 63), “Dünya Kadınlar
Günü Mesajı” (%5,93), “Kandil Mesajı” (%5,08), “Sarıkamış Şehitleri Anma” (0,85) ve “Babalar Günü”
(%0,85), “Cumhuriyet Bayramı” (%7,63), “Kurban Bayramı” (%5,93) ve “Ramazan Bayramı” (%5,08), gibi
dini ve resmi bayram niteliğinde olan paylaşımlar “Önemli Gün ve Anmalar” grubunda
değerlendirilmektedir. Öte yandan “Önemli Ziyaret” grubuna bakıldığında; “Vali Ziyareti” (%33,33),
“Emniyet Müdürü” (%33,33) ve “Engelli Bireylere Yardım Ziyareti” (%33,33) şeklinde yapılan paylaşımlara
yer verdikleri gözlemlenmiştir.
Araştırma kapsamında ele alınan sosyal medya araçlarından son olarak Twitter’ı kullanan otellerin
yapmış oldukları paylaşımların içerik analizi özeti Tablo 4’te belirtilmiştir. Tablo 4’te Facebook ve
Instagram paylaşımlarıyla benzer bir şekilde, “Tanıtım ve Kampanya” 35 paylaşım (%55,56), “Önemli Gün
ve Anmalar” 24 paylaşım (%38,10) ve “Önemli Ziyaret” 4 paylaşım (%6,35) olmak üzere 3 grup içerisinde
değerlendirilmiştir.

Tablo 4. Otel İşletmelerinin Twitter Paylaşımlarının İçerik Analizi
Başlıklar

Kullanılan İfadeler

∑i

Otelin Dışarıdan Görüntüsü
Pandemi Hijyen Bilgilendirme

6
6

%17,14
%17,14

Oda içi resim

4

%11,43

Spa ve Hamam Resmi

4

%11,43

3
3

%8,57
%8,57

Lobi Resim
Tanıtım ve Konferans Salonu Resim
Kampanya Düğün Resimleri

Önemli
Gün ve
Anmalar

Önemli
Ziyaret

3

∑i (243)

35

%

%8,57

Restoranda Yemek Resmi

2

%5,71

Güvenli Turizm Sertifikası
Yüksek Memnuniyet Ödülü

1
1

%2,86
%2,86

İl Tanıtım Resmi

1

%2,86

Otelin Manzarası

1

%2,86

Yılbaşı Günü Mesaj
Engelliler Günü

8
5

%33,33
%20,83

Dünya Kadınlar Günü Mesajı

3

%12,50

Öğretmenler Günü

3

Ramazan Bayramı

2

%8,33

Kandil Mesajı

2

%8,33

Gaziantep Kurtuluş Yılı

1

%4,17

Vali Ziyareti

2

%50,00

Emniyet Müdür
Engelli Bireylere Yardım Ziyareti

1
1
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24

4

%1 2,50

%25,00
%25,00

% (100.00)

%55,56

%38,10

%6,35
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Tablo 5. Otel İşletmelerinin Tüm Sosyal Medya Paylaşımlarının İçerik Analizi
Başlıklar

Tanıtım
ve
Kampanya

Önemli
Gün ve
Anmalar

Önemli
Ziyaret

Kullanılan İfadeler
Otelin Dışarıdan Görüntüsü
Oda İçi Resim
Lobi Resim
Güvenli Turizm Sertifikası
Pandemi Hijyen Bilgilendirme
Restoranda Yemek Resmi
Hijyen ve Dezenfektan Video
Spa ve Hamam Resmi
Misafir Konumu Paylaşma
Konferans Salonu Resim
Yıl Sonu İndirim Paketi
İl Tanıtım Videosu
Düğün Resimleri
Düğün Videoları
İndirim Kampanyası

∑i
54
53
34
24
20
19
15
15
14
14
14
12
9
6
5

Yüksek Memnuniyet Ödülü
Canlı Müzik Videoları
Spor Salonu Resmi
Otelin Manzarası
Futbol Kulüplerinin Resimleri
Otel Tanıtım Videosu
Booking Puanı
İl tanıtım Resmi
Kadınlar Günü Organizasyon
Yılbaşı Günü Mesaj
10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı
Cumhuriyet Bayramı

5
4
3
3
2
2
2
1
1
55
27
24

%1,51%
%1,21%
%0,91%
%0,91%
%0,60%
%0,60%
%0,60%
%0,30%
%0,30%
%23,81%
%11,69%
%10,39%

Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Öğretmenler Günü

20
20

%8,66%
%8,66%

Gaziantep Kurtuluş Yılı
Ramazan Bayramı

19
13

%8,23%
%5,63%

Kurban Bayramı
Deprem Taziye Mesajı
Çanakkale Zaferi
Engelliler Günü
Kandil Mesajı
Gençlik ve Spor Bayramı
Sarıkamış Şehit Anma
Babalar Günü
Vali Ziyareti
Emniyet Müdür
Engelli Bireylere Yardım Ziyareti

12
11
10
8
8
2
1
1
8
2
2
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∑i (243)

331

%
%16,31%
%16,01%
%10,27%
%7,25%
%6,04%
%5,74%
%4,53%
%4,53%
%4,23%
%4,23%
%4,23%
%3,63%
%2,72%
%1,81%
%1,51%

% (100.00)

%57,67

231

%5,19%
%4,76
%4,33
%3,46
%3,46
%0,87
%0,43
%0,43
%66,67

%40,24

12

%16,67
%16,67

%2,09

Alp DEVEBOYNU ve Bayram KANCA
Yapılan bir araştırmada Twitter uygulamasının otellerin tanıtım ve kampanya içeriklerinde pek yararlı
olmadığı, Facebook ve Instagram uygulamalarının ise, sponsorlu reklam imkânlarına olanak sağlaması
bakımından hedef pazarda oteller tarafından etkin olarak kullanıldığını belirtilmektedir (Yılmaz, 2019).
Buradan hareketle “Tanıtım ve Kampanya” grubu içerisinde otellerin; “Otelin Dışarıdan Görüntüsü
“(%17,14), “Pandemi Hijyen Bilgilendirme” (%17,14), “Oda İçi Resim” (%11,43), ile ilgili paylaşımlara
ağırlık verdikleri gözlemlenmiştir. Öte yandan “Pandemi Hijyen Bilgilendirme Mesajının” Facebook ve
Instagram’dan farklı olarak yoğun bir şekilde paylaşıldığı görülmektedir. “Tanıtım ve Kampanya”
içeriğine uygun dikkat çekici görseller kullanarak misafirlerin ilgisini çekebilmek amacıyla, “Spa ve
Hamam Resmi” (%11,43), “Lobi Resimleri” (%8,57), “Konferans Salonu Resmi” (%8,57), “Düğün Resimleri”
(%8,57), “Restoranda Yemek Resmi” (%5,71), “İl Tanıtım Resmi” (%2,86) ve “Otelin Manzarası” (%2,86) ile
ilgili paylaşımlara yer verdikleri görülmektedir. Ayrıca hijyen ve temizlik kurallarına uyulduğunu
gösteren “Güvenli Turizm Sertifikası” (%2,86) ve “Yüksek Memnuniyet Ödülü” (%2,86) ile ilgili paylaşımlar
misafirleri bilgilendirici içerikler doğrultusunda otellerin tanıtımını yapan diğer paylaşımlardır.
Facebook ve Instagram paylaşımlarına benzer olarak; “Önemli Gün ve Anmalar” grubu incelendiğinde;
“Yılbaşı Günü Mesajı” (%33,33), “Engelliler Günü” (%20,83), “Dünya Kadınlar Günü Mesajı” (%12,50),
“Öğretmenler Günü” (%12,50) içerikleri en fazla öne çıkan paylaşımlar olarak gözlemlenmiştir. Bununla
birlikte dini bayram ve günleri belirten; “Ramazan Bayramı” (%8,33), “Kandil Mesajı” (%8,33) ile ilgili
paylaşımlar yer alırken, “Gaziantep Kurtuluş Yılı” (%4,17) paylaşımı ile “Önemli Gün ve Anmalar” grubu
içerisinde incelenen diğer paylaşımlar olarak belirtilmiştir.
Son olarak “Önemli Ziyaret” grubu incelendiğinde; Instagram paylaşımlarına benzer olarak otellerin
tanınırlıklarına katkı sağlayan ziyaretler olarak “Vali Ziyareti” (%50,00) ve “Emniyet Müdür” (%25,00)
öne çıkan paylaşımlar olarak gösterilmektedir.
Araştırma Kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki otellerin Facebook, Instagram ve Twitter
uygulamalarındaki tüm paylaşımların içerik analizi özeti Tablo 5’te gösterilmiştir. Bu tablo tüm
paylaşımların içeriklerine genel bir bakış sağlamak için oluşturulmuştur. Tablo 5 incelendiğinde
toplamda “Tanıtım ve Kampanya” grubunda 331 paylaşım (%57,67), “Önemli Gün ve Anmalar” 231
paylaşım (%40,24) ve “Önemli Ziyaret” 12 paylaşım (%2,09) olmak üzere oteller tarafından yapılan
paylaşımlar sırasıyla 3 grupta belirtilmiştir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak sosyal medya araçlarının oteller
tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılması son derece önem arz etmektedir. Etkili ve verimli
kullanılan sosyal medya araçları sayesinde otel işletmeleri; mevcut müşterilerle iletişimi
sürdürebilmekte, potansiyel misafirleri ile birebir iletişime geçebilmekte, satışlarını arttırabilmekte ve
reklam faaliyetlerini kolayca hedef kitlelere aktarabilmektedirler.
Araştırmada, dünyada ve Türkiye’de en fazla kullanıcı kitlesine sahip olan Facebook’un oteller
tarafından en fazla tercih edilen uygulamalar arasında da ilk sırayı aldığı tespit edilmiştir. Bu
doğrultuda Facebook’un etkili pazarlama araçları otellerin mevcut ve potansiyel misafirlerine
ulaşabilmesi ve geri dönüşler alabilmesi için çok önemli bir avantaj sağlamaktadır. Otellerin en fazla
tercih ettikleri diğer uygulama ise Instagram’dır. Her geçen gün kullanıcı sayısını arttıran Instagram,
fotoğraf ve video paylaşımı özelliği ile otellerin önem verdikleri araçlardan biri haline gelmiştir.
Araştırma kapsamındaki oteller tarafından en az tercih edilen uygulama ise Twitter’dır. Literatürde otel
işletmeleri üzerine yapılan çalışmalarda Twitter’ın ağırlıklı olarak Facebook’ tan sonra geldiği
belirtilmekteyken araştırma kapsamında seçilen bölgede Facebook ve Instagram araçlarına göre daha
az kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu sonuç literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak tespit
edilmiştir. Twitter paylaşımlarında kelime sınırlamalarının olması ve yeterli pazarlama araçlarına yer
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vermemesi ya da 2015 sonrası Instagram kullanıcı sayısının Twitter’ı geçmesi bu tercih farklılığına
sebep olarak düşünülmektedir.
Araştırmada, otellerin Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarını planlı ve düzenli bir şekilde
kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Yeni nesillerin bilgi edinme sürecinde sosyal medyanın yeri
düşünüldüğünde otellerin sosyal medya uzmanları tarafından hesapların nasıl kullanılması ve
yönetilmesi gerektiği ile ilgili eğitim almaları önerilmektedir. Buradan hareketle sosyal medya
araçlarının etkili bir strateji ile kullanılması durumunda otellerin, misafir ile iletişim kurabilme, ürün
geliştirme ve yeni ürünleri duyurmak amacıyla tanıtım faaliyetlerini en az maliyetle hedef kitlelerine
aktarabileceklerdir.
Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç, otellerin sosyal medya araçlarında en fazla “Tanıtım ve
Kampanya” faaliyetlerini içeren paylaşımlara yer verdikleridir. Elde edilen bu sonuç literatürdeki benzer
çalışmaların (Kükrer Aydın, 2012; Yılmazdoğan ve Özel, 2014; Baş, 2015; Pamukçu ve Tanrısever, 2018;
Alagöz ve Dereli, 2020 gibi) bulgularını desteklemektedir. Otellerin sosyal medya araçlarının kullanım
amaçları arasında potansiyel misafirlerine ürünlerini satın almaya teşvik etmek olduğu düşünülürse,
“Tanıtım ve Kampanya” faaliyetlerini içeren paylaşımların etkili olabileceğini ve tüketicilerin karar verme
aşamasında zihinlerinde olumlu imaj yaratacağı düşünülmektedir. Öte yandan kullanılan sosyal
medyanın ücretsiz olması ve birçok kişiye direkt olarak ulaşma olanağı sağlaması söz konusu otellere
pazarlama faaliyetlerinde çeşitli avantaj sağlamaktadır. Bu doğrultuda otellerin varlıklarını
sürdürebilmeleri için ürünlerini düzenli ve istikrarlı bir şekilde tüketicileri ile paylaşmaları,
faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından son derece önemlidir. Araştırma kapsamında elde edilen
sonuçlar doğrultusunda “Güvenli Turizm Sertifikası” (%7,25), “Pandemi Hijyen Bilgilendirme”
(%6,04), “Hijyen ve Dezenfektan Videoları” (%4,53) ve “Yüksek Memnuniyet Ödülü” (%1,51) ile oteller
sahip oldukları ödül ve belgeleri paylaşarak kaliteli bir hizmet verdiklerini göstermektedirler. Özellikle
son zamanlarda yaşanılan Pandemi süreciyle misafirlerin sağlıklarına verdikleri önemi göstererek
satışlarını attırmaya çalışmaktadırlar. Araştırmanın en önemli sonuçlarından bir diğeri de “Misafir
Konumu Paylaşma” (%4,23) ile ilgili paylaşımlar, misafirlerin satın aldıkları hizmetleri otelleri
etiketleyerek kendi Facebook hesabından paylaşmaktadırlar. Bu sayede potansiyel misafirler yeni nesil
pazarlama yaklaşımı olan ağızdan ağıza pazarlama (Word of Mouth) ile; satın almadan önce almak
istedikleri hizmetleri deneyimleyen misafirlerin görüşlerini öğrenme fırsatı sunması amacıyla kendi
sayfalarında paylaşmaktadırlar. Bu sayede tanıtım ve kampanya faaliyetlerini hedef kitlelerine
ulaştırmaktadırlar.
Otellerin sosyal medya araçlarında ikinci olarak “Önemli Gün ve Anmalar” grubu içerisinde yer alan
paylaşımları ele aldıklarını gözlemlemiştir. Bu durum otellerin bulundukları ülkenin tarihi, milli ve özel
günlerine gereken önemi verdiklerini göstererek sosyal medya kullanıcıları ile duygusal bağ
kurdukları, onların zihninde olumlu imaj yaratmaya çalıştıkları düşünülmektedir. Dolayısı ile otellerin
önemli günlerde güncel olarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmaları, misafirleri ile olan
etkileşimine ve buna bağlı olarak marka imajına çeşitli faydalar sağlayacağı düşüncesiyle özenle takip
edilmesi gerekmektedir.
Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç, otellerin “Önemli Ziyaret” grubundaki içeriklere yer verdikleri
gözlemlenmiştir. Bu durum otellerin star stratejisi uyguladıklarını göstermektedir. Otellere çeşitli
sebeplerle yapılan ziyaretler, otellerin kamu idaresince bilinir, güvenilir ve tercih edilir olduklarını
gösterirken, toplumsal pazarlama kapsamında sosyal sorumluluk uygulamalarını paylaşılmasıyla
farkındalık oluşturması marka imajına katkı sağlamaktadır.
Araştırmada yalnızca Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan ve sosyal medya kullanan
otellerin bu araçları kullanım düzeylerini incelemek amacıyla son 10 paylaşımı değerlendirilmiştir.
Sınırlı bir bölgede örnekleme yapılması, yalnızca 3 sosyal medya uygulamasına yer verilmesi ve bu
uygulamalardaki son 10 paylaşımın dikkate alınması sebebiyle çalışma sonuçlarının genellenebilirliği
sınırlıdır. Bu konuda yapılacak çalışmalarda nicel ya da nitel araştırma yöntemleri ile otellerin bu ya da

2555

Alp DEVEBOYNU ve Bayram KANCA
başka uygulamalardaki tüm paylaşımları incelenebileceği gibi farklı örneklem gruplarında da benzer
çalışmalar yapılabilir. Otellerin sosyal medya araçlarını kullanan yöneticileri ile görüşmeler
gerçekleştirilebileceği gibi otellerde konaklayan misafirlerin sosyal medya kullanım durumlarının otel
seçimleri üzerindeki etkisi ya da sosyal medya paylaşımlarının otel tercihlerindeki etkisi incelenebilir.
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Öz
Turizm sektörü birçok ülke için gözde üretim sektörleri arasında kendisine yer bulmaktadır.
Sektörün üretim anlamında önemli bir kısmını yiyecek-içecek alanı oluşturmaktadır. Yiyecek
üretim alanı ise en fazla personel çalıştıran ve iş yeri eğitimi için gelen öğrencilerden
oluşmaktadır. Her şey dahil sistemde çalışan turizm sektöründe yoğun iş akışı olmakta ve bu
alanda sorunlarla karşılaşılabilmektedir. İş yeri eğitimi için turizm tesislerine giden genç aşçı
adaylarının karşılaştıkları sorunları araştıran çalışmada 184 aşçılık öğrencisine ulaşılmıştır.
Öğrencilerin iş yeri eğitim modeli kapsamında endüstriyel turizm tesislerinde geçirdikleri 75 iş
günü çalışma takvimi üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Mutfaklara iş yeri eğitimi için
giden öğrencilerin verilerinden yola çıkarak çalışma oluşturulmuş ve eğitim döneminde
yaşadıkları sorunlar demografik özellikleri karşılaştırılmıştır. İşyeri eğitiminde karşılaşılan
sorunların oranının düşük olduğuna, cinsiyet ayrımcılığını erkek öğrencilerin hissettiğine, iş
yerinde adil davranılmadığına ve genel olarak öğrencilerin işyeri uygulamasını eğitimin bir
parçası olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen veriler ışığında araştırma sonucunda
mevcut sorunları aza indirilebilmesi ve öğrencilerin sektöre adaptasyonu için uzman görüşü ile
önerilerde bulunulmuştur.
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Abstract
The tourism sector is among the favorite production sectors for many countries. Food and
beverage area constitutes an important part of the sector in terms of production. The food
production area, on the other hand, consists of students who employ the most personnel and
come for workplace training. There is an intense work flow in the tourism sector, which operates
in the all-inclusive system, and problems may be encountered in this area. 184 culinary students
were reached in the study investigating the problems faced by young cook candidates who go to
tourism facilities for workplace training. Students were asked to evaluate the 75 working days
they spent in industrial tourism facilities within the scope of the workplace training model on the
work schedule. The study was created based on the data of the students who went to the kitchens
for workplace training and the demographic characteristics of the problems they experienced
during the education period were compared. It has been concluded that the rate of problems
encountered in workplace training is low, that male students feel gender discrimination, that they
are not treated fairly in the workplace, and that students generally see workplace practice as a
part of training. In the light of the data obtained, suggestions were made with expert opinion in
order to minimize the existing problems and adapt the students to the sector as a result of the
research.
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GİRİŞ
Eğitim insanların her türlü gelişimi için ihtiyaç olarak algılanmakta ve farklı süreçleri
kapsamaktadır. Mesleki anlamda eğitimli kişiler hem işletmeler için hem de kişinin kendisi için
gerekli bir yeterlilik durumu olarak görülmektedir (Şahin ve Arman, 2014). Eğitim kişilerin bakış
açısı, yeterlilik ve performansları üzerine etkili olurken işletmelere de nitelikli işgücü olarak katkı
sağlamaktadır. Eğitimin diğer çıktıları ise bireylerin yaşama bakış açısını yükseltirken (Hergüner
vd., 2002: 46) sektörler açısından ilerlemenin temelini oluşturmakta ve ekonomik anlamda ülke
bütçelerine olumlu katkı sağlamaktadır (Baltacı vd., 2012: 17). Donanımlı bireylerin sektörlere
kazandırılması hem müşteri memnuniyetine hem de ülke turizmine pozitif katkı sağlayacaktır
(Güneş ve Koçyiğit, 2018:79). Öğrenme eyleminin usta-çırak ilişkisi ile veya mesleki eğitim veren
kurumlar aracılığıyla gerçekleştiği bilinmektedir. Küreselleşme ve turizm etkisi ile mutfakların
tüm insanlara açılması daha fazla donananım ve gerekliliklere sahip olan işgücü açığını
doğurmuştur. Hızlı gelişen hizmet sektörü yiyecek üretimi anlamında gelişmelere ayak
uydurabilen ve bu konuda kendini geliştirmiş nitelikli işgücüne ihtiyaç duymaktadır (Kurnaz
vd., 2014: 42). Hizmet sektörleri arasında önemli bir pay ve güce sahip olan turizm sektörü her
ülke için vazgeçilemez konumdadır. Bu düşünceye sahip ülkeler turizm sektöründen daha fazla
gelir elde etmek istemekte, kendilerini sektör içindeki gelişmelere ayak uydurmak zorunda
hissetmektedir. Turizm sektöründe en büyük operasyon ağına sahip olan yiyecek-içecek üretim
ve sunum alanı ise çekicilik unsurlarının başında gelmekte ve destinasyon seçiminde etkin
olmaktadır. Tüketici tercihlerini etkileyen gastronomi alanı günümüzde işletmelerin ve bu
alanda çalışan kişilerin daha hassas davrandığı bir bölüm haline gelmiştir. Bu alanda nitelikli
eleman yetiştirebilmek için mutfak alanına yatırımlar yapılmaktadır (Tekin ve Çidem, 2017: 33).
Turizm alanında eğitim, turizm işletmecilerinin ciddi boyutlarda nitelikli personele ihtiyacı
olduğu fikriyle büyük ölçüde gelişmiştir (Hjalager, 2002: 468). Mutfak üretim ve sunum teknikleri
üzerine alınan eğitimlerin çoğunluğu ön lisans düzeyinde gerçekleşmektedir. Turizm odaklı
hareketliliklerin ana teması haline gelmiş olan yemek ve yemek kültürü bu alanın iyi öğrenilmesi
gereken bir durum olduğu ciddiyetini işverenlere göstermiştir. Özellikle günümüzde gastronomi
turizmi odaklı yapılan hareketlilikler yemek üretimi ve sunumunun nedenli önemli olduğunu
ortaya çıkarmaktadır. İşletmelerin dışa bakan yüzünü de temsil eden ürünlerden olan yiyecek
sunumu daha profesyonel üretim ve sunum tekniklerine sahip kişilere ihtiyaç duymaktadır.
Mutfak çalışma koşulları ağır işçiliği barındıran alanda olup, aşçılık eğitimi alan öğrencilerin
adaptasyonu sağlanmalı (Alyakut ve Küçükkömürler, 2018: 825) ve yaşanması muhtemel
sorunlar öngörülerek önüne geçmeye çalışılmalıdır. En basit anlamda stajyerlik sınıf ile işyeri
arasında bir köprü kurmaktadır ve bu durum öğrencilerin kariyer tercihlerini yönlendirmede,
ilgi alanları ve yeteneklerini test etmede önemli bir şanstır (Baş-Collins, 2002: 93). İş yeri eğitimini
ayna gibi gören öğrencilerin yeteneklerini görme, çalışma koşullarını test etme, bakış açılarını
güncelleme ve hangi bölümü tercih edeceğine karar verilmesi için iyi bir süreç olarak görmeleri
beklenmektedir. Çalışma ile aşçılık alanında eğitim alan öğrencilerin eğitimin sektörel ayağı olan
iş yeri eğitiminde karşılaştıkları sorunlar irdelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Aşçılık eğitimi alan öğrenciler için mutfaklar eğitimin önemli bir parçasını oluşturan üretim
yerleridir. Teorikte öğrenilen bilgilerin uygulamaya döküldüğü ve bireysel yeteneklerin
gözlemlendiği alan olan mutfaklar turizm işletmelerinin de en güçlü müşteri memnuniyeti
sağlama noktasında ki sahasını oluşturmaktadır. Öğrencilerin tam anlamıyla kendilerini ifade
edebildiği, mesleki deneyim sağladıkları (Demir ve Demir, 2014: 19), yeterliliklerini görebildiği,
bakış açısı kazandığı (Öztürk ve Görkem, 2011) ve mesleğe olan duruşunu yorumladığı
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mutfaklar işletmelerin operasyonel anlamda titiz davrandıkları bölümlerdendir. Günümüzde
standart yemek reçeteleri ile birlikte uluslararası mutfak reçetelerinin de kullanıldığı mutfaklarda
kendisini güncelleyen, yeniliklere açık olan, titiz, ufku açık ve eğitilmiş (Cihangir ve Sözer, 2016:
841) aşçılara ihtiyaç duyulmaktadır. Yemek tüketiminin insanların açlığını doyurmanın ötesinde
turistlik hareketlilik faaliyetinin temel nedenini oluşturur hale gelmiş olması (Bekar ve Belpınar,
2015: 6519) aşçılık mesleğinin daha profesyonel anlamda yapılması gerekliliğini doğurmuştur.
Bu alanda çalışanlardan işverenin ve tüketicilerin beklentisi artmış hatta çeşitlenmiştir. İş
görenlerin nicelik ve nitelik (Arpat vd., 2017: 76) olarak (Günay ve Akıncı, 2017:2) standardın
üstünde bilgi ve beceriye hakim olabilmesi için eğitim alanlarında mezun veya öğrencilere olan
talep artmaktadır. Klasik üretim ve tüketim alışkanlıklarının yanı sıra güncel yemek reçeteleri ile
sektöre hazırlanan öğrenciler turizm sektörünün geleceği olarak görülmektedir. Gelişime açık ve
daha taze beyinlerin sektöre kazandırmak için eğitim kurumlarınca donatılan öğrenciler iş yeri
eğitimi sayesinde turizm sektörü ile tanıştırılmakta, iş dünyasından kopmamaları
sağlanmaktadır. Uygulamalı eğitim veya işbaşı eğitimi kamu kurumları veya sivil toplum
kuruluşları tarafından uygulanan bir eğitim tamamlama konumundan zamanla üniversiteler
tarafından tercih edilen eğitim modeli halini almıştır (Eşitti, 2019:25). Ülkemizde mesleki
eğitimde yeni bir modellemeye geçen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi önlisans eğitimi
alan öğrencilerin teorik bilgilerini pekiştirmek, sektörle tanıştırmak ve gerçek hayattaki
uygulamaları yerinde göstermek amacıyla öğrencilerini bir akademik dönem boyunca sektöre
eğitim almaya göndermektedir. İş yeri eğitimi (3+1) olarak tanımlanan bu sistem ile öğrenci 3
dönem okulda eğitim alarak altyapısını hazırlamakta ve bir dönemde sektörde çalışarak
geçirmektedir. 75 iş gününü sektörde geçiren öğrenciler 60 iş günü stajlarını da aynı kurumda
yaparak toplamda 135 gün uzun vadeli iş hayatının temellerini atmaktadırlar. Turizm sektörü ve
diğer sektörlere nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla uygulanan yöntem öğrencilerin çalışma
hayatına zorlanmadan katılımlarını öngörmektedir (Yıldırgan vd., 2016:101). Öğrencileri
psikolojik olarak ta sektör çalışma hayatına hazırlayan bu model ile yaşanabilecek kırılmaları
önlemek hedeflenmektedir. Öğrencilerin sektörde kalmasını etkileyen başka bir durum ise işyeri
eğitimine katılan öğrencilerin doğru işletmeyi bulabilmek ve küstürülmeden bu süreci
atlatabilmek olmalıdır. Bir geçiş ve mesleği sevdirme süreci olan bu dönemin etkin ve verimli
geçirilmesi öğrencinin meslekte kalma düşüncesine olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir.
Mesleki anlamda eğitime ayrılan zamanın artmasıyla nitelikli işgücünün de değer kazanılacağı
unutulmamalıdır (Aslan ve Pekerşen, 2019: 94). Mesleki eğitimi alan öğrencilerde gıda bilgisinin
artması (Thomas ve Irwin, 2011: 2), verimliliğe olumlu yansıması (Çemrek ve Yılmaz, 2010: 204),
sektör-öğrenci uyumsuzluğunun ortadan kalkması (Eşitti, 2019:24) ve mesleki başarısının
artması öngörülmektedir. Sektör ve eğitim kurumalarının beraber hareket etmesi sektörü güçlü
kılarken eğitim kurumalarını da daha dinamik, güncel, ileriyi gören ve sektör odaklı eğitime
yönelmesini sağlamaktadır (Kaysi ve Gürol, 2017:248). İşyerleri ile gerçekleştirilen bu uygulama
sayesinde güncel uygulamalardan geri kalan eğitim kurumlarının kendilerini yenilemeleri
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Karşılaşılan bu durum ile öğrenciler güncel bilgi ve
uygulamalara ulaşabilmektedir. Aşçılık ve gastronomi eğitimi diğer mesleki eğitimlere göre
maliyeti yüksek olarak tabir edilen eğitimler içerisinde yeralmaktadır. Eğitim süresince sarf
malzeme kullanılarak yürütülen uygulamalı dersler bu bölüm veya programların maliyetini
arttırmaktadır (Bilgiçli ve Çolaksel, 2019:41; Görkem ve Sevim, 2016:977). Eğitime ayrılan bütçe
arttıkça öğrencilerin, ailelerin ve sektörün beklentileri de artmaktadır. Aşçılık mesleğine birçok
anlam yükleyen öğrenciler mesleği kendilerini ifade etmede de kullanmaktadır. Mesleği
tanınırlığı, geniş bir alana sahip olması ve birçok sektörü içene alması iş bulma imkânlarını da
arttırmaktadır (Aydın, Görmüş ve Altıntop, 2014:38). Tüm bu bakış açısıyla mesleği tercih eden
öğrencilerin hayallerinin devamlılığını etkileyecek süreç ise iş yeri eğitimi olarak görülmektedir.
Bu eğitimi alan öğrencilerin sektörde tutunması, varlığını sürdürmesi ve aşçılığı meslek olarak
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görmesi öğrencilerin iş yerinde karşılaştıkları durumlarla da ilgili olabilmektedir. Sektörü ve iş
yerini tanıma evresi olarak da görülen iş yeri eğitimleri, ileride nitelikli işgücü olma potansiyeli
olan gençler mesleki yeterliliğe ulaşmak (Kaysi ve Gürol, 2017:269) için önemli bir süreçtir. Bu
sürecin profesyonel tesislerde ve bilinçli kişilerin gözetiminde yapılması aşçılık mesleğine gönül
vermiş ve tercih etmiş öğrencilerin meslekte kalıp/kalmama adına görüşlerini etkilemektedir.
Özellikle aşçılık eğitimi alan öğrencilerin çalışma hayatına adapte olma sürecini kapsayan iş yeri
eğitimleri bu açıdan büyük öneme sahiptir. Emek yoğun bir sektör olan hizmet sektöründe halen
kalifiye insan gücünün geçerli olması ve her alanda teknolojinin girememesi kaliteli iş gücü
yetiştirme adına verilen bu eğitimlerin ne kadar gerekli olduğunun göstergesidir (Atik, 2018:255).
Tüm veriler ışığında öğrenciler tarafından iş yerine yüklenen anlam artmakta ve gitmiş oldukları
işyerlerinde aldıkları eğitim ve sektör çalışanlarının tutumu öğrencilerin sektörü
benimseyip/benimsememesinde etkili olmaktadır (Günay ve Akıncı, 2017: 3). Eğitimli ve kalifiye
personel olarak görülen öğrencilerin turizm ve hizmet sektörüne kazandırılması (Köşker ve
Unur, 2017: 127) üzerine hazırlanmış olan eğitim modeli sektöre insan kaynağına yapılmış bir
yatırım olarak değerlendirilmelidir (Aymankuy ve Aymankuy 2013: 2). Belirli bir eğitimi alarak
mesleğe adım atmış olan öğrencilerin beklentileri de eğitimleri ile beraber artmaktadır. Tüketenin
insan ve üretenin insan olduğu bu sektörde farklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sorunları
çözmek ve müşteri memnuniyeti olarak geri dönüş almak tamamen iş yerlerinin bu olaylara bakış
açısı ve anlayış biçimine bağlı olmaktadır. Turizm sektörünün emek-yoğun oluşu (Yanardağ ve
Avcı, 2012: 42) beraberinde insanların çıktısı olan sorunları da getirmektedir. Toplum gözünde
itibarlı bir meslek olarak algılanan aşçılık mesleğinin (Yılmaz ve Tanrıverdi, 2017:10) geleceği
genç adaylarının sektörde devamlılığı için gerekli önlemlerin alınmasına bağlı olduğu
unutulmamalıdır. Alınacak önlemler sayesinde sektörde ki istihdam açığının kapatılması ve
nitelikli personelin sektörde devam etmesi sağlanabilecektir. Nitelikli ve yetişmiş personel
sayısının sektörde artışı ile hizmet anlamında seviyenin artacağı, ekonomik anlamda da katkı
sağlayacağı bilinmelidir. Tüm bu bilgiler ışığında gerçekleştirilen çalışma ile ilgili veriler ve
sonuçları paylaşılmıştır.

YÖNTEM
Araştırmalar gösterdi ki iş yeri eğitimine katılan öğrencilerin bir kısmının mutsuz olduğu ve
hatta eğitimini yarıda bıraktığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu çalışma ile işyeri eğitimi alan öğrencilerin
işletmelerde karşılaşabilecekleri muhtemel sorunları ve problemleri ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Bununla birlikte karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri üretmek
hedeflenmektedir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmıştır.
Anket oluşturulurken Akay, Uslu ve Sancar’ın (2018) yaptığı çalışmadan faydalanılmıştır.
Anketlerin verileri 09.08.2021/16.08.2021 tarihleri arasında sanal ortamda toplanmıştır.
Araştırmaya katılan katılımcılar Ön Lisans düzeyinde Aşçılık eğitimi gören öğrencilerden
oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 Bahar döneminde İş Yeri Eğitimine giden Isparta
Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı, Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık
programı ve Yalvaç Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri oluşturmaktadır. Söz
konusu programlar içerisinde bahsi geçen dönemde toplam 280 öğrenci İş Yeri Eğitimine
başvurmuştur. Belirlenen evrene ulaşma olanağı bulunmadığı için örneklem alınma yoluna
gidilmiştir. Aşağıda belirtilen formül örneklem hesabında kullanılmıştır (Yamane, 2001: 116-117).
𝑛=

𝑁. 𝑧². 𝑝. 𝑞
𝑁. 𝑑² + 𝑧². 𝑝. 𝑞

Formülde yer alan sembollerin anlamları:
N: Yığındaki birey sayısı
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n: Örneklemdeki birey sayısı
z: İstenilen güvenirlik düzeyi için standart normal dağılım tablo değeri
d: Duyarlılık
p: Yığında istenilen özelliği taşıyan bireylerin oranı (p+q=1)
Araştırmada örneklem yeterli sayısından fazla dönüş sağlanmıştır ve 184 anket araştırma
kapsamına alınmıştır.
Ankette beşli Likert ölçeğinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda ifadeler kesinlikle katılmıyorum,
katılmıyorum, ne katılıyorum ne katılmıyorum, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum şeklinde
oluşmaktadır. Veriler SPSS 21 İstatistik paket programında analiz edilmiştir. Yapılan analizlerin
güvenilirliğini saptamak için Cronbach Alpha testi uygulanmış ve Cronbach Alpha değeri “,955”
olarak tespit edilmiştir. Analizlerde kullanılacak yöntemin belirlenmesi adına normallik testi
uygulanmıştır. Skewness ve kurtosis (çarpıklık ve basıklık) değerleri -2 ile +2 arasında değer
aldığından dolayı değişkenlerin normal dağılım gösterdiği varsayılmış ve parametrik testler
uygulanmıştır (George ve Mallery, 2010). Bu testler içerisinde iki değişkenin karşılaştırıldığı
durumlar için “bağımsız örneklem t-test” (independent samples t-test) ve ikiden fazla değişkenin
karşılaştırıldığı durumlarda “tek yönlü varyans analizi” (One-way Anova) kullanılmıştır.
Yapılan istatistiklerde istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p > 0,05 kabul edilmiştir. Uygulanan
testlerde katılımcıların demografik özellikleri ile “iş sorunları” şeklinde adlandırılan ölçek
karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin eğitim süreçlerinin içerisinde çoğunlukla ilk kez iş yeri eğitimi
almaları, birçoğunun öncesinde tecrübesinin bulunmaması ve öğrenci beklentilerinin farklı
olması sebebiyle çeşitli sorunlarla karşılaşmaktalardır. Bu durum eğitimin bir süreci olan İş Yeri
Eğitimi sürecinden istenen sonucun alınamamasına ve çeşitli sorunların ortaya çıkmasına
sebebiyet vermektedir (Emir, Pelit ve Arslan, 2010). Ayrıca konu ile ilgili uzman görüşleri
alınarak bazı sorunlara ulaşılmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki hipotezler belirlenmiştir;
H1: Katılımcıların işyeri eğitim sorunlarını algılamalarında cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık
vardır.
H2: Katılımcıların işyeri eğitim sorunlarını algılamada daha önce sektörde çalışıp çalışmama
durumlarına göre anlamlı farklılık vardır.
H3: Katılımcıların işyeri eğitim sorunlarını algılamada mezun oldukları lise türüne göre anlamlı
farklılık vardır.

BULGULAR
Bu bölümde öğrencilerin işyeri eğitimi sırasında yaşadıkları problemlere dair bilgilerin
sonuçlarına yer verilmiştir. Ayrıca oluşturulan hipotezler kapsamında yapılan istatistiki verilere
de değinilmiştir. Elde edilen veriler uzman gözü ve farklı çalışmalar taranarak yorumlanmıştır.
Araştırmaya katılan katılımcılara ait demografik özellikler ile ilgili bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1’e göre katılımcıların %53,8’i kadınlardan, %46,2’si erkeklerden oluşmaktadır.
Katılımcıların %88,2 gibi büyük bir oranının yaş aralığı 19-22 olarak tespit edilmiştir.
Katılımcıların mutfak departmanları kapsamında dağılımları ise sıcak mutfak %26,6, soğuk
mutfak %22,8, pastane mutfağı %22,8, kasaphane %6,5, snack %2,2 ve diğer %19,0 (Asya mutfağı,
İtalyan mutfağı, Meksika mutfağı vb.) şeklindedir. Kazandıkları ücret açısından bakıldığında
%36,4 gibi bir çoğunluğun 2000-2499 TL arasından ücret aldıkları tespit edilmiştir. Katılımcıların
%39,1’inin daha önce bir sektör tecrübesi bulunurken %60,9’unun daha önce sektör tecrübesi
bulunmamaktadır. Mezun olunan lise türüne göre ise katılımcıların %41,3’ü teknik lise, %58,7’si
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sosyal lise mezunlarından oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu Akdeniz
bölgesini memleketi olarak belirtmiştir (%40,8).
Tablo 1. Katılımcıların Vermiş Oldukları Cevaplara Göre Demografik Özelliklerinin Dağılımları

Cinsiyet
Yaş

Mutfak Departmanı

Daha Önce Sektör
Tecrübesi

Aylık Gelir

Mezun Olunan Lise
Türü

Memleket

Erkek
Kadın
15-18
19-22
23 ve üzeri
Sıcak Mutfak
Soğuk Mutfak
Pastane Mutfağı
Kasaphane
Snack
Diğer
Evet
Hayır
500-999 TL
1000-1499 TL
1500-1999 TL
2000-2499 TL
2500-2999 TL
3000 TL ve üzeri
Teknik Lise
Sosyal Lise
Marmara B.
Ege B.
Akdeniz B.
İç Anadolu B.
Karadeniz B.
D. Anadolu B.
G. Doğu Anadolu B.

N
85
99
2
163
19
49
42
42
12
4
35
72
112
53
28
29
67
4
3
76
108
15
48
75
24
11
3
8

%
46,2
53,8
1,1
88,6
10,3
26,6
22,8
22,8
6,5
2,2
19,0
39,1
60,9
28,8
15,2
15,8
36,4
2,2
1,6
41,3
58,7
8,2
26,1
40,8
13,0
6,0
1,6
4,3

Araştırmaya katılan öğrencilerin iş yeri eğitimi sorunlarına verdikleri cevapların dağılımı ve
aritmetik ortalamalarına ait bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. Katılımcıların vermiş oldukları
cevaplara göre iş yeri eğitimi sırasında yaşanan sorunların az seviyede yaşandığı tespit edilmiştir.
Bu sorunlar az seviyede olsa da katılımcıların cevaplarına göre okul/üniversitedeki teorik
bilgilerin iş yeri eğitimi sırasında yararlı olmaması durumuna tüm ifadeler içerisinde yüksek
oranda katılım olmuştur. Diğer yüksek oranda katılım gerçekleşen sorunlar ise işletmede diğer
çalışanlar ve öğrencilere adil davranılmadığı ve işletmelerin öğrencilerin görüş ve önerilerini
dikkate almadığına dikkat çekilmiştir. İşletmelerde öğrenci konumunda değerlendirilen
bireylerin görüşlerinin alınmaması, dikkate değer görülmemesi işletme içinde öğrencilerin
kendilerini önemsiz hissetmelerine neden olmaktadır. Bu durum performans açısından
öğrencileri kötü etkilerken, meslekten soğumaya kadar gidebilmektedir.
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin İş Yeri Eğitimi Sorunlarına Verdikleri Cevapların Dağılımı ve Aritmetik Ortalamaları

İfadeler

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyoru
m

Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

İşyeri eğitimi yeri bulmakta zorluk
çekmedim.

25

13,6

13

7,1

40

21,7

21

11,4

85

46,2

İşyeri eğitimi süresi mesleki
becerilerimi geliştirmesi açısından
yeterliydi.

23

12,5

24

13,0

42

22,8

45

24,5

50

27,2

Okul / üniversitedeki teorik bilgiler
işyeri eğitimi esnasında yararlı oldu.

33

17,9

18

9,8

51

27,7

28

15,2

54

29,3

22

12,0

17

9,2

39

21,2

40

21,7

66

35,9

9

4,9

14

7,6

26

14,1

26

14,1

109

59,2

32

17,4

14

7,6

40

21,7

30

16,3

68

37,0

30

16,3

21

11,4

47

25,5

23

12,5

63

34,2

28

15,2

22

12,0

55

29,9

33

17,9

46

25,0

24

13,0

16

8,7

44

23,9

25

13,6

75

40,8

29

15,8

22

12,0

62

33,7

28

15,2

43

23,4

11

6,0

14

7,6

41

22,3

35

19,0

83

45,1

15

8,2

17

9,2

22

12,0

46

25,0

84

45,7

9

4,9

10

5,4

24

13,0

40

21,7

101

54,9

7

3,8

5

2,7

28

15,2

36

19,6

108

58,7

12

6,5

10

5,4

28

15,2

43

23,4

91

49,5

22

12,0

13

7,1

49

26,6

35

19,0

65

35,3

17

9,2

8

4,3

46

25,0

29

15,8

84

45,7

11

6,0

13

7,1

27

14,7

45

24,5

88

47,8

21

11,4

14

7,6

23

12,5

39

21,2

87

47,3

12

6,5

6

3,3

25

13,6

32

17,4

109

59,2

20

10,9

9

4,9

33

17,9

49

26,6

73

39,7

Çalıştığım işletmede öğrencilere
karşı herhangi önyargı yoktur.
İşyeri eğitimi dönemini mesleği
öğrenmenin bir parçası olarak
görüyorum.
İşletmede diğer çalışanlar ile
öğrencilere adil davranılmaktadır.
İşletmeler öğrencilerin görüş ve
önerilerini dikkate almaktadır.
Yaptığım işyeri eğitimi yabancı
dilimi geliştirmede yardımcı oldu.
İşyeri eğitimi yaptıktan sonra eğitim
aldığım bölüme olan ilgim arttı.
İşyeri eğitimi sonrasında turizme
bakış açımda olumlu gelişmeler
oldu.
Yaptığım işyeri eğitiminin
mezuniyet sonrası iş yaşamında
başarılı olmamda katkı
sağlayacağına inanıyorum
Yaptığım işyeri eğitimi mesleki
açıdan kendime olan güvenimi
arttırdı.
Yaptığım işyeri eğitimi iş yaşamını
tanımak açısından yararlı oldu.
İşyeri eğitimi süresince insan
ilişkileri ve müşteri-çalışan ilişkileri
konusunda deneyim kazandım.
Yaptığım işyeri eğitiminin iş bulma
imkânını arttıracağını
düşünüyorum.
İşletmeler, öğrencilerin işi
öğrenmeleri, bilgi ve beceri
kazanmaları için gerekli ortamı
hazırlamaktadır.
İşyeri eğitimi, bana yeni bilgi ve
beceri kazandırdı.
İşyeri eğitimi iş disiplini ve iş ahlakı
kazanmama yardımcı oldu.
İşletmenin lojman kapasitesi
yeterlidir.
Haftalık izinler düzenli
verilmektedir.
İşyeri eğitiminden sonra bu sektörde
çalışmayı tekrar isterim.
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Araştırmaya katılan öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde iş yeri eğitiminin öğrencileri
iş yaşamına hazırladığına, öğrencilerin deneyim kazanmasına yardımcı olduğuna dikkat
çekilmiştir. Bu veriden yola çıkarak 3+1 eğitim modelinin istenilen hedef doğrultusunda ilerlediği
görüşüne varılabilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin iş yeri eğitimini mesleki öğrenmenin
bir parçası olarak görmeleri ve çalıştıkları işletmelerde büyük bir oranda düzenli olarak haftalık
izinlerini kullanabildikleri tespit edilmiştir (Tablo 2).
Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre iş yeri eğitimi sorunlarının puanları Tablo
3’de verilmektedir. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre iş yeri eğitimi sorunları puanı ortalaması
erkeklerde 3,54±1,07 puan ve kadınlarda ise 3,90±0,80 puandır (Tablo 2). Araştırma sonuçlarına
göre erkek ve kadın öğrencilerin iş yeri eğitimi sorunları konusunda puanlarının farklılık
göstermesi kadın öğrencilerin iş yeri eğitiminde daha az sorunla karşılaştığını göstermektedir.
Elde edilen bu veri yapılan birçok çalışmada karşılaşılan kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığının
her alanda olmadığının göstergesi durumundadır (Keskin ve Kızılırmak, 2020:1212). Buna göre
H1 hipotezi kabul edilmiştir (p<0,05). Burada ortaya çıkan farklılığın işletmelerde erkek
öğrencilere kadın öğrencilerden daha fazla iş yükü yüklendiği, daha fazla yorucu işlerde
çalıştırıldığı gibi farklı yorumlar yapılabilir. Ayrıca Haddaji, Albors-Garrigós ve Garcia-Segovia
(2017) kadın şeflerin Michelin yıldızlı restoranları yönetmesi üzerine yapmış oldukları çalışmada
cinsiyet faktörünün kariyer başarısında öneminin olmadığını ortaya koymuşlardır. Ancak
ülkemizde cinsiyetlere yüklenen rollerin ve bakış açısının farklı olması çalışanlar arasında aynı
işi yapsalar bile algılarının aynı olmasında etkin konumdadır.
Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre İş Yeri Eğitim Sorunları Puanlarının Dağılımı
Cinsiyet
Erkek
Kadın

İş Yeri Eğitimi Sorunları
3,54±1,07
3,90±0,80

t

p

-2,551

,012

Araştırmaya katılan öğrencilerin daha önce sektör tecrübelerinin olup olmaması değişkenine
göre iş yeri eğitimi sorunlarının puanlarının dağılımı Tablo 4’de verilmiştir. Öğrencilerin daha
önce sektör tecrübesi olup olmaması değişkenine göre iş yeri eğitimi sorunlarının puan
ortalaması evet cevabını veren katılımcılar için 3,53±1,03 puan ve hayır cevabını veren
katılımcılar için 3,87±0,87 şeklinde tespit edilmiştir. Ortaya çıkan sonuç ile birlikte daha önce
sektör tecrübesine sahip olan katılımcıların daha fazla yıpranma yaşamalarından dolayı iş yeri
eğitimi sürecinde daha çok sorunla karşılaştıkları düşünülmektedir. Bir başka bakış açısından ise
daha önceden iş tecrübesi olan öğrencilerin yanlış veya yetersiz bilgiler edinmiş olmalarının ve
yanlış mesleki yönlendirmelere maruz kalmalarının hissedilen bu olaylar üzerinde etkin olduğu
düşünülmektedir. Bununla birlikte Traud (2016) yapmış olduğu çalışmasında mutfak alanındaki
eğitimlerin öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemede ve kariyerlerinde rehberlik edeceğini
belirtmiştir. Ayrıca hipotezlerden H2 hipotezi kabul edilmiştir (p<0,05).
Tablo 4. Katılımcıların Daha Önce Sektör Tecrübesi Olup Olmaması Değişkenine Göre İş Yeri
Eğitimi Sorunları Puanlarının Dağılımı
Daha Önce
Sektör Tecrübesi
Evet
Hayır

İş Yeri Eğitimi Sorunları

t

p

3,53±1,03
3,87±0,87

-2,259

,026
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Araştırmaya katılan öğrencilerin mezun oldukları lise türlerine göre iş yeri eğitimi sorunlarının
puanları Tablo 5’de verilmektedir. Katılımcıların mezun oldukları lise türlerine göre iş yeri
eğitimi sorunları puanı ortalaması teknik lise mezunları için 3,65±0,94 puan ve sosyal lise
mezunları için ise 3,80±0,95 puandır. Her iki lise türünden mezun olan öğrencilerin iş yeri eğitimi
sırasında yaşadıkları sorunlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.
Lise türleri farklı olsa da eğitim seviyelerinin birbirine yakın olması sebebiyle anlamlı bir fark
oluşmadığı yorumu yapılabilir. Bununla birlikte Deutscher ve Winther (2017) yaptıkları
çalışmada çalışanların performanslarının almış oldukları eğitimle bağlantılı olduğunu ortaya
koymuşlardır. Zopiatis, Theodosiou ve Constanti (2014) çalışmalarında mutfak eğitiminin
sektöre yeni profesyoneller yetiştirmede ve sektör başarısını artırmada etkili olduğunu tespit
etmişlerdir. Sonuç olarak H3 hipotezi reddedilmiştir (p<0,05).
Tablo 5. Katılımcıların Mezun Oldukları Lise Türlerine Göre İş Yeri Eğitimi Sorunları Puanlarının
Dağılımı
Mezun Olunan
Lise Türü
Teknik Lise
Sosyal Lise

İş Yeri Eğitimi Sorunları

t

p

3,65±0,94
3,80±0,95

-1,020

,309

Stajyerlik ya da işyeri eğitimi sırasında pek çok sorunla ya da problemle karşılaşılmaktadır. Staj
ya da işyeri eğitimi sırasında öğrencilerin maruz kaldıkları negatif turizm imajı ya da sektör imajı
sebebiyle öğrencilerin farklı sektörlere yönelmesi sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte
öğrencilerin ucuz iş gücü olarak görülmesi, staj yapan öğrencilerin uzmanlık alanlarının dışında
çalıştırılması gibi sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Beslenme, sığınma ve ulaşım, hijyen ve
güvenlik gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan sıkıntılar, staj ya da işyeri eğitimi
süresinin uzunluğu, adil olmayan çalışma ortamı uygulamaları, mobbing ve yabancı dil bilmeme
sonucu yaşanan anlaşmazlıklar staj ya da işyeri eğitimi sırasında öğrencilerin karşılaştıkları en
büyük sıkıntılar ya da problemler olarak dikkat çekmektedir (Büyük ve Akkuş, 2021). Tarmazi,
Jumain, Idris ve Tan (2017) yaptıkları çalışmada staj ya da işyeri eğitimi yapan öğrencilerin
motivasyonunu düşüren en önemli unsurların arasında çalışan-yönetici ilişkileri, ücret sistemi,
iletişim kopuklukları, koordinasyon eksiklikleri ve çok uzun saatleri olduğunu tespit etmiştir.
Baltescu (2016) yapmış olduğu çalışmasında öğrencilerin büyük kısmının staj ya da işyeri eğitimi
yaptığı dönemde aldıkları ücreti yetersiz bulduklarını tespit etmiştir. Yapılan araştırma
sonucunda ortaya çıkan bilgiler öğrencilerin işyeri eğitiminden sonra turizm sektörüne bakış
açılarında olumsuz düşüncelerin fazla olduğunu, tekrar sektörde çalışmak isteyenlerin sayısında
düşüş olduğunu ve işletmelerin işyeri eğitimi için çoğunlukla uygun ortamı hazırlamadıklarını
belirtmişlerdir. Buradan yola çıkarak turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin halen
stajyerlik konusuna gereken önemi vermediği ya da çevresel faktörler ile birlikte öğrencilerin
zihninde oluşan beklentilerin sektöre gittiklerinde elde etmiş oldukları tecrübelerle örtüşmediği
söylenebilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Dünya üzerinde hizmet üretimine katılan birçok meslek türünden ve bunların eğitim
süreçlerinden bahsetmek mümkündür. İnsanoğlunu anlık etkileyen ve sonuçlarının anlık
hissedildiği, çıktılarının anlık olarak yorumladığı meslekler arasında aşçılık mesleği
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gösterilebilmektedir. Önceki dönemlerde sadece usta-çırak ilişkisi ile aşçıların yetiştiği sistemin
yerini daha uzman bakış açısı ile donatılmış okullar almaktadır. Günümüzde en fazla aşçılık
eğitimi veren ön lisans programları bulunmakta ve iş yeri eğitimleri ile daha donanımlı öğrenciler
yetiştirilmek istenmektedir. Bu düşüncenin arkasında yatan temel nedenin sektöre katılım
sağlandıktan sonra öğrencilerin eğitim anlamında endüstriden yararlanamadığı ve çalışırken
bilgiler edinmeye çalıştığı bilinmektedir (Poultson, 2007: 414). Bu çalışma ile turizm sektörüne
kalifiye eleman olarak yetiştirilen ön lisans öğrencilerinin iş yeri eğitimlerinde karşılaştıkları
muhtemel ve onları meslek devamlılığı açısından etkilediği düşünülen sorunlar araştırılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular arasında aşçı adaylarına cinsiyet durumlarına göre sektörde
farklı davranıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Kadın öğrencilerin gittikleri iş yerinde daha az sorunla
karşılaştığı ancak erkek öğrencilerin ise çalıştığı alanların ağır olması ve ağır işlerin erkeklere
verilmesi nedeniyle daha fazla sorunlar yaşadığı sonucuna varılmıştır. Erkek öğrencilerin
yaşadığı sorunda mutfaklarda cinsiyet durumuna göre görev dağılımının yapılmasının bu
sonuçta etkili olduğu düşünülmektedir (Demir, 2011:267). Ayrıca mesleki anlamda iş bulmak için
bu tür okulları tercih eden öğrencilerin(Vezne ve Günbayı, 2019:934) daha başlama evresinde
ayrımcılıkla karşılaşması onları olumsuz etkilemektedir. Sakarya Üniversitesi turizm öğrencileri
üzerine yapılan benzer kapsamdaki araştırmada öğrencilerin işyerinde karşılaştığı olumlu veya
olumsuz davranışların öğrencilerin mesleğe olan bakışlarını etkilediği sonucuna varılmıştır
(Yıldırgan vd., 2016:101). Araştırmaya konu olan başka bir durum ise daha önceden sektörde
çalışıp/çalışmama durumunun işyerindeki sorunları algılamada etkili olduğudur. Ön lisans
eğitiminden önce yiyecek-içecek sektöründe çalışmış olan öğrencilerin mesleki görev ayrım ve
yetkilerini hakim olması iş yeri eğitimine gittiklerinde farklı görev verilmesi durumunu
kolaylıkla ayırt etmektedir. Sorumlulukları dışında görevlerin öğrencilere yaptırılmak istenmesi
sorunlara neden olmakta ve öğrencide meslek öğretme amacının dışına çıkıldığı hissiyatını
uyandırmaktadır. Benzer bir araştırmada da öğrencilere görevleri dışında iş verilmesinin
öğrencileri olumsuz etkilediği ve işten soğuttuğu sonucuna varılmıştır (Önal vd., 2017:53). Bu
durum aşçılığı meslek olarak seçen öğrencilerin hevesinin kırılmasına neden olmaktadır (Altınöz
vd., 2010:65). Oluşturulan son hipoteze göre mezun olunan lisenin sorunları farklı algılamada
etken olmadığı verisine ulaşılmıştır. Bu durum mesleki eğitime gelen öğrencilerin temel
seviyelerinin yakın oluşu ve program hakkında genel bilgiye sahip olmasının yattığı
düşünülmektedir. Ayrıca öğrenci pozisyonunda iş yerinde çalışmaya başlamanın her zaman
temel seviyede uygulanması ve iş yeri deneyimi olsa dahi öğrencilerin ayak işleri olarak tabir
edilen işlerde çalıştırılması sektörün temel sorunları olarak görülmektedir. Aslında öğrenci
odaklı yapılan işyeri eğitimlerinde işletme maliyetlerinin azaldığı ve verimin arttığı ulaşılan bir
diğer olumlu gelişme olmuştur. Bu durum işletmeye gelen alt elemanların katkısının ne derece
olumlu olduğunun göstergesi konumundadır (Serçek ve Cimar, 2019:58). Elde edilen tüm
verilerden yola çıkarak işyeri eğitimine katılan öğrencilerin sorunlarına azaltma ve gelecekte
sektörde çalışmalarını sağlamak noktasında katkı verecek önerilerde bulunulmuştur. Uzman
görüşüyle belirlenen öneriler ise;
•

Mesleki eğitim konusunda daha ciddi adımların atılması gerekmektedir.

•

İşyeri eğitiminde aşçılık mesleğini yapmaya aday kişilerin özellikle kadınların fiziksel
durumlarını öne sürmeden eşit iş yapmada çekimser olmaması mutfaklardaki kadınerkek cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.

•

İşyeri eğitimi öncesi okullarda verilen ön bilgilerin olağan meslek çalışma hayatını
yansıtması beklenmektedir.

•

Aşçılık eğitimi verilen okullarda güncel ve sektöre uygun eğitimlerin verilmesi
sağlanmalıdır.
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•

İşyeri eğitimine
unutulmamalıdır.

gelen

öğrencilerin

mesleği

öğrenme

aşamasında

olduğu

•

İşyeri eğitimine gelen öğrencilerin belirlenen alanları ile ilgili temel mutfak işlerin
verilmesi gerekmekte, öğrencilerin sadece getir-götür işlerini yapan çalışan konumuna
sokulmamalıdır.

•

Kişisel iletişim sorunu olan çalışanların yanına iş yeri eğitimine gelmiş öğrenciler
verilmemelidir.

•

Sektörde çalışan aşçıların daha işyeri eğitiminden önce okullara çağrılarak etkileşimi
sağlanmalıdır.

•

İşyeri eğitimine değer verecek işletmeler seçilmeli ve süreç desteklenmelidir.

•

Kitle iletişim araçlarında yayın yapan programlar ile öğrencilerin meslekte ki
beklentilerinin aynı olmadığı vurgulanmalı ve insan bakış açısına yön veren bu tür
programların kontrol edilmesi gerekmektedir.

•

İşyerimi eğitimi ile sektörde ki bağların oluşmasını sağlayan bu model ile öğrencilerin
sektöre olan ilgilerini arttırmak için hem eğitim camiası hem de hizmet sektörü çaba sarf
etmelidir.

•

İş yerlerinin eğitime gelen öğrencileri ucuz iş gücü görmeyi bırakıp onları geleceğin
mutfak çalışanları olarak görerek gelişimlerine katkı sağlamalı ve her işletme çalışanı aynı
zamanda eğitmen rolü olduğunu unutmamalıdır.

•

Sorunları çözmek için alınan kararların ulusal boyutta alınarak tüm turizm hizmeti sunan
işletmelere yansıtılması beklenmektedir.
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Öz
Bu araştırmada, 2008-2020 yılları arasında Türkiye'de medikal turizm üzerine yapılan 53 yüksek
lisans ve 11 doktora tezi incelenmiş ve medikal turizme yönelik akademik yaklaşımlar
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, daha yoğun çalışılan 2018-2020 yılları dahil edilerek lisansüstü
çalışmaların sınırlı olduğu noktalar ve nedenleri hakkında ipuçları elde edileceği
öngörülmektedir. Bu amaçla "doküman analizi" yöntemi kullanılarak Yükseköğretim Kurulu Tez
Merkezi veri tabanı "medikal turizm" anahtar kelimeleri ile taranmış ve tüm tezlerin içerikleri
bibliyometrik olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; 2018-2020 yılları arasında
hazırlanan tez sayısının diğer yıllarda yapılan tezlere göre daha fazla olduğu ve bu yıllar arasında
nitel ve nicel çalışmalar kadar karma çalışmalara da ağırlık verildiği görülmüştür. Ayrıca 20182020 yılları arasındaki çalışmaların gelecekte medikal turizm ile ilgili yeni çalışmalara rehberlik
edebilecek modeller ve yeni yöntemler açısından daha zengin içeriğe sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
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Abstract
In this research, 53 masters and 11 doctoral theses on medical tourism in Turkey between 20082020 years were investigated and the academic approaches to medical tourism were evaluated.
In this regard, hints are predicted to be obtained about the points where graduate studies are
limited and the reasons by including the years 2018-2020, which were studied more intensively.
For this purpose, using the "document analysis" method, the database of the Council of Higher
Education Thesis Center was scanned with the keywords "medical tourism" and the contents of
all the theses were analysis as bibliometrics. As a result of the research, it has been observed that
the number of theses prepared between 2018-2020 years is higher than the theses made in other
years, and mixed studies are given as much weight as qualitative and quantitative studies
between these years. In addition, it has been seen that the studies between 2018-2020 years have
richer content in models and new methods that they can guided for new studies on medical
tourism in the future.
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GİRİŞ
Sağlık turizmi; sağlıklı olmak amacıyla her türlü tedavi, girişim ve iyileştirme programlarını
içeren ayrıca sağlığın korunması, tedavi edilmesi ve yeniden kazanılması için yapılan konaklama,
seyahat ve sağlık hizmetlerinden yararlanılan bir turizm türüdür (Temizkan, 2015: 17). Sağlık
turizmi bünyesinde tedavi ve eğlence faaliyetleri birlikte yapılmaktadır (Dunets vd., 2020: 2215).
20. yy.’da gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek gelirli bireyler ileri sağlık hizmetleri sunan ülkeleri
ziyaret ederlerken, sonraki yıllarda bunun yerini gelişmiş ülkelerdeki orta gelirli bireyler kendi
ülkelerindeki kaliteli, uygun fiyatlı ve hızlı sağlık hizmetlerinden yararlanamadıkları için
gelişmekte olan ülkelere seyahat etmeyi tercih etmektedirler (Aydın ve Aydın, 2015: 3). Huzur
içinde yaşamak isteyen bireylerin arayışları sonucu ortaya çıkan sağlık turizmi kavramının
gelişmesine etki eden faktörler arasında; teknolojik ilerlemeler, sağlık hizmetlerinde yapılan
özelleştirme çabaları ve bunların yanı sıra bireylerin sağlıklı ve uzun yaşam beklentileri
bulunmaktadır (Tengilimoğlu ve Işık, 2013: 27). Bu bağlamda sağlık turizmi dört alt grupta
incelenmektedir (Tengilimoğlu, 2017:53). Bunlar; termal turizm (Deniz, 2016:313), SPA (Değer,
2020: 310) ve wellness turizmi (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2012: 36), ileri yaş (Tontuş, 2019: 11) ve
engelli turizmi (Baş ve Kılıç 2014: 71) ve medikal turizmdir.
Medikal turizm, bireylerin farklı ülkelere veya bölgelere sağlık hizmeti almak için yaptığı
seyahatlerdir (Connell, 2013: 2). Ayrıca medikal turizm, tıbbi müdahale yoluyla bireyin sağlığının
iyileştirilmesi veya eski hâline getirilmesi için kişinin doğal sağlık bakımı yetki alanı dışında
organize edilen seyahatler şeklinde de tanımlanmaktadır. Medikal turizmin sağlık turizminden
farkı; sağlık turizminin sağlık sistemi ile sınırlı olmasıdır (Carrera ve Bridges, 2006: 449). Medikal
turizm pazarları büyümeye ve çeşitlenmeye devam ettikçe politika yapıcıları ve sağlık sistemi
liderleri yapılacak çalışmalarla medikal turizmi desteklemeye devam edeceklerdir. (Beland ve
Zarzeczny, 2018: 2). Tıp alanındaki teknolojik gelişmeler, ulaşım giderlerinin azalması ve
pazarlama amacıyla sosyal medyanın da kullanılmaya başlanması, hastaların ikamet ettiği
bölgelerde hizmet veren hastanelerin dışında farklı yerlerden tedavi almalarını
kolaylaştırmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2017: 27). Medikal turistlerin ikamet ettikleri yerlerin
dışında tedavi almak istemelerinin nedenleri arasında, yurt içi maliyetlerin yüksek ve bekleme
sürelerinin fazla olması, sağlık hizmetlerinin kalitesi, çeşitliliği ve seçim yapabilme olanaklarının
bulunması, sigorta yetersizliği veya eksikliği, gizli kalma isteği, dil, din, normlar gibi faktörler
yer almaktadır (Taheri vd., 2021: 2). Son yirmi yılda, kök hücre tedavisi, kozmetik cerrahi, diş
hizmetleri, invaziv (girişimsel) tıbbi müdahaleler, ötenazi hizmetleri, nakil hizmetleri, üreme
hizmetleri gibi yeni hizmetler sunulması da medikal turizmin uluslararası boyuta ulaşmasına
katkı sağlamıştır (Lubowiecki-Vikuk ve Dryglas, 2019: 1257).
Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde medikal turizme olan ilgi ile birlikte bu alanın gelişmesine
yönelik yapılan sektörel çalışmalarda artış olduğu, bu eğilimin bilimsel alana da yansıdığı ve
yapılan akademik çalışma sayısında da dikkate değer bir artış meydana geldiği görülmektedir
(Akpolat ve Deniz, 2017: 123; Lovelock vd., 2018: 399; Tham, 2018: 29; Çolakoğlu vd., 2019: 136;
Demir vd., 2020: 19). Bu çalışmada, Türkiye’de yapılan medikal turizm konulu lisansüstü tezler
incelenerek ülkede medikal turizme dayalı akademik yaklaşımların lisansüstü çalışmalara
yansımasının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma; Türkiye’de medikal turizm temalı
lisansüstü tezlerin incelenmesi ile Türkiye’nin medikal turizm alanındaki gelişiminin takip
edilmesi, bu alandaki yeniliklerin belirlenmesi, yapılan çalışmalardaki eksikliklerin tespit edilip
bu gereksinimlere uygun konuların ortaya konması ve ilerleyen zamanlarda yapılacak akademik
çalışmalara temel arz etmesi açısından önemlidir.
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ALANYAZIN TARAMASI
Ulusal ve uluslararası alanda turizm, sağlık turizmi ve medikal turizm temelli bibliyometrik
çalışmalar değerlendirildiğinde medikal turizm ilişkili çalışmanın kısıtlı olduğu görülmüştür.
Yapılan inceleme sonucunda alanyazında tespit edilen çalışmalar aşağıda sunulmuştur.
Temizkan ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, 1991-2014 yılları arasında yayımlanan
makalelerin bibliyometrik analiz yöntemine göre incelemesi yapılmıştır. Türkçe akademik
dergilerde yayımlanmış 91 makale ile ISI Web Knowledge akademik veri tabanında yayımlanan
155 makale çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgularda; sağlık turizmine
yönelik çalışmaların 2000 yılından itibaren hız kazandığı, en fazla çalışmanın 2011 yılında
yapıldığı, mevcut çalışmayla benzer olarak kavramsal çalışmaların ağırlıkta olduğu, Türkçe
yayımlanan makalelerin “termal” alt başlığı içerdiğinin, İngilizce makalelerin ise “tıbbi tedavi”
alt başlığında yoğunlaştığının tespit edildiği belirtilmiştir (Temizkan vd., 2015: 394).
Çolakoğlu ve arkadaşlarının; Türkiye’de medikal turizm temalı 2008-2018 yılları arasında yazılan
lisansüstü tezleri araştırdığı çalışmada; Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden
“medikal turizm” anahtar kelimesi kullanılarak açık erişimli 31 tez bibliyometrik göstergeler
yönünden değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda; çalışmaların yapıldığı yıllar, bölgeler,
enstitü türleri ve tezleri denetleyen kişilerin unvanlarının yanı sıra, tezlerin sayfa sayısı, özet
bölümlerinin yapısı, lisansüstü düzeyleri, araştırma tasarımları, değerlendirildikleri örneklem
büyüklüğü ve medikal turizm ile ilişkili konular hakkında veriler elde edilmiştir. Bu verilerin,
son on yılda medikal turizm konusunun gelişimini göstermesi açısından ipuçları verebileceği ve
sonraki dönmelerde yapılacak tezler için yeni fikirler oluşturması adına araştırmacılara katkı
sağlayacağı öngörülmektedir (Çolakoğlu vd., 2019: 135).
2020 yılında Virani ve çalışma arkadaşları tarafından, medikal turizmde politika araştırması
konulu bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenen çalışmada, Web of Science (WoS) akademik
veri tabanından medikal turizm politikaları ile ilgili çalışmalar tespit edilmiş ve veriler VOS
viewer yazılımı ile analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde, medikal turizmle ilgili yapılmış
çalışmaların yalnızca küçük bir bölümünün politika konularını açıkça incelediği gösterilmiştir.
Bunlara ek olarak araştırmalarda, sağlık sistemi politikalarından ziyade, üreme ve organ nakli ile
ilişkili alanlardaki politikalar üzerinde durulduğu belirtilmiştir (Virani vd., 2020: 19).
2020 yılında Türkiye’de yapılan bir başka çalışmada 2000-2019 yılları arasında Web of Sciences
veri tabanından SSCI (Social Science Citation Index) atıf indeksinde taranan 494 makale
incelenmiştir. Makaleler incelenirken genel olarak hangi alt konu başlıkları üzerinde
yoğunlaşıldığı, yazar, referans ve dergi atıf ağı, anahtar kelime ağı, ülke ve kurum bağlantısı
konuları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde çalışmaların ağ haritasında en
fazla aranan anahtar kelimenin “Medical Tourism” olduğu belirtilmiştir. Referans olarak en çok
alıntı yapılan makalenin Connell’ in (2006) çalışması ve en çok atıf alan derginin “Tourism
Management” olduğu tespit edilmiştir. Bibliyografik eşleşme analizinde ise belge gücü ve
sayısına göre Jeremy Snyder önderlik ettiği belirtilmiştir. Bunlara ek olarak ülke ve kurum iş
birliğinde bağlantı gücü en yüksek ülkenin İngiltere ve kurumun ise Sejong Üniversitesi olduğu
belirlenmiştir (Doğan ve Doğan 2020: 561).
Akın tarafından yapılan çalışmada ise, Google Scholar ve Dergipark Akademik veritabanlarında
2015-2020 yılları arasında 102 makale incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde
makalelerin ilişkilendirilen konular, anahtar kelimeler ve yayımlandıkları dergilerin türleri
bakımından çeşitlilik gösterdiği, çok yazarlı makalelerin sayıca fazla olduğu ve disiplinler arası
işbirliğinin daha tercih edildiği belirtilmiştir (Akın, 2021: 2026).
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Campra ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, 1987-2020 yılları arasında medikal turizm
hakkında yayımlanan 459 makale değerlendirilmiştir. Çalışmalarda yer alan konular arasında
konaklama hizmetleri, yönetim, pazarlama ve medikal turizm seçimini etkileyen faktörlerde
yoğunlaşma olduğu saptanmıştır. Yapılan değerlendirme sonrasında çalışmaların, özellikle
ülkelerin sağlık sistemiyle ilgilendiği fakat medikal turizm planlamaları ve destinasyonlarında
maliyet etkinliğinin ve muhasebe konularının fazla tercih edilmediği ifade edilmiştir (Campra
vd., 2021: 1).
Medikal turizm konusunun bibliyometrik analiz yöntemiyle incelendiği bir başka çalışmada da;
1952-2020 yılları arasında yayımlanmış 1535 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgular
değerlendirildiğinde, algılanan değer ve destinasyon imajı kavramlarının en fazla ilgi uyandıran
konular olduğu belirtilmiştir. Araştırma 6 temel grupta toplanmış ve bu kategorilerin mevcut
çalışmayla yakın olarak pazarlama, ekonomik-politik, sosyal-kültürel, ahlaki, teknolojik ve idari
temaları içerdiği tespit edilmiştir. Destinasyon seçimlerinin kavramsal yönünü inceleyen
çalışmalarla karşılaştırıldığında belirtilen 6 temanın yeteri kadar incelenmediği görülmüştür
(Habibi vd., 2021: 1).
Yapılan alanyazın araştırması sonucunda; medikal turizm temalı bibliyometrik analiz
çalışmalarında genellikle makale çalışmaları değerlendirmeye alınmışken sadece Çolakoğlu ve
arkadaşlarının 2019 yılında yayınladığı “Türkiye’deki Medikal Turizm Tezlerinin Bibliyometrik
Profili” isimli bu çalışmada 2008-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü tez çalışmaları
değerlendirilmiştir. Çalışmada; tezlerin türü, araştırma teknikleri, özet, tezlerin yayımlanma
yılları, çalışılan üniversite ve enstitüler, çalışılan konular, örneklem sayıları ve çalışılan bölgeler
incelenmiştir. Yapılan ön değerlendirme sonucu Çolakoğlu ve arkadaşlarının (2019) yaptığı
çalışmadan farklı olarak on yıllık süreçte yapılan çalışma sayısından daha fazla tez çalışmasının
2018-2020 yılları arasında olduğunun ve bölgesel bazda daha geniş bir alanda bu çalışmaların
yapıldığının belirlenmesi; Çolakoğlu ve arkadaşlarının incelediği parametrelerde tezlerin
çalışılan konu alanı benzerlik ve farklılıkları, giriş, yöntem, veri analiz yöntemleri, sonuçtartışma-öneriler ve kaynakça bölümlerinin incelenmesinde eksiklikler olduğu görülmüştür. Bu
alandaki verilerin güncellenmesi ve daha ayrıntılı bir tarama yapılmasının Türkiye’de medikal
turizm kapsamında yapılan bilimsel çalışmaların yoğunlaştığı, kısıtlı kaldığı noktalar ve
nedenleri hakkında veriler elde edilmesine olanak sunacağı düşünülmüştür.

YÖNTEM
Bibliyometrik analiz yönteminin kullanıldığı çalışma sayısında 2000’li yıllardan sonra dikkate
değer bir artış olduğu görülmektedir (Polat vd., 2013: 274). Bibliyometrik analiz kullanılarak
yapılan çalışmalarda elde edilen veriler, bilim dallarında yaşanan gelişmeler ve geçirmiş
oldukları süreçler hakkında birçok bilgi vermesinin yanı sıra, geleceğe dönük çeşitli
değerlendirmeler yapılmasına imkân sunmaktadır (Şakar ve Cerit, 2013: 38). Bibliyometrik
analiz; belirli bir dönemde, bölgede ve alanda kişi veya kurum tarafından üretilen yayınları ve
bu yayınlar arasındaki ilişkileri sayısal olarak analiz eden bir yöntem şeklinde tanımlanmaktadır.
Bibliyometrik analiz; doküman incelemesi olarak içerik analizi ve sayısal analiz bağlamından da
nicel araştırma yöntemi olarak değerlendirilebilir (Evren ve Kozak, 2014: 67). Bibliyometrik analiz
uygulamaları çalışmalar ve çalışmaların yazarlarına ait çeşitli göstergelerin ortaya çıkarılmasında
oldukça önemlidir (Al, 2008: 265). İstatistiksel bibliyografya teriminin ilk olarak E. Wyndham
Hulme tarafından 1922'de Cambridge Üniversitesi’nde kullanıldığı bilinmektedir. Bibliyografya
terimi Hulme tarafından, bilim ve teknoloji süreçlerinin belgeleri saymak suretiyle aydınlatması
anlamında kullanmıştır (Pritchard, 1969: 348). Bibliyometri terimi ise ilk olarak 1969'da Alan
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Pritchard tarafından yazılı belgelerin çeşitli yönlerini ölçerek ve analiz ederek bilimsel iletişim
sürecini araştırmak için nicel yöntemlerin kullanıldığı yeni bir disiplini belirtmek için
kullanılmıştır (Roy ve Basak, 2013: 3). Bibliyometri ayrıca araştırmacıların incelediği alanlarda
ana temaların belirlenmesini sağlayarak, ilgili bilim dalının gelişimine de katkı sağlamaktadır
(Grant, 2000: 1108).
Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden “doküman analizi” yöntemi kullanılarak,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tez merkezi veri tabanından “medikal turizm” anahtar
kelimesi ile tarama yapılmış ve bu konu hakkında hazırlanmış tüm tezlerin belgelerine
ulaşılmıştır. Yayımlanan lisansüstü tezlerin içerikleri bibliyometrik açıdan titizlikle ve bütün
olarak değerlendirilip elde edilen sonuçlar istatistiksel verilerle desteklenerek incelenmiş ve
yorumlanmıştır. Araştırmada tezlerin özet, İngilizce özet, anahtar kelimeler, giriş, literatür
(alanyazın), metodoloji, analiz, sonuç ve öneriler bölümleri incelenmiştir. Bunun yanı sıra
çalışmada, yapılan lisansüstü tezlerinin çalışma konuları da değerlendirme kapsamına alınmıştır.

BULGULAR
Çalışmada; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tez merkezi veri tabanından “medikal turizm”
anahtar kelimesi ile yapılan tarama sonucunda toplam 64 tez olduğu belirlenmiş ve tezlerin
tümüne (açık erişimle) ulaşılmıştır. İncelenen tezlerin 53’ünün yüksek lisans, 11’inin ise doktora
tezi olduğu görülmüştür. Tezlerin yayımlanma yılları incelendiğinde 2008-2012 yılları arasında 5
adet, 2013-2017 yılları arasında 19 adet ve 2018-2020 yılları arasında 29 adet yüksek lisans tezinin
olduğu görülmüştür. 2008-2012 yılları arasında doktora tezinin bulunmadığı, 2013-2017 yılları
arasında 5 adet ve 2018-2020 yılları arasında ise 6 adet doktora tezinin yapıldığı belirlenmiştir.
Ayrıca, 2018 yılından sonra yapılan lisansüstü çalışma sayısında dikkate değer bir artış olduğu
ve medikal turizm konuları üzerine hazırlanan yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerine göre
sayıca fazla olduğu belirlenmiştir (bkz. Grafik 1). Yapılan bu tez çalışmalardan 64 adet lisansüstü
tezin 9 adedinin (2016 yılı 2 adet, 2018 yılı 2 adet, 2019 yılı 4 adet, 2020 yılı 1 adet) makale olarak,
1 adet tez çalışmasının ise hem makale hem de kitap (2016) olarak yayımlandığı tespit edilmiştir.
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Grafik 1. Lisansüstü Tez Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı
Çalışmada değerlendirilen lisansüstü tezlerin yoğunlaştığı konu başlıkları incelendiğinde,
mevcut durum tespiti değerlendirmesi altında: medikal turizmde hizmet kalitesi, hasta
memnuniyeti, rekabet stratejileri, kurum performansları ve örgütsel bağlılık; ekonomik
değerlendirme ve çözüm önerileri değerlendirilmesinde: medikal turizm hakkında ekonomik
teşvikler, dış ticaret ilişkileri, ekonomik politikalar ve medikal turizm geliri oluşturma,
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pazarlama değerlendirmesinde ise; medikal turizm pazarlaması, hizmet pazarlama karmasının
medikal turizme uyarlanması, örgütsel pazarlama ve motivasyonel davranışların tespiti ve
hizmet tedariki konularına yer verildiği belirlenmiştir (bkz. Tablo 1).

2018-2020

2013-2017

2008-2012

Tablo 1. Lisansüstü Tezlerin Konu İçeriğine Göre Dağılımı
Tez Konuları

Konu İçerikleri

Mevcut Durum
Tespiti (N=5)

Medikal Turizm Konuları Hakkında Mevcut Durum Tespiti ve
Çözüm Önerileri, Medikal Turizmin Gelişimi ve Geliştirilmesi,
Medikal Turist Memnuniyeti, Medikal Turizm Tercih Sebepleri

Mevcut Durum
Tespiti (N=13)

Medikal Turizm Hizmetleri, Medikal Turizmi Etkileyen Faktörler,
Medikal Turizm Hizmet Yeterliliği, Medikal Turizm Potansiyeli,
Medikal Turist Memnuniyeti, Medikal Turist Sadakati, Medikal
Turizm Algısı

Ekonomi(N=3)

Medikal Turizm Teşvikleri, Medikal Turizmin
Değerlendirmeleri, Önemi ve Çözüm Önerileri

Ekonomik

SWOT Analizi(N=2)

Medikal Turizmin Güçlü ve Zayıf Yönleri, Fırsatları ve Tehditleri
Açısından Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri

Pazarlama (N=4)

Medikal Turizmde Pazarlama ve Pazarlama Çalışmaları

Jeoloji (N=1)

Medikal Turizmde Sıcak Su Kaynakları ve Medikal Turizm
Açısından Değerlendirilmesi

Yönetim ve
Organizasyon (N=1)

Medikal Turizm Yönetimi ve Organizasyonu ve Yönetim Sorunları

Mevcut Durum
Tespiti (N=27)

Medikal Turizm Potansiyeli, Farkındalık, Güncel Sorunlar, Hizmet
Algıları ve Değerlendirmesi, Rekreasyon Planlaması, Müşteri
Tatmini, Tekrar Ziyaret, Destinasyon Seçimi, Rekabet Stratejileri,
Çalışan Memnuniyeti, Hasta Memnuniyeti

Ekonomi (N=1)

Türkiye’nin Medikal Turizmde Ekonomik Performansı ve Öneriler

SWOT Analizi
(N=2)

Medikal Turizmin Güçlü, Zayıf, Fırsatlar Ve Tehditler Açısından
Değerlendirilmesi Ve Çözüm Önerileri

Sosyal Medya ve
Web Siteleri (N=3)

Medikal Turizm Hakkında İnternet Sitelerinin İncelemesi

İnsan Kaynakları
(N=1)

Medikal Turizmde İnsan Kaynaklarının İncelenmesi, Tedariki ve
Önemi

Model ve Yöntem
(N=1)

Çalışmalarda Medikal Turizm Alanı Hakkında Model ve Yöntem

Her üç dönem içerisinde (2008-2012, 2013-2017, 2018-2020 yılları arası dönemler) yapılan tez
çalışmalarında medikal turizm konularının mevcut durumu irdelenirken, 2018-2020 yıllarında
yapılan çalışmalarda bu konu içeriğinin oldukça genişletilmiş olduğu görülmüştür. Ayrıca, 20132017 ve 2018-2020 yılları arasında ekonomi konu başlığı altında medikal turizmin ekonomik
değerlendirmeleri, önemi ve çözüm önerileri sunulurken, swot analizi ile medikal turizmin güçlü
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ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri açısından değerlendirilmesi yapılmış ve çözüm önerileri
sunulmuştur. Bunun dışında, ikinci dönemde pazarlama, jeoloji, yönetim ve organizasyon
konuları incelenirken, son dönemde sosyal medya ve web siteleri, insan kaynakları, medikal
turizm alanı hakkında model ve yöntem geliştirme konuları irdelenmiştir (bkz. Tablo 1).
Lisansüstü tez çalışmalarının yapıldığı coğrafik bölgelerin yıllara göre dağılımı
değerlendirildiğinde; her üç dönem içerisinde de (2008-2012, 2013-2017, 2018-2020 yılları arası
dönemler) sadece Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan üniversitelerde lisansüstü
tez çalışmalarının yapıldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra Akdeniz Bölgesinde tez çalışmalarının
yoğunlukla 2013-2018 yılları arasında yapıldığı belirlenmiştir. Ege Bölgesi ve Doğu Anadolu
Bölgelerinde tez çalışmalarının son iki dönemde benzer oranlarda yapıldığı görülmüştür (bkz.
Grafik 2).
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Grafik 2. Lisansüstü Tez Türlerinin Yıllara ve Coğrafik Bölgelere Göre Dağılımı
Coğrafik bölgeler ve şehir bazında, yapılan tezlerin dağılımı değerlendirildiğinde ise; her üç
dönemde de Marmara Bölgesi’nde İstanbul ve Balıkesir illerinde, İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara
ilinde tez çalışmalarının yapıldığı belirlenmiştir. 2018-2020 yılları arasında tez çalışması yapılan
iller arasına Marmara Bölgesinde Edirne ve Sakarya illerinin, İç Anadolu Bölgesinde Eskişehir,
Sivas ve Kayseri illerinin dâhil olduğu görülmüştür. Akdeniz Bölgesi’nde 2013-2017 ve 2018-2020
yıllarını kapsayan 2 dönem içerisinde sadece Isparta ilinin yer aldığı, bunun yanı sıra 2013-2017
yılları arasında Antalya, Kahramanmaraş ve Adana illerinde de tez çalışması yapıldığı
görülmüştür. Son iki dönem içerisinde Ege Bölgesi (İzmir ve Aydın) ve Doğu Anadolu
Bölgesi’nde (Erzurum ve Van) 2 ilde, Karadeniz Bölgesi’nde sadece bir ilde (Düzce) lisansüstü
tez çalışmasının yapıldığı; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise medikal turizm temalı lisansüstü
tez çalışmasının olmadığı belirlenmiştir (bkz. Grafik 3).
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Grafik 3. Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı Şehirlere ve Yıllara Göre Dağılımı
Ayrıca lisansüstü tez çalışmalarının yapıldığı üniversiteler arasında ilk sıralarda 4 adet tez
çalışması ile Akdeniz Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi; ikinci sırada 3 adet tez çalışması ile Beykent Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi,
Süleyman Demirel Üniversitesi; üçüncü sırada 2 adet tez çalışması ile Atatürk Üniversitesi,
Düzce Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Trakya Üniversitesi’nin yer aldığı görülmüştür.
Doktora tezlerinin ise ilk sırada Gazi Üniversitesi (2 adet) yer alırken bunu, Akdeniz Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Mersin
Üniversitesinin takip ettiği görülmektedir. Ayrıca, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’nde doktora tez çalışması bulunurken buna karşın yüksek
lisans tez çalışması bulunmadığı belirlenmiştir (bkz. Grafik 4).
Üniversiteler içerisinde hem yüksek lisans hem de doktora tezlerinin hazırlandığı enstitüler
arasında Sosyal Bilimler Enstitüsünün (36 adet yüksek lisans, 7 adet doktora tezi ) birinci sırada
yer aldığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (5 adet yüksek lisans, 1 adet doktora tezi), Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü (3 adet yüksek lisans ve 2 adet doktora tezi), İşletme Enstitüsü (2 adet yüksek lisans
tezi), Eğitim Bilimleri Enstitüsü (3 adet yüksek lisans tezi), Fen Bilimleri Enstitüsünün (birer adet
yüksek lisans ve doktora tezi) bu sıralamayı takip ettiği belirlenmiştir. Ayrıca, Atatürk Modern
Türk Tarihi Enstitüsü ve Bilişim Enstitüsünde de birer adet sadece doktora tezi yapıldığı
görülmüştür (bkz. Grafik 5).
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Grafik 4. Lisansüstü Tez Türlerinin Üniversitelere Göre Dağılımı
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Grafik 5. Lisansüstü Tez Türlerinin Enstitülere Göre Dağılımı
Tez çalışmalarının bölüm içerik yapılarının değerlendirilmesi aşamasında; sırasıyla tezlerin özet,
giriş, yöntem, bulgular, sonuç, kaynakça bölümleri ve düzenlenme şekilleri incelenmiştir.
Lisansüstü tezlerin özetlerine ilişkin veriler incelendiğinde; her üç dönem içerisinde yapılan
tezlerin özet bölümlerinde araştırmanın amacına ve yöntemine ortalama %70 oranında yer
verildiği, araştırmanın kapsam ve kısıtlarına tüm dönemlerde yer verilmiş olmakla birlikte
özellikle son dönemde (2018-2020 yılları arasında) daha fazla yer verildiği görülmüştür.
Araştırmanın evren ve örneklemi ise özet bölümlerinde son iki dönemde (2013-2020 yılları
arasında) daha fazla yer bulmuştur. Bulgulara ise, özellikle 2018-2020 yıları arasında yapılan
tezlerin özetlerinde büyük oranda (%76) yer verildiği görülmüştür. Türkçe özet bölümünün yanı
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sıra yüksek lisans tezlerinde İngilizce özet bölümüne yine ilk dönemlerde daha düşük oranlarda
yer verildiği, buna karşın son dönemde hemen hemen tüm tezlerde İngilizce özet bölümünün tez
bölümleri içerisinde yer aldığı görülmüştür. Doktora tezlerinin tamamına yakınında özet
bölümlerinde belirlenen tüm bibliyometrik parametrelerin (amaç, kapsam ve kısıtlar, yöntem,
evren, örneklem, bulgular, sonuç vb.) yer aldığı görülmüştür (bkz. Tablo 2).
Tablo 2. Tezlerin Özet Bölümlerinin Yapılarına İlişkin Veriler

2088-2020

27
(50,9)

-

3
(5,7)

2
(3,8)

5
(45,5)

6
(54,5)

-

Yöntemi

4
(7,5)

13
(24,5)

22
(41,5)

1
(1,9)

6
(11,3)

7
(13,2)

5
(45,5)

6
(54,5)

-

Kapsam ve
Kısıtları

2
(3,8)

11
(20,8)

23
(43,4)

3
(5,7)

8
(15,1)

6
(11,3)

5
(45,5)

5
(45,5)

1
(9,1)

Evren ve
Örneklemi

1
(1,9)

12
(22,6)

19
(35,8)

4
(7,5)

7
(13,2)

10
(18,9)

5
(41,7)

4
(41,7)

Bulguları

1
(1,9)

5
(9,4)

22
(41,5)

4
(7,5)

14
(26,4)

7
(13,2)

5
(45,5)

6
(54,5)

-

İngilizce Özeti

3
(5,7)

17
(32,1)

28
(52,8)

2
(3,8)

2
(3,8)

1
(1,9)

5
(45,5)

6
(54,5)

-

Anahtar
Kelimelerin
Uygunluğu

3
(5,7)

15
(28,3)

28
(52,8)

2
(3,8)

4
(7,5)

1
(1,9)

5
(45,5)

6
(54,5)

-

-

-

2018-2020

2013-2017

2008-2012

16
(30,2)

2018-2020

5
(9,4)

2013-2017

Amacı

Araştırmanın

2008-2012

Hayır (N%)

2018-2020

Evet (N%)

2013-2017

Hayır (N%)

2008-2012

Evet (N%)

Doktora

2008-2017

Yüksek Lisans

Parametreler

2
(16,7)

Tez çalışmalarının giriş bölümüne ilişkin veriler incelendiğinde ise, 2008-2012, 2013-2017 ve 20182020 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin tamamına yakınında (yaklaşık
%80 oranında) araştırmanın amacı (sadece bir tez hariç), konusu ve konu ile ilgili literatür
bilgisine yer verildiği, araştırmanın problem ve sınırlarının giriş bölümünde yer almasının ise
daha sınırlı olduğu görülmüştür. Özellikle 2013-2017 yıllarına arasında yapılan doktora
tezlerinin giriş bölümünde, araştırmanın sınırları bölümüne toplam 5 tezin sadece 2’sinde yer
verilmiştir. Araştırmanın önemini belirten bölümün 2013-2020 yıllarını kapsayan her iki
dönemde de yüksek lisans tezlerine göre doktora tezlerinde daha fazla yer bulduğu görülmüştür.
Dönemsel olarak lisansüstü tez çalışmalarının yöntem bölümleri yapısal düzenleme açısından
incelendiğinde araştırmanın amacı, önemi, kapsam ve kısıtları, yöntemi, evren ve örneklemi,
modeli ve hipotezleri hakkında bilgilere yer verilip verilmediği değerlendirilmiştir (bkz. Tablo 3).
Yapılan inceleme sonucunda; araştırma modellerine 2008-2020 yılları arasında yüksek lisans
tezinde yer verilmezken, 2013-2017 yılları arasında sadece 1 adet doktora tezinde yer verildiği
görülmüştür. Ayrıca, 2008-2017 yılları arasında yüksek lisans tezlerinde araştırma hipotezlerine
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yeterince değinilmediği tespit edilmiştir; 2008-2012 yılları arasındaki dönemde sadece 1 yüksek
lisans tezinde, 2013-2017 yılları arasındaki ikinci dönemde ise 19 yüksek lisans tezinden sadece
5’inde araştırma hipotezlerine yer verildiği görülmüştür.

Tablo 3. Tezlerin Yöntem Bölümlerinin Yapılarına İlişkin Veriler
Yüksek Lisans

2013-2017

2013-2017

2018-2020

2013-2017

2018-2020

Amacı

2
(3,8)

13
(24,5)

24
(45,3)

3
(5,7)

6
(11,3)

5
(9,4)

5
(45,5)

6
(54,5)

-

-

Önemi

2
(3,8)

13
(24,5)

22
(41,5)

3
(5,7)

6
(11,3)

7
(13,2)

5
(45,5)

6
(54,5)

-

-

Kapsam ve
Kısıtları

3
(5,7)

13
(24,5)

23
(43,4)

2
(3,8)

6
(11,3)

6
(11,3)

5
(45,5)

6
(54,5)

-

-

Yöntemi

3
(5,7)

14
(26,4)

25
(47,2)

2
(3,8)

5
(9,4)

4
(7,5)

5
(45,5)

6
(54,5)

-

-

Evren ve
Örneklemi

4
(7,5)

15
(28,3)

26
(49,1)

1
(1,9)

4
(7,5)

3
(5,7)

5
(45,5)

5
(45,5)

-

1
(9,1)

-

-

8
(15,1)

5
(9,4)

19
(35,8)

21
(39,6)

1
(9,1)

5
(45,5)

4
(36,
4)

1
(9,1)

1
(1,9)

5
(9,4)

19
(35,8)

4
(7,5)

14
(26,4)

10
(18,9)

3
(27,3)

4
(36,4)

2
(18,
2)

2
(18,2)

Araştırmanın

Modeli

Hipotezleri

2018-2020

2008-2012

Hayır (N %)

2018-2020

Evet (N %)

2013-2017

Hayır (N %)

2008-2012

Evet (N %)

Doktora

2008-2012

Parametreler

-

Bunun yanı sıra, 2013-2017 yılları arasında yapılmış doktora tezlerinde araştırma modellerine ve
bu araştırma modelleri dikkate alınarak oluşturulan hipotezlere yeterince yer verilmediği (20132017 yıllarında 5 doktora tezinden sadece 1’nde araştırma modeli, 5 doktora tezinden sadece
3’ünde araştırma hipotezlerine yer verilmiştir), araştırmaların yöntemi (metodoloji) kısımlarının
belirli bir düzene göre oluşturulmadığı ve ilerlemediği görülmüştür. 2018-2020 yılları arasında
yapılan doktora tezlerinin yöntem yapısında ise bu parametrelere tüm tezlerin büyük bir
bölümünde (6 tezin sadece 1’inde araştırma modeli, sadece 2’sinde araştırma hipotezleri
hakkında bilgi bulunmamaktadır) (bkz. Tablo 3) yer verilmiştir.
İncelenen tez çalışmalarının yöntem bölümünün yapısal düzeni içerisindeki örneklem grupları
ve büyüklüklerine ait veriler değerlendirildiğinde; hastane yöneticileri, sağlık personelleri
(hekim, hemşire, sağlık çalışanı), hastalar ve daha küçük grupların olduğu görülmüştür. Bu
küçük gruplar arasında ise akademisyen, vali yardımcısı, medikal turizm paydaşları, girişimci,
medikal asistan, seyahat acentesi yetkilileri, sağlık turizmi yöneticileri, saç ekim merkezi
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çalışanlarının olduğu belirlenmiştir. 2013-2017 yılları arasında yapılan tez çalışmalarında 20082012 yıllarına göre hastane yöneticileri, sağlık personelleri, hastalar ve diğer gruplarla yapılan
çalışmaların sayısında artış olduğu görülmüştür. 2018-2020 yılları arasında ise bir önceki döneme
göre tez sayılarında artış olmasına rağmen hastane yöneticileriyle yapılan çalışmaların sayısında
göreceli olarak bir azalma olduğu belirlenmiştir.
Son dönemde yapılan lisansüstü tez çalışmalarında örneklem olarak; sağlık müdürlüğü
yöneticileri, saç ekim merkezi çalışanları, alanında uzman kişiler (medikal turizm uzmanları,
ekonomistler, girişimciler, çeşitli kurum yöneticileri vb.), sağlık tesisleri çalışanlarının
değerlendirildiği görülmüştür. Ayrıca son iki dönem içerisinde yapılan çalışmaların örneklem
büyüklüklerinde dikkate değer oranlarda artış olduğu görülmüştür (bkz. Grafik.6). Bu bağlamda,
2018-2020 yıllarında Türkiye’ye gelen hasta sayılarında diğer yıllara oranla artış olduğu, ayrıca
sağlık turizmi alanı ile ilgili farklı sektörlerdeki bireylerin ve sağlık personellerinin görüşlerinin
daha fazla dikkate alındığı düşünülmektedir.
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Grafik 6. Tezlerin Örneklem Grupları ve Büyüklüğüne İlişkin Veriler

Tezlerin veri analiz yöntemlerini değerlendirmeye yönelik yapılan inceleme sonucunda; dönem
ayırt etmeksizin yüksek lisans tezlerinin %79,2’inde ve doktora tezlerinin %90,9’unda veri
toplama aracının belirtildiği ve yüksek lisans tezlerinin %43,4’ünde ve doktora tezlerinin
%63,6’sında ölçek ve kaynakların belirtildiği görülmüştür. Ayrıca 2 adet yüksek lisans, 3 adet
doktora tezinde nitel ve nicel (karma) araştırmaların birlikte çalışıldığı görülmüştür. Yapılan tüm
tez çalışmalarında araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yönteminin daha fazla kullanıldığı
belirlenmiştir (bkz. Tablo 4). 2008-2012 yılları arasında yüksek lisans tezlerinde 1 adet nitel 4 adet
nicel çalışma, 2013-2017 yılları arasında 10 adet nitel 8 adet nicel ve 1 adet karma, 2018-2020 yılları
arasında ise 9 adet nitel 19 adet nicel ve 1 adet karma çalışma bulunduğu görülmüştür. Doktora
tezleri incelendiğinde 2013-2017 yılları arasında 3 adet nitel, 2 adet nicel ve 2018-2020 yılları
arasında 1 adet nitel, 2 adet nicel, 3 adet karma çalışma olduğu görülmüştür. Ayrıca, 2008-2012
ve 2018-2020 yılları arasında yüksek lisans tezlerinde nicel çalışmalara ağırlık verildiği, 2013-2017
yılları arasında ise nitel ve nicel çalışmaların sayısının birbirine yakın olduğu görülmüştür. 20132017 yılları arasında doktora tezlerinde nitel veya nicel çalışma tercih edildiği, 2018-2020 yılları
arasında ise karma çalışmalara da nitel ve nicel çalışmalar kadar ağırlık verildiği görülmüştür.
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Nitel veri analizi teknikleri arasında görüşme, doküman incelemesi ve gözlem tekniği
kullanıldığı, nicel veri analizi tekniklerinden ise durum çalışması tekniği kuram oluşturma
tekniği kullanıldığı görülmüştür. Yüksek lisans tezlerinde görüşme tekniği, doktora tezlerinde
doküman incelemesi tekniğinin daha fazla kullanıldığı, bunun yanı sıra her iki tez türünde de
durum çalışmasının daha fazla yer bulduğu görülmüştür (bkz. Tablo 4). Ayrıca nitel ve nicel
çalışmaların analizlerinde SPSS, Amos, Maxqda, Super Decisions programlarının daha fazla
tercih edildiği görülmüştür.

Tablo 4. Tezlerin Veri Analiz Yöntemlerine İlişkin Bulguları

Tezlerin Veri Analiz Yöntemleri

Yüksek Lisans
Evet (N%)

Hayır (N%)

Doktora
Evet (N%)

Hayır (N%)

Veri Toplama Aracı

42 (79,2)

11 (20,8)

10 (90,9)

1 (9,1)

Ölçek ve Kaynaklar

23 (43,4)

30 (56,6)

7 (63,6)

4 (36,4)

2

3

Nitel

18

3

Nicel

33

5

Görüşme

9

2

Doküman İncelemesi

3

3

Gözlem

1

1

Durum Çalışması

33

5

Kuram Oluşturma

-

1

Araştırmanın Nitel ve Nitel
Veri Analizlerine İlişkin
Yöntemler

Nitel ve Nicel (Karma)

Bu çalışmada incelenen tezlerin sonuç, tartışma ve öneriler bölümüne ait elde edilen bulgulara
göre; 2018-2020 yılları arasında 29 adet yüksek lisans tezinin 26’sında analiz sonuçlarına yer
verildiği, 27’sinde yapılan yorumların veri analizine uygun olduğu, 13’ünde bulguların
literatürle desteklendiği ve 28’inde önerilerin sunulduğu gözlemlenmiştir (bkz. Tablo 5). Ayrıca
2018-2020 yılları arasında 6 doktora tezinin tamamında analiz sonuçlarına yer verildiği,
yorumların veri analizlerine uygun olduğu ve önerilerin sunulduğu gözlemlenmiştir. Bunun
yanı sıra; 4 doktora tezinde bulguların literatürle desteklendiği görülmüştür (bkz. Tablo 5).
Tezlerin bu bölümünde belirlenen kriterlere uygun bir şekilde çalışıldığı düşünülmekle birlikte
tezlerde literatür desteğinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, incelenen tezlerde
genel olarak turizm faaliyetlerinin değerlendirilmesinde eksiklikler olduğu; turizm
faaliyetlerinin medikal tedavilerle ne ölçüde tamamlandığı veya nasıl tamamlanabileceği
hakkında detaylı bilgilere yer verilmediği anlaşılmıştır.
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Tablo 5. Tezlerin Sonuç Tartışma ve Öneriler Bölümüne İlişkin Veriler
Yüksek Lisans

Doktora

Evet (N%)

Hayır (N%)

Evet (N%)

Hayır (N%)

2008-2012

2013-2017

2018-2020

2008-2012

2013-2017

2018-2020

2013-2017

2018-2020

2013-2017

2018-2020

Parametreler

Analiz Sonuçlarına
Yer Verilmiştir

4
(7,5)

14
(26,4)

26
(49,1)

1
(1,9)

5
(9,4)

3
(5,7)

5
(45,5)

6
(54,5)

-

-

Yapılan Yorumlar
Veri Analizlerine
Uygundur

4
(7,5)

16
(30,2)

27
(50,9)

1
(1,9)

3
(5,7)

2
(3,8)

5
(45,5)

6
(54,5)

-

-

Bulgular Literatürle
Desteklenmiştir

1
(1,9)

3
(5,7)

13
(24,5)

4
(7,5)

16
(30,2)

16
(30,2)

3
(27,3)

4
(36,4)

2
(18,2)

2
(18,2)

Öneriler
Sunulmuştur

5
(9,4)

18
(34,0)

-

-

1
(1,9)

1
(1,9)

5
(45,5)

6
(54,5)

-

-

Tezlerin kaynakça bölümüne ilişkin veriler incelendiğinde ise, 2008-2012, 2013-2017 ve 2018-2020
yılları arasında hazırlanan lisansüstü tezlerde yapılan atıflara ve kaynakçaların hazırlanmasına
azami derecede dikkat edildiği görülmüştür.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada, medikal turizm temalı ulusal yüksek lisans ve doktora tezlerinin bibliyografik
analizi kapsamında; tezlerin türü, yılı, yapıldığı coğrafik bölge, üniversite ve enstitü, çalışılan
konu içeriği, özet bölümü ve ana metin içerisinde giriş, yöntem (örneklem büyüklüğü, veri analiz
yöntemleri vb), bulgular, tartışma-sonuç ve kaynakça bölümlerinin yapısal düzenleme şekilleri
ve içerikleri belirlenen kriterlere göre incelenerek değerlendirilmiştir. Çalışmada 2013-2020 yılları
arasında özellikle 2018 yılından sonra lisansüstü tez sayısında artış olduğu belirlenmiş ve bu
artışta; medikal turizmin ülkemizde değerlendirilebilir ölçütlere gelmesinin ve bu alanda çeşitli
kaynaklardan elde edilen istatistikî verilere ulaşılabilir olmasının etkili olabileceği
düşünülmüştür. Yapılan tez çalışmalarının nicel ve niteliksel düzeyde artış göstermesi bilimsel
alana katkı sağlamasının beraberinde medikal turizm sektörüne de yol göstereceği
düşünülmektedir.
Tez çalışmalarında incelenen konu başlıklarında ilk yıllarda medikal turizminin gelişimi ve
geliştirilmesi, medikal turist memnuniyeti ve medikal turizmin tercih sebeplerinin yer aldığı,
daha sonraki yıllarda medikal turizm pazarlamasında internet ve sosyal medyanın, insan
kaynakları ve personel tedarikinin öneminin giderek ön plana çıktığı ve ilerleyen zamanlarda da
medikal turizm hakkında yapılacak çalışmalara öncü olabilecek model ve yeni yöntemlerin
geliştirilmesine yönelik daha zengin bir içeriğin oluştuğu belirlenmiştir. Konu başlığında
yaşanan bu değişim ve çeşitliliğin sektörde meydana gelen değişim ve gelişmelerin akademik
alanda yaptığı yansımadan kaynaklandığı düşünülmektedir. İncelenen konu, tür ve sayısının
artması ile birlikte alanda eksik kalan noktaların neler olduğu, ne tür girişimlerde bulunularak
bu eksikliklerin giderilebileceği konularına cevap bulunabileceği düşünülmektedir.
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Çalışmada lisansüstü tez çalışmalarında, özellikle Marmara (İstanbul ve Balıkesir), İç Anadolu
(Ankara) ve Akdeniz Bölgelerinde (Antalya) yer alan iller ve bu illerde faaliyet gösteren
üniversitelerin ilk sıralarda yer aldığı belirlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de medikal turizm
aktiviteleri değerlendirildiğinde; gerek ülke içerisinde gerekse ülke dışından talep yaratan
medikal işlemlerin yapıldığı işletmelerin (hastaneler, özel klinikler gibi) ve uzman ekiplerin
bulunmasının yanı sıra ulaşım, konaklama, eğlence imkân ve seçenekleri sunan şehirler ve
bulundukları bölgeler akademik çalışmalar için gerekli verilerin elde edilmesine de olanak
sağlayacağından dolayı, belirlenen bölgelerde, şehirlerde ve burada bulunan üniversitelerde
yapılan lisansüstü tez sayısının fazla olması beklenen bir sonuç olarak görülmektedir. Ayrıca,
Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde medikal turizm çalışmalarının
yeterli sayıda olmadığı tespit edilmiştir. Bu bölgelerdeki üniversitelerin tez çalışmalarında
lisansüstü öğrencilere medikal turizm konusunun özendirilmesi ve bu konu hakkında daha fazla
çalışmaya yönlendirilmesinin bölgelerin medikal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve
geliştirilmesi için önemli olduğu düşünülmektedir.
Enstitü bazında yapılan değerlendirmede Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ön planda
olduğu, bunun nedeninin; medikal turizmin disiplinler arası bir konu olarak
değerlendirilmesinden kaynaklandığı düşünülmüştür. Bu yaklaşımın medikal turizm
konularının farklı bilimsel bakış açıları tarafından irdelenmesine ve alana niteliksel katkılar
sunmasına neden olacağı düşünülmektedir.
Tezlerin yapısal içerik düzenlemeleri değerlendirildiğinde, çalışma evreni, örneklemi ve
araştırma bulguları gibi parametrelerin eksikliği gözlemlenmiştir. Tezlerin özetleri,
araştırmacılara çalışmalar hakkında ipuçları veren bölümlerdir. Araştırmanın ilgi uyandırması
açısından tam metni yansıtan bölümlerin kısa versiyonlarını sunması gerektiği düşünülmektedir.
Tezlerin yöntem bölümlerinde ise, araştırma modeli ve hipotez içeriklerine yeteri kadar yer
verilmediği görülmüştür. Daha sonraki yıllarda yapılacak olan çalışmalarda araştırmanın analiz
iskeletinin oluşturulması ve bu temel üzerinden hareket edilebilmesi için araştırma modeli ve
hipotezlerine daha fazla yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, son yıllarda karma
çalışmalara da nitel ve nicel çalışmalar kadar ağırlık verildiği görülmüştür. Bu durumu ortaya
çıkaran nedenler arasında; Türkiye’de son yıllarda medikal turizm alanında yatırımın artması ve
girişimcilerin medikal turizme yönlenmesinden dolayı Türkiye ile birlikte diğer ülkelerin
(Hindistan, Malezya, Tayland, Singapur) mevcut durumlarının incelenmesi ve kıyaslanması ile
ilgili çalışmalar yapılması, istatistikî ve ekonomik verilerin incelenmesi ve karşılaştırılmasının
yer aldığı düşünülmüştür. Tezlerin veri analiz yöntemleri incelendiğinde, ölçeklerin hangi
çalışmalardan alındığı ve kimler tarafından geliştirildiğinin eksik olarak belirtildiği görülmüştür.
Ölçek ve kaynaklara atıfta bulunulmasına dikkat edilmesinin akademik etik kuralları dâhilinde
daha uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, örneklem sayılarının yerli ve yabancı turistler,
sağlık personeli, hastalar ve hastane yöneticileri üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Tezlerin
örneklemleri belirlenirken Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bakanlığa bağlı birimler, sağlık turizmi
yöneticileri, akademisyenler, seyahat acenteleri çalışanları ve yöneticileri ile çalışmaların
çeşitlendirilmesinin medikal turizm temalı lisansüstü tezlerin ve dolayısıyla ülkemizdeki
medikal turizm faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra
çalışmalarda medikal turizm alanında akademisyenlerin fikirlerine çok az yer verildiği ve daha
fazla akademisyenin görüşlerine başvurulmasının medikal turizmin gelişimi açısından daha
faydalı olabileceği öngörülmüştür. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan çalışmaların
reklam ve tanıtım faaliyetlerinin arttırılarak medikal turizm bilincinin ve katkısının artabileceği
öngörülebilir.

2588

Fatih SARIKAYA ve Meral YILMAZ

Tezlerin sonuç, tartışma ve öneriler bölümlerine ilişkin parametreler değerlendirildiğinde
çalışmaların literatür ile desteklenmesinde, turizm faaliyetlerinin değerlendirilmesinde ve
öneriler sunulmasında eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Bu bölüm içerisinde daha önce yapılmış
çalışmaların sonuçları ile karşılaştırmalar yapılmasının hem literatür eksikliğinin giderilmesini
hem de çalışmaların benzerliklerinin ve farklılıklarının tespitini sağlayacak böylece sonraki
yıllarda yapılacak çalışmalara da yol göstereceği öngörülmektedir.
Çalışma sonucunda, belirlenen bibliyometrik parametreler çerçevesinde Çolakoğlu ve
arkadaşlarının yaptığı (2019) çalışmada incelenen 2008-2018 yılları arasında yapılmış ulusal
lisansüstü tez çalışmalarının yanı sıra 2018-2020 yılları arasındaki tez çalışmalarının eklenmesi
ile daha fazla veri elde edilmiş ve bu alanda yapılan çalışmaların nitelik ve nicelik kriterlerindeki
değişimler hakkında daha fazla bilgiye ulaşılmıştır. Bu çalışmanın, sonraki yıllarda yapılacak
medikal turizm temalı araştırma ve çalışmalara rehberlik niteliği taşıyacağı ve medikal turizm
alanyazınının gelişmesine katkı sunacağı düşünülmektedir. İleriki yıllarda yapılacak
çalışmalarda daha fazla veriye ulaşılması adına, bu çalışmada değerlendirmeye alınan
bibliyometrik parametre sayısı artırılabilir, tez çalışmalarının yanı sıra araştırma makaleleri,
kongre ve sempozyum bildirileri dahil edilebilir ve ayrıca karşılaştırma yapabilmek adına ulusal
çalışmaların yanı sıra uluslararası çalışmalar da değerlendirmeye alınabileceği düşünülmektedir.
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Öz
Bu araştırmanın temel amacı; profesyonel şef adaylarının meslek yaşamlarına ilişkin olası
benliklerinin tespit edilmesidir. Belirlenen bu amaç doğrultusunda metafor yorumlamaya
başvurulmuş ve metafor analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini; TR21 Trakya
Bölgesi’nde bulunan üniversitelerdeki aşçılık ön lisans ile gastronomi ve mutfak sanatları lisans
programına kayıtlı öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan her bir öğrenciden gelecekte
olmayı umdukları ve olmaktan korktukları profesyonel şeflere ilişkin bir metafor üretmeleri ve
bunların nedenlerini belirtmeleri istenmiştir. Araştırmanın verileri 2019 Ekim-Aralık ayları
arasında 235 öğrencinden elde edilmiştir. Ancak verileri değerlendirme sürecinde; eksik ya da
hatalı doldurulmuş 11 form elenmiş ve 224 form üzerinden araştırma analizleri
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler sonucunda; umulan benliklere yönelik 32,
korkulan benliklere yönelik 38 olmak üzere toplam 70 metafor üretildiği tespit edilmiştir. Bu
metaforlar, ortak özellikleri göz önünde bulundurularak belirli kategoriler altında toplanmıştır.
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GİRİŞ
Benlik kavramının son yıllarda üzerinde en çok durulan psikoloji kavramlarından biri olduğu
ifade edilmektedir (Özen ve Gülaçtı, 2010: 22). Benlik kavramı; geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki
kimlikleri bünyesinde barındıran çok yönlü bilişsel bir yapıya sahip olma özelliği taşımaktadır
(Oyserman ve Destin, 2010: 1004). Nitekim yıllar içinde yapılan araştırmalarda da benlik
kavramının birçok farklı yönünün tespit edildiği ve farklı tanımlarının yapıldığı görülmektedir
(Higgins, 1987: 320). Araştırmaların temel odak noktasına bakıldığında; benlik süreçlerinin
duygusal ve motivasyonel yönleri olduğu dikkat çekmektedir. Markus ve Nurius ise (1986) Olası
Benlikler Kuramı’nı tanıtarak benliğin motivasyonel yönlerine önemli ölçüde katkı
sağlamışlardır (Çağlar, Mirici ve Erten, 2020: 327).
Olası Benlikler Kuramı, bireyleri kim oldukları ve kim olmak istedikleri hakkında düşünmeye
teşvik ederek kimlik gelişimi için bir temel oluşturmaktadır (Çetin ve Eren, 2019: 425). Olası
benlikler gerçekleştirilecek eylemler için teşvik edici niteliğe sahip, son derece kişiselleştirilmiş
umulan ve korkulan benlik imgeleri olarak ifade edilmektedir (Hoppman vd., 2007: 104; Perry ve
Vance, 2010: 257; Pontinen, Medvene ve Gersenkorn, 2019: 202). Bu imgeler; hangi hedefler
üzerinde çalışılacağı, nerede ve ne zaman çaba harcanacağı, nelerden kaçınılacağı, nelere
direnileceği, nelerden vazgeçileceği vb. gibi konulara rehberlik etmektedir. Bu anlamda olası
benliklerin, bireylerin seçim süreçlerinde rehber olarak kabul edilebileceğini söylemek
mümkündür (Smith ve Freund, 2002: 492).
Bireyler; mesleki, akademik, kişilik, sosyal, fiziksel aktivite vb. gibi birçok alanla ilgili olası
benliğe sahip olmaktadır (Beier, Miller ve Wang, 2012: 966; Strachan vd., 2017: 158; Mireles-Rios
ve Roshandel, 2020: 2). Ancak erken yetişkinlik dönemindeki gençler için en önemli olanlardan
birinin mesleğe ilişkin olası benlik olduğu ifade edilmektedir (Pisarik ve Shoffner, 2009: 308).
Mesleğe ilişkin olası benlikler; bireylerin icra etmeyi düşündükleri mesleklere dair
potansiyellerinin farkına varması, seçenekleri keşfetmesi, üretken olması ve geleceğe ilişkin
düşüncelerini hayata geçirmek için planlar formüle etmesine yardımcı olmak için
kullanılabilmektedir (Pavulens, 2013: 221). Bu noktada olası benlikler, bireylerin meslek
yaşamlarına dair beklenti, umut ve kaygılarını belirleme açından önem arz etmektedir (Güdül ve
Dalioğlu, 2017). Aynı zamanda genç bireyler olası benliklerini keşfettikten sonra kariyer
hedeflerini belirleyip bu hedefe yönelik çalışırken kimliklerini de inşa etmektedirler (Kerpelman
ve Pittman, 2001: 491; Pizzolato, 2007: 202). Buradan hareketle bu araştırmada profesyonel şef
adaylarının meslek yaşamlarına ilişkin olası benliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Benlik en genel ifadeyle; bireyin kendini algılaması şeklinde tanımlanmaktadır (Meyvacıoğlu,
1983: 1) ve hedef belirleme, öz düzenleme vb. gibi motivasyonel süreçler üzerinde önemli bir
etkisi bulunmaktadır (Beier vd., 2012: 966). Benlik; bireyin kendi ile ilgili algılamalarının, sosyal
rollerinin, geçmiş yaşamının ve gelecek ile ilgili hedeflerinin onun zihninde temsil edilmesi
şeklinde ifade edilmektedir (Aydın, 1996: 41). McAdams (2017) benliği tanımlarken; bireyin bir
zamanlar kim olduğu, şimdi kim olduğu ve kim olmak istediğinin bir anlatısı olduğuna dikkat
çekmektedir (McAdams, 2017: 34).
Benlik kavramının anlaşılmasında geçmiş, şimdiki ve gelecekteki benlikler önemli sayılmasına
rağmen, gelecek ya da olası benliklere odaklanılması “Olası Benlikler Kuramı” sayesinde ortaya
çıkmıştır (Oyserman ve Fryberg, 2006: 18). “Olası Benlikler Kuramı (PossibleSelvesTheory)” ilk
olarak 1986 yılında Markus ve Nurius tarafından ortaya atılmıştır (Frazier ve Hooker, 2006: 44).
Olası benlikler, bireylerin ne olabileceği ne olmak istedikleri ve ne olmaktan korktukları
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hakkındaki fikirleri temsil etmektedir (Clinkinbeard ve Murray, 2012: 1219; Karimi ve Asadnia,
2020: 217).
Olası benlikler, bireyin geçmiş ve şimdiki yaşamında deneyimlediği çevresel, sosyal ve kültürel
olaylardan etkilenen arzular, umutlar, çekinceler ve korkulardan ortaya çıkmaktadır (Hamman
vd., 2010: 1351; Kumazawa, 2013: 46). Bu doğrultuda olası benlikler, bireyin geleceğe yönelik
olumlu ya da olumsuz benlik temsilleri olarak ifade edilebilmektedir (Oyserman, Bybee ve Terry,
2006: 188; Erdem, 2020: 97). Olası Benlikler Kuramı’ndaki “olası” ifadesi daha çok pozitif bir
çağrışım yapmasına rağmen kuram, olası benlikleri umulan benlik ve korkulan benlik olmak
üzere iki yönlü olarak ele almaktadır. Umulan benlik, bireyin gelecekte hayalini kurduğu olası
benlikleri; korkulan benlik ise bireyin gelecekte gerçekleşmesinden korktuğu ve kaçındığı olası
benlikleri ifade etmektedir (Bak, 2015: 651).
Olası benlikler, bireylerin potansiyelleri ve gelecekleri hakkındaki düşünceleri ile ilgilidir
(Rathbone vd., 2016: 114; Mackay, 2019: 51). Örneğin; umulan benlikler başarılı, yaratıcı, zengin,
sevilen, beğenilen vb. benlikler olabilirken; korkulan benlikler yalnız, depresif, yetersiz, alkolik,
işsiz vb. benlikler olabilmektedir (Markus ve Nurius, 1986: 954). Bir bireyin olası benliğe yönelik
düşüncesinde; iyi bir maaşı olan otel müdürü ya da saygı duyulan bir şef olmak umulan benlik;
küçük bir restoranda az gelirli garson ya da bir işletmede çalışan vasıfsız bir işgören olmak
korkulan benlik olarak karşımıza çıkabilmektedir (Hardgrove, Rootham ve McDowell, 2015: 165).
Kuramın merkezinde bir bireyin “bir dizi potansiyel gelecek içinde kendini hayal etme, bu gelecekleri
değerlendirme ve onları gerçekleştirme ya da onlardan kaçınmayı arzulama” davranışları yer
almaktadır. Hedefler, umutlar, istekler ve korkular gibi dinamik süreçlerin bilişsel bir belirtisi
olarak işlev gören bu potansiyel gelecek benlikleri bireyin mevcut davranışlarını yönlendirme
noktasında da iki temel işleve hizmet etmektedir. Birincisi; bireyin olmak istediği ya da olmaktan
korktuğu benliğe yakın mı yoksa uzak mı olduğuna göre mevcut davranışları değerlendirmeye
yardımcı olmaktadırlar. İkincisi; umulan bir potansiyel benliğe ulaşmak ya da olmaktan korkulan
bir benliğin gerçekleşmesini engellemek için güçlü bir motivasyon kaynağı sağlamaktadırlar
(Hamman vd., 2013: 309; Mahmoudi- Gahrounei, Tavakoli ve Hamman, 2016: 583; Karimi ve
Norouzi, 2019: 49). Özetle olası benlikleri; davranışı düzenleme ve motive etme işlevi gören
motivasyon kaynakları olarak ifade etmek mümkündür (Prince, 2014: 702; Bond ve vanBreda,
2018: 89; Roshandel ve Hudney, 2018: 212).
Motivasyon, şimdiki zamandan geleceğe yönelik potansiyel değişimi ifade ettiği için olası
benlikler de benlik kavramındaki motivasyonu temsil etmektedir. Olası benlikler, hedeflere
ulaşmak için gerekli enerji ve araçları sağlamakta bu sayede de birey kendi yeterliliklerini
değerlendirmekte, geleceği planlayabilmekte ve tüm bunların denetimini sağlayabilmektedir
(Shepard ve Marshall, 1999: 39). Hamman vd. (2010), olası benliklerin bu motivasyonel yönünün
kuramın daha da gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etmektedirler (Hamman vd., 2010: 1351).
Marcus ve Nurius tarafından geliştirilen Olası Benlikler Kuramı’nın, kimlik gelişimini
incelemeye yönelik gerçekleştirilen araştırmalarda sıklıkla kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu
araştırmaların önemli bir kısmının öğretmen adayları (Hamman, Wang ve Burley, 2013; AlKhairi, 2015; Dalioğlu ve Adıgüzel, 2015; Dalioğlu ve Adıgüzel, 2017; Babanoğlu, 2017;
Babanoğlu ve Ağçam, 2018; Çetin ve Eren, 2019; Eren ve Yeşilbursa, 2019; Gün ve Turabik, 2019;
Ölçer, 2019; Çağlar vd., 2020; Erdem, 2020; Tabak vd., 2020), öğretmen adayı ve öğretmenler
(karma)(Hamman vd., 2010; Mahmoudi- Gahrounei vd., 2016) ve öğretmenler (Karimi ve
Norouzi, 2019) üzerinde gerçekleştirildiği ve büyük araştırma grupları üzerinde yürütüldüğü
görülmektedir.
Yukarıda bahsi geçen araştırmalara ek olarak bazı araştırmaların ise daha küçük bir araştırma
grubu üzerinde gerçekleştirildiği dikkat çekmektedir. Örneğin; Hong ve Greene (2011)
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tarafından, fen bilgisi öğretmen adaylarının olası benliklerini tespit etmek amacıyla 11 katılımcı
üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; umulan ve korkulan benliklere
yönelik sekiz kategori belirlenmiştir. Bu sekiz kategorinin altı tanesinin umulan ve korkulan
benlikler için ortak olduğu ifade edilmektedir. Bu ortak kategoriler; a)yeterli olma/yetersiz olma,
b) iyi yönetilen sınıf/kötü yönetilen sınıf, c) etkili öğretim/etkisiz öğretim, d) sevecen ve
yardımsever olma/ ilgili ve yardımsever olmama, e) öğrencilere ve öğretime karşı pozitif tutum/
negatif tutum, f) lider olmak/ diğer öğretmenler tarafından sevilmemek veya saygı duyulmamak
şeklindedir. Diğer iki kategoride ise ortak olmayan tek kişi tarafından verilen cevaplardan
bahsedilmektedir. Shoyer ve Leshem (2016) tarafından, öğretmen adaylarının olası benliklerini
tespit etmek amacıyla 90 katılımcı üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada açık
uçlu bir soru formu kullanılmış ve katılımcılara birden fazla cevap yazabilecekleri ifade
edilmiştir. Araştırma sonucunda; umulan benliğe ilişkin 501, korkulan benliğe ilişkin 241 olmak
üzere toplam 742 ifade saptanmıştır. Aynı zamanda, umulan ve korkulan benlikler kendi
içlerinde bazı kategoriler altında incelenmiştir.
Öğretmen adayları ve öğretmenlerin yanı sıra farklı araştırma grupları üzerinde yürütülen olası
benliklere ilişkin araştırmalara da rastlanmaktadır. Bu araştırma gruplarını; psikolojik danışman
adayları (Güdül ve Dalioğlu, 2017), ergenlik dönemindeki gençler (Oyserman, Brickman ve
Rhodes, 2007; Perry ve Vance, 2010; Pavulens, 2013; Lee vd., 2016; Early, 2017; Perry ve Raeburn,
2017; Mireles-Rios ve Roshandel, 2020; Molina ve Schmidt, 2020), yüksek lisans öğrencileri
(Murhpy ve Stevenson, 2019), doktora öğrencileri (Park ve Schallert, 2020), yetişkinler (Sirois,
2019), yaşlı yetişkinler (Pontinen vd., 2019) vb. şeklinde sıralamak mümkündür. Bu çalışmaların
bazıları incelenecek olursa; Perry ve Raeburn (2017) tarafından, eğitim ve mesleki alandaki
gelişimsel farklılıkları ve olası benliklerdeki istikrarı tespit etmek ve öznel sosyal sınıf ve cinsiyet
farklılıklarının rolünü belirlemek amacıyla kentsel yerleşim alanındaki319 lise öğrencisi üzerinde
bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; kız öğrencilerin gerçekleştirmeyi
umdukları meslek açısından erkek öğrencilere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek prestij
seviyelerini hedefledikleri tespit edilmiştir.
Pontinen vd., (2019) tarafından, olası benlikleri, hedefleri ve kalan yaşam algılarını tespit etmek
amacıyla 111 yaşlı yetişkin birey üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda
bireylerin olası benlikleri; “kişisel özellikler”, “sağlık ve fonksiyonel kapasite”, “ilgi alanları ve
aktiviteler”, “sosyal ilişkiler”, “yaşam olayları”, “biliş”, “bağımsızlık/bağımlılık”, “maddesel
kaynaklar”, “dinlenme ve eğlence” ve “din” olmak üzere 10 kategori altında incelenmiştir. Aynı
zamanda katılımcıların umulan benliklerinin korkulan benliklerinden daha fazla olduğu tespit
edilmiştir. Umulan ve korkulan benliklerin dağılımı incelendiğinde; umulan benliklerin ilgi
alanları ve aktiviteler kategorisinde, korkulan benliklerin ise sağlık ve fonksiyonel kapasite
kategorisinde daha fazla olduğu saptanmıştır.
Gerçekleştirilen alan yazın taraması neticesinde mesleğe ilişkin olası benliklerin yanı sıra birçok
farklı alana ilişkin olası benliklerin tespit edilmesine yönelik araştırmalar gerçekleştirildiği
görülmektedir. Bu araştırmaların farklı araştırma grupları üzerinde yürütüldüğü ve birbirinden
farklı yöntemlerin ve ölçüm araçlarının kullanıldığı dikkat çekmektedir. Aynı zamanda bazı
araştırmaların olası benlikler ile bazı değişkenler arasındaki ilişkilerini tespit etmeye yönelik
olduğu görülmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde profesyonel şef adaylarının mesleğe
ilişkin olası benliklerinin tespitine yönelik bir araştırmaya rastlanmamıştır. Aynı zamanda turizm
alanında Olası Benlikler Kuramının kullanıldığı bir araştırmaya da rastlanmamıştır. Bu
doğrultuda çalışmanın ilgili alan yazına katkı sağlaması açısından önem arz ettiği
düşünülmektedir.
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YÖNTEM
Bu araştırmada aşçılık bölümü ön lisans ile gastronomi ve mutfak sanatları bölümü lisans
öğrencilerinin gelecekteki olası benlikleri metafor analizi aracılığıyla incelenmiştir. Katılımcıların
olası benlikler kapsamında umulan benlik ve korkulan benlik algıları belirlenmeye ayrıca bu
benliklerin oluşmasında etken olan sebepler araştırılmaya çalışılmıştır. Metafor; genel olarak
soyut bir olay veya olgunun ya da kavramın insanlar tarafından bilinen başka bir olay, olgu veya
kavramla benzetme ilişkisi kurularak açıklanmaya çalışılması olarak tanımlanmaktadır (Saban,
2008: 460). Metafor aslında anlam aktarımı için kullanılmakta, ayrıca bilinmeyen herhangi bir
şeyin, bilinen herhangi bir şeye benzetilerek ve bu bilinen şeyin özelliklerinden faydalanma
biçimi olarak açıklanmaktadır (Nikitina ve Furuoka, 2008: 194; Aydeş ve Akın, 2016: 21).
Metafor bir olay, olgu veya kavramın bireylerde yaratmış olduğu algı bütünü olarak da ifade
edilmektedir. Bireyler olay, olgu veya kavramı bir başka ve daha fazla bilinen bir kavram ve
kelimeyle ifade etmektedir (Eraslan, 2011). Bu nedenle bireylerin algılarının belirlenebilmesi,
ortaya çıkarılabilmesi veya incelenebilmesi için en etkili yöntemlerden biri "metafor" olarak kabul
edilmektedir (Deveci, Ceylan ve Adıgüzel, 2020: 23). Bu araştırmada yabancı olunmayan ancak
anlamı tam anlamıyla kavranamayan olgu, olay veya kavramları araştırmayı ve ortaya çıkarmayı
sağlayan nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 69).
Araştırma grubu TR21 Trakya Bölgesi’nde bulunan aşçılık ön lisans ile gastronomi ve mutfak
sanatları lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerden oluşmaktadır. TR21 Trakya Bölgesi;
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinden meydana gelmektedir (TKA, 2013: 5). Araştırmanın
evreni; Kırklareli'nde bulunan Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi gastronomi ve mutfak
sanatları bölümüne kayıtlı 41 öğrenci ve Pınarhisar Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümüne kayıtlı
110 öğrenci ayrıca Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu aşçılık
bölümüne kayıtlı 100 öğrencinin tamamı olarak belirlenmiştir. Araştırmanın yapıldığı zaman
diliminde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümünde
öğrenci bulunmadığı için araştırmaya dahil edilmemiştir. ÖSYM Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzları, YÖK ön lisans ve lisans atlası verileri ve okullardan alınan bilgiler
doğrultusunda da toplamda 251 öğrencinin olduğu tespit edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi
kullanılarak ulaşılan 235 öğrencinin evreni temsil edecek düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Verilerin değerlendirme aşamasında hatalı ya da eksik doldurulan veya sebepleri belirtilmeyen
11 form analize dahil edilmemiştir. Toplam 224 form üzerinden metaforlar belirlenerek temalar
oluşturulmuştur.
Veriler 2019 Ekim-Aralık ayları arasında toplanmıştır. Araştırma verileri 2020 yılı öncesine ait
olduğu için bu araştırmada geriye dönük etik kurul onayına ihtiyaç duyulmamaktadır.
Araştırmanın amacına uygun bir şekilde iki sorudan oluşan bir form hazırlanmıştır. Araştırmaya
katılan öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesi için beş sorudan oluşan ve olası benlik
algılarının belirlenmesi amacıyla yöneltilmiş iki tane açık uçlu soru bulunmaktadır. "Çalışma
yaşamında olmayı hayal ettiğim şef… gibidir. Çünkü…" ve "Çalışma yaşamında olmaktan çekindiğim
şef…gibidir. Çünkü…" şeklinde açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Soru cümlesini oluşturan ilk kısım
metaforun kaynağını, ikinci kısım ise metafora yüklenen anlamı belirlemeye çalışmak için
oluşturulmuştur. Bu boşluklara yazılan kelime, cümle veya ifadeler araştırmanın veri kaynağını
meydana getirmektedir.
Araştırmada verilerin analizi; kod verme ve ayıklama, kategori oluşturma, geçerlik ve güvenirlik,
analiz ve yorumlama aşamaları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan bu analiz aşamaları
daha önce yapılan sayıca fazla araştırmada da kullanılmıştır. Araştırmanın analizleri 224 form
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin olası benliklerine ilişkin 70 tane geçerli metafor
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ürettikleri, bu metaforların umulan benliklerine yönelik olanları 32 tane, korkulan benliklerine
yönelik olanları ise 38 tane olarak tespit edilmiştir. Umulan benlikler için oluşturulan temalar;
dışa dönük olma, uyumlu olma, sorumlu olma ve gelişime açık olma olarak sıralanmaktadır.
Korkulan benlikler için oluşturulan temalar; içe dönük olma, uyumsuz olma, sorumsuz olma ve
gelişime kapalı olma olarak ifade edilmektedir.
Araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliğinin ortaya konulması için öncelikle araştırmayla ilgili
bütün süreçler detaylı bir şekilde açıklanarak verilere ve elde edilen sonuçlara nasıl ulaşıldığı
hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Metaforla ilgili yapılan nitel araştırmalarda geçerliliğin
sağlanabilmesi için bu yöntem kullanılmaktadır (Eren, Çalık ve Aktürk, 2014; Saylık, Saylık ve
Sağlam, 2021).
Araştırmada elde edilen verilerin kodlama sürecinde araştırmacı tarafından yapılan her
kodlamanın tekrar tekrar kontrol edilmesi ile araştırmanın güvenilirliği sağlanmıştır. Nitel
araştırmalarda kullanılan derecelendirilenler arası güvenilirlik, yapılan araştırmaların
güvenilirliğini arttırmak için kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu yüzden
araştırmanın güvenirliliğini sağlamak ve kategorilendirmelerin teyit edilmesi için uzman
görüşüne başvurulmuştur. Daha sonra uzmanın görüşünü belirtmesi ile birlikte güvenilirlik =
kod sayısı/ortak kod sayısı + ortak olmayan kod sayısı formülü kullanılarak hesaplama
yapılmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Burada ifade edilen formüle göre (G=70/ (70+4) x 100)
araştırmanın güvenilirliği %94 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre elde edilen güvenilirliğin
oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Verilerin analizine geçildiğinde metaforlar ve
kategorileri temsil etmekte olan “katılımcı sayıları (f)” ve “yüzdelik oranları (%)” hesaplanmış
daha sonra ise veriler yorumlanmıştır.

BULGULAR ve YORUMLAR
Değerlendirmeye alınan geçerli formlardan elde edilen verilere göre; araştırmaya katılanların
%53,2'si erkek (f=119) ve %46,8'i (f=105) kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %66,1'i (f=148)
18-21 yaş, %26,3'ü (f=59) 22-25 yaş ve %7,6'sı (f=17) 26 yaş ve üzeri yaş aralığında bulunmaktadır.
Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde %84,8'inin (f=190) ön lisans, %15,2'sinin (f=34)
lisans eğitimi aldıkları tespit edilmiştir. Kaçıncı sınıfta olduklarına dair yöneltilen soruya vermiş
oldukları cevaplara bakıldığında %56,2'sinin (f=126) 1. sınıf ve %43,8'inin (f=98) 2. sınıf olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca lise mezuniyet alanlarının belirlenmesine yönelik olan cevaplar
incelendiğinde %88'inin (f=197) diğer liselerden ve %12'sinin (f=27) turizm liselerinden mezun
oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Profesyonel şef adaylarının olası benliklerine ilişkin ürettikleri metaforlar Tablo 1’de detaylı
olarak yer almaktadır. Tablo 1’e göre profesyonel şef adaylarının olası benliklerine yönelik olarak
70 tane geçerli metafor ürettikleri saptanmıştır. Bu metaforlar incelendiğinde en fazla üretilen
metaforun 28 kişi ile ünlü (iyi şöhretli) metaforu olduğu tespit edilmiştir. Ünlü (iyi şöhretli)
metaforunu 16 kişi ile başarılı, 12’şer kişi ile master şef, disiplinli ve sinirli metaforları takip
etmektedir. En az üretilen metaforlar ise 2’şer kişi ile; sessiz, çekimser, yumuşak huylu, yönetici,
eğlenceli, hoşgörülü, şikâyetçi, iletişimi eksik, hayır diyemeyen, bakış açısı dar, yerinde sayan,
bildiklerini paylaşmayan ve sorun odaklı olan şeklinde sıralanmaktadır.
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Tablo 1. Olası Benliklere Yönelik Belirlenen Metaforlar
Metaforların
Kodu

1
2
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
TOPLAM

Metaforların
Adı

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f

Metaforların
Kodu

Metaforların
Adı

Ünlü (iyi şöhretli)
Başarılı
Master şef
Disiplinli
Sinirli
Titiz
Sorumlu
Başarısız
Saygı duyulmayan
Negatif
Küstah
Taraflı
Bilgisiz
Samimi
Planlı
Kuralcı
Kibirli
Egolu
Korkulan
Agresif
Gergin
Kızgın
Sorumsuz
Ünlü (kötü şöhretli)
Sevilen
Saygı duyulan
Örnek olan
Lider
Güvenilir
Uzlaşmacı
Kibar
Adaletli
Aile babası
Yenilikçi

28
16
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Deneyimli
Somurtkan
Sevilmeyen
Sözü dinlenmeyen
Stresli
Sorunlu
Düzensiz
Deneyimsiz
Özgüveni eksik
İşini sevmeyen
Alkolik
Alaycı
Beceriksiz
Çözüm odaklı
Pozitif
Yardımsever
Nazik
Düzenli
İyimser
Bilgili
Bağıran
Seyahat eden
Sessiz
Çekimser
Yumuşak huylu
Yönetici
Eğlenceli
Hoşgörülü
Şikâyetçi
İletişimi eksik
Hayır diyemeyen
Bakış açısı dar
Yerinde sayan
Bildiklerini
paylaşmayan
Sorun odaklı olan

Özgüvenli
6
Umulan Benlik 224+ Korkulan Benlik 224

70

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f

6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Tablo 2’de umulan benliklere yönelik belirlenen metaforlar sunulmaktadır. Bireylerin umulan
benliklere yönelik toplam 32 tane metafor ürettiği görülmektedir. Tablo 2’de sunulan umulan
benliklere yönelik en fazla üretilen metaforun 28 kişi (%12,5) ile ünlü (iyi şöhretli) metaforu
olduğu tespit edilmiştir. Ünlü (iyi şöhretli) metaforunu 16 kişi (%7,1) ile başarılı, 12’şer kişi (%5,2)
ile master şef ve disiplinli ve 10’ar kişi (%4,4) titiz ve sorumlu metaforları takip etmektedir. En az
üretilen metaforların ise; 2’şer kişi (%0,9) ile yönetici, eğlenceli ve hoşgörülü metaforları olduğu
saptanmıştır.
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Tablo 2. Umulan Benliklere Yönelik Belirlenen Metaforlar
Metaforların
Kodu
1

Metaforların
Adı
(iyi

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
28
12,5

Metaforların
Kodu

Metaforların
Adı

17

Adaletli

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
6
2,7

2

Ünlü
şöhretli)
Başarılı

16

7,1

18

Aile babası

6

2,7

3
4

Master şef
Disiplinli

12
12

5,2
5,2

19
20

Yenilikçi
Özgüvenli

6
6

2,7
2,7

5

Titiz

10

4,4

21

Deneyimli

6

2,7

6

Sorumlu

10

4,4

22

4

1,8

7

Sevilen

8

3,6

23

Çözüm
odaklı
Pozitif

4

1,8

8

Samimi

8

3,6

24

Yardımsever

4

1,8

9

Planlı

8

3,6

25

İyimser

4

1,8

10

Kuralcı

8

3,6

26

Nazik

4

1,8

11

Saygı Duyulan

6

2,7

27

Düzenli

4

1,8

12

Örnek olan

6

2,7

28

Bilgili

4

1,8

13

Lider

6

2,7

29

Seyahat eden

4

1,8

14
15

Güvenilir
Uzlaşmacı

6
6

2,7
2,7

30
31

Yönetici
Eğlenceli

2
2

0,9
0,9

16

Kibar

6

2,7

32

Hoşgörülü

TOPLAM

2
224

0,9
100

Tablo 3’te dışa dönük olma açısından umulan benlik kategorisi altında yer alan metaforlar
sunulmaktadır. Bu kategoride 86 bireyin 9 tane metafor ürettiği tespit edilmiştir. Tablo 3’te
gösterilmekte olan kategoride en fazla üretilen metaforlar; ünlü (iyi şöhretli) (f=28), başarılı (f=16)
ve master şef (f=12) metaforlarıdır. En az üretilen metaforlar ise; yönetici (f=2) ve eğlenceli (f=2)
metaforlarıdır. Bu kategori ile ilgili metaforların geliştirilme nedenlerine aşağıda
değinilmektedir.
Çalışma yaşamında olmayı hayal ettiğim şef ünlü (iyi şöhretli) dür. Çünkü; ünlü ve herkes tarafından
tanınan bir şef olmak en büyük hayalim, bilgili ve tanınmış bir şef olmak bence her şef adayının hayali,
tanınan bir şef olmak ve tüm dünyaya Türk Mutfağını tanıtmak isterim, ünlü bir şef olup çok para
kazanmak istiyorum, ünlü bir şef olursam bende televizyon programlarında yer alabilirim, bu işte referans
noktası olmak isterim, herkes tarafından tanınan ve sevilen bir şef olmak çok hoşuma gider, medyatik biri
olmak isterim. Çalışma yaşamında olmayı hayal ettiğim şef başarılıdır. Çünkü; tek hayalim bu ileride iyi
bir şef olarak adım çok duyulmasa bile kendimi sadece bu sektöre adayıp çok başarılı olmak istiyorum,
mutfakta olmayı çok seviyorum ve ileride Pınar İshakoğlu gibi çok başarılı olup iyi işler yapmak istiyorum,
işimi severek yapmak ve başarılı olmak tek hedefim yoksa bu sektörde tutunabilmek mümkün olmaz,
Mehmet Gürs gibi başarılı bir şef olmak ve birçok ödül almak isterim, başarılı ve işi iyi bilen bir şef olan
Arda Türkmen’i örnek alıyorum, başarılı olup ailem tarafından onaylanmak istiyorum, kendi mekanımı
açmak istiyorum ve ayakta kalabilmek için başarılı olmalıyım. Çalışma yaşamında olmayı hayal ettiğim şef
master şeftir. Çünkü; liderlik duygum ön planda ve daha şimdiden mutfakta çok iyi olduğumu
düşünüyorum, takım oyununa uygun olduğumu düşünüyorum, master şefler çok başarılıdır, parmakla
gösterilirler, ünlüdürler, özeldirler, nadir bulunurlar, inci gibi değerlidirler.
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Tablo 3. Dışa Dönük Olma Açısından Umulan Benlik

1

Ünlü (iyi şöhretli)

Metaforları
Temsil
Eden
Bireyler
f
%
28
32,6

2

Başarılı

16

3

Master şef

4

Sevilen

5

Lider

Metaforların
Kodu

Metaforların
Adı

Metaforları
n Kodu

Metaforların Adı

Metaforları
Temsil
Eden
Bireyler
f
%
6
6,9

6

Saygı Duyulan

18,6

7

Örnek olan

6

6,9

12

13,9

8

Yönetici

2

2,4

8

9,4

9

Eğlenceli

2

2,4

6

6,9

86

100

TOPLAM

Tablo 4’te uyumlu olma açısından umulan benlik kategorisi altında yer alan metaforlar
sunulmaktadır. Bu kategoride 48 bireyin 10 tane metafor ürettiği tespit edilmiştir. Tablo 4’te
gösterilmekte olan kategoride en fazla üretilen metaforlar; samimi (f=8), güvenilir (f=6),
uzlaşmacı (f=6) ve kibar (f=6) metaforlarıdır. En az üretilen metafor ise hoşgörülü (f=2)
metaforudur. Bu kategori ile ilgili metaforların geliştirilme nedenlerine aşağıda değinilmektedir.
Çalışma yaşamında olmayı hayal ettiğim şef samimidir. Çünkü; samimi olan bir şefin çevresi ile ilişkileri
iyidir ve herkes onu örnek alır, samimi görünen şeflerin başarılı olduğunu düşünüyorum hatta idolüm de
Danilo Zanna, çok sıcak kanlı ve içten birine benzettiğim Danilo Zanna’yı örnek alıyorum, tatlı dilli, cana
yakın ve samimi bir şef olmak ve herkese elimden geldiğinden de çok yardım etmek isterim, çalışanlarla içli
dışlı olmak gerekir, herkesle iyi geçinmek isterim, başarının samimiyetle ilişkili olduğunu düşünüyorum,
mutfakta üretimin aksamaması için böyle davranılması gerektiğini düşünüyorum. Çalışma yaşamında
olmayı hayal ettiğim şef güvenilirdir. Çünkü; kimsenin güvenini boşa çıkarmak istemem, insanlar yaptığım
yemeklere güvensin isterim, arkadaşlarım güvenilir biri olduğumu hep söylerler bu çalışma yaşamımda da
aynen devam etsin istiyorum. Çalışma yaşamında olmayı hayal ettiğim şef uzlaşmacıdır. Çünkü; iyi bir
şefin en önemli özelliği uzlaşmacı olmasıdır, bir şefin ılımlı ve uzlaşmacı olması gerektiğini düşünüyorum,
bütün sorunları ben çözerim, işlerin yürümesi için buna mecburum, birimler arası koordinasyonu
sağlamak için böyle olmak gerekiyor, çalıştığım mutfakta barış hâkim olsun isterim. Çalışma yaşamında
olmayı hayal ettiğim şef kibardır. Çünkü; kibar ve hoşgörülü bir şef olursam çalışma arkadaşlarım her
konudaki fikrini benimle rahatça paylaşabilir, nezaket her kapıyı açar, çalışanlara nazımın geçmesini
isterim, soylu bir aileyi temsil ediyorum, çalışma arkadaşlarımla ilişkilerimin bozulmasından yana değilim.

Tablo 4. Uyumlu Olma Açısından Umulan Benlik
Metaforların
Kodu

Metaforların
Adı

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
8
16,6

1

Samimi

2

Güvenilir

6

3

Uzlaşmacı

6

4

Kibar

6

5

Nazik

4

Metaforların
Kodu

Metaforların
Adı

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
4
8,3

6

Çözüm odaklı

12,6

7

İyimser

4

8,3

12,6

8

Pozitif

4

8,3

12,6

9

Yardımsever

4

8,3

8,3

10

Hoşgörülü

2

4,1

48

100

TOPLAM
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Tablo 5’te sorumlu olma açısından umulan benlik kategorisi altında yer alan metaforlar
sunulmaktadır. Bu kategoride 64 bireyin 8 tane metafor ürettiği tespit edilmiştir. Tablo 5’te
gösterilmekte olan kategoride en fazla üretilen metaforlar; disiplinli (f=12), titiz (f=10) ve sorumlu
(f=10) metaforlarıdır. En az üretilen metafor ise düzenli (f=4) metaforudur. Bu kategori ile ilgili
metaforların geliştirilme nedenlerine aşağıda değinilmektedir.
Çalışma yaşamında olmayı hayal ettiğim şef disiplinlidir. Çünkü; yanında çalıştığım ilk şefimi çok sever ve
takdir ederdim kendisi çok disiplinliydi ve yaptığı her işin hakkını verirdi, bu meslek disiplin gerektirir
özellikle meslek yaşamı ve sosyal yaşamın birbirinden ayrılması gerekir, belirli kurallar sayesinde çalışma
ortamı daha iyi hale gelecektir, çalışma ortamında otorite ancak disiplin sayesinde sağlanır, mutfak
düzenini sağlamak için disiplin çok önemlidir, ekip arkadaşlarıyla kurulan iyi iletişim ve disiplini sağlamak
çok önemli bunu en iyi yerine getiren şeflerden birinin de Somer Sivrioğlu olduğunu düşünüyorum,
Gordon Ramsay kadar disiplinli ve düzenli bir şef görmedim, duymadım onun gibi olmayı çok isterim, hem
disiplin sayesinde otoriteyi korumak hem de çalışma arkadaşlarımın benden çekinmemesini sağlamak çok
önemli, babam askerdi o yüzden zaten disiplinli yetiştirildim, disiplinli şefler her zaman başarılı olur.
Çalışma yaşamında olmayı hayal ettiğim şef titizdir. Çünkü; çalıştığım mutfağın tertemiz olmasını ve
mutfakta her şeyin planlı bir şekilde işlemesini isterim, mutfakta hijyen çok önemlidir bunun için de titiz
olmak gerekir, annem temizlik hastası ve bunu bana da bulaştırdı, yaptığım işi özenle yapmaya gayret
ederim, çok dikkatli biriyimdir, kolayca memnun olan bir karakterim yok. Çalışma yaşamında olmayı hayal
ettiğim şef sorumludur. Çünkü; planlı olmak ve sorumluluk sahibi olmak bir şefin temel özellikleri
arasındadır, hayatta yaptığım her şeyin hesabını vermeye hazırım, mutfakta olan her şeyin mesuliyetini
alırım, takım arkadaşlarıma hesap vermek zorundayım, işlerin eksiksiz yapılması için birinin elini taşını
altına koyması gerekiyor, üstüme aldığım bütün görevleri yerine getiririm, sorumluluk hissiyle
yetiştirildim ve bunu mesleğimde kullanmak istiyorum.

Tablo 5. Sorumlu Olma Açısından Umulan Benlik

1

Disiplinli

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
12
18,8

5

Planlı

2

Titiz

10

15,6

6

Adaletli

6

9,4

3

Sorumlu

10

15,6

7

Aile babası

6

9,4

4

Kuralcı

8

12,5

8

Düzenli

4

6,2

64

100

Metaforların
Kodu

Metaforların
Adı

Metaforların
Kodu

TOPLAM

Tablo 6’da gelişime açık olma
sunulmaktadır. Bu kategoride
gösterilmekte olan kategoride
deneyimli (f=6) metaforlarıdır.
metaforlarıdır. Bu kategori
değinilmektedir.

Metaforların
Adı

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
8
12,5

açısından umulan benlik kategorisi altında yer alan metaforlar
26 bireyin 5 tane metafor ürettiği tespit edilmiştir. Tablo 6’da
en fazla üretilen metaforlar; yenilikçi (f=6), özgüvenli (f=6) ve
En az üretilen metaforlar ise bilgili (f=4) ve seyahat eden (f=4)
ile ilgili metaforların geliştirilme nedenlerine aşağıda

Çalışma yaşamında olmayı hayal ettiğim şef yenilikçidir. Çünkü; yeni tatlar ve lezzetler bulduğumda
kendimin markası olabilirim, pastacılık ve süsleme sanatına ilgim var ve bu yenilikçi olmayı gerektiriyor,
pasta şefi olmayı düşünüyorum ve bunun için gerekli şartları da taşıyorum örneğin yenilikçi
düşünebiliyorum, el yeteneğim ve hayal gücüm de pastacılığa yatkın, bu iş modern bakış açısı ve yenilikçi
düşünmeyi gerektiriyor, mutfakta her gün her şey değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak gerekiyor.
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Çalışma yaşamında olmayı hayal ettiğim şef özgüvenlidir. Çünkü; iş hayatında her zaman yaptıklarımdan
emin olmak ve kendime güvenmek isterim, korkmadan mutfakta her şeyi deneyebilmek ve kendime
güvenmek istiyorum, kendine güvenmek ve belli bir duruşa sahip olmak önemli bu konuda kendime Rafet
İnce’yi örnek alıyorum, kendine güvenen ve işini aşkla yapan Mehmet Yalçınkaya gibi olmak isterim,
kendime her konuda çok güveniyorum. Çalışma yaşamında olmayı hayal ettiğim şef deneyimlidir. Çünkü;
deneyimlerim sayesinde sahip olduğum bilgiler ile sorulan tüm sorulara cevap verebilirim, birçok deneyim
elde edip bunları diğer insanlarla paylaşmak istiyorum, yurtdışında çalışmayı deneyimlemek istiyorum,
çok çeşitli işletmelerde çalışmak istiyorum, bu meslek için tecrübenin ne kadar önemli olduğu açık, ünlü
şeflerin yanında çalışmak istiyorum.
Tablo 6. Gelişime Açık Olma Açısından Umulan Benlik
Metaforların
Kodu

1
2
3

Metaforların
Adı

Yenilikçi
Özgüvenli
Deneyimli

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
6
23
6
23
6
23

Metaforların
Kodu

4
5
TOPLAM

Metaforların
Adı

Bilgili
Seyahat eden

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
4
15,5
4
15,5
26
100

Tablo 7’de korkulan benliklere yönelik belirlenen metaforlar sunulmaktadır. Bireylerin korkulan
benliklere yönelik toplam 38 tane metafor ürettiği görülmektedir. Tablo 7’de sunulan korkulan
benliklere yönelik en fazla üretilen metaforun 12 kişi (%5,2) ile sinirli metaforu olduğu tespit
edilmiştir. Sinirli metaforunu 10’ar kişi (%4,4) ile bilgisiz, taraflı, küstah, negatif, saygı
duyulmayan ve başarısız metaforları takip etmektedir. En az üretilen metaforların ise; 2’şer kişi
(%0,9) ile sorun odaklı olan, bildiklerini paylaşmayan, yerinde sayan, bakış açısı dar, hayır
diyemeyen, iletişimi eksik, şikâyetçi, yumuşak huylu, çekimser ve sessiz metaforları olduğu
saptanmıştır.
Tablo 7. Korkulan Benliklere Yönelik Belirlenen Metaforlar
Metaforların
Kodu

Metaforların
Adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sinirli
Bilgisiz
Taraflı
Küstah
Negatif
Saygı duyulmayan
Başarısız
Ünlü (kötü şöhretli)
Kibirli
Egolu
Korkulan

12
13
14
15
16
17
18
19

Agresif
Gergin
Kızgın
Sorumsuz
Somurtkan
Sevilmeyen
Sözü dinlenmeyen
Stresli

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
12
5,2
10
4,4
10
4,4
10
4,4
10
4,4
10
4,4
10
4,4
8
3,6
8
3,6
8
3,6
8
3,6
8
8
8
8
6
6
6
6

3,6
3,6
3,6
3,6
2,7
2,7
2,7
2,7
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Metaforların
Kodu

Metaforların Adı

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sorunlu
Düzensiz
Deneyimsiz
Özgüveni eksik
Beceriksiz
Bağıran
İşini sevemeyen
Alkolik
Alaycı
Sorun odaklı olan
Bildiklerini
paylaşmayan
Yerinde sayan
Bakış açısı dar
Hayır diyemeyen
İletişimi eksik
Şikâyetçi
Yumuşak huylu
Çekimser
Sessiz

31
32
33
34
35
36
37
38
TOPLAM

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
6
2,7
6
2,7
6
2,7
6
2,7
4
1,8
4
1,8
4
1,8
4
1,8
4
1,8
2
0,9
2
0,9
2
2
2
2
2
2
2
2
224

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
100

Bahar DEVECİ

Tablo 8’de içe dönük olma açısından korkulan benlik kategorisinde yer alan metaforlar
sunulmaktadır. Bu kategoride 56 bireyin 10 tane metafor ürettiği tespit edilmiştir. Tablo 8’de
gösterilmekte olan kategoride en fazla üretilen metaforlar; saygı duyulmayan (f=10), başarısız
(f=10) ve ünlü (kötü şöhretli) (f=8) metaforlarıdır. En az üretilen metaforlar ise; yumuşak huylu
(f=2), çekimser (f=2) ve sessiz (f=2) metaforlarıdır. Bu kategori ile ilgili metaforların geliştirilme
nedenlerine aşağıda değinilmektedir.
Çalışma yaşamında olmaktan çekindiğim şef saygı duyulmayandır. Çünkü; saygı duyulmayan ve işinde
takdir edilmeyen bir şef olmayı asla istemem, staj yaparken birlikte çalıştığım bir şefim vardı bildiklerini
hiç kimseye öğretmek istemezdi ve bizde bu yüzden ona hiç saygı duymazdık öyle bir şef olmayı kesinlikle
istemem, başarılı olup saygı görmek isterim, saygı duyulmayan bir şef olduğumda mutfakta sorunlar
çıkmaya başlar, her şeyin saygıyla başladığına inanıyorum, çalışma arkadaşlarıma her zaman saygı
duyarım ve aynı şekilde ben de saygı duyulmak isterim. Çalışma yaşamında olmaktan çekindiğim şef
başarısızdır. Çünkü; başarısızlığa tahammülüm yok, hırslı bir karakterim var, mutfakta yükseleceğime
inanıyorum, ucuz mutfaklarda çalışmaktan nefret ediyorum. Çalışma yaşamında olmaktan çekindiğim şef
ünlü (kötü şöhretli)dür. Çünkü; işimde asla kötü anılmak istemem, kötü bir ün ile anılmak istemem aksine
insanlara örnek olmak isterim, yaptığım işler başarısız olur, yeni girişimlerim tutmaz, el alem ne der diye
hep düşünür dururum, özellikle sosyal medyadan yayılan kötü ün birçok kesime yayılır, çocuklarıma iyi
işler bırakmak isterim.

Tablo 8. İçe Dönük Olma Açısından Korkulan Benlik

1

Saygı duyulmayan

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
10
17,8

2
3
4
5

Başarısız
Ünlü (kötü şöhretli)
Somurtkan
Sevilmeyen

10
8
6
6

Metaforların
Kodu

Metaforların
Adı

17,8
14,4
10,7
10,7

Metaforların
Kodu
6
7
8
9
10

Metaforların
Adı

Sözü
dinlenmeyen
Beceriksiz
Yumuşak huylu
Çekimser
Sessiz
TOPLAM

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
6
10,7
4
2
2
2
56

7,1
3,6
3,6
3,6
100

Tablo 9’da uyumsuz olma açısından korkulan benlik kategorisi altında yer alan metaforlar
sunulmaktadır. Bu kategoride 110 bireyin 15 tane metafor ürettiği tespit edilmiştir. Tablo 9’da
gösterilmekte olan kategoride en fazla üretilen metaforlar; sinirli (f=12), taraflı (f=10), küstah
(f=10) ve negatif (f=10) metaforlarıdır. En az üretilen metaforlar ise; iletişimi eksik (f=2) ve
şikâyetçi(f=2) metaforlarıdır. Bu kategori ile ilgili metaforların geliştirilme nedenlerine aşağıda
değinilmektedir.
Çalışma yaşamında olmaktan çekindiğim şef sinirlidir. Çünkü; sinirlilik ve agresifliğin mutfaktaki tüm
işleyişi bozduğunu düşünüyorum, sinirli ve agresif olmak benim yapıma ters asla böyle bir şef olmak
istemem, mutfakta çalışan herkes zaten yeterince stresli olur o yüzden sinirli bir şef olmak işleri daha da
zorlaştırır, yanımda çalışan insanlara karşı kesinlikle sinirli olmak istemem, hiç kimse sinirli ve sürekli
kızan bir şefle çalışmak istemez, sinirli olup kimseyi mutfakta korkutmak istemem aksine keyifle çalışılan
bir mutfakta olmak isterim, Mehmet Yalçınkaya gibi sinirli ve sert duruşlu bir şef olmak istemem, mutfak
zaten yeterince gergin bir yer bence burada sinirli ve agresif olmaya gerek yok, çalıştığım mutfakta gerginlik
istemem, Rafet İnce gibi sürekli sinirlenen ve insanları kıran bir şef olmak istemem, insanların gönül
vererek çalıştığı bir ortam olan mutfakta kimseye sinirlenip kırmak istemem, sinirli ve sert görünen şefler
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dışarıdan çok antipatik görünüyor. Çalışma yaşamında olmaktan çekindiğim şef taraflıdır. Çünkü; bir grup
insanın yandaşı olmak istemem, şefler bütün mutfağa yakın olmalı, mutfağı gruplara ayırmak istemem,
yönetimi adaletli bir şekilde devam ettirmek isterim, taraflı olursam işlerin zorlaşacağına inanıyorum, taraf
tuttuğum düşünülürse dahi insanlar benden uzaklaşır, karmaşa çıkar. Çalışma yaşamında olmaktan
çekindiğim şef küstahtır. Çünkü; saygı görmek için önce göstermek gerekir küstahlığa gerek yok, küstah ve
kibirli insanlardan hiç hoşlanmam asla da böyle bir şef olmak istemem, çok bilmiş gibi ve küstahça davranan
biri olmak istemem, bana kimsenin küstah bir şekilde davranmasını istemediğim için ben de öyle olmak ve
davranmak istemem, bu tarz davranışlardan hoşlanmam, her şey saygıyla başlar küstahlığın lüzumu yok.
Çalışma yaşamında olmaktan çekindiğim şef negatiftir. Çünkü; negatif olup insanları kendimden
uzaklaştırmak istemem, negatif olmak etrafa sürekli negatif enerji yayar ve bu hiç hoş olmaz, negatif
insanlar ile aynı ortamda olmayı sevmem o yüzden bende negatif olmak istemem, negatif bir ortamda
çalışmak istemem onun için benimde öyle olmamam gerekir, negatif biri olup yanımda çalışanlara kötü
davranmak istemem, negatif ve itici biri olmaktan çekinirim, zaten böyle bir yapıya sahip değilim pozitif ve
dışa dönük bir yapım var.

Tablo 9. Uyumsuz Olma Açısından Korkulan Benlik
Metaforların
Kodu

1
2
3
4
5
6
7
8

Metaforların
Adı

Sinirli
Taraflı
Küstah
Negatif
Kibirli
Egolu
Korkulan
Agresif

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
12
10,9
10
9,1
10
9,1
10
9,1
8
7,3
8
7,3
8
7,3
8
7,3

Metaforların
Kodu

9
10
11
12
13
14
15
TOPLAM

Metaforların
Adı

Gergin
Kızgın
Stresli
Sorunlu
Bağıran
İletişimi eksik
Şikâyetçi

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
8
7,3
8
7,3
6
5,4
6
5,4
4
3,6
2
1,8
2
1,8
110
100

Tablo 10’da sorumsuz olma açısından korkulan benlik kategorisi altında yer alan metaforlar
sunulmaktadır. Bu kategoride 28 bireyin 6 tane metafor ürettiği tespit edilmiştir. Tablo 10’da
gösterilmekte olan kategoride en fazla üretilen metaforlar; sorumsuz (f=8) ve düzensiz (6)
metaforlarıdır. En az üretilen metafor ise; hayır diyemeyen (f=2) metaforudur. Bu kategori ile
ilgili metaforların geliştirilme nedenlerine aşağıda değinilmektedir.
Çalışma yaşamında olmaktan çekindiğim şef sorumsuzdur. Çünkü; sorumsuz kişiler ne yapacağını bilmez
ve ekip çalışması gerektiren mutfakta doğru bir yol izleyemez, mutfakta beni kötü ve aciz gösterir, takım
arkadaşlarımı düşünmeden bir tavır sergilemek istemem, olmayı hayal ettiğim kişi sorumsuz biri değil,
işime dört elle sarılırım, sorumluluk almaktan korkmam, iş arkadaşlarıma bir faydam dokunmaz. Çalışma
yaşamında olmaktan çekindiğim şef düzensizdir. Çünkü; düzensizlik mutfakta zaman kaybına neden olur
ve mutfakta buna yer yoktur, düzensiz olmayı ve dağınık bir mutfakta çalışmayı asla istemem, mutfaktaki
düzenin aksamaması ve disiplinli olunması önemlidir, düzensiz ve disiplinsiz bir şef olmayı hiç istemem,
bu durum benim mutfaktaki yükselişimi etkiler, düzensiz ve istikrarlı olmayan davranışlar başarısızlık
getirir.
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Tablo 10. Sorumsuz Olma Açısından Korkulan Benlik
Metaforların
Kodu

1
2
3

Metaforların
Adı

Sorumsuz
Düzensiz
İşini sevemeyen

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
8
28,6
6
21,4
4
14,3

Metaforların
Kodu

Metaforların
Adı

4
5
6

Alkolik
Alaycı
Hayır
diyemeyen
TOPLAM

Metaforları
Temsil Eden
Bireyler
f
%
4
14,3
4
14,3
2
7,1
28

100

Tablo 11’de gelişime kapalı olma açısından korkulan benlik kategorisi altında yer alan metaforlar
sunulmaktadır. Bu kategoride 30 bireyin 7 tane metafor ürettiği tespit edilmiştir. Tablo 11’de
gösterilmekte olan kategoride en fazla üretilen metaforlar; bilgisiz (f=10), deneyimsiz (f=6) ve
özgüveni eksik (f=6) metaforlarıdır. En az üretilen metaforlar ise; bakış açısı dar (f=2), yerinde
sayan (f=2), sorun odaklı olan (f=2) ve bildiklerini paylaşmayan (f=2) metaforlarıdır. Bu kategori
ile ilgili metaforların geliştirilme nedenlerine aşağıda değinilmektedir.
Çalışma yaşamında olmaktan çekindiğim şef bilgisizdir. Çünkü aldığım eğitim sayesinde bilgim ile diğer
şeflerden ayrılmak isterim, takım arkadaşlarımın gerisinde kalmak istemem, bilgi düzeyim ile herkesi
etkilemek isterim, gerekli bilgi ve donanıma sahibim, arkamdan konuşulmasını istemem. Çalışma
yaşamında olmaktan çekindiğim şef deneyimsizdir. Çünkü; en iyisini yapana kadar çalışırım, insanların
beni önemsemesini istiyorum, başarma iç güdüm çok kuvvetlidir, kendimden ve edindiğim
deneyimlerimden çok eminim. Çalışma yaşamında olmaktan çekindiğim şef özgüveni eksiktir. Çünkü;
özgüveni eksik ve çekimser olan birinin bu sektörde geri kalacağını düşünüyorum, en iyisini ben bilmeliyim,
hiperaktif ve ne yaptığını çok iyi bilen biriyim, hakkımda dedikodu yapılsın istemem, bu durum mutfakta
gerginlik meydana getirir.

Tablo 11. Gelişime Kapalı Olma Açısından Korkulan Benlik
Metaforlar
ın Kodu

Metaforların
Adı

1
2
3

Bilgisiz
Deneyimsiz
Özgüveni eksik

4

Bakış açısı dar

Metaforları
Temsil
Eden
Bireyler
f
%
10
33,2
6
20
6
20
2

Metaforla
rın Kodu

6,7

5
6
7

Metaforların Adı

Yerinde sayan
Sorun odaklı olan
Bildiklerini
paylaşmayan
TOPLAM

Metaforları
Temsil
Eden
Bireyler
f
%
2
6,7
2
6,7
2
6,7
30

100

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırma katılımcılarının çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır. Bu durum genellikle şeflerin
erkeklerden oluştuğu algısı ile eğitim verilen bu bölümlerin erkekler tarafından daha fazla tercih
edilmesi ile ilişkilendirilebilir. Araştırma katılımcılarının büyük bir çoğunluğu 18-21 yaş
aralığındaki öğrencilerden meydana gelmektedir.1. sınıfta eğitim gören öğrencilerin sayısının
daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun temel sebebinin araştırmanın yapıldığı süreçte
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lisans eğitimi alan sadece 1. sınıf öğrencilerinin olması ve bu yüzden bölümlerde 1. sınıf
öğrencilerinin fazla olması ile ilgili olduğu söylenebilir. Aynı zamanda katılımcıların büyük
çoğunluğu ön lisans düzeyinde eğitim almaktadır Katılımcıların lise mezuniyet alanları
incelendiğinde çoğunluğun turizm liseleri dışındaki diğer liselerden mezun olduğu saptanmıştır.
Bu durum aşçılık ve gastronomi bölümlerinin özellikle son zamanlarda tercih edilen popüler
bölümler olması ve diğer lise türlerinden de sıklıkla tercih edilmesi ile ilişkilendirilebilir.
Araştırma sonucunda profesyonel şef adaylarının olası benliklerine ilişkin birçok metafor
geliştirdiği dikkat çekmektedir. Aşçılık ile gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde eğitim
gören 224 bireyin olası benliklerine ilişkin toplam 70 metafor geliştirmiş oldukları tespit
edilmiştir. Bu metaforların 32 tanesi umulan benlik grubunda, 38 tanesi ise korkulan benlik
grubunda yer almaktadır. Geliştirilmiş olan metaforların ortak özellikleri ve nedenleri
incelendiğinde belirli bazı kişilik özellikleri grupları altında toplandığı görülmektedir. Buradan
hareketle oluşturulan kategoriler isimlendirilirken kişilik kuramlarında yer verilen kişilik
özelliklerinden yararlanılmıştır. Bu özellikler dikkate alınarak umulan benlikler 4 kategori
altında toplanmıştır. Bunlar; dışa dönük olma açısından umulan benlik, uyumlu olma açısından
umulan benlik, sorumlu olma açısından umulan benlik ve gelişime açık olma açısından umulan
benlik şeklinde sıralanmaktadır. Aynı şekilde bahsedilen özellikler dikkate alınarak korkulan
benlikler de 4 kategori altında toplanmıştır. Bunlar; içe dönük olma açısından korkulan benlik,
uyumsuz olma açısından korkulan benlik, sorumsuz olma açısından korkulan benlik ve gelişime
kapalı olma açısından korkulan benlik şeklinde sıralanmaktadır.
Gerçekleştirilen analizler sonucunda, umulan benlik için en fazla metaforun uyumlu olma
açısından umulan benlik kategorisinde yer aldığı görülmektedir. Bu kategoride en sık
tekrarlanan metaforlar; samimi, güvenilir, uzlaşmacı ve kibardır. Korkulan benlik için ise en fazla
metaforun uyumsuz olma açısından korkulan benlik kategorisinde yer aldığı görülmektedir. Bu
kategoride en sık tekrarlanan metaforlar; sinirli, taraflı, küstah ve negatiftir. Sonuç olarak bu
araştırma, araştırmaya katılan profesyonel şef adaylarının özellikle takım arkadaşlarıyla uyumlu
bir şekilde çalışan ve pozitif davranışlar sergileyen profesyonel bir şef olmayı hayal ettiklerini,
buna paralel bir şekilde uyumsuz olan ve olumsuz davranışlar sergileyen bir şef olmaktan
çekindiklerini göstermektedir. Nitekim Doğan ve Yeşiltaş (2017) tarafından yapılan araştırmada
da ekip çalışmasına yatkın, pozitif davranışlar sergileyen, hoşgörülü, çözüm odaklı vb. gibi
uyumlu olma kategorisi altında toplanan davranışların mutfak şeflerinin sahip olması gereken
başlıca özellikler arasında sayıldığı ifade edilmektedir
Yapılan bu araştırma ile profesyonel şef adaylarının meslek yaşamlarına ilişkin olası benliklerinin
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar dikkate alınarak profesyonel şef yetiştirilen
eğitim programlarının geliştirilmesine katkı sağlanabilir. Ayrıca araştırma bulguları
doğrultusunda aşağıda birtakım öneriler yer almaktadır. Bunlar:
Ø Aşçılık ile gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi verilen yükseköğretim kurumlarında
profesyonel şef adaylarının mesleğe yönelik olumlu tutum geliştirmesine ve mesleği
sevdirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenebilir. Örneğin; ünlü profesyonel şeflerin
katılımıyla okulda workshoplar düzenlenebilir.
Ø Belirli aralıklarla alanında uzman şeflerin eğitim vermesi ve derse katılımları
sağlanabilir.
Ø Aşçılık ile gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin diğer
bölümlerdeki öğrencilere yönelik eğitimler vermesi sağlanarak yeteneklerini
göstermelerine ve kendilerini bir mentor olarak görebilmelerine imkân sağlanabilir.
Ø Öğrencilerin çeşitli yarışmalara katılmaları ve yeteneklerini sergilemeleri için teşvikler
sağlanabilir.
Ø Öğrencileri motive etmek için kurum içerisinde çeşitli yarışmalar düzenlenebilir.
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Ø Ibarra (1999) bireylerin olası benliklerini belirlemek için rol modellerini yakından
gözlemlemenin önemli olduğunu ifade etmektedir. Bu doğrultuda aşçılık ile gastronomi
ve mutfak sanatları bölümlerinde eğitim gören öğrencilere, meslek yaşamlarında bir yol
haritası belirlemek için mutfak departmanındaki stajlarını tamamlarken profesyonel
şefleri yakından gözlemlemeleri önerilebilir.
Ø Yapılan bu araştırma TR21 Trakya Bölgesi’nde bulunan üniversitelerdeki aşçılık ile
gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerindeki öğrenciler ile sınırlandırılmıştır. Daha
sonra daha büyük bir örneklem üzerinde bir araştırma yapılarak profesyonel şef
adaylarının kimlikleri hakkında daha fazla veri elde edilebilir ve bu araştırmalar
sayesinde olası benliklere ilişkin alan yazına daha fazla araştırma kazandırılabilir.
Ø Bu araştırmada öğrencilerden umulan ve korkulan benliklere yönelik birer metafor
yazmaları istenmiştir. Daha sonraki araştırmalarda birden fazla yazmaları istenebilir ve
o şekilde bir değerlendirme yapılabilir.
Ø Staj sürecinde öğrenciler profesyonel şefler ile yakından çalışma fırsatı bulduğu için, staj
yapmış ve staj yapmamış öğrencilerin olası benlikleri arasında ne gibi farklılıklar olduğu
araştırılabilir.
Ø Farklı meslek gruplarında çalışacak aday işgörenlerin olası benliklerinin tespitine
yönelik araştırmalar yapılabilir.
Meslek yaşamına ilişkin olası benliklere yönelik üretilen metaforlar katılımcıların öznel
görüşlerini yansıtmaktadır ve bu yüzden elde edilen bulgular araştırma katılımcılarının görüşleri
ile sınırlıdır. Araştırmanın bir diğer sınırlılığını ise verilerin elde edildiği süre oluşturmaktadır.
Daha sonra yapılacak araştırmalarda daha kapsamlı sonuçlar elde edilerek farklı
kategorilendirmeler yapılabilir. Araştırmanın daha sonra yapılacak olan araştırmalara ışık
tutacağı ve ilgili alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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GİRİŞ
Yerel halkın turizmin olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik algılarının ve turizmin
geliştirilmesine yönelik tutumların belirlenmesi turizm destinasyonlarında turizmin planlı bir
şekilde sürdürülebilirliği hususunda son derece önem arz etmektedir. Çünkü destinasyon
paydaşları arasında görülen yerel halkın, turizmin geliştirilmesine yönelik desteğinin yüksek
olması turizmin etkilerine yönelik algılarının da tatmin edici seviyede olmasına bağlı olarak
değişkenlik gösterebilmektedir. Yerel halkın turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel
etkilerine yönelik algılanan olumlu ve olumsuz tutumlarını araştıran çok sayıda çalışma
(Andereck, Valentine, Knopf ve Vogt 2005; Jackson, 2008; Kim, Uysal ve Sirgy, 2013; Vareiro,
Remoaldo ve Cadima Ribeiro, 2013; Sharpley, 2014; Arıca, 2020) yerel halkın turizmin
sürdürülebilirliğinde önemli bir rolü olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra ilgili
literatür incelendiğinde yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algı ve tutumlarını belirlemek
amacıyla yapılan çalışmalarda, yerel halkın turizmin olumlu etkilerine yönelik tutumu ile
turizmin gelişmesine verdikleri destek arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir
(Andereck ve Vogt, 2000; Nunkoo ve Gürsoy, 2012; Gürsoy, Ouyang, Nunkoo ve Wei 2019). İlgili
literatür, turizmin genel hedeflerine ulaşması için destinasyon planlama çalışmalarında yerel
halkın katılımının gerekli olduğuna, yerel halkın turizme yönelik düşünce ve bakış açılarının
belirlenmesinin sürdürülebilir turizm için önemli bir rol oynadığına vurgu yapmaktadır (Choi ve
Sırakaya, 2005: 391; Abdollahzadeh ve Sharifzadeh 2012:126; Arıca, 2020).
Kapsamlı literatür taraması sonucunda farklı destinasyonlarda yapılan araştırmalarda turizmin
etkilerine yönelik yerel halkın algılarının, turizm gelişimine verdikleri destek ve yaşam tatmini
üzerinde etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Ko ve Stewart, 2002; Sirakaya, Teye ve
Sönmez, 2002; Abdollahzadeh ve Sharifzadeh, 2012; Biran ve Szivas 2014; Türker, Selçuk ve
Özyıldırım, 2016; Gürsoy, Ouyang, Nunkoo ve Wei 2019; Özer ve Ataman, 2020; Ataman ve Özer,
2020; Çakır ve Kodaş, 2020). Mardin son yıllarda özellikle kültür turizmi açısından popüler bir
destinasyon olma yolunda ilerlerken Mardin'in turizmde ulusal ve uluslararası alanda rekabet
edebilmesi ve sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olabilmesi için destinasyonların diğer
paydaşları kadar yerel halkın da geliştirilecek turizm eylem plan ve programlarına dahil edilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle Mardin'de yaşayan yerel nüfusun turizm etkilerine yönelik
tutumunun belirlenmesi önemli görülmektedir. Turizmin etkilerine yönelik yerel halkın
algılamalarına ilişkin Mardin örnekleminde yapılan araştırmalara bakıldığında sınırlı sayıda
araştırmanın yapıldığı görülmektedir. Özer ve Ataman (2020) tarafından yapılan çalışmada,
turizm etkilerinin Mardin yerel halkının yaşam kalitesi üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Yazarlar
turizmin, yerel halkın yaşam kalitesini genel olarak olumlu etkilediğini ortaya koymuştur.
Turizmin ekonomik ve çevresel etkileri yerel halkın yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiye sahip
iken turizmin sosyo-kültürel etkisi olumsuz yönde olduğu belirlenmiştir. Ancak söz konusu
araştırmada ele alınan değişkenlerden yalnızca turizmin etkilerinin yöre halkının yaşam kalitesi
üzerinde etkisi incelenmiştir. Diğer bir araştırmada Ataman ve Özer (2020), Mardin ilinde ikamet
eden yerel halkın turizm etkilerine yönelik algılarının turizmin geliştirilmesine yönelik destekleri
üzerindeki etkisini incelemiş ve yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algılarının olumlu
olduğu ve turizm gelişimine yönelik algı düzeylerinin de yüksek olduğunu saptamıştır. Yerel
halkın turizmin etkilerine yönelik tutumu, turizm desteği ve yaşam tatmini ilişkisini Mardin
destinasyonunda inceleyen araştırmaların eksikliğinden hareketle bu çalışmanın amacı
Mardin’deki yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algılarının yaşam tatmini ve turizmin
gelişimine olan destekleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır.
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KURAMSAL ÇERÇEVE
Yerel halkın turizmin etkilerine ilişkin algısını inceleyen çalışmalarda farklı teorilerin kullanıldığı
görülmektedir (Vargas-Sanchez, Plaza-Mejia ve Bueno, 2014: 582). Bu bağlamda önde gelen
modellerden biri Doxey (1975) tarafından geliştirilen Tolerasyon Yaklaşım Modeli (Irridex)'dir.
Bu model toplumun bir bölgede gerçekleşen turizm faaliyetlerine yönelik tutumlarının
hoşnutluk, ilgisizlik, öfke ve düşmanlık gibi birkaç aşamadan geçerek değişebileceğini ileri
sürmektedir (Çiçek, 2017: 81). Turizme yönelik yerel halkın algı ve tutumlarına ilişkin bir başka
teori, Buttler (1980) tarafından ürün yaşam döngüsü aşamalarına dayalı olarak geliştirilen ve
turizm bölgelerinin dönüşümüyle ilişkilendirilen Destinasyon Yaşam Döngüsü Modeli’dir (Akış,
Peristianis ve Warner, 1996; Afrodita, 2012; Özel, 2014: 58). Bu model turizm gelişimini, keşif,
gelişme, büyüme, doygunluk, durgunluk ve gerileme ve yenilenme olarak farklı aşamalarda ele
almaktadır (Condes, 2004: 282). Yerel halkın turizm gelişimi üzerindeki etkisini inceleyen bir
diğer teori de paydaş teorisidir. Freeman, (1984) paydaşları, bir organizasyonun hedeflerine
ulaşmasını etkileyen veya etkilenen bir grup ya da birey olarak ifade etmektedir. Paydaşlar,
turistler, turizm çalışanları, yerel halk, girişimciler ve yerel yönetimlerdir. Turizm sektörünün en
önemli paydaşlarından biri olarak kabul edilen yerel halk, turizminin gelişiminden etkilenmekte
ve aynı zamanda bu gelişim sürecini etkilemektedir (Ayazlar, 2016). Bir diğer teori olan sosyal
değişim teorisi ise turizmin etkilerine yönelik algıların belirlenmesi konusunda en yaygın kabul
gören teoridir (Nunkoo, Smith ve Ramkissoon, 2013). Ap, (1992) sosyal değişim teorisini, insanlar
veya gruplar arasında etkileşimde bulundukları bir durumda kaynak alışverişi olarak
tanımlamaktadır. Teori, turizmin ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel etkileri gibi çeşitli
bileşenleri arasındaki ilişkiye dayanmaktadır (Garcia, Verdugo ve Luiz, 2008). Teoriye göre yerel
halk turizmin gelişmesinde rol oynadığı ölçüde turizmi desteklemekte ve turizmin maliyetlerini
yoğun olarak hissettiklerinde ise desteklememektedir (Perdue Long ve Allen, 1990; Ap 1992;
Kuvan ve Akan 2005).
Turizm artan gelir ve istihdam fırsatları, iyileştirilmiş yaşam standartları, iyileştirilmiş kamu
altyapısı, eğlence tesisleri ve yerel kültürün tanıtılması ve korunmasını sağlayarak yerel
toplumun yaşamlarını olumlu yönde etkileyebilmektedir (Haralambopoulos ve Pizam, 1996;
McGehee vd., 2002; Andereck vd., 2005; Choi ve Sirakaya, 2006; Deery vd., 2012; Arıca ve Ukav,
2020). Bununla birlikte yaşam maliyetindeki artışlar, trafik sıkışıklığı, çevre kirliliği, tesis ve
hizmetlerin aşırı kalabalıklaşması, artan suç oranları ve uyuşturucu bulunabilirliği gibi unsurlar
yerel halkın yaşamlarını olumsuz etkileyebilmektedir (Deery vd., 2012; Latkova ve Vogt, 2012;
Jaafar vd., 2015). Bu etkiler turistler, turizm işletmeleri ve çalışanları, ülkeler, bölgeler ve orada
yaşayan yerel halk dâhil olmak üzere tüm turizm paydaşlarını az veya çok etkilemektedir.
Turizmin olumlu etkilerinin artırılması, olumsuz etkilerin ise azaltılması hem turizmin
sürdürülebilirliği yönünden hem de bireylerin refah ve mutluğu bağlamında önemlidir (Altunel,
2009: 1). Ekonomilere büyük katkılar sunan turizm, ulusal ve bölgesel kalkınmada önemli bir role
sahiptir (Eser, Çelik ve Yıldız, 2018: 60). Ekonomik etkiler yerel halk tarafından en önemli unsur
olarak değerlendirilmektedir (Cengiz ve Kırkbir, 2007: 20). Örneğin Çalışkan ve Tütüncü (2008)
Kuşadası’nda yapmış oldukları çalışmada, bölgedeki turizm faaliyetleri sonucunda doğal ve
tarihi yerlerin tahrip edilmiş olmasına rağmen, halkın tek gelir kaynağının turizm olması
nedeniyle bu tahribatları görmezden geldiğini belirtmişlerdir. Turizmin sosyo-kültürel etkileri
ise kişiden kişiye farklılık göstermesinden dolayı olumlu ve olumsuz olmak üzere farklı
toplumlarda farklı şekillerde etki göstermektedir (Altunel, 2009: 1). Demircan (2010), Antalya’nın
Muratpaşa ilçesinde turizmin sosyo-kültürel etkilerinin algılanmasına dönük yapmış olduğu
çalışmada, yerel halkın turistlerle iyi ilişkiler kurma arzusunda olduğu ve daha fazla turistin
bölgeyi ziyaret etmesini istedikleri ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde turizmin çevresel etkileri
noktasında yerel halkın bir kısmı turizmin çevreyi koruduğu ve çevre kirliliğini önlediğini
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düşünürken, diğer kısmı da turizmin çevreye zarar vereceğini düşünmektedir (Perdue, 1990: 5;
Arıca, 2020). Çavuş ve Tanrısevdi (2003), uygun yerel planlama ve çevresel yönetim eksikliğinde
gelişen turizmin, çevre kalitesini ciddi biçimde etkileyeceğine dikkat çekmektedirler. Bu fikri
destekleyen Arıca (2020) turizm gelişim sürecinde planlama ve yönetimsel yetersizliklerin,
turizm kaynaklı tahrip edici çevresel etkileri arttıracağını ifade etmektedir. Turizmin etkileri
üzerine yapılan tüm araştırmalar, çeşitli turistik yerlerde yapılması nedeniyle farklı sonuçlar
ortaya koymakta ve turizmin bölgedeki yerel halk tarafından nasıl algılandığını ve yerel halkın
turistler ve turizm hakkında neler hissettiğini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmaların temel
sonucu, bölgede turizmin sürdürülebilir gelişimi için oluşturulması gereken turizm plan ve
projelerine yerel halkın da dahil edilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır (Dilek, Çoban ve
Harman, 2017: 60). Çünkü yerel halk turizm başarısının en önemli unsurlarından biridir ve
turizm gelişiminin sürdürülebilir olması da yerel halkın istekliliğine bağlıdır (Eser, Çelik ve
Yıldız, 2018: 60).
Turizmin gelişim gösterdiği ilk dönemlerde yerel halk ekonomik faydaları ön planda
tutmaktadır. Ancak artan faaliyetler ve eksik planlardan kaynaklanan sosyo-kültürel ve çevresel
tahribat, yerel halkın turizme bakışını olumsuz etkilemektedir (Okuyucu ve Somuncu, 2012: 38).
Bu etkilerin olumsuz sonuçlarını daha düşük seviyelere indirmek ancak yerel halkın bu konudaki
davranış kalıplarını ölçerek mümkündür (Alaeddinoğlu, 2008: 4). Örneğin, turizm işletmeleri
turizmden daha fazla yararlanırken, bölgede yaşayanlar kalabalıktan, kirlilikten, gürültüden ve
yaşam tarzı değişikliklerinden şikâyet edebilmektedir (Korkmaz, 1996: 395). Böylelikle turizm
gelişiminden doğrudan yararlananların turizm gelişimine yönelik olumlu, turizmden doğrudan
yararlanmayanların ise olumsuz bir tutum içinde oldukları görülmektedir (Jackson, 2008: 243).
Ayrıca, Nunkoo ve Ramkissoon (2007: 143) yapmış oldukları çalışmada, turizmin gelişmesi için
karar alma süreçlerine yerel katılımın artırılmasının önemli olduğunu, kalkınma stratejisinin
detaylı planlanması ve uygulanması için yerel düzeye odaklanmak gerektiğini belirtmişlerdir.
Yapılan araştırmaların bulguları incelendiğinde yerel topluluğun turizmin etkilerine yönelik algı
düzeylerinin turizme verdikleri destek üzerinde önemli etkilere sahip olduğu görülmektedir.
Örneğin Sirakaya, Teye ve Sönmez (2002) tarafından yapılan çalışmada, iki yönlü amaca
değinilmiştir. Gana’nın en fazla fayda sağlayan merkez bölgesinde turizm geliştirme projelerini
belirlemeye ve yerel halkın turizme verdiği desteğe yönelik bir model oluşturmayı amaçlamıştır.
Çalışmanın sonucuna göre turizm desteği turistlerin algıları, turizm etkileri, katılımcıların
istihdam durumu, toplum kuruluşlarına üyelik ve toplumdaki turizm geliştirme projelerinin
farkındalığı gibi birçok faktörden etkilenmiştir. Deng, McGill, Baxter ve Plaugher (2010)
tarafından yapılan çalışmada, Appalachian orman alanında yerel sakinlerin turizm gelişim
algıları araştırılmıştır. Yerel halkın doğal ve tarihi kaynakları turizmin gelişmesi için
kullanabilecekleri değerli varlıklar olarak gördükleri saptanmıştır. Ayrıca yerel halk turizm
gelişimine destek vermekte ve turizmin olumsuz etkilerinden çok olumlu etkilerini dikkate
almaktadırlar. Abdollahzadeh ve Sharifzadeh (2012), İran yerel halkının turizm gelişimine
yönelik algılarını incelediği çalışmada, bölge sakinlerinin turizm gelişimine güçlü destek
verdikleri, turizmin ekonomik etkilerine ise daha çok önem verdiği sonucuna ulaşmıştır. Stylidis,
Biran, Sit ve Szivas (2014) çalışmasında, yerel sakinlerin turizm desteği, yer imajının rolü ve
algılanan turizm etkileri araştırılmaktadır. Yerel sakinlerin turizm etkilerini olumlu algıladıkları
ve bu olumlu algının daha fazla turizm desteğine yol açtığını ortaya koymuştur. İlgili araştırma
sonuçları sakinlerin, yer imajını büyük ölçüde ihmal etmiş olsa da turizm etkilerine ilişkin
algılarının ve destek düzeylerinin önemini ortaya koymaktadır. Rasoolimanesh ve Jaafar (2016)
çalışmasında, Bujang Vadisi’ndeki yerel halkın turizm gelişimine yönelik olumlu ve olumsuz
algıları belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre Bujang Vadisi sakinlerinin turizmin bazı
potansiyel olumsuz etkilerinden endişe duymalarına rağmen turizm gelişimine karşı olumlu
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tutumları olduğu ve turizm gelişimini destekledikleri belirlenmiştir. Turizm faaliyetlerine ve
koruma programlarına katılmaya ilgi gösterdikleri sonucuna varılmıştır. Literatüre bağlı olarak
aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:
H1: Yerel halkın turizme yönelik algıladıkları ekonomik etkiler ile yaşam tatmini arasında ilişki vardır.
H2: Yerel halkın turizme yönelik algıladıkları kültürel etkiler ile yaşam tatmini arasında ilişki vardır.
H3: Yerel halkın turizme yönelik algıladıkları olumsuz sosyal etkiler ile yaşam tatmini arasında ilişki
vardır.
H4: Yerel halkın turizme yönelik algıladıkları olumsuz çevresel etkiler ile yaşam tatmini arasında ilişki
vardır.
Yaşam tatmini, kişinin beklentileri ile sahip olduklarının karşılaştırılması ile elde edilen bir
durum veya sonuçtur. Genel olarak, kişinin tüm yaşamını ve bu yaşamın çeşitli yönlerini içerir.
Yaşam tatmini denildiğinde, belirli bir durumdan tatmin değil, bir bütün olarak tüm yaşamdan
tatmini ifade etmektedir. Yaşam tatmini, mutluluk, moral vb. gibi durumlarda iyi olma halini
ifade eder (Şener, 2009: 5; Nawjin ve Veenhoven, 2011: 3). Yaşam tatmini kişinin deneyimlerine,
değer sistemlerine ve toplumdaki etkileşimlerine ilişkin öznel anlayışıdır (An ve Liu, 2014: 10).
Turizm gelişiminin ana hedeflerinden biri yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirmektir.
Dolayısıyla yerel halk turizmin etkisini değerlendirirken aslında turizmin kendi kişisel yaşamı
üzerindeki etkisine odaklanmaktadır (Alaeddinoğlu, 2007: 1). Bu bağlamda, turizmin yerel
halkın yaşam tatmini üzerindeki etkisini inceleyen çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, Allen,
Hafer, Long ve Perdue (1993: 31), turizm destinasyonlarına daha fazla turistin çekilmesi
durumunda yerel halkın yaşam kalitesinin daha iyi olacağına dair bir algının olduğunu
belirtmiştir. Ko ve Stewart (2002: 528) turizmin olumlu ve olumsuz etkilerinin toplum tatmini ile
yakından ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Türker, Selçuk ve Özyıldırım (2016), turizmin
Safranbolu yerel halkının yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.
Araştırmacılar turizmin ekonomik, kültürel ve çevresel etkileri Safranbolu halkının yaşam
kalitesini olumlu, sosyal etkileri ise olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedir. Eser ve
Akgündüz (2021), İğneada yerel halkının turizmin olumlu çevresel ve sosyo-kültürel etkilerine
yönelik algılarının yaşam kalitelerini arttırdığını belirlemiştir. Lin, Chen ve Filieri (2017) Çin’de
yaşayan yerel halkın turizm gelişimini, algıladıkları ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarının
hem ortak değer yaratma hem de yaşam tatmini üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtmiştir.
Aref (2011), çalışmasında İran’da yaşayan yerel halkın turizmin yaşam kalitesi üzerinde olumlu
bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Yazarlar, toplum tatminini yerel halkın turizmin
etkisine ilişkin algılarını değerlendirmek için yararlı bir araç olacağını ve turizm gelişiminde de
etkili olacağını savunmaktadır. Bu çalışmalara bağlı olarak aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:
H5: Yerel halkın turizme yönelik algıladıkları ekonomik etkiler ile turizm desteği arasında ilişki vardır.
H6: Yerel halkın turizme yönelik algıladıkları kültürel etkiler ile turizm desteği arasında ilişki vardır.
H7: Yerel halkın turizme yönelik algıladıkları olumsuz sosyal etkiler ile turizm desteği arasında ilişki
vardır.
H8: Yerel halkın turizme yönelik algıladıkları olumsuz çevresel etkiler ile turizm desteği arasında ilişki
vardır.
METODOLOJİ
Araştırma modelinde yer alan değişkenlere yönelik ifadeler daha önceki çalışmalarda geçerliliği
ve güvenirliliği sağlanmış ölçekler aracılığıyla oluşturulmuştur. Turizmin etkilerine yönelik yerel
halkın algılarını ve turizm gelişimine yönelik desteklerini ölçmek için yararlanılan ölçek Yoon,
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Gürsoy ve Chen (2001) tarafından geliştirilmiştir ve Şahin (2017) tarafından Türkçeye
uyarlanmıştır. Söz konusu ölçek 26 maddeden oluşmaktadır. Ankette yer alan dört boyuttan
oluşan ilk 22 madde turizmin algılanan etkilerine yöneliktir. Son dört ifade ise tek boyuttan
oluşan turizmin gelişimine yönelik desteği ölçmeye yöneliktir. Turizm desteği ölçeğine eklenen
iki ifade ise Ekici ve Çizel (2014) çalışmasından uyarlanmıştır. Ölçüm aracındaki yaşam tatmini
ölçeği ise beş ifade ve tek boyuttan oluşmaktadır. Yaşam tatmini ölçeği Diener vd., (1985)
tarafından geliştirilen, Köker (1991), Öcal (2008) ve Tabuk (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
ve Alkan (2019) tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır. Son bölümde ise demografik
özelliklere ilişkin sorular yer almaktadır.
Tablo 1. Demografik Bulgular
Değişkenler
Cinsiyet

N

%

Kadın

133

47,3

Erkek

148
281

52,7
100

15
109

5,3
38,8

Toplam
15-19
20-24

Yaş

Medeni Durum

Eğitim

Gelir

Mardin’deki yaşam süresi

25-29

59

21

30-34

42

14,9

35-39

16

5,7

40-44

20

7,1

45-49

7

2,5

50-54

4

1,4

55-59

5

1,8

60 ve üzeri

4

1,4

Toplam
Evli
Bekar
Toplam

281
99
182
281

100
35,2
64,8
100

İlköğretim

12

4,3

Ortaöğretim
Lise
Üniversite

15

5,3

72
154

25,6
54,8

Lisansüstü

28

10,

Toplam

281

100

0-1299

93

33,1

1300-2000

50
58

17,8
20,6

4001 ve üzeri

35
45

12,5
16,0

Toplam
5 yıldan az
5-10
11-15
16-20

281
68
31
17
26

100,0
24,2
11,0
6,0
9,3

21 ve ustu
Toplam

139
281

49,5
100,0

2001-3000
3001-4000

2619

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2613-2629.

Araştırmanın evrenini Mardin yerel halkı oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilecek veriler
2021 yılı Temmuz ve Ağustos ayında 281 katılımcıdan yüz yüze toplanmıştır. Demografik
bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında
birçok yaklaşım bulunmaktadır. Hair vd., (2010) ve Sekaran (2013) ankette yer alan ifade sayısının
10 katı katılımcının, Tabachnick ve Fidell (2001), beş katı kadar katılımcı olması gerektiğini ifade
etmektedir. Ancak genel olarak yapısal eşitlik modellemesi (YEM) tekniği kullanılan
araştırmalarda genelde en az 150 katılımcının ve aynı zamanda ölçek ifadelerinin 10 katı kadar
katılımcı sayısına ulaşılmasının yeterli olduğu ifade edilmektedir (Gürbüz, 2019). Bir diğer
yaklaşım olan ölçekteki ifade sayısının diğer bir ifade ile ölçüm modelindeki gözlenen
değişkenlerin sayısının gizil değişken sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan (r) değerinin
yorumlanmasıdır (Marsh ve Bailey, 1991). Bu yönteme göre en az 400 örneklem sayısı için r: 2.0,
en az 200 örneklem için r: 3.0, en az 100 örneklem için r: 4.0 olması gerekmektedir (Marsh ve Hau,
1999). Mevcut araştırmada gözlenen değişken sayısı 33 ve gizil değişken sayısı da 6’dır. Sonuç
olarak r sayısı 5,5 olarak belirlenmiştir. Buna göre toplanan veri (281) sayısının örneklem
büyüklüğü açısından yeterli olduğu ifade edilebilir.

Ölçüm Modeli
Literatüre bağlı olarak geliştirilen hipotetik modelin test edilmesinde Anderson ve Gerbing
(1988) tarafından önerilen iki aşamalı yaklaşım benimsenmiştir. Ölçüm modeli öncesinde ölçeğin
genel güvenirlik ve basıklık ve çarpıklık katsayıları incelenmiştir. Genel güvenirlik değeri
Cronbach’s Alpha Güvenilirlik Katsayısı (α) 0,799 olarak hesaplanmış ve normallik değerlerinin
kabul edilebilir değerler (± 2 ve ±7) arasında olduğu saptanmıştır (Chou ve Bentler, 1995; Curran,
West ve Finch, 1996). Ayrıca doğrulayıcı faktör analizi öncesinde ortak yöntem yanlılığının olup
olmadığı belirlemek için Harman’ın tek faktörlü testi yapılmıştır. Altı faktörün yer aldığı faktör
analizi sürecinde tüm göstergeler tek bir faktöre sabitlenmiştir. İlk faktörün 0,50 değerinin altında
çıktığı (24.471) görülmüş ve baskın bir faktörün olmadığı saptanmıştır. Bu değerlere göre
herhangi bir ortak yöntem yanlılığı problemine rastlanmamıştır. Nihai olarak ölçüm modeline
DFA uygulanmış ve ölçüm modeline ilişkin yakınsak ve ayırt edici geçerlilikler ile yapı
güvenilirlikleri hesaplanmıştır. Yapılan DFA sonucunda uyum iyiliği değerleri kontrol edilmiş,
üç ifadenin birçok ifade ile yakın ilişkide olduğu saptanmış ve uyum değerlerini düşürdüğü
saptanmıştır. Dolayısıyla bu üç ifade (7-8-21) veri setinden çıkartılıp veri setine tekrar DFA
uygulanmıştır. Yapılan DFA sonrasında ölçüm modelinin kabul edilebilir uyum değerleri
içerisinde olduğu (Tablo 2), t değerlerinin ise anlamlı olduğu belirlenmiştir (Hair vd., 2010). Tablo
2 incelendiğinde ekonomik etkiler hariç tüm boyutların 0,50’nin üzerinde açıklanan varyansa
sahip olduğu, faktör yüklerinin 0,50’den yüksek olduğu ve yapıların bileşik güvenirlik
değerlerinin 0,83 ile 0,91, arasında olduğu görülmektedir. Ekonomik etkiler değişkenine ilişkin
açıklanan ortak varyans (AVE) değerinin önerilen değerin (0,50) altında çıkmasının eğer bileşik
güvenirlik değerinin 0.70’ten yüksek çıkması durumunda problem teşkil etmeyeceği alan
yazında vurgulanmaktadır (Fornel ve Larcker, 1981). Elde edilen tüm bu değerlere göre ölçüm
modelinin yakınsak geçerliliğinin sağlandığı görülmektedir (Fornell ve Larcker, 1981).
Tablo 3’te ise ölçüm modelinin ayırt edici geçerliliği, boyutların ortalama, standart sapmaları ve
çok bağlantı problemi olup olmadığını göstermek için VIF değerleri yer almaktadır. Buna göre
AVE’nin karekökü, tüm boyutların birbiriyle korelasyonlarından daha büyük olduğu (√𝐴𝑉𝐸>
Faktörler arası korelasyonlar) için ölçüm modeline ait ayırt edici geçerliliğin sağlandığı ifade
edilebilir (Fornell ve Larcker, 1981). Aynı zamanda ölçüm aracında VIF değerleri incelenmiş ve
hiçbir değerin 3.3’ün üzerinde olmadığının saptanmış olması çoklu bağlantı probleminin
olmadığını kanıtlamaktadır (Kock, 2015).
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Tablo 2. Ölçüm Modeli Sonuçları
Standart
Yükler
Ekonomik Etkiler
Turizm, Mardin toplumu için daha fazla iş imkânı yaratıyor.
Turizm, Mardin’e daha fazla yatırımın gelmesini sağlıyor.
Turizm, Mardin’de daha fazla harcamaya yol açıyor.
Mardin’de yaşam standartları turizmden dolayı dikkate değer
bir şekilde artıyor.
Mardin’de turizmden dolayı ürün ve hizmetlerin fiyatları
artıyor.
Turizm, Mardin’de yerel halka ve küçük işletmelere ekonomik
fayda sağlıyor.
Olumsuz Sosyal Etkiler
Mardin’ de yaşayan yerel halk, turizm bölgesinde yaşamaktan
mutlu değildir.
Mardin’de kamunun turizm için yaptığı harcamalar vergilerin
boşa gitmesidir.
Turizm toplumumuzda yıkıcı etkiler oluşturuyor.
Turizm Mardin’de suç oranlarını artırıyor.
Turizm Mardin’de geleneksel kültürü değiştiriyor.
Kültürel Etkiler
Turizm, Mardin’de değişik kültürel aktivitelere katılmamıza
olanak sağlıyor.
Turizm, turistler ve yerel halk arasındaki kültür alışverişini
artıyor.
Turizm, farklı bölgelerden gelen kişilerin kültürünü ve toplum
yapısını anlamak için değerli bir deneyimdir.
Turizm kültürel kimliğimizde olumlu etkiler meydana
getiriyor.

tdeğerleri

0,78
0,83
0,60
0,68

14,77
16,16
10,43
12,26

0,56

9,55

0,64

1,28

0,59

10,31

0,69

12,45

0,86
0,81
0,64

16,95
15,66
11,35

0,74

13,42

0,82

15,37

0,72

12,89

0,55

9,33

Turizm Mardin’de trafik tıkanıklığı, gürültü ve çevre
kirliliğine neden oluyor.
Otel ve diğer turistik tesislerin yapımı, Mardin’de doğal ve
kültürel çevreyi tahrip ediyor.
Turizm, Mardin’de parkları ve diğer dış alanları kötü bir hale
getiriyor.
Turizm bölgemizin kirlenmesine ve katı atıkların artmasına
neden olmaktadır.
Turizm Desteği

0,60

10,19

0,76

13,87

0,81

15,17

0,79

175

Kültürel ve tarih bazlı çekiciliklerin bulunduğu alanlara
düzenlenen gezileri destekliyorum.
Otel, acente ve restoran gibi hizmet işletmelerinin hizmet
kalitelerini artırmak amacıyla yaptıkları faaliyetleri
destekliyorum.
Turizm, toplumumuzun önemli bir parçası olmaya devam
etmelidir.
Yörede turizm yatırımları artarak devam etmelidir.
Yörede, Turizm’in daha fazla gelişimi için çaba sarf
edilmelidir.
Yöredeki turizm gelişimini destekliyorum.

0,67

12,42

0,61

10,95

0,81

16,10

0,94
0,88

20,57
18,58

0.86

17.74

0,71
0,71

12,77
12,91

Olumsuz Çevresel Etkiler

Yaşam Tatmini
Yaşamım birçok yönden idealimdekine yakındır.
Yaşam şartları mükemmeldir.

α

Yapı
Güvenirliliği
(CR)

Açıklanan
Varyans
(AVE)

0,839

0,84

0,47

0,843

0,84

0,52

0,789

0,80

0,51

0,821

0,83

0,55

0,911

0,91

0,64

0,856

0,86

0,54

13,87
Yaşamımdan memnunum.
0,75
13,97
Yaşamımdan şu ana kadar istediğim önemli şeyleri elde ettim.
0,76
Eğer yaşamımı yeniden yaşayabilsem, hemen hemen hiçbir
13,87
0,75
şeyi değiştirmezdim.
Notlar: RMSEA: 0,065; NFI: 0,92; NNFI: 0,95; CFI: 0,95; IFI: 0,95; RMR: 0,086; SRMR: 0,061; GFI:0,83; AGFI: 0,80; Chi-Square (x2)
/df: 849,33/390: 2,17, p <,01 (t> 2,58), düzeyinde anlamlıdır.
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Tablo 3. Ölçüm Modeli Ayırt Edici Geçerlilik
Yapılar
1.Yaşam Tatmini
2.Turizm Desteği
3.O. Ç. Etkiler
4.Kültürel Etkiler
5.O. S. Etkiler
6.EkonomikEtkiler

1

2

0,73
0,18
-0,15
0,14
-0,13
0,17

0,80
-0,20
0,69
-0,38
0,55

3

0,74
-0,16
0,54
-0,10

4

5

0,71
-0,44
0,54

0,72
-0,35

6

0,68

Ortalama

Standart
Sapma

VIF

2,9537
4,1607
2,6165
3,8897
2,2078
3,8476

,98995
,92097
1,08170
,86387
,98188
,87548

1,052
1,829
1,305
1,847
1,493
1,468

Not: Korelasyonlar arasındaki köşegen elemanlar AVE’nin kareköküdür. O.S. Etkiler: Olumsuz
Sosyal etkiler; O.Ç. Etkiler; Olumsuz Çevresel etkiler.

Yapısal Model
Araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek için geliştirilen hipotezler
yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla analiz edilmiştir. Geliştirilen hipotezlerin testi için
kurulan yapısal modelin yorumlanmadan önce modelin uyum iyiliği değerleri kontrol edilmiştir.
Değerlerin kabul edilebilir değerler içerisinde olduğu belirlenmiştir. Daha sonra yol analizlerin
anlamlılık değerleri kontrol edilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda Hipotez 5 ve Hipotez 6’nın
dışında diğer tüm hipotezler reddedilmiştir. Sonuç olarak sekiz hipotezden yalnızca iki hipotez
desteklenmiştir. Hipotez testi sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Hipotez Testi Sonuçları
Standard
yükler

t-statistics

Sonuç

0,13
0,06

1,53AD
0,59 AD

Desteklenmedi
Desteklenmedi

0,01

0,13 AD

Desteklenmedi

H4: Olumsuz Çevresel Etkilerà Yaşam Tatmini

-0,14

-0,16 AD

Desteklenmedi

H5: Ekonomik Etkilerà Turizm G. Desteği

Desteklendi

Hipotezler
H1: Ekonomik Etkilerà Yaşam Tatmini
H2: Kültürel Etkilerà Yaşam Tatmini
H3: Olumsuz Sosyal Etkilerà Yaşam Tatmini

0,24

3,60***

H6: Kültürel Etkilerà Turizm G. Desteği

0,53

6.64***

Desteklendi

H7: Olumsuz Sosyal Etkiler à Turizm G. Desteği

-0,01
-0,08

-0,16 AD
-1,26 AD

Desteklenmedi
Desteklenmedi

H8: Olumsuz Çevresel Etkiler à Turizm G.Desteği

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bir destinasyonda turizmin gelişmesinde önemli paydaşlardan biri olan yerel halkın turizmin
sürdürülebilirliğine yönelik bakış açıları ve tutumları algıladıkları turizmin etkileri ile doğru
orantılıdır. Genel olarak turizmin etkilerine yönelik yerel halkın algılamaları olumsuz bir seyir
gösterdiğinde turizmin geliştirilmesi konusunda desteklerinde azalış ortaya çıkmaktadır. Turizm
açısından gelişmekte olan destinasyonlarda yerel halkın refahı, ekonomisi ve yaşam standartları
üzerinde turizmin önemli etkileri olduğunda yerel halkın turizme bakış açıları olumlu
olabilmektedir. Mardin de gerçekleştirilen bu araştırma yöre halkının turizmin etkilerine yönelik
algılamalarını ortaya koyarak yaşam tatmini ve turizmin geliştirilmesine yönelik verdikleri
destekle ilişkisini analiz etme amacı taşımaktadır.
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Araştırma bulgularına göre geliştirilen hipotezlerin büyük bir çoğunluğu desteklenmemiştir.
Yalnızca yerel halkın turizmin algıladıkları kültürel etkileri ve ekonomik etkileri ile turizmin
geliştirilmesine yönelik verdikleri destek arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu bulguya
göre yerel halkın turizmin ekonomik etkilerini güçlü bir şekilde hissettiklerinde turizme
destekleri de artmaktadır. Diğer bir ifade ile turizmin birçok sektörle yakından ilişkisi göz önüne
alındığında turizmin ekonomik getirisi yöre halkının ekonomik kazancını birçok yönden olumlu
etkilemekte ve bu doğrultuda turizmin geliştirilmesi yönünde destekleri de yüksek olmaktadır.
Diğer desteklenen hipotezde ise yöre halkının kente gelen turistler ile kültürel bir alışveriş
gerçekleştirdiği, kültürel anlamda bilgilendikleri, kültürlerinin zenginleştiğini ve aynı zamanda
farklı kültürel aktiviteler sayesinde farklı kültürleri tanıma fırsatına sahip olduklarından,
turizmin geliştirilmesine yönelik destek verdikleri söylenebilir. Literatürde bu sonuçlar ile
paralellik gösteren çalışmaların sayısı oldukça yüksektir (Sirakaya, Teye ve Sönmez, 2002; Cengiz
ve Kırkbir, 2007; Çalışkan ve Tütüncü, 2008; Abdollahzadeh ve Sharifzadeh, 2012; Nunkoo ve
Gürsoy, 2012; Gürsoy vd., 2019). Bu çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde yöre halkının
turizmin ekonomik ve kültürel etkilerine yönelik algılarının turizm desteği ile yakın ilişkide
olduğu görülmektedir. Kuvan ve Akan (2005) yöre halkının turizmden ekonomik faydayı
hissettiklerinde turizme destek verdikleri aynı zamanda yöre halkının olumlu kültürel
değişimler hissettiklerinde turizmi destekledikleri sonucu mevcut araştırma sonucuyla
örtüşmektedir.
Desteklenmeyen hipotezler incelendiğinde turizmin etkilerine yönelik yöre halkının algıları ile
yaşam tatminleri arasında bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Önceki çalışmalar incelendiğinde,
farklı destinasyonlarda ve farklı turizm çeşidine göre yöre halkının turizm etkilerine yönelik algı
ve tutumlarının farklılaştığı ve sonuçların birbiriyle benzerlik göstermediği ifade edilmektedir
(Garcia vd., 2008; Çiçek ve Sarı, 2018). Dolayısıyla ilgili literatür incelendiğinde bu araştırmanın
sonuçlarına paralel bulguların olduğu kadar örtüşmeyen araştırma sonuçlarının da olduğu
saptanmıştır. Bu durum araştırmaların yapıldığı destinasyonlarda ikamet eden yöre halkının
farklı sosyo-kültürel ve demografik özelliklere sahip olması ile ilişkili olabilir. Hatta aynı
destinasyonda belirli aralıklarla yapılan araştırmaların sonuçlarında da tutarsızlıklar
görülebilmektedir. Örneğin bu çalışmanın sonuçları ile örtüşmeyen Ataman ve Özer (2020)
çalışmasında Mardin’deki yöre halkının genel itibariyle turizmin etkilerine yönelik algılarının
turizme verdikleri destek arasında anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Söz konusu Ataman ve
Özer (2020) tarafından yapılan araştırmada yöre halkının turizm gelişimine yönelik algıları ile
turizmin ekonomik ve çevresel etkilerine yönelik algıları arasında anlamlı bir ilişki saptanmışken;
turizmin sosyo-kültürel etkilerine yönelik algıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim Ataman ve Özer (2020) Mardin ilinin turizm konusunda gelişme
gösteren bir konumda olduğunu, doyuma ulaşmadığını ve belirli aralıklarla aynı destinasyonda
benzer araştırmaların yapılması gerekliliğini vurgulamaktadır. Çünkü turizmin gelişme seyrine
bağlı olarak yöre halkının turizme bakış açıları değişebilmekte ve yaşam tatmini ve turizme
destekleri farklılaşabilmektedir. Yine benzer bir araştırma olan Özer ve Ataman (2020) tarafından
yapılan araştırmada turizmin algılanan etkileri ile yöre halkının yaşam tatmini arasında genel
anlamda ilişkinin olumlu olduğu belirlenmiştir. Özelde ise turizmin algılanan olumlu ekonomik
ve çevresel etkilerinin yerel halkın yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkileri olduğu; turizmin
sosyo-kültürel etkilerinin ise yerel halkın yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkisi olduğu
saptanmıştır. Mevcut çalışma ile diğer destinasyonlarda yapılan önceki çalışmalar arasında
ortaya çıkan bu örtüşmeyen sonuçlar incelendiğinde, araştırmanın yapıldığı destinasyon, yöre
halkının sosyo-kültürel özelliklerindeki farklılıklar ve yöre halkının turizme bakış açılarının
değişkenlik göstermesi bu sonuçların ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. Bunun yanı
sıra Mardin’de yaşayan yöre halkının ekonomik gelirinin düşük olması, her ne kadar bölgeye
ciddi oranda turist akışı olsa bile diğer turizm destinasyonlar ile karşılaştırıldığında devlet ve
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özel yatırımlarının yetersiz olması bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olmuş olabilir. Yöre
halkının turizmin etkilerine yönelik algılarının tatmin edici düzeyde olmasına karşılık Mardin’in
turistik bölgesinin belirli bir coğrafi sınırda olması, kültürel miras noktalarının bu bölgede
yoğunlaşması, belirli dönemlerde turistik taşıma kapasitesinin aşılmasına sebebiyet vermesi gibi
unsurlar bu etkilere yönelik algıların yöre halkının yaşam tatminleri arasında anlamlı ilişkilerin
bulunmamasında etkili olabilir. Dolayısıyla bu soruna neden olan faktörlerin araştırılması ve
sorunların iyileştirilmesi konusunda gereken adımlar destinasyon yönetim örgütleri tarafından
atılmalıdır. Örneğin Eski Mardin bölgesi olarak ifade edilen turizm noktasının dışında turistik
cazibe merkezleri oluşturulmalı, Mardin’in diğer turistik ürünlerinin tanıtılmasına ağırlık
verilmelidir. Böylelikle turizmin olumsuz etkileri en aza indirgenebilir ve yerel halkın yaşam
tatminleri de artabilir. Sonuç olarak da turizmin geliştirilmesine yönelik yerel halkın
desteklerinin artması öngörülebilir. Bunun yanı sıra yalnızca turizmin etkilerinin değil başka
faktörlerin de yöre halkının yaşam kalitesini etkileyeceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Yöre
halkının yaşam standartları, ekonomik refahı, psikolojik iyi olma halleri, ikamet edilen bölgenin
coğrafik konumu da yaşam tatminini etkileyen diğer faktörler arasında yer alabileceği
unutulmamalıdır.
Genel olarak yerel halkın turizme destek düzeyleri ortalamanın üstünde olması, ayrıca
turizmden beklentilerinin yüksek olmasına da bağlı olabilir. Çünkü Mardin ili önemli turizm
potansiyeline sahip olduğundan, gelecekte turizmin olumlu etkilerinin daha yüksek olacağı
öngörüsüyle yöre halkı turizme destek vererek gelecekte turizmin etkilerini olumlu
hissedecekleri beklentisi içinde olabileceği söylenebilir. Dolayısıyla destinasyon yönetim
örgütleri turizmin sürdürülebilirliği konusunda plan ve politikalar oluştururken yerel halkın
turizme yönelik tutumları ve desteklerini göz ardı etmemelidirler. Araştırma sonucunda ortaya
çıkan bulguların nedenlerinin anlaşılması için gelecek araştırmalarda nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği ile derinlemesine bilgiler edinilerek bu araştırma
sonuçlarının nedenleri ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Ayrıca farklı zamanlarda tekrarlanacak
araştırmalar ile bu araştırmanın sonuçları karşılaştırılmalıdır.
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Öz
Çalışmanın amacı, İzmir’de üretilen geleneksel peynirlerin gastronomi turizmi açısından değerli
bir unsur olduğunu ortaya koymayı ve İzmir ilinde üretilen geleneksel peynir türlerini
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırma alanı olarak İzmir ve yakın çevresi (Tire,
Ödemiş, Bergama, Karaburun ve köyleri, Seferihisar, Urla) belirlenmiş ve nitel araştırma
yönteminden yararlanılmıştır. Nitel yöntem çerçevesinde doküman incelenmesi ve yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Görüşme/mülakat sonucunda
elde edilen verilere betimsel ve karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Sahadan gelen veriler ve
literatür taraması neticesinde 4 ana tema ve 15 alt tema belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda,
İzmir’in sahip olduğu geleneksel peynirlerin gastronomi turizmine herhangi bir katkı
sağlamadığı ancak yöre peynirlerinin gastronomi turizmine katkı sağlayabilecek yüksek
potansiyele sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
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Abstract
The aim of the study is to reveal that the traditional cheese produced in İzmir are a valuable
element in terms of gastronomy tourism and to determine the activities related to what kind of
studies can be done in this context and to determine the traditional cheese types produced in
İzmir. In line with the purpose of the study, İzmir and its immediate surroundings (Tire, Ödemiş,
Bergama, Karaburun and its villages, Seferihisar, Urla) located in the Aegean region were
determined as the research area and qualitative research method was adopted. Data were
obtained by examining documents within the framework of qualitative method and semistructured interview. Content analysis was performed as data analysis method. Relationships
between the data obtained as a result of the interview and descriptive and comparative analysis
were determined. Of the data from the field and the literature review, 4 main themes and 15 subthemes were determined. It has been concluded that the traditional cheese of İzmir do not
contribute to both tourism and gastronomy tourism but it has been determined that cheese have
a high potential in the rich gastronomy culture of İzmir.
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GİRİŞ
Türkiye’nin mutfak kültürünün oluşmasında, Orta Asya’dan başlayarak bugünkü Türkiye
topraklarına kadar ilerleyen göç olaylarının, farklı ülkelerin fethedilmesiyle coğrafi alanın
genişlemesi ve birçok uygarlığın hüküm sürdüğü Anadolu coğrafyasının oldukça önemli bir payı
vardır (Aktaş ve Özdemir, 2005). Nitekim Türkiye’nin sahip olduğu bu zengin mutfak kültürü,
köklü tarihi geçmişi ve turistik çekiciliğiyle gastronomi turizmi için tercih edilen bir ülke
konumunda olmasını sağlamıştır (Dilsiz, 2010; Arslan, 2010).
Ege Bölgesinde yer alan İzmir sahip olduğu tarihi geçmişi ve çok kültürlü toplumsal yapısının
etkisiyle sentezlenmiş bir mutfak kültürüne sahiptir (Dökmeoğlu, 2014). İzmir mutfağının
kendine özgü ve zengin yapısı Türk mutfak kültüründeki yerini almasını sağlamıştır. İzmir’in
gastronomik değerleri üzerine yapılan çalışmalarda ön plana çıkan lezzetler arasında; zeytin,
zeytinyağıyla yapılan ot ve sebze yemekleri (şevketi bostan, enginar, turp otu, radika, cibes vb.)
ile deniz ürünleri yerel lezzet unsurları arasındadır. Ayrıca İzmir gastronomisi kapsamında
gevrek, lokma, boyoz, kokoreç, kumru, sübye şerbeti, şambali, midye dolma ve buzlu badem gibi
sokak lezzetleri de İzmir’in gastronomik kimliğini oluşturan değerler arasında yer almaktadır
(Türkoz Bakırcı vd., 2017; Erdoğan ve Özdemir 2018; Ağlamaz ve Öncüer Çivici, 2018). Ancak
yörenin sahip olduğu geleneksel peynirlerin gastronomik bir lezzet olarak ön planda olmadığı
görülmektedir.
Peynirler, üretildikleri çevreyi, toprağı ve yemek kültürünü yansıtmaktadır (Fusté-Forné, 2020a).
Türkiye’nin de hemen hemen her bölgesinde kültürel alışkanlıklara ve hayvan türüne bağlı
olarak farklı yapım teknikleriyle kendine özgü tadı olan çeşitli yerel peynirler üretilmektedir
(Durlu Özkaya ve Gün, 2007). Anadolu topraklarının denize açıldığı Ege bölgesinde yer alan
İzmir’de de peynircilik oldukça gelişmiştir. Ege kıyılardan Orta Anadolu’nun batı kısmına kadar
uzanan bölgenin hemen her köşesi bereketli doğal alanları, koyunları, keçileri, inekleri ve
mandıraları ile zengin bir yapıya sahiptir. Bölgede koyun ve keçi yetiştiriciliğinin fazla olması,
koyun ve keçi sütünden farklı şekil, renk ve lezzetlerde peynir çeşitlerinin üretimini artırmıştır.
Yapılan araştırmalar incelendiğinde Ege bölgesi 12 peynir çeşidiyle önemli bir değere sahiptir
(Kamber, 2007b). Ayrıca bölgenin çok kültürlü yapısı da dikkate alındığında bölgede zengin bir
peynir kültürünün varlığından söz edilebilir.
Tüm bunlar dâhilinde bu çalışma İzmir ve yakın çevresi (Tire, Ödemiş, Bergama) ile Yarımada
(Karaburun ve köyleri, Seferihisar, Urla)’nın zengin gastronomi turizmi potansiyeli içerisinde
sahip olduğu geleneksel peynirlerin önemini ortaya koymayı, gastronomik açıdan değerli bir
unsur olduğunu belirtmeyi ve yörede üretilen peynir türlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu
kapsamda çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Konuya yönelik
derinlemesine sonuçlar elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme ve doküman incelemesi
teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırmalarda kullanılan istatistik programı ile
analiz edilmiştir. Hazırlanan bu çalışma peynirlerin kültürel mirası ve kimliği yansıtan önemli
geleneksel gıdalar içerisinde yer aldığına değinmesinden dolayı da önem taşımaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Peynirin Tarihçesi ve Tanımı
İnsanoğlu muhafaza edilmesi oldukça zor olan sütün, dayanıklılığını artırmak ve taşımasını
kolaylaştırmak için peynir, yoğurt, tereyağı gibi çeşitli ürünlere dönüştürmüşlerdir. Peynir de
yüzyıllardan bu yana dünyanın hemen her yerinde, her toplumun tükettiği ve insanoğlunun en
eski kültürel miraslarından olan bir gıda maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Kamber, 2007a).
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Hammaddesi sadece süt olan peynirin çeşit olarak fazla olmasında; kullanılan sütün türü,
kullanılan maya türü, pıhtıyı işleme şekli ve yöntemi, yağ durumu, olgunlaşma süresi ve
koşulları, tuzlama biçimi gibi unsurlar önemlidir (Fox ve McSweeney, 2004).
Peynirin ilk olarak kimler tarafından nasıl, nerede, ne zaman yapıldığı kesin olarak
bilinmemektedir. Kabul gören en yaygın görüş ilk peynir üretiminin, Arap bir gezgin tarafından
sütün hayvan derisi torbada taşınırken tesadüfen elde edildiği yönündedir. Ancak 2012 yılında
Paul Kindstedt tarafından yayınlanan “Cheese and Culture” adlı kitapta, peynirin M.Ö. 7000’den
itibaren Anadolu’da çömlek kaplarda yapıldığı yönündedir (Kamber, 2005; Kindstedt, 2012;
Ekinci, 2014; Bal Onur ve Aksoy Biber, 2017). Arkeolojik keşifler ise peynirin ilk izlerinin yaklaşık
8000 yıl önce, bazı bitki ve hayvanların evcilleştirildiği “Neolitik Dönem” de, Dicle ve Fırat
nehirleri arasındaki “Bereketli Hilal” de görüldüğüne işaret etmektedir (Fox vd., 2017).
Mezopotamya’da M.Ö. 3500-3100 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen bugün Bağdat
Müzesinde sergilenen taş bir kabartmada yer alan figürler de Sümerlerin (M.Ö. 4000) süt
teknolojisini iyi bildiklerini göstermektedir (Ünsal, 2009). Yunanlılar ve Romalılar (M.Ö. 1000)’da
peynirin birbirinden farklı türlerini yapmış olsalar da bunlar hakkında pek fazla bilgi
bulunmamaktadır (Kamber, 2005; Ünsal, 2009).
Osmanlı İmparatorluğu’nda süt ve süt ürünleri ihtiyacı şehrin içindeki ve kazalarındaki
üretimden özel peynir çeşitleri de devletin başka diyarlarından sağlanmıştır. Bunu yanı sıra
Eflak, Rumeli ve bazı Karadeniz limanlarından İstanbul’a önemli miktarda tekerlek ve tulum
peyniri ihraç edilmiştir. Limni ve Midilli adalarından taze peynir ihracatçısı; İzmit, Darıca ve
Yalova gibi kasabalardan ise Musevi kaşar (Koşer, kaşer) peyniri ihracatçısı olarak söz
edilmekteydi. 17. yüzyılda ki Osmanlı dünyası ile ilgili önemli bir kaynak olan Evliya Çelebi
Seyahatnamesinde de İstanbul’da peynir üretimi yapan 400 tane esnafın olduğunu ve Kaşkaval
Peyniri, Kesme Peyniri ve Teleme Peyniri gibi peynir çeşitlerinden bahsetmektedir (Pişkin, 2010).
Peynir, birçok kaynakta, ‘‘kısmen veya tamamen yağı alınmış/alınmamış çeşitli hayvanlara (inek,
koyun, keçi vb.) ait sütlerin, çeşitli süt ürünleri artıklarının (tereyağı, yoğurt, yayık altı veya
peynir altı suyu) ya da bunlarının karışımlarının maya ve zararsız organik asitler veya ekşitme
yolu ile oluşturulan pıhtısının, direkt ya da çeşitli tat ve koku verici maddeler katılarak değişik
şekillerde işlenmesi sonucu olgunlaştırılmadan ya da çeşitli şekillerde olgunlaştırılmasıyla elde
edilen ürün’’ şeklinde tanımlanmaktadır (Kamber, 2005:1).
Peynir diğer ülkelerde de çeşitli isimlerle tanımlanmaktadır. Örneğin, Hint yarımadasında
“chiz”, Rusya’da “sir”, Bulgaristan’da “sirene”, Macaristan’da “sajt”, Polonya’da “ser”,
Romanya’da “brinza”, İsveç’te “ost”, Finlandiya’da “juusto”, Yunanistan’da “tiri”, Arabistan’da
“cebbene” denilmektedir (Kamber, 2005; Ünsal, 2009). Peynir kelimesini karşılayan en eski
Türkçe söz “Bışlak” olarak bilinmektedir. Bu söz ilk defa İbnü-Mühenna Lügatı’nda görülür.
Peynir kelimesinin Türkçeye Farsçadan geçmiş olduğu ve ilk olarak Mısır Memlüklerinin Türkçe
sözlükleri ile eski Anadolu metinlerinde yer aldığı görülmektedir. Bu sözlüklerde peynirin,
“benir, penir, beynir” gibi Farsça formlarda yazıldığı görülmektedirler. Yine bu sözlükte peynir
karşılığı olarak “çıkıt, irimçik, çiet” gibi bazı Türkçe kelimelere de rastlanır (Öğel, 1978). Peynir
ile ilgili öz Türkçe kelimeler ilk defa Uygur Türklerinde M.S. 750 yy’ da rastlanılmaktadır.
Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde taze peynirin “udma ve udhıtma”
sözcüklerine karşılık geldiği görülmektedir. Ayrıca Kaşgarlı’nın Lügat’ın da Karluk lehçesinde
peynirin ekşi sütten yapılan bir çeşidine de “sogut” dedikleri bilinmektedir (Ünsal, 2009).
Türkiye tarihi barındırdığı farklı kültürleri ve bulunduğu coğrafyanın sahip olduğu iklimsel
özellikler sayesinde çok sayıda ve çeşitte geleneksel gıdaya sahiptir (Cumhur, 2017). Bu gıdalar
içerisinde insanoğlunun uygarlığa geçişinin ilk simgelerinden biri olan, yaşantılar sonucu
tesadüfi bir şekilde ortaya çıkan, kültürel zenginliği ve mirası temsil eden peynirler de geleneksel
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bir ürün olarak değerlendirilmektedir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yerel olarak üretilen
ve tüketilen birçok geleneksel peynir çeşidi mevcuttur (Türkoğlu vd., 2003; Alichanidis ve
Polychroniadou, 2008). Yapılan çalışmalarda Türkiye’de 130’dan fazla peynir çeşidi olduğu
belirlenmiştir (Kamber, 2015). Anadolu’nun birçok bölgesinin sahip olduğu coğrafi farklılıklar,
kullanılan sütün çeşidi, farklı peynir yapım teknikleri, kültürel farklılıklar gibi unsurlar
birbirinden farklı tat ve lezzette peynirlerin üretilmesinde etkili olmaktadır (Hayaloğlu, 2008;
Gün vd., 2010). Anadolu’daki bu peynir zenginliği en iyi kahvaltı sofralarında görülmektedir.
Özellikle börek, yumurta, salata gibi yiyecekleri zenginleştirmek ve besin değerini artırmakla
birlikte, ana yemeklerde ya da tatlı-tuzlu hamur işlerinde peynirler kullanılmaktadır (Ünsal,
2009; Croxford, 2010). Ayrıca bazı yöresel tatlıların içeriğinde de peynire rastlanılmaktadır (Ulu,
2019). Bunun yanı sıra şarap evlerinin menülerinde yöresel ve uluslararası peynir çeşitlerinden
oluşan peynir tabaklarının yer aldığı görülmektedir (Swan, 2009).

İzmir’e Özgü Geleneksel Peynir Çeşitleri
Yapılan çalışma kapsamında, İzmir ilinde 6 tane geleneksel peynir tespit edilmiştir. Bu peynirler
şu şekildedir;

•

İzmir Tulum Peyniri: 10000 yıllık İzmir tarihinin sofra kültüründe yer alan Bergama
tulumu aslında daha çok İzmir tulumu adıyla anılmakta ve tanınmaktadır. İzmir’de özellikle
Bergama, Ödemiş, Kiraz, Tire, Bayındır, Dikili ilçelerinde yaygın bir şekilde yapılmaktadır.
Klasik tulum peyniri ile İzmir tulum peynirinin özellikleri ve yapılışı birbirinden farklılık
göstermektedir. Klasik tulum peynirinde peynir tulumun kılsız tarafına doldurulurken, İzmir
tulumunda kıllı tarafına doldurulmaktadır (Üçüncü, 2004; Kamber, 2007b; Bayar ve Özrenk,
2011).
Sepet Peyniri; İzmir’in Karaburun ilçesindeki yaylalarda yapılan sepet peyniri keçi sütü
•
kullanılarak hazırlanmaktadır (Kamber, 2005). Peynirin şekillendirilmesinde sepetler kullanıldığı
için, bu geleneksel peynir sepet peyniri ya da kelle peyniri olarak adlandırılır. Sepetler nehir ve
nemli alanların yakınında toplanan saplardan yapılmaktadır. Bazı yörelerde ise bu sepetler guva
olarak isimlendirilmektedir (Kamber, 2007b).
İzmir-Karaburun Lorlu Keçi Tulum Peyniri: İzmir’in Karaburun ilçesinde ve bağlı
•
köylerinde yapılan bir peynirdir. Taze sepet keçi peynirinin avuç içi kadar büyüklükte doğranıp
hafif tuzlandıktan sonra 1 hafta kadar bidonlarda bekletilir. Yapılan bu ön olgunlaştırma
işleminden sonra keçi tulumuna 10 kg peynire 2 kg lor ölçüsüyle bir sıra peynir bir sıra lor
şeklinde basılır. Ağzı bağlanan tulum serin, havadar ve gölgeli bir yerde hafif eğik bir şekilde
toprak zemine yerleştirilir. Ara ara çevirerek 3 ay boyunca olgunlaştırıldıktan sonra tüketilir
(Kamber, 2007b; Ünsal, 2009).
•
Kopanisti Peyniri: Kopanisti peyniri ovdukça kabaran peynir olarak bilinmektedir.
İzmir’in Çeşme, Karaburun, Foça ve Urla ilçelerinde yapılmakla birlikte, günümüzde
Kopanisti’nin, daha çok Karaburun, Sakız (Khios) ve Midilli (Lesbos)’de geleneksel yöntemlerle
birkaç aile tarafından yapıldığı görülmektedir. Yunancası kopaniso’dan türeyerek kopanistos olan
sözcük Türkçeye çevrildiğinde ezilmiş, yoğrulmuş, dövülmüş anlamı kazanmaktadır (Ünsal,
2009).
Armola Peyniri: Ege bölgesinde unutulmaya yüz tutan peynirlerden birisi olan Armola
•
Peyniri sakin şehir olarak tescillenen Seferihisar ilçesinde ve köylerinde yapılmaktadır. Bazı
kaynaklarda Armola’nın eski dönemlerde çobanların hayvanlarını otlatmaya çıkardıkları zaman
yanlarına aldıkları peynir, yoğurt gibi ürünlerden kalanların değerlendirilmesiyle ortaya çıktığı
ifade edilmektedir. Yunanca’ da birlikte veya katmak/birliktelik anlamlarına gelen armologos
sözcüğüne karşılık gelmektedir (Uhri, 2017; Bal Onur ve Aksoy Biber, 2017).
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Tire Çamur Peyniri: İzmir’in Tire kasabasında üretilen bu peynir, kasabanın adı ile
anılmaktadır. Ekmeğe sürülmeye uygun olan yöresel bir peynirdir. Tire çamur peynirinin
geleneksel yapımı, olgunlaştırılmış teneke tulum peynir salamurası ve lor peynirinin
karıştırılması ile elde edilmektedir. Bu peynirin yapımında eskiden keçi ve koyun sütü
kullanılırken, günümüzde ise inek sütü kullanılmaktadır (Kamber, 2005).

•

Yörede yapılan bu geleneksel peynirlerde keçi ve karışık süt kullanımın yaygın olduğu
görülmektedir. Sepet (Kelle peyniri), Kopanisti, Armola ve Karaburun Lorlu Keçi Tulum
Peynirleri keçi sütüyle yapılırken, İzmir tulum peyniri koyun sütü ya da karışık sütten
yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yöredeki geleneksel peynirlerde hem farklı kültürlerin izleri
olduğu hem de kendine özgü tatları ve yerel özellikleri olduğu görülmektedir. Bu da yöredeki
geleneksel peynir çeşitlerini gastronomi turizmi açısında değerli bir unsur haline getirmektedir.

YÖNTEM
Çalışma kapsamında İzmir’in sahip olduğu geleneksel peynir çeşitlerini, peynir kültürünü, bu
kültürün gastronomi turizmi açısından ne şekilde değerlendirildiğini ve gastronomi turizmine
nasıl katkı sağlayabileceğine ilişkin akademisyenlerin, ilgili yerel paydaşların ve geleneksel
peynir üreticilerinin görüşlerinin derinlemesine incelenmesi amacıyla nitel yöntem tercih
edilmiştir. Araştırma alanı olarak; çok kültürlü coğrafyasından miras kalan birçok geleneksel
peynir çeşidine sahip olan İzmir ve yakın çevresi (Tire, Ödemiş, Bergama) ile Yarımada
(Karaburun ve köyleri, Seferihisar, Urla) seçilmiştir. Araştırma deseni ise durum araştırması
olarak belirlenmiştir.
Nitel yaklaşım çerçevesinde yapılan araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği ile doküman incelenmesinden yararlanılmıştır. Doküman incelemesi yoluyla
geleneksel peynirler ve gastronomi turizmi ile ilgili yapılan çalışmalar incelenerek (Kamber,
2007a; Kamber, 2007b; Fusté Forné, 2015; Uhri, 2016; Karaca, 2016; Durusoy, 2017; İşevcan
Ertamay ve İrigüler, 2018; Kayış ve Yaman, 2018; Keskin ve Dağ, 2020) araştırmanın amacına
uygun soruların yer aldığı taslak görüşme formu oluşturulmuştur. Daha sonra bu taslak soru
formu alan uzmanlarına sunulmuş, belirtilen öneriler doğrultusunda düzeltmeler yapılarak
görüşme formuna son şekli verilmiştir. Katılımcılardan akademisyenlere ve ilgili yerel
paydaşlara 7 soru, geleneksel peynir üreticilerine 7 soru yöneltilmiştir. Araştırmada verilerinin
toplanabilmesi için hazırlanan soruların etik kurul izin belgesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Etik Kurulu’nun 08.06.2020 tarihi ve 2020.12.132 karar/sayı numarası ile alınmıştır.
Görüşme verileri, 15.06.2020 – 29.07.2020 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yapılarak
toplanmıştır. Yapılan bu görüşmelerin her biri 45 ila 90 dakika arasında sürmüştür. Görüşmeler
sırasında katılımcılardan izin alınarak ses kayıt cihazı kullanılmış ve notlar alınmıştır. Sadece
yerel paydaşlarla yapılan görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanılmayarak sorulara verilen
cevaplar not edilmiştir.
Bu çalışmada katılımcıların belirlenmesi için amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum
çeşitlilik örneklemesi ile kartopu örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Maksimum çeşitlilik
örneklemesiyle incelenecek olgu ya da olayı en iyi temsil edebilecek maksimum çeşitlilikte
bireyler seçilmesi amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Kartopu örnekleme ise araştırma
konusunun özelliğine sahip birkaç kişiyi belirleyerek görüşme yapmak ve görüşme sonun da bu
katılımcılardan (kendileri gibi benzer özelliklere sahip kişilerin isimleri için) yönlendirme
isteyerek yeni katılımcılara ulaşma sürecini ifade etmektedir (Berg ve Lune, 2015). Bu bağlamda
araştırmanın amacına yönelik olarak İzmir’de gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde görev
yapan akademisyenler ve ilgili yerel paydaşlar arasından belirlenen kişiler maksimum çeşitlilik
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örnekleme yöntemiyle, geleneksel peynir üreticilerinden oluşan katılımcılar ise kartopu
örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir.
Nitel araştırmalarda örneklemin niceliğinden çok niteliği önemli görülmektedir. Yani büyük
gruplar yerine araştırmanın amacına uygun detaylı ve derinlemesine verinin toplanabileceği
örneklemler belirlenmelidir (Coyne, 1997; Baltacı, 2017). Ayrıca örneklem büyüklüğünü
belirleyen önemli diğer iki faktör de veri doygunluğu ve veri yeterliliğidir. Yani araştırmacı
sahadan veri toplamanın belirli bir aşamasında bilgilerin tekrarlanmaya başladığını fark edebilir.
Bu aşama veri toplama açısından doyum noktası anlamına gelmektedir. Araştırma bulgularının
yeterli bir biçimde ortaya çıktığına ve veri toplama aşamasının sonlandırılması gerektiğine işaret
etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016; Creswell, 2020). Yapılan bu araştırmada, 8 akademisyen, 8
ilgili yerel paydaş ile 22 geleneksel peynir üreticisi örnekleme dahil edilerek toplamda 38
katılımcıya ulaşılmıştır.
Nitel araştırmalarda veri analizi yaratıcılık, çeşitlilik ve esneklik anlamına gelir. Nitel
araştırmalar birbirinden farklı özellikler taşır. Bu nedenle araştırmacının hem araştırma hem de
toplanan verilerin özelliklerinden yola çıkarak var olan analiz yöntemlerini de inceleyerek
araştırması için uygun bir veri analiz planı geliştirmesi gerekmektedir. Her ne kadar alanyazında
farklı analiz yaklaşımları olsa da genel olarak veri analizi betimsel analiz ve içerik analizi şeklinde
iki grupta incelemek mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu çalışmada oluşturulan görüşme
metinlerinin veri analizi için içerik analizinden yararlanılmıştır.
Elde edilen verilerin analizi için ses kayıtları deşifre edilerek Word belgesine aktarılmış ve
bilgisayar ortamında satır satır birkaç kez okuması yapılmıştır. Daha sonra ilgili literatürden
yararlanılarak bir kod şeması oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kodlar bir araya getirilerek
kategoriler oluşturulmuştur. Ardından birbirleriyle ilişkili olan kategoriler bir araya getirilerek
ana kategoriler (tema) belirlenmiştir. Böylece araştırma sistematik bir şekilde analiz edilmiştir.
Tüm bu işlemleri kolaylaştırmak ve sistematik bir veri analizi için nitel veri analiz programı olan
“MAXQDA Analytics Pro 2020” programı kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda inandırıcılığının
sağlanmasında önemli bir hususta kodlama işlemine bağlı olduğu ve bu kodlamalarında en az
iki farklı kodlayıcı tarafından yapılması gerektiği yönündedir (Bilgin, 2010). Bu bağlamda analiz
sürecinin güvenirliğini sağlamak için alanında uzman üç farklı araştırmacı belirlenerek kodlama
ve temalar oluşturması istenmiştir. Daha sonra hem araştırmacı hem de alan uzmanlarının
oluşturmuş olduğu kod ve temalar karşılaştırılarak kategoriler ve isimleri belirlenmiştir. Böylece
hem uzman görüşüne başvurulması hem de nitel veri analiz programı kullanılması çalışmanın
güvenirliğine katkı sağlamıştır.

BULGULAR
Yapılan bu çalışma “İzmir’ in sahip olduğu geleneksel peynir kültürünün gastronomi turizmine
katkı sağlamakta mıdır?” ve “İzmir’in geleneksel peynirlerinin gastronomi turizmine katkı
sağlaması için neler yapılmalıdır?” temel sorularından yola çıkarak katılımcılarla yapılan
görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular betimsel ve karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır.
Betimsel bulguları ortaya koyabilmek için kelime frekans analizi (MAXDicto), kelime bulutu ve
kod-alt kod-bölümler modeli; karşılaştırmalı bulguları ortaya koyabilmek için ise çapraz tablo
kullanılmıştır.

Katılımcıların Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular
Araştırma kapsamında 8 akademisyen, 8 ilgili yerel paydaş ve 22 geleneksel peynir üreticisi ile
görüşmeler yapılarak araştırma problemine yönelik veriler elde edilmiştir. Katılımcılardan
akademisyen ve ilgili yerel paydaşlara K1,… K16; geleneksel peynir üreticilerine P1,….P22
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şeklinde kodlar verilmiştir. Tablo 1’de katılımcılara ilişkin yaş, cinsiyet ve mesleki durumlarına
ilişkin demografik bilgilere yer verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler
Katılımcı

Cinsiyet

Yaş

Mesleki Durum

K1

Kadın

36-45

Akademisyen

K2

Erkek

36-45

Akademisyen

K3

Kadın

36-45

Akademisyen

K4

Erkek

36-45

Akademisyen

K5

Kadın

26-35

Akademisyen

K6

Erkek

46 ve üzeri

Akademisyen

K7

Erkek

26-35

Eğitmen Şef- Akademisyen

K8

Kadın

26-35

Akademisyen

K9

Erkek

46 ve üzeri

Ticaret Odası Üyesi

K10

Erkek

36-45

Ticaret Odası Üyesi

K11

Erkek

36-45

Perakende Süt Ürünleri Firma Sahibi

K12

Erkek

36-45

Perakende Süt Ürünleri Firma Sahibi

K13

Erkek

36-45

Ticaret Odası Başkanı

K14

Kadın

26-35

Belediye Mandırası/ Gıda Mühendisi

K15

Kadın

36-45

Danışman Gıda Mühendisi

K16

Erkek

46 ve üzeri

Taşpakon İzmir Temsilcisi / Öğretmen

P1

Kadın

46 ve üzeri

Emekli

P2

Erkek

46 ve üzeri

Çoban

P3

Erkek

46 ve üzeri

Esnaf

P4

Erkek

46 ve üzeri

Esnaf

P5

Erkek

36-45

Mandıra Sahibi

P6

Kadın

46 ve üzeri

Ev Hanımı

P7

Kadın

46 ve üzeri

Ev Hanımı

P8

Erkek

36-45

Mandıra Sahibi

P9

Kadın

46 ve üzeri

Emekli

P10
P11

Erkek
Erkek

36-45
36-45

Mandıra Sahibi
Köy Muhtarı

P12

Kadın

36-45

Ev Hanımı

P13

Kadın

26-35

Gıda Mühendisi

P14

Kadın

26-35

Ev Hanımı

P15

Kadın

46 ve üzeri

Ev Hanımı

P16

Erkek

36-45

Çiftçi

P17

Erkek

46 ve üzeri

Çoban

P18

Erkek

46 ve üzeri

Çoban

P19

Erkek

46 ve üzeri

Çoban

P20

Kadın

46 ve üzeri

Çoban

P21

Kadın

46 ve üzeri

Esnaf

P22

Kadın

46 ve üzeri

Esnaf
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Araştırmaya 17 kadın, 21 erkek olmak üzere toplam 38 kişi katılmıştır. Katılımcıların 6’sı 26-35
yaş aralığında, 15’i 36- 45 yaş aralığında ve 17’si 46 yaş üzerindedir. Mesleki durumları
incelendiğinde 8’i akademisyen, 2’si ticaret odası üyesi, 2’si perakende süt ürünleri firma sahibi,
1’i ticaret odası başkanı, 3’ü gıda mühendisi, 1’i dernek başkanı, 2’si emekli, 5’i çoban, 3’ü
mandıra sahibi, 5’i ev hanımı, 4’ü esnaf, 1 köy muhtarı ve 1 çiftçi şeklinde olduğu görülmektedir.

Ana Temalara ve Alt Temalara İlişkin Açıklamalar
Araştırma bulgularını elde etmek amacıyla yapılan görüşmelerde her bir kişiden elde edilen
veriler deşifre edilerek MAXQDA Analytics Pro 2020 istatistik programına proje olarak
tanımlanmıştır. Daha sonra temalar, alt temalar ve kodlar belirlenmiştir. Sahadan elde edilen
veriler ışığında toplamda 417 kod belirlenmiş olup, ana ve alt temalara ilişkin kod sayıları Şekil
1’de görselleştirilmiştir. Ana temalar ve alt temalara ilişkin açıklamalar ise Tablo 2’de
özetlenmiştir.

Şekil 1. Ana Temalar, Alt Temalar ve Kod Sayısına İlişkin Kod Sistemi

Araştırmada dört ana tema belirlenmiş olup bunlar “gastronomik kimlik, İzmir’in geleneksel
peynir kültürü ve üretimi, gastronomik bir ürün olarak geleneksel peynirler, İzmir’in geleneksel
peynir çeşitleri ve yapılışı” dır. Gastronomik kimlik; yerel tarih ve mutfak kültürü, etnik
çeşitlilik, mutfak ürünleri, İzmir’in geleneksel peynir kültürü ve üretimi; mutfak kültürü
içerisinde peynirin yeri, geleneksel peynir kültürü, peynirlerin geleneksel üretimi durumu,
gastronomik bir ürün olarak geleneksel peynirler; geleneksel peynirlerin tanıtılması ve
pazarlanması, geleneksel peynirlerin gastronomi turizmine katkısı, turistik bir ürün olarak
geleneksel peynirler, İzmir’in geleneksel peynir çeşitleri ve yapılışı; karaburun lorlu keçi tulum
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peyniri, İzmir tulum peyniri, sepet peyniri, kopanisti peyniri, armola peyniri, Tire çamur peyniri
alt temalarından oluşmaktadır.

Tablo 2. Ana ve Alt Temalara İlişkin Açıklamalar
Ana Temalar

Alt Temalar
Yerel Tarih ve Mutfak
Kültürü

Gastronomik Kimlik

Etnik Çeşitlilik
Mutfak Ürünleri
Mutfak Kültürü
İçerisinde Peynirin Yeri

İzmir’in Geleneksel
Peynir Kültürü ve
Üretimi

Gastronomik Bir Ürün
Olarak Geleneksel
Peynirler

Geleneksel Peynir
Çeşitleri ve Yapılışı

Geleneksel Peynir
Kültürü
Peynirlerin Geleneksel
Üretim Durumu

Turistik Bir Ürün Olarak
Geleneksel Peynirler
Geleneksel Peynirlerin
Gastronomi Turizmine
Katkısı
Geleneksel Peynirlerin
Tanıtılması ve
Pazarlanması
İzmir Tulum Peyniri
Sepet Peyniri
Kopanisti Peyniri
Armola Peyniri
Tire Çamur Peyniri
Karaburun Lorlu Keçi
Peyniri

Açıklamalar
Yörenin sahip olduğu köklü tarihi geçmişi, tarihi ve kültürel
varlıları ile sahip olduğu mutfak kültürünün gastronomi
turizmine yansımasını ifade etmektedir.
Yörede yaşamış ya da yaşamakta olan ve farklı kültürel
özelliklere sahip gruplar arasındaki etkileşimin yiyecek içecek
kültürü üzerindeki etkisini ifade etmektedir.
Yöre mutfağına özgü olan ve yemeklerinde sıkça kullanılan
ürünleri ifade etmektedir.
Yörenin sahip olduğu geleneksel peynirlerin, yöre
mutfağındaki kullanım alanını ve tüketim biçimini ifade
etmektedir.
Yörenin sahip olduğu kozmopolit yapının geleneksel
peynirlere yansımasını ifade etmektedir.
Gastronomik bir ürün olarak yöredeki geleneksel peynirlerin
şu anki üretim durumunu, geleneksel üretimde yaşanılan
sorunları ifade etmektedir.
Yörenin sahip olduğu geleneksel peynirlerin genel anlamda
ve yöreyi ziyarete gelen turistler tarafından gastronomik bir
değer olarak tanınırlığını, bilinirliğini ifade etmektedir.
Gastronomik bir değer olarak yörenin sahip olduğu
geleneksel peynirlerin gastronomi turizmi içerisindeki yerini
ifade etmektedir.
Gastronomik bir ürün olarak ön plana çıkan geleneksel
peynirin, yörede gastronomi turizmi kapsamında ön plana
çıkarılması için yapılabilecek aktiviteleri ifade eder.

Yöreye özgü peynirlerin geleneksel olarak nasıl yapıldığını
ifade etmektedir.

Betimsel bulgular için kelime frekans analizi, kelime bulutu ve kod-alt kod-bölümler modeli
kullanılmıştır. İzmir’in geleneksel peynirlerine ilişkin anahtar kavramların hangileri olduğunu
ortaya çıkarabilmek için ilk olarak kelime frekans analizi yapılmıştır. Bunun için de “MAXQDA
Analytics Pro 2020” istatistik programının MAXDicto modülü kullanılmıştır. Katılımcıların tüm
ifadeleri listelenerek sözcüksel bir taramaya tabi tutulmuş ve kelimeler listelenmiştir. Ancak
Türkçe’nin sondan eklemeli bir dil olması nedeniyle bazı kelimelerin (Örneğin; peynir, peynirleri,
İzmirliler, armolayı, tulumu vb.) birleştirilmesi, gruplandırılması ve ayrı bir listeye aktarılması
gerekmiştir. Bu işlemin sonunda elde edilen sonuçlara göre hariç listesi (için, lakin, gibi, yani,
şey, ama, fakat birkaç, ancak, var, vb. kelimeler) oluşturulup tüm belgelere uygulanarak
analizlere son hali verilmiştir. Buna göre 5,086 kelime frekansı ile 120 kelime grubu tespit
edilmiştir.
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Şekil 2. Kelime Frekanslarına İlişkin Kelime Bulutu

Şekil 3. Gastronomik Kimlik Kodu ile İlgili Katılımcı Görüşlerinin Dağılımını Gösterir Kod-Alt
Kod-Bölümler Modeli

Şekil 2’de yer alan her kelime, frekansının büyüklüğüyle doğru orantılı bir şekilde gösterilmiş,
yani bir kelime diğerlerinden büyük ise bu o kelimenin frekansının diğerlerinden büyük
olduğunu ifade etmektedir. Şekil 2’deki kelime bulutunda dikkat çeken ilk kelimeler “peynir
(900), İzmir (389), tulum (356), kültür (119), süt (169), tanıtım (154), gastronomi (132), deri (130),
geleneksel (119), turizm (111), armola (106), keçi (82), kopanisti (62) olduğu görülmektedir. Bu
bağlamda, kelime bulutu aracılığıyla yapılan veri görselleştirmesinin sonucunda öne çıkan
kelimelerin konu ile uyumlu olduğu söylenebilmektedir.
Kod-alt kod-bölümler modeli kullanılarak da alt temaların kodlanma sıklığı tespit edilmiş ve
katılımcıların alt temalara ilişkin ifadelerine yer verilmiştir. Katılımcıların görüşlerinin dağılımını
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gösteren kod-alt-kod bölümler modeline Şekil 3’te, Şekil 4’te, Şekil 5’te ve Şekil 6’da yer
verilmiştir.
Şekil 3, incelendiğinde gastronomik kimlik ana temasına ait yerel tarih ve mutfak kültürü alt
teması 18 kez, mutfak ürünleri 11 kez, etnik çeşitlilik ise 14 kez kodlandığı görülmektedir.
Gastronomik kimlik ana teması ile ilgili katılımcıların ifadeleri şu şekildedir;
“… Türkiye’nin her bölgesi birbirinden farklı yemek kültürlerine sahiptir. Ege çok karakteristik kendi
içinde. Çok fazla azınlık kültürü ve farklı yemek kültürlerini de içinde barındırmış bir bölge özellikle İzmir.
Sokak yemeklerinin bile bir kısmı sefaradlardan ve Yahudilerden gelmekte. Onun için çok güçlü ve renkli
bir alt yapı var. İzmir çok fazla çeşitliliği barındıran bir bölge. Yani bir Yörük’ten de bahsediyoruz örneğin
Seferihisar’ın, Karaburun’un bir dağına gittiğimizde, şehrin içine geldiğimizde daha burjuva bir şehir
kültürü de var. Levanten kültürü, Sefarad kültürü gibi birçok kültür şehrin her şeyine nüfuz etmiş…”
(K7)
“… İzmir mutfağında zeytinyağı ile lezzetlenen sebze, ot ve balık yemekleri ile Akdenizli mutfak özellikleri
dikkati çeker. İzmir mutfağında sebze ve ot yemekleri ile balıklardan yapılan yemekler de ön plandadır.
Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu iç ve kırsal kesimde de et, süt ve buğdaya dayalı olarak şekillenen
mutfak kültürü görülüyor…” (K16)
“…Aslın da gastronomi turizmini düşündüğümüz de tarihi yapıların korunmasında çok işin içine kültürel
yapıların korunması yani insanların geçmişte yaşadıkları geleneklerin, yaşam biçimlerinin, tüketim
alışkanlıklarının onların korunması tabi ki de bence önemli bu anlamda o geleneklerin yaşatılması önemli.
Gastronomi turizmini değerlendirdiğimiz zaman bir yere özgü ürünlerin sadece tüketilmesi olarak değil,
bu tüketimi yaparken de insanlara bir deneyim yaşatılması yani o kültürün mutfak ürününe ait bir deneyim
yaşatılmasıyla turistik bir ürüne döndüklerine inanıyorum…” (K8)

Şekil 4. İzmir’in Geleneksel Peynir Kültürü ve Üretimi Kodu ile İlgili Katılımcı Görüşlerinin
Dağılımını Gösterir Kod-Alt Kod-Bölümler Modeli

Katılımcıların ifadelerinde turistlerin doğal, tarihi, kültürel yerleri ziyaret etmenin yanı sıra bölge
yemeklerini de merak ettiklerini, dolayısıyla o yöre insanın geçmişteki yaşam biçimlerinin,
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tüketim alışkanlıklarının, geleneklerinin yani mutfak kültürünün yaşatılmasının önemli olduğu
sıkça vurgulanmıştır. İzmir’in bulunduğu konum itibariyle hem bir liman kenti hem de tarih
boyunca çeşitli yollarla göç alan bir şehir olması ve sahip olduğu köklü tarihi geçmişiyle
bünyesinde çeşitli etnik grupları ve kültürleri barındırdığı bu çeşitliliğin de mutfak kültürüne
yansıdığı ifade edilmiştir. Özellikle göçebe Türkler, Rumlar, Yunanlar, Sefaradlar, Arnavutlar,
Makedonlar, Levantenler vb. toplulukların mutfak kültürünün oluşmasında etkili oldukları
görülmektedir. Bununla birlikte katılımcılar İzmir mutfak kültüründe ön plana çıkan ürünlerin
zeytin ve zeytinyağı, bölgeye özgü otlar ve deniz ürünleri olduğuna vurgu yapmışlardır.
Şekil 4, incelendiğinde İzmir’in geleneksel peynir kültürü ve üretimi ana temasına ait peynirlerin
geleneksel üretim durumu alt teması 44 kez, mutfak kültürü içerisinde peynirin yeri 30 kez,
geleneksel peynir kültürü 29 kez kodlandığı görülmektedir. İzmir’in geleneksel peynir kültürü
ve üretimi ana teması ile ilgili katılımcıların verdiği ifadeler şu şekildedir;
“…Bergama da bu peyniri birkaç Yörük köyünde yapılmaya başlanmış Çaltıkoru köyü diye biliyorum.
Zamanla, İzmir'in diğer ilçe ve köylerine yayılmış ve İzmir tulum peyniri olarak anılmaya başlamış. Bu
peyniri, Orta Asya’dan Anadolu'ya giriş yapan özellikle de Bergama ve Balıkesir arasında ‘ki bölgede dağ
köylerini oluşturan Yörük atalarımız yapmışlar…” (P1)
“…İzmir mutfak kültürüne baktığımızda çok çeşitli ve kozmopolit bir yapısı olması yöre yemeklerini de
etkileniyor haliyle. Peynirlerde bunun etkisini görüyoruz bence kopanisti, armola gibi. Bölgede yaşayan
Rumlar dan öğrenilen peynirler olmasından kültürel olarak bir Rum, Yunan izlerini taşıdığı
söylenebilir…” (K8)
“…derinin yapımından Armola’nın olgunlaşmasına kadar olan sürecin zahmetli olması yüzden artık kimse
Armola yapmakla uğraşmıyor. Tulumu her seferinde indirip kaldırmak zor. Kontrol etmek lazım sürekli
kurtlanmasın, kuş gagalamasın, böceklenmesin diye. Armola yapmak ayrı bir iş çünkü emek ve zaman
istiyor...” (P16)
Katılımcıların İzmir’in geleneksel peynir kültürünü ve üretimini değerlendirmeleri sonucunda
bölgenin sahip olduğu çok kültürlü yapının yemek kültürünü etkilediği gibi peynir kültürüne de
yansıdığı sıkça vurgulanmıştır. Özellikle Karaburun da yapılan kopanisti peynirinin bölgede
eskiden Rumlar ile Türklerin birlikte yaşadıkları, komşuluk yaptıkları dönemde öğrendiklerini
ve bugünlere kadar geldiğini ifade etmişlerdir. Seferihisar ve çevresinde yapılan Armola
peynirinin yapımı itibariyle elde kalanı değerlendirme şekli olması Türk kültüründen gelen bir
gelenek olarak değerlendirilmekle birlikte yine bu yörede yaşayan Rumların peynirin yapılışına
kendi dillerinde birlikte anlamına gelen “armola” ya da “armogolos” ismini verdiklerini
günümüzde de yöre halkının bu ismi kullanmaya devam ettiği dikkat çekmektedir. Bu bağlamda
yöre peynirleri İzmir’in çok kültürlü coğrafyasının getirdiği kültürel mirasın bir sonucu olduğu
söylenebilir. Sofra kültüründe ve yöre mutfağında ise peynir genellikle kahvaltılarda, otlu
yemeklerin içerisinde ve meyhane kültüründe meze olarak yer aldığı sıkça vurgulanmıştır.
Ayrıca İzmir’in gastronomik bir ürünü olan “gevrek ve İzmir kumrusu” ile tulum peyniri
eşleştirilmesi dikkat çekmektedir.
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Şekil 5. Gastronomik Bir Ürün Olarak Geleneksel Peynirler Kodu ile İlgili Katılımcı Görüşlerinin
Dağılımını Gösterir Kod-Alt Kod-Bölümler Modeli
Gastronomik bir ürün olarak geleneksel peynirler ana temasına ait geleneksel peynirlerin
tanıtılması ve pazarlanması alt temasının 115 kez, geleneksel peynirlerin gastronomi turizmi
turizmine katkısı alt teması 40 kez ve turistik bir ürün olarak geleneksel peynirler alt teması ise
38 kez kodlandığı tespit edilmiştir. Gastronomik bir ürün olarak geleneksel peynirler ana teması
ve alt temalarına ilişkin katılımcı ifadeleri ise şu şekildedir;
“…yeterince bu yörenin peynirlerinin tanındığını düşünmüyorum. Yani tulum da isim olarak biliniyor
gerçek tulumun da adını tam bilmezler…” (K15)“… bölgedeki tarihi yerleri görmeye gelenler var. Onlar
işte burada sabah kahvaltısı yapacakları doğal ürünlerin olduğu yerler soruyorlar. Sonra burada
yiyebilecekleri buralara özgü yemeklerin neler olduğunu soruyorlar. Sonra bu yemekleri nerde
yiyebileceklerini soruyorlar…” (P1)
“… şöyle ki İzmir’in Bergama tulumu biliniyor. Ama yöredeki bazı peynirler çok butik kalmış peynirler ve
bilinirliği yok. Aslın da çok tarihi, çok güzel ama çok butik kalmış peynirler. O yüzden bu peynirlerin
isimlerinin duyulması lazım. Bunun üretimin azlığından kaynaklandığını daha doğrusu kendi yöresinde
üretiminin ve tüketiminin yapılmasından dolayı…” (K5)
“… karakılçık ve armola festivali ile birlikte bir turist çekti ama bilmeyerek geldikleri için merak edip
ulamışa gelmişeler. Hani festival devam eder ve yine turistler gelmeye devam ederse bir katkı sağlar
belki…” (P15)
Katılımcıların ifadelerine göre yöredeki geleneksel peynirlerin turistik bir ürün olarak ön plana
çıkmadığı fakat zengin bir potansiyele sahip olduğu sıkça vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra İzmir
tulum peynirinin yerleşmiş bir adı olduğu, bilinirliğinin yöredeki diğer peynirlere oranla fazla
olduğu, yörede yer alan diğer geleneksel peynirlerin ise üretildiği yerde daha çok bilindiği ve
tüketildiği sıklıkla vurgulanmıştır. Geleneksel peynirlerin gastronomi turizmine katkısı
açısından bakıldığında şu an için istenilen değerde olmadığı, ancak çekici hale getirilerek
gastronomi turizmine katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır. Yöredeki geleneksel peynirlerin ön
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plana çıkmamasındaki en önemli faktörün ise tanıtım eksikliği olduğu ifade edilmiştir.
Katılımcılar peynirlere yönelik çalıştaylar, festivaller, ulusal ve uluslararası fuarlar gibi
etkinlikler yapılamasını, yöredeki ilgili paydaşların ve üniversitelerin kültürel bir miras olan
peynir geleneğinin kaybolmaması için birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgulamışlardır.

Şekil 6. İzmir’in Geleneksel Peynir Çeşitleri ve Yapılışı Kodu ile İlgili Katılımcı Görüşlerinin
Dağılımını Gösterir Kod-Alt Kod-Bölümler Modeli
İzmir’in geleneksel peynir çeşitleri ve yapılışı ana temasına ait İzmir tulum peyniri alt teması 13
kez, armola peyniri alt teması 10 kez, sepet peyniri alt teması 6 kez, kopanisti peyniri alt teması
5 kez, tire çamur peyniri alt teması 4 kez ve karaburun lorlu keçi tulum peyniri alt temasının ise
1 kez kodlandığı tespit edilmiştir. İzmir’in geleneksel peynir çeşitleri ve yapılışı ana teması ve alt
temalarına ilişkin katılımcı ifadeleri ise şu şekildedir;
“… biz kendi keçilerimizin dersinden yaptığımız tulumun içine evde arta kalan peynir, yoğurt, çökeleği
koyarız ya da tuluma yaptığımız peynir bitmiştir kırıntıları kalmıştır onun üzerine yoğurt, kendi yaptığım
keçi peynirini koyarım sonra da keçi sütü koyarız başka hiçbir şey koymayız. Yani tamamen Armola’yı keçi
sütünden yaparım. Sonra bu tulumun ağız kısmını sütü sızdıracak şekilde ne gevşek ne çok sıkı sütü
sızdıracak şekilde bağlanır. Sonra serin havadar bir yere tulum asılır. 15 gün 1 ay arası bekler. Sonra
tüketilecek kadar tulum dan çıkarılır ve yine keçi sütü eklenir yine 15-20 gün beklenir. Sonra yine
tulumdan ihtiyacın kadar alırsın yine keçi sütü eklersin. Eğer eklemezsen peynir kurur gider yaban olur
(Yani bozulur iyi olmaz). Ben keçiden yaptığım için tadı da o yüzden diğer yapılan Armola’lardan farklı
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olur kimine göre güzel gelir beğenir kimisi de güzel bulmaz. Alışkın olan insan, çocukluğun da bu tadı
bilen çok arar bu peyniri. Eğer tekrar süt ilave etmezsek süzüle süzüle sert çökelek gibi dağılmaya başlıyor.
İşte baktıklarında sertleşmiş peynir süt döküyorlar bu hem peyniri çoğaltıyor hem de yumuşak bir kıvam
oluşuyor…” (P15)
“…5 kuşaktır dededen miras aldığım çobanlığı yapıyorum. Keçilerde sağdığımız sütü mandıralara veririz
birazını da kelle peyniri yaparız. Kelle peynirini yazın sabah sağılan sütü ayrı, akşam sağılan sütü ayrı
peynir yaparız. Sağdıktan 1 saat sonra peyniri süzer çiğden mayalarız. Mayamızda oğlak mayasıdır. Kımız
mayasıdır yani. Oğlakların anneden ilk emdiği süte kımız deriz ve oğlak anasını emerken kesildiğinde
işkembesinde mayayı kımızla karıştırıp tuzlanız sonra da kuruturuz. Peynir yapacağımız zamanda bu
mayayı kullanırız. Sütü mayaladıktan 45 dakika 1 saat sonra pıhtı olur süzdürmek için guva dediğimiz
örme sepetlere alırım 1 gün böylece bekler. Ama artık sepet peynirinin sepetini ören kalmadı naylonlar çıktı
ona koyuyoruz…” (P19)
Yörede geleneksel olarak peynir üretimi yapan ve yapmış olan katılımcılardan toplanan veriler
doğrultusunda İzmir tulum peynirinin geleneksel yapımında tuluma basıldığı, günümüzde ise
çoğunlukla tenekelere basıldığı, kullanılan sütün ise yöreden yöreye değiştiği; armola peynirinin
değerlendirme geleneğinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı ve tuluma basılarak yapıldığı ancak
günümüzde mandıralarda kazanlarda karıştırılarak yapıldığı; tire çamur peynirinin eskiden
tuluma bir sıra lor ve peynir şeklinde basıldığı lorunda bu sayede lezzetlendiği ve tulum
peyniriyle birlikte satıldığı ama günümüzde tek başına satılan bir ürün haline geldiği; kopanisti
peynirinin sadece keçi sütünden ve elle yoğrularak yapıldığı ve herhangi bir makine kullanılarak
yapılmaya çalışıldığın da peynirin bozulduğu; sepet peynirinin ise keçi sütüyle yapıldığı ve elde
örülen sepetlere basılırken günümüzde bu sepetleri ören kişilerin olmamasından dolayı plastik
süzgeçlere basıldığı ifade edilmiştir.

Temalara İlişkin Karşılaştırmalı Bulgular
Alt temalarda akademisyen, ilgili yerel paydaş ve geleneksel peynir üreticisi ayrımı yapılarak
çapraz tablo ile karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Karşılaştırmalı analiz her iki gruba sorulan
sorular çerçevesinde ortak çıkan temalar üzerinden yapılmıştır. Yukarıda yer alan tabloya göre
İzmir’in geleneksel peynir kültürü ve üretimi alt teması olan geleneksel peynir kültürü ile ilgili
akademisyen ve yerel paydaşlar 18 kez bahsederken, geleneksel peynir üreticileri 11 kez; mutfak
kültürü içerisinde peynirin yeri alt temasından akademisyen ve yerel paydaşlar ile geleneksel
peynir üreticileri 15 kez; peynirlerin geleneksel üretim durumu alt temasından akademisyen ve
yerel paydaşlar 11 kez, geleneksel peynir üreticileri ise 34 kez; gastronomik bir ürün olarak geleneksel
peynirler alt teması olan turistik bir ürün olarak geleneksel peynirlerden akademisyen ve yerel
paydaşlar 18 kez, geleneksel peynir üreticileri 20 kez; geleneksel peynirlerin gastronomi
turizmine katkısı alt temasını akademisyen ve yerel paydaşlar 20 kez, geleneksel peynir üreticileri
20 kez; geleneksel peynirlerin tanıtılması ve pazarlanması alt teması akademisyen ve paydaşlar
tarafından 91 kez, geleneksel peynir üreticileri tarafından ise 24 kez bahsedilmiştir.
Karşılaştırmalı tablo bulgularına göre her iki grubun geleneksel peynir kültürü, peynirin mutfak
kültürü içerisindeki yeri, peynirlerin turistik bir ürün olarak gastronomi turizmine katkısı ve
peynirlerin tanıtılması konusunda ortak görüşler bildirdikleri söylenebilir. Geleneksel
peynirlerin üretim durumu konusunda ilgili yerel paydaşlar ve akademisyenler; peynirlerin
geleneksel yöntemlerle üretilmemesinde yapım aşamalarının zor olması, zamanla fabrikasyona
geçilmesi ve geleneksel üretim maliyetlerinin fazla olmasına vurgu yaparken; peynir üreticileri
ise hayvan yetiştiriciliğine ve bu işle uğraşan kişilere yeterli desteğin, iyileştirmelerin
yapılmaması olarak görmektedirler.
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Şekil 7. Temalara İlişkin Katılımcı Görüşlerinin Dağılımını Gösteren Çapraz Tablo

SONUÇ ve ÖNERİLER
Destinasyonların sahip olduğu özel yemek türlerini tatmak veya bir yemeğin yapılışını görmek
amacıyla gerçekleştirilen seyahatleri içeren gastronomi turizmi, aynı zaman da bölge kültürü ile
yemeklerini de araştırarak yerel ve geleneksel ürünlerin önemini ortaya koymaktadır (Hall vd.,
2003; Çalışkan, 2013; Durusoy, 2017). Günümüzde bir turizm ürünü veya cazibe unsuru olarak
yiyeceğin ön plana çıkması ve turistlerin alışkın oldukları ortamdan çıkarak, farklılıkları
deneyimleme isteklerinin gastronomi kavramında bir araya geldiği görülebilir. Böylece
gastronominin, bir bölgenin kültüründe ve kimliğinde önemli bir etki yaratarak seyahat
motivasyonunda giderek önemli bir hale gelen miras kaynağı olduğu söylenebilir.
Medeniyetlerin beşiği olan Anadolu’nun her bir bölgesinin sahip olduğu iklimsel, coğrafi ve
kültürel farklılıklar çeşitli mutfak kültürlerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Son yıllarda
Türkiye sahip olduğu mutfak kültürünü ve geçmişinden bugüne taşıdığı kültürel değerlerini ön
plana çıkarmaya başlaması Türkiye’nin gastronomi turizmi potansiyeli yönünden derin ve
etkinliği yüksek stratejik zenginliklere sahip olduğunu göstermektedir (Bucak ve Aracı, 2013;
Dilsiz, 2010). İzmir de tarihi sekiz bin yıl öncesine dayanan, nesilden nesile zenginleşerek
aktarılan tamamen özgün yapısıyla mutfak kültüründeki yerini almıştır. Bu mutfak kültürünün
oluşmasında yörenin çok kültürlü toplumsal yapısının (Rum, Boşnak, Arnavut, Girit, Sefarad,
Levanten, Türk ve Yunan) etkisi önemli rol oynamaktadır (Özdoğan, 2016).
Yemek, kültür ve kimlik ilişkisi incelendiğinde bölgeden bölgeye, toplumdan topluma farklılıklar
göstermesi o toplumun yemek mirasını yansıtarak eşsiz ve taklit edilemeyen bir yapıya
dönüştürmekte böylece bölgeye özgü gastronomik kimliğin oluşmasına imkân sağlamaktadır
(Haven-Tang ve Jones, 2006; Henderson, 2009; Beşirli, 2010). Alanyazın incelendiğinde; Danhi
(2003), Monin ve Durand (2003), Harrington (2005) ile Harrington ve Ottenbacher (2010) gibi
birçok araştırmacının gastronomik kimliğin unsurlarını, kapsamını ve oluşum sürecini ele alan
çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalara bakıldığında gastronomik kimlik kavramında; “yerel
kültür, coğrafya, kültürlerarası etkileşim, tarih, yemek kültürü, inançlar, görgü kuralları, etnik
çeşitlilik, yöreye özgü yerel yiyecek malzemeleri ve lezzetleri, iklim vb.” faktörlerin ön plana
çıktığı ve bölgeye özgü bir gastronomik kimlik oluşturulmasında etkili olduğu görülmektedir.
İzmir’in de bulunduğu coğrafya ve tarihsel yapı süreç içerisinde mutfak kültürünün gelişmesine
katkı sağlamıştır. İzmir mutfağının Türk, Levanten, Rum, Sefarad, Girit gibi toplulukların uzun
yıllar birlikte yaşamaları sonucunda oluşan sentez bir mutfak kültürüne sahip olduğu
görülmektedir. Bu mutfak kültüründe ön plana çıkan ürünlerin ise zeytin ve zeytinyağlılar,
bölgeye özgü otlardan yapılan yemekler ve salatalar, deniz ürünleri, iç kesimlere doğru ise
kırmızı et ve tahıl ürünlerinin olduğu yönündedir.
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İzmir’in sahip olduğu çok kültürlü yapısı, bulunduğu coğrafya, yerel tarihi, kültürü, etnik
çeşitliliği, mutfak ürünleri gibi unsurlar yöre mutfağını gastronomik kimlik anlamında değerli
kılmaktadır. Tüm bunlar dahilinde bu çalışmada yer alan, gastronomik kimlik ana ve alt
temalarından elde edilen sonuçların alanyazındaki çalışmalarla paralellik gösterdiği ifade
edilebilir.
Araştırma da İzmir’in geleneksel peynir kültürü ve üretimi ile ilgili görüşmeler sonucunda,
yöredeki peynir çeşitliliğini çok kültürlü coğrafyasının getirdiği kültürel mirasın bir sonucu
olarak oluştuğu ifade edilebilir. Özellikle Karaburun’da yapılan kopanisti peynirinin eskiden
bölgede yaşayan Rumlar ile Türklerin komşuluk ilişkileri neticesinde yaşanan kültürel
etkileşimin sonucunda öğrenildiği görülmektedir. Bu nedenle tarihi eskiye dayanan ve
günümüze kadar ulaşan kopanisti peynirinin kültürel miras niteliği taşıdığı söylenebilir.
Seferihisar ve çevresinde yapılan armola peynirinin de yapımı itibariyle eldekini değerlendirme
şekli olması Türk kültüründen gelen bir gelenek olduğu ve bu yörede yaşayan Rumların peynirin
yapılışına kendi dillerinde birlikte anlamına gelen “armola” ismini verdikleri dikkat
çekmektedir. Bu durum yöre peynirlerinin kuşaktan kuşağa aktarılarak bugünlere kadar gelen
bir miras olduğunu göstermektedir.
Sofra kültüründe ve İzmir mutfağında peynirin, genellikle kahvaltılarda, otlu yemeklerde,
salatalarda, makarnalarda, meyhane kültüründe meze olarak ve İzmir’e özgü sokak lezzetleri
olan “gevrek” ile “İzmir kumrusu”nda öne çıktığı görülmektedir. Bu noktada yöre peynirlerinin
kullanım alanı genişletilerek çeşitli yemeklere entegre edilmesi gerekmektedir. Bu durumda da
İzmir’de bulunan yiyecek-içecek işletmesi sahiplerine ve şeflere büyük iş düşmektedir. Özellikle
işletme sahipleri yabancı peynirlerden ziyade hem yörenin hem de Türkiye’nin sahip olduğu
peynir çeşitliliğini göz önüne alarak menülerinde, yemeklerinde geleneksel peynirleri
kullanmaya özen göstermelidir.
Araştırmada yöre peynirlerinin geleneksel yöntemlerle üretiminin çok fazla yapılmadığı, yapan
kesiminde kendi tüketimi için yaptıkları ortaya çıkmıştır. Özellikle tulum ve armola peynirlerinin
geleneksel üretimi için gerekli olan tulumun elde edileceği derinin bir bütün halinde
çıkarılmasından, dikilmesine, temizlenip tuzlanmasına ve muhafaza edilmesine gibi birçok
aşama içermektedir. Bu nedenle tulum peyniri yapımı ciddi anlamda bir zanaat, sabır, işçilik ve
zaman gerektirmektedir. Bunu yanı sıra sürekli bir üretim için tulum imalatı yapılması
gerekmekle birlikte peynirin aromasını kazanması içinde en az 1 yıl uygun koşullarda saklanması
üreticiye oldukça ciddi bir maliyet yüklemektedir. Bu nedenle artık İzmir tulumu tenekelerde,
armola peyniri ise kazanlarda karıştırılarak üretimi yapılmaktadır. Kopanisti peyniri de sadece
el gücüyle yoğrularak ve keçi sütüyle yapılmaktadır. Herhangi bir makineyle yoğrulduğunda ya
da inek sütü kullanıldığında peynir bozulmaktadır. Bu nedenle el gücü ve emek isteyen bu
peyniri yörede yapan çok fazla kişi yoktur. Aynı şekilde lorlu keçi tulum peyniri de yörede tek
bir aile tarafından yapılmaktadır. Sepet peyniri ya da kelle peyniri ise diğer peynirlere oranla
yörede en çok yapılan peynir olsa da peynire şeklini veren sepetler günümüzde artık ören kişiler
olmadığı için plastik süzgeçler de şekil almaktadır. Bu da bir geleneğin daha yok olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle hem bir geleneği ve kültürü yansıtması hem de lezzet ve aroma
açısından değerlendirildiğinde geleneksel yöntemlerle yapılan üretimin kaybolmaması
gerekmektedir. Bunun içinde ilgili kuruluşlar yöredeki peynir üreticilerini desteklemeli,
geleneksel peynirlere yönelik mevzuatlar iyileştirilmelidir. Büyük miktarlarda üretim yerine
sınırlı miktarlarda üretim yapan, ürünün tadına, lezzetine önem veren, geleneksellikten ve
yerellikten uzaklaşmayan butik üretim peynir için de yapılmalıdır. Ayrıca turistlerin peynir
yapım ve tadım süreçlerini deneyimlemeleri sağlanmalıdır. Peynir satışı yapılan yerlerde
peynirin geleneksel olarak üretimini içeren tanıtım filmlerinin gösterimi sağlanabilir. Peynirlerin
geleneksel yapım yöntemleriyle ilgili kurslar açılarak geleneksel üretimin genç kuşaklara
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aktarılması sağlanabilir. Böylece hem yöredeki peynirlerin geleneksel üretim şeklinin devam
ettirilmesi sağlanır hem de bir geleneğin kaybolması engellenmiş olur.
Çalışmadan elde edilen araştırma bulguları incelendiğinde yöredeki geleneksel peynirlerin
turistik bir ürün olarak ön planda olmadığı ancak var olan zengin potansiyelin çekici hale
getirilmesiyle gastronomi turizmine katkı sağlayacağı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra yöredeki
geleneksel peynirlerin genellikle üretildikleri yerde daha çok bilindiği ve tüketildiği, ancak İzmir
ya da Bergama tulumunun diğer peynirlere oranla bilinirliğinin fazla olduğu söylenebilir.
Yöredeki geleneksel peynirlerin ön plana çıkmamasındaki en önemli faktörün tanıtım eksikliği
olduğu bu yüzden de yörenin geleneksel peynirlerine yönelik tanıtım ve reklam çalışmaları,
coğrafi işaret ve patent çalışmaları, tanıtıcı broşürler, peynir rotaları, çalıştaylar, festivaller gibi
etkinlikler ile uluslararası fuarlara katılım sağlanması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu duruma
yönelik yapılacak çalışmalarda özel sektör, üniversite ve kamu iş birliği içerisinde hareket ederek
tanıtımı konusunda stratejiler geliştirebilirler.
Özellikle İzmir Ticaret Odası ve Ödemiş Ticaret Odasının İzmir tulum peyniri ile ilgili coğrafi
işaret ve patent çalışmaları yöredeki diğer peynirler içinde yapılması sağlanabilir. Geleneksel
peynir reçeteleriyle ilgili çalışmalar yapılarak bu reçeteler kayıt altına alınabilir. Yerel yönetimler
kendi bölgelerindeki peynire yönelik satış yerlerini açabilirler ve kooperatifleşmeyle destek
verilebilir. Peynir üzerine İzmir’de müze kurulması sağlanarak geleneksel peynir üretim süreci,
hangi ekipmanların kullanıldığı ve yöre kültüründeki öneminin anlatılması sağlanabilir. Böylece
hem yörenin sahip olduğu geleneksel peynir çeşitlerinin üretiminin devam etmesine hem de
turistik bir unsur haline gelerek gastronomi turizmine katkı sağlayabilir.
Uluslararası alan yazında cheese tourism olarak karşımıza çıkan kavram peynir yapımı ve süt
üretimi geleneklerine sahip olan doğal, kırsal, dağlık alanlara ziyareti içeren, özel ilgi turizmi
kapsamındaki etkinlikleri ifade etmektedir. Bu etkinlikler sadece peynir tadımlarını değil aynı
zamanda yemek turları, festivalleri ve yerel pazarlara ziyaretleri kapsayan ve gıda tüketimine
odaklanan bir dizi etkinlikle birlikte peynirin tanıtımı ve satışına da olanak sağlamaktadır.
Örneğin Fransa’daki Camembert köyü (Camembertvillage in France), Hollanda'daki Gouda
Peyniri Pazarı (Gouda Cheese Market in The Netherlands) veya ABD’deki Wisconsin Peyniri
Yolları (Wisconsin Cheese Trails in the USA) gibi bölgeler turizm cazibesi ve motivasyon unsuru
olarak peynirin önemini öne çıkarmışlardır (Fusté-Forné, 2020a). Hollanda’nın dünyaca ünlü
Gouda şehrinde üretilen ve bölge insanını, tarihini, sosyal ve kültürel yapısını yansıtan Gouda
peynirinin seyahat motivasyon unsuru olarak önemli bir rol oynadığı görülmektedir. FustéForné (2020b) tarafından yapılan çalışmada, bölgede bulunan peynir pazarı sayesinde peynirin
yapımı, tüketimi, satışı ve pazarlamasına yönelik faaliyetlerin kültürel unsurları yansıttığı
böylece bölgenin turistik çekiciliğini artırdığı ifade edilmiştir. Avrupa’nın önemli peynir
bölgelerinden biri de İspanyadır. Özellikle İspanya peynir üretiminde kültürel ve tarihi geleneğe
sahip kaliteli birçok bölgesi bulunmaktadır. Bu duruma en güzel örnek Roncal peynirinin hem
turistik bir cazibe unsuru hem de etnik kimliğin bir sonucu olarak ortaya çıkması verilebilir.
(Rachão, Breda, Fernandes ve Joukes, 2018).
Fusté-Forné (2020c)’nin orta büyüklükte bir Avrupa şehrinde satılan peynirler üzerine yaptığı bir
araştırmada İspanya’nın Manchego ve Zamorano yerel peynirlerinin turistler tarafından otantik
bir hediye olarak görüldüğü ifade edilmiştir. İzmir de sahip olduğu doğal alanları ve küçükbaş
hayvan varlığı ile birçok peynir çeşidine sahip değerli bir bölgedir. Bu çeşitlilik turistik bir cazibe
unsuruna dönüştürülerek gastronomi turizmine katkı sağlayabilir. Bölgede peynir gezi noktaları
oluşturulabilir. Özellikle verimli ova üzerine kurulmuş olan Urla “Urla Bağ Yolu & Rotası” ile
birçok yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Peynir ve şarap birbiriyle eşleşen iki ürün olması
ve bölgenin iki ürün açısından da zengin bir potansiyele sahip olması gastronomi turizmine katkı
sağlayabilir. Özellikle bölgede bulanan şarap evlerine düzenlenen tadım turlarının menülerinde
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yabancı peynirler yerine yörenin yerel peynirlerine yer verilmesi sağlanabilir. Ayrıca restoranlara
ve otellere peynir konusunda danışmalık verilerek ziyaretçilerin damakta kalıcı bir tadım
yapmaları sağlanabilir.
Peynir bir kültür, miras, gelenek, geçmiş, yaşanmışlık ve belki de eskileri hatırlatan bir tat olarak
sofralarda yer almaktadır. Peynir coğrafyadan, iklimden, kültürlerden, tarihten, insanlardan ve
birçok unsurdan beslenerek farklı bir tat, aroma ve lezzet kazanır. Bu yüzden yapıldığı bölgenin
kimliğini yansıtan bir üründür. Bu nedenle yapılacak diğer çalışmaların Türkiye’nin tüm
bölgelerinin sahip olduğu geleneksel peynirler içinde yapılması önerilmektedir. Ayrıca
geleneksel peynirler ile ilgili yapılacak bir sözlü tarih çalışması hem yörelerin tarihini,
geleneklerini, kültürünü hem de sahip olduğu geleneksel peynir kültürünü bir bütün içerisinde
görülmesini sağlayabilir.
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Öz
Bu araştırmada, Siirt’te yaşayan yerel halkın “turizm” kavramına yönelik algılarını metafor
aracılığı belirlenmesi ve içerik analiziyle incelenmesi amaçlanmıştır. Siirt’te yaşayan yerel halka
“Turizm ……gibidir; çünkü…” Şeklinde ifade yöneltilmiş, turizm ifadesinden sonra boş
bırakılan yeri turizmle ilgili bir metafor yazmaları istenmiş olup, çünkü ile belirtilen bölüme o
metaforu seçme sebepleri yazmaları istenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
fenomoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecinde 162
katılımcıya ulaşılmış olup ancak araştırmada uygunsuz formların elemine edilmesi sonucunda
150 form değerlendirme kapsamına alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre
katılımcıların en fazla turizm süreçlerini duygusal ve kültürel olarak algıladıklarını ifade etmek
mümkündür. Yerel halkın “turizm” kavramına ilişkin ürettiği metaforlar baz alınarak elde edilen
kategoriler 6 grupta ele alınmıştır. Bu metaforlar “ekonomik algı”, “tarihi ve kültürel algı”,
“duygusal algı”, “klasik algı”, “canlı ve somut varlık algısı” ve “cansız ve soyut varlık algısı”
başlıklarında toplanmıştır. Turizm yazınında turizm algısına yönelik doğu Anadolu bölgesine
yönelik algısına dönük metafor çalışmasının sınırlı sayıda olması, bu araştırmanın alınyazına
sunacağı katkıdan dolayı değerlidir.
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Abstract
The aim of this research is to identify the perceptions of local people living in Siirt on “tourism
concept” by way of metaphors and review them by content analysis. The local people living in
the aforesaid district were given the expression “Tourism is like........; because.......” and asked to
fill in the empty place after tourism with a metaphor and write down their reason to prefer that
metaphor. In the research, phenomenology design was used which is one of the qualitative
research methods. 162 people were reached during data collection process. But the forms which
were left blank or the produced metaphor and its reason were identified to have incompatible
relation were not included in assessment. Therefore, 150 forms were taken into the scope of
assessment. According to research findings, the concept of "tourism" is discussed in 6 groups.
These metaphors are grouped under the headings of "economic perception", "historical and
cultural perception", "emotional perception", "classical perception", "animate and concrete
perception of existence" and "inanimate and abstract entity perception".
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GİRİŞ
Metafor kavramı, Yunan filozofu Aristoteles’ten günümüze kadar hem leksik hem de terim
olarak bilimsel çalışmalara konu olmuştur. Bir dönem öncesine kadar sadece konuşma dili olarak
kullanılmasına karşın nitel analizlerin ve söylem analizinin fazla kullanılmasıyla öneminin
giderek arttığı söylemek mümkündür (Adu-Ampong, 2016). Metafor, bireylerin kavramları
kendi algılarında nasıl anlamlandırdıklarıyla ilgili bir tür zihinsel modelle mekanizmasıdır
(Palmquist, 2001). Bu bağlamda metafor algılanması güç olan kavramların akılda tutulması ve
hatırlanması için güçlü bir teknik olarak ifade edilebilir (Arslan ve Bayrakçı, 2006). Diğer bir
anlatımla bu yaklaşımla soyut olan ve anlaşılması zor olan kavramlar soyut bir hale gelerek
anlaşılmasının kolay olduğunu söylemek mümkündür (Riejos vd., 2010). Bu kapsamda gerek
sanat gerekse bilim dallarındaki pratikleri ile eğitim ve öğretim alanında metaforun büyük bir
öneme sahip olduğunu ifade etmek gerekir (Cerit, 2008).
Turizm kavram olarak eğlenme, gezme, tanıma gibi nedenler ile gerçekleştirilen aktiviteler olarak
ifade edilmektedir. Mevsim ayrımı gözetmeksizin her dönemde büyük bir öneme sahip olan
turizm faaliyetleri birbirinden farklı nedenler ile gerçekleştirilebilmektedir. Geniş bir yelpazeye
sahip olduğu için turizm kavramı pek çok açıdan değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra
gerçekleştirilme durumuna göre farklı türlere de ayrılmaktadır (Theobald, 1998). Değişen sosyal
yapı turizmin ve turistin destinasyonlar için anlamının önemli olduğu ve metaforlar önemli
olmaktadır. Son dönemlerde turizm alanında görülen bir husus ise turizm algının değiştiği
yönündedir. Turizm algısının kişinin zihninde farklı şekilde algılanmasına neden olduğu
söylenmektedir. Metaforik algı ve turizmi konu alan bu çalışmada Siirt’te yaşayan bireylerin
turizm ile ilgili metaforik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Halkın turizmi ifade ederken
hangi metaforları, neden kullandığı ve bu metaforların ortak özellikleri neler gibi sorulara cevap
aranacaktır. Yapılandırılmış görüme formunun kullanılacağı çalışma kapsamında 162
katılımcıya sorular yöneltilmiştir. Çalışma kapsamında turizmin Siirt halkı üzerindeki temel
etkileri ile ilgili de bir sonuca varılacağı düşünülmektedir.

TURİZM KAVRAMI
Turizm, Birleşmiş Milletlerin ve Dünya Turizm Örgütü’nün 1994 yılında ortaya koyduğu
tanımlamaya göre bireylerin eğlence, iş ya da diğer amaçlar kapsamında yaşadıkları yerin
dışında farklı bir yere gitmesi ile seyahat başlangıç süresini takip eden zamanın bir yılı
geçememesi sureti ile gidilen yerde kalmaları olarak ifade edilmektedir (Glaesser, 2005: 15). Boş
zaman amaçlı seyahat, çok az kişi için ayrılmış bir deneyimden birçok kişinin keyif aldığı bir şeye
dönüşmüştür. Tarihsel olarak, seyahat etme yeteneği telif hakkı ve üst sınıflar için ayrılmıştı.
Antik Roma döneminden 17. yüzyıla kadar, yüksek mevki sahibi genç erkekler bir “büyük tur”
ile Avrupa'yı dolaşmaya teşvik edilmiştir. Orta Çağ boyunca, Chaucer'in Canterbury Masalları
ve diğer literatürde yansıtıldığı gibi, birçok toplum dini hac uygulamalarını teşvik etmiştir
(Theobald, 1998).
Turizm kavramı konuk, ev sahibi ve yabancı kelimelerini içeren Latin hastanelerinden
türetilmiştir (Latdict, 2014). Turist kelimesi daha sonra 1772'de kullanılmıştır (Griffiths ve
Griffiths, 1772). William Theobald, tur kelimesinin Yunanca ve Latince daire ve dönüş
kelimelerinden geldiğini; turizm ve turistin evden uzaklaşıp sonra geri dönme faaliyetlerini
temsil ettiğini öne sürer (Theobald, 1998). Bireylerin tatil amacı ile farklı yerlere gitmeleri yeni bir
olgu değildir. Fakat zaman içerisinde gidiş nedenleri göz önüne alındığında farklılıklar meydana
gelebilmektedir. İlkçağda ve orta çağda ticari amaçlar kapsamında seyahatler gerçekleşirken
yeniçağda ise tanıma, sanat, merak, politik ve bilimsel nedenler ile seyahatler gerçekleşmeye
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başlamıştır (Akat, 2000: 8). I. Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda turizm bireyler için son derece
lüks bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 1960 yılına kadar olan dönemde kültürel bir
tüketim olarak bireylerin tanımladığı bir olgudur. Turizmin ilerleme kaydetmesi ile birlikte
sanayinin gelişmesi önemli bir hal almış ve üretim ekonomi, tüketim ekonomisi birleşerek turizm
ekonomisinin ilerlemesine katkıda bulunmuştur (Usta, 2014: 28). Yukarıda bahsedilenlerin
hepsinin yanı sıra uygarlık seviyesinde meydana gelen artış, ülkelerin birbirleri ile yakınlaşması,
hayat standartlarında meydana gelen artış ve bireylerin çalışma saatlerinde oluşan azalma nedeni
ile bireyler daha çok vakit bularak turistik amaçlı gezilere vakit ayırabilmektedir ve böylece
turizm kavramına yüklenen anlamlar değişebilmekte ve turizm bir dönüşümün içine girdiği
söylenebilir (Sampaio vd., 2014).
Turizm, günümüzde enformasyondan ve telekomünikasyondan sonra 21. yüzyıla damgasına
vuran ve dünyanın 3 temel sektöründen biri konumundadır. Turizm sektörü genel olarak dünya
barışının sağlanması, uluslararası ilişkiler ve insani ilişkiler noktasında olumlu bir atmosfer
oluşturulması, dış ödeme dengelerinin iyileştirilmesi, bölgesel kalkınma gibi çeşitli katkılar
nedeni ile gelişen ve gelişmekte olan ülkeler doğrultusunda inanılmaz bir unsur haline gelmiştir.
Bunun yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde ise ekonomik büyüme meydana gelmekte olup döviz
girişi sağlanarak ekonomik kalkınma elde edilmektedir. Bu da turizmin en önemli özellikleri ve
faydaları arasında yer almaktadır.

METAFOR ve METAFORİK ALGI
Dış dünyadan gelen uyarıları zihnimizin ayrıştırma veya bütünleştirme özelliğine bağlı olarak
anlamlı halde bir araya getirmeye algı denilebilir (Coren vd., 1993). Algı birbirini takip eden ve
üzerine eklenerek oluşturulan süreçlerden oluşur. Bu kapsamda algının kişiden kişiye değiştiğini
söylemek yanlış olmayacaktır. Bir kişiye doğru gelen bir durum, farklı şartlarda aynı kişiye doğru
gelmeyebilir. Bu bakımından doğru kavramının bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye ve kişiden
kişiye değiştiğini ve tek bir doğrunun olmadığı söylenebilir. Dolayısıyla kişilerin algıladıkları
değişkenlik gösterebilir (Friman, 1999). Bu durum kişilerin sosyo-kültürel düzeylerine, ekonomik
durumlarına, aile yapıları gibi birtakım sebeplerin farklılaşması sonucunda oluşur. Algının
bütün bu süreçlerin sonucunda oluştuğu düşünüldüğünde (Arkonaç, 1998), kişinin zihninde
sınıflandırıp, çevresel uyaranlar ile karşılaştıkça yorumlamasıyla algılama sürecinin gerçekleştiği
söylenebilir.
Algıda seçicilik, insanların çevresinde meydana gelen her türlü olayın ya da karşılaştığı
durumların ilgi alanına girmemesidir. İnsanlar çevreden gelen uyaranları kendi bedenlerinde
algılamayarak bir seçim yapabilmektedir. Bu durum kişilerin ilgi düzeyleri ve çeşitli farklı
nedenler ile ilgili olabilmektedir. Algıda seçicilik, seçici dikkat olarak da adlandırılabilmektedir.
Eğer kişilerin duyu organlarına çarpan ya da bedenlerinden gelen tüm uyarıcılar algılamaları
mümkün olsaydı insanların farklı şeylere odaklanabilmesi imkânsız hale gelirdi. Algıda seçiciliği
etkileyen çeşitli faktörler uyarıcının şiddeti ve büyüklüğü, ışığın parlaklaşması ya da bir sesin
şiddetlenmesi, yenilik, sıradan nesneler, olaylar, resimler kişilerin çok daha az bir şekilde ilgisini
çekebilir (Heidorn, 2001).
Metafor bir yeniden temsil tarzıdır. Kelimeler belirli bir iletişimsel bağlamda yeni anlamsal roller
üstlenmektedir. Bu durumda metafor, kavramsallaştırmanın kendisinin bir bilişsel failin dinamik
bir ortamdaki bazı durumlarla etkileşimi sırasında ortaya çıkma şeklini yansıtır. Birini tilki olarak
tanımlamak, kurnazlığı vurgulayan bir bağlamda ve güzel görünümü vurgulayan bir bağlamda
çok farklı özellikler çağrıştıracaktır. Metafor ve buna bağlı olarak bir kavramsal alandan diğerine
yönelimsel özelliklerin transferi, yalnızca bir anlamsal kodlama olarak ifade etmez. Bundan daha

2656

Serkan GÜN ve Gül Damla KILIÇ

ziyade kavramsallaştırmada ve buna uygun olarak bilişsel ve dilsel temsilde bir değişim yoluyla
dünyayı gerçekten algılayan ve deneyimleyen bir faili içerir.
Metafor bağlamsal olarak gerçekleştiğinden, uygun sözlüksel-anlamsal temsil tarzının bağlamsal
manipülasyon için bazı mekanizmalara sahip olacağı varsayılmaktadır. Bunu akılda tutarak,
dinamik olarak bağlamsal dağılımsal semantik tanımı yapılmaktadır (Cerit, 2008). Yapılan
davranışsal ve elektrofizyolojik araştırmalar, metaforik dil işleme ve anlama ile ilgili bilişsel
mekanizmaların açıklığa kavuşturulmasında uzun bir yol kat etmiştir. Çoğu davranışsal
çalışmada, tepki süreleri ve doğruluğu ölçülür. Bu bağlamda farklı cümle türleri arasında
karşılaştırılırken, katılımcılar gerçek ve mecazi cümlelerin anlamlı olup olmadığına karar
verilmektedir. Elektrofizyolojik çalışmalarda davranışsal verilere ek olarak Olaya İlişkin
Potansiyeller (ERP) analiz edilir. ERP'ler, belirli bilişsel olaylara, bu durumda katılımcılara
sunulan gerçek ve mecazi cümlelere verilen beyin tepkileridir. Metafor işleme üzerine hem
davranışsal hem de ERP çalışmaları, metafor işleme ve anlamanın metaforik ifadelerin
geleneksellik düzeyi tarafından modüle edildiğini göstermiştir (Lakoff ve Johnson, 2005).
Metafor, bilişsel ve ifade kapasitemizi artırarak, bir şey hakkında başka bir şey açısından
düşünmemize ve konuşmamıza izin verir. Bize soyut fenomenler için somut terimler verir,
örneğin fikirler kavrayabileceğimiz veya bırakabileceğimiz şeyler haline gelir. Fiziksel ve
nispeten somut olarak nitelendirilen algısal deneyim, metaforda ideal bir kaynak alanı ve daha
az olası bir hedef olmalıdır (Lakoff ve Johnson, 2005). Metafor kelimesi Yunanca bir kelimedir.
"Meta: ötesinde" ve "pherin: taşıma" kelimelerinden oluşur. “Bir şeyi başka bir şeyle anlatmak”
anlamında kullanılmaktadır (Lakoff ve Johnson, 2005). Yeni kavramlar algılanırken yeni
kavramların zihinde var olan kavramlarla ortak yönleri sıklıkla gündeme getirilmektedir. Bir
kavramın yeni öğrenilen bir başka özelliği, genellikle diğer iyi bilinen durumların özellikleriyle
eşleştirilir veya zihinlerde simülasyonlar oluşturulur. Metaforlar, fikirlerimizi ve
düşüncelerimizi organize eden ve yönlendiren güçlü zihinsel ve dilsel araçlardan bazılarıdır.
Metafor bir anlayış ve düşünme biçimi olduğundan bilinçaltımızın olaylara ve gerçeklere bakışını
yansıtır. Metafor türlerinin çokluğu, kişisel algıların ne kadar çeşitli olduğunun en büyük
kanıtıdır (Botha, 2009). Metaforlar da bireylerin yaratıcılıklarının, deneyimlerinin, bilgilerinin ve
kültürel değerlerinin kullanıldığı önemli bir konudur. Metafor, bir konuyu başka bir konunun
perspektifinden anlama, algılama ve karmaşık kavram ile zihinde önceden var olan bilgi arasında
bağlantı kurma sürecidir (Uyan-Dur, 2016). Lakoff ve Johnson'a (2005) göre; metaforlar
aracılığıyla yaşamımızda deneyimlediğimiz soyut kavramları, kullanabileceğimiz daha anlamlı,
kolay anlaşılır ve somut kavramlarla yeniden kurgulanır. Metaforlar, bireylerin nesneleri,
çevreyi, yaşamı ve olayları nasıl gördüklerini çeşitli analojiler kullanarak ifade etmek için
kullandıkları bir araçtır (Cerit, 2008). Metaforlar teknik olarak birkaç unsurdan oluşan bir araçtır
bunlar; açıklamak veya anlamlandırmak istediğimiz soyut bir olgu (durum, vaka), bu olguyu ve
sözlü anlatımını açıklarken kullanılan somut bir olgu ve bu iki olgu arasında kurula özel
denklikler olarak ifade edilebilir (Sezer, 2003).
Metaforlar sadece metaforlar değil aynı zamanda düşüncenin temel mekanizmalarıdır (Cerit,
2006). Metafor, anlatmak istediğimiz bir durum ya da olgunun görsel, işitsel ve duyusal temsil
sistemlerini farklı bir şekilde kullanarak başka bir hikâye olarak aktarılmasıdır. İnsanlar
metaforlar yaratırken kendi yaşamları ve düşünme süreçleri hakkında da ipuçları verirler. Bu
nedenle metaforlar bilimsel araştırmaların veri toplama araçları olarak da kullanılmaktadır
(Büyükbayram, 2004). Metafor, bireylerin kendi dünyalarını anlamaları ve yapılandırmaları için
güçlü bir zihinsel yapılanma ve modelleme sistemi olarak ilk kez karşılaşılan bilgi yapılarının
hızlı bir şekilde çözümlenmesine ve öğrenmeyi kolaylaştırır (Arslan ve Bayrakçı, 2006). Metafor,
bir şeyin veya fikrin gerçekleşmesi imkânsız olan başka bir şeye bağlanmasıyla oluşur, böylece
iki düşünce şekli değiştirilebilir. Metaforlar, sol beynin doğrusal işlevleri tarafından göz ardı
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edilen sıralı düşünme olanaklarını kullanarak sağ beyinde fikirlerin sentezini sağlar (Heidorn,
2001). Elliot'a (1984) göre metaforun en önemli retorik işlevi, hayal gücünü harekete geçirmek,
duyguları uyandırmak ve harekete geçmektir. Metaforlar aracılığıyla sunulan bilgiler daha derin
bir bakış açısı sunar ve tek bir kavramla kavram hakkındaki görüş, algı, deneyim ve bilgileri
aktarır (Şentürk, 2015).
Mesel ve mecazlı anlatımlar, insanların günlük yaşamlarında bir durumu anlatırken sıklıkla
kullandıkları yöntemlerdir ve bu durum anlatıma güç katmaktadır. Olay, durum ve varlık ilişkisi
olan başka bir kavramla kıyaslanarak ve belirli özellikler vurgulanarak anlatıldığında konu daha
iyi anlaşılır (Şişman, 2002). Metaforun işlevleri, kavramlar arasında oluşan bir anlam sisteminden
başka bir kavrama aktaran, kavramları görmeye ve anlamaya hizmet eden, birbiriyle bağlantısız
iki olguyu birbirine bağlayan ve iyi bilinen anlatımdan daha az bilinene götüren roller olarak
düşünülebilir (Alpaslan, 2007). Bourgeois ve Pinder'a (1983) göre bilimsel bilgi yorum, tutum ve
değerlendirmelerden ayrı düşünülemez. İnsan zihninde bilgi ve anlayışa yönelik yaklaşımlar
bütünlük arz eder. Bu nedenle metaforlar yalnızca bir kavramla ilgili bilimsel bilgiyi ortaya
çıkarmakla birlikte, bu kavramların zihinde bıraktığı algıları ortaya çıkarmada da büyük işler
yapar. (Lakoff ve Johnson, 1980a). Metaforik algı, bireylerin bir kavram, olay ve olgu hakkındaki
duyuşsal düşüncelerini metaforlar aracılığıyla ifade etmeleri olarak tanımlanabilir. Metaforik
algılar kavramı, bireylerin dış dünyalarına ilişkin algılarının sözlü yansımasıdır. Metaforik algı,
insanların günlük yaşamlarında kullandıkları bazı simülasyonları ve anlayamadıkları bazı
olayları ifade etmelerine yardımcı olur (Tamimi, 2005). Ayrıca birçok ürünün birbirine çok
benzediği kitlesel tüketim dünyasında benzersiz çağrışımlar oluşturmak ve farklı markaların
yaratılmasına katkıda bulunmak için metaforlar kullanılır (Breeze, 2013). Turizm, bölge
ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olduğundan bu alanda metaforlar kullanarak tanıtım
çalışmaları yapılmasının gerekli olduğunu söylemek mümkündür.

ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı Siirt’te yaşayan yerel halkın turizm kavramına yönelik algılarını metafor
yoluyla belirlenmesi şeklindedir. Dolayısıyla bu araştırmada aşağıda yer alan soruların yanıtları
belirlenmeye çalışılmıştır.
1. Siirt’te yaşayan yerel halkın turizm kavramını açıklarken ne tür metaforları hangi sebeple
kullanmışlardır?
2. Siirt’te yaşayan yerel halkın turizm kavramına yönelik kullandıkları metaforların ortak
özellikler bağlamında dikkate alındığında hangi gruplar altında toplanmıştır?

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırma için veri toplama yöntemi olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Katılımcılara dağıtılan formda katılımcılardan, “Turizm …… gibidir. Çünkü ……” şeklinde
verilen cümledeki boşlukları kendi ifadeleri ile doldurmaları istenmiştir. Turizm kavramına
yönelik algılarını belirlemek amacıyla “Turizm .…… gibidir” kullanılırken sonrasında gelen
“çünkü” kelimesi ise ilgili metafora yüklenen anlamı ve sebebi bulmaya yöneliktir (Pitcher, 2013).
Çalışmaya katılan katılımcıların boş bırakılan yerleri tamamlamaları için süre kısıtlamasına
gidilmemiştir. Araştırma, Siirt’te yaşayan yerel halkla 14.07.2021-01.09.2021 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda 162 katılımcıya ulaşılmıştır. Elde edilen metaforlar tek
tek yazılmış ve aralarında uyum olup olmadığı değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda
boş bırakılmış veya uyumsuz metafor nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmış formlar
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sonucunda araştırmaya 150 form dahil edilmiştir. Araştırmada nitel yöntem kullanılacağı için
örneklem sayısını yeterli görülmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Güvenilirlik = (görüş birliği
sağlanan metafor sayısı) / (görüş birliği sağlanan metafor sayısı) + (görüş birliği bulunmayan
metafor sayısı) kullanılarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama neticesindeki görüş birliğinin en az
%90’a yaklaşması ya da bu sayısı aşması beklenmektedir (Miles ve Huberman, 1994). Yapılan bu
hesaplama sonucunda güvenirlik oranı 67/(5+66)= 0,92 olmuştur. Böylece bu araştırmada
güvenilirliğin sağlandığı belirlenmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
20 yaş ve altı
21-30
31-40
41-50
51 ve üzeri
Eğitim Düzeyi
İlköğretim
Lise
Ön lisans
Üniversite
Yüksek Lisans/Doktora
Mesleğiniz
Özel Sektör
Kamu Sektörü
Kendi işi
Öğrenci
İşsiz
Diğer
Aylık Gelir
2500 TL’den az
2500 TL-5000 TL
5001 TL- 7500 TL
7501 TL- 10000 TL
10000 TL Üzeri

Frekans
51
99
Frekans
26
50
46
8
2
Frekans
14
57
14
56
9
Frekans
43
41
24
30
8
4
Frekans
63
41
34
2
10

(%)
34
66
(%)
17,3
36,7
30,7
14,4
1,3
(%)
9,0
38,0
9,3
37,3
6,0
(%)
28,7
27,3
16,0
20,0
5,3
2,7
(%)
42
27,3
22,7
1,3
6,7

Yerel halkın ifade etmiş oldukları tüm metaforlar Tablo 2’de verilmiştir. Yerel halk “turizm”
kavramı ile ilgili olarak toplam 120 farklı geçerli metafor ortaya koymuştur.
Tablo 2’de yerel halkın Siirt ile ilgili oluşturmuş olduğu metaforlar ve sayıları yer almaktadır.
Tablo 2 incelendiğinde toplamda yerel halk tarafından 72 metafor üretildiği görülmektedir. Bu
metaforlardan turizm kavramıyla ilgili olarak sırasıyla ekonomi (N: 9), kültür (N:6), kültürel
yerler (N:6), keşif (N: 4) ve huzur (N:4) olduğu görülmektedir. İlgili metaforlar Tablo 3’te 6
kategoride toplanmıştır.
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Tablo 2. Siirt’te Yaşayan Yerel Halkın “Turizm” Kavramına Yönelik İfade Ettikleri Metaforların
Sayısı
Metaforlar
Ekonomi
Tatil
Can Simidi
Cennet
Nefes
Bacasız Sanayi
Yeniden Doğuş
Yabancıya değer verme
Misafirperverlik
Sonsuzluk
Borsa
Gelecek
Kültür
Kültürel Yerler
Heyecan
Garson
Gece
Keşif
Huzur
Aşk
Anne
Arkadaş
Ödül
Bebek
Reklam
Yarış atı
Sevgili
Otelcilik
Deniz
Mutfak
Okyanus
Mevlâna
Güvenlik
Farklılık
Verimlilik
Sanal
Başkent
Toplam

Metafor Sayısı
9
1
2
1
2
3
1
1
1
3
1
1
6
6
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68

Metaforlar
Aydınlık
Meditasyon
Bilgi
Gökkuşağı
Deneyim
Dinlenme
Pahalı
Güneş
Eğlence
Kalite
Yaşam Biçimi
Doğa
İlaç
Yabancı Ülke
Güzellik
Karınca
Meyve
Müzik
Aslan
Sezonluk
Ticaret
Baharat
Siirt Fıstığı
Kalp Çarpıntısı
Yöresel Halk
Reklam
Köprü
Ağaç
Aile
İnanç
Oyun
Salçalı ekmek
Hayat
Antalya
Refah
Özgürlük
Toplam
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3
3
3
2
1
2
1
1
3
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
52
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Tablo 3. Siirt’te Yaşayan Yerel Halkın Metaforlarına Yönelik Kategorilerin Dağılımları
Kategori
Ekonomik Algı

Metaforlar
Ekonomi (9), Bacasız Sanayi (3), Borsa (1),
Reklam (1), Ticaret (2), Pahalı (1), Verimlilik
(1), Refah (2)

Frekans
20

Tarihi ve Kültürel Değer Algı

Tatil (1), Kültür (6), Kültürel Yerler (6), Bilgi
(3), Deneyim (1), Kalite (1), Yaşam Biçimi (1),
Yeniden Doğuş (1), Yabancıya Değer Verme
(1), Misafirperverlik (1) Yöresel Halk (1),
Başkent (1), Yabancı ülke (1), Yöresel Halk (1),
Aile (1), İnanç (1), Gelecek (1), Yol (1)
Cennet (1), Nefes (2), Sonsuzluk (3), Can
Simidi (2), Huzur (4), Aşk (1), Meditasyon (3),
Gökkuşağı (2), Gece (1), Güneş (1), Anne (1),
Arkadaş (1), Müzik (1), Sevgili (1), Heyecan
(1), Güzellik (1), Hayat (1) Güvenlik (1),
Farklılık (1), Özgürlük (2), Kalp Çarpıntısı (1)
Keşif (4), Dinlenme (2), Eğlence (3), Sezonluk
(1), Otelcilik (1), Deniz (1), Mutfak (1), Garson
(1), Antalya (1)
Karınca (1), Yarış atı (2), Meyve (1), Aslan (1),
Ağaç (1), Okyanus (1), Doğa (3), İlaç (2)
Salçalı ekmek (1), Bebek (1)
Mevlana (1), Sanal (1), Ödül (1), Oyun (1)
Toplam

30

Duygusal Algı

Klasik Algı

Canlı ve Somut Varlık Algısı

Cansız ve Soyut Varlık Algısı

26

15

15

4
120

Yerel halkın “turizm” kavramına ilişkin ürettiği metaforlar baz alınarak elde edilen kategoriler 6
grupta ele alınmıştır. Bu metaforlar “ekonomik algı”, “tarihi ve kültürel algı”, “duygusal algı”,
“klasik algı”, “canlı ve somut varlık algısı” ve “cansız ve soyut varlık algısı” başlıklarında
toplanmıştır. Ekonomik olarak turizm algısında 20 metafor yer almaktadır. Bunlar; ekonomi (9),
bacasız sanayi (3), borsa (1), reklam (1), ticaret (2), pahalı (1), verimlilik (1), refah (2) olduğu
görülmektedir. Bu kategoride yer alan bazı ifadeler aşağıda yer almaktadır.
“Bacasız sanayi, Ülkenin en önemli sektörüdür”.
“Ülke ekonomisi, ülke ekonomisine katkısı”.
“Turizm bacasız sanayidir. Bulunduğu yere gelir getirir”.
“Ticaret gibidir, varlığı mutluluk yokluğu hüzün verir”.
Tarihi ve kültürel değer algısında 30 metafor bulunmaktadır. Bunlar; tatil (1), kültür (6), kültürel
yerler (6), bilgi (3), deneyim (1), kalite (1), yaşam biçimi (1), yeniden doğuş (1), yabancıya değer
verme (1), misafirperverlik (1) yöresel halk (1), başkent (1), yabancı ülke (1), yöresel halk (1), aile
(1), inanç (1), gelecek (1), yol (1) olduğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan bazı ifadeler
aşağıda yer almaktadır.
“Ekonomik ve Kültürel Açıdan yaşayan bir organizma, Kültürel yönden, tarih yönünden dünya
insanlarının etkileşimidir”.
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“Misafirperverlik, ziyaretçilere bizden gibi davranmak ikramda bulunmak”.
“Kültürel arası etkileşim, farklılıkları bir araya getirir”.
“Turizm yabancı ülke gibidir. Çünkü yaşadığın ülkeden farklı ülkelere seyahat edersin”.
Duygusal algıda 26 metafor bulunmaktadır. Bunlar; cennet (1), nefes (2), sonsuzluk (3), can simidi
(2), huzur (4), aşk (1), meditasyon (3), gökkuşağı (2), gece (1), güneş (1), anne (1), arkadaş (1),
müzik (1), sevgili (1), heyecan (1), güzellik (1), hayat (1) güvenlik (1), farklılık (1), özgürlük (2),
kalp çarpıntısı (1) olduğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan bazı ifadeler aşağıda yer
almaktadır.
“Cennet gibidir. Deniz, kum ve güneşi sunar”.
“Turizm farklılık. Çünkü yeni yerleri keşfedersin”.
“Turizm kalp çarpıntısı gibidir, rahatsız eder fakat dışardan hissettirmez”.
“Turizm can simidi gibidir, ülkenin gelir girişinin olduğu sektördür”.
Klasik algı 15 metafordan oluşmaktadır. Bunlar; keşif (4), dinlenme (2), eğlence (3), sezonluk (1),
otelcilik (1), deniz (1), mutfak (1), garson (1), Antalya (1) olduğu görülmektedir. Bu kategoride
yer alan bazı ifadeler aşağıda yer almaktadır.
“Turizm keşiftir, çünkü kültürleri keşfeder”.
“Turizm sezonluktur. Belli dönemlerde olur”.
“Turizm yaşam biçimin aktif, eğlenceli ise o şekilde aktivitelerle geçirirsin”.
Canlı ve Somut Varlık Algısı 15 metafordan oluşmaktadır. Bunlar; karınca (1), yarış atı (2), meyve
(1), aslan (1), ağaç (1), okyanus (1), doğa (3), ilaç (2) salçalı ekmek (1), bebek (1) olduğu
görülmektedir. Bu kategoride yer alan bazı ifadeler aşağıda yer almaktadır.
“Turizm salçalı ekmek gibidir, doyurmuyor”.
“Turizm meyve ağacı gibidir. Geliştikçe herkes faydalanır.
Cansız ve Soyut Varlık Algısı 4 metafordan oluşmaktadır. Bunlar, Mevlâna (1), sanal (1), ödül (1),
oyun (1) olduğu görülmektedir. Bu kategoride yer alan bazı ifadeler aşağıda yer almaktadır.
“Turizm Mevlâna gibidir. Döndükçe hayata anlam verir”.
“Turizm sanaldır. İnsanlar kendileri gibi davranmazlar”.
Sonuçta Siirt’te yaşayan ve bu araştırmaya katılan yerel halkın büyük çoğunluğunun turizmi
kültürel ve duygusal olarak algıladıkları görülmektedir. Siirt’in coğrafi yapısı ve sosyo-kültürel
yapısı dikkate alındığında yerel halk için turizm kültürel açıdan önemli görüldüğü söylenebilir.

SONUÇ
Turizm, ülkemiz için en önemli gelir kaynaklarından bir tanesidir. Bu bağlamda turizmin
sürdürülebilir olması ve en iyi gelir kaynağı olarak devam edebilmesi için coğrafi bölgelerdeki
halkın da katılımı büyük bir önem arz etmektedir. Halkın, turizmi ne olarak gördüğü, turistlere
nasıl davrandığı, turistik faaliyetlere nasıl katıldığı gibi detayları turizmin olumlu ve olumsuz bir
şekilde etkilenmesine neden olacaktır. Bu kapsamda turistik alanda yaşayan halkın turizme karşı
tutumunun bilinmesi, turistik faaliyetlerin de stratejik olarak planlanabilmesini sağlamaktadır.
Çünkü turizmin sürdürülebilir olması için turist ile birebir iletişime geçen halkın algısı kritik bir
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öneme sahiptir. Bu bağlamda turizm birden çok duyguya etkilediği için metaforik dilin kullanımı
için önemli alanlardan biri olduğu ifade edilmektedir (Jawarska, 2017).
Yerel halkın turistik algısı ile ilgili çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak söz konusu
araştırmaların tümü, turizmin gelişiminden sonra ki süreçlerde yapılmıştır. Bu da turizm
faaliyetlerinde düzenlemeye gidilmesini engellemektedir. Halkın algısının turizme ne denli etki
ettiğini görebilmek için turizmin gelişiminden önce algının tespit edilmesi gerekmektedir (Ertaş,
2019). Bu noktada Siirt’te ki halkın turizme olan algısını ölçmek için bir araştırma
gerçekleştirilmiştir. Siirt halkının turizme yönelik tutumu ve algılarını konu alan bu çalışma
kapsamında katılımcılara çeşitli sorular yöneltilmiştir. En temel hedefi halkın turizm kavramına
yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi olan çalışmada 162 katılımcının
fikirlerinden faydalanılmıştır. Araştırma tekniği olarak yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmış olup katılımcılardan verilen boşlukları kendilerinin doldurmaları istenmiştir. Bu
doğrultuda metafora yüklenen anlam ve bunun nedeni saptanabilmiştir. 162 katılımcıdan
uyumsuz ve boş bırakılan metaforlar nedeni ile 150 form araştırmaya dahil edilmiştir.
Araştırmanın 0.93 güvenilirlik oranı ile başarılı olduğu belirlenmiştir.
Gerçekleştirilen araştırma kapsamında birbirinden farklı 72 adet metafor ortaya konmuştur.
Ekonomi, kültür, doğa, aydınlık, bilgi, sonsuzluk, keşif ve huzur gibi farklı metaforlar en yoğun
metaforlardır. Katılımcıların sunduğu metaforların kategorilere göre dağılımı ise ekonomik algı,
tarihi ve kültürel değer algısı, duygusal algı, klasik algı, canlı ve somut varlık algısı, cansız ve
soyut varlık algısı şeklindedir. Gerçekleştirilen araştırma kapsamında birbirinden farklı 72 adet
metafor ortaya konmuştur. Ekonomi, kültür, doğa, aydınlık, bilgi, sonsuzluk, keşif ve huzur gibi
farklı metaforlar en yoğun metaforlardır. Bunların dışında can simidi, cennet, bacasız sanayi,
yeniden doğuş, misafirperverlik, gelecek, borsa, yaşam biçimi, yabancı ülke gibi çeşitli
metaforların da katılımcılar tarafından ifade edildiğini söylemek mümkündür. Katılımcıların
sunduğu metaforların kategorilere göre dağılımı ise ekonomik algı, tarihi ve kültürel değer algısı,
duygusal algı, klasik algı, canlı ve somut varlık algısı, cansız ve soyut varlık algısı şeklindedir.
Bu kategorilerin frekansları ise; tarihi ve kültürel değer algısı 30, ekonomik algı 20, duygusal algı
26, klasik algı 15, canlı ve somut varlık algısı 15, cansız ve soyut varlık algısı 4 şeklindedir.
Siirt’te gerçekleştirilen bu araştırmanın sonucuna göre katılımcıların en fazla turizm süreçlerini
duygusal ve kültürel olarak algıladıklarını ifade etmek mümkündür. Siirt’in hem kültürel hem
de coğrafi yapısı nedeni ile turizm açısından önemli bir kent olduğu düşünüldüğünde halk için
de kültürel turizmin büyük bir öneme sahip olduğunu anlamak mümkün hale gelir. Turizm
kavramına yönelik metaforik araştırmalar incelendiğinde genelde klasik algı (deniz-kum-güneş)
üzerine yoğunlaştırdığı görülmektedir.
Araştırmada Siirt’te yaşayan yerel halkın turizme dönük duygusal algı kategorisindeki metaforla
turizmin vaat ettiği büyülü deneyimlerin yerel halkın zihninde de canlandığı önceki çalışma
bulguları ile benzerlik göstermektedir. Söz gelimi Destination Delux (2019) tarafından “Yunan
Adaları Cennet mi” adlı araştırmasında insanların en çok kullandıkları metaforların cennet,
büyülü atmosfer, meditasyon gibi metaforlar olduğu görülmektedir. Yine araştırmada yer alan
klasik algı içerisinde yer alan “garson”, “otelcilik” ve “mutfak” metaforları turizmin Cohen (1972)
tarafından turizm tiyatro sahnesiyle ilişkilendirilen çalışanların ön sahneden arkaya geçtiği bir
çeşit tiyatroya benzetilerek hizmet çalışanlarını aktör olarak ele alabileceğimizi söyleyen
Belhassen (2020) çalışması ile benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla Siirt’te yaşayan yerel halkın
da turizmi bu metaforlarla tanımlaması turizm bir çeşit tiyatro sahnesine benzeyebileceğini
düşündürmektedir.
Ancak bu çalışmada klasik algıdan ziyade daha çok kültürel algıya önem verildiği görülmüştür.
Araştırmada Siirt’te yaşayan yerel halk Siirt’i kültürel turizm açısından değerli görmektedir. Bu
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durum Siirt’in kültürel ve dini yapısı ile ilgilidir. Siirt’in kimliğinin oluşmasında etkenlere
bakıldığında göç ve modernleşmenin olduğu görülmekte bu durum da Siirt’in etnik ve kültürel
yapısını etkilediği söylenebilir (Aktaş, 2003). Dolayısıyla yerel halkın bu algıları da
değerlendirilerek turizm açısından Siirt’in kültürel yapısı ön plana çıkarılarak pazarlama
çalışmalarında kullanılabilir. Literatür çalışmaları incelendiğinde Doğu Anadolu bölgesi ile
yapılan Ertaş (2019) tarafından Şırnak’ta yapılan çalışma dışında çalışmaya rastlanılmamıştır.
Çalışmada yerel halkın metaforik algıları ekonomik algı olarak belirlenmiştir. Bu açıdan
bakıldığında Doğu Anadolu bölgesi için gerek yerel halkın gerekse bölgeyi ziyaret eden
turistlerin destinasyonu ne tür metaforlar ile açıklamaya çalışıldığı belirlenerek buna göre
planlama ve pazarlama çalışmaları yapılmalıdır. Mevcut çalışma bundan sonra yapılacak
araştırmalara da yön verebilir. Çalışma Siirt’te yaşayan yerel halk ile sınırlı tutulmuştur. Bundan
sonraki araştırma Doğu Anadolu bölgesi için yapılabilir veya turistler araştırma kapsamına dahil
edilebilir.
İnsanların düşünce ve eylemlerini etkilemek için pazarlama yöneticileri tarafından
kullanılabilecek metaforlar ziyaretçilerin ilgisini çekebilir. Turizm endüstrisi tarafından üretilen
metinlerin ve görüntülerin turistlerin algıları ve karar verme davranışları, özellikle satın alma
niyetleri üzerindeki etkisi yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur (Chen ve Tsai, 2017). Bu
amaçla bu metaforlar kullanılarak yapılan tanıtım çalışmalarıyla Siirt turistlerin algısını ve
ilgisini çekerek turizm potansiyeli arttırılabilir.
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Öz
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toplanmıştır. Araştırmanın evrenini doğa temelli turizm faaliyetlerine katılan bireyler
oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle toplamda 285 katılımcıya ulaşılmıştır. Verilerin
analizinde tanımlayıcı istatistikler, frekans, yüzde, faktör analizi, Varyans (Anova) Analizi ve t
testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dört boyut (istisna olmamak, ekolojik kriz, doğanın
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4,13 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak doğa temelli turizme katılan bireylerin çevre merkezli
yaklaşıma sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların çevre yaklaşımlarının cinsiyet ve
medeni durum değişkenlerine göre farklılık göstermediği, yaş, eğitim düzeyi ve katılım
durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
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GİRİŞ
Çevre, bir canlı organizmayı ya da bir canlı topluluğunu yaşam boyunca etkileyen canlı ve cansız
faktörlerden oluşur (Yücel ve Morgil, 1998). Çevreyi insanın varlığının zorunlu koşulu olarak
değerlendiren Erdoğan (2003), insanın biyolojik varlık olarak çevrenin bir ürünü olduğunu ve
çevreyle sürekli etkileşim içerisinde bulunduğunu belirtir. Birbirleri ile sürekli etkileşimde
bulunan insan ve çevre arasındaki ilişkinin tarihine bakıldığında, özellikle 17. yüzyılda başlayan
sanayileşmeyle birlikte, çevreye insan tarafından yapılan müdahalelerin olumsuz etkiler
meydana getirdiği bunun sonucunda bütün dünyayı ilgilendiren farklı çevre sorunlarının (iklim
değişikliği, yeşil alanların azalması, deniz, göl ve akarsuların kirlenmesi, çölleşme, vb.) ortaya
çıktığı söylenebilir (Karaca, 2007). Bu çevre sorunlarının anlaşılmasıyla birlikte çevresel
duyarlılık konusu tartışılmaya başlanır, insanların çevreye karşı anlayışlarında bir değişim
yaşanarak insan merkezli yaklaşımdan (anhtropocentrism), doğa-çevre merkezli (ecocentrism)
yaklaşıma doğru bir dönüşüm gerçekleşir (Konak, 2010; Eryılmaz, 2017; Tuna, 2018).
Temel arz faktörlerinden biri çevre olan turizm faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz
etkilerinin anlaşılması ve turizmin sürekliliğinin sağlanmasında turizm amaçlı kullanılan
kaynakların korunması gerekliliğinin farkına varılmasıyla birlikte turizmde “sürdürülebilirlik”
konusu gündeme gelmiştir (Erdoğan, 2008). Diğer taraftan çevre konusunda farkındalığın
artmasıyla birlikte turizm talebinde de bir değişim başlamış, bu değişimin sonucunda doğal
olarak turizm arzı da buna göre şekillenmiş, çevrenin kullanılmasında korumayı da öngören,
çevresel duyarlılıkla ele alınan farklı turizm çeşitleri ortaya çıkmıştır (Kahraman ve Türkay,
2012). Doğa temelli turizm de bu turizm çeşitlerinden biridir. Doğa temelli turizmin çevre dostu
uygulamaları desteklediği ve sürdürülebilirliği temel alan aktivitelere dayandığı dolayısıyla
ekosistemin korunması adına önemli bir role sahip olduğu söylenebilir (Mehmetoğlu, 2005;
Lewis ve Fok, 2014). Ancak turizm sektörünün büyümesine bağlı olarak doğanın korunması ile
turizmin geliştirilmesi arasında bir çatışmanın ortaya çıktığı (Somuncu, 2004; Lewis ve Fok, 2014),
bazı doğa temelli faaliyetlerin (dağcılık, kamp vb.) kirliliğe neden olduğu dolayısıyla da doğal
ortama zarar verdiği yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Farrell vd., 2001; Somuncu, 2004).
Bu nedenle turistlerin çevre yaklaşımlarının/tutumlarının daha iyi anlaşılması bir ön koşul
olmakla birlikte doğa temelli turizme katılan bireylerin çevreyle ilgili dünya görüşleri bu turizm
çeşitlerinin bilinçli uygulanması ve sürdürülebilir olması açısından önemlidir. Diğer taraftan
turistlerin çevreye karşı yaklaşımlarının iyi anlaşılması, rekabetin kuvvetli olduğu turizm
sektöründe, turizmde uygun bir pazarlama stratejisinin geliştirilmesi açısından da önem arz
etmektedir (Grbac vd., 2013).
Hoşgör ve arkadaşları (2015) insanların çevreyle ilgili davranışlarının anlaşılmasında geçerli ve
güvenli bir şekilde çevreye yönelik yaklaşımlarının ölçülmesinin önemli olduğunu ifade
etmektedirler. Bu bağlamda literatürde çevre ile ilgili tutum ve çevre duyarlılığının ölçülmesi
konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda yaygın olarak “Yeni Ekolojik Paradigma” (New
Ecological Paradigm) ölçeğinin kullanıldığı görülmektedir (Dunlap, 2008; Grbac vd., 2013;
Bernstein ve Szuster, 2018). Bu düşünceden hareketle araştırmada doğa temelli turizme katılan
bireylerin çevre yaklaşımlarının (insan ve çevre merkezcilik) Yeni Ekolojik Paradigma ölçeği
kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Turizm araştırmalarında turistlerin çevreye yönelik
yaklaşımlarının genellikle sürdürülebilir turizm, ekoturizm ve doğa temelli turizm ile ilişkisi
üzerinden incelendiği (Grbac vd., 2013), ancak ulusal literatürde az sayıda Yeni Ekolojik
Paradigma ölçeği kullanıldığı söylenebilir. Bu nedenle çalışmanın ilgili literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
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Yeni Ekolojik Paradigma
Çevreye ilişkin yaklaşımlar/tutumlar insanların doğal çevre konusundaki anlayışları ve doğaya
bakış açıları ile oluşmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde çevreye yönelik yaklaşımların insan
merkezli ve doğa/çevre merkezli yaklaşım olmak üzere iki temel yaklaşım çerçevesinde
değerlendirildiği söylenebilir (Akgül vd., 2017). İnsan merkezli yaklaşım, bu sistemde var olan
en önemli şeyin insan olduğu, insan dışında kalan her şeyin insana hizmet etmek için var olduğu
görüşünü savunur ve doğayı bir varlık olarak algılar (Akgül vd., 2017). Bu yaklaşıma sahip
bireyler açısından doğa, insanın refahı açısından önemlidir. Yeni Ekolojik Paradigma da insan
merkezli yaklaşımın aksine merkezde çevre yer almakta ve doğada yer alan bütün canlılar ile
insanların eşit olduğuna vurgu yapılmaktadır. İnsan merkezli yaklaşımın neden olduğu çevre
sorunlarına bir çözüm olarak ortaya konulan ve insanın ekolojik kısıtlamalardan muaf olmadığı
düşüncesini ifade eden bu yaklaşım (Catton ve Dunlap, 1980; Konak, 2010; Tuna, 2018) bütün
canlılar arasında bir denge olduğunu, insanın doğa ile uyumlu, doğanın dengesine zarar
vermeden yaşaması gerektiğini savunur. Doğa merkezli olan yeni ekolojik paradigma anlayışına
sahip bireyler, doğadaki tüm varlıkların eşit değere sahip olduğunu, hiçbirinin birbirinden üstün
olmadığını, doğadaki tüm canlıların doğanın bir parçası olduğunu kabul ederler (Tuna, 2018). Bu
yaklaşımda doğanın büyük bir aile olarak düşünülmesi ve bireyin doğayı kendi benliği gibi
algılaması, onu bir bütün olarak görmesi gerektiği belirtilir (Watt, 1970; Glendinning, 1994’den
akt: Akgül vd., 2017). Doğanın kendi başına var olma hakkı olduğu (Tuna, 2018) kabulüne dayalı
bu yaklaşıma sahip bireyler, insanın kendi çıkarlarını gözetmeden doğanın korunması
gerektiğine inanmakta ve buna göre davranış sergilemektedir (Bektaş ve Şirin, 2018).
İnsanın doğaya karşı yaklaşımı araştırmacılar tarafından uzun süredir çalışma konusu olmuş ve
insanların çevre üzerindeki etkilerinin gerçeğe yakın şekilde ölçülebilmesi temel ölçüt olmuştur
(Günden ve Miran, 2008). Bu bağlamda insanların doğal çevre yaklaşımlarını ölçmek için
literatürde sıklıkla kullanılan Yeni Ekolojik Paradigma ölçeğinin güvenilir ölçeklerden biri
olduğu belirtilmektedir (Stern vd., 1995; Dunlap, 2008). Ölçeğin kuramsal boyutu beş alt gruba
(doğanın dengesi, ekolojik kriz, istisna olmamak, büyüme sınırları, insan hakimiyeti)
ayrılmaktadır. Bu boyutlar şu şekilde açıklanmaktadır (Demirtaş ve Tapkı, 2016): Doğanın dengesi;
insan faaliyetlerinin doğanın dengesi üzerinde etkili olduğuna dair inançları ifade ederken,
ekolojik kriz; insanların fiziksel olarak çevreye zarar verdiğine olan inançları ifade etmektedir.
İstisna olmamak; insanların doğanın kısıtlamalarından muaf olmadığına, büyüme sınırları; yeryüzü
kaynaklarının sınırlı olduğuna, insan hakimiyeti ise insanın doğadan üstün olduğuna bu nedenle
çevreyi kontrol etme ve değiştirme hakkına sahip olduğuna dair inançları ifade etmektedir.

Doğa Temelli Turizm
Sürdürülebilir turizmin gelişmesinde önemli olan ve Dünya Turizm Örgütü tarafından
uygulanması tavsiye edilen (Lewis ve Fok, 2014) doğa temelli turizm, Avustralya Ekoturizm
Örgütü tarafından “öncelikli odak noktası doğal alanları tecrübe etmek olan ekolojik
sürdürülebilir turizm” şeklinde tanımlanmaktadır (Akt: Erdoğan, 2008: 50). Doğa temelli turizmi
tanımlayan ilk yazarlar Laarman ve Durst, “doğa seyahati” veya “doğa merkezli turizm”
ifadelerini, eğitim, rekreasyon ve macera olmak üzere üç belirli unsuru birleştiren turizm
faaliyetini belirtmek amacıyla kullanmışlardır (Mehmetoğlu, 2005: 358: Köroğlu ve Kahraman,
2014). Doğa temelli turizmi özel ilgi turizmi kapsamında değerlendiren Valentine (1992) kavramı,
doğada eğlenmek olarak ifade ederken bu eğlenme sırasında doğanın yapısına zarar verilmemesi
gerekliliğine vurgu yapar (akt: Lewis ve Fok, 2014). Farklı isimlerle de (kırsal turizm, yeşil turizm,
eko turizm) adlandırılan (Luzar vd., 1998) doğa temelli turizmi Boo (1990) şu şekilde
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tanımlamaktadır: “doğadan, doğanın yaban hayatından, manzarasından keyif alan, doğa
yararına çalışmalar yapan ayrıca kültürel çekiciliği de bulunan kısmen bozulmamış ve
kirletilmemiş yerlere yapılan seyahatleri kapsayan turizm çeşidi” (akt: Luzar vd., 1998).
Erdoğan’a (2008:50) göre doğa temelli turizm; “çevreci bir anlayış içerisinde yapılan, doğayı
tanıma, anlama, doğadan zevk alma ve doğayı gözetme amacı ile gerçekleştirilen, kitle turizmine
alternatif olarak ortaya çıkmış turizm faaliyetleridir”. Priskin (2001), doğa temelli turizmi
yerleşimden uzak ve doğal ortamlarda bulunan yerlere yapılan seyahat olarak tanımlar. Doğa
temelli turizm tanımları değerlendirildiğinde bu turizm çeşidinin doğayla doğrudan ilişkisi
olduğu dolayısıyla doğa temelli turizmin çevre koruma ile yüksek oranda bağlantılı olduğu
söylenebilir (Lewis ve Fok, 2014). Başka bir ifadeyle doğa temelli turizm faaliyetleri, doğal
ortamlarda gerçekleştirilen, merkezinde doğal çevrenin belirli unsurlarını bulunduran ve doğal
alanları korumak için geliştirilen faaliyetlerden oluşur (Hall ve Boyd, 2005). Bu nedenle birçok
turizm çeşidi (kamp-karavan, mağara, akarsu, dağ, yayla turizmi vb.) Kiper ve Yılmaz’ın (2008)
belirttiği gibi doğa temelli turizmle doğrudan ilişkilidir. Özel (2010:40) doğa temelli turizm
kapsamında gerçekleştirilen turizm çeşitlerini; “dağ turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi,
trekking/doğa yürüyüşü, tarım ve çiftlik turizmi, kuş gözlemciliği, karayolu seyahati, kano ve
rafting turizmi, olağanüstü doğa olaylarını izleme, yaban hayatı gözlemciliği, atlı doğa yürüyüşü,
bisiklet turizmi, sualtı dalış turizmi, macera- spor turizmi, balon turizmi, yamaç paraşütü, bungee
jumping (yüksek bir alandan ip yardımıyla atlama), termal turizm, av turizmi, botanik turizmi”
şeklinde sıralamaktadır.
Doğa turisti farklı nedenlerle (yeni keşifler, iç dünyalarını geliştirme, macera, rekabet, dostluk,
doğa bilinci vb.) doğa temelli aktivitelerde yer alan ve serbest gezilere katılan seyahati sırasında
çevreyi gözeten çevre dostu turistlerdir (Kiper ve Aslan, 2007; Lewis ve Fok, 2014; Eken İnan,
2020). Bu turist grubunun özelliklerine bakıldığında genellikle orta yaşlarda, eğitim ve gelir
düzeyi yüksek kişiler olduğu belirtilmekte, çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmeye
yönelik davranışta bulundukları ileri sürülmektedir (Mehmetoğlu, 2005; Kiper ve Aslan 2007;
Dolnicar vd., 2008; Lewis ve Fok, 2014).

İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Literatür incelendiğinde farklı grupların çevre yaklaşımlarını Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği
kullanarak gerçekleştirilen birçok araştırmanın olduğu görülür (Luzar vd., 1995). Bunlardan
bazıları bir şehirde yaşayan bireylerin (Furman, 1998), bazıları çiftçilerin (Günden ve Miran, 2008)
bazıları ise farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerin (Bechtel vd., 1999; Schultz ve Zelezny,
1999; Thapa, 2001; Çabuk ve Karacaoğlu, 2003; Işıldar, 2008; Demirel vd., 2009; Erdoğan, 2009;
Benckendorff vd., 2012; Hoşgör vd., 2015; Demirtaş ve Tapkı, 2016; Teyfur, 2016) çevre
yaklaşımlarını incelemeye yöneliktir.
Turizm literatürü incelendiğinde Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği kullanarak gerçekleştirilen
çalışmalar genellikle motivasyon (Kim vd., 2006) ve pazar bölümlendirme (Silverberg vd., 1996;
Zografos ve Allcroft, 2007; Luo ve Deng, 2008; Day, 2018) ile ilgili çalışmalar olurken, bazı
çalışmalarda etkinlik ya da festivallere katılan turistlerin (Bektaş ve Şirin, 2018; Kement, 2019)
çevre yaklaşımlarının belirlenmesine yönelik yapıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra turizm
paydaşlarından yerel halk ve otel yöneticileri (Yurtseven ve Dönmez, 2004), otel çalışanları
(Çakıcı ve Yılmaz, 2012; Çalışkan vd., 2019) gibi katılımcıların çevre yaklaşımlarının
belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bulunmaktadır.
Uysal ve arkadaşları (1994) turistlerin çevreye yönelik farkındalıkları ve demografik veriler
arasındaki ilişkiyi incelemişler, çalışma sonucunda demografik özelliklerin çevresel değer ve
tutumlar ile ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Yurtseven ve Dönmez (2004) Gökçeada'da
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yer alan otel işletmelerinin yöneticileri ile yerel halkın çevresel duyarlılık düzeyleri arasında
farklılıklar olup olmadığını belirlemek için bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma
sonucunda çevre yaklaşımının eğitim düzeyine göre değiştiği belirlenmiştir. Luo ve Deng (2008)
tarafından yapılan çalışmada Yeni Çevresel Paradigma ve doğa temelli turizm motivasyonları
ölçeği kullanılarak çevresel tutumlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Çin’deki bir ulusal parkı
ziyaret eden katılımcılarla gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda çevresel tutumlarla doğa
temelli turizm motivasyonlarının yakından ve pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir. Grbac ve
arkadaşları (2013), turistlerin demografik verileri (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir, gelinen
ülke) ile çevresel tutumları arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada gelinen ülke ve gelir
durumunun çevresel yaklaşımı etkilediği diğerlerinin etkilemediğini tespit etmişlerdir.
Karaçar ve Karaküçük (2016), rekreasyonel faaliyetlere katılan ziyaretçilerin çevreye yönelik
tutumları ve hangi rekreasyon etkinliklerine katılım sağladıklarını belirlemeye yönelik bir
çalışma gerçekleştirmişlerdir. Ilgaz Dağı Milli Park’ında gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda
cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu değişkenlerinin çevreye yönelik tutumları etkilediğini
tespit etmişlerdir. Bektaş ve Şirin’in (2018) dağcıların çevreye karşı tutumlarını inceledikleri
çalışmada dağcılarda doğa merkezli bir anlayışın daha yaygın olduğunu belirtmişlerdir. Kement
(2019) Bingöl’de foto safari etkinliğine katılan turistlerin ekolojik dünya görüşlerinin
değerlendirilmesi ve katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim
düzeyi) ile ekolojik dünya görüşleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla bir araştırma
gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet ve medeni durumları ile ekolojik dünya
görüşleri arasında fark görülmemiş, eğitim seviyesi yükseldikçe çevreyi koruma görüşlerinin
arttığı belirtilmiştir.
Literatürde turizm çalışanlarının çevre yaklaşımlarını Yeni Ekolojik Paradigma ölçeği üzerinden
inceleyen çalışmalar da yer almaktadır. Çakıcı ve Yılmaz (2012) Mersin’de otel çalışanlarının
nükleer enerji santraline ilişkin kaygılarını, çevre yaklaşımlarını ve çevreci tüketim eğilimlerini
tespit etmek amacıyla bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırmada otel çalışanlarının çevre
konusunda endişeli oldukları, çevreye yönelik hassas bir yaklaşım sergiledikleri, tüketim
çılgınlığı artıkça, sonuçların daha kötüye gideceği bulgusuna ulaşmışlardır. Diğer taraftan
araştırmada, kadın katılımcıların erkeklere oranla daha doğa merkezli yaklaşıma sahip oldukları
tespit edilmiştir. Çalışkan, Boğan ve Dedeoğlu (2019) Adıyaman ilinde turizm sektöründe çalışan
bireylerin çevreye ilişkin dünya görüşlerini belirlemek amacıyla bir araştırma yürütmüşlerdir.
Bu araştırmanın sonucunda katılımcıların çevreye ilişkin dünya görüşlerinin cinsiyet ve medeni
duruma göre değiştiğini, kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla doğa merkezli bir görüşe
sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Genel değerlendirmede ise doğa merkezli bir yaklaşım
sergilendiği belirtilmiştir.
Literatürde yer alan bu çalışmalar değerlendirildiğinde, bazı çalışmalarda bireylerin demografik
özelliklerinin çevresel tutumlar ile ilişki olmadığı sonucuna ulaşılırken bazı çalışmalarda eğitim,
gelir durumu, medeni durum ve cinsiyet açısından farklılaştığı söylenebilir. Bu araştırma da doğa
temelli turizme katılan bireylerin çevre yaklaşımları ve çevre yaklaşımlarının katılımcı profiline
göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonuçlarının literatüre
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Doğa temelli turizm faaliyetlerinin doğal ortamlarda gerçekleştirilmesi bu ortamlar üzerinde bazı
olumlu ya da olumsuz etkileri beraberinde getirmektedir. Sonucun olumlu olmasında bu turizm
çeşidine katılan bireylerin çevre yaklaşımlarının önemli bir etken olduğu söylenebilir. Bu nedenle
araştırmanın amacı doğa temelli turizme katılan bireylerin çevre yaklaşımlarının belirlenmesidir.
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Bu amaç çerçevesinde araştırmada yöntem olarak nicel yöntem tercih edilmiş, veri toplamada
araç olarak anket kullanılmıştır.
Araştırmada cevabı aranan sorular: “Doğa temelli turizme katılan bireylerin çevre yaklaşımları
nedir?”, “Doğa temelli turizme katılan bireylerin çevre yaklaşımları katılımcı profiline (cinsiyet,
medeni durum, eğitim düzeyi, yaş ve katılım şekli) göre değişmekte midir? şeklinde sıralanabilir.

Ölçüm Aracı ve Örneklem
Araştırmada ölçüm aracı olarak anket kullanılmıştır. Çalışma kapsamında hazırlanan anket iki
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde doğa temelli turizme katılan bireylerin profilini
öğrenmek amacıyla sorulan sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise bireylerin çevre
yaklaşımlarını belirlemek amacıyla “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği” kullanılmıştır. Dunlap ve
Van Liere (1978) tarafından geliştirilen “Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği” olarak adlandırılan ve
12 ifadeden oluşan bu ölçek Dunlap ve arkadaşları (2000) tarafından revize edilmiş, 15 ifade
şeklinde yeniden düzenlenmiş ve “Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği” olarak adlandırılmıştır
(Benckendorff vd., 2012; Bernstein ve Szuster, 2018). Araştırmalarda her iki başlığında
kullanıldığı söylenebilir. Başlangıçta tek bir boyut olarak tasarlanan orijinal ölçeğin daha sonra
yapılan çalışmalar sonucunda iki ile beş boyut arasında değiştiği görülmüştür (Benckendorff vd.,
2012).
Lück (2003) Yeni Ekolojik Paradigma ölçeğini kullanmış olan araştırma sonuçlarını
karşılaştırarak gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, ölçeğin turizmde kullanılabilir olduğunu
belirtmiştir. Ancak farklı kültürlerde ve örneklemlerde uygulanmasının sonuçları
değiştirebileceğine değinmiştir. Lopez-Bonilla ve Lopez-Bonilla (2015) ölçeğin turizm
araştırmaları için uygun boyutlarda olduğunu belirtmiştir. Literatürde yer alan bu açıklamalara
dayanarak araştırmada Yeni Ekolojik Paradigma ölçeğinin kullanılmasına karar verilmiştir.
Ölçekte yer alan sekiz ifade (tek sayılar) doğa merkezli yaklaşıma, yedi ifade (çift sayılar) insan
merkezli yaklaşıma yöneliktir (Dunlap vd., 2000: 432). Ölçeğin puanlaması Beşli Likert (5Kesinlikle Katılıyorum, 1-Kesinlikle Katılmıyorum) şeklindedir. Ölçekte yer alan çift sayılı soru
ifadeleri ters kodlama yapılarak analize dahil edilmektedir (Hoşgör vd., 2015). Ölçeğin bu
araştırmada kullanımı için gerekli izin araştırmacılardan alınmıştır. Anketlerin uygulanabilmesi
için etik kurul izni, Anadolu Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Kurulu’nun 03.03.2021 tarihinde düzenlenen toplantısında 16538 protokol numaralı kararı ile
alınmıştır.
Araştırmanın evrenini Türkiye’de 18 ve üzeri yaş grubunda olan doğa temelli turizm katılımcıları
oluşturmaktadır. Bir araştırmada evrenin tam sayısı bilinmiyorsa ölçme aracındaki madde
sayısının 10 katı dikkate alınarak örneklem seçimi yapılabilir (Hair vd., 2014). Bu çalışmada tam
sayı bilinmediği için kullanılan ölçme aracında yer alan madde sayısı (15) dikkate alınarak
hesaplama yapılmış, kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Anket sosyal medya
aracılığıyla Türkiye’de doğa temelli turizm ile ilgili farklı sivil toplum kuruluşları, kulüpler,
dernekler, hobi grupları gibi oluşumların sayfalarında paylaşılmıştır. İlgili sayfa üyelerinin
aracılığıyla diğer katılımcılara ulaşılmıştır. Araştırmanın amacı bağlamında örnekleme dahil olan
katılımcıların yaşadıkları şehir, gelir durumu ya da etkinliklere katılım sıklığı gibi konular
çalışmaya dahil edilmemiştir. Veriler Nisan-Temmuz 2021 tarih aralığında toplanmış ve 285
katılımcıya ulaşılmıştır.

Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında katılımcıların profili ile ilgili bilgiler için frekans ve yüzde değerleri
alınmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirliğini hesaplamak için Cronbach alfa; yapı
geçerliğini sınamak amacıyla açıklayıcı (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizleri (DFA)

2672

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2666-2682.

uygulanmıştır. Ayrıca katılımcıların doğa temelli turizme yönelik algılarının demografik
özelliklere göre değişip değişmediğini tespit etmek amacıyla T-testi ve varyans analizi (One-way
Anova) yapılmıştır.

BULGULAR
Katılımcı Profili
Bu bölümde ilk olarak araştırmaya gönüllü katılan katılımcıların profiline ilişkin tanımlayıcı
bilgilere yer verilmiştir (Tablo 1). Katılımcıların %56,4’nün erkek olduğu, %57,5’nin evli olduğu,
büyük bir çoğunluğun (%36,1) 30-39 yaş aralığında yer aldığı, %6,8’i lisans mezunu olduğu
görülmektedir. Katılımcıların %51,9’u doğa turizmine arkadaşları ile katıldıklarını belirtirken
bireysel katılan katılımcı en az düzeydedir (%12,6). Katılımcıların tercih ettikleri doğa temelli
turizm çeşitleri incelendiğinde doğa yürüyüşünün ilk sırada yer aldığı (%22,2) bunu bisiklet ve
dağ turizminin izlediği görülmektedir.
Tablo 1. Katılımcı Profili
Değişken
Cinsiyet
Medeni Durum

Yaş

Eğitim Durumu

Doğa Turizmine Katılım
Durumu

Katılımcıların Tercih Ettikleri
Doğa Temelli Turizm Çeşidi*

n

%

Kadın

130

45,60

Erkek

155

56.4

Bekar

121

42,50

Evli

164

57,50

18-29

54

18,90

30-39

103

36,10

40-49

70

24,60

50-59

45

15,80

60 ve üzeri

13

4,60

İlköğretim ve Lise

28

9,80

Lisans

176

61,80

Lisansüstü

81

28,40

Aile

101

35,40

Arkadaşlar

148

51,90

Bireysel

36

12,60

Trekking/Doğa yürüyüşü

214

22,20

Bisiklet turizmi

136

14,10

Dağ turizmi

135

14,00

Yayla turizmi

96

9,90

Macera turizmi

84

8,70

Mağara turizmi

61

6,30

Sualtı dalış turizmi

57

5,90

Kano ve rafting turizmi

45

4,70

Tarım ve çiftlik turizmi

31

3,20

Botanik turizmi

27

2,80

Olağanüstü doğa olaylarını inceleme

22

2,30

Kuş gözlemciliği

18

1,90

Yaban hayatı gözlemciliği

18

1,90

Atlı doğa yürüyüşü

10

1,00

Av turizmi

6

0,60

Diğer

6

0,60

*Birden fazla turizm çeşidi işaretlenmiştir.
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Açıklayıcı Faktör Analizi
Verilerin analizinde öncelikle verilerin normal dağılım durumu incelenmiştir. Yapılmış olan
analiz sonucunda basıklık ve çarpıklık değerlerinin + 2 ile -2 arasında olması nedeniyle verilerin
normal dağıldığı belirlenmiştir (George ve Mallery, 2010). Araştırmada veri toplamak amacıyla
kullanılan ölçeğin yapı geçerliğini sınamak ve ölçekte yer alan ifadelerin kaç boyutta toplandığını
tespit etmek için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. KMO örneklem yeterliliği ve Bartlett test
sonuçları incelendiğinde verilerin faktör analizine uygun olduğu görülmektedir. Ölçeğin iç
tutarlılık katsayısı ( = ,709) incelendiğinde güvenilir (Özdamar, 2004) olduğu görülmektedir.
Boyutların AVE (Average Variance Extracted – Çıkarılan Ortalama Varyans) ve CR (Composite
Reliability) değerleri de hesaplanmıştır. Buna göre ilk üç boyutun AVE değerinin 0.5’ten düşük
olmasına rağmen bu değere yakınlığı ve CR değerlerinin kabul edilebilir sınırın üstünde olması
nedeniyle benzeşme geçerliliğinin sağlandığı ifade edilebilir (Fornell ve Larcker, 1981).

Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizi

İstisna olmamak

İnsanlar kendi ihtiyaçları
doğrultusunda doğal çevreyi
değiştirme hakkına sahiptir
İnsanoğlu yaratıcılığı sayesinde, her
durumda dünyayı yaşanabilir
kılacaktır
Doğanın dengesi sanayileşmenin
olumsuz etkileriyle başa çıkabilecek
kadar güçlüdür
İnsanlar doğanın geri kalanına da
hâkim olmalıdır
İnsanlar sonunda doğayı nasıl kontrol
edebileceklerini öğreneceklerdir
İnsanlığın karşı karşıya olduğu sözde
ekolojik kriz büyük oranda
abartılmaktadır
Dünya sınırlı alan ve kaynaklara sahip
olan bir uzay gemisi gibidir

Faktör
Yükü
0,701

`x*
4,04

0,647

3,26

0,638

3,62

0,637

4,50

0,624

3,58

0,684

4,44

0,663

3,93

Doğanın dengesi son derece kırılgan ve
altüst olabilecek niteliktedir
Eğer her şey şu an olduğu gibi aynı
şekilde devam ederse, yakında büyük
bir çevre felaketi ile karşılaşacağız
İnsanların doğaya müdahalesi
genellikle felaket üreten sonuçlara
neden olur
İnsanlar doğayı ve doğal kaynakları
aşırı kullanmakta ve tüketmektedirler
Bitkiler ve hayvanlar da varlıklarını
sürdürebilmek için insanlar kadar var
olma hakkına sahiptir

0,592

3,75

0,524

4,58

0,796

4,19

0,59

4,73

0,841

4,88

Tüm özel yeteneklerine rağmen
insanlar hala doğanın kurallarına
bağımlıdır
Açıklanana toplam varyans (%)

0,707

4,30

54,924

Cronbach Alfa
KMO Örneklem Yeterliliği Ölçümü

0,751
0,744

Dengesi

Doğanın

Ekolojik kriz

İnsan hakimiyeti

Ölçek Maddeleri

Barlett Yüzeysellik Testi Kikare:

586,923

2,987

Açıkl.
Varyans
22,976

1,900

Özdeğeri

** Boyutların aritmetik ortalaması
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α

AVE

CR

3,80

0,772

0,42

0,79

14,615

4,17

0,688

0,39

0,71

1,190

9,155

4,46

0,709

0,49

0,65

1,063

8,178

4,59

0,65

0,60

0,75

p<0,001

* İfadelerin aritmetik ortalaması

`x**
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Doğa temelli turizme katılan bireylerin çevreye yönelik yaklaşımlarının belirlenmesine yönelik
gerçekleştirilen bu çalışmada dört temel faktörün ortaya çıktığı belirlenmiştir. Toplam varyansın
%54,92’sini açıklayan bu faktörler literatüre dayalı olarak “istisna olmamak”, “ekolojik kriz”,
“denge” ve “insan hakimiyeti” olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin orijinalinde yer alan “Nüfus
dünyanın taşıma kapasitesinin sınırına yaklaşmaktadır.” ve “Eğer doğru geliştirmeyi öğrenebilirsek
dünyada bol miktarda doğal kaynak bulunmaktadır.” ifadeleri binişik olduğu için çıkarılmış ve
analizlere dahil edilmemiştir. Boyutların ortalamaları incelendiğinde katılımcıların genel olarak
insan hakimiyetine yönelik yaklaşımlarının diğer boyutlara göre daha düşük olduğu
görülmektedir.
Boyutlardan istisna olmamak faktörünün en yüksek madde ortalama değerine sahip olmasına
dayanarak bu araştırmaya katılan katılımcıların insanoğlunun doğanın kısıtlamalarından muaf
olmadığını düşündükleri söylenebilir. Doğanın dengesi faktörü ikinci, ekolojik kriz üçüncü ve en
düşük madde ortalaması insan hakimiyeti faktöründen elde edilmiştir.

Doğrulayıcı Faktör Analizi
Geçerlik ve güvenirlik analizlerinden sonra doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir (Şekil
1). Bu analiz sonucunda elde edilen uyum indeksleri temel alınarak, ilgili faktörlerin geçerli bir
yapıya sahip olup olmadıkları değerlendirilmektedir. Böylece alt boyutların geçerliğinin
doğrulanması mümkün olmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen sonuçlar uyum
ölçütleri açısından değerlendirilmiştir (Tablo 4).

Şekil 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi
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Şekil 1’de görüldüğü gibi ölçeğin alt boyutları insan hakimiyeti, ekolojik kriz, doğanın dengesi
ve istisna olmamak şeklindedir. Uyum değerleri ve standart uyum değerleri Tablo 3’te yer
almaktadır (Demirci vd., 2020).
Tablo 3. Uyum Değerleri ve Standart Uyum Ölçütleri
Uyum
Ölçütleri
x2 / sd

İyi Uyum

Kabul Edilebilir Uyum

Model Değeri

Uyum

0 ≤ x2 / sd ˂ 2

2 ≤ x2 / sd ≤ 3

2,08

Kabul Edilebilir

RMSEA
SRMR

0 ≤ RMSEA ˂ 0,05
0 ≤ SRMR ˂ 0,05

0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,08
0,05 ≤ SRMR ≤ 0,10

0,062
0,066

Kabul Edilebilir
Kabul Edilebilir

NFI

0,95 ˂ NFI ≤ 1,00

0,90 ≤ NFI ≤ 0,95a

0,96

İyi Uyum

0,97 ˂ NNFI ≤ 1,00

0,95 ≤ NNFI ≤ 0,97b

0,98

İyi Uyum

NNFI
IFI

0,95 ˂ IFI ≤ 1,00

0,90 ≤ IFI ≤ 0,95

0,92

Kabul Edilebilir

RFI
CFI

0,95 ˂ RFI ≤ 1,00
0,97 ˂ CFI ≤ 1,00

0,90 ≤ RFI ≤ 0,95
0,95 ≤ CFI ≤ 0,97

0,97
0,98

İyi Uyum
İyi Uyum

GFI

0,95 ˂ GFI ≤ 1,00

0,90 ≤ GFI ≤ 0,95

0,94

Kabul Edilebilir

0,90 ˂ AGFI ≤ 1,00

0,85 ≤ AGFI ≤ 0,90

0,91

İyi Uyum

AGFI

Tablo 3 incelendiğinde doğrulayıcı faktör analizinin, standart uyum ölçütleri değerlerinin beşinin
iyi uyum, beşinin de kabul edilebilir uyum gösterdiği tespit edilmiştir.

Gruplararası Karşılaştırmalara Yönelik Bulgular
Doğa temelli turizme katılan bireylerin çevre yaklaşımlarının katılımcı profiline (cinsiyet, medeni
durum, eğitim düzeyi, yaş ve katılım şekli) göre değişip değişmediğini belirlemek amacıyla t testi
yapılmıştır. Buna göre katılımcıların çevre yaklaşımlarının cinsiyet (p=0,642; 0,054; 0,111; 0,335)
ve medeni durum (p=0,255; 0,680; 0,500; 0,142) değişkenlerine göre farklılık göstermediği tespit
edilmiştir.
Tablo 4. Yaş Durumuna İlişkin Anova Testi Sonuçları

İnsan
Hakimiyeti

Ekolojik Kriz

Doğanın
Dengesi

İstisna
Olmamak

Yaş

n

`x

18-29

54

3,70

F

30-39
40-49
50-59
60 ve üzeri
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ve üzeri
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ve üzeri
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ve üzeri

103
70
45
13
54
103
70
45
13
54
103
70
45
13
54
103
70
45
13

3,87
3,81
3,78
3,49
4,04
4,22
4,19
4,36
3,50
4,45
4,22
4,52
4,51
4,15
4,57
4,55
4,61
4,74
4,30
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p

Post Hoc

1,010

0,402

-

4,637

0,001

2-5, 3-5, 4-5

0,896

0,467

-

1,428

0,225

-
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Yaş değişkeninde “ekolojik kriz” boyutunda farklılık belirlenmiştir (Tablo 4). Tukey post hoc testi
sonuçlarına göre 60 ve üzeri yaş grubunun ekolojik kriz yaklaşımı 30-39, 40-49 ve 50-59 yaş
aralıklarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna göre 60 ve üzeri katılımcıların ekolojik
kriz konusundaki tutumları diğer üç gruba göre düşük bir yaklaşım sergilemektedir.
Eğitim düzeyi değişkeni incelendiğinde “ekolojik kriz” boyutunda gruplar arasında farklılık
olduğu görülmüştür (Tablo 5). Tukey post hoc testine göre lise mezunu katılımcıların ekolojik
krize konusundaki tutumları lisansüstü katılımcılara göre anlamlı bir şekilde düşük bir yaklaşım
sergilemektedir.
Tablo 5. Eğitim Durumuna İlişkin Anova Testi Sonuçları

İnsan
Hakimiyeti
Ekolojik Kriz
Doğanın
Dengesi
İstisna
Olmamak

Eğitim Durumu
İlköğretim ve Lise
Lisans
Lisansüstü
İlköğretim ve Lise
Lisans
Lisansüstü
İlköğretim ve Lise
Lisans
Lisansüstü
İlköğretim ve Lise
Lisans
Lisansüstü

n
28
176
81
28
176
81
28
176
81
28
176
81

x
3,65
3,82
3,78
3,87
4,17
4,26
4,55
4,43
4,46
4,62
4,61
4,52

F

p

Post Hoc

0,626

0,536

3,281

0,039

1-3

0,356

0,701

-

0,618

0,540

-

Katılım durumuna göre “doğanın dengesi” boyutuna yaklaşımda farklılık bulunmaktadır (Tablo
6). Tukey post hoc testine göre bireysel olarak katılanların doğanın dengesi konusundaki
tutumları arkadaşlarıyla katılanlara göre düşük bir yaklaşım sergilemektedir.
Tablo 6. Katılım Durumuna İlişkin Anova Testi Sonuçları

İnsan
Hakimiyeti
Ekolojik Kriz
Doğanın
Dengesi
İstisna
Olmamak

Katılım
Aile
Arkadaşlar
Bireysel
Aile
Arkadaşlar
Bireysel
Aile
Arkadaşlar
Bireysel
Aile
Arkadaşlar
Bireysel

n
101
148
36
101
148
36
101
148
36
101
148
36

x
3,66
3,89
3,78
4,15
4,22
4,00
3,66
3,89
3,78
4,53
4,61
4,63

F

p

Post Hoc

2,667

0,071

-

1,468

0,232

-

4,065

0,018

2,3

0,631

0,533

-

SONUÇ ve ÖNERİLER
Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği kullanılarak doğa temelli turizme katılan bireylerin çevre
yaklaşımlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada katılımcıların çevre
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yaklaşımlarının doğa merkezli olduğu tespit edilmiştir. Özellikle İstisna olmamak ve doğanın
dengesi boyutundaki ortalamalara dayanarak bu araştırma katılımcılarının, insanın doğa
üzerindeki etkilerini olumsuz olarak algıladıkları, insan ve doğanın uyumlu bir şekilde birlikte
var olduğunu vurgulama eğiliminde oldukları söylenebilir. Bu bulgunun literatürde yer alan
doğa turistleri hakkındaki tespitler (doğa merkezli yaklaşıma/tutuma sahip oldukları ve çevre
üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmeye yönelik davranışta bulundukları) ile benzerlik
gösterdiği ve bu açıdan araştırma sonucunun literatürü desteklediği söylenebilir.
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda ölçeğe ilişkin dört alt boyutun
ortaya çıktığı görülmüştür. Teorik boyutu beş alt gruba ayrılan ölçeğin (Doğanın Dengesi,
Ekolojik Kriz, İstisna Olmamak, Büyüme Sınırları, İnsan Hakimiyeti), yapılan çeşitli
araştırmalarda (Luo ve Deng, 2007; Erdoğan, 2009; Grbac vd., 2013; Lopez ve Lopez, 2015;
Demirtaş ve Tapkı 2016; Bektaş ve Şirin, 2018; Çalışkan vd., 2019) farklı boyutlarda ve farklı
madde gruplarında yer aldığı görülmektedir. Örneğin, Grbac vd., (2013) tarafından 1655
katılımcıyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda üç boyut bulunmuştur. Lopez-Bonilla ve LopezBonilla (2015) tarafından 509 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmada ölçeğin beş boyuttan
oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin farklı faktör yapıları sergilemesinin nedenlerini Bektaş
ve Şirin (2018), yapılan her çalışmada ele alınan örneklemin özelliğinden kaynaklanabileceği
şeklinde açıklarken, Demirtaş ve Tapkı (2016) araştırma yapılan toplumun özelliklerinden
(gelişmişlik düzeyi, çevre ile ilgili beklentileri) kaynaklanabileceğini ifade etmektedirler. Bu
konuda Lück (2003) ölçeğin farklı kültürlerde ve farklı örneklemlerde uygulanmasının sonuçları
çeşitlendirdiğini belirtmektedir.
Katılımcıların profilleri ile çevre yaklaşımları arasında yapılan analiz sonucunda cinsiyet ve
medeni durum değişkenine göre bir farklılık bulunamamıştır. Literatürdeki bazı çalışmalarda
(Demirel vd., 2009; Çalışkan vd., 2019) kadınların daha doğa merkezli olduğu belirtilmekle
birlikte bu değişkenler açısından farklılık bulunmayan çalışmalar da (Kement, 2019) yer
almaktadır. Bu açıdan çalışmanın bulgularının literatür ile örtüştüğü söylenebilir. Katılımcı
profili ile ilgili bir diğer sonuç katılımcıların çevre yaklaşımlarının yaş, eğitim düzeyi ve katılım
durumu açısından farklılık gösterdiğidir. Buna göre 60 ve üzeri yaş grubundaki katılımcılar ile
ilköğretim ve lise mezunu olan katılımcıların, insanların fiziksel olarak çevreye yönelik olumsuz
zararları olduğuna dair inançları düşük seviyede bulunmuştur. Çalışmaya katılan 60 ve üzeri yaş
grubunun görece düşük katılımcı sayısıyla ve oranıyla (n=13 ve %60) temsil ediliyor olması
nedeniyle bu yaş grubuna ait bir genelleme yapmak sağlıklı olmayabilir. Eğitim açısından durum
değerlendirildiğinde ise literatürde belirtildiği gibi (Yurtseven ve Dönmez, 2004; Karaçar ve
Karaküçük, 2016; Kement, 2019) bu çalışmada da eğitim düzeyi yükseldikçe doğa merkezli
yaklaşımın arttığı söylenebilir.
Genel olarak katılımcı profilleri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüksek eğitimli, genç ve orta
yaş grubunda oldukları tespit edilmiştir. Bu bağlamda araştırma sonucunun literatürü
desteklediği söylenebilir. Katılımcıların genellikle arkadaş grubuyla seyahat ettikleri ve doğa
temelli turizm çeşitlerinden en fazla özellikle gruplar halinde yapılan doğa yürüyüşü, bisiklet ve
dağ turizmini tercih ettikleri tespit edilen diğer bulgulardır. Bu durum günümüzde önemli olan
“sağlıklı yaşam”, “doğada zaman geçirme”, “temiz hava” gibi farklı istekler ile
ilişkilendirilebileceği gibi bu tür etkinliklerin popüler olmasıyla da ilişkilendirilebilir. Diğer
taraftan Türkiye’de doğa temelli etkinlikleri yapan derneklerin, toplulukların artması ya da
sadece spor olarak değil hobi olarak da insanların doğa temelli aktivitelerle ilgilenmeye
başlamaları bu tür etkinliklerin daha çok tercih edilme nedeni olabilir. Dolayısıyla bu etkinlikleri
düzenleyen dernek ve toplulukların bu bağlamda farklı sorumluluklarının olduğu belirtilebilir.
Bu amaçla katılımcılara kendi çöplerini toplamaları, etkinliklere katılırken atıkları toplamak için
çöp poşeti taşımaları, tek kullanımlık malzemeler yerine tekrar kullanılabilecek bardak, tabak,
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çatal, bıçak vb. kullanmaları gibi bilgilendirmeler yapılabilir. Özellikle endemik bitki türlerinin
olduğu bölgelerde hassas davranmalarının gerekliliği üzerinde durulabilir.
Doğa temelli turizme katılan bireylerin çevre yaklaşımlarının belirlenmeye çalışıldığı bu çalışma
285 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Gelecek araştırmalar da daha büyük bir örneklem grubu ile
yapılması önerilebileceği gibi her bir turizm çeşidi için ayrı ayrı bakılarak karşılaştırmalar da
yapılabilir. Ayrıca, farklı alt boyutlara sahip olan ölçeğin her bir boyutu ayrı bir araştırma konusu
olarak ayrıntılı bir biçimde incelenebilir.
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Öz
Turizm eğitimi alan iş görenlerin sektörde kalma süresinin azlığı turizm araştırmacılarının uzun bir süredir
ilgi alanı içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada turizm eğitimi alan iş görenlerin sektörde yaşadığı
gerçeklik şoku ile kariyer bağlılığı ilişkisinde çalışma yaşam kalitesinin aracılık rolünün incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada nicel yöntem benimsenmiştir. Araştırmanın
örneklemi olasılığa dayalı olmayan örnekleme türlerinden kolayda örnekleme yöntemine göre
belirlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans veya önlisans düzeyinde
turizm eğitimi almış 250 iş görenler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama
tekniği olarak anket kullanılmış ve veriler 2021 Nisan-Temmuz döneminde çevrimiçi platformdan elde
edilmiştir. Elde edilen verilerde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi
gibi istatiksel analizler ve aracılık etkisini test etmek amacıyla yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır.
Bulgular sonucunda, gerçeklik şokunun ‘’sektör beklentilerine uymama’’, ‘’yetersizlik duygusu’’, ‘’müşteri
ilişkilerinde zorlanma’’ olmak üzere üç boyutta toplandığı görülmektedir. Turizm eğitimi almış iş
görenlerin gerçeklik şokuna maruz kaldığını ve maruz kalmalarında müşteri ilişkilerinde zorlanmanın
yüksek olduğu saptanmıştır. Buna ilaveten, gerçeklik şoku alt boyutlarından sektör beklentilerine uymama
çalışma yaşam kalitesini negatif yönde etkilediği, yetersizlik duygusunun ve misafir ilişkilerinde
zorlanmanın da kariyer bağlılığı üzerinde negatif yönlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Analiz
sonuçlarına göre çalışma yaşam kalitesinin kariyer bağlılığı üzerinde ise pozitif yönlü bir etkiye sahip
olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, gerçeklik şoku boyutlarının kariyer bağlılığı ve çalışma yaşam kalitesi
üzerinde anlamlı etkisi bulunmaktadır. Ayrıca gerçeklik şoku ile kariyer bağlılığı ilişkisine çalışma yaşam
kalitesinin aracılık ettiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gerçeklik Şoku, Kariyer Bağlılığı, Çalışma Yaşam Kalitesi, Turizm Çalışanı.
Makale Gönderme Tarihi: 27.08.2021
Makale Kabul Tarihi: 02.12.2021
Önerilen Atıf:
İnan, R. ve Ayazlar, G. (2021). Turizm Eğitimi Almış İş Görenlerin Gerçeklik Şoku ile Kariyer Bağlılığı
İlişkisinde Çalışma Yaşam Kalitesinin Aracılık Rolü, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2683-2702.
© 2021 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2683-2702.

Journal of Turkish Tourism Research

2021, 5(4): 2683-2702.
DOI: 10.26677/TR1010.2021.893
ISSN: 2587–0890 Journal Homepage: https://www.tutad.org
RESEARCH PAPER

The Mediating Role of Quality of Work Life in the Relationship between Reality
Shock and Career Commitment of Employees with Tourism Education

Lecturer Ramazan İNAN, İstanbul Gelişim University, İstanbul Gelişim Vocational School,
İstanbul, e-mail: rinan@gelisim.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9970-5718
Associate Prof. Dr. Gökhan AYAZLAR, Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Tourism,
Muğla, e-mail: gokhanayazlar@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8839-1418

Abstract
The shortness of time spent in the sector of employees who receive tourism education has been in the interest of tourism
researchers for a long time. In this study, it is aimed to examine the mediating role of the quality of work life in the
relationship between the reality shock experienced by the tourism students and career commitment. For this purpose,
quantitative method was adopted in the research. The sample of the study was determined according to the convenience
sampling method, which is one of the non-probabilistic sampling types. In this context, 250 employees who have received
tourism education at the state and foundation universities in Turkey at the undergraduate or associate degree level
constitute the sample of the research. Questionnaire was used as the data collection technique in the research and the data
were obtained from the online platform in the period of April-July 2021. In the obtained data, besides descriptive statistics,
statistical analyzes such as explanatory and confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used to
test the mediation effect. As a result of the findings, it is seen that reality shock is gathered in three dimensions as "not
complying with industry expectations", "feeling of inadequacy", "difficulty in customer relations". It has been determined
that employees who have received tourism education are exposed to reality shock and the difficulty in customer relations
is high when they are exposed. In addition, it has been determined that non-compliance with industry expectations, which
is one of the reality shocks subdimensions, negatively affects the quality of work life, and the feeling of inadequacy and
difficulty in guest relations have a negative effect on career commitment. According to the results of the analysis, it has
been determined that the quality of work life has a positive effect on career commitment. As a result, reality shock
dimensions have a significant effect on career commitment and quality of work life. In addition, it was determined that
the relationship between reality shock and career commitment was mediated by the quality of work life.
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GİRİŞ
Turizm sektörü özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızlı gelişme göstermiştir. Bu gelişim
ile birlikle nitelikli insan gereksinimine olan ihtiyaç artmış ve bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu faaliyetlerden en öncelikli olanı, 1960’lı yıllardan sonra gündeme
gelen turizm eğitimi konusuna önem verilmesidir (Kozak, 2017:176). Çünkü turizm sektöründe
nitelikli insan gücüne ancak etkin ve kaliteli turizm eğitimi ve öğretimiyle ulaşılabileceği
anlaşılmıştır (Ünlüönen, 2000:218). Türkiye’de turizm sektörünün nitelikli personel ihtiyacını
karşılamak üzere yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri yaygın eğitim (basın ve yayın
organlarından yürütülen doğrudan ve dolaylı eğitici programlar), mesleki eğitim (çeşitli kurum
ve kuruluşlar tarafından turizm sektörüne yönelik düzenlenen eğitim programları) (Kozak,
2017:176-177) ve örgün eğitim (lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü̈ turizm okulları) olmak üç başlık
altında toplanmaktadır (Dinçer vd., 2013:43). Bu okullarda verilen turizm eğitiminin temel amacı
turizm sektörünün beklentilerine uygun niteliklere sahip insan kaynağı yetiştirmektedir.
Türkiye’de her geçen yıl turizm eğitimi veren kurumların sayısında ve bu kuruluşlarla doğru
orantılı olarak mezunların sayısındaki artışa rağmen bu eğitim kurumlarından eğitim alan iş
görenlerin zamanla bölüm ya da meslek değiştirmeye yönelmektedir (Şengel vd., 2019:79).
Turizm eğitimi alan iş görenlere sektörün genel yapısı gereği, düşük ücret, düşük iş garantisi,
uzun çalışma saatleri, sektörün kişisel gelişime engel yapısı ve mevsimlik olması (Avcı, 2011:7),
iş görenlerin turizm bölümünü bilinçsiz olarak tercih etmesi, eğitim esnasında üst sınıflardaki iş
görenlerin gelecek kaygılarının yüksek olması ve eğitimden duyduğu memnuniyetin azalması
(Baltacı vd., 2012:17), hafta sonu veya bayram gibi resmi tatillerde çalışmak zorunda olmaları
(Şengel vd., 2019:79) iş görenlerin sektör ya da bölüm değiştirmesinde etkili olan sebepler olarak
görülmektedir. Bu sebeplerden biri de turizm eğitimi alan iş görenlerin, turizm sektöründe
çalışmaya başlamasının ardından iş ile ilgili öngörülemeyen sorunlarla karşılaşmalarıdır
(Nachmias vd., 2017; Lam ve Xiao, 2000). İş görenlerin işe dair beklentileri ile karşılaştıklarının
farklılık gösterebilmesi ve bu durumun bireylerde yoğun şaşkınlık ve hayal kırıklığı olması yani
gerçeklik şoku yaşadıkları varsayılmaktadır. Ayrıca yaşadıkları gerçeklik şokunun da kariyer
planlaması yapmaları konusunda hem olumlu hem de olumsuz etkili olabileceği
öngörülmektedir.
Literatür incelemesi sonucunda gerçeklik şoku ve kariyer bağlılığına yönelik (Dean ve Wanous
1983; Dean, Ferris ve Konstants 1988; Depolo, Fraccaroli ve Sarchielli, 1994; Cowin ve
Hengstberger-Sims, 2006; Dhar, 2012; Kodama, 2017) araştırmaların yer aldığı görülmektedir.
Bununla birlikte gerçeklik şoku ve çalışma yaşam kalitesiyle ilgili (Casey vd., 2004; Mahmood,
2013; Kim ve Cho, 2014: Gaundan ve Mohammadnezdad, 2018) araştırmaların yer aldığı tespit
edilmiştir. Yine ilgili yazında diğer bir değişken olan çalışma yaşam kalitesi ve kariyer bağlılığı
ile ilgili (Blau, 1989: Aryee vd., 1994: Mellor vd., 2001: Huang vd., 2007) çalışmaların yer aldığı
gözlemlenmektedir. Fakat gerçeklik şoku ile kariyer bağlılığı arasındaki ilişki ele almasına
rağmen bu iki kavram arasındaki çalışma yaşam kalitesinin aracılık rolünü inceleyen bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmanın özgün bir değere sahip olduğu ve ilgili yazına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Gerçeklik Şoku ve Çalışma Yaşam Kalitesi
Gerçeklik şoku, bir mesleğe başladıktan sonraki süreçte işle ilgili öngörülemeyen sorunlara
yönelik yaşanan hayal kırıklığı ve yoğun şaşkınlık anlamına gelmektedir (Demir vd., 2018: 645).
Gaundan ve Mohammadnezhad (2018:158) gerçeklik şokunu, beklenilen ile gerçek durumun
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ortaya çıkması sonucu bu iki kavram arasında geniş eşitsizlikten kaynaklanan rahatsız edici veya
sarsıcı durum olarak tanımlamaktadır. Ogata (2012:50) gerçeklik şokunu, mesleğe başlamadan
önce bireysel imgeler ve iş ortamında gerçeklik arasındaki farktan kaynaklı psikolojik bir olgu
şeklinde ifade etmektedir. Schein (1978:94) ise gerçeklik şokunun çoğu meslekte farklı şekillerde
ortaya çıktığını çünkü okulla çalışma ortamı bireylere ne kadar dikkatli açıklansa da bireyin ilk
işe başlangıcında şok yaşadığını belirtmektedir.
Genel itibariyle mesleğe yeni girenler, kurumun değerlerini ve normlarını örgütsel sosyalleşme
aşamasında görmekte ve buna göre davranış kalıpları geliştirmektedirler. İşgörenler,
üstlenecekleri işin gerekleri, ortamı ve bireysel kariyer planlarına ilişkin farklı beklenti ve
duygular ile mesleğe girmektedir. Fakat bazen, çalışanların beklentileri ve iş yerindeki söz
konusu beklentilerin karşılanma düzeyi arasında farklılıklar ortaya çıkmakta ve bunun
sonucunda da gerçeklik şoku yaşanmaktadır (Dean 1985:24). Kodama (2017: 258) gerçeklik
şokunun bireylerin işe girmeden önceki idealleri veya beklentileri ile gerçek deneyimleri
arasındaki farklar ve bu farklılıklardan kaynaklanan şok olarak belirtmektedir.
Carroll (2007:369) gerçeklik şokunun balayı, şok, toparlanma ve kararlılık olarak dört evreden
oluştuğunu belirtmektedir. Bu evrelerden balayı evresi yeni bir işteki ilk birkaç haftayı içerir.
Birey birlikte çalışacağı kişiler tarafından genellikle hoş karşılanır, çıkabilecek ufak tefek sorunlar
görmezden gelinir. Bu dönemde yeni iş heyecan vericidir, her şey tozpembe görünür. Balayı
evresinden sonra gerçekleşen evre ise şok evresi olarak adlandırılmaktadır. Okuldan yeni mezun
olan birey kendisinden okula göre farklı şeyler beklendiğinin farkına varır. Okulda ödül getiren
bazı davranışlar, kurumda takdir görmeyebilir. Mesleki hedefleri ve idealleri ile kurumda
kendisinden beklenen roller arasında büyük uçurumlar olması, yeni mezunun düş kırıklığı ve
şok yaşamasına neden olur. Üçüncü evre toparlanma evresidir. Bu evrede yeni mezun iş gören iş
yerinde yaşadığı çatışmanın farkına varmaktadır. Bu süreç yaşanırken yöneticilerin destekleyici
yaklaşımları söz konusu olursa, yeni mezunun kuruma alışması kolaylaşabilir. Son evre olan
kararlılık çatışmalar çözüldüğünde ortaya çıkar. Karşılanabilecek yeni beklentiler geliştirilir,
işletme kültürüne ve işin gereklerine uyum çabası belirginleşir. Aksi durumda ise bireyin
yaşadığı boşa çabalıyormuş hissi, düş kırıklığı ve işindeki başarıyla ilgili şüpheler, ideallerin,
amacın ve enerjinin kaybolmasına neden olur. Tükenmiş olan birey kendisini işine karşı ilgisiz,
lakayt, duyarsız ve bitkin hisseder (Scott, 1992:21).
Dhar (2012) bilgi teknolojileri sektöründe çalışanlara yönelik yaptığı araştırmada gerçeklik şoku
yaşayan çalışanın, örgütten ayrılma ya da örgüt değiştirmek niyetinde oldukları sonucuna
ulaşmıştır. Buna ilaveten, bazı araştırmalarda gerçeklik şoku yaşayan iş görenlerin örgütsel
bağlılık düzeylerinde azalma olduğu belirlenmiştir (Dean vd., 1988; Dean ve Wanous 1983).
Curtner-Smith, (2001) ve Stroot ve Whipple, (2003) yeni mezun öğretmen adaylarının gerçeklik
şoku yaşama düzeylerinin yüksek olduğunu belirtirken, Mahmood (2013:154)’un öğretmenler
üzerine yaptığı araştırmada, görevine yeni başlayan birçok öğretmenin çalışma ortamında çok
zorlandığını belirtmektedir. Farklı alanlarda yapılan benzer çalışmalarda okullarından yeni
mezun olan bireylerin iş hayatına başladıkları zaman çalışma yaşamının gerçekleri ile yüzleştiği
ve bununla birlikte stres, başarılı olma kaygısı, özgüven eksikliği, mesleki becerilerde yetersizlik
hissetmeleri (Kocaman vd., 2012), örgütsel becerilerde yetersizlik, çalışma ortamı ile ilgili hayal
kırıklığı (Casey vd., 2004), çalışma ortamının getirdiği beklenmedik engeller ve ağır iş yükü (Kim
ve Cho, 2014), çalışma ortamı, rol belirsizliği ve kendinden şüphe duyma (Gaundan ve
Mohammadnezdad, 2018) gibi çalışma yaşam kalitesi faktörlerinin gerçeklik şoku üzerinde etkili
olduğuna yönelik bulgular elde etmişlerdir. Bu kuramsal çerçeveye dayanarak, gerçeklik şoku
boyutlarının çalışma yaşam kalitesi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik aşağıdaki hipotez
geliştirilmiştir.
H1: Gerçeklik şokunun çalışma yaşam kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
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Gerçeklik Şoku ve Kariyer Bağlılığı
Günümüzde çalışanların önceden bilinmesi pek mümkün olmayan iş güvencesinden oldukça
yoksun ortamlarda çalışmak zorunda kaldıkları bilinmektedir. Çalışanların istikrarsız ve çalışma
güvencesinin olmadığı koşullarda çalıştırılması memnuniyetlerini olumsuz etkilemesinin yanı
sıra bireyin gerektiğinde çalıştığı örgütü değiştirerek kariyerine başka örgütte devam etmesini
neden olmaktadır (Demirel, 2019:1333). Bu yüzden, çalışanların kariyer bağlılığı için örgüt içinde
tatmin olmuş çalışanların varlığı son derece önem arz etmektedir. Çalık ve Ereş (2006:31) kariyer
kavramının bu aşamada söz konusu olduğuna dikkat çekmektedir. Kariyer, kişinin zaman ve
mekân içerisinde almış olduğu organize bir yol olarak ifade edilmektedir (Van Maanen ve Schein,
1977:31). Kariyer, aynı zamanda bireye hayatı boyunca organize edilmiş işleri; bu iş ve
mesleklerdeki pozisyon değişikliğini ve bireyin söz konusu değişimlere yönelik tutumunu
kapsamaktadır (Yang, 2011: 366). Bağlılık ise bir ideolojiye ya da kuruluşa karşı duymuş olduğu
ve yerine getirmeyi mecburiyet olarak hissettiği psikolojik bir bağı ifade etmektedir (Doğan ve
Kılıç, 2007:39; Ayazlar ve Güzel, 2014:320).
Kariyer bağlılığı, bireyin tercih etmiş olduğu kariyerindeki çalışma motivasyonu şeklinde ifade
edilmektedir (Hall, 1971). Bir başka tanımda kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin
özdeşleştirilmesidir. Kariyer bağlılığı bireyin kariyer hedeflerine olan bağlılığını (Corelli ve
Bishop, 1990: 160) ve iş görenin görevini yapma motivasyonunu (Blau, 1985: 279) yansıtmaktadır.
Dolayısıyla kişilerin kariyerlerine olan bağlılığı aynı zamanda örgüte olan bağlılığını zorunlu
kılmamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki; bu iki bağlılık birbirinden ayrı olarak da ortaya
çıkabilir. Bir başka deyişle, bir bireyin kariyerine bağlı olabilir ancak örgütüne bağlı olmayabilir
(Mellor vd., 2001: 172).
Kariyer bağlılığına yönelik ilgili yazın incelendiğinde Cheng ve Ho’nun (2001) araştırmasında
kariyer bağlılığı yüksek çalışanların kariyerlerinin gelişimi için istekli oldukları ve buna yönelik
yatırım yaptıkları görülmektedir. Fu (2010) çalışmasında, işgörenlerin mesleki öz yeterliliği ile
kariyer bağlılığı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu ifade etmektedir. Niu (2010),
yüksek öz yeterliliği olan bireylerin kariyer bağlılığının da yüksek olduğunu aktarmaktadır.
Adio ve Popoola (2010) işgörenlerin öz yeterliliği ile kariyer bağlılıkları arasında anlamlı bir
ilişkinin olduğunu belirlemişlerdir. Ballout, (2009) kariyerlerine bağlı olan bireylerin en zorlu
koşullarda bile kariyer hedeflerine yönelik çalışmaya motive olduklarını tespit etmiştir. Bulut
(2019) bireysel kariyer hedeflerini belirleyebilme duygusunun kariyer bağlılığını pozitif yönde
etkilediğini tespit etmiştir. Demirel (2019), işgörenlerin kariyer bağlılık düzeyleri ile öznel kariyer
başarı algıları arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit etmiştir. Ellemers vd., (1998) kariyer
hedeflerine olan bağlılığın zorlu çalışma koşullarında bile işgörenleri yıldırmadığını ifade
etmektedir. Kendir ve Özkoç (2018) otel işletmelerinde çalışanların kariyer bağlılıkları ile kariyer
tatminleri arasında anlamlı ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Otluoğlu (2014) kariyer
bağlılığının ücret, terfi ve statü ve kariyer tatminini pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde
etkilediğini tespit etmiştir.
Çalışanın işyeri beklentileri ile gerçeklik arasındaki uyumsuzluğun çok büyük olması gerçeklik
şokunun potansiyel bir tehlikeye dönüşmesine neden olmaktadır. Çünkü çalışmaya yeni
başlamış birey gerçeklik şoku yaşadığında, kariyer tercihlerini yeniden gözden geçirip işten daha
erken ayrılmaya karar verebilir (Cowin ve Hengstberger-Sims, 2006:61). Bu genel kanının aksine
yapılan bir araştırmada gerçeklik şokunun, mesleğe yeni başlayanları, kendilerini daha fazla
geliştirme açısından harekete geçirdiği belirlenmiştir (Depolo vd., 1994). Benzer biçimde Yıldız
(2019) çalışmasında, yeni mezun hemşirelerin yaşadığı gerçeklik şokunun, çalışan ve örgüt
açısından bazı olumlu ve olumsuz sonuçlara yol açtığını tespit etmiştir. Kodama (2017: 263) genç
bireylerin işe girmeden önce sorunlarla ve değişikliklerle baş edebilmenin, gelecek hakkında
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iyimser olmanın ve iyi sosyal becerilere sahip olmanın, gençlerin kariyer gelişimlerinde büyük
bir engel olan gerçeklik şokuyla başa çıkmada önemli olduğunu öne sürmektedir. Gerçeklik şoku
ve kariyer bağlılığı ile ilgili yapılan araştırmalardan hareketle aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H2: Gerçeklik şokunun kariyer bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.

Çalışma Yaşam Kalitesi ve Kariyer Bağlılığı
İnsanların güvenli bir ortamda yaşamlarını devam ettirmeleri için gerekli olan ihtiyaçlarının
karşılanması, iş görenlerin iş yerine katkı sağladıkları duygusunun kazandırılması,
yeteneklerinin farkına varmasının sağlanması ve bu yeteneklerini geliştirmeleri için uygun
ortamın oluşturulması çalışma yaşam kalitesi olarak tanımlanmaktadır (Özalp ve Kırel,
2001:553). Mosadeghrad (2013:43) çalışma yaşam kalitesini, çalışan ile çalışma ortamı arasındaki
ilişkinin kalitesi ve çalışanın çalışma hayatından memnuniyeti olarak tanımlamaktadır. Sirgy ve
diğeri (2001:242) çalışma yaşam kalitesinin iş memnuniyetini etkilemesinin yanı sıra aile hayatı,
eğlence hayatı, sosyal yaşamı ve finansal yaşam alanları gibi alanları etkilediğini belirtmektedir.
Yeşil (2017:247) çalışma yaşam kalitesini çalışanın iş yerindeki çalışma alanın iyileştirilmesi
açısından önemli olduğunu çünkü çalışanın iş yerinde fiziksel ve psikolojik doyum sağlaması iş
tatminini, motivasyonu ve örgüte bağlılığını artırmada etkili olduğunu belirtmektedir. Bolhari ve
diğeri (2011:374)’ne göre bir örgütte çalışanları cezbetmek ve örgütte devamlılıklarını sağlamak
için yüksek düzeyde çalışma yaşam kalitesinin gerekli olduğunu belirtmektedir.
Mellor vd., (2001:172) çalışanların örgüt içerisindeki çalışma koşulları, çalışma arkadaşları ve
yöneticilerinden bağımsız olarak sadece kendi kariyerlerine odaklandıklarını ifade etmektedir.
Hatta bu bireyler örgütten memnun olmasa bile kariyerinin devamlılığı için örgütte çalışmaya
devam etmektedir. Buna ilaveten kariyerine kendini adamış bireylerin iş yerinde becerilerini ve
bilgilerini geliştirme olasılıkları da yüksektir (Blau, 1989:56). Fakat Aryee vd., (1994:1)’nin
Singapur’da kamu ve özel sektör çalışanları ile yaptığı araştırmada, mevcut işten beklenen fayda,
yönetici desteği ve motive edici iş özelliklerinin çalışanların kariyer bağlılığı üzerinde olumlu
etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Huang vd., (2007:747)’nin Tayvan’da en büyük dört kamu
muhasebe şirketi üzerine yaptığı araştırmada çalışma yaşam kalitesi boyutlarından yönetici
davranışı, işin özellikleri ve ücretin kariyer bağlılığı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu
belirtmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H3: Çalışma yaşam kalitesinin kariyer bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.

Gerçeklik Şoku ve Kariyer Bağlığı İlişkisi Üzerinde Çalışma Yaşam Kalitesinin
Aracılık Rolü
Çalışma yaşam kalitesi, iş tatmini, yeterli ücret, çalışma ortamı, örgüt kültürü gibi unsurları
içeren çok boyutlu bir yapıdır. Bu faktörler çalışan performansını, üretkenliğini, devamsızlığı,
çalışanın işte kalma oranını ve kuruma bağlılığını etkilemektedir (Beloor vd., 2017:175). Tatlı vd.,
(2021:1256)’nin yaptığı araştırmada iş sağlığı ve güveliği uygulamaları çalışma yaşam kalitesini
artırdığı ve bunun sonucu olarak çalışanların iş doyumunun artığını belirtmektedir. Buna
ilaveten, çalışanların psikolojik sermayesinin geliştirilmesi çalışma yaşam kalitesini ve buna bağlı
olarak yaşam doyumunu olumlu etkilemektedir (Arab vd., 2015:49). Tho vd., (2013:45) psikolojik
sermaye çalışanların iş çabalarını ve çalışma yaşam kalitesini geliştirdiğini ve bu da çalışanların
performansını önemli ölçüde etkilediğini ifade etmektedir. Alfonso vd., (2016:116) duygusal
zekâsı yüksek olan çalışanların çalışma yaşam kalitesi düşük olarak algıladıkları ve çalışan bu
düşük algısı işletmeye karşı bağlılıklarını olumsuz etkilemekte, çalışanların görev ve
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yükümlülüklerinin ötesinde davranışlarda bulunmamasına neden olmaktadır. Bu bağlamda,
çalışma yaşam kalitesinin, çalışan performansı, işe bağlılığı, iş doyumu ve örgütsel vatandaşlık
davranışı üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
Bu çalışmada, gerçeklik şokunun kariyer bağlılığına etkisinde çalışma yaşam kalitesinin aracılık
rolüne sahip olup olmadığını incelemek amaçlanmaktadır. Önceki araştırmalarda gerçeklik şoku
ile çalışma yaşam kalitesi arasında (Casey vd., 2004; Kim ve Cho, 2014; Gaundan ve
Mohammednezdad, 2018) gerçeklik şoku ile kariyer bağlılığı arasında (Cowin ve HengstbergerSims, 2006; Kodama, 2017) ve çalışma yaşam kalitesiyle kariyer bağlılığı arasında (Aryee vd.,
1994; Huang vd., 2007) anlamlı ilişkiler bulan çalışmalar yapılmıştır. Araştırmanın kavramları
arasındaki bu anlamlı ilişkilerden hareketle gerçeklik şoku boyutları ve kariyer bağlılığı
arasındaki ilişkide çalışma yaşam kalitesinin aracılık etkisi olabileceğine yönelik hipotez aşağıda
sunulmaktadır.
H4: Gerçeklik şoku ve kariyer bağlığı ilişkisi üzerinde çalışma yaşam kalitesinin aracılık etkisi vardır.
Literatürü toparlamak gerekirse, iş görenlerin okul hayatında aldıkları teorik eğitimden sonra
mesleğe başladıklarında bazı öngörülemeyen sorunlarla karşılaştıkları ve bunun sonucunda
gerçeklik şokuna maruz kaldıkları anlaşılmaktadır. İş görenlerin maruz kaldıkları gerçeklik
şokunun da çalışma hayatı üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu ve bu olumsuzlukların turizm
eğitimi alan iş görenlerin sektörde kalma ve kariyerlerine devam etmeleri konusunda etkili
olduğu söylenebilir. Bu yüzden iş görenlerin aldıkları teorik eğitimden sonra çalışma hayatına
geçiş sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yeni rollerine uyum sağlamaları hem iş
görenler hem de işletmeler açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

YÖNTEM
Bu araştırma turizm eğitimi almış iş görenlerin gerçeklik şoku beklentilerinin kariyer bağlılığına
etkisinde çalışma yaşam kalitesinin aracılık rolünü incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu
doğrultuda turizm eğitimi alan iş görenlerin yaşadıkları gerçeklik şokunun çalışma yaşam
kalitesi ile ilişkisi ve çalışma yaşam kalitesinin kariyer bağlılığına etkisini test etmek amacıyla
Şekil 1’de yer alan model geliştirilmiştir.

Araştırma verilerinin toplanmasında ve analizinde nicel bir araştırma tasarımı benimsenmiştir.
Araştırmanın evrenini turizm eğitimi almış lisans ve önlisans iş görenler oluşturmaktadır. Ancak
Yükseköğretim Kurulu istatistikleri incelendiğinde, turizm eğitimi almış iş görenlerin sayılarına
yönelik herhangi bir istatistik bulunmadığı için araştırmanın evreninin tam olarak belirlenmesi
mümkün değildir (Yükseköğretim Kurulu, 2021). Bu yüzden araştırma sorunsalına uygun
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olduğu ve belirli özelikleri taşıyan kişileri örnekleme dahil etmek istendiği için amaçlı örneklem
(Gürbüz ve Şahin, 2016:134) ve turizm eğitimi almış iş görenlerin sayısının kesin olarak
bilinmemesi ve bu iş görenlere ulaşmanın zor olması nedeniyle kartopu örneklem (Kozak,
2017:119) tercih edilmiştir. Araştırma evrenine ait sayının ve kişilerin bilinmemesi örneklem
sayısının hesaplanmasını da etkilemiştir. Bu çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemlere göre
örneklem sayısı belirlenmiştir Alan yazında faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemelerinde
örneklem sayısının en az 200 olması önerilmektedir (Möbius, 2003:247; Kline, 2011:12; Hair vd.,
2014:10). Araştırma verileri 2021 Nisan-Temmuz döneminde İstanbul’da otel işletmelerinde
çalışan, lisans veya önlisans düzeyinde turizm eğitimi almış bireylerden elde edilmiştir.
Çalışmada analiz edilebilir durumda olan 250 anket verisi değerlendirmeye alınmıştır.
Turizm eğitimi almış iş görenlere uygulanan anket formu, 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde turizm iş görenlerinin aldıkları eğitim sonrasında yaşadıkları gerçeklik şokunu ölçmek
amacıyla Carroll (2007), Duchschner (2009), Kim ve Cho (2014)’nun ölçeklerinden faydalanarak
Özkan (2017) tarafından oluşturulan ve kapsam geçerliliği sağlanan 15 maddelik Gerçeklik Şoku
ölçeği kullanılmıştır. İkinci bölümde iş görenlerin mezuniyet sonrası çalışma yaşam kalitesini
ölçmek için Sirgy vd., (2001) geliştirilen ve Afşar (2011)'ın Türkçe'ye uyarladığı 3 maddelik
Çalışma Yaşam Kalitesi (Quality Of Work Life Scale- QWLS) ölçeğinden yararlanılmıştır. Anketin
üçüncü bölümünde ise Blau (1989) tarafından geliştirilen ve Kendir ve Özkoç (2018) tarafından
Türkçe'ye uyarlanan, 4 maddelik “Kariyer Bağlılığı” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada yer alan
gerçeklik şoku, çalışma yaşam kalitesi ve kariyer bağlılığı değişkenlerinin ifadeleri “1: Hiç önemli
değil”, “5: Çok önemli” şeklinde 5’li Likert tipi ölçek ile ölçülmüştür. Anket formunun son
bölümünde yer alan sekiz soru turizm iş görenlerinin sosyo- demografik özelliklere ait bilgileri
toplamak üzere düzenlenmiştir.
Araştırmada anket tekniği kullanılarak turizm eğitimi alan iş görenlerden elde edilen veriler,
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 24.0 ve AMOS (Analysis of Moment
Structures) 23.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın analizlerine geçilmeden önce
ölçekten çıkartılması gereken madde olup olmadığını belirlemek için ölçekte yer alan her üç
bölüme madde analizi ve güvenirlik analizi uygulanmıştır. İlk bölümde yer alan turizm eğitimi
almış iş görenlerin gerçeklik şokuna ilişkin 15 ifadenin güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin
Cronbach Alfa (a) katsayısı 0,927 olarak belirlenmiştir. İkinci bölümde yer alan çalışma yaşam
kalitesine yönelik 3 ifadenin güvenirlilik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alfa (a) katsayısı
0,819 olarak belirlenmiştir. Üçüncü bölümde yer alan kariyer bağlılığına ilişkin 4 ifadenin
güvenirlilik analizi sonucunda ise ölçeğin Cronbach Alfa (a) katsayısı 0,809 olarak belirlenmiştir.

BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan katılımcıların demografik bulgularının düzenlenmesinde frekans ve
yüzde dağılımı kullanılmıştır. Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu kadın (%56,4), 2130 yaş aralığında (%68,4), bekar (%80), lisans öncesinde turizm eğitimi almamış (%65,6), lisans
mezunu (%55,6), aşçılık bölümü mezunu (%20), devlet üniversitesinde eğitim almış (%78,8) ve
turizm alanında 5 yıldan daha az (%65,2) çalışma deneyimine sahip olduğu görülmektedir.
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Turizm Eğitimi Almış İş Görenlerin Demografik Özellikler
Cinsiyet

n
Kadın 141
Erkek 109

%
56,4
43,6

Mezun olduğu bölüm
Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği

n
28
33

%
11,2
13,2

n
21

%
8,4

Gastronomi
Yiyecek-İçecek İşletmeciliği

23
8

9,2
3,2

31-40 171
41-50 35

68,4
14

Konaklama İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği

32
15

12,8
6

50-59
60-69

7
16
n
50

2,8
6,4
%
20

Aşçılık
Turizm Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği
Üniversite Türü

50
42
19
n

20
16,8
7,6
%

Bekar 200
Lisans/Önlisans Öncesi
n
Turizm Eğitimi Alma Durumu
Evet 86
Hayır 164

80
%

Devlet Üniversitesi
Vakıf Üniversitesi

197
53

78.8
21,2

34,4
65,6

Turizm Alanında Çalışma Süresi
5 yıldan az

n
163

%
65,2

n
Önlisans 111

%
44.4

5-9 yıl
10 yıl ve üzeri

46
41

18,4
16,4

Lisans 139

55.6

Yaş
20 ve altı

Medeni Durum
Evli

Turizm Eğitim Türü

Doğrulayıcı Faktör Analizi
Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) modelleri genellikle araştırmalarda gözlemlenen değişkenlerin
bir gizil değişkeni ifade edip etmediğinin ya da çok sayıda gizil değişken arasında tanımlanan
ilişkilerin varlığını test edebilmek amacıyla kullanılır (Meydan ve Şeşen, 2011:14). Ayrıca
doğrulayıcı faktör analizi daha önceden kullanılmış olan ölçeklerin özgün yapısının söz konusu
araştırmada toplanan veri ile doğrulanıp doğrulanmadığını görebilmek için de tercih
edilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016:334). Bu açıklama dikkate alınarak, çalışma için elde edilen
verinin model ile uyum gösterip göstermediğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi
gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle öncelikli olarak uyum indeksleri değerlendirilmiştir.
Oluşturulan modele göre DFA analizi sonucunda elde edilen faktör yükleri ve faktörlere ait
Cronbach Alpha katsayıları Tablo 2’de yer almaktadır. Yapılan DFA analizi sonucunda gerçeklik
şoku sektör beklentilerine uymama 3, yetersizlik duygusu 4 ve misafir ilişkilerinde zorlanma 4
olmak üzere toplam 11 ifade içeren 3 faktörde toplanırken, çalışma yaşam kalitesi 3 ve kariyer
bağlılığı 4 ifade tek faktörde toplanmıştır. Altunışık vd., (2007) güvenilirlik için kullanılan bir
Cronbach Alpha katsayısı değerinin minimum 0,70 olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu
açıklama dikkate alındığında, analiz sonucunda oluşan faktör yüklerinin Cronbach Alpha
katsayıları (>0,7) gerekli olan güvenilirliği sağladığı görülmektedir.
Yapısal eşitlik model testlerinde belirlenen modelin, toplanmış verilerle ne düzeyde uygun
olduğunu belirlemek için uyum indeksleri kullanılmaktadır (Meydan ve Şeşen, 2011). Bu yüzden
yapılan DFA analizi sonucunda modelin uyum indeksleri incelenmiştir. Araştırmada Hair vd.,
(2014:630), Meydan ve Şeşen (2011:37) ve Gürbüz ve Şahin (2016:337) tarafından önerilen uyum
indeksleri referans olarak alınmıştır. Modele ait Ki Kare (x2/df) uyum iyiliği ve serbestlik derecesi
2,828 olarak belirlenmiş ve kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğu görülmüştür. Çalışmaya ait
uyum iyiliği indeksi (GFI) değeri ,925, karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) değerinin ,976 ve
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yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA) değeri ,077 değeri ile uyum değerlerini
karşıladığı belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda ölçüm modelinin uyum değerlerini
karşıladığı belirlenmiştir.
Tablo 2. Ölçüm Modeli Doğrulayıcı Faktör Analizi Yük Değerleri
Faktör
Kavramlar/İfadeler
AVE
CR
yükleri
Sektör beklentilerine uymama (Gerçeklik Şoku)
,790
,919
Gerçekleştireceğimi düşündüğüm roller ile iş yerimin
,848
benden beklediği roller arasında uyumsuzluk yaşadım.
İş yerimin var olan iş yapma kültürü ile değerlerimin
,905
uyuşmadığını gördüm.
İş yerinin belirlediği kuralların yaratıcılığımı kısıtladığını
,912
düşündüm.
Yetersizlik duygusu (Gerçeklik Şoku)
,811
,928
Üniversitede kazandığım mesleki becerilerini, iş yerinde
,833
kullanmakta zorlandım.
Üniversite öğrenimim boyunca kazandığım bilgileri
,957
çalışma ortamına uyarlamakta güçlük çektim.
Görevimin gerektirdiği iş yüküyle baş edemeyeceğimi
,907
düşündüm.
Departmanımın etkin bir üyesi olabileceğime yönelik
,795
inancımı kaybettim.
Misafir ilişkilerinde zorlanma (Gerçeklik Şoku)
,791
,919
İş yerimde zamanı etkili kullanmada (günlük işlerin
,932
yetişilmesi, beklenmeyen durumlar vb.) güçlükler yaşadım.
Turistlerin beklenmedik davranışları ile baş etmek
,877
düşündüğümden zor oldu.
Turistlerin tatil kültür düzeylerinin beklentimin altında
,852
olduğunu gördüm.
Turistlerin bireysel farklılıklarına cevap vermekte
,791
zorlandım.
Çalışma yaşam kalitesi
,803
,901
Yaptığım işin karşılığında aldığım ücretten memnunum.
,705
Bu işyerindeki işimin yaşam boyunca garanti altında
,840
olduğunu düşünüyorum.
İşim ailem için iyi olanaklar sunar.
,784
Kariyer bağlılığı
,906
,967
Kesinlikle şu anda çalıştığım iş üzerine bir kariyer planı
,969
yapmak istiyorum.
İhtiyaç duyduğum parayı çalışmadan elde etmiş olsam bile,
,838
şu anda çalıştığım işi yapmaya yine devam ederdim.
Şu anda çalıştığım işimi vazgeçemeyecek kadar çok
,944
seviyorum.
Şu anda çalıştığım iş, bir ömür boyunca çalışılabilecek ideal
,943
bir iştir.
CR: Composite Reliability, AVE:Average Variance Extracted, α: Cronbach alfa katsayısı
X2/df: 2,828; GFI: ,925; CFI: ,976; RMSA: ,077
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Uyum iyiliği değerlerinin gerekli değerleri karşılaması sonucunda araştırmadaki ifadelerin
faktör yüklerine bakılmıştır. Tablo 2’de yer alan gözlenen değişkenlerin faktör yükleri 0,70 ile
0,96 arasında değişmektedir. Bu değerlerin 0.50 üzeri olması Hair vd., (2014: 618) göre veri setinin
önerilen model ile uyumlu olduğu göstermektedir. Ayrıca, ölçüm modelinde tüm boyutların
Cronbach Alpha katsayılarının 0,87’nin üzerinde ve birleşik güvenilirlik (CR) değerlerinin 0,90
ve üzeri olduğu için güvenilirliğin sağlandığını söylemek mümkündür. Son olarak ölçüm
modelinde yer alan ifadelerin yakınsak/uyuşum geçerliğine bakılmıştır. Hair vd., (2014:103)
uyuşum geçerliliği için AVE değerinin 0.50 ve üzerinde olması gerekliliğinin yanı sıra CR
değerlerinin AVE değerlerinden yüksek olması gerektiğini ifade etmektedir. Tablo 2
değerlendirildiğinde ölçüm modelinde yer alan tüm boyutların CR değerlerinin AVE
değerlerinden yüksek olduğu ve AVE değerlerinin de 0.50 ve üzerinde değere sahip olduğu
görülmektedir. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak ölçeğin yapı geçerliliğinin sağlandığı
belirlenmiştir.

Tablo 3. Aracılık Testine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları
AO
SH
1
2
3
4
1.Sektör beklentilerine
2,403 1,069 1 ,898* ,821* -,482*
uymama
2.Yetersizlik duygusu
2,502 1,081
1 ,835* -,471*
3.Müşteri ilişkilerinde
2,389 1,026
1 -,456*
zorlanma
4.Çalışma yaşam kalitesi
3,850 0,873
1
5.Kariyer bağlılığı
3,739 1,247
AO: Aritmetik Ortalama, SH: Standart Hata, B: Basıklık, Ç: Çarpıklık
*p<0,01 (Pearson correlation)

5
-,900*

B
-,203

Ç
,949

-,919*
-,802*

-,304
,150

,971
1,002

,475*
1

-1,151
-,356

,163
-1,012

Tablo 3’de araştırmada kullanılan ölçek boyutlarının aritmetik ortalamaları incelenmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre, sektör beklentilerine uymama x̄=2,40; yetersizlik duygusu x̄=2,50; müşteri
ilişkilerinde zorlanma x̄=2,38; çalışma yaşam kalitesi x̄=3,85 ve kariyer bağlılığı x̄=3,73 olarak
hesaplandığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre, turizm eğitimi almış iş görenlerin mezuniyet
sonrasında çalışma hayatına başladıkları gerçeklik şokuna maruz kaldıkları söylenebilir.
Gerçeklik şokuna maruz kalmalarında müşteri ilişkilerinde zorlanmalarının etkisinin yüksek
olduğu görülmektedir. Öte yandan mezun iş görenlerin çalışma yaşam kalitesi ve kariyer
bağlılığı konusunda biraz kararsız kaldıkları fakat çalışma yaşam kalitelerinin biraz yüksek
olduğu söylenebilmektedir.
Araştırma bir sonraki aşamasında verilerinin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek
için basık ve çarpıklık değerlerine bakılmıştır. Verilerin basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness)
değerlerinin +2 ile -2 aralığında olması verilerin normal dağılım gösterdiği anlamına gelmektedir
(Leech ve Onwuegbuize, 2002:10). Bu referans değer aralıkları dikkate alındığında, hiçbir alt
değişkenin bu aralık dışında kalmadığı tespit edilmiş ve verilerin normal dağılıma sahip olduğu
belirlenmiştir.

Hipotez Testleri
Araştırma ölçeklerine ait doğrulayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra hipotezlerin test edilmesi
aşamasına geçilmiştir. Hipotez testlerinde gerçeklik şoku kavramı doğrulayıcı faktör analizi
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bulgularına uygun olarak üç alt boyutta incelenmiştir. Buna göre gerçeklik şoku kavramını temsil
eden boyutlar hipotezlerde; sektör beklentilerine uymama (a), yetersizlik duygusu (b) ve müşteri
ilişkilerinde zorlanma (c) olarak test edilmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen yapısal eşitlik
modellemesi (YEM) faktör analizi ile regresyon analizinin birleşimi ile oluşan, çoğunlukla
gözlenen ve örtük değişkenleri içeren modellerin test edilebilmesi için kullanılan çok değişkenli
istatistiksel bir analizdir (Gürbüz ve Şahin, 2016:331). Chi ve Qu (2008:631)’ya göre yapısal model
ile oluşturulan modelde hipotezlerin kabulü ya da reddi için tahmini katsayılarının elde edilmesi
gerekmektedir. Bu yüzden ki-kare ve serbestlik dereceleri incelenmektedir. Ki-kare uyum iyiliği
değerinin (x2/df) 3 ve altında olması modelin iyi uyum gösterdiğini, 3 ile 5 arasında bir değer ise
modelin kabul edilebilir olduğunu sonucuna varılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2016:337). Bir diğer
değer olan CR (Composite Reliability) katsayısının da 0,70’nin (Kline, 2015:313) üzerinde ve
anlamlılık düzeyinin 0,00-0,05 (Gürbüz ve Şahin, 2016:337; Bayram, 2013:78) arasında olmasına
dikkat edilmiştir.
Tablo 4. Doğrudan Etkilere Yönelik Hipotezlerin Test Edildiği Sonuçlar
Hipotezler

β

SH

CR

P değeri

Karar

H1a SBU
ÇYK
-,477
.182
-2,622
,009
Kabul
H1b YD
ÇYK
,138
,200
,624
,533
Red
H1c MİZ
ÇYK
-,216
,151
-1,702
,089
Red
H2a SBU
KB
-,022
,134
-,130
,896
Red
H2b YD
KB
-,536
,146
-2,660
,008
Kabul
H2c MİZ
KB
-,258
,111
-2,206
,027
Kabul
H3 ÇYK
KB
,356
,045
6,282
,000
Kabul
SBU: Sektör Beklentilerine Uymama, YD: Yetersizlik Duygusu, MİZ: Misafir İlişkilerinde Zorlanma,
ÇYK: Çalışma Yaşam Kalitesi, KB: Kariyer Bağlılığı
Β: Standardize Edilmiş Beta Katsayısı, SH: Standart Hata, CR: Kritik Oran
x2/df: 2,794; GFI: ,928; CFI: ,977; RMSA: ,076
İlk hipotezde turizm eğitimi almış iş görenlerin çalışma hayatına başladığı zaman gerçeklik şoku
yaşamalarında sektör beklentilerine uymama (a) yetersizlik duygusu (b) ve misafir ilişkilerinde
zorlanmanın çalışma yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin test edilmesi amaçlanmıştır. Analiz
sonuçlarına göre gerçeklik şoku alt boyutlarından sektör beklentilerine uymama çalışma yaşam
kalitesini (β=-,477; CR:-2,622; p<,001) negatif yönde etkilemektedir.
Diğer yetersizlik duygusu ve misafir ilişkilerinde zorlanma boyutlarının iş görenlerin çalışma
yaşam kaliteleri üzerinde bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre H1a
hipotezinin desteklendiğini söylemek mümkünken, H1b-c hipotezlerinin desteklenmediği
söylenebilir.
H2a-b-c hipotezi turizm eğitimi almış iş görenlerin çalışma hayatına başladığı zaman gerçeklik şoku
yaşamalarında sektör beklentilerine uymama (a) yetersizlik duygusu (b) ve misafir ilişkilerinde
zorlanmanın kariyer bağlılığı üzerinde etkisi olduğu yönündedir. Araştırma bulgularına göre
yetersizlik duygusunun (β= -,536; CR: -2,660; p<,001) ve misafir ilişkilerinde zorlanmanın (β= ,258; CR: -2,206; p<,001) kariyer bağlılığı üzerinde negatif yönlü bir etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Bir diğer deyişle turizm eğitimi almış iş görenlerin çalışma hayatında başladığı zaman
hissettikleri yetersizlik duygusu ve misafir ilişkilerinde zorlanmaları turizm alanında kariyer
yapmalarını olumsuz etkilediğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla H2a hipotezi
desteklenmezsen H2b-c hipotezi desteklenmiş bulunmaktadır.
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ÇYK
ÇYK
ÇYK

KB
KB
KB

-,018 (-,130)
-,389 (-2,660)
,246 (2,206)

-,136
,036
-,073

-,291
-,073
-,189

-,034
,177
,014

,010
,512
,097

Tam aracılık
Aracılık yok
Aracılık yok

SBU: Sektör Beklentilerine Uymama, YD: Yetersizlik Duygusu, MİZ: Misafir İlişkilerinde Zorlanma, ÇYK: Çalışma Yaşam
Kalitesi, KB: Kariyer Bağlılığı
Standardize edilmemiş katsayılar raporlanmıştır. Parantez içerisindeki değerler t değerleridir. Bootstrap örneklemi: 5000 yerine
koyarak

H4a SBU
H4b YD
H4c MİZ

Tablo 5. Gerçeklik şoku boyutlarının kariyer bağlılığı üzerindeki etkisinde çalışma yaşam kalitesinin aracılık etkisine yönelik
sonuçlar
Boostrap Güven Aralığı
Dolaylı
P
Hipotezler/İlişkiler
Doğrudan Etki
Karar
Etki
değeri
Düşük
Yüksek
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H3 hipotezi ile çalışma yaşam kalitesinin kariyer bağlılığı üzerindeki etkisinin test edilmesi
amaçlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre çalışma yaşam kalitesinin (β= ,356; CR: 6,282; p<,001)
kariyer bağlılığını üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. Elde edilen bulgulara göre H3
hipotezinin desteklendiğini söylemek mümkündür.
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Dördüncü hipotezde gerçeklik şoku boyutlarının kariyer bağlılığı üzerindeki etkisinde çalışma
yaşam kalitesinin aracılık etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada aracılık etkisi için yeniden örnekleme
metoduyla regresyon analizi (Volgger ve Pechlaner, 2014) yapılmıştır. Yeniden örneklemede
Preacher ve Hayes (2008) yapısal modeller için 5000 sayısını önermektedir. Aracılık etkisinin
istatistiksel anlamlılığı için alan yazında genel olarak Sobel testi ve bootstrap güven aralığı
kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmada aracılık etkisinin anlamlılığı bootstrap güven aralığı
yaklaşımıyla belirlenmiştir. Bootstrap yaklaşımında güven aralığının sıfır değerini içermemesi
(Fritz ve MacKinnon, 2007) anlamlılık işareti olarak kabul edilmektedir. Tablo 5’de veriler aracılık
etkisine yönelik analiz verileri sunulmaktadır. Bu verilere göre H4a hipotezinde gerçeklik şoku
boyutlarından sektör beklentileriyle uyuşmamanın kariyer beklentisi üzerindeki etkisinde
çalışma yaşam kalitesinin aracılık etkisinin negatif ve anlamlı olduğu (β=-,136, p<0,01)
görülmektedir. Bu etki sektör beklentileriyle uyuşmama ve kariyer bağlılığı ilişkisinin anlamsız
olduğu göz önüne alındığında tam aracılık olarak değerlendirilmektedir. Tablo 5’te sunulan
bulgulara göre gerçeklik şokunun diğer alt boyutları olan yetersizlik duygusu (H4b) ve müşteri
ilişkilerinde zorlanmanın (H4c) kariyer beklentisi üzerindeki etkisinde çalışma yaşam kalitesinin
aracılık etkisinin olmadığı dolayısıyla bu alt hipotezlerin reddedildiği söylenebilir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırma turizm eğitimi almış iş görenlerin iş hayatına başladıklarında yaşadıkları gerçeklik
şokunun kariyer bağlılığı üzerine etkisi ve bu etkide çalışma yaşam kalitesinin aracılık rolünü
belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma bulguları doğrultusunda gerçeklik şoku
boyutlarından sektör beklentileriyle uyuşmama boyutunun çalışma yaşam kalitesini negatif ve
anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Bu bulgu, alan yazınla birlikte değerlendirildiğinde;
Gaundan ve Mohammadnezhad (2018:161) hemşireler üzerine yaptığı çalışmada, çalışma
ortamındaki rol belirsizliği, çalışanların kendini yetersiz hissetmesi, çalışma kültürü ve yeni bir
ortam iş yerindeki karşılaştıkları gerçeklik şoku nedenleri olarak belirtilmektedir. Kim ve Cho
(2014:77) öğretmenler ile ilgili yaptığı çalışmada, işe yeni başlayan öğretmenlerin gerçeklik şoku
yaşamalarında çalışma ortamının getirdiği beklenmedik engeller, öğretmenlik rolünün
karmaşıklığı, teoriler ve uygulamalar arasındaki önemli farklılıklar ve ağır iş yükünün etkili
olduğu ifade edilmektedir. Bu durumda çalışanların gerçeklik şoku yaşamasında çalışma
ortamının etkili olduğu söylenebilir. Gerçeklik şoku boyutları göz önüne alındığında, turizm
eğitimi almış iş görenlerin turizm sektörü ve sektör içerisindeki meslekler hakkında detaylı
olarak bilgilendirilmesi gerçeklik şokunun azaltılmasında etkili olabilir. Buna ilaveten yeni
başlayan çalışanların güveninin artması ve adaptasyonun hızlı gerçekleşmesi için çalışma
ortamlarının iyileştirilmesi gerçeklik şokunun etkisini azaltabilir. Özellikle iş görenler işe
başladıktan sonra ilgi duyduğu departmana yönlendirilirse hem gerçeklik şokunun etkisi
azaltılabilir hem de iş görenlerin daha fazla performans göstermesi sağlanabilir.
Gerçeklik şokunun kariyer bağlılığı ile ilişkisi incelendiğinde, gerçeklik şoku boyutlarından
yetersizlik duygusunun ve misafir ilişkilerinde zorlanmanın kariyer bağlılığını negatif ve anlamlı
olarak etkilediği tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen bu bulgu Dean vd., (1988:248) ile
benzerlik göstermektedir. Dean ve Wanous (1983)’un banka çalışanları ile yaptığı çalışmada
gerçeklik şokunun çalışanların bağlılık tutumlarını ve kurumda kalma isteklerini önemli ölçüde
azalttığı ifade edilmektedir. Benzer biçimde Uştu (2013)’nun sınıf öğretmenleri üzerine
gerçekleştirdiği araştırmada mesleğe yeni başlayan genç öğretmenlerin gerçeklik şoku yaşaması
sonucunda mesleklerine ilişkin beklenti ve olumlu düşüncelerinde azalma gerçekleştiği
belirtilmektedir. Kodama (2017)’nın yaptığı araştırmaya göre ise çalışanların sosyal becerilerini
kullanması gerçeklik şokunun kariyer gelişimindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ifade
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etmektedir. Çalışmada elde edilen bulgulara yeni mezun olan iş görenlerin yetersizlik duygusu
hissi ve misafir ilişkilerinde zorlanması kariyer bağlılığını önemli ölçüde etkilediğini
göstermektedir. Özellikle turizm alanında eğitim alan iş görenlerin belli bir süre sonra turizm
sektöründe çalışmaya devam etmemesinin sebeplerinden birinin de gerçeklik şoku olduğu
söylenebilir. Bu yüzden iş görenlerin yetersizlik duygusunu hissettikleri konular belirlenerek
eğitimler verilmesi gerçeklik şokunun etkisini azaltabilir ve iş görenlerin kariyerlerine devam
etmeleri sağlanabilir. Ayrıca misafirlerle ilişki kurmada zorlanan iş görenlere misafir ilişkileri ile
ilgili hizmet içi eğitimlerin planlanması ve uygulanması iş görenlerin kariyer bağlılığını olumlu
etkileyebilir.
Çalışma yaşam kalitesinin kariyer bağlılığı ile ilişkisine bakıldığında, çalışma yaşam kalitesi
kariyer bağlılığı üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. Sirgy vd., (2001) çalışma yaşam kalitesi
yüksek olan bireylerin kariyerleri arasında uyumlu bir denge kurabileceklerini öne sürmektedir.
Huang vd., (2007) tarafından Tayvan’daki muhasebe çalışanları üzerinde yapılan çalışmada
benzer biçimde çalışma yaşam kalitesinin (iş özellikleri ve ücret) kariyer bağlılığı üzerinde önemli
derecede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tuncer ve Yeşiltaş (2013) otel çalışanları üzerine
yaptığı araştırmada, çalışanlarda çalışma yaşam kalitesinin düşük olması tatmin düzeylerinde, iş
doyumlarında ve bağlılıklarında azalmaya sebep olabileceğini belirtmektedir. Elde edilen bulgu,
turizm işletmelerindeki çalışma yaşam kalitesinin yüksek olması yeni mezun olan turizm iş
görenlerin kariyer bağlılıkları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle turizm işletmelerinde çalışanların çalışma yaşam kalitesi koşullarının iyileştirilmesi,
çalışanların sektörde çalışmaya devam etmesinde ve kariyer planlamalarının sektör üzerinde
devamlılığında etkili olabileceği söylenebilir. Bu anlamda turizm sektöründeki kalifiye
çalışanların sayısında da önemli ölçüde artış olabileceği düşünülebilir. Özellikle çalışma
koşullarının iyileştirilmesi, yeterli ücretin verilmesi, çalışma saatlerinin sosyal ve kültürel
faaliyetlere katılımı sağlayabilecek şekilde düzenlenmesi iş görenlerin kariyer bağlılığını olumlu
yönde etkileyeceği düşünülmektedir.
Çalışmada son olarak gerçeklik şoku boyutlarının kariyer bağlılığı ilişkisinde çalışma yaşam
kalitesinin aracılık rolü incelenmiştir. Bu boyutlardan sektör beklentilerine uymama boyutu ile
kariyer bağlılığı arasındaki ilişkide çalışma yaşam kalitesinin tam aracılık etkisinin olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu sonuçtan hareketle, yeni mezun olan iş görenlerin çalışma hayatına başladıklarında
hayal ettikleri çalışma hayatının sektör beklentilerine uymaması kariyer bağlılığını ve çalışma
yaşam kalitesini azaltacağı söylenebilir. Özellikle okul eğitimi sürecinde iş görenler ile turizm
sektörü içerisinde yer alan işletmelerin yöneticileri bir araya getirilerek sektörün iş görenlerden
beklentileri anlatılabilir. Bu durum iş görenlerin ve sektörün beklentilerinin karşılıklı olarak
anlaşılmasını kolaylaştıracak bir ortam oluşturabilir. Son olarak turizm işletmelerinde iş
görenlerin çalışma yaşam kalitesi unsurlarının geliştirilmesi çalışanların kariyer ve sektöre olan
bağlılığını artırabileceğini söylemek mümkündür.
Mevcut çalışma gerçeklik şokunun kariyer bağlılığı ilişkisinde çalışma yaşam kalitesinin aracılık
rolünün ortaya koymasına yöneliktir. Gelecekteki çalışmalarda turizm eğitimi almış olan iş
görenlerin gerçeklik şoku yaşamalarının nedenleri bölüm bazında nitel bir çalışma ile
incelenmesi daha açıklayıcı sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir. Bunun yanı sıra kariyerine
devam etmek istemeyen iş görenlerin bu kararı almalarına neden olan etkenler derinlemesine
görüşmelerle incelenebilir.
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Öz
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açıdan incelenmesi önem arz etmektedir. Çalışmada, turizm finansmanı alanının bir bilimsel
inceleme alanı olarak gelişim seyrinin Türkçe literatüre bağlı kalınarak incelenmesi
amaçlanmıştır. Böylece bu alanda turizm yazınındaki gelişim hakkında bir değerlendirme imkânı
sunulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, çalışmanın uygulama kısmında bibliyometrik analiz
yaklaşımı ve içerik analizi temel alınarak dijital ortamda ulaşılan 144 makale incelenmiştir.
Çalışmanın bulgularına göre, turizm finansmanı yazınındaki gelişimin son yıllarda hız
kazandığı, buna karşın yayın mecraları, işlenen konular ve kullanılan teknikler ile veri elde edilen
işletme türlerinde bir çeşitlendirmeye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Makalelerin yayınlandığı
mecralar dikkate alındığında, turizm dergilerinin de bu gelişmede büyük katkısı olduğu
söylenebilir. Betimsel nitelikli araştırma desenlerinin yoğunluğuna karşılık olarak da daha fazla
sayıda keşifsel çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Çalışmanın bulgularına göre, bu alanda
yayın üreten akademisyen sayısının artmasının, alanın yazınsal zenginliğini artıracağı
düşünülmektedir. Mevcut çalışmanın alanyazına ve araştırmacılara katkı sağlaması umut
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Abstract
The tourism industry makes a significant contribution to the national economy. For this reason,
studies on the determination of the financial status of tourism enterprises are important. In this
study, it is aimed to examine the development course of tourism finance as a scientific study area
by adhering to the Turkish literature. Thus, it has been tried to present an evaluation opportunity
about the development in tourism literature in this field. For this purpose, in the application part
of the study, 144 articles reached in the digital environment were examined based on the
bibliometric analysis approach and content analysis. According to the findings of the study, it is
understood that the development of tourism finance literature has accelerated in recent years, but
there is a need for a diversification in the types of publications, topics covered, techniques used
and data obtained. Considering the channels in which the articles were published, it can be said
that tourism magazines also contributed greatly to this development. It is seen that there is a need
for more exploratory studies in response to the intensity of descriptive research designs.
According to the findings of the study, it is thought that the increase in the number of
academicians producing publications in this field will increase the literary richness of this field.
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GİRİŞ
Turizm bilim alanı, farklı teorik alanların ürettiği yaklaşımlardan ve bilgilerden istifade etmek
suretiyle gelişmektedir. Bir diğer ifadeyle turizm gibi disiplinler arası bir alanın olgunlaşması
diğer bilim alanlarının bakış açılarının da turizm olayının analizinde kullanılmasını
gerektirmektedir. Bu alanların başında işletme bilimleri gelmektedir. İşletme bilimlerinden olan
finans biliminin bakış açısından turizme bakmak ve turizmde finansal çerçeveyi analiz edip
etkinleştirecek fikirler geliştirebilmek turizmin gelişmesi açısından oldukça önemli
görülmektedir. Turizm bilim alanı için bir finansal yönetim kapsamını ifade eden turizm
finansmanı çerçevesinde yapılacak çalışmalar turizm yöneticilerini finansal çözümler konusunda
destekleyecektir. Zira, finansal yönetim süreçlerinden sorumlu kişilerin; finansal sistemi iyi
tanımaları, finansal piyasalardaki işlemler ve teknikler hakkında derin bilgi sahibi olmaları,
finansal kurumları ve fonksiyonlarını tanımaları; fon maliyeti oluşturan faktörleri, vergi
oranlarını ve diğer makro ekonomik faktörleri yakinen takip edebilmeleri işletmelerin başarısı
açısından önemlidir (Ceylan ve Korkmaz, 2006).
Turizmin gelişmesi açısından kritik önemi olan finansal yönetim teorileri kapsamında
oluşturulmuş birçok çalışma söz konusudur (Önal, Karadeniz ve Kandır, 2005; Öncü, Mesci ve
Şahin, 2012; Çömlekçi ve Güngör, 2012). Ancak bu çalışmalar, farklı finansal yaklaşım ve
tekniklerin turizm işletmeleri gözetilerek sorgulanması şeklindedir. Bunun yanında finans
yazının bir uygulama alanı olmanın ötesine geçebilmiş bir turizm finansmanı yazınının varlığı,
oluşma durumu ve olgunlaşma seyri merak edilmektedir. Literatürde bu konuyu tartışan bir
çalışmaya rastlanmamış olması da bu araştırmayı gerekli kılmaktadır.
Bu çalışmada, turizm finansmanı yazınının dijital ortamda erişilebilen Türkçe makaleler
üzerinden bibliyometrik yaklaşımla analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede Türkçe literatür
açısından bir bilim alanı olarak görülebilecek olan turizm finansmanı alanının olgunluğu
tartışılabilecektir.

LİTERATÜR TARAMA
Türkiye'de Turizm Akademisinin Gelişimi
Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren turizm eğitimi veren çeşitli eğitim kurumları açılmıştır.
Turizm eğitimi veren kurumların temel amacı, turizm işletmelerinin ihtiyacı olan personeli ve
ilgili kurumlar için gerekli olan yönetici ve araştırmacıları, nitelik ve nicelik bakımından en
uygun şekilde eğitmektir (Aymankuy vd., 2013; Üzümcü, Alyakut ve Günsel, 2015). Daha geniş
bir tanımla turizm eğitimi, turizm alanında öğrenim gören bireylere turizm bilinci ile
konukseverlik anlayışını benimsetmeyi, turizm endüstrisindeki işgörenlerin mesleki
yetkinliklerini geliştirmeyi ve işletmelerin ihtiyaç duydukları yöneticileri yetiştirmek için
yürütülen bir süreçtir (Olalı, 1973). Diğer bir ifadeyle, turizmin özellikle sosyal ve iktisadi
yönlerinin öğrencilere ve topluma öğretilmesi ve turizm alanında nitelikli işgücünün
yetiştirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerdir (Pelit ve Güçer, 2006).
Türkiye’de turizm eğitimi, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın ortak girişimleriyle, 1953 senesinde Ankara ve İzmir Ticaret Liselerinde açılan
Turizm Meslek Kursları ile başlamıştır. Yine bu dönemde turizm derneklerinin bünyesindeki
rehberlik kursları turizm alanındaki ilk yaygın eğitim girişimlerindendir (Tüylüoğlu, 2003;
Dağdeviren, 2007). Örgün olarak ortaöğretim düzeyinde turizm eğitimi veren ilk kurum, 1961
yılında açılan Ankara Otelcilik Okulu’dur (Boylu, 2002). Yükseköğretimde ön lisans
seviyesindeki ilk turizm eğitimi, 1970’li yıllarda Boğaziçi ve Ege Üniversitelerinde kurulmuş olan
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turizm bölümleriyle başlamıştır (Ünlüönen ve Boylu, 2005; Baltacı vd., 2012). Lisans düzeyinde
turizm eğitiminin verildiği ilk kurum ise, 1965 yılında kurulan “Ankara Ticaret ve Turizm
Yüksek Öğretmen Okulu”dur (Boylu, 2002; Güzel, 2006; Aksu ve Bucak, 2012). İlerleyen yıllarda
ise farklı üniversiteler bünyesinde turizm programları açılmıştır. 1969’te Ege Üniversitesi, 1975’te
Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1980’de Çukurova Üniversitesi, 1982’de Erciyes
Üniversitesinde turizm eğitimi verilmeye başlanmıştır (Aksu ve Bucak, 2012).
Türkiye’de turizmin teşvik gördüğü ilk yıllardan itibaren farklı düzey ve niteliklerde turizm
eğitimi veren kurumların açılmış olduğu görülmektedir. Ortaöğretim düzeyinde 2020 yılı
itibarıyla yiyecek içecek hizmetleri alanında 547, konaklama ve seyahat hizmetleri alanında ise
184 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim ve öğretim gerçekleştirilmektedir
(www.mtegm.meb.gov.tr).
Ön lisans düzeyinde 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de 96 (70 devlet, 26 vakıf) meslek
yüksekokulunda aşçılık eğitimi verilmektedir. 119 (107 devlet 12 vakıf) meslek yüksekokulunda
turizm ve otel işletmeciliği, 36 (34 devlet, 2 vakıf) meslek yüksekokulunda turizm ve seyahat
hizmetleri, 27 (21 devlet, 6 vakıf) meslek yüksekokulu bünyesinde turist rehberliği eğitimi
gerçekleştirilmektedir. Yine ön lisans düzeyinde 2 (devlet) meslek yüksekokulunda kültürel
miras ve turizm, 9 (devlet) meslek yüksekokulunda sağlık turizmi işletmeciliği, 6 (devlet) meslek
yüksekokulunda turizm animasyonu ve 5 (devlet) meslek yüksekokulunda ikram hizmetleri
eğitimi verilmektedir. 2021 yılında turizm alanında ön lisans seviyesinde eğitim gören toplam
öğrenci sayısı ise 19.890 kişiye erişmiştir (https://yokatlas.yok.gov.tr/).
Lisans düzeyinde Türkiye’de turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların sayısı 2003 yılında
13, 2013’te 31 iken (Solmaz ve Ulama, 2014), 2021 yılına gelindiğinde bu sayı daha da
yükselmiştir. Türkiye’de 2020-2021 akademik yılı itibarıyla 50 (44 devlet, 6 vakıf) fakülte ve 7
yüksekokul (6 devlet, 1 vakıf) bünyesinde turizm işletmeciliği lisans eğitimi verilmektedir. 1
(vakıf) yüksekokul bünyesinde turizm ve otel işletmeciliği ve yine 1 (vakıf) yüksekokulda otel
yöneticiliği programı bulunmaktadır. 30 (29 devlet, 1 vakıf) fakülte ve 6 (4 devlet, 2 vakıf)
yüksekokulda turizm rehberliği programı açılmıştır. 2 (devlet) fakülte bünyesinde seyahat
işletmeciliği ve turizm rehberliği, 1 (devlet) fakültede seyahat işletmeciliği programı kapsamında
eğitim verilmektedir. 59 (35 devlet, 24 vakıf) fakültede ve 20 (12 devlet, 8 vakıf) yüksekokulda
gastronomi ve mutfak sanatları, 2 (devlet) fakülte bünyesinde ise yiyecek içecek işletmeciliği
programı bulunmaktadır. 9 (devlet) turizm fakültesinde ve 5 (devlet) turizm yüksekokulunda
rekreasyon yönetimi eğitimi gerçekleştirilmektedir. Turizm ile ilgili lisans düzeyinde eğitim
gören toplam öğrenci sayısı ise 2021 yılında 9.989 kişiye ulaşmıştır (https://yokatlas.yok.gov.tr).

Türkiye'de Turizm Literatürünün Gelişimi
Türkiye’nin turizm literatürü 1970’ten sonra özellikle kitap türündeki çalışmalarla gelişmeye
başlamış (Kozak, 2000), 2000 yılından sonra ise hızlı bir ilerleme göstermiştir. Turizm ile ilgili
kitaplar 1980’e kadar, otel işletmeciliği, seyahat acentaları, yiyecek içecek işletmeciliği gibi makro
perspektife sahipken, 1980-2000 dönemindeki eserlerde bu alanlardaki alt başlıklar incelenmeye
başlanmıştır. Bu dönemdeki çalışmalarda, rezervasyon, restoran, mutfak, animasyon vb. gibi alt
bölümler kaleme alınmıştır (Kozak, 2000).
Türkiye turizm literatüründe makale ve bilimsel toplantılarda sunulan çalışmalar 1980’li yıllarda
yükselmeye başlamış, 2010 yılından itibaren ise kayda değer bir artış yaşanmıştır. Kongre,
sempozyum vb. toplantılarda ilgili sektör paydaşlarının araştırmacıların/akademisyenlerin
buluşarak paylaşımlarda bulunmaları literatüre ciddi katkı sağlamıştır.
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Kozak’ın (1995), yapmış olduğu bir araştırmaya göre, 1979-1994 yılları arasındaki periyotta
turizm ile ilgili makalelerin %16,9’unun 1979-1984, %23,4’ünün 1985-1989, %57,7’sinin ise, 19901994 yıllarında yayımlandığı belirlenmiştir. İçöz ve Kozak’ın (1999) çalışmalarında, Turizm
İşletmeciliği Dergisi’nde 1979-1983 yıllarındaki sayılarda yer alan makalelerin, turizm ekonomisi,
turizmin çeşitlendirilmesi, turizmin sosyal etkileri gibi noktalara odaklanıldığı saptanmıştır. Bir
başka araştırmada (Kozak, 1994), Anatolia Dergisi’nde 1990-1994 senelerinde yayımlanan
çalışmalarda, turizm pazarlaması, konaklama işletmeciliği, turizm ve çevre temalarının ön plana
çıktığı görülmüştür. Diğer bir araştırmada ise (Kozak, 1997), Ulusal Turizm Kongresi’nde 19901996 döneminde sunulan bildirilerin turizm pazarlaması, turizm tanıtımı, turizmin fiziksel
etkileri ve turizm eğitimi gibi başlıklara odaklı olduğu belirlenmiştir. Daha yeni bir araştırmada
(Türktarhan ve Kozak, 2012), Turizm Yıllığı Dergisi’nde yer alan 150 çalışma değerlendirilmiş,
turizmde pazarlama (22%), ekonomi (15.3%) ve yönetim (12.7%) ile ilgili alt kavramlar üzerinde
yoğunlaşıldığı belirlenmiştir. Çiçek ve Kozak’ın (2012) Anatolia: Turizm Araştırmaları
Dergisi'ndeki makaleleri inceledikleri çalışmalarında da makalelerin genel olarak turizm
yönetimi, turizm pazarlaması, turizm ekonomisi ve turizm eğitimi ile ilgili olduğu tespit
edilmiştir. Turizm literatürünün zenginleşmesinde rolü bulunan lisansüstü tezler incelendiğinde
de yoğun olarak çalışılan makale konularıyla tez konularının paralellik arz ettiği görülmektedir.
Türkiye’de 2000 yılı öncesindeki turizm çalışmalarında kavramsal çalışmalar öne çıkmış (Kozak,
2000), sonraki yıllarda ise ampirik çalışmaların sayısı artmıştır. Bu incelemeler Türkiye turizm
yazını içerisinde finansman alanına has değerlendirme, teori ve metotların uygulanmasının
kısıtlılığını gözler önüne sermektedir.

Finans Bilimi Perspektifinden Turizm Finansmanının Genel Çerçevesi
Finans kelime olarak para, fon, kaynak gibi anlamlarda kullanılmaktadır (Aydın, 2008:3).
Finansman ise ihtiyaç duyulan fonların temin edilmesini ifade eden bir kavramdır. Bu fonların
temin edilmesi ve uygun şekilde kullanılması finansal yönetim sürecinin temel konularından
biridir. İşletmenin ihtiyaç duyduğu finansal kaynakları (fonları) en uygun ortamda bulmak,
bulunan alternatifler içinden en uygunlarını seçmek ve elde edilen fonları işletme amaçlarına
doğrultusunda gerekli yerlere kanalize etmek işletme finansının ve haliyle finansal yönetim
sürecinin temel konusudur (Berk, 2007). Finansal yönetim süreçlerinden sorumlu kişi
işletmelerde finans yöneticileridir. Finans literatüründe, finans yöneticisinin temel amacının
işletmenin piyasa değerini yükseltmek ve böylece işletme ortaklarının refahını maksimize etmek
olduğu belirtilmektedir (Ceylan ve Korkmaz, 2006; Akgüç, 2013). Turizm işletmelerinde de etkili
bir finansal yönetim sayesinde işletmenin piyasa değerinin yükselmesi ve böylelikle o işletmenin
ortaklarının refahının artışına katkı sağlanması hedeflenebilir.
İşletmelerin faaliyetlerine bağlı olarak zaman içerisinde çeşitli yatırımlar yapmaları
gerekmektedir. Bu yatırımlar zaman boyutuna göre kısa ve uzun vadeli yatırımlar olarak
sınıflandırılır. Kısa vadeli finansal kararlar bir yıllık faaliyet dönemi içerisindeki nakit girişleri ile
nakit çıkışlarını içerir (Ross vd., 2005). Uzun vadeli yatırımlar, uzun vadeli finansal kararlara
ilişkindir. Uzun vadeli yatırım kararlara sermaye yatırımı da denilmektedir. Örneğin tesis,
makine vb. duran varlık yatırımları uzun vadeli yatırımlardandır. Bu uzun vadeli yatırımlar
“sermaye bütçelemesi” kararları olarak da ifade edilir. Uzun vadeli yatırımlar stratejik açıdan
önemli yatırımlardır. Ancak, süre uzadıkça belirsizliğin de artması bu yatırımların riskliliğini de
artırmaktadır (Aydın, 2008). Sermaye bütçelemesi gibi yatırımlar özellikle turizm gibi yüksek
sermaye kullanımı olan ve yatırım geri dönüş sürelerinin de uzun olduğu sektörlerde sıkça
görülmektedir. Bu açıdan da turizmde finansal yatırım kararlarının önemi büyüktür.
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İşletmenin faaliyetlerini sürdürürken ihtiyaç duyacağı varlıkların temini ve diğer nakit çıkışı
gerektirecek mali hareketliliklerin sağlanabilmesi için gerekli fonların nereden, nasıl ve ne zaman
karşılanacağının planlanması gereklidir (Aydın, 2008). Sağlanacak fonların borçlanma yoluyla
mı, öz sermaye yoluyla mı tedarik edileceğine karar vermek gerekir. Borçlanmanın vadesinin
seçimi de yine oldukça önemli bir konudur. Finansta vade uyumu ilkesi gereği kısa vadeli
varlıkların fonlamasında kısa vadeli kaynakların, uzun vadeli varlıkların fonlanmasında uzun
vadeli kaynakların kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir. Borçlanmanın maliyeti anapara ve
ona ödenecek faiz giderleridir. Öz kaynak yoluyla finansmanda ise maliyet, işletme ortaklarının
(hissedarların) bekledikleri minimum getiri oranı ile ilişkilendirilir. İşletmenin öz kaynak
sağlama kabiliyetini artırabilmesi için yatırımcıların beklediği asgari getiri oranını elde
edebilmesi ve bunun için de etkin bir finansal yönetim sağlayıp iyi bir finansal performans
göstermesi gerekir. Turizm sektöründeki işletmeler de fon temini, nakit yönetimi gibi temel
finansal konularla yüz yüze gelmektedir. Bir turizm işletmesi fon temini sürecinde hem
borçlanma hem de öz kaynak tekniklerini aynı anda kullanabilir. Bu durumda bu iki farklı
fonlama tekniğinin kompozisyonunun nasıl olacağına karar verilmesi işletmenin sermaye
maliyetinin belirlenmesinde önemli bir aşamadır. Bu süreçlerde etkin bir finansal yönetim
performansına ihtiyaç duyulmaktadır.
Finansal yönetimin önemli bir karar türü de işletmenin faaliyetlerinden elde edeceği kârların
ortaklara dağıtılıp dağıtılmayacağı, eğer dağıtılacaksa ne kadarlık kısmının dağıtılacağı gibi
kararlardır. Bu kararlara “kâr dağıtım kararları (dividant kararları)” denilmektedir (Aydın, 2018).
Kârların dağıtılması, ortaklar tarafından arzu edilebilen bir durumdur. Ancak vergi oranları veya
alternatif yatırım olanaklarının getirilerini de ortakların kâr dağıtımı sürecine ilişkin isteklerini
etkileyebilir. Bir diğer husus kârların işletme için bir oto-finansman aracı olarak kullanılmasıdır.
Dağıtılmayan kârların işletme için maliyetsiz olduğu düşünülse de ortaklar için maliyeti,
alternatif yatırımlardan elde edebilecekleri getiri oranı kadardır (Ceylan ve Korkmaz, 2006). Eğer
işletme yatırımcıların beklediği getiriyi sağlayamazsa gelecekte yeni yatırımcı bulmakta zorluk
yaşayabilir. Finans yönetiminin yabancı kaynak kulanım maliyeti ile oto-finansman kullanımı
arasında iyi bir seçim yapması gerekir. Turizm işletmeleri içinde sermayesi ortaklı ve farklı
büyüklükte işletmeler olabilmektedir. Kâr dağıtımı kararları bu gibi işletmeler için önemli bir
konudur.
İşletmecilik alanında finansal yönetimin başlıca odak noktaları işletme finansı ve finansal
piyasalardır. Ancak günlük hayatta firmalar ve devletler gibi bireyler de çeşitli nedenlerden
dolayı fona ihtiyaç duymaktadır. Firmalar gibi bireylerin de kısa ve uzun vadeli planları olabilir.
Bu planların hedeflediği amaçlara ulaşmak için de yine fon ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir.
Finans bilimi sadece işletmelerin finansal yönetimine yönelik bir bilgi ve uygulama zenginliği
sunmaz, aynı zamanda bireylerin de kendi finansal yönetimlerini sağlamasına katkı sağlayacak
bilgiler de sunar. Ancak bireylerin de kendi finansal yönetimlerini etkili bir şekilde
gerçekleştirmeleri için finans biliminin temel teorileri hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.
Bireylerin finansın temel yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmaları, onların daha sağlıklı
finansal kararlar almasında yardımcı olabilir. Aksi takdirde temel finansal bilgilere sahip
olmayanların finansal karar almakta zorlanabilecekleri muhtemeldir (Kılıç vd. 2015:129-150).
Finans literatüründe, bireylerin finansal kararları ve bu kararlara etki eden faktörler üzerine
yapılmış çeşitli çalışmalar (Hayta, 2014; Çam ve Barut, 2015) mevcuttur. Bireysel finans alanı,
literatürde finansal okur-yazarlık üzerine yapılan çalışmalarla geniş bir ilgiye konu olmuştur.
Finansal okur-yazarlık, bireylerin; günlük hayatta yaptıkları finansal işlemleri bilinçli bir şekilde
yapmalarını, finansal piyasaları anlayabilmelerini, finansal planlamalarını ve yatırımlarını riskgetiri ilkelerine göre oluşturabilmelerini, vergi ve sigorta işlemleri gibi mali nitelikteki işlemler
hakkında gerekli bilgilere sahip olmalarını olarak ifade edilebilir. Böyle bir durumda bireyler,
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refahlarını en fazla arttıracak (en çoklayacak) temel finansal ve mali bilgilere sahiplerdir
(Durmuşkaya ve Kavas, 2018:926-939). Turizm sektörünün arz tarafı olduğu gibi talep tarafı da
vardır. Talep tarafında en önemli aktörlerinden biri bireysel turistlerdir. Bireysel hareket eden
turistlerin turizm faaliyetine katılabilmesi için gerekli fonu temin etme sürecinde finansın temel
bilgi ve tekniklerinin önemli bir etkisi olabilir. Gelecekte hedeflediği bir turizm faaliyetine
katılmak isteyen bir turistin ihtiyaç duyacağını düşündüğü finansal kaynağı nasıl temin
edeceğini planlayabilmesi ve böylelikle turizm faaliyetine katılabilmesi bireysel finans
konusunun turizm için de önemli bir boyuta sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Finansal sistem, ekonomideki en önemli ve aktif sektörlerinden biridir (Aydın, 2018). Bu sistem
ulusal ve uluslararası düzeyde fon akımının gerçekleştiği bir sistemdir. Finansal sistem içerisinde
fon trafiğinin döndüğü temel mekanizma finansal piyasalardır. Finansal piyasalar, fon arz
edenlerle fon talep edenlerin buluştuğu piyasalar olarak ifade edilmektedir. Finans sektörü de
fon arz ve talep eden taraflarla, bu fon akımlarına aracılık eden kurumlar ve bu akımın
transferinde kullanılan araçlardan oluşan bir yapıdır (Delice, 2018). Turizm işletmeleri ve turistler
turizm faaliyetlerine katılabilmek için ihtiyaç duyacakları fonları finansal piyasalardan temin
edebilirler. Bu açıdan finansal piyasaların hem turizm sektörü hem de ekonomideki diğer
sektörler için büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Turizm sektöründe yüksek sermaye
gerektiren ve uzun vadede geri dönüş sağlayan yatırımlar fonlanması süreçlerinde de finansal
sistemin sunabileceği imkânlar oldukça geniş olabilmektedir (Buna ilaveten turizm sektörüne
yönelik olarak devlet kurumlarının da çeşitli teşvikleri olabilmektedir. Bu teşvik koşulları
politika yapıcıların ekonomi politikaları çerçevesinde şekillenebilir. Ancak finansal sistemin
büyüklüğü ve derinliği göz önünde tutulduğunda, turizm işletmelerinin finansal sistemi fon
sağlama olanaklarının hızlı ve çeşitli olduğu iddia edilebilir). Finansal sistemin bir parçası olan
finansal piyasaların, günümüz turizm işletmelerinde hem finansal varlık yönetimi hem de risk
yönetimi açısından etkin olarak kullanıldığı söylenebilir. Özellikle farklı para türlerinde işlem
yapan turizm işletmelerinde döviz kuru üzerine yapılan türev piyasa işlemleri (future, forward,
swap vb.) önemli bir risk yönetim aracı olarak kullanılabilmektedir. Finansal sistem ile turizm
sektörü arasındaki ilişkinin bağı ve derinliği hakkında daha fazla ve çeşitli örnek verilebilir.

Turizm Finansmanı Alanının Bilimsel İnceleme Alanı Olarak Gelişimi
Turizm, ülke kalkınması adına yüksek beklentilerle geliştirilmeye çalışılan bir endüstridir. Buna
bağlı olarak altyapı yatırımları, işletmelerin verimli çalışması ve büyümesi ve kişilerin en verimli
koşullarda bu endüstrinin ürünlerinden istifade edebilmesi adına yapılacak tüm yatırımların
fonlanmasıyla ilgili koşullara bağımlıdır. Turizmin gelişmesi, işletmeler için yaşam kaynağı olan
fon tedarikine bağlıdır (Gautam, 2008). Bununla birlikte turizmde finansman konusunun turizm
olayının temel aktörü olan turistler açısından da ele alınması önemlidir. Bir tarafta talep
boyutunun finansmanı diğer yanda arz boyutunun finansmanı “turizm finansmanı” kavramının
daha geniş bir zeminde el alınabileceğini göstermektedir. Turizm olayının ve endüstrisinin
yapısı, turistlerin, turizm işletmelerinin ve diğer aktörlerin ihtiyaçları çerçevesinde ortaya çıkan
fon ihtiyaçlarını en uygun ve verimli şekilde gerçekleştirme konusunda ortaya koyulan
faaliyetler bütününü turizm finansmanı olarak tanımlamak mümkündür.
Turizm endüstrisi sezonluk talep, coğrafi birikme, krizlere aşırı hassasiyet ve yoğun rekabet gibi
endüstrinin yapısal özelliklerine bağlı olarak finansal etkenlere daha duyarlıdır denebilir. En
başta, turizm işletmeleri de finansal çözüm ve araçlara ihtiyaç duymaktadır. Bunun da ötesinde,
enflasyon, faiz ve sektörel rekabet baskısına bağlı olarak daha da artan finansman sorunu turizm
işletmeleri için çok önemli ve güncel bir sorun olarak algılanmakta (Şen, 2018), yetersiz finansal
olanaklara bağlı olarak destinasyonların ve turizm işletmelerinin yaşamları tehdit altında
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kalmaktadır (Diaz ve Kien, 2019). Literatürü toparlamak gerekirse, turizm endüstrisinin finansal
çözümlere ve bunun bir parçası olarak ortaya koyulan akademik incelemelere ihtiyaç duymasına
karşın, bu alanda yapılan çalışmaların bir sınırlılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan,
turizm işletmelerinin finansal yönetimi konusunda yapılmış akademik araştırmalar olmasına
karşın turizm finansmanı yazınının ulaştığı doygunluk düzeyi konusunda net bir görüş elde
etmek mümkün olmamaktadır. Buna bağlı olarak turizm finansmanı alanında oluşan akademik
yazının tanımlanması ve değerlendirilmesi bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır.

YÖNTEM
Bu çalışmanın temel amacı turizm finansmanı alanını tanımlayıcı bir bakışla bu alanda Türkçe
makalelerin bibliyometrik incelemesini yapmaktır. Bu inceleme ile turizm finansmanı akademik
inceleme alanının Türkiye’de mevcut gelişme durumunu ve araştırma yönelimlerini kapsamlı
olarak ele almak hedeflenmiştir.
Bibliyometrik analiz, matematik ve istatistiksel bir yaklaşımla bilimsel aktivitelerin nasıl bir
gelişim eğilimi ortaya koyduğunu analiz etmeye yarayan (Yalçın, 2010), yayınlanmış eserler
üzerine yürütülen nitel bir analizdir (Ellegaard ve Wallin, 2015). Belirli bir alandaki mevcut
yayınların ele alınması ve istatistiksel araçlar da kullanılarak analiz edilmesi esasına dayanır.
Analizde anahtar kelimeler üzerinden çıkarımlara gidilebileceği gibi çalışmaların belli niteliksel
özelliklerine göre de sonuçlar üretilebilir. Yine, bibliyometrik analizin iki türüne işaret
edilmektedir (Ellegaard ve Wallin, 2015): Eserlerin ürettiği etki, yazarlar ve yazar grupları
arasındaki etkileşim gibi konulara odaklı olarak yürütülen atıf analizi ve çalışmaların yayın yılı,
sayfa sayısı, analiz türü gibi niteliksel özelliklerini tanımlamaya odaklanan içerik analizi.
Özellikle belli sınırlandırılmış konularda/alanlarda üretilmiş olan eserlerin incelenmesinde
bibliyometrik içerik analizin kullanıldığı görülmektedir. Bibliyometrik yaklaşım, disiplinlerin,
alanların, uzmanlıkların ve tek tek makalelerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu incelemek için ve
bilimsel bir alanda haritalama için elverişli bir yoldur. Ayrıca bu analiz türü, bilimsel eserlerin
belli verileriyle kolayca erişilebilen çevrimiçi veri tabanlarının yaygınlaşmasıyla yaygın bir ilgi
görmeye başlamıştır (Zupic ve Čater, 2014). Bu çalışmada da henüz tanımlanma aşamasında olan
bir bilimsel inceleme alanı olarak turizm finansmanı alanındaki makalelerin dijital ortamda
ulaşılabilenleri inceleme konusu yapılmaktadır.
Çalışmada dijital ortamda ulaşılabilen ve hem turizm hem finans konusunu birlikte ele alan
makaleler esas alınmıştır. Bu çalışmalara ulaşabilmek için Google scholar ve Dergipark
sistemlerinde başlıkta, özette ve anahtar kelimelerde farklı kombinasyonlarda turizm, otel,
konaklama, seyahat acentası, yiyecek-içecek kelimeleri ve finans kelimesinin birlikte geçtiği
makalelere ulaşılmıştır. Aramalar, arama alanına “title: turizm AND finans keywords:turizm
AND finans abstract: turizm AND finans” şeklinde komut girilerek gerçekleştirilmiştir. Farklı
türdeki eserlerden sadece araştırma makaleleri dikkate alınmıştır. Belli bir süre/tarih sınırlaması
yapılmamıştır. Farklı arama kombinasyonlarında farklı sayılarda makaleye ulaşılmış, her
aramada amaca uygun olan makaleler esas alınmıştır. Ulaşılan çok sayıda çalışmanın önemli
kısmının turizm alanında sektörel değerlendirmeleri içerdiği ve ayrıca iktisat teorileri açısından
konuyu ekonometrik modeller çerçevesinde ele aldığı, bir kısmının ise turizmle ilgili olmayan
alanlara dair değerlendirmeleri kapsadığı görülmüştür. İşletme bilimlerinin farklı alanlarından
yapılan çalışmalarda finansmanla ilgili bazı bahislerin yer almasına bağlı olarak aramalarda bu
çalışmalara sıklıkla tesadüf edilmiş ancak incelenen değişkenlerin ve temel incelemenin farklı bir
bilim alanına dair olmasından hareketle bu çalışmalar da değerlendirme dışı tutulmuştur.
Ulaşılan çalışmalardan amaca uygun olanların belirlenmesinde şu hususlara dikkat edilmiştir:
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a) Konu/teorik çerçeve: Finansman kapsamında çalışmalara odaklanılmıştır. Sektörel
ekonometrik analizler, para politikasının turizmde kazanca etkisi vb. iktisadi
incelemeler, muhasebeleştirme ile ilgili konular, ticaret turizm ilişkisi, krizlerin turizme
etkileri gibi çalışmalar değerlendirme dışı tutulmuştur.
b) Sektör: Sadece turizm işletmeleri ve bu kapsamda da konaklama, seyahat ve yeme-içme
alanında yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Ulaştırma işletmeleri ve gıda işletmeleri gibi
yakın sektörler dışarda tutulmuştur. Sektörler arası karşılaştırmalarda turizmi ve/veya
konaklama vb’ni diğer bir veya birkaç sektörle kıyaslamalar dâhil edilmiştir.
c) Yayın mecrası: Sadece bilimsel dergi makaleleri dikkate alınmıştır.
Ulaşılan toplam 144 makalenin analizinde yayın yılı, dergi, yazar sayısı, en fazla yayın yapan
yazarlar, teorik alanı, makale türü, deseni, veri türü, araştırma birimi, sayfa sayısı, kaynak sayısı,
kaynak türleri ve analiz türü dikkate alınmıştır. Bunlar bibliyometrik çalışmalarda sıklıkla
incelenen boyutlardır (Göktaş vd., 2012; Olcay vd., 2018).

BULGULAR
İncelenen toplam 144 makalenin yayın yılı itibariyle dağılımları Şekil 1’de sunulmaktadır. En
fazla yayın üretilen yıl 2019’dur. Bunu 2020 ve 2018 takip etmektedir. Özellikle 2014’ten sonra
artan yayın sayısı dikkat çekicidir. Bu durum Turizm Finansmanı alanının son yıllarda artan bir
ilgi gördüğünü kanıtlamaktadır.

Şekil 1. Turizm Finansmanı Makalelerinin Yayın Yılına Göre Sınıflandırılması

İncelenen makalelerin yayınlandığı dergilerin yayın sayısı itibariyle sıralanması Tablo 1’de
verilmektedir. Buna göre, en fazla sayıda makale Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi’nde
yayınlanmıştır. Bu derginin Turizm Finansmanı alanına en fazla katkı üreten dergi olduğu
anlaşılmaktadır. Bunu Muhasebe ve Finansman Dergisi ve Anatolia: Turizm Araştırmaları
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Dergisi takip etmektedir. İlk ve üçüncü sıradaki dergilerin Türkiye’de turizm alanında hatırı
sayılır bir tanınırlığa sahip olan dergiler olduğunu da vurgulamak gerekir. Bunun yanında
makalelerin toplam 72 farklı dergide yayınlanmasından hareketle Turizm Finansmanı alanında
Türkiye’de yayın mecrasının da geniş olduğu söylenebilir.
Tablo 1. Turizm Finansmanı Makalelerinin Yayınlandığı Dergilerin Yayın Sayısına Göre
Sıralaması (İlk Sekiz)
Makale
Sayısı
18
11
8
6
3
3
3
3

Dergi Adı (İlk Sekiz)
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi
Muhasebe ve Maliye Dergisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
Sosyoekonomi
Turkish Studies

İncelenen Toplam
Makale İçinde Oranı
12,5
7,6
5,5
4,2
2,0
2,0
2,0
2,0

İncelenen makalelerin yazar sayısı itibariyle sınıflandırılması Şekil 2’de sunulmaktadır. Buna
göre makalelerin büyük kısmı (75 adet) iki yazarlıdır. Bunu tek yazarlı makaleler (29 adet) ve üç
yazarlı makaleler (22 adet) takip etmektedir. Dört yazarlı (18 adet) makalelerin sayısı daha azdır.
Dörtten fazla yazarlı makaleye rastlanmamıştır. Turizm Finansmanı makalelerinin yazar sayısı
itibariyle büyük kısmının ortak yazarlı olduğu dikkate alınarak bu alanda da diğer çoğu
akademik inceleme alanında olduğu gibi ortak çalışmaların yaygın olduğu görülmektedir.

Şekil 2. Turizm Finansmanı Makalelerinin Yazar Sayısı İtibariyle Sınıflandırılması

Turizm Finansmanı alanında yazılan makalelerin teorik alanını detaylandırmak bu alanda
yapılan çalışmaların teorik kapsamını da ortaya koyacaktır. Şekil 3’te bu teorik alt-alanlar
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sunulmaktadır. Eklektik bir alan olarak Turizm Finansmanı alanında değerlendirilen bu
çalışmaların önemli bir kısmı finansal performans ölçümü, finansal analiz ve oranları ele
almaktadır (44 adet). Bunu, finansman kararları (20 adet) ve sermaye piyasaları (18 adet) üzerine
yapılan çalışmalar takip etmektedir. Kurumsal yönetim ve finans (11 adet), yatırım bütçelemesi
ve yatırım kararları (10 adet) takip eden konulardır. Bu alanlar, geleneksel finansın teorik alanları
olarak görülebilir. Buna bağlı olarak Turizm Finansmanı alanının, geleneksel finans teorileri
eşliğinde turizm alanının incelenmesi şeklinde geliştiğini anlamak mümkündür.

Şekil 3. Turizm Finansmanı Makalelerinin Teorik Kapsamı

İncelenen makalelerin türüne göre sınıflandırılması Şekil 4’te sunulmaktadır. 119 adet çalışma
ampirik, 25 adet çalışma ise kavramsal inceleme olarak tasarlanmıştır. Turizm Finnasmanı
çalışmalarının büyük kısmı alan verisi üzerinden belli bir soruya cevap üreten çalışmalardır.
Bunun yanında, alanın yeni gelişen bir inceleme alanı olmasına da bağlı olarak kavramsal
çalışmaların da yer aldığı görülmektedir.
Makalelerin araştırma deseni itibariyle sınıflandırılması Şekil 5’de verilmektedir. Buna göre,
çalışmaların çoğu (96 adet) betimsel desene sahiptir. Bunu, açıklayıcı (34 adet) ve örnek
durum/işletme çalışması (14 adet) desenleri takip etmektedir. Bu rakamlara göre alanın daha çok
betimleyici tarzda çalışmalardan oluştuğu anlaşılmaktadır.
İncelenen makalelerin veri elde etme yolu itibariyle sınıflandırılması Şekil 6’da sunulmaktadır.
Çalışmaların çoğunda (92 adet) doküman analizi kullanılmıştır. Bunu anket tekniği (26 adet) ve
literatür tarama/kavramsal çalışma (18 adet) takip etmektedir. Görüşme (10 adet) ve kurumsal
istatistik (1 adet) ise daha az oranda kullanılan veri türleridir. Bazı çalışmalarda birden fazla veri
türü analiz edilmiştir. İki çalışmada görüşme ve doküman analizi; bir çalışmada anket ve
görüşme birlikte kullanılmıştır. Alanın daha fazla oranda sektörde üretilen doküman ve
tablolardan hareketle analizlere dayalı olduğu anlaşılmaktadır.
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Şekil 4. Araştırma Türüne Göre Sınıflandırma

Şekil 5. Turizm Finansmanı Makalelerinde Kullanılan Araştırma Desenleri

Şekil 6. Turizm Finansmanı Makalelerinde Kullanılan Veri Türleri
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Makaleler, ele aldıkları araştırma birimlerine göre değerlendirilmiştir (Tablo 3). Makalelerde ayrı
ayrı ifade edilse de konaklama işletmeleri ve otel işletmeleri ibareleri birleştirilmiştir. Aynı
şekilde konaklama ve otel işletmesi yöneticileri de birleştirilerek tek bir araştırma birimi olarak
ele alınmıştır. En fazla kullanılan araştırma birimi BİST Turizm endeksinde yer alan işletmelerdir
(47 makale). Bunu konaklama işletmeleri (40 makale), konaklama işletmesi yöneticileri (24
makale), yiyecek içecek işletmeleri (20 makale), turizm işletmeleri (13 makale) takip etmektedir.
Çalışmaların önemli bir kısmının BİST’te işlem gören işletmeleri incelemesi bu işletmelerin
verilerine ulaşma kolaylığına bağlanabilir. BİST’te işlem gören turizm işletmelerinin çoğunlukla
konaklama işletmeleri olduğu da bilinmektedir. Bu bakımdan, Turizm Finansmanı çalışmaları
büyük oranda konaklama işletmelerini incelemektedir denilebilir. Bunun yanında Turizm
Finansmanı alanında diğer turizm işletmelerinden doğrudan elde edilen verinin kullanılması da
sık karşılaşılan bir durumdur. Araştırma birimi olarak turizm endüstrisi şeklinde ifade edilen
çalışmalar turizmi sektörel olarak ele alan çalışmalardır. Farklı türde işletme yöneticilerinden
elde edilen veri de kullanılmaktadır. İmalat, inşaat ve toptan ve perakende ticaret işletmeleri gibi
diğer sektörlerden işletmeler ise turizm işletmeleri ile karşılaştırmalı çalışmalarda ele alınan
araştırma birimleridir. Bunun yanında az sayıda çalışma turizm tüketicisi, akademisyen, öğrenci
ve pay sahibi gibi aktörleri de inceleme yoluna gitmiştir.

Tablo 2. Turizm Finansmanı Makalelerinin Araştırma Birimleri İtibariyla Sınıflandırılması
Makale
Sayısı
47
40
24
20
13
5
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Araştırma Birimi
BİST Turizm Endeksi
Konaklama İşletmesi
Konaklama İşletmesi Yöneticisi
Yiyecek İçecek İşletmesi
Turizm İşletmesi
Seyahat İşletmesi
Destinasyon
Seyahat İşletmesi Yöneticisi
Turizm Endüstrisi
Havayolu İşletmesi
Eğlence İşletmesi
İmalat İşletmesi
İnşaat İşletmesi
Kripto Para Kullanıcısı
Otel Misafiri
Rekreasyon İşletmesi
Seyahat İşletmesi Çalışanı
Toptan ve Perakende Ticaret İşletmesi
Turizm Akademisyeni
Turizm Öğrencileri
Turizm Sektörü Pay Yatırımcısı
Yiyecek İçecek İşletmesi Yöneticisi
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İncelenen Toplam Makale
Sayısına Oranı
32,6
27,7
16,6
13,8
9,0
3,4
2,8
2,8
2,1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
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İncelene makalelerin sayfa sayısı itibariyle sınıflandırılması Şekil 7’de sunulmaktadır. Makaleler
7 sayfa ile 52 sayfa arasında değişik hacimlere sahipken, çoğunun 18 sayfa (20 adet) olduğu
görülmektedir.

Şekil 7. Turizm Finansmanı Makalelerinin Sayfa Sayısı Dağılımı

İncelene makalelerin kaynak sayısı itibariyle sınıflandırılması Şekil 8’de sunulmaktadır.
Makaleler 4’ten ve 158 kaynağa kadar değişik kaynak sayılarına sahipken, çoğunun 22 kaynaklı
(8 adet) olduğu görülmektedir.

Şekil 8. Turizm Finansmanı Makalelerinin Kaynak Sayısı Dağılımı

Makalelerin sayfa sayısı, kaynak sayısı miktarları ve farklı kaynak kullanım miktarları,
ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 4’te sunulmaktadır. Sayfa sayısı itibariyle Turizm
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Finansmanı makaleleri ortalama 17,10 sayfadan oluşmaktadır. Ortalama 35,12 kaynakla
üretilmektedir. Kullanılan kaynak türleri ele alındığında en fazla oranda yine makalelere atıf
yapıldığı (makale başına 21,5), bunu kitap atıflarının takip ettiği (makale başına 7,96)
görülmektedir. İnternet sayfalarına atıf, tezlere atıf ve diğer kaynaklara (working papers,
bildiriler, vb.) atıf göreli olarak daha düşük düzeydedir.

Tablo 3. Turizm Finansmanı Makalelerinin Sayfa ve Kaynak Sayısı Dağılımları
N

Minimum

Maksimum

A.O.

Std. Sapma

Sayfa Sayısı

144

7

52

17,10

6,060

Kaynak Sayısı

144

4

164

35,12

22,594

Makale

144

0

130

21,50

17,780

Kitap

144

0

66

7,96

7,550

Tez

144

0

12

1,35

2,047

İnternet Sayfası

144

0

48

2,94

5,123

Diğer

144

0

19

1,58

2,422

Makalelerin kullanılan analiz türüne göre sınıflandırılması Şekil 9’da sunulmaktadır. Buna göre
en fazla oranda kullanılan analiz türü istatistiksel analizlerdir (63 adet). Bu kapsamda özellikle
regresyon ve korelasyon analizlerinin sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Yine, Kruskal Wallis
testi, Kolmogorov Smirnov testi, Mann Whitney U testi, Ki-kare testi gibi testlerin de kullanıldığı
görülmüştür.

Şekil 9. Turizm Finansmanı Makalelerinin Analiz Türü İtibariyle Dağılımı
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İkinci en fazla kullanılan analiz türü ekonometrik analizlerdir (34 adet). Bu kapsamda da birim
kök testi, eşbütünleşme testi, nedensellik testleri gibi analiz türlerinin kullanıldığı görülmektedir.
Üçüncü en fazla kullanılan analiz türü mali tablolar analizidir (27 adet). Bu kapsamda özellikle
oran analizlerinin sıklıkla kullanıldığı, bunun yanında trend analizi, fon akım analizi, dikey
analiz gibi teknikler kullanılmıştır. 23 adet çalışmada herhangi bir veri analizi yapılmadığı
görülmüştür. Yine çok kriterli karar verme yöntemleri (16 adet) kapsamında AHS, TOPSIS,
VIKOR gibi tekniklerin kullanıldığı anlaşılmıştır. Finansal başarısızlık analizleri kapsamında (14
adet) Altman Z, ARAS, BEAVER türü analizler kullanılmıştır. Belli sayıda (12 adet) araştırmada
nitel veri analizi kapsamında içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Bu çalışmalar
çoğunlukla veri elde etme tekniği olarak da görüşme tekniğinin kullanıldığı çalışmalardır. Diğer
kapsamında ele alınan çalışmalarda (10 adet) ekonomik kar yöntemi, kümülatif anormal getiriler
yöntemi, müşteri karlılık analizi gibi daha performansa dönük çeşitli teknikler sınıflandırılmıştır.
Finansal analizler (8 adet) kapsamında net akım oranları, indirgenmiş nakit akımı, kaldıraç
analizi gibi teknikler kullanılmıştır. Etkinlik ölçüm analizleri kapsamında (5 adet) veri zarflama,
Malmquist tekniği uygulamaları kullanılmıştır. Bir çalışmada da stratejik analiz olarak
sınıflandırılan SWOT analizi kullanılmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Türkiye’de turizm finansmanı alanının gelişmekte olan bir bilimsel inceleme alanı olarak mevcut
durumunu anlamak amacıyla yürütülen bu çalışma bir teorik alanın gelişim aşamaları hakkında
önemli fikirler vermektedir. Turizm gibi disiplinler arası bir inceleme alanının, farklı disiplinlerin
incelediği kısmının zamanla birer teorik alan olarak geliştiği görülmektedir. Turizm
işletmelerinde yönetim, pazarlama gibi alanlar yanında turizm finansmanı alanı da finans
teorileri temelinde şekillenerek kendine has bir kapsamda uygulama zemini bularak
gelişmektedir.
Turizm ve finans sektörünün bir ülkenin gelişimi için çok önemli iki ayrı alan olarak ele alındığı
(Tang vd., 2019) ve iki alandaki gelişmenin ülke kalkınmasında önemli etkileri olduğu
söylenebilir. Bunun yanında, farklı turizm işletmeleri veya çekicilikleri için finansal kararlarda
verimlilik ve finansal performansın artırılması konusunda değişik örnekler söz konusudur
(Eagles, 2013). Bunun da ötesinde turizm ile ampirik finans ve finansal ekonometri arasındaki
yakın bağa odaklanan ve bu alanlardaki metotların da birbirine uyarlanabileceğini ifade eden
çalışmalar bulunmaktadır (McAleer, 2015). İki teorik alanın ilişkisinin de ötesinde bugün
finansman bilgisinin turizm endüstrisine uyarlanması şeklinde ortaya çıkan ve adım adım
gelişen bir turizm finansmanı inceleme alanından bahsedilebilir. Türkiye’de ise turizm
finansmanı alanındaki gelişmelerin kapsamı hem turizm endüstrisinin finansal yetkinliğine
teorik destek sunulması anlamında hem de finans alanının birikiminden istifade edilmesi adına
önemli bir inceleme konusudur.
Türkçe yayınlanan makaleler analiz edildiğinde turizm finansmanı alanında yerli literatürün
belli bir gelişme hızına ulaştığı anlaşılmaktadır. Özellikle son beş-altı yıldır önemli bir ivme
kazandığı görülmektedir. Bu yayın seyrine turizm dergilerinin büyük katkısı olmuştur. En fazla
yayın yapılan mecralar Türkiye’de sadece turizm alanına özgü makalelerin yayınlandığı
mecralardır.
Alanda yayınlanan makalelerin büyük kısmı ortak yazarlıdır. Ancak, makalelerin büyük
kısmının üretiminde belli araştırmacıların yer aldığı görüldüğünden, alanın gelişiminde belli
bazı yazarların büyük katkısı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum da bizi henüz yeterli sayıda
araştırmacının turizm finansmanı alanına yönelmediğini düşündürmektedir.
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İncelenen konular itibariyle kısıtlı bir çeşitliliğe şahit olunmaktadır. Çalışmaların büyük kısmı
Finansal analiz ve oranları (44 adet, %30,5), Finansman kararları (20 adet, %13,8) ve Sermaye
piyasaları (18 adet, %12,5) üzerine yapılmıştır. Bu durum işletmelerin yönetiminde finansal
seçenekler yanında sermaye piyasalarının analizine odaklanıldığını, bunun yanında tüketici
finansmanı gibi alanların ise dikkatte alınmadığını göstermektedir.
Çalışmaların önemli kısmı ampiriktir. Desen itibariyle betimsel bir tarzı benimseyen çalışma
sayısı daha fazladır. Hakim veri elde etme yolu da doküman analizidir. Bu, durum alanı
çalışanların alan verisine bağlı olarak sektörel gerçekleşmelere odaklandığını ama bu alan
verisini betimsel bir tarzda kullandığını, dolayısıyla turizm alanında olan gerçekleşmelerin
tanımlanmaya çalışıldığını düşündürmektedir. Kullanılan alan verisi büyük oranda yayınlanan
rapor, istatistik ve gerçekleşme verileridir. Alanda tanımlamanın ötesine geçerek açıklayıcı ve
keşifsel tarzda yaklaşım sergileyen araştırmalara ihtiyaç olduğu ortadadır.
Ele alınan araştırma birimleri itibariyle de ciddi bir sınırlılık söz konusudur. Çalışmaların büyük
kısmına konaklama işletmelerinin ele alındığına şahit olunmaktadır. BİST turizm indeksinde yer
alan işletmeler yoğun olarak incelenmiştir. Bu işletmelerin çoğu konaklama işletmesidir. Bu
bakımdan, turizm finansmanı inceleme alanının tur operatörü, seyahat işletmeleri ve bunların da
dışında rekreasyon işletmeleri, farklı türde restoranlar vb. işletmeleri de anlamaya olanak
sağlayacak şekilde genişlemesi beklenebilir.
Alanda üretilen eserlerin kullandığı analiz türlerinde ilk sırada istatistik analizlerin gelmektedir.
Ancak finansman alanında ekonometrik analizler gibi çeşitli analizlerin kullanımı da söz
konusudur. Bu anlamda, finans alanının kullandığı metot çeşitliliğinin turizm finansmanı
alanında da yaygınlaşması beklenebilir.
Bu çalışmada turizm finansmanı alanı yalnızca yerli makaleler üzerinden analiz edilmektedir. Bu
durum ele alınan eser sayısı itibariyle bir kısıtlılık ortaya çıkarmaktadır. Bu kısıtı aşmak adına
turizm finansmanı alanında yayınlanan uluslararası eserlerin özellikle makalelerin incelenmesi
ile evrensel ölçekte alanın gelişimi tespit edilebilir. Uluslararası literatürle yerli literatür
kıyaslanarak etkileşim analiz edilebilir. Turizm finansmanı alanında sayılan değişik alt inceleme
alanlarının detaylı analizi yapılabilir. Turizmde yatırım finansmanı, tüketici finansmanı gibi
konularda yapılacak çalışmalarla turizm finansmanı yaklaşım ve kapsamı geliştirilebilir.
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Öz
Gelecek nesillere aktarılan kültür temelli değerler somut olmayan kültürel miras olarak ifade
edilmektedir. Kültürel mirasın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için ulusal girişimlerin yanı sıra,
UNESCO çatısı altında koruma, tanıtım ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Karagöz oyunu da
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde bulunan bir kültürel değerdir. Karagöz gölge
oyununu izleyen ve kukla atölyesinde kukla yapımına katılan bireyler kültür sanat içerikli bir aktiviteyi
deneyimlemektedir. Araştırmanın amacı, somut olmayan kültürel miras örneği olan Karagöz oyununu
izleme ve kukla yapma deneyimini yaşayan ziyaretçilerin, bu aktiviteye zaman ayırma nedenleri,
öncesindeki beklentileri ve aktivite sonrası psikolojik durumlarını tespit etmektir. Bu çerçevede
öncelikle kavramsal olarak kültürel miras, turizm, sanat ve terapi konuları incelenmiş ve Bursa Karagöz
müzesi ziyaretçileriyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçilerin, Karagöz oyununu
izleme ve kukla yapma aktivitesinin terapötik etkileri konusundaki görüşleri nitel araştırma yöntemleri
ile incelenmiştir. Araştırma bulguları kültürel miras temalı bir ziyaret noktası olan Karagöz müzesini
ziyaret etmenin ve burada gerçekleştirilen kültür ve sanat temalı aktivitelerin hem çocuklar hem de
yetişkinler üzerinde terapi etkisi oluşturduğuna işaret etmektedir. Katılımcılar bu turistik aktivitenin,
hafızada kalan, düşündüren, gündelik hayattan uzaklaştıran, olumsuz ya da durgun ruh halini
pozitifleştirerek motivasyon yükselten bir etkisi olduğu belirtmiştir.
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Abstract
Culture-based values transferred to future generations are expressed as intangible cultural heritage. In
addition to national initiatives to ensure the sustainability of cultural heritage, UNESCO carries out
conservation, promotion and development studies. Karagöz play is also a cultural value in the UNESCO
Intangible Cultural Heritage List. Individuals who watch the Karagöz shadow play and participate in
puppet making in the puppet workshop experience an activity with a cultural and artistic content. The
aim of the research is to determine the reasons for the visitors, who have the experience of watching the
Karagöz play and making puppets, which is an example of intangible cultural heritage, the reasons for
spending time for this activity, their expectations before and their psychological state after the activity.
In this context, first of all, cultural heritage, tourism, art and therapy subjects were examined
conceptually and in-depth interviews were held with Bursa Karagöz museum visitors. The views of the
visitors on the therapeutic effects of watching the Karagöz play and making puppetry were examined
with qualitative research methods. Research findings indicate that visiting the Karagöz museum, which
is a cultural heritage-themed visiting point, and the cultural and art-themed activities held here have a
therapeutic effect on both children and adults. Participants stated that this touristic activity has an effect
that stays in memory, makes one think, removes it from daily life, and increases motivation by making
negative or stagnant moods positive.
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Teknolojinin hayatın her alanına girmesi ve bununla birlikte kent yaşam kültürünün de değişmesi
neticesinde geçmişteki bazı değerlerimiz unutulabilmektedir (Oğuz, 2009). Bu değerlerin korunması ve
gelecek kuşaklara aktarılması için turistik ürün olarak incelenmesi, olumlu etkileri olabilecek bir
alternatiftir. Ziyaretçilerine özgün deneyimler kazandıran somut olmayan kültürel miras temalı turistik
aktiviteler ya da mekanların sürdürülebilirliği bu noktada en önemli faktördür. 1973 yılından
günümüze, dünyanın her yerindeki somut olmayan kültürel miras değerlerini koruma anlayışı
UNESCO çatısı altında sürdürülmektedir. Kültürel miras değerleri, özgün deneyimler sunan birer tur
teması olurken, bir yandan da turistler üzerinde çeşitli psikolojik ve sosyolojik etkiler bırakmaktadır.
Sosyolojik etkiler kültür uyuşmazlığı, kültür çatışması, kültürlenme şeklinde olabilmektedir. Kültürel
miras temalı ziyaretlerin turistler üzerindeki psikolojik etkileri kapsamındaki bir konu olan terapötik
etkisi ise literatürde çok fazla incelenmemiş bir konudur. Araştırma kapsamında öncelikle somut
olmayan kültürel miras kavramının terapi ile ilişkisi irdelenmiştir. Kukla sanatı ve renk terapisine de
değinilerek konu detaylandırılmış ve müze ziyaretçileriyle yapılan derinlemesine görüşmelerden elde
edilen bulgular, literatürle ilişkilendirilerek sunulmuştur. Araştırma, somut olmayan kültürel miras
temalı ziyaret noktalarının, turistler üzerinde daha önce ölçülmemiş olan terapötik etkisini incelemesi
nedeniyle önemlidir.
Terapötik süreç, terapötik etki her ne kadar psikoterapide merkezde olan bir terim olsa da sanat
terapisinde de bireyin sağaltımında merkezde zaman zaman da periferiğinde olabilir. Sanat terapisi,
psikoterapinin alt dallarından birisidir. Terapi; Yunanca ‘therapeuein’, ‘iyileşmek ya da iyileştirmek’
anlamlarını taşır. Terapiye tam anlamıyla ‘ruh iyileştirmesi’ de denilebilir (Sayar, 2014: 27). Sanat ise
insan var olduğundan bu yana bir tür kendini dışa vurma aracı olmuştur. Sanat terapisinde bir diğer
önemli kavram da zaten dışavurumdur. Bu sebeple kültürel miras değerleri bireyin özünü, köklerini,
ata ruhlarını, geleneksel ve yerel pratiklerini yansıttığından oldukça kıymetlidir. Goethe, yerel
olursanız evrensel olursunuz sözü ile tam da bu düşünceyi açıklamaktadır. Bu sebeple sanat terapisi
pratikleriyle yerel, kültürel pratiklerin birlikteliği zaman ve mekan bakımından oldukça önemli
olmaktadır. Sanat terapisinde kukla kullanımı da Jungian çalışmalarda oldukça önemlidir. Jungun
Arketip çalışmalarına ve bireylerin farklı maskeler ile yaşamlarını idame ettirdikleri düşüncesini
kanıtlar niteliktedir. Ayrıca oyun terapisinde pedagoglar ve çocuk gelişimcilerin de sıklıkla
faydalandığı bir tekniktir.
Kukla, bir kültür hakkında bilgi edinilmesini sağlayan görsel ve işitsel bir materyaldir. Sadece bir
oyuncak olmayıp, ait olduğu kültüre dair sosyolojik değerleri, hatta gündelik hayata dair detayları
geçmişten günümüze taşıyabilen bir sanat unsurudur. Kuklayı bir bilgi aracı olarak değerlendirerek,
kültürel bilgileri toplumsallaştırmak mümkün olabilmektedir (Anameriç, 2016). Karagöz gölge oyunu
da kültür ve bilgi aktarımı sağlayabilen bir sanat aktivitesidir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, somut
olmayan kültürel miras temalı bu aktivitenin, ziyaretçiler üzerinde terapi etkisi oluşturup
oluşturmadığını ayrıntılarıyla tespit etmektir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Somut Olmayan Kültürel Miras ve Turizm
Somut olmayan kültürel miras terimi, 1970’li yıllarda alanda çalışan araştırmacılar tarafından bilimsel
bir disiplin olmayıp, kültürel miras koruma programı adı olarak değerlendirilmiştir (Oğuz, 2013: 6). Bu
terim, ‘folklor’, ‘sözlü miras’, geleneksel kültür’, ‘yaşam tarzı’, ’etnografik kültür’, ‘toplum temelli
kültür’, ‘görenek’, ‘popüler kültür’ gibi terimlerin kültürel miras koruma konulu çalışmalarda
kullanılmasından doğan karmaşık sebebiyle tercih edilmiştir (Karin, 2004: 67). Somut olmayan kültürel
miras, UNESCO’nun 17 Ekim 2003 tarihli 32. Genel Konferansı’nda “toplulukların, grupların ve kimi
durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller,
anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar” şeklinde
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tanımlanmıştır. Kuşaktan kuşağa aktarım sürecinde, sosyal çevre, doğa ve tarihle etkileşim kurarak
yeniden yaratılır ve bu durum, somut olmayan kültürel mirasa devamlılık kazandırır. Kültürel çeşitlilik
ve insanın bu süreçteki yaratıcılık katkısı, miras sürdürülebilirliği için önemli etkenlerdendir. Somut
olmayan kültürel miras; a) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille
birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar; b) gösteri sanatları; c) toplumsal uygulamalar, ritüeller ve
şölenler; d) doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar; e) el sanatları geleneği unsurları kapsamında
değerlendirilmektedir (UNESCO, 2003: 2).
UNESCO’nun 32. Genel Konferansı’nda kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi, toplumların kimliğini oluşturan kültürel değerlerini koruyup, gelecek nesillere
taşıyabilmenin nasıl mümkün olabileceğini açıklayan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile ulusal değerler
ile uluslararası, yani tüm insanlığın ortak mirası sayılabilecek değerlerin sürdürülebilirliğini sağlamak
amaçlanmıştır. Türkiye de 2006 yılı itibariyle sözleşmeye dahil olmuş ve somut olmayan kültürel miras
temelli değerleri, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir. Karagöz Oyunu
da 2009 yılında bu listeye dahil edilen bir kültürel mirastır (www.unesco.org.tr). Unesco Somut
Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde Türkiye’den 16 unsur bulunmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, 2021): ‘Meddahlık (2008)’,‘Mevlevi Sema Töreni (2008)’,
‘Aşıklık Geleneği (2009)’, ‘Karagöz (2009)’, ‘Nevruz (2009)’, ‘Geleneksel Sohbet Toplantıları (2010)’,
‘Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)’, ‘Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010)’, ‘Tören Keşkeği Geleneği
(2011)’, ‘Mesir Macunu Festivali (2012)’, ‘Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği (2013)’, ‘Ebru: Türk Kağıt
Süsleme Sanatı (2014)’, ‘Geleneksel Çini Ustalığı (2016)’, ‘İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü:
Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka (2016)’, ‘Bahar Kutlaması: Hıdrellez (2017)’ ve ‘Dede Korkut: Destan,
Masal ve Müzik (2018).

Kukla Terapisi
Geçmişten günümüze eğlence, oyun ihtiyaçları pek çok uygarlıkta kendini göstermiştir. Oyun,
çocuklarda doğal bir süreçte kendini gösterir. Landreth’e göre oyun, çocuklar için doğal bir iletişim
dilidir. Çocuk oyunla kendini ifade eder ve bunu sembolik bir dille yapar (Landreth, 2012). Çocuklarda
ilk andan itibaren sembolik bir iletişim dili oluşturan oyun, yetişkinler için de kendini gerçekleştirme,
çocukluğuna temas etme ve anıları ile bağ kurma aracı olmuştur. Bazen de oyun, yetişkinlerin akışta
kalarak anda ve sadece boş vaktini geçirdiği bir uğraş olmuştur.
Oyun, terapide ilk kez Hugg-Hellmuth tarafından kullanılmıştır (Knell, 1993). Oyunun yüksek sağaltım
ve bilinçdışı tecrübelere, tıravmalara temas ettiği düşüncesinden hareketle, terapötik süreçlerde de
oyun hem çocuklar hem de yetişkinler için kullanılmıştır. Çocuklarda oyunla terapi tekniğini Freud’un
kızı Anna Freud geliştirmiştir. Psikanalitik yaklaşımın öncü isimlerinden Klein (1955) minyatür
oyuncakların kullanımı ile ilgili teknik de geliştirmiştir. Klein, minyatür oyuncakları kutulara ayırarak
çocuklara hem seçim şansı sunmuş hem de minyatür oyuncaklarla oyun terapisi gerçekleştirmiştir.
Ardından Margareth Lowenfeld, “Dünya Tekniği” adını vererek kum ve su tepsisi, ile küçük minyatür
oyuncakları kullanılmıştır. Çocuk, kum tepsisine minyatür oyuncakları dilediği gibi yerleştirerek; bilinç
dışı deneyimlerini dışa vurur (Nash ve Schaefer, 2011).
Bu noktadan hareketle, maket, minyatür idoller, oyuncaklar ve kuklaların -Karagöz-Hacivat örneği
minyatür insan olarak değerlendirilebilir- terapötik süreci hızlandırması, bilinçaltına temas etmede
yüksek dışavurum sağlaması oldukça olasıdır. Kalff, çocukların kum çalışmalarının Jung’un değindiği
içsel psişik süreçleri yansıttığını düşünmüştür. Teknik, “Kum Terapisi” adını almıştır (Kalff, 2003).
Oyun ve kum terapisi bağıntısında zamanla aileler ve çocukların eşlikli çalışmalarını içeren teknikler
ortaya çıkmıştır. Theraplay bunlardan bir tanesidir. Theraplay, bir çeşit oyun terapisi yöntemidir. Bu
teknikte aile de (anne ya da baba) çocukla beraber (eşlikli) oyun terapisine dahil olur. Theraplay’in
amacı aile ve çocuk arasındaki bağları güçlendirmektir (Booth ve Jernberg, 2014). Karagöz ve Hacivat
oyununun da theraplay özelliği vardır denebilir. Eğer izleme amaçlı Karagöz Hacivat oyununa
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gidiliyorsa, ebeveynlerle katılım sağlanabilir. Karagöz Müzesi boş zaman etkinliği olarak yapılan kukla
çalışmalarına da çocuklar ebeveynleriyle katılım göstermektedirler. Ayrıca Karagöz ve Hacivat da bir
tür oyun türüdür “Gölge Oyunu” aslında Mısır’dan alınarak Anadolu’ya gelen, gece ve özellikle
karanlık ortamda perdenin arkasından ışık yakılarak yerel karakterlerin ve erk hayvanlarının perdenin
arkasından kuklalar aracılığıyla müzik ya da ritim eşliğinde yansıtılarak hareket ettirilmesinden oluşan
bir tür oyundur. Hem tiyatroda hem dansta hem de edebiyatta yer almaktadır. Yerel inanışlar, yerel
karakterler, yerel kostümler, lakaplar ve yerel ağız ile birlikte yerel edebi ifadelerin net bir şekilde
gözlemlenebileceği bir oyun türüdür. Coğrafi koşulun her daim kültürü ve sanatı etkilediği
düşüncesinden hareketle; Karagöz ve Hacivat ve diğer karakterleriyle beraber tüm oyunlar yerel
insanının ruh halini, coğrafyasını ve tüm pratiklerini yansıtmaktadır.
Antik dönem odeon ve tiyatrolarından, günümüz sayısız mekanlarında kendini gösteren dışavurum
hali aslında hem bir eleştiri hem de bir sağaltım biçimi olmuştur. Bireyler kendilerini çeşitli yöntemlerle
sağaltabilirler. Bir şeyle uğraşma, vakit geçirme, ilgilenme ve pratik yapma ilk akla gelenlerdir. Bu
yöntemler; akış, dışavurum, bilinçaltı, uğraş terapisi ve drama kavramlarını da beraberinde getirir.
Kuklalarda tarih boyunca, oyun ve eğlence ihtiyacının içinde hem eleştirel hem de kültürel
repertuarların dışavurumu noktasında yer almış yerel sanat pratikleri arasına girer. Sanatçılar
geçmişten günümüze kuklalarını, senaryosu, kostümü, hikaye ve kurgusu, seslendirmesi, dramaturjisi
ve karakter belirlemesiyle tek başına oluşturarak sunmuştur.
Kuklalar psikoloji alanında tanı koyma ve terapide kullanılmaktadır. Kuklanın terapide kullanımı ile
ilgili kısıtlı araştırmalar yapılmıştır. Kuklalar, temelde çocuğun ve yetişkinin hayatındaki önemli kişiler
hakkında bilgi verir. Kukla yoluyla önemli kişiler hakkındaki duygu, düşünce ve fanteziler ortaya
çıkmaktadır. Kukla, önemli bulduğu kişi ve gerçek kişi olmadığından; çocuk ve yetişkin çok rahatlıkla
duygularını, şiddetini, tavır ve davranışıyla ilgili ipuçlarını kukla ile yansıtabilir. Bu yansıtma sebebiyle
çocuk ya da birey sorgulanmaz ya da yargılanmaz. Bu sebeple kukla, duyguları daha rahat ifade etme
aracı olanak kullanılır (Bromfiled, 1994). Kukla, psikoterapide ilk ve kapsamlı şekilde 1935’li yıllarda
Bender ve Waltman tarafından kullanılmıştır. İkiliye göre, Kukla oyununda, asıl terapötik süreç oyun
sonrasındaki tartışma kısmında gerçekleşmektedir. Bender ve Waltman kukla atölyelerinde çocukların
kendi kuklalarını üretmelerine olanak sağlamışlardır (Bender ve Woltmann, 1936). Karagöz
Müzesi’ndeki, Karagöz ve Hacivat Kukla atölyelerinde de benzer bir durum söz konusudur. Çocukların
kendi başlarına ya da ebeveynleriyle, Karagöz ve Hacivat kuklalarını boyamaları, kurmaları ve
oynatmaları gerçekleştirilir. Kuklanın terapötik etkileri şöyle sıralanabilir: duyguları ifade etme, rolleri
yeniden deneyimleme, iletişim becerilerinin pratiğini yapma, yalnızlığa ve izolasyona yardımcı olma,
olumsuz duyguları yansıtma (Shapiro, 1995).
Tablo 1. Renklerin Sembolik Anlamları
RENKLER
SİMGELEDİĞİ ANLAMLAR
KIRMIZI
Sevgi, mücadele, kan ve ateş, tehlike, ilaçta zehirli, sıhhi tesisatta sıcak
MAVİ
İşletme düzeni, düşünce, organizasyon, sıhhi tesisatta soğuk
YEŞİL
Sakinleşme, arzu, emniyet, memnuniyet, ilk yardım, serbest geçiş
SARI
Dikkatli olma, hareket, çarpma, kayma
TURUNCU
Zenginlik, verimlilik, neşe
MOR
Huzursuzluk, mistizm, derinlik, değerlilik
ERGUVAN
Asalet, ciddiyet, egemenlik
KAHVERENGİ
Kararsızlık, ketumluk, ciddiyet, sağlamlık
PEMBE
Nezaket, tutuculuk, mecburiyet, çekingenlik
BEYAZ
Saflık, temizlik, aydınlık
SİYAH
Ciddiyet, korku, karanlık
GRİ
Tarafsızlık
Kaynak: (Frieling ve Auer, 1954: 17).
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Kukla oyunu sürecinde kullanılan renklerden yola çıkılarak, kişilerin psikolojik halleri, karakteristik
özellikleri konusunda yorum yapılabilmektedir. Dolayısıyla kültürel miras temalı bir etkinlik olan
kukla oyununun terapötik etkisini incelemek için, renklerin sembolik anlamlarından da faydalanmak
gerekmektedir. Örneğin; kahverengi, siyah, gri gibi koyu renkler belirsizlik ya da olumsuz ruh halinin
sembolü olabilirken, kırmızı renk mücadeleci bir kişiliği yansıtabilmektedir. Mavi renk düzenliliği, yeşil
renk dinginliği, sarı renk dikkatli hali, turuncu neşeli bir karakterin sembolü olabilmektedir (Frieling
ve Auer, 1954).

Karagöz Gölge Oyunu
Hacivat ve Karagöz karakterlerinin XIV. yy.’da Orhan Gazi döneminde Bursa Ulu Cami inşaatında
çalışan inşaat ustaları olduğu ve inşaat esnasındaki hicivli diyaloglarıyla ünlendikleri bilinmektedir.
Hicivli diyaloglar ile herkesi güldürüp işi aksattıkları gerekçesiyle idam edildikleri çeşitli kaynaklarda
geçen varsayımlardandır. Karagöz gölge oyunu ise Surname-i Hümayun adlı eserde geçmektedir. Bu
eser 1582’de III. Murad’ın oğlunun sünnet düğünü tasviri için İntizami tarafından kaleme alınıp,
minyatürleri de Nakkaş Osman tarafından yapılmıştır (Tecer, 1959: 1917). Komedi ve trajedi karışımı
içeriği ile müzik, dans ve şiirle de harmanlanan bir gösteri sanatı olan Karagöz gölge oyunu çeşitli
kültürlerden karakterler de içermektedir. Farklı ülkelerde de benzer gölge oyunlarını görmek
mümkündür. Karagöz oyunu, ait olduğu toplumun sosyolojik, kültürel değerlerini ve toplum
gündemine konu olan olayların diyaloglara yansıdığı bir sanat türüdür. Esasında Karagöz karakterinin
tekli sunumları ile monolog, Hacivat karakteri ve oyun içindeki diğer karakterler ile karşılıklı
konuşmaları ile diyalog gölge oyunudur.
İlgili literatür incelendiğinde, UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde de yer alan Karagöz
gölge oyununun sadece bir kukla gösterisi olmadığı, sosyo-kültürel etkileşim oluşturabilecek içerikte
bir aktivite olduğu görülmektedir. Kukla yapmak ve kukla oyunu izlemek, psikolojik tanı koyma ya da
tedavi amacıyla kullanılan bir teknik olarak da ele alınmaktadır. Somut olmayan kültürel miras örneği
olan Karagöz müzesini ziyaret etme ve buradaki aktiviteleri deneyimlemenin terapötik etkileri tespit
edilmek suretiyle, literatüre farklı bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırma verileri Bursa Karagöz Müzesi’nde kukla gösterimi sonrası, ziyaretçiler atölyede kukla
yaparken toplanmıştır. Katılımcıların deneyimleri, doğal ortama duyarlı bu şartlarda yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile yazılı ve sesli olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla bu araştırmada
araştırmacının katılımcı olarak örneklemin algılarını gözlemleyebilmesi için nitel araştırma yöntemleri
tercih edilmiştir. Somut olmayan kültürel miras temalı bir turistik aktivitenin terapötik etkisi olup
olmadığını derinlemesine keşfedebilmek için, araştırma durum çalışması desenine göre tasarlanmıştır.
Verilerin toplanabilmesi için iki adet ölçü aracı kullanılmıştır. Görüşme yapılan kişilerin demografik
bilgilerinin yer aldığı bilgi formu, diğeri ise yarı yapılandırılmış görüşme sorularıdır. Yarı
yapılandırılmış görüşme formunun geçerliliği için katılımcı teyidi ölçütü kullanılmıştır. Araştırmaya
katılan görüşmecilerin seçiminde gönüllülük esas alınmış ve sorulara samimi yanıtlar verebilmeleri için
isimlerinin gizli tutulacağı bilgisi kendileriyle paylaşılmıştır. Katılımcıların gönüllü olmaları nitel
araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirliğin sağlanması için gerekli bir koşuldur (Şimşek ve Yıldırım,
2005). Geçerlilik sağlanması adına, görüşmeler araştırmaya konu olan müze içerisinde gönüllü
ziyaretçilerle yüz yüze derinlemesine görüşme şeklinde gerçekleşmiştir. Görüşmeler 3 saat sürmüş ve
bütün katılımcıların görüşleri eşit koşullarda alınmıştır. Açık uçlu sorularla, katılımcıların araştırma
sorularına dair duygu ve düşünceleri kendi ifadeleriyle alınmaya çalışılmış, bu şekilde araştırmada iç
geçerliliği kanıtlayan ölçütler uygulanmıştır. Güvenirlik teyidi için ise, görüşme formları üniversitede
turizm rehberliği bölümünde görevli, kültürel miras alanında çalışmaları olan iki akademisyene
sunulmuş ve görüşleri alınmıştır. Bulgular kısmında katılımcıların görüşleri doğrudan aktarılmak
suretiyle, araştırma güvenirliğini sağlayan bir diğer ölçüt de uygulanmıştır. Araştırma sorularının açık
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ve anlaşılır olması niteliğine dikkat edilmiştir. Araştırmada somut olmayan bir kültürel miras konulu
turistik aktivitenin terapötik etkisini ölçmek amacıyla huni tekniği ile, yani genel sorulardan konunun
derinine inen özel sorulara geçilen altı açık uçlu soru hazırlanmıştır. Görüşmeler 02.10.2021 tarihinde
her iki araştırmacının da katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Müze içinde kukla gösterisini izleyen ve kukla
atölyesinde kukla yapım tecrübesi olan gönüllü katılımcılar araştırmaya dahil edildiğinden, amaçlı
örneklem tercih edilmiştir. Veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Veriler önceden
belirlenmiş temalara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır (Şimşek ve Yıldırım, 2006). İlk aşamada, yazılı
kayıtlar (yarı yapılandırılmış görüşme formuna alınan notlar) ile ses kayıtlarının yazıya dökümü
sonucunda ortaya çıkan bulgular araştırmacılar tarafından bağımsız olarak karşılaştırılmış ve
doğruluğu kontrol edilmiştir. Analiz süreci, görüşme dökümü formları ve yarı yapılandırılmış görüşme
formuna alınan notların birleştirilmesi ile oluşan betimsel indeks verilerinin gruplandırılması ile devam
etmiştir. Görüşme soruları tema olarak düşünülmüş ve veriler, ilgili görüşme sorusu altına
yerleştirilmiştir. Araştırmacılar bu kodlama sürecini bağımsız yaptıktan sonra sonuçları
karşılaştırmıştır. Temalar ve veriler gözden geçirilip düzenlenmiştir. Bulguların yorumlanması
sürecinde veriler görüşme soru sıralamasına bağlı kalarak sunulmuş, doğrudan alıntılar ile bulgular
desteklenmiştir. Görüşme sorularından oluşan temaların altında oluşan alt temalar ortaya çıkmıştır.

BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde, katılımcılara ilişkin demografik bilgiler ve somut olmayan kültürel miras
temalı bir turistik aktivite olan Karagöz müzesi ziyaretinin terapötik etkilerini tespit etmek amacıyla
yöneltilen sorulara verilen cevaplar temalara ayrılarak açıklanmıştır.

Katılımcılara İlişkin Demografik Bulgular
Yarı yapılandırılmış görüşme formunda demografik veriler bölümü katılımcılar tarafından
doldurulmuştur. Bu bölümde katılımcılara ilişkin yaş, cinsiyet, eğitim durumu bilgileri ve müzeyi
kaçıncı kez ziyaret ettiği bilgilerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada 19 katılımcı mevcuttur. 14
kadın 5 erkek katılımcı bulunmaktadır. 10 katılımcı 30’lu yaşlarda olup, 4 katılımcı 40’lı yaşlardadır.
Genel olarak araştırma katılımcılarının 30-50 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Eğitim durumuna
bakıldığında 12 katılımcının lisans ya da lisansüstü mezunu olması sebebiyle katılımcıların
çoğunluğunun yükseköğretimli bireyler olduğu anlaşılmaktadır. Müzeyi ziyaret sıklığı sorusuna
verilen yanıtlar incelendiğinde ise yalnızca 4 katılımcı Karagöz Müzesi’ne ilk kez geldiğini belirtmiştir.
Diğer katılımcılar çok kez bu müzeyi ziyaret etmiş, dolayısıyla araştırmaya konu olan kukla yapımı
konusunda deneyimli ve tekrar ziyaret eğilimi olan bireylerdir.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Müzeyi Ziyaret Sayıları
Katılımcı Kodu

Yaş

Cinsiyet

Eğitim Durumu

Müzeyi Ziyaret sayısı

K/42

42

Kadın

Lisans

12

K/18
K/27
E/38
K/26
K/45
E/32
E/35
K/37
K/37
K/33
K/33
K/37
K/43
K/35
E/56
E/41
K/38
K/39

18
27
38
26
45
32
35
37
37
33
33
37
43
35
56
41
38
39

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

Lise
Üniversite
Önlisans
Lise
Lise
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans K/
Ortaokul
Lisans
Ortaokul
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Ortaokul
Lisans

1
3
3
3
10
2
6
5
3
1
2
1
1
2
4
17
2
3
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Müzeyi Ziyaret Sebebi /Motivasyonu ile İlgili Bulgular
Katılımcılara yöneltilen ilk soru ‘Müzeye gelme sebebiniz nedir?’ olmuştur. 6 katılımcı eğlence amacıyla
geldiğini, 4 katılımcı merak sebebiyle, 3 katılımcı çocuğunun eğitimi için,3 katılımcı çocuğuna kültürel
bir deneyim kazandırmak için, 3 katılımcı da boş vakit değerlendirmesi için geldiğini ifade etmiştir.
Katılımcıların müzeyi ziyaret sebeplerine ilişkin görüşleri şu şekildedir:
E /41 “Çocuğumun eğitimi ve anılarımızın canlandırılması için geldik. Kültürümüzü yaşatmak ve
çocuğuma bunu öğretmek istiyorum. Bizim çocukluğumuzda daha çok kültürel aktivite vardı sanki.
Şimdilerde bu müze gibi yerler ya da kitaplar ile bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Her şey ödev okul
değil, iyi insan olmaları için bu değerleri de bilmeleri lazım 17. gelişimizdir biz hafta sonlarını böyle
değerlendiriyoruz, iyi oluyor.”
K/37C “Biz artık sadece çocuğumuz için değil kendimiz için de geliyoruz, eğlenceli ve eğitsel aktiviteler
yapmak için geldik. Çocuğum mutlu oluyor eğleniyor evet. Ama inanın bana da iyi geliyor. Ben de
burada eğleniyorum kafa boşaltıyorum. Gündelik sıkıntılarımı falan unutup çıkıyorum. Çünkü kukla
yapıyoruz burada. Bu el uğraşı gibi tabi odaklanmak gerekiyor. El işi gibi bana iyi geliyor.”
K/35 “Çocukların kültürlenmesini sağlamak için geldim. Kukla gösterisindeki diyaloglar iyi insan nasıl
olunur içerikli mesajlar veriyor çocuklara. Bunu geleneksel bir oyun gösterisi ile öğrenmesini, anısı
olmasını seviyorum. Burada öğrendiğini unutmuyor. Sonra geçiyor hayal gücünü kullanarak kukla
yapıyor ve onları konuşturuyorlar arkadaşlarıyla. Ben de oynuyorum çocuğumla katılıyorum
oyununa.”
Katılımcıların müzeyi ziyaret sebebi ağırlıklı olarak eğlence ve eğitsel aktiviteyi bir arada
deneyimlemektir. Katılımcılar kültürel geçmişi olan kukla oyunu ve yapımı aktivitesi ile hem
çocuklarının mutlu olacağını hem de doğru bilgiler edineceğini ön görmekte ve bu durum müzeyi
ziyaret etmelerine sebebiyet vermektedir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için iyi hissettiren bir boş
zaman aktivitesi olarak değerlendirilmektedir İyi hissetmenin yanı sıra çocuklarının müze ziyareti
esnasında öğrendiklerini unutmadığı ifade edilmiştir.

Hacivat ve Karagöz ile İlgili Bulgular
Katılımcılara ‘Hacivat ve Karagöz deyince aklınıza gelen şeyler nelerdir?’ sorusu yöneltilmiştir. Bu
soruyla araştırma konusu olan Hacivat Karagöz kukla oyunun, katılımcıların zihnindeki yeri, algısı
tespit edilmeye çalışılmıştır. 5 katılımcı gölge oyunu ve kukla cevabını vermiştir. 5 katılımcı aklına
mizah ya da komedi ile ilgili şeyler geldiğini belirtmiştir. 5 katılımcı Hacivat ve Karagöz’ün kendilerine
Bursa şehrini hatırlattığını belirtmiştir. 2 katılımcı eğlence cevabını vermiştir. 1 katılımcı Hacivat ve
Karagöz’ün kendisine hayal dünyasının gerçeklerle yüzleşmesini hatırlattığını belirtmiştir. 1 katılımcı
Hacivat ve Karagöz dendiğinde, eski okul anılarını, 1 katılımcı da tarihi olayları hatırladığını
belirtmiştir. Genel olarak kısa yanıtlar alınmıştır. Hacivat ve Karagöz deyince akla gelen şeyler
konusundaki görüşler şu şekildedir:
E/56 “Mizah gelir aklıma Hacivat Karagözü hatırlayınca. Hicivli diyaloglar ile hem güldürür hem
düşündürür bizi. Öğretici, eğitici bir mizah”.
K/33 “Bursa’yı anımsatır bana. Burayla özdeşleşmiştir.”
K/37C “Eğlence ve dostluk gelir aklıma. İşte bu yüzden burayı ziyaret ediyorum. Çocuğum bu değerleri
doğal bir ortamda öğrenmeli”.
Hacivat ve Karagöz konusundaki bilgi düzeyi ve algı hususunun ölçülmeye çalışıldığı bu soruya gelen
cevaplar incelendiğinde, genel olarak komedi ve eğlenceyi çağrıştırdığı görülmektedir. Aynı zamanda
Bursa şehri ile özdeşleşmiş bir kültürel değer olarak da algılanmaktadır.
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Kukla Gösterilerinin Katılımcıların Ruh Haline Etkileri Konusunda Bulgular
Araştırmacılar, katılımcılar ile birlikte kukla gösterisine izleyici olarak katılmıştır. Kukla gösterisi
bittiğinde, katılımcılara “İzlediğiniz kukla gösterisiyle ilgili neler söylemek istersiniz. Ruh halinize
etkisi oldu mu ?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruyla araştırmanın asıl amacı olan, somut olmayan
kültürel miras temalı bir aktivitenin ziyaretçiler nezdindeki terapötik etkisi tespit edilmek
amaçlanmıştır. 8 katılımcı eğlendiğini ifade etmiştir. 3 katılımcı motivasyonunun yükseldiğini
belirtmiştir. 8 katılımcı mutlu olduğunu, güldüklerini belirtmiştir. 3 katılımcı düşündürücü mesajlar
verildiğini belirtmiştir. 2 katılımcı eski zamanları hatırlattığını ve yaşamlarının eski günlerini
özlediklerini belirtmiştir. Yalnızca 1 katılımcı ruh haline bir etkisi olmadığını ama eğlendiğini
belirtmiştir. Kukla gösterisinin katılımcıların ruh haline etkisi konusundaki görüşler şu şekildedir:
K/27 “Kendimi sorgulamamı sağladı, bizlere ders veriyor gösteri. Gerçekten düşünüp kendimde yanlış
bulduğum, bundan sonra böyle yapamayayım dediğim şeyler var. Herkesin en az bir kere izlemesini
tavsiye ediyorum böyle bir gösteriyi”.
K/42 “Çocuğun hayal gücünü geliştirdiğini düşünüyoruz bu gösterinin. Buradan çıktığımızda anlatıyor
da anlatıyor günlerce. Heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor tabi”.
E/32 “Hayvan taklitleri çok hoşuma gitti, güldüm. Çok güzeldi. Valla modu değişiyor tabi insanın
pozitif hissediyorum”
E/43 “Çok verimli olduğunu düşünüyorum hem güldük hem çocukların kendini doğruluk açısından
sorgulamasını sağlayan anektodlar vardı gösteride. Çok beğendim”.
E/56 “Tabi ki de oldu, mutlu olduk, güldük. Çocukları hem eğlendirdi hem de ahlak vs. konularında
akılda kalıcı mesajlar verildi”.
K/33B “Çok güzel zaman geçirdik sadece çocuklar değil ben de mutlu oldum tahmin etmezdim”.
E /41 “Kesinlikle günlük hayattan uzaklaştırdı ve ders veriyor. Kukla gösterisindeki diyaloglar
düşündürücü mesajlar veriyor hayata dair”.
K/39 “Müze ziyareti sonrasında açıkçası motive oldum ve eğlendim”.
K/38 “Eğlenceli zaman geçirdim iyi ki gelmişim, motive etti beni ihtiyacım varmış”.
Katılımcıların yanıtlarından müze ziyaretleri esnasındaki deneyimlerinin yüzeysel bir eğlenceden
ibaret olmadığı görülmektedir. Kukla gösterisi ve kukla yapım deneyiminin hafızada kalan,
düşündüren, gündelik hayattan uzaklaştıran, olumsuz ya da durgun ruh halini pozitifleştirerek
motivasyon yükselten bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Çocukların hayal gücünü geliştirmekte ve
onları iyi insan olmaya sevk etmektedir. Yetişkinlerin de kendini sorgulayıp iyi insan olmaya yöneltme
etkisi olduğu katılımcıların yorumlarında ifade edilmiştir. Kültürel temalı bir aktivite olan Karagöz
müzesi ziyaretinin, sadece geçmişten günümüze taşınan bir değer ziyareti olmayıp, kişilerde psikolojik
olarak terapi etkisi gösteren bir etkinlik olduğu anlaşılmaktadır.

Katılımcıların Kukla Yaparken Seçtikleri Renkler ve Sebepleri ile ilgili Bulgular
Kukla gösterisi sonrası katılımcılar kukla yapım atölyesine geçmiştir ve oradaki malzemeler ile
kendileri kukla yapmıştır. Katılımcılara “Kukla yaparken seçtiğiniz renkler nelerdir ve neden o renkleri
seçtiniz ?” sorusu yöneltildiğinde, 11 katılımcının yeşil, 9 katılımcının ise kırmızı rengini kullandığı
tespit edilmiştir. Sadece kırmızı renkte kukla yapan kişi sayısı 2’dir. 2 kişi de sadece yeşil renk
kullanmıştır. 7 kişi mavi, 6 kişi sarı renk kullanmıştır. 4 kişi siyah renk de kullanmıştır. 5 kişi kukla
yapımında beyaz ya da ten rengi de kullanmıştır. 2 kişi mor, 2 kişi de pembe rengini kullanmıştır. 1 kişi
siyah beyaz kukla yapmış, 1 kişi de sadece siyah renkli kukla yapmayı tercih etmiştir. 6 katılımcı
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rengarenk kuklalar yaparken, 7 kişi 2 farklı renk kullanmıştır. 6 kişi de tek renk kullanmıştır. Kukla
yapılan renkler ile ilgili görüşler şu şekildedir:
K/38 “Canlı renkleri tercih ettim, kırmızı, mavi, sarı, yeşil renkleri kullandım. Canlı ve renkli olsun diye
öyle yaptım”.
E /41 “Mavi ve sarı renkler kullandım. Parlak renkler olmalı dikkat çeksin diye düşündüm”.
K/35 “Yeşil ve kırmızı bir kukla yaptım. Gölge oyununda daha önce sanki bu renklerde kukla gördüm
onun için önce bu renklerde yapmayı denedim. Sonra bir de mavi ve pembe kukla yaptım.”
K/18 “Siyah, canlı renk olduğunu düşünüyorum”.
Katılımcıların kukla yaparken seçtiği renkler incelendiğinde, en çok yeşil ve kırmızı renklerin
kullanıldığı görülmektedir. 11 katılımcı yeşil renk kullanmıştır. Katılımcılar kukla gösterisi esnasında
görülen renklerden de esinlenmiş olabilir. Ancak yeşil rengin sakin bir ruh halini yansıttığı göz önünde
bulundurarak, bu kültürel aktivitenin ziyaretçiler üzerindeki terapötik etkisinin olduğu tespitinin,
kukla gösterilerinin katılımcıların ruh haline etkileri konusundaki soruya gelen cevaplarla örtüştüğü
ifade edilebilir. Yeşil, kırmızı, mavi, sarı gibi pozitif ruh halini yansıtan renklerin çoğunlukla
katılımcılar tarafından tercih edildiği de görülmektedir.

Müzede Tecrübe Edilen Aktiviteler ve Hissettirdikleri ile İlgili Bulgular
Katılımcılara “Müzede tecrübe ettiğiniz aktiviteler hakkında neler söylemek istersiniz? Neler
hissettiniz“ diye sorulmuştur. Bu soruya gelen yanıtlar ile önceki sorulara gelen yanıtların örtüşüp
örtüşmediği netleştirilmek istenmiştir. Bulguları 4 alt temada incelemek mümkündür bunlar eğlence
temalı bulgular, eğitim temalı bulgular, kültür temalı bulgular ve pozitif duygu durumu ile ilgili
bulgulardır. 9 katılımcı hissettiklerini “eğlence” ifadesiyle aktarmıştır. Diğer katılımcılar Karagöz
oyunu ve kukla yapımından oluşan müze aktivitesi sonrasında hissettiklerini, çocuk eğitimi vurgusu
yaparak, kültürün korunmasını istediklerini belirterek ve pozitif duygu durumlarından bahsederek
aktarmıştır. Söz konusu alt temalar başlığında katılımcı görüşleri aşağıda sunulmuştur:
Eğlence Temalı Bulgular
K/27 “Eğlenceli ve ders verici bir oyundu. Çocuklara, yetişkinlere de aslında doğru yanlış konusunda
düşünmeye sevk eden bir oyun izledik. Sonrasında kukla yapılıyor bu da gayet günlük hayattan
uzaklaştıran ve eğlendiren bir oyun gibiydi”.
K/18 “Eğlendim, değişiklik oldu. Kafa dağıttık”.
K/42 “Çocukları için iyi diye geliyorduk ama baktık biz kendimiz de eğleniyoruz. Biz de çocuklarla
kukla yapıyoruz artık gelince. Çünkü iyi geliyor”.
K/38 “Öncelikle çocuklarım çok sevdi bu müzeyi. Fakat ben de çok eğlendim. Eğlenceli ve faydalı
olduğunu düşünüyorum buradaki gösterinin ve ziyaretçilerin kendi kuklalarını yapabilmesi çok güzel.
Bir de konuşturuyor kuklaları çocuklar Hacivat Karagöz gibi. Yani çok geliştirici bir aktivite bu hem
eğleniyorlar hem de ifade kabiliyetleri gelişiyor”.
K/37C “Sürekli geliyor ve çok eğleniyoruz. Çocuğumun cümle kurma şekli değişti buraya geleli
diyebilirim. İyi ya da kötüyü direk söylemek yerine cümle içinde saklıyor. İma ederek büyük adam gibi
konuşuyor”.
E/35 “Güzeldi genel olarak. Sıradan bir gün geçirmedik. Eğlenceli ve televizyon izleme ya da puzzle
gibi alışıldık aktivitelere alternatif olduğu için farklı eğlence oldu bizim için”.
K/45 “Güldürdü, eğlendirdi çok kez geldiğim bir müze 10. Kez geldim”.
K/26 “Çok eğlendim. Bir kere gösteri çok komikti. Mutlaka gülümsetiyor. Sonra kukla yaparken
çocuklar gibi eğlendim ben, çocukluğuma döndüm”.
K/33 “Eğlenceli oldu hem gösteri hem de kukla yapımı. Daha önce geldiğimde ben çok şaşırdım, pek
keyifli ayrılmıştık buradan. Bugün ikinci kez geldik yine eğlendik”.
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Eğitim Temalı Bulgular
E/38 “Tasvir yapım atölyesi çocukların gelişimi için çok etkili oluyor. Gölge oyunları kesinlikle
izlenmeli”.
K/37B “Çocukların görsel zekasını geliştirdiğini ve sanata yaklaştırdığını düşünüyorum”.
K/37 “Çocuklarımın gelişimi ve eğitimi için dopdolu ve verimli zaman geçirdiklerini düşünüyorum,
ben de eğlendim”.
Kültür Temalı Bulgular
E /41” Tavsiye ederim özellikle bu kültürün yaşatılmasını önemsiyorum ben. Bu aktivitelerin
desteklenmesini istiyorum”.
E/32 “Karagöz gösterisi ve atölyeler gayet güzeldi. Bu kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere
aktarılması güzel bir şey. Karagöz her yere gitsin bence herkes izlesin”.
Pozitif Duygu Durumu ile İlgili Bulgular
K/39 “Geldiğimde başka ruh halindeydim açıkçası çok pozitif çıktım müzeden kesinlikle tavsiye
ederim”.
E/56 “Buradaki zamanımız kesinlikle çok verimli geçti hem keyiflendik hem de bir şeyler öğrendi
çocuklar”.
K/43 “Pozitif duygularla çıktım müzeden, tavsiye ediyorum”.
Müze ziyaretinin kendilerine neler hissettirdiği sorusuyla, araştırma konusunda katılımcıların
görüşlerinin derinlemesine tespit edilebildiği söylenebilir. Alt temalarda net bir şekilde görülebildiği
gibi kukla gösterisi ve yapımı aktivitesi, ziyaretçileri eğlendirirken eğiten, özellikle çocukları görsel ve
bilişsel olarak geliştiren, yetişkinlerin de motivasyonunu yükseltip iyi hissetmelerini sağlayan bir
kültürel deneyimdir.

Kukla Terapinin Bir Psikoterapik Sanat Şekli Olduğu Bilinci ile ilgili Bulgular
Son olarak katılımcılara bu müzedeki kültürel miras konulu tüm aktivitelerin aslında bir psikoterapik
sanat şekli olduğu anlatılmıştır. Bu nedenle duygu durumlarının müzeye girişteki gibi olmadığı ve
belirttikleri duygu durum değişikliklerinin, kullandıkları renklerin her birinin bilinçaltında yatan bir
sebebi ya da anlamı olduğu konusunda katılımcılar bilgilendirilmiştir. Ziyaret öncesinde katılımcıların
bu hususu göz önünde bulundurup bulundurmadığı sorusu yöneltilmiş, 5 katılımcı bu konuda bilinçli
olduğunu ve müzeyi ziyaret sebeplerinin de bu nedenle olduğunu belirtmiştir. Diğer katılımcılar ise bu
konuda bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmiştir. Kukla terapi diye bir psikoterapik sanat şekli olduğunu
daha öncesinde bildiğini ifade eden katılımcı görüşlerinden örnekler aşağıdaki gibidir:
K/37B “Tabi ki biliyorum, çocuklar üzerinde etkisi daha çok”.
E/56 “Evet bunu biliyorum onun için arada çocukları getiriyorum, dördüncü gelişimiz faydalı oluyor
bence”.
K/38 “Bilişsel gelişimine faydalı olduğunu duydum kukla yapmanın, duymuştum”.
Katılımcıların çoğunlukla bu müzedeki aktivitelere terapi etkisi olsun niyetiyle katılmadığı
anlaşılmaktadır. 5 katılımcının bu konuda bilinçli olduğunu ve müzeyi ziyaret sebebinin de bu nedenle
olduğunu ifade etmesi, kukla terapi gibi yöntemlerin zamanla yaygınlaşabileceğini düşündürmektedir.
Bu aşamada kukla gösterisi izlemek ve çeşitli renklerde kukla yapma aktivitesi ziyaretçilere pozitif
duygular kazandıran bir etkinlik olarak algılanmaktadır.
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmada somut olmayan kültürel miras örneği olarak Hacivat Karagöz gölge oyununu izleyen ve
kukla yapım atölyesinde kukla yapan ziyaretçilerin bu aktivite sonrası duygu durumları incelenmiş ve
terapi etkisi olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Karagöz müzesi somut olmayan bir kültürel
mirası yaşatmak için oluşturulan bir müze olmasının yanı sıra, burada gerçekleşen tüm aktiviteler aynı
zamanda görsel ve işitsel birer sanat pratiği olup psikoterapik etkileri söz konusudur. Araştırma
bulguları incelendiğinde ise, ziyaretçilerin çoğunlukla eğlenceli ve eğitsel bir aktiviteyi deneyimlemek
için bu müzeyi tercih ettiği görülmektedir. Kültürel miras deneyimi ve kendini iyi hissetmek istemek
bu müzeyi ziyaret etmek isteyen kişilerin ana amacı olarak tespit edilmiştir. Sosyal değişim mekanları
olarak da ifade edilebilen müzeler, bireylerin iyi hissedebilmek için tercih ettiği sosyal hizmet
kurumlarıdır (Stylianou Lambert, 2010). Dolayısıyla araştırmada, müzedeki kültürel miras temalı
etkinliklerin çocuklar ve yetişkinlerin psikolojik durumlarına olumlu etkilerinin olduğu ve bu etkinin
uzun süre hafızada kaldığı tespit edilmiştir ve bu tespit literatürdeki benzer çalışmaların bulgularıyla
örtüşmektedir (Daykin vd., 2016; Weziak-Bialowolska vd., 2018). Bu tespit aynı zamanda sanat
terapisinin terapötik süreç ve nesne-birey ilişkisi ışığında sağaltım gerçekleştirmesi durumunu da
desteklemektedir. Shaer vd., (2008) psikolojik rahatsızlığı olup, bir sanat terapisti ve küratör eşliğinde
müze ziyareti yapan bireylerin hem sağlık durumunun iyiye gittiğini hem de müzedeki deneyimleri
neticesinde hızla sosyalleştiklerini ifade etmiştir. Müzeler bireyin sosyalleşme ihtiyacını gideren, eğitici
nitelikte mekanlardır (Hein, 2005).
Somut olmayan kültürel miras temalı bir etkinlik olan kukla gösterisi izlemek ve kukla yapmak, sadece
turistik bir aktivite ya da bir boş zaman aktivitesi olmayıp, bir terapi tekniğidir. Literatüre kukla terapisi
olarak geçmiş olan bu yöntem bir psikoterapik sanat şeklidir (Bernier ve O’Hare, 2005). Kukla terapisi
özellikle çocuklarda oldukça etkili ve bilinçaltını dışa vuran bir teknik olduğundan, yaşanılan olumsuz
duygu durumlarını kukla ile anında dışa vurabilirler. Çocuklardan yetişkinlere her yaş grubunda
deneyimlenebilen kukla ile terapötik pratikler gerçekleştirilebilir. Örneğin; kukla terapisi 4 yaş
çocuklarıyla ahlaki kuralların öğretilmesinde, farklı yaş aralıklarındaki çocuklara ise, terapötik
çalışmalarda veri toplama aracı olarak da kullanılabilen bir yöntemdir. Bu yöntemde amaca yönelik
kukla belirlenir, ya da çocukla ruh halini yansıtan bir kukla da yapılabilir. Kuklanın kıyafetleri, renkleri,
karakteri vb. fiziksel, karakteristik özellikleri belirlenir. Ardından kukla ile bir soru-cevap sohbet
formatında konuşmalar devam edebilir. Aile katılımı da gerçekleşebilir. Travma sonrası saha
çalışmalarından, kültürel repertuarın tanıtılması noktasında da pek çok psiko-sosyal ortamda kukla
etkinlikleri uygulanabilir.
Kuklaların geleneksel, yerel ve coğrafi koşula bağlı kültürel özellikleri ile yansıtılması oldukça
önemlidir. Bu noktada yerel kıyafetler; mistik semboller, mistik sayılar ve dualar gibi pek çok pratik de
kukla yardımıyla aktarılabilir. Renklerin, sembollerin etkisi sanat terapisinde oldukça dikkat çekicidir.
Özellikle sembolik ve kültürel imgeleme sanat terapisinde imajinasyon (imgeleme) aşamasında
irdelenmektedir. Birey, bilinçaltında imajinasyonda yapacağı çalışmayı dışavuruken mutlaka geçmiş
yaşantısından aklında kalan ya da bilinçaltına attığı istemsiz verilerden faydalanır. Bu sebeple; sembol,
renk, imge, metafor ve arketipler sanat terapisinde ne kadar önemliyse; kukla ve kukla terapisinde de
o kadar önemlidir.
Çalışmadaki bulgulardan hareketle; diğer somut olmayan kültürel miras temalı turistik aktiviteler ile
ilgili araştırmalar yapılmak suretiyle, ziyaretçilerde olumlu duygu durumu etkisi olan farklı terapi
yöntemleri de geliştirilebilir. Uygulamalı ve ziyaretçilerin yaratıcılığını kullanmasını sağlayan bu gibi
kültürel aktivitelerin, aynı zamanda daha akılda kalıcı olduğu araştırma bulgularında görülmektedir.
Bu da ziyaret edilen yere aidiyet duygusunu geliştirip ve yeniden ziyaret motivasyonu oluşturabilir.
Türkiye somut olmayan kültürel miras değerlerini, benzer tematik müzeleri artırmak suretiyle yerli ve
yabancı ziyaretçilerin deneyimlerine sunmaya elverişli bir alt yapıya sahiptir. Unesco tarafından
korunmaya alınmış pek çok somut olmayan kültürel miras söz konusudur. Böylece yerli ve yabancı
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turist sayısı artırılabilir ve turistlerin zihninde uzun süre kalan özgün deneyimler kazanması
sağlanabilir.
Aynı zamanda Karagöz müzesi ziyaretçileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bulgularla;
müzelerin birer öğrenme mekanı olduğu tezi fazlasıyla kanıtlanmıştır (Tekin, 2017; Şahan, 2005; Bülbül,
2016). Müzeler, her yaş grubundan insanın yer alabileceği birer yaratıcı drama, sanat terapisi, geleneksel
sanatlar uygulama, öğretme ve dışavurma mekanlarıdır.
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GİRİŞ
Günümüzün iş dünyasında çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu durum, işletmelerin
yapılarını ve işleyişlerini sürekli gözden geçirmelerine ve yenilemelerine neden olmaktadır.
İşletmelerin başarısında insan kaynağının önemi ön plana çıkmaya başlamıştır. Özellikle önemli
hizmet alanlarından biri olan konaklama işletmelerinin başarısında insan kaynağı temel
faktörlerden biridir. Çalışanların, aidiyet hissederek sağlıklı şekilde üretime katılmaları; yönetici,
diğer örgüt çalışanları, sektör sorunları, çalışma şartları gibi faktörlerden etkilenmektedir.
Çalışanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı gerçekleşmesi hem çalışan hem de işletme performansını
olumlu şekilde etkilemektedir.
Yoğun rekabet ortamında, kişisel kazanç elde etme ve/veya güç artırma isteği, işletmelerde
yapılan yenilikler, sistemlerde yaşanan değişmeler, teknolojik gelişmeler çalışanlarda belirsizlik
algısı yaratmakta ve bu belirsizlik algısı, çalışanları çıkarlarını korumak için politik davranmaya
yöneltmektedir. Her çalışanın bu davranışlara bakışı farklıdır. Örgütlerde politik yaklaşımların
çok yaygın olması her çalışanın aynı düzeyde politik olduğunu göstermemektedir. Politikaya
yatkınlık, örgüt, birey ve çevresel faktörlere bağlı değişiklikler göstermektedir. Bazı çalışanlar
politik davranmayı kabullenmişken ve doğal karşılarken, bazıları ise kabullenememektedir.
Algıların olumlu ya da olumsuz olması kişilerin politik davranışlardan kaynaklı kazanımlarına
veya kayıplarına bağlı olarak şekillenmektedir. Fakat yapılan çalışmalar göz önünde
bulundurulduğunda, politik davranışa karşı algıların daha çok olumsuz olduğu gözlenmekte ve
olumsuz çıktılar beraberinde örgütte sinik davranışlara neden olmaktadır. Sinik davranışların
artışı ise, yapılan işe olumsuz yansımaktadır. Çalışanların iş için harcayacağı odak ve enerjide
düşüş yaşanmakta ve sahip olduğu donanımı işe yansıtamamaktadır. Çalışanlar kendine
yabancılaşarak yeteneklerini köreltmekte, yaptığı işin işletme için anlam ifade etmediğini
düşünmekte ya da işleri sonlandırmak için kendindeki gücü işe yansıtamamaktadır. Bu gibi
olguların artması ise, çalışanların işlerine yabancılaştığını göstermektedir. Yöneticilerin, insan
kaynaklı oluşacak sıkıntıları göz ardı etmemesi gerekmektedir. Çözülmemiş sorunlar, ilerleyen
zamanlarda daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. İşletmelerde bütünlüğü
bozabilecek sorunların dikkatlice takip edilmesi ve zamanında müdahale edilmesi
gerekmektedir.
Bu çalışmada öncelikle politik davranış ve işe yabancılaşma ile ilgili kuramsal inceleme
yapılmıştır. Algılanan politik davranışların işe yabancılaşma ile ilişkisi irdelenmiştir. İnsan
ilişkilerinin yoğun olduğu konaklama işletmelerinde çalışanların politik davranış algılarını ve
algılanan politik davranışların işe yabancılaşma ile ilişkisinin olup olmadığını belirlemeye
yönelik yapılan araştırma bulgularına yer verilmiştir.

ÖRGÜTLERDE POLİTİK DAVRANIŞ
Politik davranış kavramı, alanyazında ilk kez 1936 yılında Lasswell tarafından kaleme alınmıştır.
Lasswell (1936) politik davranışı; bireylerin arzuladıklarını, istediği yöntemle ve istediği
zamanda elde etmesi şeklinde tanımlamıştır (Kanten, 2016:841). Allen vd. (1979:77), politik
davranışı, bireylerin ve örgütlerin çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla, bilinçli yaptığı
etkileme davranışları olarak tanımlamışlardır. Farrell ve Petersen (1982:405) ise, bireyin örgüt
içerisinde üstlendiği roller dışında davranarak, örgüte ait avantaj ve dezavantajların dağılmasına
etki etmesi ya da buna niyetlenmesi şeklinde açıklamışlardır. Politik davranışlar sonuçlarına ve
kişiler tarafından algılanmalarına göre olumlu veya olumsuz olarak nitelendirilebilmektedir
(Kanten, 2016:845- 846).

2739

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2737-2755.

Örgütlerde güç elde etmek, bazen olanı korumak, bazen ise güce güç katmak için başvurulan
politik davranış taktikleri araştırmacılar tarafından farklı şekillerde ele alarak incelenmiştir.
Falbo (1977), çalışmasında üst yönetimi ele alarak 16 taktiği ortaya koymuştur. Bu taktikler;
tehdit, düşünce manipülasyonu, basit ifade, rasyonellik, sebat etme, ikna, imalı davranma,
emrivaki yapma, uzmanlık, sakınma, aldatma, uzlaşma, orta yolu bulma, onaylama, duyguyu
temsil etme ve duygusal hedeftir. Allen vd. (1979), politik davranış taktiklerini dikey boyutta ele
almış ve 8 taktik belirlemiştir. Bunlar; başkalarına saldırmak ve suç atmak, izlenimi yönetmek,
fikirlere destek aramak, yağcılık ve övgü, güçlü müttefiklerle güçlü koalisyon kurma, etkili
ortaklıklar kurma ve karşılıklı çıkar yaratmadır. Yukl ve Falbe (1990)’nin çalışmasında ise politik
davranış; dikey ve yatay boyut olarak ele alınmıştır. Bu taktikler; baskı yapma, üste yapılan
itirazlar, koalisyon kurma, gönüllü olma, rasyonel iknalar, ilham verici yollar, danışma ve
değişimde bulunma taktiği şeklinde toplamda 8 taktikten oluşmaktadır. İslamoğlu ve Börü
(2007)’nün çalışmasında ise, 6 politik davranış taktiğine yer verilmiştir. Bu taktikler taviz verme,
ikiyüzlü davranma, göze girmeye çalışma, koalisyon kurma, karşılıklı çıkar ilişkisi kurma ve üste
yaranmaya çalışmak şeklindedir.
Politik davranışın sergilenmesi gruplar arasında ve işletmelere göre farklılık göstermektedir
(Alp, 2010:11). Bu farlılıkların nedenleri, araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde açıklanmıştır.
Ferris ve Kacmar (1992:95), kişilerin örgütlerde birtakım güçlere sahip olmalarının yanında,
bireysel, örgütsel ve çevresel faktörlere bağlı olarak politik davranışlar sergiledikleri
belirtilmiştir. Mayes ve Allen (1977: 677), bireylerin kişilik özelliklerinin ve ilgi alanlarının, politik
davranış sergilemesine doğrudan etki ettiğini savunmaktadırlar. Robbins ve Judge (2012:434)’e
göre bireylerin nadide yeteneklere sahip olması, iş piyasasında tanınması ve örgüte mensup
olmayan bireylerle iyi iletişim içinde olması bireyde iş alternatifinin fazla olduğu algısını
yaratacaktır. Bu algı sonucu, birey daha fazla politik davranışa başvuracaktır. Politik davranmayı
etkileyen örgütsel etkenler ise çok farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Örgütlerde güç ve kontrol
yetkisinin üst kademelerde toplaması (Oruç, 2015:76), hiyerarşi seviyesinin artması (Ertekin ve
Yurtsever Ertekin, 2003:96; Mohan Bursalı, 2008:71), net şekilde belirlenmemiş kuralların olması,
yöneticilerin kontrol alanlarının geniş olması (Ferris ve Kacmar 1992:96; Doğan, 1997:33), terfi
olanakları, maaş artışından ve ödüllendirmelerden yararlanma çabası (Kacmar ve Carlson, 1997)
gibi nedenler örgütsel etkenlerden bazılarıdır.

Algılanan Örgüt İçi Politik Davranışların Sonuçları
Politik davranış algısı; bireylerin örgüte karşı karşıya kaldığı olaylar ve diğer üyelerin
davranışlarının karşısında ortaya çıkardığı zihinsel değerlendirmeleri ifade etmektedir (Vigoda
ve Cohen, 2002:312). Bu olay “görünen gerçek” değil “gördüğü gerçek” olarak da
adlandırılmaktadır, yani “ne gösterilmek isteniyor” yerine, daha çok “karşı taraf bundan ne
alıyor”, “nasıl değerlendiriyor” söz konusudur (Mohan Bursalı, 2008:27). Örgütlerde bazen
politik davranış sergilenmekte ama başkaları tarafından algılanmamakta, bazen açık ve net bir
şekilde ifade edilmekte bazen ise gizli yürütülmektedir. Bu yüzden de davranışları algılama
eylemi kişilere, durumlara ve zamanlamaya göre farklılık göstermektedir; kısacası öznellik
taşımaktadır. Bu sebeple örgütte politik bir girişim olmasa bile, politik yaklaşım var gibi
algılanabilmekte, örgüte olan bakış açısı buna göre şekillenmektedir (Kerse, 2017:29). Bireyler
kendi yaptığı davranışları genelde politik olarak isimlendirmezken başka biri yaptığında ise, bu
davranışı politik algılayabilmektedir (Kerse, 2017:27). Diğer örgüt çalışanlarınca gerçekleştirilen
bu politik davranmaların çıktıları çok önemlidir ve bireyler tarafından çıkarlar çerçevesinde
değerleme görmektedir. Örneğin, davranışların algılanmasıyla olumsuz etkilenen kişiler bu
davranışlara karşı olumsuz olarak bakarken, politik davranarak yerini garantilemiş ya da çeşitli

2740

Rana ALÇİN TETİK ve Gülay ÖZDEMİR YILMAZ

kazanımlarda bulunmuş bireyler ise bu davranışları örgüt için çok önemli stratejiler olarak
nitelendirmektedirler (İşcan, 2005: 150; Kacmar ve Carlson, 1997:627). Ayrıca, politik aktörlerin
kasti şekilde davranışlarda bulunduğunu idrak eden bireyler, üç şekilde tepki gösterecektir.
Bunlar; örgüte bağlı kalıp politik davranmaya dâhil olmak, örgüte bağlı kalıp politik davranmaya
dâhil olmamak ve örgüte bağlı kalmamak şeklindedir (Ferris ve Kacmar, 1992:97). Politik olmayı
kabullenen bireyler, kişisel anlamda kazanımlarda bulunacağını düşünerek bu davranışları
olumlu değerlendirebilmektedir. Fakat, örgüte bağlılığını yitiren kişiler için politik davranışların
olumsuz olarak değerlendirildiği düşünülmektedir. Politik davranışların adaletsizlik olarak
algılanması tükenmişliği, endişeyi ve stresi beraberinde getirmektedir (Valle ve Perrewe,
2000:372). Bunların devamında örgüte olan güvenin sarsılması (Cropanzano vd., 1997:175),
bireylerin işteki verimliliklerinin azalması ve işten ayrılma kararının alınması gibi olaylar ortaya
çıkacaktır (Christiansen vd., 1997; Valle ve Perrewe, 2000). Ertekin ve Yurtsever Ertekin (2003:12),
politik davranışların çalışanlarda şüphe ve tedirginlik yaratacağını belirtmişlerdir. Bu durum
çalışanları, işten doyum alınamaz hale getirecek ve çalışanlarda işten ayrılma isteği ortaya
çıkacaktır. İşten ayrılma isteğinin artmış olması beraberinde işe karşı isteksizliği doğuracak ve
çeşitli nedenlerle işine son veremeyen bireyler politik davranan çalışanlara uyum sağlamak
zorunda kalacaklardır. Şimşek vd. (2006:576)’ne göre, politik davranışlar nedeniyle kendilerini
tehdit altında hisseden çalışanlar, işlerini gerçekleştirirken kendini örgüte karşı izole etmekte,
kuralsızlığı algılayarak görevinin anlamsız olduğuna inanabilmekte, bu hislerle beraber kendini
işine karşı güçsüz hissedebilmektedir ve yapamadıklarını gördükçe kendine yabancılaşma
yaşamaktadır. Liu vd., (2006:170) de, politik davranışların insanların doğallığını yitirmesine
sebep olacağından örgüt üyelerinde de tükenmişlik gibi olumsuz olguların hâkim olacağına
vurgu yapmıştır.

İŞE YABANCILAŞMA
İşe yabancılaşma, bireylerin yaptığı işte kontrollerini yitirmesi ve işe karşı güçsüzlük hissetmesi
olarak açıklanmaktadır (Pearlin, 1962: 315-316). Aiken ve Hage (1966: 497) işe yabancılaşmayı,
kariyer hedeflerinden uzaklaşma ve profesyonelliğe sadık kalamamaktan kaynaklı oluşan
olumsuz duygular olarak tanımlamışlardır. Hirschfeld ve Feild (2000: 790), işe yabancılaşmayı
“çalışmaya ilgi göstermemek” olarak ifade etmişlerdir. Gücenmez (2007: 77) ise, iş yerindeki
kurallara, ilkelere, örgüt kültürüne ve iş arkadaşlarına karşı duyulan ilgisizlik ve umursamazlık
tavırları olarak tanımlamıştır. Başaran (2008)’a göre işine yabancılaşan birey; işi ile kazanmış
olduğu itibarı reddetmekte, yaptığı iş ile gururlanmamakta, çalışma saatleri dışında işi ile ilgili
konuşmamakta, iş dışı gerçekleşecek aktivitelerde yer almamakta ve örgüt dışındaki
aktivitelerde kendini tatmin edebilecek arayışlara girmektedir.
1950'lerin sonlarına doğru yabancılaşma ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve çeşitli ölçekler
geliştirilmiştir. Dean (1961) yabancılaşmayı üç boyuta ayırmıştır. Bunlar; güçsüzlük, yalıtılmışlık
ve kuralsızlıktır. Seeman (1959:784-791) çalışmasında yabancılaşmanın beş farklı alt boyutunu ele
almıştır. Bu boyutlar; anlamsızlık, güçsüzlük, kuralsızlık, yalıtılmışlık ve kendine
yabancılaşmadır. Yabancılaşmanın farklı boyutlarını ele alan çalışmaların sayısı çok olsa da
Seeman tarafından yapılmış bu boyutlandırma en etkili yabancılaşma sınıflandırılması olarak
nitelendirilmektedir (Hoy, 1972:41).
İşe yabancılaşmayı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Şimşek vd. (2006), işe yabancılaşma
nedenlerini örgütsel ve çevresel olmak üzere iki grup olarak incelemişlerdir. Örgütsel nedenler;
yönetim şekli, örgütün büyüklüğü, bilgiyi aktarma durumu, geçmişteki yaşanmışlıklar ve
tecrübeler, grubun nitelikleri (grupların sosyalliği, grupların yapıları, grup kuralları), modüler
ilişkiler (kurulan yapmacık, formalite ve kısa süreli ilişkiler), üretim tarzı, işbölümü, çalışma
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şartları (aydınlatma, fala ses, vardiya, monotonluk, yorgunluk), inançlar ve tutumlardır.
Ekonomik politikalar, enflasyon, piyasadaki dalgalanmalar, teknolojik yapı, kültürel ve
toplumsal beklentiler, kentleşme, üretim yapısı, sosyal çözülmeler, politik yapı ve yasalar,
örgütlenmeler (sendikalar), basın, yayım organları ise çevresel nedenler olarak sıralanabilir.
İşe karşı yabancılaşma sonucu çalışan; emek harcamamakta, kendini geliştirmek amaçlı
çabalamamakta, işi zorunluluk olarak algılamakta (Lukes, 1998), yaratıcılığını yitirmekte,
yönetilmeye ihtiyacı olduğunu hissetmektedir (Fromm, 1995). Moç (2018: 51- 54) ise, çalışanların
tükenmişlik, iş tatminsizliği, işte devamsızlık yapma isteğinde artış, işten ayrılma gibi sorunlar
yaşayacağına değinmiştir. Elma (2003), işine yabancılaşan çalışanların anlamsızlık, verimsizlik,
ilgisizlik, iletişim kurmama isteği, işine anlam yüklememe ve heyecanını yitirme gibi durumlarla
karşı karşıya kaldığını belirtmiştir. Bu olaylar örgütte adaletsizlik, örgüt bireyleri arasında
uyumsuzluk, örgütsel bağlılığın azalması ve örgüte olan güvenin yok olması ile ilişki
göstermektedir. Çalışanlar bu davranışların olduğu örgütlerde iş ile ilgili olumsuz duygular
beslemektedir (Moç, 2018:51). Yabancılaşma duygusu yaşayan çalışanlar, örgütten uzaklaşacak
ve kendini izole edecektir. Bunun devamında ise, örgütsel sessizlik kendini gösterecektir.
Bireyler zorunda olduğu için, işlerine devam edeceklerdir (Babür, 2009:55) veya işten
ayrılacaklardır. Bu olaylar çerçevesinde örgütte motivasyon ve verimlilik düşecektir (Moç,
2018:54).

KONAKLAMA
İŞLETMELERİNDE
ALGILAN
DAVRANIŞLAR ve İŞE YABANCILAŞMA

ÖRGÜT

İÇİ

POLİTİK

Hizmet sektörünün en önemli bileşenlerinden biri olan konaklama işletmelerinde, çalışanların
işinden tatmin olması verdiği hizmetin kalitesini de doğrudan artırmaktadır. İç müşteri olan
çalışanların doyumu, dolaylı olarak dış müşteri olan misafire olumlu yansımaktadır (Aras, 1993:
5; Avcı ve Küçükusta, 2009: 33). Bu sebeple son zamanlarda turizm sektöründe çalışanların,
üretimde kullanılan diğer faktörlerden daha fazla önemsendiği görülmektedir. Konaklama
işletmelerinde, insan kaynaklarının nitelikli bireyler arasından seçilmesi kadar, bireyin işletmede
tutulması işlevi de büyük önem arz etmektedir. Çalışanların işletmeye ve örgüte adaptasyonu
tamamlandıktan, gereken tecrübe ve gelişimi sağlandıktan sonra kaybedilmesi işletme adına
önemli bir maddi kayıptır. Bu sebeple örgüte kazandırılmış bireylerin sağlıklı bir şekilde örgütte
varlığını sürdürmeleri, diğer bir anlamda örgüte ve işletmeye bağlılıklarını yitirmemeleri
gerekmektedir (Avcı ve Küçükusta, 2009:36).
Turizm sektörünü ilgilendiren belli başlı sorunlar mevcuttur. Bu sorunlar; mevsimsellik (Günel,
2009), iş gücü devir hızı (Akova, Tanrıverdi ve Kahraman, 2015), kurumsallaşmama (Özkoç ve
Kemer, 2017), etik anlayışının yoksunluğu (Şahin, 2011), rekabet (Coşar, 2008), çalışma şartlarının
zorluğu (İzgü ve Olcay, 2008) ve nitelikli elemanların azalması (Türker vd., 2016) şeklinde
sıralanabilir. Özellikle, iş ortamının ve işlerin geleceğe dair belirsizlikleri çalışanlar üzerinde
endişeyi artırmaktadır. Bu artan endişe örgütün iklimini zedelemekte ve kişiler arasında hoş
olmayan davranışlara sebep olmaktadır (Poyraz ve Kama, 2008:144). Bu mesleki sorunların artışı
konaklama işletmelerinde politik davranışların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Sonuç
olarak, çalışanların örgüte karşı olan güven olgusu sarsılacak (Armağan, 2005:99), beraberinde
örgüte olan bağlılıkları azalacak, örgüt kültürü zarar görecek (Aksay ve Yasım, 2016:1602) ve iş
motivasyonunda düşme söz konusu olacaktır (Uygur, 2007). Ayrıca, hizmet sektöründe
çalışanların, müşterilere yönelik uyguladığı duygu yönetimi taktiğinin çalışanlara bir süre sonra
psikolojik anlamda zarar vermiş olduğu saptanmış ve işe yabancılaşmasına yol açtığı sonucuna
ulaşılmıştır (Kaya ve Serçeoğlu, 2013:322). Bunun yanında, çalışanların politik davranış algısına
sahip olması, zamanla örgütüne karşı olan olumlu hislerin de kaybına sebep olmaktadır. Bu
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algının gerçekleşmesi, empati yapabilme, doyuma ulaşma, ilişkilerde samimiyet, örgütüne
güvenme ve psikolojik anlamda kendini sağlıklı hissetme düzeylerinde belirgin anlamda
azalmalar yaratmakta ve buna bağlı olarak örgüt de işe yabancılaşma düzeyinde artış
gerçekleşmektedir (Erkutlu ve Karacaoğlu, 2015:898). Örneğin, ikiyüzlülük davranışının
örgütlerde algılanması, adil örgüt inancını olumsuz etkilemekte devamında ise, iş
performansında ve iş memnuniyetinde düşüş yaratmaktadır (Jansen ve Von Glinow, 1985;
Philippe ve Koehler, 2005).

ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı, insan ilişkilerinin yoğun olduğu konaklama işletmelerinde çalışanların
politik davranış algılarını belirlemek ve işe yabancılaşmaya etkisi olup olmadığını saptamaktır.
Bu amaç doğrultusunda ayrıca aşağıdaki sorulara da yanıt aranmıştır;
•
•
•

Konaklama işletmelerinde çalışanların demografik özelliklerine göre politik davranış
algıları istatistiksel açıdan anlamlı bir fark göstermekte midir?
Konaklama işletmelerinde politik davranış algısı sezonluk çalışanlar ile daimi çalışanlar
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark göstermekte midir?
Konaklama işletmelerinde çalışanların çalışma sürelerine göre politik davranış algıları
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark göstermekte midir?

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada veriler, geliştirilen bir anket ile toplanmıştır. Anket formu iki bölümden
oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde 9 soruya yer verilmektedir. Soruların ilk 4 tanesi
demografik özelliklere ilişkin, 5 tanesi ise çalışma koşullarına ilişkin bilgilere ulaşmak amaçlı
sorulardır. İkinci bölümde ise, politik davranış algısını ölçmek amaçlı İslamoğlu ve Börü (2007)
tarafından geliştirilen “Politik Davranış” ölçeğinden yararlanılmıştır ve 36 ifadeye yer
verilmiştir. İşe yabancılaşma için Mottaz (1981)’ın 17 tane ifadeden oluşan ölçeğine yer
verilmiştir. Her iki ölçekte yer alan ifadeler beşli Likert ölçeğine uyarlanarak “kesinlikle
katılmıyorum, kesinlikle katılıyorum” (1-5) aralığında katılımcılara yöneltilmiştir.
Araştırmanın evrenini Muğla ilinde konaklama işletmelerindeki çalışanlar oluşturmaktadır.
Muğla ilinde, 405 adet işletme belgeli tesis, 52.509 oda ve 112.096 yatak kapasitesi bulunmaktadır
(Muğla İl ve Turizm Kültür Müdürlüğü, 2021). Uluslararası alanda otel işletmelerinde iki yatağa
bir çalışan düşmesi gerekmektedir (Erdem, 2004: 48). Buna bağlı olarak Muğla ilinde konaklama
tesislerinde çalışanların sayısı 52 445 (104 890 yatak sayısı /2) olmaktadır. Bu rakam aynı zamanda
çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Fakat Muğla ilinde bulunan tüm konaklama işletmeleri
çalışanlarına ulaşmak zaman ve ekonomik açıdan zorluk yaratacağı için, örneklem hesaplama
yönteminin yapılması uygun görülmüştür. Örneklem tablosuna göre 384 ankete ulaşmak yeterli
kabul edilmektedir (Coşkun, Altunışık, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2015: 137).
Verilerin elde edilmesi için hazırlanmış olan anketin güvenilirlik analizinin yapılması amacıyla,
Muğla’daki 50 konaklama işletmesi çalışanına, 2018 yılının Mayıs ayında ön test uygulanmıştır.
Ön test uygulanırken yüz yüze anket tekniği uygulanmış ve soruların katılımcılar tarafından
anlaşılabilir olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan, konaklama işletmelerinde örgüt içi
politik davranış algılarına yönelik ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,931 ve işe yabancılaşma
ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0,912’dir. Ön testin sonuçları ölçeğin güvenli olduğunu
göstermektedir. Anketin mevcut durumunun korunması uygun bulunmuştur. Buna bağlı olarak
Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça ilçelerinde yer alan 405 konaklama işletmesi
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çalışanlarına, 2018 yılı 1 Haziran ve 12 Eylül arası anket uygulanmıştır. Fakat anketlerin 12
tanesinin bazılarının boş olması ve hatalı yanıtlanması sebebiyle değerlendirmeye alınmamıştır.
Toplamda 393 katılımcıya ulaşılmış ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin
analizinde; tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü Anova
testinden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin normal dağılım sağlayıp sağlamadığını
belirlemek için normallik testi yapılmıştır. Araştırmanın hipotezlerini analiz etmek amaçlı,
korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler 2018 yılı Haziran ve
Eylül ayları sürecini kapsadığı için etik kurul kararına ihtiyaç duyulmamaktadır.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ
Araştırmada algılanan örgüt içi politik davranışların işe yabancılaşmaya etkisinin belirlenmesi
amacıyla hipotezler geliştirilmiştir. Kerse (2017:191)’e göre örgütle özdeşmiş çalışanların işe
bağlanma olasılığı artarken, örgüt içinde politik davranışların varlığına inanması ise, işe bağlılığı
olumsuz etkilemektedir. Ferris ve Kacmar (1992: 97)’a göre ise, algılanan politik davranışlara
bireyler üç şekilde tepki vermektedir. Bu tepkilerden birisi işten kendini geri çekmektir. Bireyler
fiili olarak uzaklaşmasa bile, iç çevreyle olan ilişkilerini azaltmaktadır. Örgütün dışında olan
görevlendirmeleri tercih etmekte ya da işi kaytarmaktadır. Kerse (2017)’nin ve Ferris ve Kacmar
(1992)’ın bu ifadeleri doğrultusunda, çalışmanın hipotezleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
H1: Konaklama işletmelerinde algılanan politik davranışlar ve işe yabancılaşma arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
H2: Konaklama işletmelerinde algılanan politik davranışlar, işe yabancılaşmayı etkilemektedir.

ARAŞTIRMA BULGULARI
Öncelikle araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ve katılımcıların çalışma koşullarına
ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Bu bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. Tablo 1’e göre,
araştırmaya katılanların %52,7’si erkek, %47,3’ü kadındır. Katılımcıların medeni durumlarına
bakıldığında ise; %63,1’i bekar, %36,9’u evlidir. Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu
21-29 yaş grubu aralığındadır (%44,3). Katılımcıların %31,3 ‘ü 4 yıllık üniversite, %4,4’ü
lisansüstü mezunudur.
Tablo 2’ye göre araştırmaya katılanların %27,2’si yiyecek – içecek departmanında, %5,6’sı ise
insan kaynakları departmanında görev almaktadır. Çalışma biçimlerine bakıldığında; %63,6’sı
devamlı personel olarak çalışmaktadır. Aktif olarak çalıştıkları işletmedeki çalışma sürelerine
bakıldığında ise; %42,7’si (sezonluklar ve devamlı dahil olmak üzere) 1 yıldan az, %0,5’i ise 1620 yıl süreyle çalıştıkları görülmektedir. Araştırmaya katılan 393 kişinin %89,8’i bulundukları
işletmeyi birinci gelir kaynağı olarak görmektedir. Katılımcıların çalıştığı konaklama
işletmelerinin kapasiteleri incelendiğinde en yüksek payı; %51,1 ile orta ölçekli işletmelerin
oluşturduğu görülmektedir.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler

CİNSİYET

MEDENİ
DURUM

EĞİTİM
DURUMU

N

%

Kadın

186

47,3

Erkek
Toplam
Evli
Bekâr

207
393
145
248

52,7
100
36,9
63,1

Toplam
İlkokul Ortaokul
Lise
Üniversite 2
yıllık
Üniversite 4
yıllık
Lisansüstü
Toplam

393
19

100
4,8

120
114

30,5
29,0

123

31,3

17
393

4,4
100

YAŞ

N

%

16-20 yaş

85

21,6

21-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50 yaş ve
üstü
Toplam

174
104
25
5

44,3
26,5
6,4
1,2

393

100

Tablo 2. Katılımcıların Çalışma Koşullarına İlişkin Bilgiler

Çalışılan
Departman

Çalışma
Biçimi
Çalıştığınız
İşletmenin
Kapasitesi

1 yıldan az
1-5 yıl arası

N
168
145

%
42,7
36,9

27,2

6-10 yıl arası

71

18,1

50

12,7

7

1,8

İnsan

22

5,6

2

0,5

Kat Hizmetleri
Toplam

40
393

10,2
100

393
352

100
89,8

Sezonluk

143

36,4

41

10,2

Devamlı
Toplam
Küçük ölçekli
25-99 oda
Orta ölçekli
100-299 oda
Büyük ölçekli
300 ve üzeri oda
Toplam

250
393
142

63,6
100
36,1

11-15 yıl
arası
16-20 yıl
arası
Toplam
Birinci gelir
kaynağı
Ek gelir
kaynağı
Toplam

393

100

201

51,1

50

12,8

393

100

Ön Büro
Satış ve
Pazarlama
Yiyecek ve
İçecek
Mutfak

N
99
40

%
25,2
10,2

107
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Tablo 3. Algılanan Politik Davranışlara İlişkin Faktör Analizi
Faktör Yükü

Taviz Verme
Bu işletmede çalışanlar, iş arkadaşlarına sürekli övgüler yağdırmaktadır.
Bu işletmede çalışanlar istediğini elde edebilmek için karşısındakini seviyormuş
gibi hareket etmektedir.
Bu işletmede çalışanlar bir grup içinde sevilmek ve sayılmak için kendine
uymayan düşünceleri savunmaktadır.
Bu işletmede çalışanlar inanmadan başkalarının görüşünü savunmaktadır.
İkiyüzlülük
Bu işletmede çalışanlar yapılan iş hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen yardım
etmemektedir.
Bu işletmede çalışanlar dostça davranıp sırlarını alıp sonradan karşı tarafın
aleyhine kullanmaktadır.
Bu işletmedeki çalışanlar yüze gülüp arkadan konuşmaktadır.
Bu işletmede çalışanlar başkalarının fikrini kendi fikriymiş gibi satmaktadır
Bu işletmede çalışanı çalışmayandan ayırmadan herkese eşit ödül dağılımı
yapılmaktadır.
Bu işletmede çalışanlar kendini daha vasıflı göstermek için başkalarının
çalışmalarını eleştirmek ve küçümsemektedir.
Bu işletmede çalışanlar hataları görse bile söylemeyip ileride koz olarak
kullanmaktadır.
Göze Girmeye Çalışma
Bu işletmede çalışanlar yöneticiye isteklerini kabul ettirebilmek için, ondan yana
olduğunu hissettirmektedir.
Bu işletmede çalışanlar yöneticiye isteklerini kabul ettirebilmek için, başarılı
gözükmeye çalışmaktadır.
Bu işletmede çalışanlar istediklerini elde etme pahasına, üstüne hoş görünmeye
çalışmaktadır.
Bu işletmede çalışanlar durumun, zamanın gerektirdiği gibi davranarak kendi
çıkarlarını gözetmektedir.
Bu işletmede çalışanlar üst yönetim ve üst yönetime yakın kişiler ile yakın ilişkiler
kurmaktadır.
Koalisyon Kurmak
Bu işletmede çalışanlar, yöneticiye isteklerini kabul ettirebilmek için, iş
arkadaşlarının desteğini almaktadır.
Bu işletmede çalışanlar, yöneticiyi istenilen fikirler doğrultusunda etkilemek için
çalışanların desteğini almaktadır.
Bu işletmede çalışanlar, yöneticiyi etkilemek için iş arkadaşlarının desteğini
almaktadır.
Bu işletmede çalışanlar, yönetici ile çözümlenemeyen durumlarda, üst yönetimi
devreye sokmaktadır.
Bu işletmede çalışanlar, yöneticisine düşünceleri topluluk içinde tek başına
söylemek yerine iş arkadaşlarının da desteğini alarak iletmektedir.
Karşılıklı Çıkar Gözetmek
Bu işletmede çalışanlar, kendi istediğinin yapılması karşılığında, özveride
bulunulabileceğini hissettirmektedir.
Bu işletmede çalışanlar, kendisine yapılan iyiliğin karşılıksız kalmayacağını ima
etmektedir.
Bu işletmede çalışanlar, başkalarından bir iyilik istenirken, geçmişte kendisi
tarafından yapılan iyilikleri hatırlatmaktadır.
Bu işletmede çalışanlar, belli konularda karşılığını almak şartıyla, başkalarına
yardımcı olunacağını hissettirmektedir.
Üste Yaranmaya Çalışmak
Bu işletme çalışanları yöneticilerin düzenlediği sosyal aktivitelere itirazsız
katılmaktadır.
Bu işletmede çalışanlar üstlerin beğenisine göre giyinmektedir.
Bu işletmede çalışanlar yönetici ile ilişkilerde yöneticiyi hep üstün, önemli
göstermektedir.
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Varyans

Ort.

%4,192

3,28

%50,380

3,46

%7,011

3,87

%5,410

3,78

%4,869

3,52

%3,872

3,70

0,608
0,768
0,786
0,755
0,677
0,707
0,690
0,719
0,604
0,694
0,679

0,650
0,756
0,781
0,767
0,701

0,802
0,816
0,778
0,467
0,628

0,533
0,749
0,778
0,794

0,751
0,779
0,641
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Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri (0,949), Bartlett değeri (sig <0,05) faktör analizinin yapılması
adına gereken ön koşulu sağlamaktadır. Elde edilen KMO değeri örneklemin mükemmel
olduğunu ifade etmektedir (Coşkun ve diğerleri, 2015: 268). 36 ifadeden oluşan algılanan politik
davranış ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayı değerinin 0,953’tür. Algılan politik davranış
ölçeğinden elde edilen bu sonuç ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.
Güvenilirliği gösteren, güvenilirlik katsayısı 0 ve 1 arası bir değer almaktadır, katsayı değeri 1’e
yaklaştıkça ölçeğe güvenilirlik artmaktadır (Ural ve Kılıç, 2013:280). Faktör analizi toplamda 36
ifade üzerine uygulanmıştır fakat diğer ifadelerle aynı faktörleri yansıtmayan 8 ifade elenmiştir.
Böylece geriye kalan 28 ifade faktör analizinde ele alınmıştır. Tablo 3’te gösterilen bu 28 ifade
toplam varyansın %75,734’ünü açıklamaktadır ve bu varyans boyutlar arası şu şekilde
dağılmaktadır; %50,380’sini “İkiyüzlülük”, %7,011’ini “Göze Girmeye Çalışmak”, %5,410’unu
“Koalisyon Kurmak”, %4,869’unu “Karşılıklı Çıkar Gözetmek”, %4,192’sini “Tavizci
Davranmak”, %3,872’sini ise “Üste Yaranmaya Çalışmak” oluşturmaktadır.

Tablo 4. İşe Yabancılaşma İlişkin Faktör Analizi
İşe Yabancılaşma

Fak.Yükü

Güçsüzlük
İşimle ilgili kararları üstlerime danışmadan alamam.
İşimle ilgili konularda değişiklik yapma imkânına sahip
değilim
İşyerinde yaptığım işler çoğunlukla başkaları tarafından
belirlenir.
İşimi yaparken kendi beklentilerimi gerçekleştiremiyorum.
Yaptığım işin denetimini kendim yapma olanağından
yoksunum.
Birlikte çalışacağım kişileri seçme olanağından yoksunum.
Anlamsızlık
Bu kurumun başarısına benim işimin katkısını göremiyorum.
Yaptığım işin amacını tam olarak anlayamadığım zamanlar
oluyor
İşimin, kurumun genel işleyişindeki rolünü göremiyorum.
İşimin, diğerlerinin işleri ile nasıl bir uyum içerisinde
olduğunu anlayamıyorum
Kendine Yabancılaşma
İşimin en tatmin edici özelliği maaşım.
İşim bana kişisel bir tatmin hissi vermiyor
Yaptığım işte gerçek yetenek ve becerilerimi kullanma
imkânım çok az.
Yaptığım iş bana ceza çekiyormuşum hissini veriyor.
Yaptığım iş rutin ve sıkıcı, yaratıcılık için çok az imkân
tanıyor
İşim gayret göstermemi gerektiren bir iş değil.

Varyans

Ort.

52,075

3,07

15,260

2,60

7,227

3,67

0,839
0,852
0,857
0,673
0,794
0,794
0,809
0,870
0,868
0,800

0,604
0,733
0,800
0,785
0,781
0,724

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri (0,931), Bartlett değeri (sig <0,05) faktör analizinin yapılması
adına gereken ön koşulu sağlamaktadır. Elde edilen KMO değeri örneklemin mükemmel
olduğunu ifade etmektedir (Coşkun vd., 2015:268). 17 ifadeden oluşan işe yabancılaşma ölçeğinin
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Cronbach’s Alpha katsayı değerinin 0,938’dir. İşe yabancılaşma ölçeğinden elde edilen bu sonuç
ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Ural ve Kılıç, 2013: 280). İşe
yabancılaşmanın faktör analizi 17 ifade ile yapılmıştır, ancak 1 ifade farklı faktör gruplarının
altında yer alması sebebiyle analizden çıkarılmıştır. Bu madde “Yaptığım işte herhangi bir başarı
hissi duymuyorum.” ifadesidir. Tablo 4’te görüldüğü gibi analiz sonucunda, 16 ifade 3 boyut
şeklinde ele alınmıştır. 16 ifade toplam varyansın %74,563’ünü açıklamaktadır. Bu varyans
dağılımı %52,075 “Güçsüzlük”, %15,260 “Kendine Yabancılaşma”, %7,227 “Anlamsızlaşma”
şeklinde gerçekleşmektedir.

İşe
Algılanan
Yabancılaşma
Politik
Davranış

Tablo 5. Ölçeklerin Çarpıklık Basıklık Değerleri
Çarpıklık Değeri

-0,567

0,123

Basıklık Değeri

-0,123

0,246

Çarpıklık Değeri

-0,238

0,123

Basıklık Değeri

-0,362

0,246

Tablo 5’te algılanan politik davranışın ve işe yabancılaşmanın ölçeklerine ait çarpıklık basıklık
değerlerine yer verilmiştir. Bu değerlerin (+1,5) – (-1,5) aralığında yer alması durumunda
verilerin normal dağılım sergilediği sonucuna ulaşılmaktadır (Büyüköztürk, 2011). Buna bağlı
olarak, iki ölçeğin normal dağılıma uygunluk gösterdiği görülmektedir.

Tablo 6. Algılan Politik Davranış Faktörleri ve İşe Yabancılaşma Faktörlerine İlişkin Korelasyon
Testi Sonuçları

Taviz vermek
İkiyüzlü
Davranmak
Göze Girmeye
Çalışmak
Koalisyon
Kurmak
Karşılık Çıkar
Gözetmek
Üste Yaranmaya
Çalışmak
Algılanan
Politik
Davranışlar

Güçsüzlük

Anlamsızlık

0,294**
0,416**

0,241**
0,269**

Kendine
yabancılaşma
0,278**
0,406**

0,446**

0,230**

0,379**

0,260**

0,144*

0,243**

0,319**

0,183**

0,231**

0,372**

0,134**

0,286**

İşe
Yabancılaşma

0,438**

**:p<0,01 - *:p<0,05
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Tablo 6 incelendiğinde, algılanan politik davranışın, işe yabancılaşma ile arasında orta seviyede
olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r=0,438;p<0,01). Algılanan politik
davranışın tüm faktörlerinin kendi arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Aynı şekilde işe yabancılaşmanın da tüm faktörlerinin kendi arasında
istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde bir ilişkiye sahip olduğuna ulaşılmıştır. Bu bilgiler
doğrultusunda ise, H1 kabul edilmiştir.
Tablo 7. Algılanan Politik Davranış ile İşe Yabancılaşma Arasındaki Regresyon Analizi
Model
1

Regresyon
Artık
Değer
Toplam
Model
1

R

R2

0,438

0,198

Kareler Top.
53,644
225,953

279,597
392
Standardize Edilmemiş
Katsayı
B

Sabit
Algılanan
Politik
Dav.

df
1
391

1,525
0,460

Standart
Hata
0,176
0,048

Düzeltilmiş R2
0,200
ANOVA
Ort. Kare
53,644
0,578

Standardize
Edilmiş
Katsayı
BETA

0,438

Bağımsız Değişken: Algılanan Politik Davranış

Standart
Tahmini Hata
0,76019

F
92,829

Sig
0,000

t

Sig

8,651
9,635

0,000
0,000

Bağımlı Değişken: İşe Yabancılaşma

Tablo 7’deki R2 değerine bakıldığında konaklama işletmelerinde politik davranışların
algılanmasının işe yabancılaşmaya etkisinin %20’sini açıkladığı sonucuna ulaşılmaktadır.
ANOVA testine bakıldığında ise konaklama işletmelerinde algılanan politik davranışların işe
yabancılaşma ile arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (F=92,829;p<0,01). Konaklama
işletmelerinde çalışanların örgüt içindeki politik davranış algılarındaki 1 (bir) birimlik artış, işe
yabancılaşma düzeylerini 0,46 artırmaktadır. Bu sonuç doğrultusunda H2 hipotezi kabul
edilmiştir.

Farklılık Testleri
Konaklama işletmelerinde algılanan politik davranışların demografik özelliklere göre farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan Anova ve t- testlerinin sonuçları Tablo 8 ve Tablo
9’da yer almaktadır.
Tablo 8’e göre araştırmaya katılan konaklama işletmeleri çalışanlarının politik davranış algıları
cinsiyet, medeni hal, çalışma biçimine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
oluşturmamaktadır (p>0,05).
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Algılanan Politik
Davranışlar

Tablo 8. Konaklama İşletmelerinde Algılanan Politik Davranışların Cinsiyet, Medeni Hal,
Çalışma Biçimine ve İşletme Kapasitesine İlişkin t-Testi Sonuçları
Cinsiyet
Medeni
hal
Çalışma
Biçimi

N
186
207
145
248
143
250

Kadın
Erkek
Evli
Bekar
Sezonluk
Daimi

x̄
3,62
3,59
3,53
3,64
3,69
3,55

S.S.
0,77
0,83
0,86
0,76
0,79
0,82

p
0,740
0,205
0,100

Algılanan Politik Davranışlar

Tablo 9. Konaklama İşletmelerinde Algılanan Politik Davranışların Yaş, Eğitim ve Çalışma Süresi
Durumuna İlişkin Anova Testi Sonuçları

Yaş

Eğitim
Durumu

Çalışma
Süresi

16-20 yaş
21-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50 yaş ve üstü
İlkokul-Ortaokul
Lise
Üniversite 2 yıllık

N
85
174
104
25
5
19
120
114

x̄
3,76
3,54
3,58
3,52
3,84
3,61
3,68
3,75

S.S.
0,77
0,78
0,84
073
1,16
0,92
075
0,78

Üniversite 4 yıllık

123

3,41

0,82

Lisansüstü
1 yıldan az
1-5 yıl arası
6- 15 yıl arası

17
168
145
79

3,45
3,66
3,59
3,48

0,77
0,77
0,77
0,90

p

0,263

F

1,317

0,005

3,801

0,258

1,361

Tablo 9’a göre, araştırmaya katılan çalışanların politik davranış algısı ile yaş faktörü, eğitim
durumu ve çalışma süresi (p>0,05) arasında anlamlı bir fark olmadığına rastlanmıştır. Fakat
algılanan politik davranış ile eğitim durumu (p<0,05) arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir. Bu farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amaçlı Post Hoc
testi uygulanmış ve bu test sonucunda 2 yıllık (ön lisans) eğitim görenlerin 4 yıllık (lisans) eğitim
görenlere göre politik davranışları daha fazla algıladıkları tespit edilmiştir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Turizm sektörü, dinamik yapıya ve yoğun çalışma şartlarına sahip bir sektördür. Turizmin; emek
yoğun, sezonluk, nitelikli veya niteliksiz tüm çalışanlara istihdam sağlayabilen bir sektör olması,
birçok farklı kültürlerde yetişmiş bireylerin birlikte çalışmalarına imkân sağlamaktadır. Bireyler
iç ve dış çevresine karşı sorumluluk sahibi olmalı ve etik çerçeve içinde işlerini yürütmelidir.
Fakat bireyler çıkarları ve istekleri doğrultusunda, etik unsurları göz ardı ederek politik
davranışlara başvurmaktadır. Bu davranışlarla bireyler, çalıştıkları işletmenin amaçlarına hizmet
etmekten çok, uzun ya da kısa vadeli olarak, kişisel kazanımlar elde etme çabası sergilemektedir.
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Politik davranışların algılanması ise, farklı sonuçlar doğurmakta ve bu sonuçlar bireylerin işine
bakış açısına yansımaktadır.
Bu kapsamda yapılan araştırma sonucunda; konaklama işletmelerinde çalışanların, örgütlerinde
var olan politik davranışları algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Algılanan politik davranışların
boyutları arasında ortalamalar karılaştırıldığında ortalamaların birbirine yakın olduğu
görülmektedir. Nispeten, çalışanların en fazla göze girmeye çalışmak boyutunu (n= 3,87), en az
ise tavizci davranma boyutunu (n= 3,28) algıladıkları sonucuna varılmıştır. Çalışanların işe
yabancılaşmaya yönelik ifadelere vermiş olduğu yanıtların ortalamaları incelendiğinde ise, en
fazla kendine yabancılaşma boyutu (n=3,67), en az ise anlamsızlık boyutu (n= 2,60) olduğu
görülmektedir. Algılanan örgüt içi politik davranışlar ve işe yabancılaşma değişkenlerine yönelik
yapılan korelasyon testi sonuçları incelendiğinde; işe yabancılaşmanın güçsüzlük boyutu ile
algılanan politik davranışın göze girmeye çalışma ve ikiyüzlülük boyutu arasındaki ilişkinin orta
seviyede anlamlı bir ilişkisi olduğuna rastlanmıştır. Aynı şekilde işe yabancılaşmanın kendine
yabancılaşma boyutunun algılanan politik davranışın ikiyüzlülük boyutu ile ilişkisinin orta
seviyede bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Fakat işe yabancılaşmanın anlamsızlık boyutunun,
algılanan politik davranışların boyutlarıyla ilişkisi incelendiğinde güçsüzlük ve kendine
yabancılaşmanın ki kadar kuvvetli olmadığı görülmektedir. Konaklama işletmelerinde algılanan
politik davranışların işe yabancılaşmaya etki ettiği sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonucun
alanyazındaki diğer çalışmaların sonuçları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir (Kerse, 2017;
Ferris ve Kacmar, 1992).
Yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, yöneticilere ve çalışanlara birtakım
öneriler sunulmuştur.
Yöneticiler için öneriler;
• Yöneticiler politik davranışlar hakkında bilgilendirilmeli, bu davranışları destekler şekilde
tutumlardan kaçınmalı ve örgütte belirsizliklere yer vermemelidir.
• İşletmelerde, sınırlı kaynakların adil dağıtılması, ödüllendirmenin somut sistemlere
dayandırılarak gerçekleşmesi ve etik kuralların açık bir şekilde çalışanlara ifade edilmesi politik
davranışların ortaya çıkmasının ve bu davranışların algılanmasının önüne geçecektir.
• Yöneticiler, kendi çalışanlarına nicel ve nitel çalışmalar sunarak örgütlerinde var olan politik
davranışları ölçmeli ve algının iş performansına olumsuz yansımaması adına çeşitli tedbirler
almalıdır.
• Yöneticiler, politik davranışlardan etkilenenleri belirlemeli ve bu bireylere koçluk, personel
danışmanlığı şeklindeki uygulamalarla yardımcı olmalıdır.
• Yöneticiler işe alım yaparken, işgören adaylarının tutarlılıklarını ve kişisel tutumlarını
ölçebileceği envanterler uygulamalıdır. Bu envanterler aracılığıyla işe alacağı bireyin kişilik
özellikleri ve tutumları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Örgütün ve kurumun kültürüne zarar
verecek bireylere işletmesinde yer vermemelidir.
• Üst kademe yöneticiler karar alırken, ilgili departmanlardaki bireylerin karar sürecine
katılması, görüş ve itirazlarını dile getirmesi politik davranışların olumsuz çıktılarını
azaltacaktır. Bu sebeple yöneticilerin çalışanlarına imkân tanıması gerekmektedir.
• Yöneticilerin örgütte sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmaları oldukça önemlidir. Yöneticiler,
çalışanlarına karşı dürüst ve net olmalı, güven ortamı yaratmalıdır. Örgütte sağlıklı iletişimin
olması politik davranışların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
Çalışanlar için öneriler;
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• Çalışanlar, işletme kültürüne bağlı olmalı, bu kültürü zedeleyecek girişimlerden kaçınmalı ve
işletme kültürünü benimsemeyen çalışanlara işine ve örgütüne adapte olması için destek
olmalıdır.
• Çalışanlar politik davranış girişiminde bulunan bireylere engel olmalı, haksız kazanımların
önüne geçmelidir. Yetkinliği olmadığı durumlarda ise üst kademelere durumla ilgili bilgi
vermelidir.
• Çalışanların birbirlerine karşı açık, dürüst ve net olmaları gerekmektedir. Sorunlar saygı
çerçevesinde çalışanlar arasında zamanında konuşulmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır.
• Çalışanlar, içinde yer aldığı örgütün çıkarlarını gözetmelidir. İş yerindeki kaynakları yine iş
için kullanmalıdır.
Bilimsel araştırmaların tümünde olduğu gibi bu çalışmanın da bazı kısıtlamaları olmuştur.
Çalışma Muğla ili ile kısıtlandığı için sadece o bölgede bulunan konaklama işletmeleri
çalışanlardan elde edilen sonuçları ifade etmektedir. Gelecekte örnekleme alınan bölgeler
çoğaltılabilir, araştırma insan kaynağının çok önemli olduğu turizm sektörünü oluşturan seyahat
acentaları, yiyecek içecek işletmeleri çalışanlarına ya da farklı sektör çalışanlarına yönelik
yapılabilir.
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