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ÖZ
Bibliyografik analiz çalışmalarına örnek oluşturabilecek bu çalışmada, Prof. Dr. Fermani Maviş’in akademik çalışmaları bazında bir incelemenin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada, Prof. Dr. Fermani Maviş’in yaşam öyküsü ve çalışma alanları konu edilmiş, ayrıca eserler bibliyografyasına yer verilmiştir.
Prof. Dr. Fermani Maviş’in çalışmaları toplu bakış açısıyla incelendiğinde, aldığı eğitim itibariyle birinci
kuşak akademisyenler arasında yer aldığı, bununla birlikte son dönem çalışmalarında mikro konulara
da yönelmiş olması nedeniyle, ikinci kuşak akademisyenlere daha yakın durduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, Prof. Dr. Fermani Maviş’in turizmi konu alan çalışmalarında temel disiplinleri baz aldığı da
elde edilen önemli sonuçlar arasında yer almaktadır.
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ABSTRACT
This study, which provides a sample for bibliographical analysis studies, aims to examine Prof. Dr.
Fermani Maviş’s academic career taking his academic publications into account. In this study, Prof. Dr.
Fermani Mavis’s lifetime story and his study fields are examined and also a bibliography of his studies
is extracted. With a comprehensive point of view and regarding his educational status, it can be concluded that Prof. Dr. Fermani Mavis is close to the first generation academicians. On the other hand,
he also has a tendency towards the traits of second generation academicians since his late academic
studies predominantly focus on micro fields. Besides, the study also revealed that Prof. Dr. Fermani
Mavis takes scientific disciplines as a basis for his tourism studies.
Key words: tourism, bibliography, bibliographical analysis, Fermani Maviş.

GİRİŞ
İnsanoğlu uygarlık öncesi çağlarda bile sonraki kuşaklara varlığını,
duygularını veya korkularını taşlara, mağaralara işaretler yaparak ak‐
tarma çabasında hep olmuştur. İnsanlar düşüncelerini, duygularını,
buluşlarıyla ilgili kayıtlarını sırasıyla taş, kil, tablet, hayvan derisi, papi‐
rüs, kâğıt ve son olarak da günümüzde sanal ortamlara yazarak sonraki
kuşaklara aktarma çabası içerisinde olmuştur.
Bilindiği üzere tarihte yazıyı ilk keşfedenler Sümerler’dir. M. Ö. 3 bin
yıllarında, Anadolu ve Irak’ta yaşam sürmüş olan Sümerler yazıyı bul‐
muş ve günlük yaşamlarında kullanmışlardır. Sümerler’in, kil tabletlere
yazmadan önce deri ve palmiye yaprağı üzerine mürekkeple yazdıkları
bilinmektedir. Yazının icadını izleyen yüzyıllarda bugün adına kütüp‐
hane denilen bilgi depolarına gereksinme ortaya çıkmış ve kil tabletle‐
rin istiflenmesine dayalı bir sistemle ilk “tablet depoları” ortaya çıkmış‐
tır. Zaman içerisinde artan kil tablet sayısı, bunların sınıflandırılmasını
ve arandığında kolaylıkla erişilmesini sağlayacak sistemlerin geliştiril‐
mesini zorunlu kılmıştır. İşte tam da bu dönemlerde, tabletlerdeki bilgi‐
lere ulaşımı kolaylaştırmak için, günümüzün bibliyograflarının ilk ör‐
nekleri ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk kütüphanede ve bir anlamda da
geliştirilen ilk bibliyografya sistemlerinde; her tabletin sonuna, o table‐
tin ilk birkaç kelimesiyle bir sonraki tabletin birkaç sözcüğünün yanı
sıra serinin adı (ilk tabletin ilk birkaç kelimesi) ve o tabletin seri içeri‐
sindeki sıra numarasını içeren bir ambleme yer verilmeye başlanmıştır
(Lerner 2008: 13).
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Yıllar içerisinde tablet sayısı artıkça bir yandan bibliyografyalara daha
fazla gereksinme duyulmaya başlanmış ve bibliyografyalar daha kap‐
samlı ve ayrıntılı olarak hazırlanmıştır. Gütenberg’in matbaayı icat et‐
mesinin ardından ise, yaşanan baskı devrimi ile birlikte kitap sayısı ola‐
bildiğine artmıştır. Kitaplar artık sınırlı bir sınıfın sahip olabildiği bilgi
depoları olmaktan çıkıp, giderek yaygınlaşan demokratik kullanım or‐
tamına sahip olmaya başlamıştır. Öte yandan, kütüphanelerdeki kitap
sayıları önce yüzler, ardından bin, on bin ve milyonları bulmuştur. Do‐
layısıyla, günümüzde yaygın olarak kullanılan bibliyografyalar, kütüp‐
hanelerdeki kitaplara ulaşımı kolaylaştıran araçlar olarak daha önemli
hale gelmiştir. Bu gelişmelere koşut olarak da, bibliyografyalar kendi
içerisinde çeşitli alt kategorilere ayrılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda,
kişilerin yayınları için hazırlananların bibliyograflar içerisinde geçmişi
en eskiye gidenler olduğu dikkati çekmektedir.
Bu yazıda, kişi bibliyograflarına örnek olmak üzere Prof. Dr. Fermani
Maviş’in yayımlanmış çalışmaları, yönettiği tezler, yürüttüğü derslerin
listesi verilmiş ve bunlar üzerinde yapılan gözlemlere dayanarak ulaşı‐
lan bulgular üzerinde durulmuştur.
BİBLİYOGRAFYA
Bibliyografya sözcüğü ilk olarak Eski Yunanca’da kullanılmıştır; Eski
Yunanca’da vasıflandırmak anlamına gelen biblios (kitap) ile grapho
(yazma) kelimeleri bir araya getirilerek bibliyografya sözcüğü türetilmiş
ve “kitaplar hakkında yazı” anlamında kullanılmıştır5 . Kısaca bibliyog‐
rafya; bilim, sanat gibi fikir ürünleri ve kayıtlarla ilgili yayınları bir dü‐
zen içerisinde toplayan listedir. Ancak, genellikle anlattıkları eserlerin
nerede bulunduklarını göstermemektedir. Bu özellikleriyle kataloglar‐
dan ayrılmaktadır.
Bibliyografyalar hazırlanma amaçlarına göre çeşitli şekillerde sınıf‐
landırılmaktadır 6 :
İçerikleri bakımından: Basit, tahlili ve tenkidi olmak üzere üçe ayrılır: (1)
Basit bibliyografyalar, (2) Tahlili bibliyografyalar ve (3) Tenkidi bibli‐

5
6
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yografyalar. Mahiyetleri bakımından bibliyografyalar esas (primary) ve
kopya (secondaire) olmak üzere iki gruba ayrılır: (1) Esas bibliyografya‐
lar ve (2) Kopya bibliyografyalar.
Zaman bakımından: Tamamlanmış ve periyodik olmak üzere iki çeşit‐
tir. Bunlar; (1) Tamamlanmış bibliyografyalar ve (2) Periyodik bibliyog‐
rafyalardır.
Tertib edilişleri bakımından: Alfabetik, sistematik, kronolojik, vurgu ve
başlık kelimelerine göre, Kronolojik bibliyografyalar ve Vurgu ve başlık
kelimelerine göre tertib edici bibliyografyalar.
Şümulleri bakımından: İki çeşittir. Bunlar; (1) Ulusal bibliyografyalar ve
(2) Uluslararası bibliyografyalardır. Ayrıca şümulleri bakımından bibli‐
yografyalar genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Özel bibliyografya‐
lar grubunda mütalaa edilen iki çeşit bibliyografya daha vardır. Bunlar;
(1) Kişi bibliyografyaları ve (2) Yer bibliyografyalarıdır. Yer bibliyograf‐
yaları, muayyen bir yerin veya bir mıntıkanın tarihine, coğrafyasına,
kültürüne, vs. dair yazılan eserleri bildirmektedir.
Bibliyografyaların hemen her konuda hazırlanması ve çok çeşitli ol‐
ması, son zamanlarda bu bibliyografyaları tanıtan bibliyografyaların
hazırlanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu tip bibliyografyalara bibliyog‐
rafyaların bibliyografyası adı verilmektedir.
Dünya’da yaklaşık üç bin yıldır bibliyografya üretilmekte ve yayın‐
lanmaktadır. Son yıllarda bibliyografya hazırlama işi başlı başına bir
uzmanlık alanı haline gelmiştir. Türkiye’de ise bibliyografya alanında
yapılmış en zengin ve büyük çalışma; Katib Çelebiʹnin 17. yüzyılda
meydana getirdiği Keşf‐üz‐Zünun adlı eseridir. Başlı başına bir kıymet
ifade eden ve asırlarca elden düşmeyen bu önemli eser, 300 kadar bili‐
min özelliklerini anlatmakta, 10.000 kadar yazar ve alfabetik olarak
15.000ʹe yakın kitap hakkında bilgi vermektedir. Daha sonra Bağdatlı
İsmail Paşa’nın bu esere yazdığı iki ciltlik zeyl ile iki ciltlik Esma‐ül‐
Müellifin de çok meşhurdur7 .
1935 senesinden beri yayınlanmakta olan Türkiye Bibliyografyası;
Türkiyeʹde basılan bütün kitapların, broşürlerin, harita ve atlasların
7
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gazete ve dergilerin, diğer yayınların bibliyografik künyelerini bildiren
milli bir bibliyografyadır. Ayrıca Türkiyeʹde seçilmiş dergilerde yayım‐
lanan makaleleri bildiren bir de Türkiye Makaleler Bibliyografyası vardır.
İNCELEME YAKLAŞIMI
İlgili literatürde hazırlanan bibliyografyalardaki bilgiler baz alınarak
pek çok çalışma hazırlanmaktadır. Genellikle uzun bir dönemi kapsa‐
yan sürelerde belirli bir bilim dalında, ülkede veya belirli bir konuda
hazırlanmış her türden çalışmanın incelendiği gözlenmektedir (Young
ve Wolf 2006; Ligon ve Thyer 2005). Bu tür çalışmaların yapılmasındaki
çıkış noktası, inceleme konusunda bibliyografik künyelerin analiz edil‐
mesiyle birtakım sonuçlara ulaşma gayretidir. Dünya’da ve Türkiye’de
bu konuda hazırlanmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
Bibliyografik analiz (bibliyometry), yukarıda da belirtildiği üzere be‐
lirli bir konuda veya kişilerin yayınları için hazırlanan bibliyografyalar‐
daki yayınların künyelerindeki verilerden yola çıkılarak yapılan araş‐
tırmaları içerir. Dolayısıyla, bir künyede yer alan “yazar/lar adı”, “yayın
yılı”, “yayının başlığı”, “yayımlandığı yer/dergi”, “sayfa aralığı”, “ya‐
yının konusu”, vb. veriler, bibliyografik analiz çalışmalarının temel çı‐
kış noktalarını oluşturmaktadır.
Bu çalışmada da Prof. Dr. Fermani Maviş’in akademik yaşamı boyun‐
ca hazırlandığı ve yayınlanan tez, kitap, makale, bildiri, yönettiği tez
çalışmaları gibi çalışmaları baz alınarak bibliyografik analiz yapılacaktır.
FERMANİ MAVİŞ’İN YAŞAM ÖYKÜSÜ
Fermani Maviş 1952 yılında Denizli’de dünya geldi. Babasının memuri‐
yeti dolayısıyla ilkokulu, 1964 yılında Ankara Kavaklıdere İlkokulu’nda
ve ortaokulu da, İzmir Karataş Lisesi’nde okudu. Lise eğitimini ise, De‐
nizli Ticaret Lisesi ve Denizli Lisesi’nde tamamladı.
Yüksek öğretimine 1973 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler
Akademisi’nde başlayan Fermani Maviş, Akademi’den 1977 yılında
mezun oldu. Fermani Maviş, lisansüstü çalışmalarını 1982 ve 1985 yılla‐
rında Anadolu Üniversitesi’nde tamamladı. Fermani Maviş, yüksek
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lisans çalışmasını İletişim Sanatları’nda ve doktora çalışmasını da İşlet‐
me Bölümü’nde yaptı.
Akademik yaşama, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde
Araştırma Görevlisi olarak başlayan Fermani Maviş, 1986 yılında “Tu‐
rizm ve Otel İşletmeciliği” alanından Yrd. Doç. Dr. unvanını alarak öğ‐
retim üyesi oldu. 1998 yılında Turizm İşletmeciliği alanından Doçent
olan Fermani Maviş, 2006 yılında da Turizm ve Otel İşletmeciliği ala‐
nından Profesör olmaya hak kazandı.
Yürüttüğü Görevler
Fermani Maviş, 1990‐1994 ile 1997‐1998 yılları arasında Anadolu Üni‐
versitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu’nda; 1999‐2002 yılları arasında
ise Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nda
Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu’nda Şu‐
bat‐Ağustos 1994 tarihleri arasında Müdür olarak görev yaptı.
ÇALIŞMA ALANLARI
Fermani Hoca, Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi’nde aldığı
işletmecilik eğitimi ve sonrasında yürüttüğü lisansüstü çalışmaları iti‐
bariyle birden fazla alanda çalışmalarda bulunmuştur. Bu yönüyle, Ko‐
zak (2000) tarafından turizm alanında çalışan akademisyenler ile ilgili
olarak ortaya atılan kuşak farklılaşmaları içerisinde birinci ve ikinci
kuşak akademisyen grubu içerisine düşmektedir. Bir yönüyle birinci
kuşağın araştırma ve eğitim‐öğretim yaklaşımına yakın dururken, öte
yandan ikinci kuşağın araştırma yaklaşımına da yakın durma gayreti
içinde olmuştur. O nedenle olacak, Fermani Hoca’nın çalışma alanlarına
işletme disiplininin hemen hemen bütün alt dalları girmektedir.
İlerleyen bölümlerde çalışmaları incelendiğinde daha berrak olarak
görüleceği üzere, hocanın; işletme yönetimi, pazarlama, yönetim dalla‐
rında kitap, makale, bildiri hazırladığını ve tez yönettiğini biliyoruz. Bu
alanların alt dalları olarak ise halkla ilişkiler, reklamcılık, liderlik ve
pazarlama iletişimi sayılabilir.
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Fermani Hoca’nın 1990’ların ikinci yarısından itibaren turizm ve otel
işletmeciliği alanının uygulama konularını ders, araştırma, bildiri ve
kitap konusu olarak tercih etmeye başladığını görüyoruz. Bu dönemde
hocanın hazırladığı çalışmalar arasında yiyecek‐içecek yönetimi, en‐
düstriyel yiyecek üretimi, yemek süsleme sanatı, otel yönetimi, konak‐
lama işletmelerinde yeni yaklaşımlar ve konaklama işletmelerinde stra‐
tejik yaklaşım konularının ağırlık taşıdığı gözlenmektedir.
FERMANİ MAVİŞ ESERLER BİBLİYOGRAFYASI
Pek çok kişi tarafından bilinen ve kabul edilen bir görüş; genel olarak
kişilerin fiili akademik yaşamlarında çalışmaları hakkında eksiksiz bib‐
liyograflar hazırlamadıklarıdır. Gerçekten de, pek çok akademisyen şu
veya bu nedenle bazı çalışmalarını eserler listesine koymaz, unutur ve‐
ya önemli görmez. Fermani Hoca’nın eserler bibliyografyasını hazırlar‐
ken de, benzer bir durumla az da olsa karşılaşılmıştır. Hoca, pek çok
çalışmasını Anadolu Üniversitesi Veri Tabanı’ndaki Kişisel Web Sayfa‐
sı’nda sergilemiş olmasına karşılık, bazı çalışmalarına bu ortamda yer
vermediği görülmüştür. Esas olarak bu tür durumlarda eser bibliyog‐
rafyası hazırlayanların işleri zor ve meşakkatli olur. Ancak, vefatını iz‐
leyen dönemde ailesinin de izni alınarak hocanın Turizm ve Otel İşlet‐
meciliği Yüksekokulu’ndaki odasında bulunan dokümanlar tek tek in‐
celenerek Prof. Dr. Fermani Maviş Eserler Bibliyografyası’nın en az ek‐
sikle hazırlanmasına çalışılmıştır.
Fermani Maviş eserler bibliyografyası, yazarın, hazırlanan tez çalış‐
maları, kitaplar, makaleler, kitap editörlükleri, bildiriler, projeler, yönet‐
tiği tez çalışmalarını içermektedir.
Hazırladığı Tez Çalışmaları:
Yüksek Lisans Tezi:
(1987). Otel İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık. Eskişehir: Anado‐
lu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Doktora Tez Çalışması:
(1985). Otel Yönetimi ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Likert Modeli Uygu‐
laması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
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Kitaplar:
(1985). Otel Yönetimi ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Likert Modeli Uygu‐
laması. Eskişehir: T. C. Anadolu Üniversitesi Yayınları; No: 111, Açık‐
Öğretim Fakültesi Yayınları No: 39.
(1986). Yönetim Kurulunun Karşılaştığı Bazı Sorunlar, Koontz, H. ve
O’Donnell, C. (Çev. Fermani Maviş). İçinde Şan Öz‐Alp (Editör), Yöne‐
tim Kurulları (ss. 133‐139). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınla‐
rı No: 176, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 78.
(1986). Yönetim Kurulları Nasıl Çalışır, Koontz, H. ve O’Donnell, C.
(Çev. Fermani Maviş),. İçinde Şan Öz‐Alp (Editör), Yönetim Kurulları (ss.
131‐132). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 176,
Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 78.
(1986). Halkla İlişkiler: (Seçme Yazılar). Eskişehir: T. C. Anadolu Üniversi‐
tesi Yayınları; No: 154, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 66.
Maviş, F. ve Bir, A. A. (1988). Dünyada ve Türkiye’de Reklamcılık: Reklamın
Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.
(1992). Otel İşletmeciliği: İlke ve Kavramlar. Eskişehir.
(1994). Otel İşletmeciliği: İlke ve Kavramlar. Eskişehir: Anadolu Üniversi‐
tesi Yayınları No: 843, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Yayınları No. 1.
(2002). Turizm ve Sosyoloji. İçinde, Halit Suavi Ahipaşaoğlu ve Nazmi
Kozak ile ortak yayın, Meryem Akoğlan Kozak (Editör), Genel Turizm
Bilgisi (ss. 96‐105). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakül‐
tesi Yayın No: 1360, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 727.
(2002). Turizm İşletmeleri. İçinde, Meryem Akoğlan Kozak (Editör),
Genel Turizm Bilgisi (ss. 77‐95). Eskişehir. Anadolu Üniversitesi, Anadolu
Üniversitesi Yayın No: 1360, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 727.
(2002). Halkla İlişkiler. İçinde, Pembegül Çakır (Editör), Otel İşletmele‐
rinde Destek Hizmetleri (ss. 241‐263). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1380, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:
747.
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(2002). Müşteri Hizmetleri. İçinde, Pembegül Çakır (Editör), Otel İşlet‐
melerinde Destek Hizmetleri (ss. 220‐240). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1380, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:
747.
(2003). Endüstriyel Yiyecek Üretimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
(2005). Mönü Planlama Tekniği. Eskişehir: T. C. Anadolu Üniversitesi
Yayınları No: 1614, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Yayınları
No: 7.
(2006). Otel Mühendisliği: Enerji ve Su Kullanımına Yönelik Bir Araştırma.
Ankara: Detay Yayıncılık.
(2006). Casino Faaliyetleri Yönetimi: Türkiye için Bir Model Önerisi. Ankara:
Detay Yayıncılık.
(2006). Otel Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Kitap Editörlükleri
(2002). Yiyecek İçecek Hizmetleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,
Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1410,
Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 755.
(2001). Servis ve Bar. Yazarlar: Ahmet Aktaş, Orhan Kutluca. Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi Yayın No: 939, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:
509.
Makaleler
(1998). Otel İşletmelerinde Örnek Edinme (Benchmarking), Anadolu Ü‐
niversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1‐2): 217‐234.
(1996). Konaklama Endüstrisinde Önderlik, Anatolia: Turizm Araştırma‐
ları Dergisi, 2 (1‐2): 71‐79.
(1996). Otel Personelini Motive Etmek İçin Yeni Bir Model: Teori M,
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dergisi, 2 (1): 59‐70.

10

Prof. Dr. Fermani Maviş; Yaşam Öyküsü ve Belirlenebilen Çalışmalarının Bibliyografyası..

(1994). Otel Yöneticilerinin Uyguladığı Yönetim Teorileri, Anatolia: Tu‐
rizm Araştırmaları Dergisi, 5 (4): 12‐16.
(1993). Otel Reklamcılığının ABD’deki Gelişimi, Anatolia: Turizm Araş‐
tırmaları Dergisi, 4 (6): 14‐18.
(1990). Otel İşletmelerinde Halkla İlişkiler Faaliyetleri, Turizm Yıllığı
1988‐1989, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası Yayını: 98‐106.
(1990). Türk Bankalarında Görev Yapan Kadın Yöneticilerle İlgili Bir
Durum Değerlemesi, Prof. Dr. İlhan Cemalcılar’ın Hatırasına Armağan,
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayı‐
nı: 271‐285.
(1989). Otelcilik Endüstrisinde Personel Fonksiyonunun Rolü, Anadolu
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (1): 211‐226.
(1989). İşletme Stratejisi, Yapısı ve Çevresi Arasındaki İlişkilerin İnce‐
lenmesi, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7
(1): 382‐414.
(1989). Yönetim Süreci, Anadolu Üniversitesi Afyon İ.İ.B.F. 15. Kuruluş Yılı
Armağanı: 101‐105.
(1988). Stratejik Denetim, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 6 (2): 91‐106.
(1988). Stratejik Yönetim Modeli, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1): 135‐147.
(1988). Otel İşletmelerinde Maliyet Minimizasyonu Açısından Hareket
ve Zaman Etüdü, Verimlilik Dergisi: 84‐94.
(1987). Otel Müşterileri İçin Hizmet Sunan ve Gelir Getiren Bölümlerin
Analizi, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5
(2): 49‐70.
(1987). Otel İşletmelerindeki Organizasyon Yapısının Gelişim Süreci,
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1): 111‐119.
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Maviş, F. ve Timur, N. (1982). Türkiyeʹden Yurtdışına İşgücü Göçünün
Ekonomik Analizi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 18
(1): 237‐261
Maviş, F., Geylan R. ve Sargın, E. (1980). Eskişehir’deki Devlet ve Özel
Sanayi İşletmeleri Yönetici Ücret Araştırması, Eskişehir İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi Dergisi, 16 (2): 130‐171.
(1980). Yöneticiler İçin Fiyatlama Kontrol Listesi, Joseph D. O’Brien
(Çev. Fermani Maviş), Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi,
16 (1): 79‐88.
Bildiriler
Ulusal Bildiriler:
(2006). Turizm Gelişiminde Turizm Planlaması ve Destinasyon Planla‐
masının Önemi, Dr. Hatice Güçlü ile ortak yayın, II. Ulusal Eğirdir Tu‐
rizm Sempozyumu, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Mes‐
lek Yüksekokulu – Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi: 227‐235.
(2006). Otel İşletmelerinde Organik ya da Mekanik Örgüt Yapılarının
Uygulanabilirliğine İlişkin Durum Saptaması, II. Balıkesir Ulusal Turizm
Kongresi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelci‐
lik Yüksekokulu: 175‐187.
(2006). Otel İşletmelerinde Yönetici Yaratıcılığını Engelleyen Unsurlar
Üzerine Nitel Bir Çalışma, Arş. Gör. Dr. Hatice Güçlü ile ortak, III. Li‐
sansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi – Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi: 478‐494.
Uluslararası Bildiriler:
(1996). Turizm Meslek Yüksekokulu ‐ Endüstri İlişkilerinin Boyutları,
21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması Uluslara‐
rası Sempozyum, Çankırı: Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yükseko‐
kulu: 254‐258.
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(2007). Determining Perception of Customer Value Differences Between
Fast Food and Fine Dining Restaurants, Arş. Grv. H. Rafet Yüncü ve
Arş. Grv. Alev Dündar Akçay ile birlikte, Advances in Tourism Economics,
Portekiz.
Projeler
T.Z.D.K. Adapazarı Ziraat Alet ve Makineleri Müessesesi ile Bahçe
Traktör Fabrikasında Standart İşçi ve Cins ve Miktarı, 01/12/1986.
Yönettiği Tezler
Doktora Tezleri
Güçlü, H. (2006). Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık
Üzerindeki Etkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti‐
tüsü.
Yüksek Lisans Tezleri:
Zencir, E. (2004). Bir Liderlik Modeli Olarak Personel Güçlendirme: Ankaraʹ‐
da Bulunan Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Dalkıranoğlu, A. (2002). Afyon İliʹndeki Termal Otellerinde İşgören Profili.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Töre, H. (2002). Konaklama İşletmelerinde Çatışma ve Çatışmanın Nedenleri‐
nin Antalyaʹda Beş Yıldızlı Tatil Köylerindeki Animasyon ve Yiyecek‐İçecek
Bölümlerinin Karşılaştırılması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Akçay, A. D. (2002). Kariyer Geliştirmenin Güdülemedeki Yeri ve Beş Yıldız‐
lı Otel İşletmelerinde Uygulama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Yüncü, R. H. (2002). Bir Performans Değerleme Modeli Olan 360 Derece
Geribildirimin Beş Yıldızlı Otellerde Uygulama Denemesi. Eskişehir: Anado‐
lu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
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Şahin, G. (2002). Seramik Sektöründeki Yönetim Sorunları. Eskişehir: Ana‐
dolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özcan, A. (2001). İşletmelerde Çevre Yönetimi ve Bir Uygulama. Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Erturgut, R. (2000). Örgütsel Değişmede Dönüştürücü Liderlik Davranışları
Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilim‐
ler Enstitüsü.
Markal, H. A. (2000). İşletmelerarası Stratejik İş Birlikleri ve Ulusal Savun‐
ma Sanayii Örneği. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Çakır, İ. (2000). Kişilik Tiplerinin Takım Performansına Etkisi. Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yıldırım, R. G. (1998). Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi ve Özel Bir
Hastanede İnceleme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens‐
titüsü.
Konak, E. (1997). Örgüt Kültürü ile Motivasyon Teorilerinin Uyumlaştırıl‐
ması ve Arçelik Buzdolabı İşletmesi Örneği. Eskişehir: Anadolu Üniversite‐
si, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bozoğlu, M. Ö. (1997). Toplam Üretken Bakım (T.P.M.) ve Uygulaması.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bağardı, S. (1989). Siyasi Partiler ve Reklamcılık 29 Kasım 1987 Erken Seçim‐
lerindeki Reklam Uygulamaları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Kirez, T. (1989). İşletmelerin Örgütsel Amaçlarına Ulaşmasında Güdüleme‐
nin Rolü ve Eskişehir Şeker Fabrikasıʹndaki Uygulama. Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kutlu, Z. (1989). Turyağ Anonim Şirketiʹnde Halkla İlişkiler Faaliyetleri.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
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YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER
Çalışmanın bu aşamasında Prof. Dr. Fermani Maviş tarafından 1990‐
2008 yılları arasında yürütülen derslerin listesine yer verilmiştir. 1990
yılı öncesindeki verilere ulaşılamadığı için, o dönemde okutulan dersler
aşağıdaki listeye dahil değildir. 1990‐2008 yılları arasında okutulan
derslerin listesi şu şekildedir: Basım İşletmeciliği, Endüstriyel Yiyecek
Üretimi, Genel İşletme, Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi,
İnsangücü Yönetimi, Konaklama İşletmeleri Yönetimi, Konaklama İş‐
letmelerinde Satış ve Pazarlama, Konaklama İşletmelerinde Verimlilik
Analizi, Mönü Planlaması, Mutfak Yönetimi, Otel İşletmeciliği, Otel
Yönetimi, Pazarlama İletişimi, Servis Yönetimi, Turizm İşletmeciliği,
Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler, Turizm İşletmelerinde Toplam
Kalite Yönetimi, Turizm Pazarlaması, Turizm ve Otelcilik Uygulamala‐
rı, Verimlilik Yönetimi, Yemek Süsleme Sanatı, Yiyecek Üretimi, Yiye‐
cek ve İçecek Yönetimi, Yiyecek‐İçecek.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Şubat 2008 tarihinde aramızdan ayrılan Anadolu Üniversitesi Turizm
ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim üyelerinden Prof. Dr.
Fermani Maviş’in eserler bibliyografyasını ortaya çıkarmak ve bibliyog‐
rafya üzerinde yapılacak gözlemlere bağlı olarak elde edilen değerlen‐
dirme sonuçlarını ortaya koymak amacıyla bu çalışma yürütülmüştür.
Fermani Hoca’nın çalışmaları incelendiğinde, Kozak (2000) tarafından
ortaya atılan turizm alanındaki akademisyenlerin kuşak olarak ortaya
koydukları farklılaşmalar ışığında değerlendirme yapmak yerinde ola‐
caktır. Bilindiği üzere Kozak (2000) çalışmasında turizm alanında 1960
yılından bu yana çalışan akademisyenleri ortaya koydukları farklılaş‐
malara göre üçe ayırmıştı. Söz konusu çalışmada, birinci kuşak, daha
çok işletme disiplinini ele alan ve bunun yanı sıra da sosyoloji, coğrafya,
ekonomi gibi alanlarda ihtisas sahibi olan kişilerden oluşmaktadır. Bu
kuşağın üyelerinin araştırma yaklaşımları daha çok makro konulardan
oluşmuştur. Bu kişiler, turizme ihtisaslaştıkları alanları baz alarak yak‐
laşmışlar ve turizmi çalışmalarında “uygulama alanı” olarak tercih et‐
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mişlerdi 8 . İkinci kuşak akademisyenler ise, 1985‐1998 yılları arasında
yetişen akademisyenler olup, araştırma yaklaşımları birinci kuşağa oran‐
la daha az makro konulardan oluşmaktadır. Turizm sektörünün mikro
konuları üzerine epey çalışma, bu kuşak tarafından yürütülmüştür.
İkinci kuşak üyelerinin eğitimleri daha çok turizm işletmeciliği alanında
yoğunlaşmaktadır. İkinci kuşak içerisinde işletme eğitimi alanların sayı‐
sı da az değildir. Üçüncü kuşak turizm akademisyenleri ise, bütünüyle
turizm işletmeciliği eğitimi almış, turizmin mikro konularına yönelmiş
ve eğitimlerini daha çok yurtdışında almış veya yurtdışındaki akade‐
misyenlerin araştırma yaklaşımlarını baz alan bir kesimi ifade etmektedir.
Bu açıklamalar ışığında, Fermani Hoca’nın araştırma ve eğitim‐öğretim
yaklaşımını birinci ve ikinci kuşak arasına koymak doğru bir tespit ola‐
caktır. Zira Hoca, aldığı eğitimin konusu itibariyle birinci kuşağın ka‐
rakteristiğiyle bütünüyle örtüşmektedir. Öte yandan, 1995 yılı öncesi
dönem baz alındığında çalışmalarının daha çok makro konulardan o‐
luştuğu görülmektedir. Bu yönüyle, Fermani Hoca birinci kuşağa giren
bir akademisyendir. Ancak, 1985 yılında hazırladığı doktora tezinin
konusu ve 1995 yılı sonrasında hazırladığı çalışmaların turizmin mikro
konularına yönelmiş olması itibariyle, Fermani Hoca ikinci kuşak aka‐
demisyenlere de yakın durmaktadır.
Fermani Hoca’nın çalışmaları incelendiğinde, aldığı eğitime uygun
düşecek bir içerikte oldukları; önceleri işletme ve alt disiplinlerinin ko‐
nuları yoğun olarak çalışılmış iken, giderek turizm ve otel işletmeciliği‐
nin ağırlığını hissettirdiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, 2000 yılı sonra‐
sında hocanın turizm ve otel işletmeciliğinin spesifik dallarını içerisine
alan konularda ve uygulama alanlarında 9 kitap ve bildiri hazırladığı
gözlenmektedir.
Bütün bu açıklamalar ışığında, turizm işletmeciliği dalının esas olarak
nasıl yapılandırılması gerektiğine iliştin konumsal bir yaklaşım Fermani

8 Birinci kuşak turizm akademisyenlerin turizme uygulama alanı olarak yaklaşmaları 2001 yılında
Üniversitelerarası Kurul tarafından uygulamaya geçirilen Doçentlik Başvurularında baz alınmıştır.
2001’den bugüne kadar geçen süre içerisindeki uygulamalar, turizm araştırmalarının belirli alanlar
baz alınarak yürütülmesi ile önemli gelişmeler kaydedilmesine neden olmuştur.
9 Fermani Hoca, Yiyecek‐İçecek Hizmetleri, Casino Faaliyetler Yönetimi, Otel Mühendisliği, Menü
Planlama Tekniği ve Endüstriyel Yiyecek Üretimi gibi kitapları 2000 yılı sonrasında hazırlamıştır.
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hocanın çalışmalarından da ortaya çıkmaktadır. Zira, turizm ve otel
işletmeciliği dalının bir sektörel inceleme dalı olduğu; yani, ayrı bir di‐
siplin olarak halihazırda kabul edilmesinin mümkün olmadığı göz ö‐
nüne alındığında, bu dal ile ilgili çalışmalara temel disiplinler baz alına‐
rak yaklaşılması daha doğru olacaktır. Bir başka açıklama ile, turizm;
ancak yönetim, pazarlama, üretim, finansman gibi işletme disiplininin
veya ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve tarih vb. gibi disiplinlerin açıkla‐
maları doğrultusunda incelebilecek bir daldır. Bu yönüyle de, Fermani
Hoca bu yaklaşıma uygun araştırmalar ve yayınlar yapmış bir akade‐
misyen olarak dikkat çekmektedir.
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Fermani Maviş’ten Likert Ölçeği Kullanımına İlişkin
Ders Alınması Gereken Doğru Yaklaşım
A Lesson from Fermani Maviş on the Use of Likert Scale

Hasan Işın DENER 1

ÖZ
Günümüz araştırmacılarından Likert tipi ölçeği kullanmak isteyenlerin önemli bir kısmı, elde edilen bulguların analizi için, ölçeğin sıra ölçeği niteliğinin etkisini ortadan kaldırmayı hedefleyen uygun bir temel
modellemeyi göz önüne almaksızın ölçeği kullanmakta ve veri analizini bu durumda kullanılması doğru
olmayan tekniklerle yapmaktadırlar. Halbuki Fermani Maviş’in doktora tezindeki örnek yaklaşım, belki
de onların böylesine hatalara düşmelerini önleyebilir. Çalışmada, belirtilen sorunun nasıl giderileceği,
Maviş’in yaklaşımını örnek alarak ortaya konulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Fermani Maviş, Likert tipi ölçekler, Soru kağıdı lişkilerinin modellenmesi.
ABSTRACT
Some research people intend to use Likert type scales without taking care of the ordinal nature of the
scale. Maviş’ dissertation reveals clues by especially relying upon a background modelling of relationships with high construct validity, in order to indirectly avoid such incompatibilities among the nature of
the scale and the evaluation methods, Hence, upon the example of Maviş, the question on how to employ statistical techniques peculiar to interval scale data upon findings out of Likert scale applications
was clarified.
Key words: Fermani Maviş, Likert-type scales of measurement, Background modelling of questionnaire
relationships.
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FERMANİ MAVİŞ’İN LİKERT ÖLÇEĞİNİ KULLANDIĞI
DOKTORA TEZİ
Fermanî Maviş’ten, günümüzde Türkiye’de yapılan araştırmalarda pek
artmış bulunan “Likert ölçeği ile yapılan bazı ölçüm sonucu çıkarsama‐
larının doğru olmayan analizlerine” ayrıntılı bir mesaj var, doktora te‐
zinde… (Maviş 1985(a) ) Daha doğrusu, Fermanî Maviş, doktora tezin‐
deki ölçümlerden elde edilen bulguların analizini doğru bir yaklaşımla
tamamlamış; burada da onu, doğru olmayan uygulamalara bir uyarı
örneği olarak sunmak gerekiyor. Çünkü, Likert ölçeği bir veri toplama
aracı olarak eskiye nazaran oldukça sık kullanılmaya başlandı ve
sözkonusu çalışmaların önemli bir kısmında, ölçeğin temel kullanım
düşüncesine ve ölçek bulgularının analizine özgü yanılsamalar bir hayli
arttı.
Burada bir yanlış anlaşılmayı önlemek üzere hemen vurgulayalım ki
kasdedilen yanılsamalar, bu tip bir ölçekle yapılabilecek veri toplama
eylemlerinin nasıl yapıldığına veya yapılmadığına ilişkin değil, topla‐
nan verilerden sonuç çıkartma çalışmasına geçildiğinde, fazla düşün‐
meden, önceki kaynaklarda bulunagelen analiz biçimlerini “mümkün
olduğu kadar aynen veya çok benzer şekilde” uygulama heves ve eği‐
limleriyle ilgilidir. Fermani Maviş’in doktora tezi, sözkonusu analitik
çabaları hangi koşullarda uygulayabileceğimizin sınırlarını çizerek, bize
bir uyarıda bulunuyor veya bir yol gösteriyor.
Aşağıdaki açıklamalara geçmeden önce, bir hatırlatma yapalım! Dok‐
tora tezleri ancak belli yerlerde bulunur, ama bir kitabın yaygınlaşma
olanakları elbette ki, tamamiyle değişiktir. Bu bakımdan, Fermanî Ma‐
viş’in doktora tezinin Anadolu Üniversitesi tarafından aynı yıl ayrıca
basılmış olduğunu belirtelim! (Maviş 1985(b) )
LİKERT TİPİ ÖLÇEĞİN SORU YAPISI ÖRNEKLERİ
Likert ölçeği bir “sıralı derecelendirme” ölçeğidir. (Acar, Dener 1977, s.
64 v.d.) Bundan ne kasdedildiğini, yani bu derecelendirmeden ne anla‐
şılması gerektiğini, konu örneği somutluğunda değil de, yöntembilim
genelleme soyutluğunda, ve daha çok Likert’in kendi yazılarından alı‐
nan örneklerle bir hatırlatalım! (Murphy, Likert 1966)
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Böylesine bir ölçeğin ölçüm aracı (örneğin tasarlanan soruları),
‐) “Evet”, “?”, “Hayır” veya
‐) “Tamamen (kesinlikle) katılıyorum”, “Çoğunlukla katılıyorum”,
“Ne katılıyorum ne katılmıyorum”, “Çoğunlukla katılmıyorum”, “Hiç
katılmıyorum” veya
‐) “Kuvvetle (vurgulayarak) aynı fikirdeyim”, “Aynı fikirdeyim”,
“Aynı fikirde olup olmadığımı bilemiyeceğim (Kararsızım)”, “Aynı
fikirde değilim”, “Kuvvetle (vurgulayarak) aynı fikirde değilim” veya
‐) “Daima onaylıyorum”, “Genelde (çoğunlukla) onaylıyorum”, “O‐
naylamakta kararsızım”, “Genelde (çoğunlukla) onaylamıyorum”, “Hiç
onaylamıyorum” veya
‐) “(Evet) doğru”, “Muhtemelen doğru”, “Doğru veya yanlışlığını bi‐
lemiyorum”, “Muhtemelen yanlış”, “(Hayır) yanlış” veya
‐) “Beni çok tatmin etti”, “Tatmin oldum”, “Tarafsızım (tatmin oldum
da diyemem, olmadım da diyemem)”, “Tatmin olmadım”, “Beni hiç
tatmin etmedi” veya
‐) bir tutum, eğilim, davranış türü başlığı altında sayısal büyüklükler‐
le; örneğin, “1”, “2”, “3”, “4”,”5” veya “0”, “1”, “2”, “3”, “4” veya “–1”,
“0” “+1” veya “–2”, “‐1”, “0,” +”1”, “+2” ve benzeri diğer sıra sayıları ile
belirtilen “göreceli şiddet dereceleriyle” veya
‐) “‐‐‐“, “—“, “‐“ , “o” , “+”, “++”, “+++”, veya “o” “*” “**” “***” “****”
gibi “göreceli derecelendirme simgeleriyle” veya
‐) örneğin bilme‐bilmeme, yapabilme‐yapamama, güçlü olma‐olmama,
gibi nice kavramsal çerçevenin derecelendirmesine ilişkin benzeri kur‐
gularla, sözkonusu araştırmanın veri toplama amacını iyi yansıtabilme‐
yi öncelikli olarak hedefleyen bir düzenlemeyle, ölçekten beklenen iş‐
levsellik açısından “yeterli” görülebilecek bir biçimde oluşturulabilir.
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Şüphesiz ki sözkonusu ölçek kurgusu, olası yanıt geçerlik ve güveni‐
lirliklerinin yüksek tutulmaları amacıyla geçen uzun zaman içerisinde
daha birçok biçimsel ve öznel şekillerde uygulandı ve yapısal olarak bir
hayli geliştirildi. Tablo I’de örnek olarak Fermanî Maviş’in, doktora tezi
için oluşturmuş bulunduğu soru kağıdından iki soru verelim!

Tablo I. Fermanî Maviş’ten Likert Ölçeği Olarak Geliştirilmiş 2 Soru Örneği
(Kaynak: Maviş 1985(a): 159, 167)

“Soru grubu 3) Haberleşme sürecinin niteliği, d) Aşağıdan yukarıya doğru haberleşme”
(1)Hiyerarşik bir örgütte yukarıya doğru
haberleşmenin yeterlilik
derecesi
Çok az

|

Sınırlı

|

Biraz

Oldukça
Fazla

|

|

Çok
Fazla

|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

“Soru grubu 7) Denetim sürecinin niteliği,”
Denetim fonk
siyonunu yü
rütmede kulla
nılan bilgi ve
ölçütlerin ne
ölçüde doğru
olduğu ve bu
bilgiyi sap
tırmada ve
yanılt mada
etkili olan
güçlerin derecesi

Örgütte
herkesin
kendisini ve
gru bunu
denetlemesi
için kuvvetli
bir baskı
vardır. Bu
nedenle
toplanan
bilgiler ve
yapı lan
ölçmeler
tam ve
doğrudur

Herkesin
kendisini ve
arkadaşını sa
vunması için
örgüt te bir
baskı vardır.
Bu nedenle
dene tim
amacıyla topla
nan bilgiler ve
yapı lan
ölçmeler bir
dere ceye
kadar doğrudur.

Örgütte
üyeleri
yanlış ve
aldatıcı
bilgiler
vermeye
zorlayan
bazı güç ler
vardır. Bu
ne denle
toplanan
bilgiler ve
yapı lan
ölçmeler
tam ve
doğru
değildir.

Örgütte
üyelerini
yanlış ve
aldatıcı
bilgiler
vermeye
zorlayan
çok güçlü
faktörler
vardır. Bu
nedenle
toplanan
bilgiler ve
yapılan
ölçmeler
tam ve
doğru
değildir.

|
|
|
|
|
| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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Dikkat edilirse Fermanî Maviş’in tezinden alınan son iki örnekte, biri
uzun açıklamalı ve diğeri de çok kısa açıklamalı 4’er seçenek vardır.
Onların içerisinde de tekrardan (daha kısa dikey çizgilerle ifade edilen)
ve daha ayrıntılı yanıt vermeyi sağlayan “ölçek içinde ölçek” kullanıl‐
mıştır. Bu, yanıt güvenirliğini artttırmaya yönelik bir önlemdir. Maviş
de bunun “daha duyarlı bir değerlendirme sağlamak” için geliştirildi‐
ğini belirtmektedir. (Maviş 1985(a): 102)
ÖLÇEĞİN KULLANILMA KOLAYLIĞI
Bugün, araştırma yöntembilimi üzerine yazılan kitaplar ve makaleler,
sözkonusu ölçeğin adını çoğunlukla “Likert tipi ölçek” olarak koymuş‐
lardır. Bu, aslında güncel benzeri ölçek uygulamalarının Likert’e özgü
yaklaşımlarla yapılmadığı hakkındaki bir farkındalığın dolaylı işaretidir.
Diğer taraftan Likert tipi ölçek, yapısı denek tarafından kolay algıla‐
nan bir ölçektir. Ayrıca, deneğin “yanıtladığı olguya ait algısının içeri‐
ğine özgü ‘şiddet derecesi’ duyumsaması ile seçenekler arasında tercih
ettiği yanıt arasındaki bağlantıyı” nispeten kolay ve rahatça kurabildiği
bir ölçektir. Bu nedenle araştırmacıya (hele, sonuçları elde ettikten sonra
yapılacak analizin geçerlik ve güvenirliğini de fazla sorun etmeyen bir
kişiliği varsa), uygulama kolaylığı sağladığı düşüncesini verir. Dolayı‐
sıyla bu ölçek yaklaşımı çekici bulunur ve yeğlenir.
Ölçek seçimine ilişkin bilimsel nedenlerle yapılan tercihlerin yanında
maalesef böyle bir neden de vardır.
SORUN
Sorunun Özü
Sorunun nereden kaynaklandığını, basitçe açıklayalım! Likert ölçeği bir
“sıra ölçeğidir”, diğer adıyla bir “ordinal” ölçektir. Sıra ölçeğindeki ya‐
nıtlama seçeneklerinden, hangisinin diğer hangisine nazaran daha bü‐
yük, daha şiddetli, daha öncelikli v.s. olduğu oldukça büyük bir kesin‐
likle farkedilir, ancak seçenekler arasındaki fark ilişkisi bilinmez. (Acar,
Dener 1977: 64 v.d.) Diğer bir deyişle,
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(1) ölçeğin kullanıldığı ankette işaretleme yaparken, deneğin örne‐
ğin 2 seçeneğinin 1 seçeneğinden farkının, 3 seçeneğinin 2 seçe‐
neğinden farkına eşit sayıp saymadığı bilinmez (zaten bunu ço‐
ğu kez denek de bilmez, bilemez) ve ayrıca
(2) 2 seçeneğinin 1 seçeneğinden farkına karşın, 3 seçeneğinin 2 se‐
çeneğinden farkının herbir denekçe, az veya çok, daha değişik
algılanması çok olasıdır.
Sosyal bilim araştırmacılığının 20. Yüzyıldaki büyük klasiğinde Selltiz
ve arkadaşları bu durumu şöyle anlatıyor: (Selltiz, Wrightsman, Cook
1976: 420) “Likert tipi ölçeğin, sıra ölçeğinden daha üstün olduğu iddia
edilemez. Ölçek, belli bir objeye yönelik olarak, onun tercih edilmesinin
“eğilim derecesini” sıralama yoluyla sağlayıp, tercihi yapan bireyleri
derecelendirmektedir. Fakat, böylelikle bu objelerden birinin ötekine
nazaran “ne kadar daha fazla” tercih edildiğini ortaya koyan bir baz
(bir temel ölçüt) sağlamaz.”
Elde edilecek olan, yine kıymetli bir bilgidir. O halde sorun nedir? So‐
run, bulguların istatistiksel değerlendirmesini yaparken, sıra ölçeği de‐
ğerlerini aritmetik sayılarmış gibi varsayıp, onları kullanarak ve sanki
veriler aralık veya oran ölçeğinde elde edilmişlercesine istatistiksel tek‐
nikler uygulayarak hesaplama yapmaktadır. Elbette böylece elde edile‐
cek yorumlamalar zengin, daha çeşitlendirilmiş ve daha doyurucu ola‐
caktır. Ama sonuçlar doğru olacak mıdır, ya da ne derecede doğru ola‐
caktır? Çünkü, okulda öğretildiği gibi “elma ile armut toplanmaz”; ama
toplanırsa, anlamlı veya anlamsız ortaya yine bir sayısal sonuç çıkar. O
sayısal sonuca verilecek anlam yükleminin doğruluğu ise, araştırmacı‐
nın bu konudaki özenine bağlıdır.
Likert tipi ölçekle elde edilmiş sonuçların karşılaştırılmalı değerlendi‐
rilmesinde, kabaca şu ölçütler kullanılmaktadır:
(1) t‐testi türünde, parametrik istatistiksel ölçütlere dayandırılan
kıyaslamalara uygulanan sınamalar,
(2) Varyans analizi, kovaryans analizi, faktör analizi gibi etki ayrım‐
lama yaklaşımları.
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(3) Her durumda esas sakınca,
a) aritmetik ortalamanın, yani veriler toplamının elde edi‐
lebilmesi için “toplama” işleminin,
b) ve aritmetik ortalamadan hesaplanan sapmaların hesap‐
lanabilmesi için “çıkarma” işleminin kullanılması gereğidir.
O halde, bütün bu analiz çalışmaları, aslında aralık veya oran ölçekli
verilerle gerçekleştirilmelidir. Halbuki Likert tipi ölçekler, Selltiz’in de
belirtmiş olduğu gibi, özünde sıra ölçekleridir.
Sorunun Yapı Geçerliğini Arttırarak Çözümü Üzerine
Yukarıda sorunun özü vurgulanmış oldu, ama dahası var! Hâl böyle
olunca, aralık veya oran ölçeği gibi kullanılabilecek ve insanoğlunun
tepki, tutum, davranış, düşünce gibi durumsallıklarının yoğunluk, ön‐
celik ve şiddet derecelerini ölçmeye yönelik sıra ölçeklerinde geçerlik ve
güvenirlik düzeylerini arttırarak, onlara özgü sıra ölçeği bulgularını
sanki aralık veya oran ölçeği verileriymişcesine kullanmanın yolu da
aşılmaya çalışıldı. Örneğin, Bogardus, Guttman, Thurstone bu açıdan
hem veri toplama aracı olan soru kağıdının, hem de veri toplama tekni‐
ğinin (ve eyleminin) geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalarda bulun‐
dular. (Baker 1994: 419) Bir diğer deyişle, ölçeklerin gerisindeki “yapı
geçerliğini” arttırmaya çalıştılar. Likert de, yukarıda Maviş’ten verilen
iki sorunun yapısallıklarından da örneksenebileceği gibi, benzer şekil‐
de, soru kağıdı kurgularını daha yüksek yanıt güvenirliğinin sağlanabi‐
leceği çeşitli, “deneklerce daha iyi anlaşılabileceğini umduğu biçimlere”
soktu. (Murphy, Likert 1966)
Diğer taraftan ayrıca Likert, sorular vasıtasıyla sorgulamanın amaç
edinildiği konunun (bütüncül olmaya özen gösteren bir yaklaşımla) bir
soru envanteri olarak ifade edilme ve o envanterden en doğru biçimde
yanıtlanabilecek soru paketini türetme yaklaşımlarıyla, ölçeğinin bir
aralık veya oran ölçeği niteliğindeymiş gibi kullanılabileceğini saptadı
ve bu yolda çalıştı.
Fermani Maviş’in Anadolu Üniversitesi’nde doktora tezini yazdığı
80’li yıllarda, onunkine benzer çalışmalar yapmış olanlar var mıydı? Bu

24

Fermani Maviş’ten Likert Ölçeği Kullanımına İlişkin Ders Alınması Gereken Doğru Yaklaşım

sorunun yanıtı kolay değil… Çünkü o zamanlar elde, bugünkü gibi tam
kapsamlıya yakın kaynak taramaları yapılmasını sağlayabilecek elekt‐
ronik araçlar ve geniş veri tabanları yoktu. Hele onlar makale olarak
yayınlanmışlarsa, makale bibliyografyaları daha da yetersiz oldukların‐
dan, birçok makalenin gözden kaçmış olması rahatça mümkündü. An‐
cak en azından biliyoruz ki, örneğin Süleyman Türkel Hacettepe Üni‐
versitesi’nde hazırladığı doçentlik tezinde (Türkel 1983) ve Duygu
Altuğ Gazi Üniversitesi’nde yaptığı doktora tezinde (Altuğ 1989) benzer
yaklaşımları benimsediler. Likert’in kurduğu (yönetim bilimi içerikli)
özel kuramsal çatıdan hareketle ölçeği yansıtan soru kağıtlarını hazırla‐
dıklarından, onların analizlerindeki t‐testi yaklaşımları ile faktör ve çok‐
lu varyans analizleri, tıpkı Maviş’in doktora tezindeki gibi “ölçüm ara‐
cının amaca uygun kullanımı” anlamında çabalar oldukları için, olduk‐
ça geçerli ve güvenilir sonuçlar ortaya çıkardılar. Ancak o çalışmalarda,
Maviş’in aşağıda Şekil II’deki “konu dönüşümü analojisine” benzer bir
gösterim yoktu. Değinilen, Maviş’in öznel katkısı ve bu bakımdan
Likert ölçeğini kullanacak araştırmacılara bıraktığı, ne yapılması gerek‐
tiği ile ilgili nasıl düşünüleceğini gösteren güzel bir örnektir..
Uygun Yaklaşımın Temel Özelliği
Demek oluyor ki, Likert ölçeğine verilen yanıtların izafi sayısal değerle‐
rinin aralık veya oran ölçekli dağılımlara özgü sayısal değerlerden yapı‐
labilecek çıkarsamalara benzer sonuçlar elde ettirmesi, kullanılan soru
envanterinin türetildiği kuramsal altyapının “yapı geçerliğine” bağlıdır.
(Acar, Dener 1978: 51 v.d.)
Bu ilişki bütününü Fermani Maviş’in tamamen Likert‘in yönetim mo‐
deli çerçevesinde ele aldığını ve değişkenlerini otel yönetimi olgusuna
adapte ederek kullandığını görüyoruz. Böylece modelin uygulama so‐
nuçlarının çoklu kategoriler üzerinden birbirlerine olan bağımlılıkları
bozulmamaktadır.
Likert’in yönetim modelinde, örgütün niteliği, ast ve üst olarak örgüt‐
te görevlendirilmiş insan unsuru ve örgüt işlevleri bir ağ örgüsü halin‐
de içiçe geçirilmiştir. Ölçeğin sayısal sonuçlarının bir aralık veya oran
ölçeği gibi düşünülebilmesini sağlayan etmen, budur.
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Bu bakımdan ampirik ölçümün yöneldiği amaç, yönetim uygulamala‐
rından ve yönetenlerin algı ve yönetim düşüncelerinden hareket ederek,
otellerin yönetim biçimlerinin özelliklerini “kıyaslanabilecek şekilde”
ortaya çıkarmaktır. Sözkonusu kıyaslama olanağını yaratan, ölçeğin
soru yanıtlarına özgü sonuçların bir aralık ölçeğinin verileriymişcesine
algılanabilmesini sağlayan sorulararası bağımlılıktır.
MAVİŞ’İN ÇALIŞMASI
Maviş’in çalışmasında, yukarıda değinilen “içiçe bağımlı kategoriler”
şöylece ifade edilebilir (Maviş 1985 (a): 81 – 95):
(1) Örgüt, ya istismarcı‐otoriter (Sistem 1), ya hayırsever‐otoriter
(Sistem 2), ya danışmacı (Sistem 3)), ya da katılmalı grup (Sis‐
tem 4) genel anlayışlarıyla yönetilmektedir. Bu sistemlerin ayı‐
rıcı nitelikleri, Likert modelinde ayrı ayrı belirlenmiş olmaktadır.
(2) Örgütü yönetici ve yönetilen insan unsurlarıyla çalışır yapan
değişkenler ise 8 kategoride belirlenmiştir. Bu Likert modeli
kategorileri, “uygulanan önderlik süreci”, “motivasyonun ni‐
teliği”, “haberleşme sürecinin niteliği”, “karşılıklı etkileşim‐
etki sürecinin niteliği”, “karar verme sürecinin niteliği”, “a‐
maçları saptama sürecinin niteliği”, “denetim sürecinin niteli‐
ği”, başarı amaçları ve eğitim sürecinin niteliği” biçiminde ad‐
landırılmıştır.
(3) Bu durumda modelin değişkenleri şu şekilde sistematize edilmiştir:
A)

Nedensel değişkenler, ki bunlar
a) yönetsel önderlik,
b) örgüt iklimi değişkenleri olarak gruplanabilirler,

B)

Ara değişkenler, ki bunlar
a) benzer önderlikleri,
b) grup sürecini,
c) iş bağlamında tatmin olmayı kapsamaktadır.

C)

Sonuç değişkenleri, ki bunlar, Maviş’ten alınan (1985 (a),
s. 90) Şekil I’de görülen biçimde diğer değişkenlere bağ‐
lanmaktadır.
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Şekil I. Nedensel Değişkenler ve Ara, Sonuç Değişkenleri Arasındaki İlişki Kalıpları
(Kaynak: Maviş, 1985 (a), s. 90.)
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Maviş, bu noktada Likert ölçeğini özensiz kullanmaya yönelenlere
güzel bir örnek teşkil etmesi mümkün olan bir katkıda bulunmuştur ve
böylece sözkonusu değişkenler arasındaki ilişkinin, otel yönetimi tercih‐
lerine göre yönetim sistemi seçildiğinde, otel işletmelerinin durumsal‐
lıkları ve edinimleri yönünden hangi sonuçları vereceğini ortaya koy‐
maktadır. Maviş’den alınan Şekil II, (Maviş, 1985 (a) s. 92) bu katkıyı
doğrudan doğruya yansıtmaktadır.
O halde, Likert ölçeği ile ölçüm yapmaya uğraşanlar, ampirik yakla‐
şımlarının öznesi olacak faaliyet koluna göre Şekil II’nin anımsatabile‐
ceği uygun öznel düzenlemeyi yapmaksızın soru kağıdı hazırlıklarını
sonuçlandırmaya teşebbüs etmemelidirler. Şekil II’nin sağladığı bütün‐
cül görüş, bu açıdan adeta bir eğitim katkısıdır.
Fermanî Maviş, değindiğimiz bu kurgudan hareketle, 4 beş yıldızlı
otelin yönetim sistemlerini soru soru veya soru grupları genelinde, ya‐
nıtlar bir aralık ölçeği çerçevesinde verilmişcesine karşılaştırabilmekte‐
dir. Soru kağıdı bünyesindeki geçerlik yükselişi, bie “ceket düğmesi
etkisi” ile oluşmaktadır. Etkiyi analoji yoluyla şöylece açıklayabiliriz!
Bilindiği gibi ilik, düğmenin geçebileceği uzunluktadır, yani ceket
düğmesinin yüksekliğinden daha uzundur. Ancak düğme de, iliğe geç‐
tikten sonra oradan kendiliğinden çıkmayacak yapıda üretilmiştir. Ay‐
rıca düğme iliğe geçince, üzerinde bulundukları kumaş parçalarının
önceden belirlenmiş şekilde irtibatlı ve düzgün durmalarını sağlar, ki
amaçlanan da zaten budur.
Bir örnek oluşturması bakımından, yaklaşımın ürettiği soruların içeri‐
ği aşağıdaki Tablo II’de verilmiştir. Fermanî Maviş’in soru kağıdında,
tablodaki ifadelerden herbiri için bir soru üretilmiştir.
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Eğer otel yöneticisi:
İyi hazırlanmış faaliyet planlarına
yüksek düzeyde başarı amaçlarına
Yüksek teknik yeteneklere sahip ise
Aşağıdaki yönetim sistemlerinden birini
Seçtiği zaman örgütte etkililik ve
ulaşılan sonuçlar farklı olacaktır.

Sistem 1 veya 2 yönetim
Biçimini seçerse
Geleneksel sistemin olağan işleyişine ve
diğer uygulamalarında sonuç üzerinde
doğrudan hiyerarşik baskı

Sistem 4 yönetim
Biçimini seçerse
Destekleyici ilişkiler
İlkesi grupça gözetim ve karar
Verme yöntemleri ve diğer
Sistem 4 ilkeleri

Otel işletmeleri şu görüntüyü yansıtır

Daha düşük bir grup
bağlılığı
Düşük başarı amaçları
Önemli ölçüde sürtüşme ve az
miktarda işbirliği
Yüksek gerilim duygusu
Yöneticilere karşı
Olumsuz tutumlar
Düşük motivasyon düzeyi

Daha yüksek bir grup bağlılığı
Yüksek başarı amaçları
Daha çok teknik yardım
Düşük gerilim duygusu
Yöneticilere karşı
Olumlu tutumlar
Yüksek motivasyon düzeyi

Otel işletmeleri şu görüntüyü yansıtır

Düşük düzeyde doluluk oranı
Yüksek maliyetler
Düşük nitelikli otel hizmetleri sunulması
Düşük kâr

Yüksek düzeyde doluluk oranı
Düşük maliyetler
Yüksek nitelikli otel hizmetleri sunulması
Yüksek kâr

Şekil II. İçinde Bulunulan Örgüt Sistemine Göre Nedensel Değişkenler, Ara ve Sonuç Değişkenleri
Arasındaki İlişki Bütünü ve Ögelerinin Ayırıcı Unsurları (Kaynak: Maviş 1985 (a), s. 92)
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Tablo II. Maviş’in Araştırmasında Kullanılan Soru Kağıdındaki Soruların Sistematik Dağılımı ve
İçerikleri

1)

2)

3)

Uygulanan önderlik süreci
a)

Üstlerin astlarına olan inanç ve güven dereceleri

b)

Astların üstlerine karşı güven ve inanç dereceleri

c)

Üstlerin örgüt üyelerine karşı gösterdikleri destekleyici davranışların derecesi

d)

Üstün davranışı, astın kendi işi hakkında düşündüklerini ifade etmesine ne ölçüde olanak
vermektedir?

e)

İşle ilgili sorunların çözümünde üstler ne ölçüde astların fikirlerini almakta ve bunlardan
yararlanmaktadırlar?

Motivasyonun niteliği
a)

Astların hangi ihtiyaçları karşılanmaktadır?

b)

Astlar, hangi metodlarla çalışmaya teşvik edilmektedir?

c)

Örgüt üyelerinin örgüte ve amaçlarına karşı tutumları

d)

Teşvik için kullanılan motif faktörlerin birbirleriyle çelişme ya da birbirlerini tamamlama derecesi

e)

Örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesinde örgüt üyelerinin duydukları sorumluluğun derecesi

f)

Örgüt üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin niteliği

g)

Elde edilen tatminin derecesi

Haberleşme sürecinin niteliği
a)

Örgütteki haberleşmenin derecesi

b)

Örgüt içinde bilgi akışının yönü

c)

Yukarıdan aşağıya doğru haberleşme

d)

(1)

Nereden başlatılır?

(2)

Üstlerin astlarıyla bilgi paylaşmadaki isteklilik derecesi

(3)

Üstlerden gelen haberlerin astlarca benimsenme derecesi

Aşağıdan yukarıya doğru haberleşme
(1)

Hiyerarşik bir örgütte yukarıya doğru haberleşmenin yeterlilik derecesi

(2)

Astların, yukarıya doğru haberleşmeyi başlatmadaki sorumluluk duygusu

(3)

Aşağıdan yukarıya doğru bilgi akışını saptıran ya da engelleyen güçler

(4)

Kumanda zinciri içindeki aşağıdan yukarıya doğru bir haberleşmenin doğruluk
derecesi

(4)

Aşağıdan yukarıya doğru bilgi akışı sağlayacak ek bir haberleşme sistemine
duyulan ihtiyaç

e)

Yatay haberleşmenin (aynı statü ve kademedekiler arasındaki) doğruluk derecesi

f)

Üstlerin astlarına karşı psikolojik yakınlığının derecesi (yani üstlerle astlar arasındaki arkadaşlık)
(1)

Üstler, astlarının karşılaştığı sorunları ne ölçüde bilmekte ve anlamaktadırlar?

(2)

Üstler ve astlar birbirlerini ne ölçüde anlamaktadırlar?
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Tablo II. Maviş’in Araştırmasında Kullanılan Soru Kağıdındaki Soruların Sistematik Dağılımı ve
İçerikleri (Devam)

4)

5)

6)

Karşılıklı etkileşim-etki sürecinin niteliği
a)

Karşılıklı etkileşimin miktarı ve niteliği

b)

Birlikte çalışmanın miktarı

c)

Astların kendi bölümlerinin amaçlarını, yöntemlerini ve faaliyetlerini etkileme derecesi
(1)

Üstlere göre

(2)

Astlara göre

d)

Üstlerin, kendi bölümlerinin amaç ve faaliyetlerini etkileme derecesi

e)

Örgüt içindeki bir bölümün diğer bölümler üzerinde etkide bulunabilmesini sağlayacak etkin bir örgüt yapısının varlık derecesi

Karar verme sürecinin niteliği
a)

Örgütte kararlar resmen hangi kademelerde alınır?

b)

Kararların alındığı kademede, karar almak için gerekli bilginin yeterliliği ve doğruluğu

c)

Karar alma durumunda olanlar, özellikle örgütün daha aşağı kademelerinin sorunlarından
ne ölçüde haberdardırlar?

d)

Karar vermede, örgüt içindeki teknik ve mesleki bilgiden yararlanma derecesi

e)

Aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulduğunda, örgütte kararlar, bu kararları alacak
en uygun kademelerde mi alınıyor?
(1)

Kararın alınmasına esas olan en doğru ve yeterli bilginin elde edilmesi bakımından

(2)

Teşvik bakımından (yani, karar alma süreci, kararları uygulama durumunda
olanlar üzerinde ne ölçüde teşvik edici bir güce sahiptir?)

f)

Astlar kendi işlerini ilgilendiren konularda ne ölçüde kararlara katılmaktadırlar?

g)

Kararalma süreci adamın adama sıkı sıkıya bağlı olduğu bir kalıp şeklinde mi, yoksa gruba yönelik bir biçimde mi işlemektedir? Bu süreç, takım çalışmasını teşvik mi ediyor, yoksa engelliyor mu?

Amaçları saptama sürecinin niteliği
a)

İzlenen yol

b)

Farklı hiyerarşik kademeler, yüksek hizmet standartlarına ulaşmada ne ölçüde çaba göstermektedir?

c)

Örgütte, amaçlara karşı direnen, onları reddeden ya da benimseyen güçler var mıdır?

Hasan Işın Dener
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Tablo II. Maviş’in Araştırmasında Kullanılan Soru Kağıdındaki Soruların Sistematik Dağılımı ve
İçerikleri (Devam)

7)

8)

Denetim sürecinin niteliği
a)

Denetim işini hangi kademe yapmaktadır?

b)

Denetim fonksiyonunu yürütmede kullanılan bilgi ve ölçütlerin ne ölçüde doğru olduğu ve
bu bilgiyi saptırmada ve yanıltmada etkili olan güçlerin derecesi

c)

Denetim fonksiyonu örgütün hangi kademesinde toplanmıştır?

d)

Biçimsel örgütün amaçları ile çatışan, ya da onu destekleyen bir biçimsel olmayan örgütün varlığı ve biçimsel olan örgütle etkileşiminin netliği

e)

Denetimlerden elde edilen bilgiler, bireylerin kendilerini düzeltmelerinde ve grupça sorun
çözümünde yöneticiye yararlı bir araç olarak mı kullanılmakta, yoksa kişilerin cezalandırılma ya da ödüllendirilmelerine esas mı olmaktadır?

Başarı amaçları ve eğitim sürecinin niteliği
a)

Üstlerin örgüt amaçlarına ulaşmak istedikleri hizmet hedeflerinin düzeyi

b)

Sizin isteğinize kıyasla size verilen yönetici eğitiminin düzeyi

Astlarınızı yetiştirmede size yardımcı olarak verilen kaynakların yeterlilik derecesi

Verilen tablonun dikkatle incelenmesi de, Likert ölçeği kullanarak ve‐
ri toplamaya niyetli olan araştırmacılara çeşitli açılardan yarar sağlaya‐
bilir.
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Yüzey Sıcaklığının Porsuk Nehri Doğal
Su Akımına Etkisi
The Effect of Surface Temperature to the Natural Flow of Porsuk River

Hasan DURUCASU 1
Şenay LEZKİ 2
Duygu ÇOŞKUN 3
ÖZ
Bu çalışmanın temel amacı, iklim değişikliğinin su kaynakları miktarına etkisini Türkiye’deki
Porsuk Nehri örneği üzerinde analiz etmektir. Çalışmada kullanılan temel veri seti, 20.yy’ın
son çeyreğinde (1975 ve 1999 yılları arası) Türkiye’de Kütahya meteoroloji istasyonu ve
Porsuk Çiftliği Havzası’nda ölçülen aylık ortalama sıcaklık ve doğal su akımı değerleridir. İstasyonlar Porsuk’un doğal akımlı kısmı göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Doğal su akımlarıyla ilgili veri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Porsuk Havzası Su Yönetim Planı
Projesi’nden elde edilmiştir. İlgili döneme ait yağış verileri ise Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden sağlanmıştır. Ele alınan bu değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için istatistiksel yöntemler uygulanmıştır ve önerilen regresyon modelinden elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Su Döngüsü, Granger Nedensellik Analizi, Regresyon Analizi

ABSTRACT
Main purpose of this study is to analyze the impact of climate change on water resources
quantity on the example of Porsuk River, Turkey. The main data set used in this study is
monthly total rainfall and natural water flow values in the last quarter of XXth century (between 1975 and 1999 years) measured at Kütahya meteorological station and Porsuk Farm
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Basin in Turkey. Stations are chosen by considering natural water flow part of Porsuk. The
data concerning natural water flows is obtained from the General Directorate of State Hydraulic Works Project of Water Management of Porsuk Basin Hydrological Report. Rainfall
data values of related period are obtained from Turkish State Meteorological Service Research and Data Processing Center. Statistical methods are applied to define the relationships between these handled variables and the results from proposed regression model are
interpreted.
Key words : water cycle, granger causality analysis, regression analysis

GİRİŞ
Günümüzde küresel ısınma güncel çevre konularından biri olup, farklı
disiplinlerdeki uygulamacılar tarafından büyük ilgi görmektedir. Küre‐
sel iklim değişikliği hakkındaki tartışmaların çoğu artan yüzey sıcaklı‐
ğına odaklanma eğilimindedir.
Öte yandan son zamanlarda yapılan araştırmalar su döngüsünün ik‐
lim çeşitliliği ve iklim değişikliği üzerindeki kritik etkileriyle ilgili ça‐
lışmaları da içermektedir. Bilindiği gibi küresel su döngüsü ekosistemin
sürmesini sağlayan, iklim ve ilgili küresel değişiklikleri etkileyen fizik‐
sel, kimyasal ve biyolojik süreçleri birleştirmektedir.
SU DÖNGÜSÜ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Yeryüzünde var olan su sürekli hareket halindedir ve dünya yüzeyi
üzerinde ve altında suyun sürekli hareketi su döngüsü olarak bilinmek‐
tedir. Bu döngünün önemi insan, hayvan ve bitkilerin yaşamlarını sür‐
dürebilmek için suya ihtiyaç duyduklarından kaynaklanmaktadır. Su
döngüsü bir anlamda dünyanın suyu kullanma ve geri dönüştürme
yoludur. Suyun buharlaşma özelliği nedeniyle söz konusu bu döngü
güneş ve ısı enerjisi tarafından kontrol edilmektedir. Bitkilerin açığa
çıkardığı su terleme olarak bilinmektedir. Suyun katı hali olan kar ve
buz ise eriyerek sıvı su haline dönüşmenin yanısıra doğrudan süblimle‐
şerek su buharı haline gelebilmektedir. Çeşitli biçimlerde oluşan su bu‐
harı ise havada yükselmekte, buna bağlı olarak kaydedilen sıcaklık dü‐
şüşleri nedeniyle bulutlarda yoğunlaşmaktadır. Sıcaklığı böylece düşen
su buharı akışkan su biçimine geri döner. Bu durum ise yoğunlaşma
adını alır. Yağış; yoğunlaşmış su moleküllerinin yağmur, kar, sulusep‐
ken ya da dolu olarak yeryüzüne düşmesi için kullanılan terimdir. Ya‐
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ğışın çoğu okyanuslar ya da yeryüzüne düşer. Yeryüzüne düşen su top‐
rak içine sızdığında süzülme meydana gelirken yeryüzü üzerinde kal‐
dığında akarak ilerler. Yüksek kesimlere düşen suyun bir bölümü alçak
yerlere doğru ilerleyip buralarda nehir, göl ve vadi oluşumlarına yol
açar. Buralardaki su akarak yoluna devam edip su döngüsünün kendini
yenilediği okyanuslara erişir.

Şekil 1: Su Döngüsü 4

Su döngüsü kapsamında, döngünün farklı adımlarında yer alan su
miktarı rezervuar adıyla bilinmektedir. En büyük rezervuar dünya top‐
lam suyunun %97’sini oluşturan okyanuslar toplamıdır. Bunu %2’lik bir
deperle buz tepeleri ve buzullarda katı su rezervuarı izler. Katı su re‐
zervuarındaki miktar, toplam tatlı su miktarının %75’ine karşılık gelir.
En küçük su rezervuarı ise tüm canlı organizmalarda bulunan toplam
su miktarıdır. Özellikle insan kullanımı için en uygun su kaynağını tatlı
su rezervuarları oluşturur.
4

http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleturkish.html

36

Yüzey Sıcaklığının Porsuk Nehri Doğal Su Akımına Etkisi

Su döngüsü sera etkisi problemiyle karşı karşıyadır, bu nedenle at‐
mosferde artan sera gazı ve bunun etkisiyle ortaya çıkan küresel ısınma
dünyanın su döngüsüne ciddi biçimde zarar vermektedir. Suyun buhar‐
laşması, bulutlara yükselmesi ve genellikle buharlaştığı yerden oldukça
farklı bir yere yağış olarak geri dönmesi, büyük ve karmaşık bir sistem‐
dir. Bazı durumlarda su; okyanuslarda, göllerde ve nehirlerde uzun
süre kalmakta ya da kutuplar veya buzullarda yüzyıllarca sıkışabilmek‐
tedir. Diğer durumlarda döngü içinde hızlıca ve defalarca yeniden çev‐
rime girebilir ve böylece kısa bir sürede içme, ekinleri sulama, yüzme,
yıkanma ve temizlik yapma gibi amaçlarla aynı su molekülleri tekrar
tekrar kullanılabilmektedir. Bu gibi nedenlerle su döngüsü; yağmurlu
ve karlı günler, mevsimlerin oluşması, su baskınları, mevsim rüzgârları,
kasırgalar ve benzeri gibi hava olaylarının temelini oluşturmaktadır.
Bilim adamları dünyanın sabit bir miktarda suyu olduğuna, fakat her
zaman değişik katı‐sıvı‐gaz ve tatlı su‐ tuzlu su oranlarının olduğuna
inanır. İnsan hayatında su problemi, iklim değişikliğinin tatlı suyun
oranını ve yerini değiştirmesinden ortaya çıkmaktadır. Su dünyanın
bazı bölgelerine az, bazı bölgelerine çok düşmektedir. Bu durum uzun
süre devam ettiğinde, bölgesel kuraklıklar ve /veya su baskınları ile bu
bölgelerdeki insanların yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenmektedir.
Su döngüsü güneş enerjisiyle çalışmaktadır. Küresel buharlaşmanın
neredeyse %86’sı okyanuslardan meydana gelir ve buharlı soğutma ile
okyanusların sıcaklıklarını düşürür. Buharlaşmanın soğutma etkisi ol‐
maksızın, sera etkisi yeryüzü sıcaklığını çok daha yüksek bir değere (67
°C’ye) yükseltirdi ve dünya çok ısınırdı.
ÇALIŞMA ALANI: PORSUK ÇİFTLİĞİ HAVZASI
Porsuk Nehri Havzası, Sakarya Nehri’nin bir alt havzasıdır. Kütahya ve
Eskişehir il sınırlarından geçerek Türkiye’nin büyük nehir sistemlerin‐
den biri olan Sakarya Nehri’ne ulaşır. Porsuk Nehri bulunduğu bölge‐
nin tarımsal ve endüstriyel su ihtiyaçlarını karşılama konusunda ana su
tedarik kaynağıdır.
Porsuk Çiftliği Havzası, Porsuk Nehri Havzası’nın bir alt havzasıdır.
Bu çalışmada Porsuk Çiftliği Havzası, Porsuk Nehri doğal akışlarına
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sahip su akış istasyonu olması nedeniyle seçilmiştir. Bu noktadan sonra
Porsuk Nehri küçük barajlarla kontrol edilmektedir.

Şekil 2: Porsuk Çiftliği Havzası 5

Porsuk Çiftliği Havzası Orta Anadolu’nun karasal iklimi ve Ege Böl‐
gesi’nin ılıman iklimi arasındaki bir geçiş bölgesinde yer almaktadır.
Orta Anadolu’da yazlar sıcak ve kurakken, kışlar soğuk ve yağışlıdır.
Ege Bölgesi’nde daha ılıman deniz iklimi hakimdir. Meteoroloji İşle‐
ri’nin gözlem sonuçlarına ve yıllık yağmurun yayılımını gösteren hari‐
talara göre, Porsuk Çiftliği Havzası’ndaki yağmur oranı karasal iklim
nedeniyle düzensiz yükselme ve alçalmalar göstermektedir. Yıllık orta‐
lama yağmur 565 mm’dir. Yağmur oranı Aralık’ta en yüksek, Ağus‐
tos’ta en düşüktür. Yağmur oranının mevsimsel yayılımı değerlendiril‐
diğinde, yağmurun %38,8’inin kışta, %29,4’ünün ilkbaharda, %12,5’inin
5 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Porsuk Havzası Su Yöne‐
timi Projesi Hidroloji Raporu, Eskişehir, Aralık 2001.
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yazda ve %19,3’ünün sonbaharda olduğu görülebilmektedir. Toprağın
karla örtülü olduğu süre ise ortalama 19 gündür.
UYGULAMA
Bu çalışmada temel amaç aylık ortalama sıcaklık ve doğal su akımı de‐
ğişkenleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaçla 20’nci yüzyı‐
lın son çeyreğinde Kütahya meteoroloji istasyonu ve Şekil 2’de 12‐33 ile
gösterilen Porsuk Çiftliği Havzası hidroloji istasyonunda ölçülen, sıra‐
sıyla aylık ortalama sıcaklık ve doğal su akımı değerlerini içeren veri
seti için istatistiksel bir model araştırılmıştır.
Veri setlerinin durağanlığını araştırmak için Augmented Dickey Ful‐
ler (ADF) testi kullanıldıktan sonra, değişkenler arasındaki ilişkiyi belir‐
lemek için Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Ardından basit doğ‐
rusal regresyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişki modellenmiştir.
Buna göre, çalışmanın ilk aşamasında serilerin durağanlığı birim kök
testi kullanılarak test edilmiştir. Bu testte kullanılan eşitlikler aşağıda
verilmiştir.

Yt = ρYt −1 + ut

−1 ≤ ρ ≤ 1

(1)

u t hata terimini temsil etmektedir. Birim kök olduğunda, eğer ρ = 1
ise; bu durağan olmayan bir süreç olduğu anlamına gelmektedir. Dura‐
ğan seri elde etmek için Yt ’nin gecikmeli değeri Yt −1 , (1) eşitliğinin her
iki tarafından çıkartılarak (2) ve (3) eşitlikleri yazılabilmektedir

Yt − Yt −1 = ρYt −1 − Yt −1 + ut
= ( ρ − 1)Yt −1 + ut
ΔYt = δ Yt −1 + u t

(2)
(3)

Δ , (3) eşitliğindeki birinci fark operatörüdür. Uygulamada (3) eşitliği
(1) yerine tahmin edilir ve δ = 0 yokluk hipotezi test edilir. Eğer δ = 0
ise , Yt durağan değildir ve eğer δ < 0 ise, Yt durağandır sonucuna
ulaşılır.
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Ortalama sıcaklık ve doğal su akımı değişkenlerinin nedensel ilişkisi
Granger Nedensellik Testi ile analiz edilmiştir. Bu test ise, bilindiği gibi
izleyen regresyon çiftinin tahminini içerir:
n

n

i =1

j =1

n

n

i =1

j =1

X t = ∑ α i Yt −i + ∑ β j X t − j + u1t

(4)

Yt = ∑ λiYt −i + ∑ δ j X t − j + u 2t

(5)

u1t ve u2t ’nin ilişkisiz olduğu varsayılmıştır. (4) eşitliği X ’in, kendisi‐
nin ve Y’nin geçmiş değerleriyle ilişkili olduğunu varsayarken, benzer
biçimde (5) eşitliği de Y ’nin, kendisinin ve X ’in geçmiş değerleriyle
ilişkili olduğunu varsaymaktadır.
Nedenselliğin yönüne bağlı olarak dört durumun olabileceği bilin‐
mektedir.
1. (4) eşitliğindeki gecikmeli Y ’nin tahmin edilen katsayıları ista‐
tistiksel olarak sıfırdan farklıysa ve (5) eşitliğindeki gecikmeli X
değerlerinin tahmin edilen katsayıları istatistiksel olarak sıfırdan
farklı değilse Y’den X’e tek yönlü nedensellik meydana gelir.
2. Tersine, eğer (4) eşitliğindeki Y ’nin tahmin edilen gecikmeli
katsayıları istatistiksel olarak sıfırdan farklı değilse ve (5) eşitli‐
ğindeki gecikmeli X değerlerinin tahmin edilen katsayıları ista‐
tistiksel olarak sıfırdan farklıysa X ’ten Y ’ye tek yönlü neden‐
sellik oluşur.
3. Eğer (4) ve (5) eşitliklerindeki X ve Y katsayıları istatistiksel
olarak sıfırdan farlıysa, çift yönlü ilişki söz konusudur.
4. Eğer (4) ve (5) eşitliklerindeki X ve Y katsayıları istatistiksel
olarak anlamlı değilse, bağımsızlık ortaya çıkar.
Sıfır hipotezi, Y teriminin gecikmeli değerlerinin (4) eşitliği için reg‐
resyona ait olmadığını belirten H 0 : α i = 0 ’dır. Bu hipotezin testinde

∑

F testi kullanılır. F istatistiğinin hesaplanması (6) eşitliğiyle belirtilmiştir.
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F=

( HKTK − HKTKM ) m
HKTKM (n − k )

(6)

m ve (n‐k) serbestlik dereceli F dağılımı gösterir. HKTK kısıtlanmış hata
kareler toplamı, HKTKM kısıtlanmamış hata kareler toplamı, m gecik‐
meli Y terimleri sayısına eşittir ve k kısıtlanmamış regresyondaki pa‐
rametre tahminlerinin sayısıdır. Eğer F değeri seçilen anlamlılık düze‐
yindeki kritik F değerinden büyükse, sıfır hipotezi reddedilir. Bu; “ Y ,
X ’in nedenidir” biçiminde yorumlanır. X ’in Y ’nin nedeni olup‐
olmadığını araştırırken de (5) eşitliği için benzer süreç izlenebilir.
Bu çalışmada aylık ortalama sıcaklık ve doğal su akımı değişkenleri
arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bu değişkenler sırasıyla OS ve DA kı‐
saltmalarıyla gösterilmiştir. Öncelikle her iki serinin de durağan olup
olmadığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle durağanlığı belirlemek için
Augmented Dickey‐Fuller (ADF) testi kullanılmıştır.
OS’nin ADF testi için kullanılan hipotezler aşağıda belirtilmiştir.

H 0 = OS
(δ = 0, ρ = 1)

birim

köke

sahiptir

ve

durağan

değildir

H1 = OS birim köke sahip değildir ve durağandır (δ ≠ 0)
DA’nın ADF testi için kullanılan hipotezler aşağıda belirtilmiştir.

H 0 = DA
(δ = 0, ρ = 1)

birim

köke

sahiptir

ve

durağan

değildir

H1 = DA birim köke sahip değildir ve durağandır (δ ≠ 0)
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Tablo 1. ADF Testi Sonuçları
Düzey
I

II

Birinci Fark
III

D

-2.095005

-2.795540

-1.029321

O

-3.255549

-3.373568

0.241273

I
-13.06451
---

II
-13.03805
---

III
-13.08801
---

DA: Doğal Su Akımları OS: Aylık Ortalama Sıcaklık
I: Sabitli model, II: Sabit ve trendli model,, III:Sabitsiz ve trendsiz model
Sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam seviyelerinde ADF testi için MacKinnon kritikl t-değerleri
I : -3.45, -2.87, -2.57; II : -3.99, -3.42, -3.13; III : -2.57, -1.94, -1.61

DA için hesaplanan ADF test istatistiklerinin mutlak değerleri %1, %5
ve %10 anlam düzeylerinde verilen kritik değerlerden daha küçük bu‐
lunmuştur. DA ile ilgili serinin birim köke sahip olup, durağan olmadı‐
ğını belirten H0 hipotezi kabul edilmiştir. Bu nedenle durağanlığı sağ‐
lamak için DA serisinin birinci farkı alınmıştır. Farkı alınan bu seri ve
OS serisine ait ADF test istatistikleri anlamlılık düzeyine göre belirlenen
kritik değerlerden büyük çıkmıştır. Bu sayede durağanlık sağlanmış
olup, sonraki analiz adımında OS serisi ve birinci farkı alınmış DA serisi
kullanılmıştır.
Durağanlığın belirlenmesinden sonra ilişkinin yönünü belirlemek için
Granger Nedensellik Testi kullanılmıştır. (4) ve (5) denklemleri DA ve
OS değişkenleri için;
n

n

i =1

j =1

n

n

i =1

j =1

DAt = ∑α iOSt − i + ∑ β j DAt − j + u1t

OSt = ∑ λiOSt −i + ∑ δ j DAt − j + u2t

(7)

(8)

biçiminde yazılır. Granger Nedensellik Testi için kullanılan gecikme
uzunluğu Schwarz Kriteri’ne göre hesaplandığında gecikme uzunluğu
6 olarak belirlenmiştir. Buna göre elde edilen Granger Nedensellik Testi
sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Sıfır Hipotezi (H0)
OS, DA’nın Granger Nedeni
değildir
DA, OS’nin Granger Nedeni
değildir

Gözlem

F-İstatistiği

Olasılık

Sonuç

12.1707

0.00000

H0 Red

0.95774

0.45425

H0 Kabul

293

Granger Nedensellik Analizi sonuçlarına göre aylık ortalama sıcaklık
serisi doğal su akımları serisini anlamlı bir biçimde etkilerken, doğal su
akımları serisi aylık ortalama sıcaklık serisini anlamlı bir biçimde etki‐
lememektedir. Seriler arasında tek yönlü ilişki vardır. Aylık ortalama
sıcaklık, doğal su akımlarının Granger nedenidir ve bu ilişki OS→DA
biçiminde gösterilebilir.
Verinin ilk değerlendirmesinden sonra regresyon analizi uygulanmış‐
tır. Sonuçlara ilişkin bazı ayrıntılar izleyen kesimde verilmiştir.
Doğal su akımlarının bağımlı değişken ve aylık ortalama sıcaklığın
bağımsız değişken olarak tasarlandığı basit doğrusal regresyon modeli
ortaya konmuştur. Bu modele uygulanan regresyon analizinin sonuçları
Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 3. ANOVA Sonuçları
Kareler
Toplamı

Model
1

Regresyon

Kareler
Ortalaması

sd

3094.173

1

3094.173

Hata

31813.461

298

106.757

Toplam

34907.633

299

a Tahminciler: (Sabit), OS

F
28.98
3

Anl.
0.000

b Bağımlı Değişken: DA

Tablo 3’e göre modelin %95 güven düzeyinde anlamlı olduğu söyle‐
nebilir ( p = 0 < α = 0.05) . Modelin genel anlamlılığının sağlanması son‐
rası regresyon katsayılarının tahminleri belirlenmiştir.
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Tablo 4. Katsayı Tahminlerinin Sonuçları
B

Std. Hata

t

Anl.

Sabit

13.977

1.044

13.391

0.000

OS

-0.438

0.081

-5.384

0.000

Model izleyen biçimde yazılabilir;
DA = 13.977 ‐ 0.438 OS

(9)

Regresyon katsayısı, OS’deki bir birimlik artış DA’da 0.438’lik bir aza‐
lışa neden olur biçiminde yorumlanabilir.
Modelin belirlilik katsayısı olan modelin R2 değeri 0.089’dir ve bu
modellerde bağımlı değişkende meydana gelen değişimin %8.90’nın
bağımsız değişken tarafından açıklanabileceği şeklinde yorumlanır.
Hesaplanan R2 değerinin küçük olması problemin doğasından kaynak‐
lanmaktadır. Doğal su akışı miktarı üzerinde etkili olabilecek diğer de‐
ğişkenlerin de araştırılarak modelin genişletilmesi mümkündür. Bu
çalışma doğal su akımına doğrudan etkisi olan etmenlerden yalnızca
sıcaklık değeri ile sınırlı tutulmuştur.
SONUÇ
Bu çalışmada aylık ortalama sıcaklık ve doğal su akımları arasındaki
ilişki regresyon analizi yoluyla incelenmiştir. Veri setlerinin betimleyici
istatistikleri değişkenler arasında tek yönlü bir ilişki olduğunu göster‐
diği için basit doğrusal regresyon modeli önerilmiştir. Bu modellerin
α = 0.05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu bu‐
lunmuştur. Model için belirlilik katsayısı 0.089’tür. Bu değer regresyon
modeli için düşük görünmesine rağmen, Şekil 1’de verilen su döngüsü‐
nün genel yapısı nedeniyle kabul edilebilir bir değerdir. Önerilen mode‐
le eklenebilecek pek çok parameter bulunmaktadır. İzleyen çalışmalar‐
da diğer parametrelerin eklenmesiyle daha tatminkar sonuçlara varıla‐
bileceği açıktır.
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Rekreasyonel Liderlik ve Grup Dinamikleri
Recreational Leadership and Group Dynamics

Meryem AKOĞLAN KOZAK 1
Deniz KARAGÖZ YÜNCÜ 2

ÖZ
Farklı liderlik türlerinin denendiği günümüz yönetim dünyasında, açık alan liderliği için önerilen
rekreasyonel liderlik modeli bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada, rekreasyonel liderlik
ve grup dinamikleri ile ilgili kavramsal çalışmalar incelenmiş daha sonra bu iki kavram arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Bu amaçla, faktör analizi, Ki-Kare ve Kruskal Wallis H testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Anadolu Üniversitesi bünyesindeki öğrenci kulüplerine üye 134 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama ile ilgili verilerin toplanmasında, e-posta ve yüz yüze anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrenci kulüplerinde etkili olan ve grubu harekete geçiren dinamikler olarak; bağlılık, atmosfer, çatışma, norm ve iletişim belirlenmiştir. Ayrıca, rekreasyonel liderlikle ilgili algılamalar ile grup dinamikleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu da saptanmıştır.
Anahtar sözcükler: Rekreasyonel liderlik, grup dinamikleri, rekreasyonel gruplar, öğrenci kulüpleri.

ABSTRACT
This study’s subject is a model of recreational leadership for outdoor leadership in different leadership
styles are tried in today’s management world. In this study conceptual studies about recreational leadership and group dynamics are examined and the relationship of these two concepts is tested. To this
end factor analysis, Ki square and Kruskal Wallis H tests are used. The sampling of the study is 134
students of students’ clubs in Anadolu University. During collecting the data, e-mail and interview
methods are used. At result of research, cohesiveness, atmosphere, conflict, norms, communications
are determined of dynamics of motivate of groups and effect students clubs. In addition, positive correlation is observed between perception of recreational leadership and group dynamics.
Key words: recreational leadership, group dynamics, recreational groups, student clubs.
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GİRİŞ
Teknoloji ve ulaşım olanaklarının gelişmesi, günlük çalışma saatlerinin
kısalması, gelirler ve boş zamanın artması, insanların karmaşık şehir
hayatından yorulup tekrar doğaya yönelmesi ile rekreasyon aktivitele‐
rine olan talep artmıştır. Bu durum rekreasyonel faaliyetleri ve buna
bağlı olarak da rekreasyon yönetimi konularını günümüz yönetim dün‐
yasına taşımıştır. Artan rekreasyon aktivitelerin bireylere kazandırdığı
sosyal, fizyolojik ve psikolojik sonuçlara ulaşmak isteyen bireyler bu
faydaları sağlamak amacı ile bir aktivite süresince kısa süreli gruplar
oluşturması ve bu gruplara liderlik yapılması ayrıca üzerinde tartışılan
güncel konular haline gelmiştir.
Bilindiği gibi, liderlik, katılımcıların davranışlarını etkileme ve onları
ikna etmek yanında, katılımcılar, iç ve dış müşterilerle ilgili tüm destek‐
leme ve geliştirme faaliyetlerini kapsar. Başka bir deyişle, bireysel ya da
organizasyonel hedeflere yönelik hareket eden tüm katılımcıları ya da
diğer profesyonel personeli içeren bir süreçtir. Günümüze gelinceye
kadar çok farklı liderlik türlerinin tartışıldığı ve bugün, post‐modern
yönetim yaklaşımları bağlamında çok farklı liderlik türlerinin uygula‐
ma bulduğu farklı çalışma ve yönetim alanları bulunmaktadır. Özellik‐
le, açık ve kapalı alanlarda yürütülen birçok dinlence‐eğlence faaliyeti‐
nin yürütülmesinde rekreatif ya da rekreasyonel liderlikle ilgili bazı
modellerinin denendiği görülmektedir.
Liderliğin grup amaçlarının kabulünü besleyerek ve en yüksek per‐
formansa ulaşmak için grup üyelerini geliştirerek grubun bağlılık ve
performans düzeyini etkilediğini ileri süren araştırmalar bulunmakta‐
dır. Buradan elde edilen sonuçlara dayanarak, rekreasyonel liderliğin
grup dinamiklerinin oluşumu ve gelişimi üzerinde de aracı bir role sa‐
hip olduğu söylenebilir. (Pillai ve Williams 2004). Başka bir ifade ile
liderler grup hedeflerinin başarılmasında grubu birbirine daha yakın
hale getirebilen dinamikleri ortaya çıkaran ve yöneten kişilerdir.
Bu çalışmaya konu olan grup dinamiği kavramı ise grubun her hangi
bir bölümünde ortaya çıkan değişimlerin grup üyeleri üzerinde ve gru‐
bun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkiler (Eren 2006: 222) ya da
bir grup içerisinde yer alan bireylerin etkileşim kalitesi ve niteliği olarak
tanımlanmaktadır (Edginton vd. 2004: 87). Kısacası, grup dinamikleri
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temel olarak belirli grup fonksiyonları ve yönlendiricileri olarak ifade
edilebilir.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda, rekreasyonel lider davranışının
grup atmosferi, grup karakteristikleri ve bireylerin grup karakteristikle‐
ri ile ilgili algılarında önemli roller üstlendiğini göstermektedir. Lider‐
ler, grup‐üye ilişkilerinde hem bireysel hem de grup düzeyinde önemli
rol oynamaktadır. Özellikle, destekleyici liderlik davranışı, bireysel ge‐
lişim için oldukça önemlidir. Daha sonraki dönemlerde liderlik ve grup
dinamiği ile ilgili yapılan araştırmalarda çok farklı değişkenler elde
edilmiştir. Bunlar arasında; grup bağlılığı, grup normları, atmosfer ve
iklim, iletişim, çatışma, kültür, motivasyon, karar alma, grup içindeki
bireyler arasındaki etkileşim, grup ve birey arasındaki etkileşim ve çev‐
re ve grup arasındaki etkileşim üzerinde en fazla durulan değişkenler
olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmada öncelikle, rekreasyonel liderlik ve grup dinamikleri ile
ilgili literatür incelenmesi ve daha sonra çalışmanın bir alan araştırması
ile desteklenmesi planlanmıştır. İlgili literatür sonuçlarına dayanarak
oluşturulan çerçeve kavramlara dayanarak öğrenci kulüpleri üyelerinin
rekreasyonel liderlik ve grup dinamikleri ile ilgili algılamaları ve
rekreasyonel liderlik ile grup dinamikleri arasındaki ilişkilerin test e‐
dilmesine çalışılmıştır.
REKREASYONEL LİDERLİK
Literatürde, liderlik tanımı ve teorisini ele alan çok farklı yaklaşımlar
bulunmaktadır. Boş zaman ve rekreasyon alanındaki yazarlar, geliştiri‐
len bu tanımları ve teorileri kullanarak boş zaman ve rekreasyon ala‐
nındaki liderlik kavramını açıklamaya ve anlamaya çalışmışlardır.
Russel, mevcut liderlik tanımlarını inceledikten sonra rekreasyon lider‐
lerine yönelik bir tanım geliştirmiştir. Russell rekreasyonel liderliği;
iletişim süreci aracılığı ile işletme hedeflerine ulaşmak için kişi veya
kişilerce, kişilerarası etkileşimi sağlamak olarak tanımlamıştır (Russel
2001: 12). Edginton, Hudson ve Ford ise rekreasyonel liderliği; rekreas‐
yon deneyimi süresince liderler tarafından bireylere ve gruplara amaç‐
ları tanımlamak ve başarmak için yardım etme süreci olarak tanımla‐
mışlardır (Edginton vd. 2004: 68). Bütün bu liderlik tanımlarında
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rekreasyonel grup üyelerinin davranışlarını etkileme ve bir vizyon oluş‐
turma üzerinde durulmaktadır.
Rekreasyon alanında, liderlik çalışmaları 1950’li yıllarda başlamıştır.
Alandaki ilk çalışma Amerika Ulusal Rekreasyon Derneği (National
Recreation Association) tarafından yapılmıştır. Çalışmada, program
planlama, liderlik teknikleri ve aktiviteler süresince dikkat edilmesi
gerekenler gibi rekreasyonel liderin çalışma alanlarına yönelik konular
üzerinde durulmuştur. Bunun yanında, Corbin (1953) ve Forsberg
(1955), rekreasyonel liderin rollerine, aktivite öncesi planlama, ekipman
hazırlığı, rekreasyon gruplarını düzenleme ve aktiviteyi sonlandırma
gibi çalışma alanlarına ek olarak değerlendirme, yönetim ve program
planlama gibi konular da eklemişlerdir (Long, Ellis, Trunnell,
Tatsugawa ve Freeman 2001: 7; Danford ve Shivers 1970; Shivers 1986).
Edginton ve Ford (1985) ve Russell (2001) rekreasyonel liderlerinin sınıf‐
landırılmasına ilişkin çalışmalar yapmış ve rekreasyonel liderleri, hiz‐
metkar lider, nezaretçi lider ve yönetsel liderler olarak sınıflandırmış‐
lardır. Himmetoğlu (1988) yaptığı çalışmasında, liderliği resort otelde
rekreasyonel liderlik ve otel yöneticiliği olarak ele almıştır.
Rekreasyonel liderlik ile ilgili araştırmaların 1980 yılından itibaren li‐
derin temel nitelikleri üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu amaçla
Green (1981), Swiderski (1981), Buell (1981), Priest (1984) ve Raiola
(1986) yaptıkları çalışmalarda rekreasyonel liderlerin önemli temel özel‐
liklerini tanımlamışlardır. Green, Kuzey Amerika’daki 61 açık alan lide‐
ri kapsamında yaptığı araştırmayla medikal teknik bilgisinin ve açık
alanda hayatta kalma yeteneklerinin, rekreasyonel liderler için oldukça
önemli olduğunu belirtmiştir (Green 1981: 52). Swiderski Batı Ameri‐
ka’da 148 açık alan lideri örnekleminde yaptığı çalışmada, açık alan
liderlerinin özelliklerinin bölgelere göre önemli farklılık gösterdiği yo‐
lunda bulgulara ulaşmıştır (Swiderski 1981). Buell ise Amerika ve Ka‐
nada’nın bir bölümünde 120 eğitimci, yönetici ve liderlerle yaptığı ça‐
lışmada rekreasyonel liderlerin yaklaşık 200 önemli yeteneğini listele‐
miştir (Buell 1981). Priest, 1983’te 189 yönetici ve rekreasyon lideri ile
yaptığı çalışmayla, Green, Swiderski ve Buell’in bulgularını destekler
sonuçlar saptamıştır. Sonuç olarak, rekreasyonel liderlerinin bazı ortak
özelliklerine ilişkin bir liste yayınlamışlardır. Daha sonra, Kouzes ve
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Posner (1987: 16), grup üyelerinin, bir rekreasyonel liderde saygı duy‐
dukları özelliklerine ilişkin çalışmasında; rekreasyonel liderlere ilişkin
225 farklı değer, özellik ve niteliği incelemişler ve dürüstlük, yetenek,
ileriyi görme ve teşvik etme gibi özelliklerin en çok tercih edilen dört
özellik olduğunu belirlemişlerdir. Priest ve Grass literatürde
rekreasyonel liderlerin yetenekler ve niteliklerine ilişkin yapılan çalış‐
maları inceleyerek rekreasyon liderlerin temel özelliklerini şu grup baş‐
lıkları altında toplamışlardır (Priest ve Grass 2005:3): teknik yetenekler,
güvenlik yetenekleri, çevresel yetenekler, organizasyonel yetenekler,
eğitsel yetenekler, problem çözme ve karar alma yetenekleri.
Rekreasyonel liderlikle ilgili çalışmalar 1970’li yıllardan sonra grup
üyeleri ve lider etkileşimi konusuna odaklanmıştır (Krauss ve Bates
1975); rekreasyonel ve grup dinamiklerini konu alan bu çalışmalar daha
çok açık alan rekreasyon grupları, açık alan eğitimi ve macera eğitimi
alt alanlarında yapılmıştır. Konuya ilişkin ilk çalışmalar grup üyeleri ve
lider etkileşimine odaklanmıştır (Krauss ve Bates 1975; Danford ve
Shivers 1970; Shivers 1986). Phipps (1984: 171) bir açık alan gezisi süre‐
since açık alan rekreasyonel liderlerine yönelik, lider yetenekleri ve
grup etkileşiminin geliştirilmesi için bir öğrenme modeli tasarlamıştır.
Model, grup gelişim aşamaları, geribildirim, çatışma stratejileri, iletişim,
görev ve grubun sürdürülmesi ve grup bağlılığı gibi grup dinamiklerini
temel almıştır. Kerr ve Gass (1987: 74) ise açık alan eğitiminde çeşitli
oluşumlar için Garland, Jones ve Kolodny’nin beş aşamalı grup gelişim
modelini açık alan grupları kapsamında uygulamışlardır. Jordan’ın
(1989) liderlik teorilerini inceleyerek ortaya koyduğu çalışması açık alan
rekreasyonel liderlerin eğitimine yönelik bir model niteliğindedir. Daha
sonra, McAvoy, Mitten, Steckart, Stringer ve Sproles (1992: 51) kavram‐
sal olarak açık alan eğitiminde grup dinamikleri ve gelişimini incelemiş‐
lerdir. Bunun yanında, Ewert (1992: 130) bir rekreasyon grubunda grup
gelişim düzeyleri üzerinde yaş ve cinsiyet değişkenlerinin etkisini ince‐
lemiş ve yaş boyutunda bir farklılık olmadığını; ancak cinsiyet boyu‐
tunda bayanların grup liderine daha bağlı olduklarını belirlemiştir.
Anderson (1994) bir açık alan gezisi süresince görüşme, günlük ve top‐
lumsal ilişki çizelgeleri kullanarak gruba dahil olma unsurunu incele‐
miş ve grup içinde ortak hedef, dayanışma ve işbirliğinin sosyal dahil
olmayı etkilediğini ortaya koymuştur. Irwin ve Phipps (1994), Doherty
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(1995) ise liderlik stillerinin grup dinamikleri üzerindeki etkilerini yöne‐
tim ve diğer alanlardaki literatürü inceleyerek açıklamaya çalışmışlardır.
GRUP DİNAMİKLERİ
Grup kavramı, özellikle 18. yüzyılın başlarından itibaren sosyal bir an‐
lam kazanmıştır. Kelimenin etimolojik olarak hangi kökten geldiği tam
olarak bilinmemekle beraber, Alion Birou’ya göre “grup” kelimesi, İtal‐
yanca’daki “gruppo” kelimesinden gelmektedir. Gruplar, sosyal bilim‐
ciler tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır (Tutar, Yılmaz ve
Erdönmez 2005: 128). Straub grupları, “ortak bir amaca ve ortak per‐
formans hedeflerine kilitlenmiş ve kendilerine sorumlu oldukları şey
konusunda ortak bir yaklaşım belirleyen, birbirlerini tamamlayan özel‐
liklere sahip bireylerin oluşturdukları insan topluluğu” olarak tanım‐
lamıştır (Straub 2002: 9). Şerif’e göre grup, “birbirleriyle belirli statü ve
rol ilişkileri içinde bulunan kişilerden oluşan ve en azından grubu ilgi‐
lendiren önemli meselelerde üyelerin davranışını düzenleyen, kendine
ait bir dizi değer ve normu olan sosyal bir birimdir” (1996: 144). Diğer
bir tanıma göre ise grup, “önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için
bir araya gelmiş, birbirine bağımlı ve birlikte hareket eden, iki veya da‐
ha fazla kişinin oluşturduğu topluluktur” (Eren 2006: 371).
Organizasyonlarda grupların ne kadar önemli bir rol oynadıkları ilk
defa Hawthorne araştırmaları ile ortaya konmuştur (Koçel 2001: 490).
Ancak organizasyonlarda grup çalışmaları Endüstri Devrimi’nden önce
yaygınlık kazanmaya başlamışsa da 1960’larda benimsenen Sosyo‐Teknik
Sistem Teorisi ile takımlara olan ihtiyacın tanımlanması; 1980’lerde ise
Japon üretim takımlarının artışı gibi gelişmelerin beraberinde organi‐
zasyonlarda takımların kullanımının artışı ile işletme alanında grup
dinamikleri konusu daha popüler hale gelmeye başlamıştır (Levi 2007:
16).
Bilimsel grup çalışmaları 20. yüzyılın başında Norman Triplett’in a‐
raştırması ile başlamıştır. Triplett, bisiklet yarışçılarını gözlemleyerek
bir grupla çalışan yarışçılarla tek başına çalışan yarışçıların performans‐
larını incelemiş ve bir grup ile çalışan bisikletçilerin daha hızlı oldukla‐
rını belirlemiştir. Bu etki, gruptaki diğer insanların bireyin performan‐
sını kolaylaştırdığı için “sosyal kolaylaştırma” olarak adlandırılmıştır.
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Psikoloji alanındaki ilk çalışmalar da Triplett’in çalışmasına benzer bir
perspektife sahiptir. Bu çalışmalar grupların, bireysel performansı ya da
tutumları nasıl etkilediğini incelemek için dizayn edilmiştir. Ancak ça‐
lışmalar grup araştırmaları olmasına rağmen daha çok bireylere odak‐
lanılmıştır. Bu yaklaşım 1940’larda Kurt Lewin ve onu izleyen diğer
araştırmacıların çalışmaları nedeniyle değişmiştir. Lewin, psikoloji ala‐
nında yeni araştırma yaklaşımları geliştirmiş ve “grup dinamikleri“
kavramını yaratmış ve bugün hala kullanılan grup dinamikleri teknik‐
lerini geliştirmiştir (Levi 2007: 14). Lewin, “dinamik” kelimesini, grup‐
ların zayıf, pasif ve statik olmaktan çok güçlü, aktif ve değişken olduk‐
ları için seçtiğini belirtmiştir. Lewin grup dinamikleri kavramını, grup
üyeleri üzerinde bu kompleks sosyal süreçlerin güçlü etkisi nedeniyle
kullanmıştır. Lewin’in, grup dinamikleri kavramını ilk kez kullanması‐
na ve popüler hale getirmesine rağmen, Dorvin Cartwright ve Alvin
Zander (1968) bu alanda en üretken çalışmaların örneklerini ortaya
koymuşlardır (Horn 2002). Cartwright ve Zander “Grup Dinamikleri”
isimli kitaplarında bu araştırma alanının grupların doğası ve gelişim
kuralları ve grubun üyeler, diğer gruplar ve daha büyük örgütleri ile
ilişkilerini kapsadığını ifade etmişlerdir (Cartwright ve Zander 1968).
1950’ler ve 1960’lar süresince grup dinamikleri çalışmaları psikoloji ala‐
nının dışında da gelişmiş ve daha disiplinlerarası bir konu haline gel‐
miştir. Forsty (1983), grup dinamikleri ile ilgili araştırmaların antropolo‐
ji, sosyoloji, politik bilimler, iletişim, sosyal işler, kriminal adliye, spor
ve rekreasyon alanlarında da yapıldığını belirtmiştir.
Grup dinamiği ile ilgili yapılan araştırmalarda çok farklı değişkenler
elde edilmiştir. Bunlar arasında; grup bağlılığı, grup normları, atmosfer
ve iklim, iletişim, çatışma, liderlik, motivasyon, karar alma, grup için‐
deki bireyler arasındaki etkileşim, grup ve bir birey arasındaki etkileşim
ve çevre ve grup arasındaki etkileşim en fazla tekrarlananlardır (Shivers
2001: 205; Levi 2007). Ancak bu değişkenlerden, özellikle motivasyon
değişkeni, genellikle tek bir değişken olarak grup dinamiği ile etkileşimi
yönünde incelenmiştir. Dolayısıyla, grup dinamiğinin bir bütün olarak
ele alındığı çalışmalarda motivasyon faktörüne ayrıca bir değişken ola‐
rak fazla yer verilmediği görülmektedir. Bu sonuçlar aşağıda yer alan
Çizelge 1’de gösterilmektedir.
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Çizelge 1. Grup Dinamiği ile İlgili Araştırmalar

Grup Dinamikleri

Disiplin

Açıklama ve Kaynaklar

İşletme

Whyte (1956); Becker (1960); Porter, Mowday ve Steers
(1979; 1982); Allen (1990; 1993; 1998); Meyer (1984;
1990; 1991; 1993; 1998)

Spor

Carron, Widmeyer ve Brawley (1985; 1987; 1998);
Estabrooks, Brawley, Paskevich ve Carron (1999); Carron
ve Hausenblas (1998); Gill (1988); Brian ve Carolyn
(1994).

Grup Bağlılığı

İşletme
Grup Atmosferi

Grup Normları

Spor

Zeigler (1985); Chelladurai ve Haggerty (1991); Evans,
Ramsey, Johnson, Renwick, ve Vinneau, (1986); Snyder
(1990).

Rekreasyon

Wallace ve Weese (1995)

İşletme

Feldman (1984); Cooke ve Rousseau (1988); Huang ve
Wu (1994).

Spor

Carron, Prapavessis ve Estabrooks (1999); Kim (1992a;
1992b; 1995); Prapavessis, ve Carron (1997); Munroe,
Estabrooks, Dennis, Carron (1999); Colman ve Carron
(2001).

Rekreasyon

Russell (2001)

Çatışma
İletişim
Motivasyon

Karar Alma

Lewinian (1960); Halphin ve Croft (1962), Litwin ve
Stringer (1968), Forehand (1968), Likert (1961, 1967),
Campell, Dunnette, Lawler ve Weick (1970); Taiguri ve
Litwin (1968)

Pondy (1967; 1992); Corwin (1969); Rahim (1983a; 1983b;
2002); Jehn (1997; 2001).
İşletme

Smith, Smith, Olian, Sims, O'Bannon ve Scully (1994);

Rekreasyon

Ross ve Moeller (1974)

İşletme

Katz (1949); Herzberg (1973; 1974; 1993); Lawler (1973);
Shamir (1991);

Rekreasyon

Beard ve Ragheb (1983); Iso-Ahola ve Allen (1982);
Manfredo, Driver ve Tarrant (1996); Ewert (1993).

İşletme

Simon (1945; 1979); Vroom ve Yetton (1975); Pettigrew
(1973); Watson, Michaelsen ve Sharp (1991); Singh
(1986)

Grup Bağlılığı
Grup dinamikleri araştırmalarında grup bağlılığı ve grup normları,
grup performansı üzerinde önemli etkilere sahip temel faktörler olarak
tanımlanmaktadır (Carless ve DePaola 2000; Carron, Colman, Wheeler,

Meryem Akoğlan Kozak – Deniz Karagöz Yüncü

53

ve Stevens 2002; Kim 1995; Langfred 1998; Jackson 1992). Psikoloji lite‐
ratüründe grup bağlılığı, kişiler arası çekim ve grup üyeleri arasındaki
ilgi düzeyi olarak ifade edilmektedir (Jackson 1992). Grup dinamiği
içerisinde bağlılık ilişkisi kavramı, bir gruptaki bireylere ilişkin bağlantı
sistemi olarak ifade edilmektedir. Festinger ve Schachter, grup bağlılığı
kavramını, bir grubun üyelerini bir arada tutma ve parçalayıcı güçlere
karşı direnç gösterme etkisine sahip olan güçler alanının bütünü olarak
tanımlarken (Külebi 1986:20), Carron (1982: 124) grup bağlılığının, gru‐
bun bir araya gelme eğilimini yansıtan, hedef ve amaçları başarmak için
grubun devamlılığını sağlayan dinamik bir süreç olduğunu belirtmek‐
tedir. İlk yıllarda yapılan araştırmalar üyelerine önem veren liderlerin,
üyeleri grup için daha bağlı hale getirdiklerini göstermektedir (Korsgaard
vd. 1995). Bu nedenle liderler grup hedeflerinin başarılmasına yönelik
grubu birbirine daha yakın hale getirebilmektedirler. Pillai ve Williams’a
(2004) göre liderlik grup amaçlarının kabulünü besleyerek ve en yüksek
performansa ulaşmaları için grup üyelerini geliştirerek grubun bağlılık
ve performans düzeyini etkilemektedir.
Grup Normları
Grup üyelerinin grupla bütünleşmesi ile ilişkili olan grup bağlılığından
farklı olarak grup normları, grup üyelerinin davranışlarını düzenleyen
standartlar olarak tanımlanmaktadır (Forsyth 1999:121). Forsyth’e göre
bir grup normu her bir üyenin gruba katkısı ile ilgili olarak genel bek‐
lentileri temsil etmektedir. Grup normları, grup üyelerinin algıları, di‐
ğerleri ile etkileşimi ve grup yapısını dengelemeye yönelik üyelerin
katkıları (Wheelan 1994) ve grubun verimliliği üzerinde büyük etkiye
sahiptir (Mullen ve Cooper 1994). Bu genel etkilere ek olarak grup normla‐
rı, bağlılık‐performans ilişkisinde bir aracı olarak da tanımlanmaktadır
(Carron ve Hausenblas 1998; Langfred 1998; Mullen ve Copper 1994).
Langfred bir askeri grup ile yaptığı çalışmada yüksek bağlılık ancak
düşük norm standartlarının performansı düşürdüğünü ancak yüksek
bağlılık ve yüksek norm standartlarının performansı arttırdığını belir‐
lemiştir (Langfred 1998:129). Benzer şekilde Goodman vd. (1987: 151) iş‐
grup etkinliği çalışmalarında, norm ve bağlılığın grup etkinliği mode‐
linde iki merkezi kavram olduğunu belirtmişlerdir.
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Grup üyeleri arasındaki etkileşim grup normlarının oluşturulması i‐
çin bir temel oluşturmaktadır (Colman ve Carron 2001). Bunun dışında
normlar, genelde grup içi birliği sağlamak, çatışmaları aza indirgemek,
grubun kimliğini belirlemek gibi işlevler görür (Hotaçsu 1998:91).
Grup Atmosferi
Fiedler, grup atmosferini, bir grup içerisindeki genel çevre olarak ta‐
nımlamıştır ve en önemli grup dinamikleri yapılarından biri olduğunu
ifade etmiştir. Atmosfer kavramının ortaya çıkışı, Lewin ve arkadaşları‐
nın grup dinamikleri ve motivasyon teorisi alanında yaptıkları çalışma‐
lara dayanmaktadır. Lewin (1951); bir psikolojik alanın atmosferini,
belirgin çevresel dürtünün bir nitelendirmesi olarak ele almış; bunun,
davranış ve güdülemenin önemli bir belirleyicisi olduğunu öne sürmüş‐
tür. Nitekim, Litwin ve Stringer 1968ʹde yaptıkları bir çalışmayla, at‐
mosferin bireysel güdülere ve bu güdülerin davranışlar üzerindeki etki‐
lerine aracılık ettiğini ortaya koymuşlardır. Grup içerisindeki etkileşim‐
lerine bağlı grup çevresinin bilişsel bir sunumunu yansıttığı için, üyele‐
rin grup atmosferi algısı, onların davranışı ve etkileşimi üzerinde önem‐
li bir etkiye sahiptir (Anderson ve West 1998; Schneider ve Reichers
1983). Üyeler arasında açık iletişim ve güvene dayalı ilişkileri kapsayan
bir grup iklimi, üyelerin yeni şeyler denemelerine, değerlendirilme kor‐
kusu olmaksızın yeni becerileri uygulayabilmelerine, sık ve açık geri‐
bildirim sağlamaya izin verdiği için üyelerin özyeterlikleriyle pozitif
değişimle ilişkili olabilmektedir. Buna ek olarak, pozitif bir grup algısı
aynı zamanda, yeni becerileri keşfetmek ve uygulamak için güvenli bir
psikolojik çevre olarak üyelerin grubu algıladıklarının da işaretidir
(Choi, Price ve Vinokur 2003: 359). Bu nedenle, grup atmosferi ve grup
algıları özel bir üye ya da grup içerisindeki kısmi bağlantılardan çok
bütün bir grubun dinamiklerini yansıtan çevreyi ifade etmektedir (Choi,
Price ve Vinokur 2003: 359‐360). Çalışmalar lider davranışının grup at‐
mosferi algısını arttırdığını, grup karakteristiklerinin gelişiminde ve
bireylerin grup karakteristik algılarında önemli bir rol oynadığını gös‐
termiştir. Liderler grup‐üye ilişkilerinin hem bireysel hem de grup dü‐
zeyinde önemli rol oynamaktadır.
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Çatışma
Lewin’in Alan Teorisi, grup dinamiklerinin herhangi bir durumda, her‐
hangi bir davranışsal vektör içerisindeki farklı güçlerin karşılıklı etkile‐
şiminden ortaya çıktığını öne sürmektedir. Bu yaklaşım topolojiktir ve
bu yaklaşıma göre karşıtlıklardaki güçler bireyin kendi içinde, grup
üyeleri arasında veya bu iki düzey arasında çatışmayı yaratabilmekte‐
dir (Pincus, Fox, Perez, Turner ve Mcgeehan 2008: 152). Çatışma ilgili
literatürde, grup üyeleri arasındaki farklılıklar ve uyuşmazlıklardan
ortaya çıkan bir süreç olarak ifade edilmekte (Boulding 1962; De Dreu,
Harinck ve Van Vianen 1999) ve bireysel, görev ve süreç çatışması ol‐
mak üzere üç şekilde kategorize edilmektedir. Her çatışma türü grup
çıktıları üzerinde negatif veya pozitif farklı etkilere sahiptir (Jehn 1997;
Jehn ve Mannix 2001). Bireysel çatışma, sürtüşme ve çekişme gibi bile‐
şenleri içeren, kişilerarası uyuşmazlıklar olarak ifade edilmekte ve grup
üyeleri arasındaki hoşnutsuzluk, kızgınlık, engelleme ve öfke gibi kişi‐
sel problemleri kapsamaktadır. Görev çatışması, bir grubun görevine
ilişkin fikirler ve görüş açılarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.
Süreç çatışması ise, bir görevin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkan
uyuşmazlıklar (Jehn, Northcraft ve Neale 1999), sorumluluk, görev ve
yetkilendirmeden kaynaklanmaktadır. Araştırmalar, bireysel çatışma‐
nın grup çıktıları üzerinde negatif bir etkiye neden olduğunu göster‐
mektedir. Bu negatif etkiler bireysel çatışmanın grup içerisindeki duyar‐
lılığın ve rahatsızlığın artışı, grup üyeleri arasındaki ilişkilerin (iyi niye‐
tin) engellenmesi olarak açıklanmaktadır (Jehn ve Bendersky 2003). Sü‐
reç çatışmasının da üyelerin duyarlılığını arttırdığı bu nedenle üyelerin
verilen göreve odaklanma yeteneklerini azalttığı için grup çıktıları üze‐
rinde olumsuz etkilere neden olduğu belirlenmiştir (Greer ve Jehn 2007;
Vodosek 2007). Diğer yandan, görev çatışmasının etkisi ise grup çıktıları
için daha faydalı olarak belirlenmiştir (Matsuo 2006; Pelled, Eisenhardt,
ve Xin 1999).
İletişim
Grup davranışının ortaya çıkmasında iletişimin rolü büyüktür ve ileti‐
şim örüntüsü gruptan gruba değişebilmektedir. Gerek kişi temelinde
gerekse grup düzeyinde iletişim başkalarını etkilemenin zorunlu yolu‐
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dur. Bir grup içindeki kişilerarası iletişim kanallarının yapılandırılması
üyelerin etkileşimini ve grubun bütünüyle işleyişini etkilemektedir
(Baysal ve Tekaslan 1996: 170). Grupların iletişim şekilleri ile üyelerinin
yaptıkları işten tatminkar olmaları arasında doğrudan bir ilişki bulun‐
maktadır (Arkonaç 1993: 49). İletişim şekilleri merkezi olmayan rekre‐
asyon grupları diğer gruplara oranla daha fazla tatmin olma duygusu
taşımaktadırlar (Shivers 2001: 72). Grupta iyi kararlar alınsa bile üyeler
arasında, üyeler ve lider arasında iletişim olmadığı zaman grup dağıla‐
bilir. İletişim sadece bir mesajın karşı tarafa iletilmesi değil, aynı za‐
manda diğer grup dinamikleri olan çatışma, liderlik, grup bağlılığı,
grup atmosferinin oluşumu ve gelişiminde de önemli bir süreçtir
(McAvoy vd. 1996: 57).
ARAŞTIRMA
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışma ile öncelikle, bir rekreatif aktivite amacı ile bir araya gelmiş
rekreasyon gruplarında, rekreasyonel liderlik ve grup dinamikleri ile
ilgili algılamaların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Daha sonra, bu algı‐
lar arasındaki ilişkilerin test edilmesine çalışılacaktır. İlgili literatüre
dayalı olarak rekreasyonel lider ile grup dinamikleri arasındaki güçlü
ilişki, rekreasyonel liderin grup dinamiklerini belirleyen önemli bir un‐
sur olduğu söylenebilir. Ancak benzeri çalışmaların Türkiye örneğinde‐
ki sayısal azlığı, pilot nitelikte hazırlanmış olan bu çalışmaya öncü olma
niteliği kazandırmaktadır. Bu çalışma sonuçlarının ayrıca, rekreasyon
aktiviteleri düzenleyen işletmelerin ve organizasyonların, daha ayrıntılı
ve başarılı aktiviteler düzenleyebilmelerine katkı veren öneriler üretme‐
si de beklenmektedir. Yanı sıra, literatürde konu ile ilgili yapılan tüm
araştırmalar rekreasyon ve liderlik eğitimi alan grup üyeleri ile yapılmış
olup genellikle, kavramsal olarak ve daha çok bir değişken ile ilişkisi
kurularak incelenmiştir. Bu araştırma herhangi bir rekreasyon ve lider‐
lik eğitimi almamış grup üyelerine uygulanacağından, grup içerisindeki
dinamikleri ve ilişkileri daha gerçekçi bir şekilde ortaya koyacağı var‐
sayılmaktadır.
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Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın evrenini, Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan ve
rekreasyon aktiviteleri düzenleyen öğrenci kulüplerinin üyeleri oluş‐
turmaktadır. Bu çalışmada, veri toplama amacıyla anket yönteminden
yararlanılmıştır. Anket soru formu iki kısımdan oluşacak şekilde dü‐
zenlenmiştir. Birinci bölüm grup dinamiklerinin belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır. Bu bölümdeki soruların hazırlanmasında; grup bağlılığı
için Bollen ve Holden (1990) tarafından geliştirilen Algılanan Grup Bağ‐
lılığı ölçeği (PCS); grup atmosferi ve çatışma bileşenleri için MacKenzie
(1983) tarafından geliştirilen Grup Atmosferi ve İklimi Ölçeği (GCQ);
grup normları, iletişim ve liderlik bileşenleri ise Phipps (1984) tarafın‐
dan geliştirilen Grup Dinamikleri Ölçeği (GDQ) kullanılarak hazırlan‐
mıştır. Anket soru formunun ikinci bölümü ise, cinsiyet, öğrenim görü‐
len bölüm, üye olunan kulüp ve kulüpte üstlenen görevlere ilişkin soru‐
lardan oluşmaktadır. Hazırlanan soru formunun güvenirliliğinin sı‐
nanması için pilot çalışma, Anadolu Üniversitesi oryantasyon günleri
kapsamında düzenlenen öğrenci kulüpleri tanıtım günü esnasında 50
kulüp üyesine uygulanmıştır. Buradan elde edilen sonuçlara bakılarak
anket soru formundan dokuz ifade çıkartılmış, 36 ifade ile form yeniden
hazırlanarak, yapılan güvenirlik testlerinde 0,86’lık Cronbach’s Alpha
katsayısı hesaplanmıştır. Söz konusu değer, güvenirlik ölçüsü olarak
kabul edilen 0,50 ile 0,90 aralığında bir değer olduğundan (Büyüköztürk
2005), anketin tutarlı ve genel sonuçlar çıkarabileceği kanaati ortaya
çıkmıştır. Anket soru formu, seçeneklerin 1 ile 5 arasında değiştiği Likert
tipi ölçek şeklinde hazırlanmıştır. Seçeneklerin puan karşılıkları 1‐
Kesinlikle katılmıyorum‐ 5‐Kesinlikle katılıyorum olarak belirlenmiştir.
1 ve 2 seçenekleri olumsuz, 4 ve 5 seçenekleri olumlu yöndeki algılama‐
ları gösterirken, 0 seçeneği kararsızlık durumunu temsil etmektedir.
Yapılan ön çalışmadan sonra anketin esas uygulaması 134 öğrenci ku‐
lübü üyesine yüz yüze ve e‐mail yolu ile gerçekleştirilmiştir. Hatalı an‐
ketler nedeniyle elde edilen anketlerin 132 tanesi değerlendirilmeye
alınmıştır.
Toplanan verilerin analizinde, faktör analizi, sıklık, standart sapma,
ortalama, Ki‐Kare ve Kruskal Wallis H testinden yararlanılmıştır. Araş‐
tırmada test edilecek hipotezlere aşağıda yer verilmektedir:
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• H1/H0= Cinsiyete göre grup dinamiklerini algılama arasında an‐
lamlı bir fark vardır/yoktur.
• H2/H0= Öğrenci kulüplerinin grup dinamiklerini algılamaları a‐
rasında anlamlı bir fark vardır/yoktur.
• H3/H0= Öğrencilerin üyelik sürelerinin grup dinamiklerini algı‐
lamaları arasında anlamlı bir fark vardır/yoktur.
• H4/H0= Farklı düzeylerde görev alan kulüp üyelerinin grup di‐
namiklerini algılamaları arasında anlamlı bir fark vardır/yoktur.
• H5/H0= Kulüp üyelerinin rekreasyonel liderlik ile grup dinamik‐
lerini algılamaları arasında anlamlı bir fark vardır/yoktur.
BULGULAR
Bu bölümde, araştırmaya ait genel bilgiler, rekreasyonel liderlikte ö‐
nemli olan grup dinamiklerinin belirlenmesi ve kulüp üyelerinin cinsi‐
yet, üye olunan kulüp, üyelik süresi ve kulüpteki görev türüne göre
grup dinamiklerine yönelik algılamaları üzerinde anlamlı bir fark yara‐
tıp yaratmadığına ilişkin hipotezlerin test edilmesiyle ilgili sonuçlara
yer verilmektedir. Tablo 1’de, çalışma kapsamında yapılan anket çalış‐
masının genel bilgilerinin sonuçları verilmektedir. Ankete katılan grup‐
taki bayan sayısının çokluğu dikkat çekmektedir. Katılımcıların üyesi
oldukları kulüpler itibariyle dağılımı ise şöyle gerçekleşmiştir; Turizm
ve Gezi Kulübü, Karikatür kulübü, Rock ve Fotoğrafçılık Kulübü, Si‐
nema ve Çağdaş Eğitim Kulübü, Edebiyat Kulübü, Endüstri Mühendis‐
liği, Bilgi ve Zeka Oyunları Kulübü, Kimya ve Teknolojileri Kulübü,
AGEE (Avrupa Öğrencileri Forumu), Doğa Sporları ve İletişim Kulübü,
Dağcılık Kulübü, Yapı ve Felsefe Kulübü.
Çalışmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere dağılı‐
mındaki sıralama ise; İİBF, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Kimya Mühen‐
disliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,
Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Fizik, Sinema TV ve Ba‐
sın Yayın, Hukuk, Sınıf Öğretmenliği, Matematik, Endüstri Mühendis‐
liği ve Bilgisayar Programcılığı, Endüstriyel Tasarım, İstatistik, Mimar‐
lık ve Çevre Mühendisliği, Sosyoloji, Biyoloji, Hava Trafik Kontrol, İn‐
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şaat Mühendisliği ve Zihinsel Engelliler Öğretmenliği olarak belirlen‐
miştir. Yine bu bilgi grubunda, öğrencilerin %33,6’sı bir yıl, %23,9’u üç
yıl, %20,1’i iki yıl, %17,2’si bir yıldan az ve %3,7’si dört yıldır bir kulüp‐
te aktif rol aldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin %77,3’ü bir
öğrenci kulübünde üye olarak, %16,7’si yönetici ve %6,1’i koordinatör
olarak görev aldıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 1. Ankete katılanlar kulüp üyeleri ile ilgili genel bilgiler

n

Yüzde (%)

Bay

54

40,6

Bayan

78

59,1

Toplam

132

99,7

Turizm ve Gezi Kulübü

25

18,7

Karikatür Kulübü

12

9,0

Rock Kulübü

11

8,2

Fotoğrafçılık Kulübü

11

8,2

Sinema Kulübü

9

6,7

Çağdaş Eğitim Kulübü

9

6,7

Sualtı Kulübü

9

6,7

Edebiyat Kulübü

8

6,1

Endüstri Mühendisliği Kulübü

7

5,2

Bilgi ve Zeka Oyunları Kulübü

7

5,2

Kimya ve Teknolojileri Kulübü

5

3,7

AGEE

4

3,0

İletişim Kulübü

4

3,0

Doğa Sporları Kulübü

4

3,0

Cinsiyet

Kulüp
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Dağcılık Kulübü

3

2,2

Yapı Kulübü

2

1,5

Felsefe Kulübü

2

1,5

132

98,5

İİBF

18

13,6

TOİYO

13

9,8

Kimya Mühendisliği

10

7,6

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

8

6,1

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

8

6,1

Türk Dili ve Edebiyatı

8

6,1

İngilizce Öğretmenliği

8

6,8

Fizik

5

3,8

Sinema TV

5

3,8

Basın Yayın

5

3,8

Hukuk

4

3,0

Sınıf Öğretmenliği

4

3,0

Matematik

4

3,0

Endüstri Mühendisliği

4

3,0

Bilgisayar Programcılığı

4

3,0

Turizm ve Otelcilik

3

2,3

Endüstriyel Tasarım

3

2,3

İstatistik

3

2,3

Mimarlık

3

2,3

İşitme Engelliler Öğretmenliği

2

1,5

Çevre Mühendisliği

2

1,5

Toplam
Bölüm
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Sosyoloji

2

1,5

Biyoloji

2

1,5

Hava Trafik Kontrol

1

,8

İnşaat Mühendisliği

1

,8

Zihinsel Engelliler Öğretmenliği

1

,8

132

100,0

1 yıl

45

33,6

3 yıl

32

23,9

2 yıl

27

20,1

1 yıldan az

23

17,2

4 yıl

5

3,7

132

98,5

Üye

102

77,3

Yönetici

22

16,7

Koordinatör

8

6,1

132

100,0

Toplam
Üyelik Süresi

Toplam
Görev

Toplam

Çalışma kapsamında öğrenci kulüplerinin üyelerinin liderlerine yöne‐
lik düşüncelerine ilişkin verilerin sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablodan da izleneceği üzere öğrenciler, kulüplerdeki rekreasyonel
liderlerin grup içi iletişimi ve etkileşimin yaratılmasında üyeleri destek‐
lediği ve gerekli atmosferi sağladığını belirtmektedir. Literatürde de
belirtildiği gibi liderler grup hedeflerinin başarılmasına yönelik grubu
birbirine daha yakın hale getirebilmektedirler. Pillai ve Williams’a
(2004) göre liderlik grup amaçlarının kabulünü besleyerek ve en yüksek
performansa ulaşmaları için grup üyelerini geliştirerek grubun bağlılık
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düzeyini etkilemektedir. Çalışma sonucuna göre de rekreasyon grupla‐
rında da rekreasyonel lider, grup bağlılığı üzerinde etkili olabilmekte‐
dir. Dolayısıyla, bu çalışma sonuçlarının, daha önceki çalışma sonuçları
ile örtüştüğü söylenebilir. Bu araştırmada, dikkat çeken ayırıcı nokta,
liderin grup içi çatışmaları önleme ve onaylanan davranışlar kriterle‐
rinde diğer seçeneklere göre daha az tercih puanı almış olmasıdır.

Tablo 2. Kulüp üyelerinin rekreasyonel liderlere yönelik algılamaları

Rekreasyonel Liderlik

n

Ort.

ss.

Lider, grup üyeleri arasındaki iletişimi desteklemektedir

129

4,4

,650

Lider, görevden kaynaklanan grup içi çatışmaları önlemektedir

133

4,2

,795

Grup lideri açık ve kesin kararlar verebilmektedir

128

4,3

,728

Grupta liderin varlığına yönelik kesin bir yargı vardır

127

4,3

,863

Üyeler liderin davranışlarını onaylamaktadır

126

4,2

,866

Grup içinde etkileşim lider tarafından desteklenmektedir

128

4,4

,650

Lider, üyeler arasındaki kişisel çatışmaları önlemektedir

127

4,5

,588

Grup lideri, üyeleri arasındaki bağlılığı güçlendirmektedir

127

4,4

,769

Lider, grup normlarına uyulması için üyeleri yönlendirir

128

4,3

,758

Üyeler yönlendirmelerde liderlere bağlıdırlar

127

4,3

,618

Çalışmada toplanan veriler üzerinde grup dinamikleri boyutlarını be‐
lirlemek ve ölçek maddelerinin faktörlerle ilişkisini ortaya koymak a‐
macıyla temel bileşenler yöntemi ve varimax dönüştürmesine göre de‐
ğişkenlere–rekreasyonel liderlik, atmosfer, bağlılık ve çatışma‐ faktör
analizi yapılmıştır. Varimax dönüştürmesinin tercih edilmesinin sebebi
değişkenleri oluşturan boyutların net olarak ayrışmasını sağlamaktır
(Hair vd. 1998: 110).
Grup dinamikleri ölçeği için yapılan faktör analizi sonucu ilk aşama‐
da, düşük faktör yüküne (<,40) sahip ve anlamlı olmayan maddeler bir
sonraki faktör analizine dahil edilmemiştir. Kalan maddelerin faktör
analizine tabi tutulması sonucunda yük değeri .50 ve özdeğeri 1’in üze‐
rinde olan anlamlı beş faktör elde edilmiştir. Tablo 3’de de görüldüğü
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gibi “grup bağlılığı” faktörünün altında yedi ifade bir araya gelmiştir ve
bu faktörü oluşturan ifadelerin faktör yükleri ,820 ile 643 arasında de‐
ğişmektedir. Faktör analizi sonucu ikinci faktör “grup atmosferi” faktö‐
rü olarak belirlenmiştir ve faktörün özdeğeri, 45,51’dir. Grup atmosferi
faktörünün altında, faktör yük değerleri ,764 ve ,589 arasında değişen
yedi madde toplanmıştır.
Çatışma faktörü ters yönlü (reverse) ifadeler ile ölçülmüştür. Dolayısıyla
analizler sırasında bu ifadeler yeniden kodlanmıştır. Özdeğeri 63,45
olarak ölçülen çatışma faktörünün altında üç ifade bir araya gelmiş ve
ifadelerin yük değerleri ,868 ve ,708 arasında değişmektedir. Özdeğeri
53,03 olarak belirlenen “norm” faktörünün altında ise, faktör yük değer‐
leri ,791 ve ,665 arasında değişen beş madde toplanmıştır. Son faktör ise
“iletişim” olarak faktörü olarak belirlenmiştir. İletişim faktörünün
özdeğeri, 50,47 olarak belirlenmiştir ve bu faktörün altında faktör yük
değerleri ,764 ve ,681 arasında değişen toplam üç madde toplanmıştır.
Her bir faktörün güvenilirlik düzeyleri ise sırasıyla, grup bağlılığı
(α=,834); grup atmosferi (α=, 793); çatışma (α=,710); norm (α=,776); ileti‐
şim (α=,579) olarak saptanmıştır. Bu değerler, ölçeğin güvenilir olarak
değerlendirilebileceğini göstermektedir.
Araştırmada yer alan grup dinamikleri ile cinsiyet, üyelik süresi, gö‐
rev türü ve kulüpler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile faktör
analizi sonucu ortaya çıkarılan faktörleri oluşturan ölçek maddelerinin
genel aritmetik ortalamalarına dayalı olarak ölçek indeksleri oluşturul‐
muştur.

Tablo 3. Açıklayıcı faktör analizi sonuçları

n

Ort.

ss.

Faktör
Yükleri

Bağlılık
Grup içi etkileşim grup üyelerini
bir arada tutmaktadır

129

4.4

,745

,820

Grup üyelerinin görevlerine
bağlılık düzeylerinden dolayı
mutluyum

131

3,2

,855

,741

Temel Bileşenler
Özdeğeri

α

39,71

,834
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Grup üyeleri, grup çalışmaları
dışında da birlikte vakit geçirmektedir

130

4,4

,786

,719

Benim en iyi arkadaşlarımdan
bazıları bu gruptandır

127

4,3

,927

,717

Grup üyeleri arasında etkileşim
bulunmaktadır

129

4,3

,700

,664

Üyesi olduğum bu grup benim
için, ait olduğum en önemli
sosyal gruplardan biridir

127

3,1

,716

,658

Grubumuz hedeflerimize/amaçlarımıza ulaşmak için
kenetlenmiştir

130

4,3

,771

,643

Atmosfer
Üyeler grup faaliyetlerini onaylamaktadır

128

4,5

,627

,764

Grup içerisinde dostça bir
atmosfer vardır

128

4,3

,698

,695

Üyeler neler olduğunu ve nelerin önemli olduğunu hissederler
ve katılım duygusuna sahiptirler

129

4,2

,780

,693

Üyeler düşünce ve duygularını
rahat bir şekilde ifade edebilmektedirler

128

3,4

,673

,677

Grup içerisinde her zaman sıcak
ve özgür bir hava vardır

127

4,4

,665

,667

Grup üyeleri arasında işbirliği
bulunmaktadır

130

4,5

,850

,622

Grup üyeleri birbirlerini sever ve
korurlar

128

4,5

,709

,589

Çatışma
Grup üyeleri arasında uyuşmazlıklar bulunmaktadır

129

2,2

,774

,868

Grup üyeleri arasında çekişmeler yaşanmaktadır

127

2,3

,729

,806

Grup üyeleri arasında zaman
zaman fikir çatışmaları yaşanmaktadır

128

2,2

,736

,708

45,51

,793

63,45

,710
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Norm
Grup üyeleri grup normlarını
kabul etmektedir

128

4,2

,712

,791

Üyeler grup normlarına uymak
için çaba harcamaktadırlar

130

4,1

,737

,776

Üyeler, grup içerisindeki rollerini
benimsemişlerdir

131

4,2

,810

,714

Grup içerisinde görev ve sorumluluklara ilişkin normlar bulunmaktadır

127

4,2

,755

,687

Grup içerisinde üyeler arasındaki ilişkileri düzenleyen sosyal
normlar bulunmaktadır

128

3,1

,702

,665

İletişim
Grup içersinde açık bir iletişim
vardır

128

4,3

,788

,764

Tüm üyeler kendi aralarında
iletişim kurabilmektedir

129

4,1

,839

,683

Grup içinde iletişim seviyesi
kişiseldir

128

3,4

1,206

,681

53,03

,776

50,47

,579

Hipotez Testleri
Araştırma hipotezlerinin test edilmesi amacıyla Kruskal Wallis H tes‐
tinden yararlanılmıştır. Cinsiyet değişkenine (bay ve bayan) göre yapı‐
lan Kruskall‐Wallis testi sonuçları incelendiğinde (Tablo 4) iletişim fak‐
törü ile cinsiyet değişkeni (p=,008) bakımından 0,05 anlamlık düzeyinde
bir farklılaşma ortaya çıkmıştır. Diğer tüm faktörlerde ise, p>0,05 olarak
hesaplandığından, anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Dolayısıyla, bu
faktör itibariyle, Ho hipotezi kabul edilerek H1 hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 4. Cinsiyet değişkenine göre kulüp üyelerinin algılamaları

Bağlılık

Cinsiyet

n

Ort.

ss.

Ki-kare

anlamlılık

Bay

53

4.3

,557

1,526

,217

Bayan

77
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Atmosfer

Çatışma

Norm

İletişim

TOPLAM

130

Bay

53

Bayan

75

TOPLAM

128

Bay

53

Bayan

74

TOPLAM

127

Bay

53

Bayan

77

TOPLAM

130

Bay

53

Bayan

75

TOPLAM

128

4,4

,493

3,529

,060

2.2

,590

,808

,369

4,2

,607

3,105

,078

3,9

,677

7,007

,008

Tablo 5 incelendiğinde, çalışma kapsamında analiz edilen öğrenci ku‐
lüpleri ile bağlılık (p=,413); atmosfer (p=,284); çatışma (p=,115); norm
(p=,191) ve iletişim (p=,895) faktörleri arasında, 0,05 anlamlık düzeyinde
anlamlı bir farklılığa rastlanmadığı görülmektedir. Bu değerlendirmeye
bağlı olarak Ho hipotezi kabul edilerek, H2 hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 5. Öğrenci kulüplerine göre üyelerin algılamaları

Bağlılık

n

Ort.

ss.

Ki-kare

anlamlılık

İletişim

4

4,3

,557

16,589

,413

Doğa Sporları

4

Turizm ve Gezi

25

Sinema

9

Çağdaş Eğitim

9
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Atmosfer

Endüstri Mühendisliği

7

Rock

11

Kimya ve Teknolojileri

5

Karikatür

12

Fotoğrafçılık

11

AEGEE

4

Edebiyat

8

Sualtı

8

Bilgi ve Zeka
Oyunları

6

Yapı

2

Dağcılık

3

Felsefe

2

Toplam

130

İletişim

4

Doğa Sporları

4

Turizm ve Gezi

25

Sinema

9

Çağdaş Eğitim

9

Endüstri Mühendisliği

7

Rock

11

Kimya ve Teknolojileri

5

Karikatür

12

Fotoğrafçılık

11

AEGEE

4

Edebiyat

8

Sualtı

8

Bilgi ve Zeka

6

4,4

,493

18,703

,284
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Oyunları
Yapı

2

Dağcılık

2

Felsefe

1

TOPLAM
Çatışma

Norm

128

İletişim

4

Doğa Sporları

4

Turizm ve Gezi

25

Sinema

9

Çağdaş Eğitim

9

Endüstri Mühendisliği

7

Rock

11

Kimya ve Teknolojileri

5

Karikatür

12

Fotoğrafçılık

11

AEGEE

4

Edebiyat

7

Sualtı

8

Bilgi ve Zeka
Oyunları

6

Yapı

2

Dağcılık

2

Felsefe

1

Toplam

127

İletişim

4

Doğa Sporları

4

Turizm ve Gezi

25

Sinema

9

Çağdaş Eğitim

9

2,2

,590

22,945

,115

4,2

,607

20,673

,191
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İletişim

Endüstri Mühendisliği

7

Rock

11

Kimya ve Teknolojileri

5

Karikatür

12

Fotoğrafçılık

11

AEGEE

4

Edebiyat

8

Sualtı

8

Bilgi ve Zeka
Oyunları

6

Yapı

2

Dağcılık

3

Felsefe

2

Toplam

130

İletişim

4

Doğa Sporları

4

Turizm ve Gezi

25

Sinema

9

Çağdaş Eğitim

9

Endüstri Mühendisliği

7

Rock

11

Kimya ve Teknolojileri

5

Karikatür

12

Fotoğrafçılık

11

AEGEE

4

Edebiyat

8

Sualtı

8

Bilgi ve Zeka

6

3,9

,677

9,427

,895

70

Rekreasyonel Liderlik ve Grup Dinamikleri

Oyunları
Yapı

2

Dağcılık

2

Felsefe

1

Toplam

128

Öğrencilerin kulüplere üyelik süreleri ile bağlılık (p=,068); atmosfer
(p=,126); çatışma (p=,065); norm (p=,321) ve iletişim (p=,127) faktörleri
arasında, 0,05 anlamlık düzeyinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır
(Tablo 6). Ho hipotezi kabul edilerek, H3 hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 6. Kulüpteki üyelik süresine göre üyelerin algılamaları

Üyelik Süresi
Bağlılık

N

Ort.

Ss.

1 Yıldan Az

23

4,3

,557

8,751

,068

1 Yıl

44

2 Yıl

26

3 Yıl

32

4 Yıl

5

4,4

,493

7,197

,126

2,2

,590

8,865

,065

Toplam
Atmosfer

Çatışma

Anlamlılık

130

1 Yıldan Az

23

1 Yıl

43

2 Yıl

26

3 Yıl

31

4 Yıl

5

Toplam

KiKare

128

1 Yıldan Az

23

1 Yıl

42
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2 Yıl

26

3 Yıl

31

4 Yıl

5

Toplam
Norm

1 Yıldan Az

23

1 Yıl

44

2 Yıl

26

3 Yıl

32

4 Yıl

5

Toplam
İletişim

127
,607

4,690

,321

3,9

,677

7,165

,127

130

1 Yıldan Az

23

1 Yıl

43

2 Yıl

26

3 Yıl

31

4 Yıl

5

Toplam

4,2

128

Tablo 7 incelendiğinde, öğrencilerin kulüplerde üstlendikleri görevler
ile bağlılık (p=,074); atmosfer (p=,443); çatışma (p=,099); norm (p=,609)
ve iletişim (p=,874) faktörleri arasında, 0,05 anlamlık düzeyinde anlamlı
bir farklılığa rastlanmadığı görülmektedir. Bu değerlendirmeye bağlı
olarak Ho hipotezi kabul edilerek, H4 hipotezi reddedilmiştir. Bu sonuç‐
lara dayanarak, grup dinamiklerinin, grubun yapısı ve grup üyelerine
göre herhangi bir değişiklik göstermediği ileri sürülebilir. Bu durum,
öğrenci kulübü gruplarının gönüllü ve informal gruplar olmasına bağ‐
lanabilir.
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Tablo 7. Öğrenci kulüplerinde üstlenilen görevlere göre üyelerin algılamaları

Görev
Bağlılık

Yönetici
Koordinatör

Atmosfer

22

4,3

,557

5,207

,074

4,4

,493

1,629

,443

2,2

,590

4,617

,099

4,2

,607

,992

,609

3,9

,677

,268

,874

130

Yönetici

22
98
128

Yönetici

22
8
97

Toplam

127

Yönetici

22

Koordinatör

8

Üye

100

Toplam

130

Yönetici

22

Koordinatör
Üye
Toplam

Anlamlılık

8

Toplam

Üye

KiKare

8

Toplam

Koordinatör

İletişim

Ss.

100

Üye

Norm

Ort.

Üye

Koordinatör

Çatışma

N

8
98
128

Çalışmada rekreasyonel liderlik ile atmosfer, bağlılık, çatışma, norm
ve iletişimden oluşan grup dinamikleri arasında anlamlı bir ilişkinin
bulunup bulunmadığı (0,05) anlamlılık düzeyinde Ki‐Kare analizi ile
test edilmiştir. İncelenen bütün faktörlerde beklenen frekanslar 5’ten
küçük olduğu ve en küçük beklenen değerin ,05 olduğu belirtilmiştir.
Buna göre, beklenen frekansların beşten küçük olduğu durumlarda
“fishers Ki‐kare” değeri kullanılmaktadır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan 2004,
12). Bu nedenle “fishers Ki‐kare” değerinin kullanılacağı “fishers exact
test” değeri dikkate alınmıştır. Test sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır.
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Tablo 8’de görülebileceği gibi, rekreasyonel liderlik ile bağlılık (p<0,05);
atmosfer (p<0,05); çatışma (p<0,05); norm (p<0,05) ve iletişim (p<0,05)
olarak belirlenmiş olan grup dinamikleri arasında anlamlı bir ilişki bu‐
lunmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu dinamiklerin her birine verilen ö‐
nem düzeyine göre rekreasyonel liderliğe yönelik algılamalar arasında
farklılık vardır. Grup üyelerinin rekreasyonel lidere yönelik algılamala‐
rı grup dinamiklerine farklılaşmaktadır. Bu sonuçlara bağıl olarak, Ho
reddedilerek H5 hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 8. Rekreasyonel liderlik ile grup dinamikleri ilişkisi

Grup Dinamikleri

Rekreasyonel Liderlik
Ki-Kare

Anlamlılık D.

Sd.

Atmosfer

105,108

,000

459

Bağlılık

115,227

,000

540

Çatışma

40,140

,000

162

Norm

1,277

,000

270

İletişim

74,262

,000

270

SONUÇ
Liderlik konusu son yıllarda önemli bir yönetim işlevi ve yöneticilik
modeli olarak ele alınmakta ve yönetim dünyasının insan odaklı olma
yolundaki ilerlemesine bağlı olarak hemen hemen her alanda uygulan‐
ması kabul görmektedir. Bu gelişmeye bağlı olarak, son yıllarda farklı
liderlik modellerinin veya uygulamalarının ileri sürüldüğü görülmek‐
tedir. Çalışmalara yakından bakıldığında; liderlik tarzı, liderin çalışan‐
larına karşı tutumu ve davranışı, liderlik tarzının oluşumundaki etken‐
ler, lider ve grup ilişkisi, grup ilişkisinde liderliği etkileyen dinamikler
ve liderlik ile ortam koşullarının ilişkilendirildiği konuların yoğunluk
kazandığı görülür. Bu çalışmada ise liderlik yaklaşımı iç ve dış ortam‐
larda liderlik ayırımının bir uzantısı olarak, dış alan liderliği ve buna
bağlı olarak geliştirilmiş olan rekreasyonel liderlikle ilgili olarak gerçek‐
leştirilmiştir.
Rekreasyonel liderlik ile grup dinamikleri ilişkisini ortaya koymak
amacıyla planlanan bu çalışmayla A.Ü. bünyesinde bulunan kulüp öğ‐
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rencilerinin bu konudaki algılamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Lider‐
likle ilgili çalışmaların geçmişi çok eskilere dayanmakla beraber,
rekreasyonel liderlikle ilgili çalışmalar 1950’li yıllardan sonra başlamış
ve 1970’li yıllar itibariyle ivme kazanmıştır. Bu gelişmede, dinlence ve
eğlence amacıyla düzenlenen faaliyetlerin iç ortamlardan çıkarak daha
çok dış alanlarda yapılmaya başlanmasının ve grup çalışması bilincinin
oluşmasının rolü olduğu söylenebilir. Başlangıç dönemlerinde, rekreasyonel
liderlik özellikleri, davranışları ve görevleri gibi konularda yürütülen
çalışmaların zamanla, grup etkileşimi ve rekreasyonel liderlik ile grup
arasındaki ilişkiler yönünde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bağlamada,
rekreasyonel liderlikte, grubun yapısal özelliklerinin etkili olduğu ve iç
dinamiklerin gerek grubun gerekse liderin başarısında etkili olduğu
yolunda araştırma bulgularına ulaşılmıştır. Grup dinamiği ile ilgili ya‐
pılan araştırmalarda; grup bağlılığı, grup normları, atmosfer ve iklim,
iletişim, çatışma, liderlik, karar alma, grup içindeki bireyler arasındaki
etkileşim, grup ve bir birey arasındaki etkileşim ve çevre ve grup ara‐
sındaki etkileşim faktörleri en fazla tekrar edilen bulgular olarak dikkat
çekmiştir (Shivers 2001: 205; Levi 2007).
İlgili literatüdeki bu bilgiye dayalı olarak bu çalışmada da grup di‐
namikleri olarak bu değişkenler ele alınmıştır. Ancak bu değişkenlere
uygulanan faktör analizi sonucunda, kulüplerde etkili olan ve grubu
harekete geçiren dinamikler olarak; bağlılık, atmosfer, çatışma, norm ve
iletişim konularının önemli olduğu belirlenmiştir.
Çalışmada, kulüp üyeleri ile ilgili demografik bilgilerin toplanmasına
da çalışılmıştır. Bu aşamada elde edilen bilgilere göre; öğrenci kulüple‐
rinde bayanlar sayısal olarak daha fazladır, Turizm ve Gezi Kulübü en
fazla katılımcının olduğu kulüptür, öğrencilerin çoğu İ.İ.B.F.’den katıl‐
maktadır, üyelik süresi 1‐3 yıl arasında yoğunlaşmakta ve öğrencilerin
önemli bir çoğunluğu üyelik dışında yöneticilik düzeyinde kulüp göre‐
vinde bulunmaktadırlar.
Bu açıklayıcı bilgiler daha sonra grup dinamikleri ile ilişkilendirilmiş‐
tir. Bu amaçla yapılan testlerde; cinsiyet, kulüp türü, fakülte veya okul,
kulüpteki görev ve üyelik süresi değişkenlerine göre üyelerin algılama‐
larında herhangi bir farklılaşma görülmemiştir. Bu durum, örneklem
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olarak üzerinde çalışılan öğrenci kulüplerinin informal, gönüllü gruplar
olmasına ve üyelerinin bu konuda bilinçli olmamasına bağlanabilir.
Öğrencilerin üyesi oldukları rekreasyon grubunun liderleri ile ilgili
algılamalarının olumlu olduğu, sadece, iç çatışmaları önleme ve onay‐
lanan davranış boyutlarında diğer özelliklere nazaran daha düşük orta‐
lama ile tercihte bulundukları görülmüştür.
Çalışmada ayrıca, rekreasyonel liderlikle ilgili algılamalarla atmosfer,
bağlılık, çatışma, norm ve iletişimden oluşan grup dinamikleri ile ilgili
algılamalar arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığı konusu
test edilmiştir. Buradan elde edilen sonuçlara göre, rekreasyonel lider‐
likle ilgili algılamalarla grup dinamikleri arasında anlamlı bir ilişkinin
olduğu yolundadır. Yani, grubun atmosferi, bağlılık, iletişim, çatışma ve
normlar rekreasyonel liderlikle ilişkilidir. Dolayısıyla, kulüp liderleri‐
nin gruplarını başarı ile yönetebilmeleri ve etkili liderlik yapabilmeleri
için bu dinamikleri dikkate almaları önerilebilir.
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ÖZ
Bu çalışma, Avrupa idealinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı bir dönemde Almanya Federal
Cumhuriyeti’nde bulunan Türk kökenli vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkenin dilini öğrenme
ve sosyal hayata uyum sağlama konusunda yaşadıklarından genel bir kesit sunmayı amaçlamaktadır. Her iki ulus tarafından son derece önemsenen ve tarihi dostluk temeline dayandırılarak geliştirilmeye çalışılan ikili ilişkilerde yaşanan, ama açıkça gündeme getirilemeyen
kimi sorunlar Türk okuyucusunun bilgisine sunulmaya çalışılmaktadır.
Anahtar sözcükler: Türkiye Almanya ilişkileri, dil, uyum
ABSTRACT
This study aims to present a cross-section of language and adaptation complications of
Turkish origin citizens living in Federal Republic of Germany. Some problems encountered
but not brought up during extremely heeded bilateral relations, which are attempted to be
developed on the basis of historical amities and relationships, are tried to be presented to
the attention of Turkish readers.
Key words: Turkey-Germany relations, language, integration.
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PROLOG
Ülkemiz hem tarihî hem de coğrafî bakımdan Batı ve Doğu ülkeleriyle
sürekli ilişki halinde olmuş, iki medeniyet arasında bir köprü olarak
tanımlanmıştır. Osmanlı tarihine baktığımızda Müslüman Türkiye asır‐
lar boyunca Hıristiyan Avrupa’da yönetici ve yönetilen tabakanın gün‐
demini her zaman meşgul etmiştir (Bkz. Kumrular 2008). İkili ilişkiler
daha çok halklar arasındaki ilişkilerle şekillenmiş, günümüzdeki bakış
açılarını oluşturmuştur. Görülen çerçeve içindeki resimler de dışarıdan
yapılan yönlendirmelerle zaman içinde şekil değiştirebilmektedir. Bu
değişimde bireysel çabaların yanı sıra, siyasetçilerin de önemli etkileri
olmaktadır.
Türk Alman ilişkileri diyakronik olarak incelendiğinde, ilişkilerin çok
yönlü ve özel bir yapıya sahip olduğu görülür (Bkz. Bağcı 2002). Bu
ilişkilerin eşzamanlı incelenmesi halinde her iki ülkenin medyalarında
yer alan tasvirlerin, ülkelerin geleceğe yönelik karşılıklı ilişkilerini yön‐
lendirici özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Medyanın bu tutumunun
pek çok nedeni olabilir. İnsanlar, her hangi bir nedenle (bu manipülatif
dış etkiler, önyargı veya kalıp yargılar ile “ötekileştirme” çabasından
kaynaklanıyor olabilir) dünyayı doğru algılama yetilerini kaybedebilir
ve ʺideolojik körleşmeʺ içine girebilirler. Bu durumdaki insan dünyaya,
olgulara, geleceğe kurduğu interpersonel ilişkilerin sınırlı penceresin‐
den bakar ve perspektifleri, sadece o pencereyle (bunun bilimsel jar‐
gondaki adı ʺparadigmaʺdır) sınırlı kalır. Bütün bunlar, Avrupa ülkele‐
rinde yaygın bir şekilde Türkler ve Türk devleti ile ilgili olarak görülen
ve kaynağını tarihten alan yaygın olumsuz imgeyi pekiştirir. Bu durum
Batılıların taşıdığı tek yanlı ve Hıristiyan kültürünü temel alan dünya
görüşünü pekiştiren, farlı olanı, farkından dolayı “ötekileştiren” bir
anlayışı beraberinde getirir ve IXX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren
gelişen Oryantalist kuruluşların ve resmi bilginin çıkar katmanları ile ne
şekilde üst üste getirilerek kaynaştırıldığını anlatan birer göstergedir3
ve konuşulan dil “öteki” olan gruplara karşı baş edilemez yanlışlar ve

En masum gezi notları bile sıradan halkın Doğu hakkında görüş oluşturmasını sağlamaktadır.
(Bu belgelerdeki anlatım, karşılaştırma ve betimlemeler –M.Ç.) Batı dünyasının kültürel kaynakları
temel ölçü alınarak yapılmaktadır. Bkz.: Edward W. Said. Oryantalizm (Çev. Nezih Uzel). İstanbul:
İrfan Yayımcılık, 1998. s. 264 vö.
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peşin hükümlerle doludur. Halbuki, günümüz her alanda işbirliğini
gerektiriyor ve kazanmak veya kaybettirmek için birbirine karşı savaş‐
mak değil, fakat ortak hedefleri belirlemek ve onları başarmak için bir‐
likte çalışmak öncelikli ilke olmalıdır.
Almanların ülkelerinde yan yana yaşadığı Türkler hakkındaki olum‐
suz önyargı ve düşünceleri, bugüne kadar uygulanmış bulunan ‐kimi
zaman iyi niyetli ama yanlış, kimi zaman da iyi planlanmamış‐ politika‐
lar nedeniyle ortadan kalkmamakta, zamanla daha da pekişmektedir.
Çünkü, uyum ve birlikte yaşamaya ilişkin politikaları hazırlayanlar, bir
türlü ellerindeki kaleydoskopu bırakıp, yanı başlarındaki insanları
görmemekte ve gerçekle örtüşmeyen soyut zihinsel tasarımların peşin‐
den koşmak için –adeta‐ ısrar etmektedir.
Harold Lasswell (1934, s. 257’den aktaran Said 1998, 396),
“Gelenekleri ve kanaatleri köklü ve sürekli bir şekilde değiştirmek, büyük
ölçüde, insanların ne tür seçenekler peşinde koştuklarını bilmeye bağlıdır.
Bu, insanoğlunu ortaya koyan kumaşın hangi ilişkiler ağı ile örüldüğünün
anlaşılması demektir. Böylece hiçbir kuşkuya yer kalmayacak şekilde seçe‐
neklere dair işaretler ortaya çıkacak ve gerçeğe en uygun çözüme giden yol‐
larda programlar düzenlenebilecektir”

diyerek bu durumu ortaya koyuyor.
ORTAK AVRUPA İDEALİ
Bugün Avrupa diye adlandırılan birlik aslında tarihin derinliklerinde
kalan kan, acı ve sıkıntıların büyük bedeller ödenerek aşılmasıyla oluş‐
muştur. Bu birliği oluşturan ülkelerin geçmişlerinde bıraktığı izlerin
tekrar canlandırılmamasına yönelik çabanın verildiği ortak ada, Avrupa
denilmektedir (Bkz. Abel 2007: 125). Gelinen noktada Avrupa kıtasın‐
daki ülkeler her ne kadar farklı dilleri konuşsalar da tarihten gelen or‐
tak bir kültürel mirasa ve ortak bir siyasal anlayış birliğine sahip olduk‐
ları görülmektedir. XXI. Yüzyıla gelindiğinde tarihten gelen ortak nok‐
taların öne çıkarılarak pekiştirilmesi ve sınırların kaldırılmasına yönelik
çalışmalara koşut olan projeler gerçekleştirilmektedir. Avrupalı artık
kendi içinde “biz” ve “onlar” demeyi bırakıp gerçekte bir bütünü oluş‐
turan parçaları fark etti ve bu bilinç düzeyi, Avrupa Birliği hedefi ile
onlara kim olabileceklerini öğretti.

84

Avrupa İdeali Bağlamında Türk-Alman İlişkileri

Avrupa Birliği hareketlilik projeleri, Avrupalı yurttaşlık bilincinin o‐
luşturulması veya pekiştirilmesi gibi pek çok proje artık başarı ile uygu‐
lanmaktadır (Bkz.: http://europa.eu/index_de.htm). Hareketliliğin artı‐
rılması ve yeni kuşak gençliğin birden fazla dili akıcı bir şekilde ko‐
nuşması, hem ulusların birbirini tanıyarak yakınlaşmasına; hem de or‐
tak Avrupalılık bilincinin geliştirilerek pekiştirilmesini sağlayacak ö‐
nemli projelerdir 4 . Böylece, başkalarının bakış açılarını öğrenerek kendi
inandığı değerlerin yaratıcı yönleri ile ilgili yeni açılımlara ulaşmayı
başarabilir.
Bu projeler, Avrupa bilincinin gerçekleştirilmesine yönelik idealler
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bunu geliştirmek ve pekiştirmek
amacıyla, her ülke kendi okullarındaki müfredat programlarında karşı‐
lıklı olarak dillerine ve kültürlerine yer vermektedir. Aşağıdaki grafik,
AB ülkelerinde konuşulan dillerin ne düzeyde anadili, ne düzeyde ya‐
bancı/ikinci dil olarak kullanıldığını göstermektedir 5 .

Grafik 1. AB Üye Ülkelerde Konuşulan Diller

4 Europäische Gemeinschaften (2008). Europäische Kommission: Eine lohnende Herausforderung
wie die Mehrsprachigkeit zur Konsolidierung Europas beitragen kann. Vorschläge der von der
Europäischen Kommission eingerichteten Intellektuellengruppe für den interkulturellen Dialog.
Brüssel: Amt für amtliche Veröﬀ entlichungen der Europäischen Gemeinschaften.
5 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A New Framework Strategy
for Multilingualism http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:
EN:PDF, s. 16, (20.08.2008).
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Bu grafiğe göre Almanca (% 18) anadili olarak, İngilizce (% 34) ise
yabancı dil olarak en yoğun şekilde kullanılmaktadır.
Avrupa Birliği ülkelerinde, yabancı dil öğretiminin bu denli başarılı
olmasının altındaki nedenlerden biri uygulanan hareketlilik projeleri
ise, diğeri de yabancı dil öğretiminin her biri ayrı uzmanlık gerektiren,
birbirinden bağımsız olduğu kadar, birbiri ile iç içe geçmiş beş temel
alanının başarı ile uygulanmasıdır 6 . Bu alanlar şunlardır:
•
•
•
•
•

Okulöncesi çağda dil öğrenme (early language learning).
Okul eğitimi sırasında verilen yabancı dil eğitimi (school
education).
Yabancı dili yükseköğrenim düzeyinde öğrenme (higher
education).
Yabancı dili yetişkin yaşlarda verilen eğitimde öğrenme (adult
education).
Özel eğitime gereksinimi olanlara yönelik dil öğretimi (special
educational needs).

Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde özel eğitime gereksinim duyan‐
lar da dahil olmak üzere toplumun bütün katmanlarına yönelik eğitim
araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Bunlara
ilave olarak bütün grupları kapsayacak şekilde yaşam boyu öğrenme
olanakları araştırılarak, bunların her düzeyde etkin bir şekilde kullanı‐
mı teşvik edilmektedir.
YABANCILARIN UYUMU
Farklı dilleri de konuşsa kendi dip kültüründen gelene karşı son derece
hoşgörü ile yaklaşan Avrupalı, söz konusu “ötekiler” olunca, katı ve
öznel bir tutum ortaya koyabilmekte; toplumsal vicdan olarak adlandı‐
rılabilecek “hoşgörü”, yerini aşılması ve anlaşılması güç bir tutuma bı‐
rakmaktadır. Yabancılar lehine yorumlanması gereken yerel yasaların
AB yasaları ile çelişmesi veya uluslar üstü anlaşmalara uymaması ha‐

6

http://ec.europa.eu/education/languages/language‐teaching/doc28_en.htm (20.08.2008).
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linde bile yabancı hakları gibi konuları dikkate almayabilmektedirler 7 .
Yabancıların çalışma ve sosyal hayatın paydaşları olarak kabul edile‐
bilmeleri için, öncelikle yaşadıkları topluma “uyum sağlaması” koşulu
öne sürülmektedir. Uyumun ölçütü ise, Hıristiyan Batı kültürünün öğ‐
renilmesi, içselleştirilmesi ve uygulanmasıdır. Sachsen‐Anhalt Eyalet
Başkanı Dieter Steinecke, 1 Şubat 2008 günü Magdeburg’da Almanya
genelinde gerçekleştirilecek “Kültürlerarası Etkinlik Haftası” münase‐
betiyle yapılan hazırlık toplantısındaki konuşmasında sureti haktan
görünüp uyumu desteklerken,
Her kim burada –aramızda‐ kendisi ve ailesi için bir gelecek aramak üzere
Almanya’ya, Avrupa’ya geliyorsa, Orta Avrupa’nın birlikte yaşama kuralla‐
rını kabul etmek ve bunlara uymak zorundadır. Ve bu normlar, bizim Hıris‐
tiyan‐Musevi mirası, aydınlanma ile kazanılmış bilgiler ve Almanya’nın tota‐
liter rejimi ile birlikte tarihinden kaynaklanan acı tecrübelerine dayanmakta‐
dır. Alman halkı, daha iyi bir toplum oluşturabilmek için, bugün geçerli olan
kuralların gerekli olduğu bilincindedir. Bağımsızlığı ve hukuk devletini teh‐
likeye sokmamak için, sahip olduğumuz demokrasiye, anayasa ve yasalara
herkesin bütün yaşama alanlarında saygı göstermesi ve buna göre davran‐
ması zorunludur 8

7 Bu tutuma, Almanya’nın 1993 yılında yaşanan Solingen faciasından sonra 3 Şubat 2008 Pazar
günü Ludwigshafen kentinde yaşananlar örnek olarak gösterilebilir. O gün, Gaziantepli Kaplı
ailesinin oturduğu binada çıkan ve 9 Türk’ün ölümüne yol açan korkunç yangının ardından Türki‐
ye’den inceleme yapmak üzere olay yerine giden heyet, Alman yetkilileri ve Alman medyasını
çılgına çevirmiştir. Alman İçişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble, “sabotaj ihtimaline dikkat çeken”
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Mehmet Ali İrtemçelik’in açıklamalarına ağır tepki göstermiş; Baş‐
bakan Recep Tayip Erdoğan’ın olay yeri incelemesi için Türk uzman gönderilmesi talebini de
diplomatik güvensizlik olarak açıklamıştır. Alman medyası tatil için geldiği Türkiye’de 13 yaşında
bir İngiliz kıza tecavüz etmekle suçlanan Alman Marco Weiss (17) için açılan davanın görüldüğü
Antalya’ya adeta çıkarma yapmıştır. Almanya’nın belli başlı gazeteleri ve televizyon kanalları, çok
sayıda avukat ve yetkili davayı takip ederek bunu bir milli dava durumuna getirmişlerdi.
8 Wer nach Deutschland, wer nach Europa kommt, um hier – unter uns – für sich und seine Familie
eine Zukunft zu suchen, der muss die mitteleuropäischen Regeln des Zusammenlebens
akzeptieren und sich ihnen anpassen. Und diese Normen basieren nun einmal auf unserem
christlich‐jüdischem Erbe, den Erkenntnissen der Aufklärung und den bitteren Erfahrungen, die
Deutschland in seiner Geschichte mit totalitären Systemen gemacht hat. Um eine bessere
Gesellschaft aufzubauen, hat sich das deutsche Volk ganz bewusst, die heute geltenden Regeln
gegeben. Um Freiheit und Rechtsstaat nicht zu gefährden, müssen unsere Demokratie, unsere
Verfassung und unsere Gesetze von allen Menschen in allen Lebensbereichen beachtet und
eingehalten werden.
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ifadesiyle de hem Hıristiyan kültürüne uyumu vurguluyor, hem de
ülkesindeki yabancıları potansiyel tehdit olarak gördüğünü ortaya ko‐
yuyordu 9 .
Yabancıların bulundukları ülkenin dilini öğrenmeleri, yaşadıkları ül‐
kenin değerlerine saygı göstermesi kaçınılmaz bir zorunluluktur; bunun
aksini öne sürmenin hiçbir mantıklı açıklaması olamaz; ama yabancılar
mümkünse kendi köken dillerini –evlerinde bile‐ konuşmamalıdır 10
anlayışı da çağdaş bir alternatif olarak sunulmaya çalışılmamalıdır. Pek
çok Avrupa ülkesinde göçmenlerin köken dillerini kullanamaması yö‐
nünde kararlar alınıp uygulanması, Batı Avrupa kültürü bilenlere do‐
ğal, bilmeyenlere de şaşırtıcı gelmektedir 11 .
YABANCILARIN KÖKEN DİLLERİNİ KULLANMASI
Almanya’da yabancı ifadesi ile ‐ek bir açıklama yapılmamışsa‐ Kuzey
Afrika ülkeleri ile Türkiye’den gelenler tanımlanır. Aşağıda, Türkçenin
kullanımıyla ilgili olarak Almanya’da geniş tartışmalara neden olan bir
uygulama ve bu uygulamaya gösterilen lehte ve aleyhteki tepkiler veri‐
lerek, Avrupalıların demokrat kimliği ortaya koyulmaya çalışılacaktır.
Olay Berlin Wedding’de Herbert‐Hoover‐Oberschule’de yaşanıyor.
Anlatılanlara göre, öğrenciler okulda kendi aralarında Almanca dışında
bir başka dil kullanmama kararı almışlar. Bu karar okul dışında duyu‐

9 Bkz.: Rede des Präsidenten des Landtags von Sachsen‐Anhalt, Dieter Steinecke, anlässlich der
Landkreisversammlung des Landkreistages Sachsen‐Anhalt am 13. Oktober 2006 in Halberstadt.
http://www.dsteinecke.de/pm/061013rede.pdf (son erişim 10.10.2008).

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölye Bayan Angela Merkel, Türkleri ailelere yaptığı hemen
her ziyarette evde hangi dili konuştuklarını sormayı ihmal etmemekte; uyum için Almancanın bir
ön koşul olduğunu ifade ederek, uyumu “talep etmek ve bu talebi yerine getirmeye çalışanlara
destek olmak” (Integration heißt fordern und fördern) şeklinde tanımlamakta; “topluma uyum
sağlayarak, herkesin eşit olacağı anlamı çıkmaz” (Integration heißt nicht, dass wir alle gleich
werden) diyerek yabancılara yerlerini göstermektedir. Buna karşılık bir Alman da “geceyi görme‐
den günü, tarihi yaşamadan da Merkel’i övmeyin. O halen ince bir buz üzerinde yürüyor” (Man
soll den Tag nicht vor dem Abend loben und Kanzlerin Merkel nicht vor der Geschichte. Und sie
bewegt sich noch auf einem sehr dünnen Eis) diyerek ciddi bir uyarı yapmıştır.
http://www.focus.de/politik/deutschland/integrationsgipfel_aid_66376.html (10.10.2008).
10

11 Jörg Lau. Deutschstunden. ZEIT ONLINE 06/2006 S. 61
[http://www.zeit.de/2006/06/Schuldeutsch] (18.09.2008).
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lunca, öğrencilerin dışında pek çok kesimi ilgilendirir olmuş ve tartış‐
malar başlamış.
Aşağıda, Türk ve Alman paydaşların gösterdiği tepkiler verilmektedir.
Önce 19 Ocak 2006 tarihli Hürriyet Gazetesi, ardından 24 Şubat 2006 ta‐
rihli Türkiye Gazetesi konuyu kamuoyunun gündemine taşıdılar ve “Al‐
manya Federal Cumhuriyeti’nin başkenti Berlin’de öğrencilerinin % 90’ını
yabancıların oluşturduğu Wedding Herbert‐Hoover‐Realschule ile Kreuzberger
Borsig‐Realschule’de ders aralarında da istisnasız olarak Almanca dışında bir
dilin konuşulması yasaklandı” şeklinde haber yaptılar. Bunun üzerine ka‐
muoyunda tartışmalar başladı ve öğrenci temsilcisi Pakistan uyruklu
Azad Süleyman ile yardımcısı Türk kökenli Halime Narin, düzenledik‐
leri basın toplantısında konunun tamamen öğrencilerin kendi araların‐
da aldığı bir karardan ibaret olduğunu, okul yönetiminin her hangi bir
yönlendirmesinin söz konusu olmadığını açıkladılar 12 . Almanya Fede‐
ral Cumhuriyeti Hükümeti Yabancıların uyumundan sorumlu CDU’lu
Devlet Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer ise Almanya’nın Sesi Radyosu’na
verdiği demeçte, “Çocuklara toplumsal yaşamın gerektirdiği bütün fırsatla‐
rın diğerleriyle eşit şekilde verilebilmesi”, için “çok iyi Almanca öğrenmeleri”
gerektiğini ve toplumsal faydanın sağlanabilmesi için “sadece Almanca
dil bilgisinin yeterli olmadığını”, başka donanımlara da gereksinim du‐
yulduğunu, çocukların yaptığı bu girişimin “çok anlamlı” olduğunu;
uygulamanın gerçekleştirildiği okulu da ziyaret etmek istediğini söyle‐
di 13 . Öğrencilerin aldığı bu kararı “saygıyla karşıladıklarını ve destekledikle‐
rini” belirtti 14 . Olayı aktaran Alman Haber Ajansı (dpa), Almanya’nın

12

ZEIT ONLINE 06/2006 S. 61

13 Die Welt. Staatsministerin für Deutschpflicht. (26 Ocak 2006/Perşembe)
http://www.welt.de/data/2006/01/26/836789.html
14
Basın Açıklaması (Berlin: 24.01.2006): Deutschpflicht an Schulen sollte Schule machen
http://www.integrationsbeauftragte.de/gra/presse/presse_1253.php (27.01.2006) „Spracherwerb
findet nicht allein im Unterricht statt. Der Beschluss von Berliner Schulen, Deutsch auf dem
gesamten Schulgelände vorzuschreiben, ist daher eine begrüßenswerte Maßnahme, die meine
Unterstützung findet. Gerade an Schulen mit einem hohen Anteil von Migrantenkindern ist diese
Selbstverpflichtung angemessen, um das sprachliche Lernumfeld zu erweitern und Deutsch im
Alltag der Schülerinnen und Schüler stärker zu verankern. Ja zu Deutsch im gesamten schulischen
Leben heißt auch Ja zur Integration. Gute Deutschkenntnisse sind nicht nur eine
Grundvoraussetzung für die Verständigung von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlicher
Familiensprache untereinander; sie stellen auch eine bessere Bildung sicher. Das hier ein richtiger
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yabancı öğrencilerin yoğun olduğu Stuttgart, Köln, Hamburg, Münih,
Dortmund gibi diğer şehirlerinde ise benzer girişimlerin olmadığı,
Frankfurt am Main kentindeki okullarda Almanca konuşma sınırlaması
getirilmesinin düşünülmediği bilgisini verdi.
Bavyera Eyaleti CSU’lu Eğitim Bakanı olayı “kişilik haklarının sınırlan‐
dırılması” olarak değerlendirdi ve zorunlu Almanca uygulaması taleple‐
rini reddetti 15 . Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Renate Künast da bu tür uygu‐
lamalara karşı çıkarak, çocukların öncelikle yuvaya başladığından itiba‐
ren bakıcıların onlarla ilgilenmesini ve bunlara Almanca’yı bu şekilde
öğretmenin daha doğru olacağını belirtti. Berlin Eyalet Parlamentosu
Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu ise bu zorunluluğun, okulun uyum
politikasına katkı sağlamak için kullandığı “yanlış bir yöntem” olduğunu
söyledi 16 . Alman Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) başkan yardımcısı
Marianne Demmer ise okul yönetiminin bu kararı gözden geçirmesi
gerektiğini ve “okulda uygulanacak kuralların oybirliği ile kabul edilse dahi,
insan hak ve hürriyetini sınırlandırmaması ve genç bir insanın kendi köken
dilini kullanmasını yasaklamaması gerektiğini” belirtti 17 .
SPD Federal Parlamento Milletvekili Dr. Lale Akgün, Türkiye Gazete‐
si’ne verdiği demeçte, yapılan uygulamanın asimilasyon politikasının
gözle görülür bir aşaması (ein mit bloßem Auge zu erkennender Schritt
der Assimilationspolitik) olduğu görüşünü öne sürdü. Özcan Mutlu da
Zeit Online tarafından verilen bilgiye göre, bu ballı börekten siyasal bir
pay almayı ihmal etmedi ve bu defa yukarıda yer verilen görüşlerinden
daha ağır bir söylem ile ortaya çıktı. 18

Weg beschritten wird, zeigt die Akzeptanz dieser Regelung bei den Schülerinnen und Schülern wie
bei den Eltern. Es würde mich freuen, wenn dieses Bespiel Schule macht.“
15
Frankfurter Rundschau Online: Kontroverse über die Deutschpflicht. http://www.fr‐
aktuell.de/fr_home/startseite/?sid=67b3ef328104a294bcd095f2609c113f&cnt=794993

Mechthild Küpper. Pausensprache ist Deutsch. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.01.2006, Nr.
21 / Seite 33 (F.A.Z Online, 27.01.2006). http://www.faz.net
/s/Rub61EAD5BEA1EE41CF8EC898B14B05D8D6/Doc~E49A457CA3B0D49AD8DC9ECF9CD263D3
E~ATpl~Ecommon~Scontent.html (19.09.2008).
16

Vera Gaserow. Kontroverse über die Deutschpflicht. Frankfurter Rundschau Online.
http://www.fr‐aktuell.de/fr_home/startseite/?sid=67b3ef328104a294bcd095f2609c113f&cnt=794993

17

18 Almancası: “Keine Schule kann sich in dieser Weise gegen die Gesetze stellen. Das Verbot (…) ist
verfassungswidrig. (…) Wer heute eine Sprache verbietet, wird morgen eine andere Sache
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“Hiçbir okul yasalara karşı bir karar alma yetkisine sahip değildir. Bu yasak
(…) anayasaya aykırıdır. Bugün bir dili yasaklayan anlayış, yarın bir başka
şeye yasak koyabilir. Sonunda biz tepkimizi göstereceğiz. Ben, özellikle Al‐
manya’daki Türk örgütlerini bu uygulamaya karşı tepki göstermeye davet
ediyorum”

Bundan sonra, Almanya’daki Türk veliler, eğitimciler ve çeşitli örgün
temsilcileri de bu tartışmaya katılarak, okuldaki uygulamaya şiddetle
karşı çıkıp, bu durumun aslında “Alman eğitim sisteminin başarısızlığını”
açık bir şekilde ortaya koyduğunu söylediler. Berlin Eyaleti Eğitim Se‐
natörü Klaus Böger (SPD)’e çağrıda bulunarak temel hakların ihlal edil‐
diğini ve yasağın kaldırılması için girişimde bulunmasını talep ettiler.
Bu amaçla dayanışma ve bilgilendirme toplantıları düzenlediler 19 .
Berlin‐Brandenburg Türk Veli Derneği (Der Türkische Elternverein in
Berlin‐Brandenburg) Sözcüsü Turgut Hüner yaptığı açıklamada, bu
karar ile “farklı dil ve kültürlerden arındırılmış bir okul” projesinin yaşama
geçirilmeye çalışıldığını, “çocukların Almanca öğrenmesi gerektiğini, ama
uygulanan yönteme karşı olduklarını” söyledi 20 .
Berlin Branden‐Burg Türk Toplumu Derneği (Der Türkische Bund
Berlin‐Brandenburg (TBB)) sözcüsü Eren Ünsal da yaptığı açıklamada,
“kimsenin bir dili yasaklayamayacağını, burada söz konusu olan okulun değil,
verilen mesajın, sinyalin önemli olduğunu” vurguladı 21 .
Türk Bilim ve Teknoloji Merkezi (Verein Türkisches Wissenschafts‐
und Technologiezentrum) Başkanı Nazan Yıldırım da yaptığı açıklama‐
da, bu kararla “Alman anayasasının üçüncü maddesinin (eşitlik ilkesi) ihlal

verbieten. Wir werden bis zum Schluss unsere Reaktion zeigen. Ich möchte, dass alle, insbesondere
die in Deutschland tätigen türkischen Organisationen ihre Reaktionen auf diese Praxis zeigen”
Bkz.: http://www.vaeternotruf.de/muetterkurse.htm (18.09.2008).
“Türkische Verbände wegen Deutschpflicht sauer” Welt online. 26. Januar 2006
http://www.welt.de/politik/article193682/Tuerkische_Verbaende_wegen_Deutschpflicht_sauer.htm
l (18.09.2008).
21
“Türkische Verbände wegen Deutschpflicht sauer” Welt online. 26. Januar 2006
http://www.welt.de/politik/article193682/Tuerkische_Verbaende_wegen_Deutschpflicht_sauer.htm
l (18.09.2008).
19
20
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edildiğini, bir dilin zorla öğretilemeyeceğini, çocukların topluma uyum sağla‐
malarının değil, asimile olmalarının” istendiğini ifade etti 22 .
Berlin ve Branden‐Burg Türk Öğretmenler ve Eğitimciler Derneği
(Vereinigung Türkischer LehrerInnen und ErzieherInnen in Berlin und
Brandenburg) (TÜLEB), “bu tür popülist, geri kafalı ve tehlikeli akımların
etkisinde kalınmadan, çocukların eğitimleriyle ilgili olarak arka plandaki sorun‐
larla mücadele edilmesi” gerektiğini açıkladı 23 .
Almanya Türk Veliler Derneği Federasyonu (FÖTED) Başkanı Dr.
Ertekin Özcan da bu kararın okulun amacı ile bağdaşmadığını, okulun
çocuk ve gençlerin gelişimlerini sağlamak gibi bir sorumluluğunun bu‐
lunduğunu, Prof. Dr. Ursula Neumann’ın “çocuğun dil öğrenme becerile‐
rinin bir bütün olduğu, bu becerilerin birinin desteklenmesiyle diğer becerileri‐
nin de gelişeceği; bunlardan birinin ihmal edilmesi halinde, diğer becerilerin de
ihmal edileceği” görüşünü savunarak, bu uygulamadan vazgeçilmesi
gerektiğini belirtti. 24
Yukarıda anlatılan olaydan ve öznel olduğu gerekçesiyle eleştiri alan
tepkilerden bir yıl sonra BM Raportörü Vernor Muñoz tarafından Al‐
man eğitim sistemi hakkında yapılan bir açıklamada, “Alman eğitim
sisteminin özellikle ülkedeki göçmen çocukları için dışlayıcı ve yaralayıcı oldu‐
ğu, yaranın da gelecek yaşamlarda iz bıraktığı” konusunda açıklama yapıl‐
mıştır 25 . Araştırmaya göre, Alman öğretmenlerin öğrencilerini çok az
tanıdıkları ve öğrenim sürecinde yapılan yönlendirmelerin hatalı oldu‐
ğu, Hauptschule’ye gidenlerin “etiketlendiği”, bu etiketlemenin kalıcı
olumsuz izler bıraktığı, bu okullardan Gymnasium türü okullara geç‐
menin neredeyse olanaksız olduğuna dikkat çekilmiştir.

“Türkische Verbände wegen Deutschpflicht sauer” Welt online. 26. Januar 2006
http://www.welt.de/politik/article193682/Tuerkische_Verbaende_wegen_Deutschpflicht_sauer.htm
l (18.09.2008).

22

“Türkische Verbände wegen Deutschpflicht sauer” Welt online. 26. Januar 2006
http://www.welt.de/politik/article193682/Tuerkische_Verbaende_wegen_Deutschpflicht_sauer.htm
l (18.09.2008).

23

FÖTED Basın Açıklaması: http://www.tuerkische‐elternfoederation.de/DPresseMitteilung/
PMDeutschSchulhof.pdf (27.01.2006)

24

25 Reinhard Kahl. Beschämung − ein deutscher Komplex ZEIT ONLINE 2007−03−26T08:53Z
http://hermes.zeit.de/pdf/archiv/online/2007/13/bildungskolumne‐munoz.pdf (18.09.2008).
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Her kültür adapte olmak ve hayatta kalmak için değişir; bu kaybol‐
mak değil, sosyal evrimdir 26 . Almanya’daki Türkler de belli bir zaman
dilimi içinde bu süreci yaşayacaktır. Almanya’daki Türkçe yerel ağızlar
düzeyinde, sınırlı söz dağarcığı ile kullanılmakta olup, giderek aile içi
iletişim aracı düzeyine inmektedir. Uydu üzerinden yapılan yayınların
olsa olsa, bu süreci yavaşlattığı söylenebilir. Bir dil bir kez öldüğünde,
onu yeniden ‘diriltmek’ mümkün değildir. Diller arasında Lazarus 27
yoktur. Ancak, burada Türklerin rahatsızlığı, sürece dışarıdan müdaha‐
le edilerek hızlandırılmaya çalışılmasından kaynaklanmaktadır.
ALMAN EĞİTİM VE TOPLUM YAPISINA İLİŞKİN TESPİTLER
Yabancıların ülkeye uyum sağlamasına yönelik olarak yapılan yayın‐
larda, medyanın her iki tarafa ilişkin nesnel görüş oluşması konusunda
önemli bir etkisi olduğu yukarıda belirtilmişti. Örneğin, “Almanya Müs‐
lümanlara Ayrımcılık Yapıyor” 28 şeklinde Dünya Bülteni tarafından atılan
başlık, Birleşmiş Milletlerʹe bağlı Irkçı Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi
(CERD), tarafından yapılan bir açıklamaya dayandırılmış. Haberin ay‐
rıntısında şu bilgi verilmektedir:
“Almanyaʹyı ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede yeterli önlem almadığı ge‐
rekçesiyle eleştirdi. Baden‐Wuerttemberg eyaletinde, Alman vatandaşlığına
geçmek isteyen Müslümanlarʹa yöneltilen çeşitli test sorularını ʺayrımcılıkʺ
olarak nitelendiren BM komitesi, ülke genelinde uygulanması kararlaştırı‐
lan vatandaşlık testine de tepki gösterdi. Komiteʹden yapılan açıklamada,
ʺAlmanya, ülkede doğan ya da uzun yıllardır burada yaşayan göçmenlerin
uyumuna katkıda bulunmak amacıyla, bu kişilerin Alman vatandaşlığı elde
etmelerini kolaylaştırmalıdırʺ denildi. BM Komitesiʹnin raporunda, Alman
nüfusunun 5ʹte birinin göçmen kökenli olduğunu, nüfusun yüzde 8ʹinin
Alman pasaportu taşıdığına işaret edilerek, buna karşın Almanyaʹnın ken‐
disini ʺçok etnisiteli olmayan bir ülkeʺ olarak tanımlamak istemesinin anla‐
şılamaz olduğu ifade edildi”

Steven Roger Fischer. “Tehlike Altında Diller ve Dil Ölümü”. Içinde: A History of Language (Çev.:
Ömer F. Kurhan). http://www.bgst.org/keab/srf20080217.asp (19.09.2008).

26

Lazarus, Hrisitiyan mitolojisinde dirilmenin, yeniden hayata dönüşün simgesidir. Konuya ilişkin
bilgi için bkz.: Yuhanna 11: 38‐44.

27

28 Dünya Bülteni. “Almanya’da Müslümanlara Ayrımcılık”.
http://www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=50499 (18.08.2008).
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Medyaya yansıyan bir diğer haberin başlığı ise “Alman Polisi Ürküten
Nazi Planını Açıkladı 29 ” şeklinde düzenlenmiş. Haberin ayrıntısı
“Alman hükümetinin yıllardan beri bir türlü baş edemediği Neo‐Naziler
şimdi de rahat miting yapabilmek için gayrimenkul almaya yöneldi. Berlin
polisinden yapılan açıklamada, miting ve gösterileri polis tarafından engel‐
lenen Türk karşıtı gruplar, geniş arazilere sahip çiftlik evleri ve boşaltılmış
süpermarketler satın alarak buraları toplantı merkezi haline getiriyor. Polis,
ʺDaha onlarca benzer alan için pazarlık yaptıklarını öğrendik. İçerde Türk‐
leri nasıl yakacaklarını planlıyorlarʺ diyerek çaresizliğini dile getirdi”

şeklinde veriliyor. Gerçekten, Alman polisinin yaptığı bir başka basın
açıklamasından da yangınların sabotajcılar tarafından çıkarıldığı ve bir
kişinin suçüstü yakalandığı bilgisi alınıyor 30 . 19 Eylül 2008 günü bütün
medya organlarında yer alan haber, Alman polisinin çaresizliğini ve
Türklerin haklılığını ortaya koyuyor 31 :
Almanyaʹnın Mannheim kentinde 5 Türk ailenin de oturduğu iki binada eş‐
zamanlı yangın çıktı. İftar vakti çıkan yangında ölen olmazken, aralarında
Türklerin de olduğu 8ʹi çocuk 20 kişi dumandan etkilendikleri için hastaneye
kaldırıldı. Jakob‐Faulhaber caddesindeki binada oturan ve akşam saat
20.20ʹde yanık kokusu aldıklarını ifade eden Tanış, Şanlı, İbrahim, Destum ve
Mertgan aileleri büyük panik yaşadı. /…/ Kundaklama şüphesinin bulundu‐
ğunu ifade eden polis, iki binada Alman, İtalyan ve Türk vatandaşlarının ya‐
şadığını, zamanında olay yerine gelen itfaiyenin yanan binalardan birçok ki‐
şinin hayatını kurtardığını bildirdi. Polis, yaklaşık 80 bin Euro maddi hasar
meydana geldiğini kaydetti.

Bu tür haberler, hemen her hafta basına yansıyan ve çoğu defa Türk‐
leri hedef alan yabancı düşmanlığına yönelik eylemlerle tedirgin olan
Türk ve duyarlı Alman vatandaşlarını daha da huzursuz olmaya sevk
ediyor 32 .
Alman Polisi Ürküten Nazi Planını Açıkladı.
http://www.dunyabulteni.net/news_detail.php?id=50430 (17.08.2008).
29

30 Brandstifter flüchtete vor der Polizei. http://www.berlin.de/polizei/presse‐
fahndung/archiv/107440/index.html (20.08.2008 - 15:20).
31 “Türklerin oturduğu binaları iftarda yaktılar” http://www.haberk.com/haber/23427/turklerin‐
oturdugu‐binalari‐iftarda‐yaktilar‐haberi/

Almanyaʹda Türklerʹe yönelik bundan önce çıkartılan yangınlar şöyle: 23 Kasım 1992: Möllnʹde
Türklerin oturduğu bir evin kundaklanması sonucu üç Türk kadın yanarak öldü. 29 Mayıs 1993:
Solingenʹde bir Türk ailenin evini kundaklayan üç Alman, burada oturan Genç ailesinden 5 kişinin
32
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İKİLİ İLİŞKİLERİN TURİZME YANSIMASI
İki ülke arasındaki ilişkilerin çok da sorunsuz olmadığını gösteren yu‐
karıdaki kimi değerlendirmeler, zaman zaman turizm ile ilgili haberlere
de yansımaktadır. Buna rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine
göre, 2007 yılı istatistiklerine göre, ülkemize gelen toplam 23.341.000
kişiden dört milyonun üzerinde turist Alman uyruğu taşımaktadır (Bkz.
Çizelge 1). Buna göre, Almanya’dan ülkemize gelen turistler, sayıca hiç
de azımsanmayacak miktardadır.
Almanya’daki Türkler, Türk veya Türk kökenli Alman vatandaşları
ile Türkiye’de yaşayan Alman veya Alman kökenli Türk vatandaşları
artık bir bütünün ayrılamaz parçaları haline gelmiştir. İlişkilerin bu
denli yoğun yaşanması nedeniyle, yaşanan kimi olumsuzlukların med‐
yaya yansıması kaçınılmaz olacaktır. Örneğin, Alman medyası tatil için
geldiği Türkiye’de 13 yaşında bir İngiliz kıza tecavüz etmekle suçlanan
Alman Marco Weiss (17) için açılan davanın görüldüğü Antalya’ya ade‐
ta çıkarma yapmış; bu gencin Almanya’ya geri dönebilmesi için Al‐
manya’da Türkiye ve Türk adaleti hakkında sağduyudan uzak kam‐
panyalar yürütmüş, Türkiye’yi adeta suçlayan yayınlar yapabilmiştir.
Bu tür yayınların bulvar gazetelerinde biraz da tiraj kaygısıyla yayım‐
lanması bir dereceye kadar anlayışla karşılanabilir. Bununla birlikte bu
tür yayınların karşılıklı imgeleri olumsuza çevirmemesine dikkat edil‐
melidir. Aksi halde sağduyudan yoksun yayınların ulusları karşılıklı
suçlamalara kadar götüren kampanyalara dönüşme tehlikesi bulun‐
maktadır (Bkz. Rasche 2008).

ölümüne neden oldu. 3 Şubat 2008: Ludwigshafenʹdeki yangında 9 Türk öldü, 60 kişi yaralandı. 14
Şubat 2008: Aldingenʹde bir Alman, Türklerin apartmanını ateşe verdi. 19 Şubat 2008: Marburgʹda
yine bir Türk ailenin evi 2 saat arayla 2 kez kundaklanmak istendi. 21 Şubat 2008: Münihʹte evleri
kundaklanan Türk aile ölümden döndü.
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Çizelge 1: Türkiye’ye Gelen Batı Avrupalı Sayısı 33
Yıllara Göre Yabancı Girişi (14/02/2008 itibarı ile)
(X 1000 Kişi)

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

İngiltere

1.916,0

1.678,6

1.758,1

1.387,8

1.091,2

1040,2

844,6

915,3

Avusturya

472,8

429,7

486,1

455,8

379,8

376,9

359,9

320,5

Belçika

542,7

459,8

503,8

426,9

308,1

313,4

310,3

256,9

Fransa

768,1

657,8

701,1

548,8

470,2

523,8

523,3

449,5

Almanya

4 148,2

3.761,0

4.243,6

3.983,9

3.327,8

3480,8

2875,4

2276,2

Lüksemburg

6,7

5,6

9,6

7,1

3,4

4,2

3,5

2

Hollanda

1 053,6

997,5

1.254,2

1.191,3

938,7

871,6

632,2

440

İsviçre

229,6

210,1

308,7

271,3

188,6

143,4

125,3

1,5

İrlanda

109,3

88,9

98,3

78,8

58,9

53,1

48,4

42,1

Alman medyası tarafından Almanya’dan Türkiye’ye gelen Alman tu‐
ristlerin, destinasyon merkezi olarak Türkiye dışında bir başka ülkeyi
seçmesi veya tatillerini Almanya’da geçirmesini özendirmeye yönelik
başka yayınlar da bulunabilir. Örneğin, Alman televizyon kanalı RTL,
Ekstra Magazin (Extra‐Das RTL‐Magazin) adlı programda, bir Türk ve
bir Alman kadını Türkiye’ye tatile gönderip ve bunların hamburgerci‐
de, takside, mağazada, kuyumcuda ve bir lokantada yaşadıklarını ba‐
şından sonuna gizli kameraya çekip yayınlıyor. Programda, “hambur‐
gerci, Türk kadına YTL cinsinden verdiği fiyatı Alman kadına Avro cinsinden
söylediği ve kadının da hesabı Avro cinsinden ödediği; taksicinin Alman müş‐
teriye gündüz vakti gece tarifesi açtığı; mağazada çanta almak isteyen Alman
müşteriden Türk müşteriye verilen fiyatın iki katı istendiği; kuyumcuda da
farklı bir uygulamanın olmadığı” anlatılıyor. Lokantada ise Türk ve Alman
müşterilerin aynı yemekleri yiyip aynı şeyleri içtiği; ikisinin de kuruşu
kuruşuna aynı hesabı ödedikleri belirtiliyor 34 .
Bu haberden üstü kapalı olarak, “Türkiye’de yiyip içip karnınızı doyu‐
run, ama alış veriş yapmayın” mesajı da çıkarılabilir; algı bu yöne kayarsa,

Türkiyeʹye Gelen Yabancıların Ülkelere Göre Dağılımı. http://www.tursab.org.tr/content/
turkish/istatistikler/gostergeler/milliyet.htm (19.09.2008).

33

34

Hohe Preise für Touristen: http://www.rtl.de/tv/tv_969148.php (20.08.2008)
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Türkiye hakkında olumsuz bir imaj oluşturulmaya çalışıldığı izlenimi
çıkarılabilir.
Bir diğer örnek ise Türkiye’nin tanıtımı için yine RTL tarafından ha‐
zırlanan ”Şehir Rehberiʺ adı altında –pek fazla araştırma yapılmadan
hazırlandığı izlenimi veren‐ tanıtım DVD’leridir 35 ki burada olan Türki‐
ye’nin, Türk insanının imajına oluyor 36 .
EPİLOG
Almanya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu Sol Parti (Die Linke) Mec‐
lis Grubu Milletvekili Hakkı Keskin (Bkz.: kişisel web sayfası 2008),
Almanya Türk Toplumu, Türkiye Almanya ilişkilerinin karşılıklı güvene,
ortak çıkarlara ve eşdeğerde iki ülke diyaloguna dayanmasına büyük önem
vermektedir. Almanyalı Türkler olarak kendimizi geldiğimiz ülkemiz Tür‐
kiye ile yaşamakta olduğumuz Almanya arasında hep bir köprü olarak
görmekteyiz. İki ülke arasındaki iyi ve gelişen ilişkiler hiç kuşkusuz Al‐
manyalı Türklere de olumlu yansıyacaktır. İlişkilerdeki gerginlikse aksine
bizlere doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilerde bulunacaktır. Bu
nedenle Türkiye Almanya ilişkilerindeki sorunların ve gerginliklerin gide‐
rilmesi, var olan çok yönlü bağların giderek daha da güçlenmesi ve yoğun‐
laştırılması, iki ülke yararına olduğu gibi, Almanyalı Türklerin de yararınadır

diyor ve Alman medyasında Türkiye ve Türkler hakkında “sayılamaya‐
cak kadar yanlış ve tekyönlü” yazıların yer almasının da doğru olmadı‐
ğını belirtiyor.
Almanya’da kimi kesimlerce “Turkish Community” veya “Powergirls”
eğretilemeleri ile tanımlanan ve arabesk hip‐hop müzikleriyle sıradışı
örneklerini de barındıran yaşam biçimi (bkz: Keim 2002), aslında Al‐
manların kendi iç dünyalarındaki çelişkilerin ve açıkça ifade etmeseler
de kaynağını görmezden geldikleri, değişmeceli toplumsal dönüşümü‐
nün getirdiği bir sorun değil; ama bir zenginlik olarak algılanmalıdır.
Bu gençlerin ortaya koydukları da kendi sosyo ekonomik gerçeklerine
35 “RTLʹnin ʹerotikʹ gafı” Milliyet.com.tr.
http://www.milliyet.com.tr/Yasam/SonDakika.aspx?aType=SonDakika&Kategori= yasam&KategoriID=&ArticleID=993163&Date=19.09.2008&b=RTLin%20erotik%20gafi&ver=85
(19.09.2008).
36 Cengiz SEMERCİOĞLU. Hürriyet Kelebek. “Alman televizyonunda Türkiye nasıl rezil oldu”
http://www.hurriyet.com.tr/magazin/anasayfa/9702424.asp?gid=229&sz=39622 20.08.2008).

Mustafa Çakır

97

uygun olarak kurmaya çalıştıkları yeni bir reel dünya için gösterdikleri
tepkinin dışa vurumu olarak algılanmalıdır.
Sonuç olarak, Türkiye’nin Almanya ile ilişkilerinde olduğu kadar,
Almanya`nın da Türkiye ile ilişkilerini kısa, orta ve uzun hedefli olmak
üzere yeniden gözden geçirip, ortak çıkar temeline dayandırmaları iki
ülkenin yararına olacaktır 37 .
Her iki ulus birbirinden binlerce kilometre uzaklarda yaşamasına
rağmen kendini nostaljik bir şekilde “tarihi dost” ve “müttefik” olarak
görmekte ve kısa erimli çıkarları öne alan gruplara karşı “kötü adın
çirkinliğinin harften, deniz suyunun acılığının kaptan olmadığını” gös‐
terecek olgunluğa sahiptir.
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Turizmin Ülke İmajına Etkisi
The Impact of Tourism on the Country Image

Nüzhet KAHRAMAN 1
Asım SALDAMLI 2
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin turizm imajının ülkeyi ziyaret eden başlıca ülke vatandaşlarının görüş
ve algılamalarını daha önceden yapılmış ampirik çalışmaların verilerine göre değerlendirmektir. Bunun
için önce; imaj, ülke imajı ve turizm destinasyon imajı kavramlarının teorik izahı yapılmıştır. Buna bağlı
olarak, ülke imajının (sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi açılardan) bir bütün olarak turistin gideceği yeri
belirlemedeki önemi vurgulanmıştır. Uluslararası turizmin ve Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtımının turistleri çekmede ve ülkenin başta Avrupa olmak üzere dünyaya entegre olmasında büyük rolü olduğu savunulmaktadır. Sonuç olarak, turistin ülkeye gelmeden önce algıladığı ülke imajının o ülke turizminde
önemli rol oynaması kadar, turistlerin önceden sahip oldukları önyargıları bırakmalarında asıl büyük rolün ülkede edindikleri olumlu deneyim ve izlenimlerin olduğu belirtilmiştir.
Anahtar sözcükler: İmaj, Destinasyon İmajı, Ülke Imajı, Turizm Tanıtımı, Uluslararası Turizm.
ABSTRACT
This study aims at evaluating Turkey’s tourism image through accommadating the data of previous
ampiric studies based on the countries whose citizens have primarily visited Turkey. Therefore, the
concepts of image, country image and tourist destination image were firstly explained from a theoretical point of view. In this regard, it was stressed that the overall image of a country, together with all
socio-cultural, economic and political aspects, determines what destination tourists will visit. It was advocated that the international tourism and the promotion of Turkey spend abroad have an important
role both in attracting tourists and integrating the country primarily into Europe and the rest of the
world. In conclusion, the matter of fact that the image of a country perceived by a tourist during the previsit period plays an important role in the tourism of that country. The other point as important as the
latter is that the positive experiences and impressions - of which tourists gain during their visit to a
country - have a vital role in relinquishing their prejudices about that country.
Key words: Image, tourist destination image, country image, tourism promotion, international tourism.
1

Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü
Selman‐ı Pak Caddesi 34672 Üsküdar İstanbul

E‐posta: nkahraman@iticu.edu.tr
2

Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü
Selman‐ı Pak Caddesi 34672 Üsküdar İstanbul

E‐posta: asaldamli@iticu.edu.tr

100

Turizmin Ülke İmajına Etkisi

GİRİŞ
Bu çalışmada, genel olarak “imaj”, “ülke imajı”, “turizm destinasyonu imajı”
kavramlarının tanımları yapılıp, Türkiye’nin turizm pazarları olan başlıca
ülkelerin yurttaşlarının Türkiye’ye yönelik seyahatleri sonunda turizm
hizmetleri ve algılarından oluşan tatmin düzeyleri, önceden çeşitli ku‐
ruluşlarca yapılmış olan araştırmalardan yararlanılarak incelenecektir.
Türkiye ve Türklerle ilgili kalıplaşmış yargıların olumsuz Türkiye i‐
majının oluşmasında önemli bir yeri olduğu bilinmektedir (Avcıkurt,
2004: 1). Ülke imajının olumsuzluğu Türkiye’nin uluslararası sosyal,
ekonomik, kültürel ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir. Türkiye ima‐
jının olumsuzluğunun asgari düzeye indirgenmesinde turizm sektörü
uygulamalarının önemli bir role sahip olduğu ve bazı yanlış (olumsuz)
önyargıların zaman içerisinde giderilmesinde etken olduğu bir gerçektir.
Turizm, salt ülke ekonomisine sağladığı döviz girdisine, ulusal gelirin
büyümesine, işsizliğin giderilmesine yaptığı katkının yanısıra kültürel,
sosyal, siyasal ilişkilerin uygun bir ortamda gelişmesine, güçlenmesine
ve ülke imajının olumlu yönde sürdürülmesine de yardımcı olmaktadır.
Bu çalışmada, çeşitli ülke pazarlarında Türkiye’nin turizm destinasyonu
olarak hangi öğelerle ve hangi düzeyde ülke imajına olumlu katkı yap‐
tığı ele alınmış olacaktır. Bu amaçla literatür taraması yapılarak Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın yurt dışı turizm büroları tarafından bulunduk‐
ları ülkelerdeki halkla ilişkiler şirketlerine yaptırmış oldukları araştır‐
maların verilerinden yararlanılmıştır.
TEORİK ÇERÇEVE
Turizm pazarlamasında kullanılan tanıtma ve reklam etkinliklerinde
ülkenin değerleri kullanılmaktadır. Ulusal Turizm Bürolarının ülkenin
turizm destinasyonu olarak birçok ülkede tanınmasını sağlayabilmek
için reklam ve tanıtımlarda kullandıkları öğeler, ülke imajının yaratıl‐
masına yönelik olarak oluşturulmaktadır. Dünya Turizm Örgütü
(WTO) verilerine göre, biçok ülke, ülkelerinin tanıtımı için büyük ölçü‐
de harcama yapmaktadır. 1999 yılı verilerine göre, başlıca on ülkenin
Ulusal Turizm Örgütlerinin toplam yıllık bütçeleri ile tanıtım etkinlikle‐
ri bütçeleri Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1. İlk On Ülkenin Ulusal Turizm Örgütleri Bütçesi (000 ABD Doları)

Sıra

Ülke

Toplam Bütçe

Tanıtma Bütçesi

1
2

İspanya

147.094

71.631

Meksika

103.169

-

3

Tayland

93.750

66.622

4

Brezilya

92.288

23.614

5

Avustralya

87.541

65.228

6

Singapur

86.673

65.994

7

Puerto Rico

78.844

44.906

8

Çin

67.988

45.277

9

Kore

63.163

23.319

10

Fransa

58.180

57.368

Kaynak: Ulusal Turizm Örgütleri Bütçeleri, Dünya Turizm Örgütü, (1999): Tablo 3, s.60 ve Tablo 9, s. 73.

Tablonun incelenmesinden görüleceği gibi, Puerto Rico gibi küçük bir
ülke bile, 1999 yılı tanıtım etkinlikleri için 45 milyon ABD dolarlık yük‐
sek bir bütçeden yararlanarak ülke imajı oluşturma kampanyaları dü‐
zenlemiştir. Türkiye’nin 2008 yılı tanıtma bütçesi ise 120 milyon ABD
dolarıdır.
TANIMLAR
İmaj Kavramı
İmaj kavramı birçok bilim adamı tarafından çeşitli şekillerde tanımlan‐
mıştır. Konumuza en uygun tanımlardan bazıları şunlardır:
Stabler, imajı “zihinsel görüş, algılama ya da fikir” olarak tanımlamış‐
tır (Stabler 1993: 134). Bir başka tanıma göre imaj; bir ürüne, markaya,
ülkeye ve onu algılayan ve değerlendiren kişinin zihninde oluşandır
(Ger 1999: 58). Bu tanıma göre, imaj bir kişi, bir toplum, bir ürün hak‐
kında kişide oluşan kanaat, görüntü ya da hayaldir.
İmaj zihinsel bir prototiptir (Hirshman 1981: 54). İnsanın karşılaştığı
şey hakkında onu tam anlamıyla tanımadan olduğunu düşündüğü şey‐
dir. Zihninde prototipi yaratmak için o şey hakkında bilgilenmiş olması
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gerekmektedir. Bu bilginin kaynağına ve niteliğine göre iyi veya kötü
sınıflandırması yapılacaktır.
Cromton (1979: 18) ise imajı “bir kişinin bir ülke ya da destinasyon
hakkında sahip olduğu inançların, fikirlerin ve izlenimlerin toplamı”
olarak tanımlamaktadır.
İmaj, duygusal tutumların, önyargıların veya düşlerin, bilginin ve de‐
neyimlerin bir bileşimi olarak görülebilir (Kunczik 1997: 2‐5). Herhangi
bir şeye karşı tutum ve davranışlar, ilk önce o şey hakkında bir mesaj
aldığımızda zihnimizde canlanan görüntü ile ilgilidir. Bu ilk canlanan
görüntüler ya da resimler zihinde olumlu veya olumsuz olarak ayrılmış
bölümlere kaydedilir. Bir şey hakkında canlanan resim eğer olumlu
bölümde ise, o şeyin imajı olumludur. Doğal olarak, bu durumda tutum
ve davranışın o şey hakkında olumlu olması olasılığı yüksek olacaktır.
Bu tanımların ışığında imaj; bir kimsenin, bir şeyin, bir kurumun, bir
ülkenin dışa yansıyan şekli, fikri algılama biçimi ve toplumun düşünce‐
sidir. Ayrıca, imaj çeşitli tanıtma kanallarından, reklamlardan, içinde
yaşanan kültürel ve sosyal çevreden, sahip olunan önyargılardan elde
edilen bilgi ve verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması sonucunda
yaratılan düşünce, algılama veya görüntü biçimi olarak da tanımlanabilir.
Ülke İmajı
Ülke imajı, bir ülkeyi zihnimizde tanımlayan, o ülke ile ilgili bilgimizi
veya bildiğimizi sandıklarımızı ve bu bilgi ve sandıklarımızı iyi ya da
kötü olarak değerlendirmemizi bütünleştiren zihinsel bir olgudur (Ger
1999: 58). Ürün imajında olduğu gibi, ülke imajında da sembolik anlam,
zihinlerde olumlu veya olumsuz çağrışım, tutum ve izlenim uyandır‐
maktadır (Avcıkurt 2004: 2). Sembolik anlam, pek çok öğeden ve bir
ülkenin benzerleriyle ya da rakipleriyle karşılaştırılmasından oluşan bir
bütün olarak zihinsel bir ağ yaratmaktadır. Bu zihinsel ağ ya da imaj
ölçülebilir ve bu ölçümler imajın nasıl değişebileceği hakkında bir fikir
verebilir.
Bir ülkenin imajının oluşmasında rol oynayan faktörlerin başlıcaları;
insan dokusu, sosyal ve kültürel yapı, demokrasi ve insan hakları, yöne‐
tim biçimi, dış ilişkiler, teknolojik gelişmişlik, ticaret ve iş dünyası, is‐
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tihdam, tarihi bağlar, çevreye karşı sorumluluk ve turizm değerleridir
(DPT 2000: 15). Kısacası, ülke imajı başkalarının algılarının ve kanıları‐
nın yansımasıdır şeklinde de tanımlanabilmektedir. Bir ülke hakkında
imajın oluşumunda, genellikle uluslararası ilişkiler, toplumsal yapı,
ekonomik sistem, kültür, eğitim, doğal kaynaklar, çevre ve hukuk sis‐
temi etkin olabilmektedir.
Pazarlamada ülke imajı kavramı; ürün veya onu oluşturan öğelerin
özellikleri olarak tanımlanmaktadır (Kleppe, Mossberg 2005: 295). Ülke
imajı aynı zamanda, tanımlayıcı, bilgilendirici ve dolaylı kanıların bü‐
tünüdür (Martin, Eroğlu 1993: 60). Bir ülkenin diğer ülkelerin ürün ve
hizmetlerinin kalitesine atfettiği kanılar satın alıcı ülkeler tarafından
yaratılan ülke imajıdır (Paramesworan ve Pisharodi 1994: 44). Ülkenin
diğer ülkelere karşı algılamalarının, kanılarının oluşumunda etkin olan
öğeler politik, ekonomik ve teknik olarak sınıflandırılmaktadır. Ülke
imajının oluşumunda kuşkusuz toplumsal düzen koşulları, gelenekler,
halkın tutum ve davranışları, doğa gibi faktörler de etkili olabilmekte‐
dir. Tüm bu öğeler turizmin de ulusal ve uluslararası boyutta gelişme‐
sinde etken olan faktörlerdir. Bu nedenle, turizmin ülke imajının yara‐
tılmasında önemli bir role sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Turizm Destinasyonu İmajı
Dünya Turizm Örgütüne göre, turizm destinasyonu turistlerce ziyaret
edilen önemli bir yer olarak tanımlanmaktadır. Coğrafi yönden turizm
destinasyonu; “turistlerin sürekli bulundukları yerden başka bir yere
varışlarıdır”. Bu tanımdan anlaşılmaktadır ki “turizm destinasyonu
imajı” kavramı, gidilen turizm yöresinin imajı olarak ele alınmaktadır.
Gidilen ülke bir turizm yöresi olarak değerlendirildiğinde; ülkenin yö‐
netsel, siyasal, hukuk sistemi, halkının sosyal yapısı, ülkedeki doğal,
kültürel tarihi çekicilikler, eğlence, spor ve sanat aktivitelerinin bir bü‐
tün olarak algılanmasıdır. Bu durumda, turizm destinasyonu imajının
bütün imajlarla ilintili olduğu ortaya çıkmaktadır.
Destinasyonlar aynı zamanda turistlerin seyahat etmelerine neden o‐
lan farklı özelliklere sahip coğrafi bölgeler anlamına gelmektedir. Tu‐
rizm destinasyonu iki yönden incelenmektedir. Destinasyon bir yandan
fiziksel özellikler açısından ele alınıp değerlendirilmektedir. Diğer yan‐
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dan ise ulusal turizm büroları, pazarlama ve tanıtımcılar tarafından
oluşturulan imajın algılandığı yöre olarak değerlendirilmektedir.
Mossberg ve Kleppe tarafından geliştirilen “Destinasyon İmajı” kavra‐
mına ilişkin model aşağıdaki gibidir.

DESTİNASYON İMAJI

Devlet

Bölge

Kent

Çekicilikler

Kaynak: Mossberg L.; Kleppe I.,A.; “Conentry and Destination Image‐ Different or Similar Image
Concepts”, The Service Industry Journal, 25 (4): 500

Turizm destinasyonu imajı kavramı, turizm yöresinin farklı, dikkat
çekici ve somut özelliklerinin yanında insanların turizm yöresinin nasıl
olduğuna ilişkin inançlarının etkilerini de kapsar (Etcher ve Ritchie
1997: 12). Genellikle, turistler çeşitli amaçlarla seyahat etmeye karar
vermeden önce, gidecekleri destinasyon hakkında elde ettikleri bilgiler‐
den sonra belleklerindeki o yöreye ilişkin imajı da ekleyerek seyahat
kararı vermektedir. Elbette seyahat öncesi var olan kanılar, seyahat es‐
nasındaki algılarından ve deneyimlerden sonra olumlu veya olumsuz
bir imaj doğmasında daha yüksek derecede rol oynamaktadır. Denebilir
ki, turizm destinasyonu imajının turistin seyahat kararında önemli bir
etken olduğu bir gerçektir.
İyi yönde oluşmuş bir “turizm destinasyonu imajı” bir turistik çekim
yöresinin en önemli sermayesidir. Çünkü turistin gideceği yeri belirle‐
mede imajın etkinliği çok güçlüdür. Tanıtımın, imaj oluşturmanın ö‐
nemli hususlarından biri, iyi öğelerin en etkin şekilde sergilenmesinin
yanısıra olumsuz öğelerin de giderilmesine çalışmaktır. Bu nedenle,
turizm destinasyon yöresine olumsuz gözle bakılmasına neden olan
etkenler belirlenip ortadan kaldırılmalıdır.
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TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI TURİZM PAZARLARI
Bir ülkenin turizm kuruluşlarının yurtdışından ülkesine yönelik turist
çekmek için yürüttükleri çeşitli pazarlama yöntemleri bulunmaktadır.
Potansiyel turistin efektif turiste dönüşmesinin sağlanacağı ülkede, alıcı
(turist) ile satıcının (tur operatörü, seyahat acentası) karşı karşıya gele‐
rek ilişkiye geçmesini sağlayan yer uluslararası turizm pazarıdır.
Türkiye’nin yurtdışında çeşitli turizm pazarlarında yürüttüğü tanıtma
ve pazarlama etkinlikleri sonucunda yabancı turistler Türkiye’ye gele‐
rek turizm ürün ve hizmetlerinden yararlanmaktadır. Türkiye’ye son üç
yıl itibariyle gelen yabancıların geldikleri ve Türkiye için pazar olan
başlıca ülkelere göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Başlıca Ülkelere Göre Dağılımı

Ülke

2005

%

2006

%

2007

%

Almanya

4.243.584

20,1

3.762.475

19,0

4.148.252

17,8

Rusya Federasyonu

1.864.682

8,8

1.853.442

9,3

2.465.481

10,5

İngiltere

1.757.843

8,3

1.678.845

8,5

1.916.015

8,2

Bulgaristan

1.621.918

7,7

1.177.906

5,9

1.239.666

5,3

957.244

4,5

865.941

4,4

1.058.270

4,5

1.254.153

5,9

997.556

5,0

1.053.669

4,5

Fransa

701.190

3,3

657.859

3,3

768.168

3,3

ABD

434.991

2,1

532.419

2,7

646.376

2,8

Gürcistan

367.338

1,7

549.328

2,8

630.923

2,7

Ukrayna

380.397

1,8

487.917

2,5

593.302

2,5

Belçika

503.821

2,4

459.824

2,3

542.716

2,3

İtalya

401.852

1,9

402.568

2,0

514.812

2,2

İsrail

393.943

1,8

362.501

1,8

511.435

2,1

Avusturya

486.051

2,3

429.709

2,1

472.482

2,0

Yunanistan

584.840

8,8

413.162

2,1

447.950

1,9

5.171.039

24,5

5.188.381

26,2

6.331.557

27,1

21.124.886

100,0

19.819.833

100,0

23.341.074

100,0

İran
Hollanda

Diğer
Toplam

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2008).

106

Turizmin Ülke İmajına Etkisi

Tablo 2’nin incelenmesinden anlaşılacağı üzere Türkiye’nin en büyük
uluslararası turizm pazarı Almanya’dır. Almanya, Türkiye’nin ağırladı‐
ğı toplam yabancı turistlerin yıllara göre %18 ila % 20’sini oluşturmak‐
tadır. Rusya pazarı toplam pazarın %10,5’ini, İngiltere ise %8,2’sini
kapsamaktadır. Türkiye’nin diğer önemli uluslararası turizm pazarı
Bulgaristan, İran, Hollanda, Fransa, ABD; Gürcistan, Ukrayna, Belçika,
İtalya, İsrail, Avusturya ve Yunanistan’dır. 2007 verilerine göre, Türki‐
ye’nin uluslararası turizm pazarının %57,4’ünü Avrupa, %29,4’ünü Do‐
ğu Avrupa, %11,7’sini Asya ve %1,5’ini diğer kıtalar oluşturmaktadır
(Turizm Yatırımcıları Derneği, 2007: 5). Kısacası Türkiye’nin uluslarara‐
sı turizm pazarlarının çoğunluğu Avrupa ülkeleri ile komşu ülkelerden
oluşmaktadır. Uluslararası turizmde Türkiye 2007 verilerine göre, dün‐
yada en çok yabancı turist çeken ülkeler sıralamasında dokuzuncu sıra‐
da bulunmaktadır.
ULUSLARARASI TURİZM PAZARINDA TÜRKİYE İLE İLGİLİ
ALGILAR
Türkiye’ye turist gönderen başlıca ülkelerde bulunan T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Turizm Enformasyon Büroları tarafından geçtiğimiz
yıl gerçekleştirilen imaj, konukseverlik, hizmet kalitesi, tesis kalitesi,
kültürel ve doğal çekicilikler ve fiyat düzeyleri çerçevesinde düzenlenen
anketlerin bulguları konumuz yönünden özetlenmeye çalışılmıştır.
Almanya
Bir turizm destinasyonu olarak Türkiye, Almanya pazarında konukse‐
verliği, yüksek hizmet kalitesi ve plajlarının kalitesi ile olumlu bir imaj
taşımaktadır. Almanya’da Freizeit Wirtschaft Enstitüsü’nün anketine
göre; “seyahat edilen ülkeler imajı” konusunda Türkiye servis kalitesi
ve çocuklara karşı sempatik tutumuyla başlarda yer almaktadır.
Rusya Federasyonu
Rusya Federasyonunda “en uygun tatil destinasyonu” algısı ile Türkiye
olumlu bir imaja sahiptir. Anket sonuçlarına göre, Ruslar’ın %47’si için
Türkiye “en uygun tatil destinasyonu”dur. Yüksek kalitedeki konakla‐
ma tesisleri, tarihi ve kültürel değerleri, uygun fiyatları ile Türkiye
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“modern turizm destinasyonu” olarak görülmektedir. Ankete katılanla‐
rın %48’i Türkiye’ye daha önce seyahat ettiğini ve yeniden Türkiye’ye
gitmek istediğini belirtmişlerdir. %30’u ise, Türkiye’ye hiç seyahat et‐
memiş olmasına karşın Türkiye’ye gitmek arzusundadır. Katılımcıların
%59,4’ü Türkiye’de tatil geçirmekten son derece mutludur. Türkiye’de
tatil geçirip pek memnun olmayanların oranı ise %7’dir (Turkish
Culture and Tourism Office in Moscow “Turkish Tourism Market
Survey” 2007).
İngiltere
İngiltere pazarında Türkiye, zengin tarihi ve kültürel varlıkları, kirlen‐
memiş denizleriyle iyi bir turizm destinasyonu olarak değerlendiril‐
mektedir. Türkiye’de tatil geçirmiş olan İngilizlerin Türkiye imajı olum‐
ludur. Düzenlenen anket çalışmasında, Türkiye’yi ziyaret edenlerin %
75’i hiç bir olumsuz öğe belirtmemiştir. Ancak, % 5’i olumsuz noktaları
işaretlemiştir. Yıllar önce Türkiye’ye gitmiş olanlara kıyasla son yıllarda
Türkiye’ye gidenlerin daha çok olumlu fikirlere sahip olduğu saptan‐
mıştır. Ankete katılanların % 25’inin Türkiye’ye hiç gitmedikleri, ancak
Türkiye’ye gitmek istedikleri belirlenmiştir. Ankete katılanlar Türk ko‐
nuk severliği, iklim, fiyat, tarihi ve kültürel değerlerin zenginliğini öne
çıkarmıştır.
Ankete katılanlar arasında Türkiye’ye gitmiş olanların % 40’ı 5 olum‐
lu puan üzerinden 5 puanı; % 25’i 5 olumlu puan üzerinden 4 puanı
işaretlemiştir. Sadece % 3’ü 1 puan, % 9’u 2 puan değerlendirmesinde
bulunmuştur. Türkiye’de tatil geçirmiş olanların % 80’i seyahat mem‐
nuniyetini 5 ve 4 puan olarak değerlendirmiştir. Hiç memnun olmayan‐
ların oranı ise % 1 olmuştur (Mintel Consutancy, “Turkey in United
Kingdom Market Research 2007).
Hollanda
Hollanda turizm pazarında Türkiye; güneş ülkesi, güzel plajları ve de‐
nizi, nefis yiyecek ve içecekleri ve konukseverliği ile tanınmaktadır.
Genellikle Hollandalılar, Türkiye’yi geleneksel kültüre ve konuksever‐
liğe sahip bir ülke olarak görmektedir. Türkiye’yi ziyaret etmiş olanlar
ise lüks tesislere, toleranslı bir halka sahip ve güvenli bir ülke olarak
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değerlendirmektedirler. Türkiye’ye seyahat etmiş olan Hollandalıların
% 92’si tatillerinden mutlu olarak ve arkadaşlıklar edinerek döndükle‐
rini ifade etmiştir (NBTC‐ NIPO, “Turkey as Tourism Country in Dutch
Market Research” 2007).
Amerika Birleşik Devletleri
Amerikalılar Türkiye’yi, egzotik destinasyona sahip, tarihi ve kültürel
zenginlikleri olan bir Orta Doğu ülkesi olarak görmektedir. Amerikalı‐
ların Türkiye’ye ilgilerini doğal güzellikler, tarihi ve kültürel zenginlik‐
ler çekmektedir (Menlo, Consulting Group, “USA Market Report”
2007).
Fransa
Fransa turizm pazarında Türkiye’nin turizm destinasyonu imajı konu‐
sunda bir anket çalışması son yıllarda yapılmamıştır. Bilinen odur ki
Fransızlar’ın gözünde Türkiye, kültürel çeşitliliği ve hizmet kalitesinde‐
ki üstünlüğü nedeniyle turizm açısından olumlu bir imaja sahiptir.
Ukrayna
Ukraynalılar için Türkiye, genellikle enfes bir tatil destinasyonudur.
Fiyat‐kalite dengesinin ailelere uygun ve rahat oluşunun yanısıra kont‐
rastlar (zıtlıklar) ülkesi olarak görülmektedir. Eğlence, deniz, plaj, kül‐
tür turları olanakları ve her şey dahil sistemi ile bütünleşmiş bir Türki‐
ye’yi ziyaret eden Ukraynalılar yeniden bu ülkeye gitmek istemektedir‐
ler. Yüksek servis kalitesi, vize kolaylıkları, tesislerin konforu ve ucuz‐
luğu ile doğal güzellikleri, alış veriş olanakları, konukseverliği, termal
ve sportif tesisleri ve animasyon etkinlikleri Ukraynalı turistler için
Türkiye’yi bir tatil destinasyonu olarak öne çıkaran öğelerdir (Pravda
Research “Turkey’s Image in Ukraine Market Research” 2007).
Avusturya
Türkiye’nin Avusturya turizm pazarında olumlu bir imajı bulunmakta‐
dır. Hatta en sevilen ülkeler açısından İtalya’dan sonra ikinci sırada yer
almaktadır. Turizm pazarı imajı kapsamında Avustralyalılar için Türki‐
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ye zengin kültürü, doğal güzellikleri, Türk mutfağı ve konukseverliği
ile dikkat çekmektedir. Avustralyalıların % 86’sı Türkiye’nin “sempa‐
tik” bir tatil destinasyonuna sahip olduğunu düşünmektedir (Temmel,
Seywald and Partner Market Research, Vienna 2007).
İsviçre
Genelde İsviçre’de, Türkiye hakkında olumlu bir görüş hakimdir. Tür‐
kiye heyecan verici, ilgi çekici, mistik, konuksever, eski ve modern ya‐
şamın başarılı sentezini taşıyan ülke olarak tanımlanmaktadır. Türk
konukseverliği, kültürel zenginlikleri, güzel deniz ve plaj olanakları,
fiyat‐kalite dengesi, Türk mutfağı, alış‐veriş olanakları, güzel iklimi ile
İsviçreliler’in dikkatini çekmektedir (Gretz Communications Market
Research 2007).
İspanya, İtalya, Belçika
İspanya, İtalya ve Belçika turizm pazarlarında Türkiye turizm destinasyonu
olarak olumlu bir imaja sahiptir. Mutfağı, kültürel ve tarihi zenginlikle‐
ri, halkının konukseverliği, tesislerin kalitesi ve çeşitliliği ile bu pazar‐
larda olumlu bir etki yaratmaktadır.
Danimarka
Danimarkalılar’ın % 45’i Türkiye hakkında bir bilgiye sahip değillerdir.
Danimarkalılar’ın % 32’si Türkiye hakkında olumlu kanıya, % 33’ü ka‐
yıtsız, % 13’ü olumsuz kanıya sahip ve % 11’i herhangi bir fikre sahip
değildir. % 6’sı ise çok olumlu kanıya sahiptir. Türkiye’ye seyahat et‐
miş Danimarkalılar’dan % 50’si bu ülkeye bir kaç gez gittiğini belirtmiş‐
tir. Bu bulgular bize, Türkiye’yi ziyaret edenlerin olumlu izlenimlerle
bu ülkeden ayrıldıklarını göstermektedir. Her altı Danimarkalı’dan biri
arkadaş ve akrabasına Türkiye’yi iyi bir seyahat destinasyonu olarak
salık vermektedir (Optimezers “Turkey in Denmark Research” 2007).
Finlandiya
Finliler’in tatil anlayışı deniz‐ güneş‐ kum üçlüsüne dayanmaktadır.
Güzel iklimi, kıyıları, konaklama tesisleri, dağcılık, golf, dalma, yatçılık,
kayak, paragliding olanakları ile Türkiye Finliler’in dikkatini çekmek‐
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tedir. Finliler için Türkiye’de alış‐ veriş olanakları, aileler için uygun
tatil köyleri, eğlence, doğal güzellikler ve uygun fiyat memnuniyet bile‐
şenleri olarak ortaya çıkmaktadır (Taloustutkimus “Tourism Market in
Finland Research” 2007).
Çin
Çinliler için kültürel çeşitlilik, Asya ve Avrupa arasında köprü bir ülke
olan Türkiye’ye yönelik turizm imajı olumludur. Çinliler Akdeniz ve
Ege’nin temiz denizi, uygun iklimi, Türk mutfağı ve alış–veriş olanakla‐
rı yönünden Türkiye’yi beğenmektedirler (Türkiye Kültür ve Turizm
Ofisi, Pekin 2007).
Japonya
Kültür turizmine ilgi duyan Japon halkı için Türkiye tarihi‐ kültürel‐
doğal zenginlikleriyle olumlu bir imaj yaratmaktadır. Japonlar Türki‐
ye’yi sıcak ve dost bir ülke olarak algılamaktadır. Türkiye’ye gelmiş
olan Japonların % 95’i seyahatlerinden mutlu olarak ayrılmışlardır. Ja‐
ponlar, Türkler’in yaşam biçimi ve kültür çeşitliliğine, halkının dostça
davranışına, iklimine, kamu ulaşımının uygunluğuna ve fiyatların dü‐
şük düzeyde oluşuna ilgi duymaktadır (Commons “Market Research in
Japan” 2007).
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pazarında Türkiye, toplam BAE paza‐
rında % 18’lik payla tatil destinasyonu olarak ilk sırada yer almaktadır.
Araştırmaya göre, Türkiye bu ülkede aşağıdaki nitelemelerle olumlu bir
kanı yaratmaktadır; heyecan verici, yeşil, tarihi, cezbedici, güneşli, Müs‐
lüman, dost, güvenli, Avrupalı ve ailelere uygun destinasyon. (Vision
Way Research & Consultancy “Turkey in UAE Market Research” 2007).
TURİZMİN ÜLKE İMAJININ OLUŞMASINA ETKİLERİ
Ülke imajının iyi yönde oluşmasında turizmin çok önemli bir araç ol‐
duğu bir gerçektir. Turizm, yabancı konukların Türkiye’yi daha iyi ve
yerinde olduğu gibi tanımalarını ve ülke hakkında olumlu imaja sahip
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olmalarını sağlamaya hizmet etmektedir. Uluslararası turizm, Avrupa
Birliği’ne tam üyelik sürecinde olan Türk’lerin Avrupa kimliğini ve viz‐
yonunu benimsemesinde önemli bir katalizör görevi görmektedir. Nite‐
kim Türkiye’ye gelip dönen yabancıların çok büyük bir kısmı memnun
ayrılmaktadır. Böylece, hem yeniden ziyaretçiler meydana gelmekte,
hem de “kulaktan kulağa duyum” yoluyla yeni yeni ziyaretçi akımı
gerçekleşmektedir (Avcıkurt 2004: 14).
Birçok araştırmaya göre, Türkiye hakkında olumsuz değer yargılarına
sahip birçok yabancının Türkiye’ye geldikten sonra düşüncelerinde
olumlu yönde değişme olmaktadır (Anastaspoulos 1992: 629; Dorsan
1989; Önce 1989; Özsoy 1998; Tolungüç 1999; Sırakaya ve diğerleri 2001:
125). Tanıtma faaliyetleri desteği ile olumsuz değer yargılarını yanlarına
alıp Türkiye’ye gelen turistler gerçekleri gördüklerinde kalıplaşmış ön‐
yargıları ve gerçek dışı hurafelere dayalı inançlarını bir kenara bırakıp
Türkiye’nin gerçekten hak ettiği imajı algılarlar. Burada söz konusu
olan sadece turistik imaj değildir. Siyasi, ekonomik, sosyo‐ kültürel ve
turistik imaj özellikle turizm için birbirinden ayrı düşünülemez. Her‐
hangi biri için oluşacak bir değişim genel ülke imajını etkilemektedir
(Tosun, Terzioğlu 2004: 352).
Turizm sayesinde birçok ülke turisti ziyaret ettiği ülkenin toplumsal,
ekonomik, sosyal değerlerinin niteliği hakkında bazı fikirler ve kanılar
edinmektedir. İşte oluşan bu kanılar ve yaşanan deneyimler ülke hak‐
kındaki olumlu ve olumsuz öğelerin farkında olmayı turiste sağlamaktadır.
Uluslararası turizme katılan turistler, ziyaret ettikleri ülkenin genel‐
likle pozitif unsurlarının farkında olarak, ülke hakkında kendilerinde
pozitif imajın doğmasına ortam hazırlamış olmaktadır. Nitekim, yapı‐
lan araştırmalar Türkiye’ye gelmiş olan turistlerin büyük çoğunluğu‐
nun yeniden gelme arzusu taşımaları bu ülkeden olumlu izlenim ve
kanılarla ayrıldıklarını göstermektedir. Bu olgu, hem ülkenin uluslara‐
rası turizminin gelişmesine, hem ülke imajının daha geniş kitlelere o‐
lumlu olarak yansımasına yol açmaktadır.
Türkiye’de zaman zaman kendini gösteren ekonomik, politik ve top‐
lumsal sorunlar ülkenin dış turizmdeki imajını olumsuz yönde etkile‐
mektedir. İmajın oluşmasında ve olumlu ya da olumsuz yönde gelişme‐
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sinde turistlerin kendi deneyimlerinin yanısıra arkadaş çevresi, basın‐
yayın kaynakları ve tur operatörleri de önemli bir etkendir. Bu nedenle,
Türkiye’yi hiç ziyaret etmemiş yabancı bir kimse, arkadaşından duydu‐
ğu ya da basında yer alan olumsuz bir haber sonunda Türkiye’yi gidile‐
cek ülkeler listesinden çıkarmakta ve daha da önemlisi arkadaş çevresi‐
ni de etkileyebilmektedir. Yapılan araştırmalar, Türkiye’nin sahip oldu‐
ğu mevcut imaj sorunları arasında güvenlik sorunu (terör), trafik soru‐
nu, farklı kültür yapısına sahip olması ve satıcıların yabancı turistlere
satış yapmak için ısrarla işyerlerine davet etmeleri ve gerçek fiyatlardan
çok daha yüksek bir fiyatla satış yapmalarının bulunduğu gösterilmek‐
tedir. Her ne kadar düşük fiyat düzeyi ve konuksever halkı ve doğal
güzellikleriyle Türkiye, diğer bazı ülkelere oranla önemli bir avantaja
sahip olsa da, belirtilen olumsuzlukların en az düzeye indirilmesi konu‐
sunda hem sektör temsilcilerinin, hem de merkezi yönetimin ciddi ça‐
lışmalar yapmaları gerekmektedir (Kart 2007: 129).
SONUÇ
Ülke tanıtımı ve turizm ürününün pazarlanabilmesi açısından imaj son
derece önemli bir öğedir. Türkiye, turizm destinasyonu olarak konuk‐
severliği, zengin tarihi ve kültürel değerleri, uygun iklimi, uygun fiyat‐
ları, modern turizm tesisleri, hizmet kalitesi, alış–veriş olanakları ve
zengin mutfağı ile turistlerde iyi imaj yaratarak turistlerin memnuniye‐
tini sağlamaktadır.
Türk turizmi bu özellikleri ile “ülke imajı”na olumlu katkı yapmakta‐
dır. Yapılan araştırmalar Türkiye’ye gelmiş olan turistlerin büyük ço‐
ğunluğunun yeniden gelmeyi düşündüklerini, arkadaş ve dost çevresi‐
ne Türkiye’de tatil geçirmelerini önerdiklerini göstermektedir. Bu ne‐
denle, Türkiye turizminin ülke imajına olumlu hizmet ettiği kanısı orta‐
ya çıkmaktadır.
Türkiye için uluslararası tanıtımda yaratılan olumlu bir imajdan bek‐
lenen önemli mesele, Türkiye’ye turist ve yatırımcı getirmektir. Bunun
kadar önemli olan diğer bir husus ise turistleri memnun bir şekilde geri
göndermektir. İşte bu noktada turizm çalışanlarına, esnafa, polis gücü‐
ne ve tüm Türk halkına görev ve sorumluluklar düşmektedir. Tanıtım
etkinliklerini yurtdışına yöneltmekle yetinilmemeli, Türkiye’ye gelenle‐
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re de nasıl davranılacağı, nasıl seslenileceği ve dürüst olma konusunda
toplumun her kesimi üzerine düşen görevi öğrenmeli, yükümlülükleri‐
ni eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmelidir. Bu alanda sürekli bir
eğitim sonucunda tüm yurttaşların katılımıyla örnek bir ülke ve ulus
imajı yaratılabilir.
İnternet aracılığı ile yapılacak turizm destinasyonu ve ülke tanıtımın‐
da kullanılan yöntemlerden biri de web siteleridir. Bu konuda web site‐
leri hazırlanırken, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağ‐
lanmalı, sitelerin bilgi verici, interaktif, çekici ve teknolojinin sağladığı
yüksek standartta olması, dünyada yaygın dillerde hazırlanması, sürek‐
li güncelleştirilmesi ve gelişime açık tutulması önem taşımaktadır.
Sonuçta, Türkiye’nin imaj geliştirme ve imaj yönetme konusunda du‐
yarlı olması, dış tanıtımı planlayan ve koordine eden örgütü ile diğer
özel ve kamu kuruluşlarının belirlenen politika ve stratejiler doğrultu‐
sunda, eşgüdüm içerisinde, tutarlı çalışmaları sürekli ve artan bir bi‐
çimde yürütmeleri gerekmektedir. Türkiye’nin ülke imajının olumlu
oluşmasında, turizm tanıtımının etkin bir katkı sağladığı, modern ve
çağdaş bir Türkiye imajı yaratılmasında verimli bir rol üstlendiği belirti‐
lebilir.
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ÖZ
Turizm alanında son yıllarda klasik anlamda bilinen tatil anlayışı değişmekte ve kültürel ve çevresel
değerlere verilen önem artmaktadır. Farklı bölgelerin tanıtımında, öz değerlere sahip çıkmak ve bunları
yaşatmak eğilimi görülmektedir. Yerel ve geleneksel öğelerin bir adım daha öne çıktığı bu anlayış kapsamında, Afyonkarahisar ve civar illerin mutfak kültüründe yer etmiş olan haşhaşın otel mutfaklarındaki
kullanımı, bu çalışmanın konusu olarak belirlenmiştir. Mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan
haşhaşın ev mutfaklarından çıkarılarak otel mutfaklarında yer edinmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada mutfak çalışanlarının haşhaş ile ilgili algılamaları incelenmiştir. Çalışma, yerel yöneticilerin ve
otel yöneticilerinin dikkatini çekmesi ve yörede hizmet veren otellerin etnik bir kimlik geliştirmeleri açısından önemlidir. Bu bağlamda, SWOT analizi formatında hazırlanan anket soru formu, Afyonkarahisar,
Eskişehir, Kütahya, Burdur, Isparta ve Uşak illerinde hizmet vermekte olan 40 otele gönderilmiştir. Toplam 136 aşçı ve mutfak yöneticisi araştırma kapsamında yer almıştır. Elde edilen bulguların analizinde
t-testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Bulgular, yöredeki otel mutfaklarında haşhaş
kullanımının aşçı ve mutfak yöneticileri tarafından desteklendiğini, haşhaşın bu bağlamda güçlü kullanım değerlerine sahip bulunduğunu ve otel mutfakları için bir fırsat olarak görüldüğünü göstermiştir.
Anahtar sözcükler: Afyonkarahisar, Haşhaş, Türk Mutfağı, SWOT Analizi, Yöresel Mutfak Kültürü.
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ABSTRACT
In recent years, conventional holiday concept is changing and cultural and environmental values are
gaining ground in tourism. It has been trended to attend to core values and sustain them in various region presentations. Within the context of the concept that local and traditional values came into prominence, the subject of this study is the utilization of poppy that ingrained Afyonkarahisar and neighbouring provinces’ culinary culture in hotel cuisine. In this study, that aimed to extend poppy utilization in
hotels which is an important value in culinary culture, kitchen employee’s perceptions have been analyzed. This research is important for attracting local government and hotel management and acquiring
an ethnical status. In this context, a Swot analysis formed questionnaire delivered to 40 hotels that operate in Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Burdur, Isparta and Uşak. Aggregate amount of 136 chef
and culinary manager answered the questionnaire. Findings analyzed with t-test and One Way ANOVA
test. Findings showed that poppy utilization in hotels is supported by chefs and culinary managers, besides having consuming values and perceived as an opportunity for the hotel kitchens.
Key words: Afyonkarahisar, poppy, Turkish Cuisine, SWOT analysis, ethnical culinary culture.

GİRİŞ
Akdeniz kıyı kesimlerinde üretilen haşhaş, botanikte Papaver somniferum L.
olarak adlandırılır. Bu tür ilk olarak 1753’te Linnaeus tarafından Genera
Plantarum olarak sınıflandırılmıştır. Papaver Latince’de gelincik,
somniferum ise uyku verici, rüya gördürücü anlamına gelmektedir. Bu
sınıflandırmaya göre tarımı yapılan haşhaş, kendiliğinden yetişen ge‐
lincikgiller grubu içinde yer almaktadır (Azcan 2003). Kendi içinde çe‐
şitli türleri olan haşhaş bitkisi, kapsülü (meyvesi) ve tohumu açısından
değerlidir. Kapsüller, benzer olabileceği gibi (Monomorf) birden fazla
şekilde de (Dimorfik) olabilir. Haşhaş kapsüllerinin şekilleri yuvarlak,
elips, oval ve yumru şeklinde olabilmektedir. Kapsülün üst yüzeyi çeşi‐
dine göre düz, çizgili veya sinirlidir (nevre). Rengi ise genellikle kahve‐
rengi ve siyahtır; ancak, bazen grimsi ve yeşil türleri de görülür. To‐
humlar ise genellikle sayıca çok olmasına rağmen, bazen tek kapsülde
bir tek tohuma da rastlanmaktadır (Mihalik 1998). Ancak, uygun koşul‐
ların sağlanmasıyla alkaloid ürün elde edilebildiği için ışık, derece, su,
gıda ve biyolojik çevresel etkiler pek çok tarım ürününde olduğu gibi
haşhaş üretiminde de büyük önem taşımaktadır (Bernath ve Nemeth
1998). Bu kriterler aynı zamanda haşhaşın üretiminin gerçekleştirilebi‐
leceği habitatın da önemini göstermektedir. Doğal yaşam alanları ba‐
zında değerlendirildiğinde Güney Afrika’da (Papaver aculeatum) ve
Orta ve Güney Amerika’da (Bocconia) sadece birer çeşit haşhaşın üre‐
tildiği görülmektedir. Kuru ve sıcak iklimi seven bitkide en çok çeşit
Avrasya ve Orta Asya’da görülmektedir. Ayrıca, dağlık bölgelerde ve
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tropik dağ ormanlarında da farklı çeşitlerine rastlanmaktadır (Mihalik
1998). Bitkinin büyümesi sırasında kuvvetli rüzgarlar, aşırı güneş, eki‐
len arazinin toprak özellikleri ve çevrede yaşayan hayvan (tavşan, fare)
ve böcek türleri de haşhaş üretiminde önemli rol oynamaktadır (Kapoor
1995).
Çeşitli coğrafyalarda yetişen haşhaş, uzun yıllardan bu yana birçok
farklı amaç için kullanılmıştır. Özellikle ilaç sanayinde kullanımı bilinen
haşhaşın Türkiye’deki bir diğer kullanım alanı da mutfaklardır. Yetişti‐
rildiği bölgelerdeki yemek kültüründe sıkça görülen haşhaşın otantik
bir değer olarak ele alınması, gerek mutfak kültürünün korunması ge‐
rekse yerel değerlerin ön plana çıkarılması açısından önem taşımakta‐
dır. Bu sebeple, çalışmanın konusu, haşhaşın otel mutfaklarında kulla‐
nımı olarak belirlenmiştir. Çalışmada, belirlenen illerdeki otel mutfakla‐
rında çalışanların haşhaşı kullanma sıklıkları ve haşhaş kullanımına
ilişkin görüşleri araştırılmak istenmiştir. Bu amaçla, öncelikle alan araş‐
tırması ile haşhaş konusunda gerçekleştirilen çalışmalar incelenmiş,
daha sonra haşhaş üretiminin yoğun olduğu belirlenen illerde faaliyette
bulunan otel mutfaklarında çalışanların, haşhaş kullanımı üzerine gö‐
rüşlerini belirlemeye yönelik bir anket uygulanmıştır.
LİTERATÜRDE HAŞHAŞ VE KULLANIM ALANLARI
Haşhaşın üretiminin çok eski zamanlardan beri yapıldığı bilinmektedir.
Milattan beş bin yıl önce, Sümerler’in lisanında haşhaşın mevcudiyetine
dair deliller mevcuttur. Asuri kabartmalarında da haşhaş resimleri gö‐
rülmektedir. Bazı iddialara göre haşhaşın ana vatanı Orta Asya yani
Türkistan’dır. Homeros ise İlyada adlı eserinde haşhaşın Ön Asya’da
yetiştirildiğini belirtmiştir. Bazı araştırmacıların Avrupa Göller bölge‐
sinde haşhaş tohumları bulması ise haşhaşın bu bölgede M.Ö. 4000 yıl‐
larına dayanan bir geçmişi olduğu sonucunu akla getirmiştir. Bunların
yanı sıra, Anadoluʹda özellikle Afyonkarahisar dolaylarında Etiler dö‐
neminden kaldığı iddia edilen taş kabartma ve hatta paralarda haşhaş
resimleri bulunmaktadır. Bu eserler Afyonkarahisar müzesinde mevcut‐
tur. Şehrin ismi de bu bitkiden gelmektedir. Haşhaş bitkisinin nasıl ye‐
tiştirildiğini ilk defa tarif eden The Ophrastusʹtur (M.Ö 287–372). Afyo‐
nun ne şekilde kullanıldığını ise aynı asırlarda yaşayan Diogoras izah
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etmiştir. Tababette kullanımı, M.Ö. 123–63 senelerinde yaşamış Pontus
Hükümdarı Büyük Midridatʹın afyondan yaptığı ilaçtan bilinmektedir.
Bu ilaç 130 yıl sonra Pontus Hükümdarı Nerosʹun hekimi Andramak
tarafından geliştirilerek adına ʹTiryakʹ denilmiştir. Çok kıymetli olan bu
ilacın hükümdar ve imtiyazlı kişilerce kullanıldığı bilinmektedir. Af‐
yon, Çinʹde ise 8. asırdan sonra üretilmiş ve tütün içmek yasak oldu‐
ğundan afyon kullanılmıştır (İlisu 1973). Tarihte afyon kullanımı ile
ilgili bir diğer arkeolojik bulgu, M.Ö. V. yüzyılda yaşamış olan Minos
medeniyetine aittir. Doğu Akdeniz ve Girit’te yerleşmiş olan bu mede‐
niyetin dini törenlerinde, hastalık tedavilerinde ve günlük hayatta çeşit‐
li ürünlerde afyon bitkisini kullandıkları ortaya çıkarılmıştır (Askitopoulou,
Ramoutsaki ve Konsolaki 2002).
Afyon, haşhaş kapsüllerinden elde edilir. Henüz olgunlaşmamış haş‐
haş başlarının bıçakla çizilmesi neticesinde süte benzer beyaz, yapışkan
bir öz çıkar. Bu sıvının rengi havanın etkisi ile kısa zamanda koyulaşa‐
rak kahverengi bir hal alır ve bu maddeye afyon sakızı adı verilir. Af‐
yonun içeriğinde şeker, protein, kauçuk yağı gibi maddelerle morfin,
narkotin, kodein gibi sayıları 25`e yakın alkaloit denilen zehir mevcut‐
tur. Bu sebeple üretimi ve kullanımı ile ilgili çeşitli sınırlandırmalar ge‐
tirilmektedir.
Haşhaş, literatürde pek çok farklı alanın konusu olarak incelenmiştir.
Bunlardan en bilinenleri ziraat, kimya, bio‐mühendislik, eczacılık, far‐
makoloji, biyoloji ve adli tıptır. Türkiye’de konu ile ilgili yapılan tez
taramasında bugüne kadar haşhaş bitkisi ile ilgili gerçekleştirilmiş top‐
lam 35 çalışmanın 20’sinin ziraat ana başlığı altında ele alındığı görül‐
müştür. Bu çalışmalarda, uygun tarlalarda ve koşullarda yetiştirilmesi
ve verimliliği gibi konular esas alınmıştır. Bunu, kimya ve eczacılık‐
farmakoloji alanları izlemektedir. Özellikle, bitkinin yoğun olarak yetiş‐
tirildiği bölgelerde yerel mutfaklarda da etkili olmasına rağmen gıda
özellikleri ile ilgili sadece Atalay’ın (2004) bazı haşhaş çeşitlerinin to‐
hum ve yağ özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmasına rastlan‐
mıştır. Uluslararası literatür incelendiğinde özellikle farmakoloji ala‐
nında çalışmalara ağırlık verildiği görülmektedir. Evans (2004) afyon
kullanılan ilaçlar ile ilgili yapılan araştırmalar ve bu ilaçların kötüye
kullanımı ile ilgili yayınladığı makalede, afyonun bilinen faydalarından
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daha fazla potansiyele sahip olduğunu ve içeriği ile ilgili yeni araştır‐
malar yapılması gerektiğini belirtmiştir. Page de (2005) Evans gibi afyo‐
nun bilinen enzimlerle arasındaki fiziksel etkileşimin araştırılması ge‐
rektiğini belirterek, biyokimya alanında afyonun daha pek çok araştırma‐
ya konu olacağını vurgulamıştır.
Haşhaş ile ilgili bir diğer çalışma alanı narkotiktir. Birmanya, Afganis‐
tan, Meksika ve Kolombiya gibi izinsiz üretimin yoğun olarak gerçek‐
leştirildiği ülkelerde devlet politikalarının, askeri müdahalelerin ve
narkotik kontrollerin devamlılaştırmasına ve uluslararası önlemler a‐
lınmasına yönelik önerilerde bulunulmaktadır (Gibson ve Haseman
2003). Dünyanın en fazla haşhaş üreten ülkelerinden bir diğeri olan
Tazmanya’da ise kaçakçılığı önlemek için üretilen her haşhaşın kimya‐
sal haritasının çıkarılması ve kaçakçılık olaylarında bu haritalardan ya‐
rarlanılması önerilmiştir (Odell, Skopec ve McCluskey 2008). Uluslara‐
rası Narkotik Kontrol Kurulu (INCB) uzun yıllardır yürüttüğü çalışma‐
larında dünya üzerinde yetiştirilen bütün uyuşturucu özellikli ürünle‐
rin kontrolü için çeşitli çalışmalar yürütmekte ve uluslararası bir bilinçle
sadece kontrollü alanlarda üretim yapılmasına çalışmaktadır. Bu amaç‐
la Afrika, Kuzey, Güney ve Orta Amerika, Karayipler, Güney, Batı, Do‐
ğu ve Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya bölgelerinde çeşitli ça‐
lışmalar yürütülmektedir (International Narcotics Control Board 2006).
Türkiye’de haşhaş bitkisi ile ilgili düzenlemeler afyonun narkotik ta‐
rafından denetlenmesi sebebiyle yasalar çerçevesinde şekillenmiştir.
Türkiye’nin de dâhil olduğu 1909 tarihli Şanghay anlaşması, 1912 tarihli
Lahey Afyon Konvansiyonu, 1925–1931 Cenevre Afyon Sözleşmeleri ile
uluslararası bir kontrol sistemi kurulmuş; 1930’lu ve 1950’li yıllarda
düzenlemeler yapılmış ve 1961’de AFYONTEK sözleşmesine destek
olunmuştur. 1971 yılından itibaren ise Türkiye’de afyon üretimi kade‐
meli olarak yasaklanmıştır (Sarıkardaşoğlu 1979). Bugünkü uygulama‐
ya göre ise haşhaş ekiminin kontrolü, haşhaş kapsülü, ham afyon ve
tıbbi afyon üretimi, satın alınması, bunlardan uyuşturucu madde imala‐
tı, yurt içinde satışı ve ihracı konularında, Toprak Mahsulleri Ofisi Ge‐
nel Müdürlüğü görevlendirilmiş olup, bu görev halen söz konusu ku‐
rumca yürütülmektedir (Eken 2004). Günümüzde geçerli olan bakanlar
kurulu kararında ise 2007 yılı sonbaharından itibaren Afyonkarahisar,
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Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, Kütahya, Tokat, Uşak illeri‐
nin tamamı ile Balıkesir İlinin Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi,
Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri, Eskişehir İlinin Alpu, Beylikova,
Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar
ilçeleri, Konya İlinin Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar,
Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak
ilçeleri, Manisa İlinin Merkez, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarı‐
göl ve Selendi ilçelerinde izin belgesi karşılığında haşhaş ekimi ve çi‐
zilmemiş haşhaş kapsülü üretiminin serbest olduğu açıklanmıştır (Res‐
mî Gazete).
Genellikle tarım araştırmaları kapsamında, üretimin izin verildiği böl‐
gelerle ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. “Ankara Bolvadin Koşul‐
larında Papaver bracteatum L. Yetiştirilmesi Projesi”(ETAE 2004), “Orta
Geçit Bölgesi Haşhaş Islah Çalışmaları”, “Haşhaş Yetiştirme Tekniği
Çalışmaları” “Batı Geçiş Bölgesi Haşhaş Islah Çalışmaları”, “Afyon Yö‐
resinde Çinko Gübrelemelerinin Farklı Haşhaş Çeşitlerinde Verim ve
Bazı Verim Unsurlarına Etkisi”, “Haşhaş Tarımında Bor Uygulamaları‐
nın Verim ve Kalite Üzerine Etkisi” projeleri buna örnek olarak gösteri‐
lebilir (ETAE 2003).
Haşhaşın bir diğer kullanım alanı mutfaklardır. Besin değeri açısın‐
dan bakıldığında haşhaşın yağca zengin bir bitki olduğu görülmektedir.
Ülkemizde sıkça kullanılan sarı haşhaşta %50–55, beyaz haşhaşta %50–
54 ve mavi haşhaşta %45–49 oranında yağ bulunmaktadır. Bu yağlar
kalp ve damar sağlığı için önemli olan üç çeşit yağ asidini bünyesinde
barındırmaktadır: Zeytinyağında bulunan tek dereceli doymamış yağ
asidi (Oleik Asit), mısırözünde bulunan çok dereceli doymamış yağ
asidi (Linoleik Asit) ve az miktarda da hayvansal yağlarda bulunan
doymuş yağ asitleri bulunmaktadır. Haşhaş tohumu ayrıca güçlü bir
protein kaynağıdır ‐100 gramında 18 gram protein vardır‐ ve 533 kalo‐
riye sahiptir. Bunun yanı sıra, haşhaş tohumu yüksek oranda kalsiyum
içermektedir (100 gramındaki kalsiyum yaklaşık 5 bardak sütteki kalsi‐
yuma denktir). Demir, çinko ve magnezyum gibi minerallerden de zen‐
gin olan haşhaş adeta bir enerji deposudur (Small 1997; Aynacı 2000).
Bunların yanı sıra, yağı çıkarıldıktan sonra elde edilen küspe, güçlü bir
besleyici yemdir. Presleme ile elde edilen küspede %30–38 protein ve
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%8 yağ bulunmaktadır (TKİB 2005). Bütün değerler incelendiğinde,
haşhaş tohumunda %10,05 su, 37,25 ham protein, %8,11 ham yağ, %5,32
pentozan, %14,38 azotsuz öz madde, %12,35 ham selüloz ve %13,49 kül
(madeni maddeler) bulunduğu görülmektedir (İncekara 1949). Bu de‐
ğerler, özellikle süt hayvanlarının beslenmesinde önem arz etmektedir.
Hatta Afyonkarahisar ve civarında üretilen kaymakların güzel tadı ve
lezzeti haşhaş küspesinin kullanımıyla ilişkilendirilmektedir. Haşhaş
tohumlarının pastacılık ve gıda sanayinde kullanımı ülkemizde sadece
bazı yörelerinde görülürken, dış ülke mutfaklarında özellikle pastacılık
alanında sıkça kullanıldığı bilinmektedir (Erdurmuş ve Öneş 1990).
HAŞHAŞIN TÜRK MUTFAĞINDAKİ YERİ
Anadolu’da haşhaş bitkisinin ilaç sanayinde kullanılmasının yanı sıra
yiyecek maddesi olarak da geniş ölçüde kullanıldığı görülmektedir.
Haşhaş bitkisinin yaprakları garnitür veya ‐doğranıp üzerine sirke ve
zeytinyağı dökülerek‐ salata olarak yenmektedir. Haşhaş tohumları diri,
sürtülmüş ve haşhaş yağı olarak değerlendirilmektedir. Anadolu’nun
pek çok yerinde ekmek, çörek vb. üzerine serpilmekte ve ayrıca dolma
ve helva gibi yiyeceklerin yapımında kullanılmaktadır. Anadolu mutfa‐
ğında üretimi yapılan bölgelerde, uzun yıllardan bu yana sıkça tercih
edildiği görülmektedir (Halıcı 1988).

Tablo 1. Belirlenen İllerde Haşhaş Ekim Alanları (dekar)

İller
Afyonkarahisar

Yıllara Göre Dağılım
2004

2005

2006

2007

68.120

56.470

108.513

45.094

Eskişehir

7.550

6.980

15.147

10.680

Isparta

7.150

5.570

12.139

3.674

Burdur

22.430

20.690

39.266

10.533

Uşak

35.270

16.660

29.632

34.601

Kütahya

13.610

8.410

12.406

11.403

303.430

253.350

420.238

246.032

Türkiye Geneli
Kaynak: www.tuik.gov.tr
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Bakanlar Kurulu tarafından en son belirlenen iller dikkate alındığında
toplam 13 ilin büyük kısmının İç Ege Bölümünde ve civarında yoğun‐
laştığı görülmektedir. Geçmiş yılların da incelenmesiyle özellikle, haş‐
haş bitkisinin üretim alanları dikkate alındığında Afyonkarahisar’ın
büyük bir üstünlüğe sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, illerin Tarım
Bakanlığı tarafından yayınlanan son master planları incelendiğinde
Afyonkarahisar ve civar illerdeki ekim alanlarının fazlalığı da dikkati
çekmektedir (Tablo–1). Haşhaşın yetiştirildiği yörelerde mutfak malze‐
mesi olarak kullanımı ise haşhaşın mutfak kültürüne etkisini göster‐
mektedir. Bu durum, özellikle Afyonkarahisar ve civar iller olan Eski‐
şehir, Kütahya, Burdur, Uşak ve Isparta’da kendini göstermektedir.
Haşhaş bitkisinin uzun yıllardan beri yerel halkın yaşamında yarışma‐
lar, reçeteler, kullanım alanları ve meşhur lezzetleri olarak yer ettiği de
görülmektedir (Nasrattınoğlu 1982; Halıcı ve Tanyeri 1995; Baysal 2002;
Kazan 2003; Sarı 2003). Burdur’da haşhaş helvası, Kütahya’da gözleme,
tosunum ve lokul, Afyonkarahisar’da haşhaşlı börek, haşhaş salatası ve
Eskişehir’de haşhaşlı dolma gibi yemekler yerel mutfaklarda öne çıkan
ürünlerdir. Yapılan ön taramalar, mutfaklarda genellikle hamur işlerin‐
de ve tatlılarda kullanılan haşhaşın, özellikle Afyonkarahisar çevresinde
salatalarda da denendiğini göstermiştir. Haşhaşla ilgili yemekler, özel‐
liklerine göre üç başlık altında toplanmaktadır (Asımgil ve Şahin 2004);
1. Hamur İşleri: Haşhaşlı simit, haşhaşlı poğaça, patatesli haşhaşlı ma‐
karna, haşhaşlı çörek, haşhaşlı tava ekmeği, haşhaşlı otlu ekmek, haş‐
haşlı rulo böreği, zeytinli haşhaşlı çörek, haşhaşlı ekmek, haşhaşlı dilim‐
ler, haşhaşlı dolma ve haşhaşlı kanepe.
2. Tatlılar: Haşhaşlı yoncagül, haşhaşlı kakaolu şekerpare, haşhaşlı tat‐
lı, kaymaklı yüzyıllık tatlı, haşhaşlı muffin, haşhaşlı limonlu kek, haş‐
haşlı kurabiye, tahinli‐ haşhaşlı topkek, haşhaşlı kek (İtalya), kirazlı
haşhaşlı pasta, haşhaşlı mini strudel ve haşhaşlı armutlu turta.
3. Salatalar: Haşhaş salatası, karışık haşhaş salatası.
Türkiye’de pek çok farklı çeşidi yetiştirilen haşhaş bitkisi Afyonkarahisar
başta olmak üzere civar illerdeki yerel mutfaklarda ve evsel tüketimlerde
sıkça kullanılmaktadır. Endüstriyel mutfaklardaki ve turistik mönülerdeki
kullanımının ise sınırlı bir çerçevede olduğu varsayılmaktadır. Bu ko‐
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nunun belirlenmesi amacıyla planlanan bu çalışmada, haşhaşın endüst‐
riyel Türk mutfağında kullanımı ile ilgili bazı bulgulara ulaşılması he‐
deflenmiştir.
ARAŞTIRMA
Araştırma, haşhaşın Afyonkarahisar ve civar illerdeki işletmelerde mut‐
fak malzemesi olarak ne ölçüde kullanıldığının ve otel mutfak yetkilile‐
rinin haşhaş kullanımı ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlarıyla
yürütülmüştü. Haşhaşın, ev mutfakları evsafındaki bir malzeme olmak‐
tan çıkartılarak otel mutfaklarında kullanımının önerilmesi de yine bu
araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. Bu sayede, yerelleşme
ve etnik yaklaşımların etkili olduğu mutfak kültürünün öneminin altı
bir kez daha çizilerek, yöredeki yetkililerin dikkatini çekmesi beklen‐
mektedir.
Çalışma, günümüzde her geçen gün artan kültür turizmi kapsamında
temel bir öğe olan mutfak ve yemek kültürüne ait unsurların otel mut‐
faklarında kullanımına dikkat çekmesi açsından önemlidir. Bunun yanı
sıra, otel mutfaklarında haşhaş kullanımına yönelik aşçıların ve mutfak
yöneticilerinin konu ile ilgili genel görüşlerinin alınmasıyla, otel mut‐
faklarında haşhaş kullanımı ile ilgili kolaylıkların, çekincelerin ve dü‐
şüncelerin ortaya konması açısından da dikkat çekicidir. Bu yolla, olası
problemler ve olumsuz görüşlere karşı tedbirlerin alınması ve sorunla‐
rın ortadan kaldırılması mümkün olacaktır. Makro anlamda ise yerel
ürünlerin kullanılmasıyla geleneksel mutfaklarda kullanılan bir ürüne
sahip çıkılması ve geleneksel kültür unsurlarının turizme taşınması ko‐
nusunda örnek oluşturması açısından önemlidir.
METODOLOJİ
Bu çalışma, haşhaşın en fazla üretildiği Afyonkarahisar ve civar illeri
olan Kütahya, Uşak, Burdur, Isparta ve Eskişehir kapsamında yürütül‐
müştür. Toplam altı il bazında yapılan araştırmada veri toplama aracı
olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket soru formu, haşhaşın kulla‐
nımındaki fırsatlar, güçlü taraflar, zayıflıklar ve tehditlerin belirlene‐
bilmesi için SWOT analizi faktörleri düzeninde hazırlanmıştır. Bu amaç‐
la, daha önce farklı bir ürün bazında gerçekleştirilen Hösükoğlu’nun
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(2005) çalışmasından yararlanılmış ve haşhaş kullanımı ile ilgili oluştu‐
rulan SWOT analizi ile ilgili algılamaların belirlenmesine çalışılmıştır.
Hazırlanan anket soru formu, dört bölüm başlığı ve toplam 45 öner‐
meden oluşmaktadır. Katılımcılardan, görüşlerini Beşli Likert Ölçeği
üzerindeki 1’den (Hiç Katılmıyorum) 5’e (Tamamen Katılıyorum) kadar
olan ölçek üzerinde işaretleyerek belirtmeleri istenmiştir. Anketin uygu‐
lanacağı oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri ve bazı otel rehberi
hizmeti sunan arama motorları taranarak belirlenmiştir. Ayrıca, kayıt‐
larda olmayan oteller için illerde yaşayan yerel halktan bilgi alınmıştır.
Daha sonra, bu oteller arasında yiyecek‐içecek hizmeti veren oteller
tespit edilmiş ve evreni oluşturan bu otellerin tamamında anketin uygu‐
lanmasına karar verilmiştir. Buna göre, belirlenen bölgede anketin uy‐
gulanabileceği 40 otel tespit edilmiştir.
Anket formu ile ilgili olarak ön araştırma 22–29 Mart 2008 Mart tarih‐
leri arasında Eskişehir’de bulunan ve yemek hizmeti veren 8 otel işlet‐
mesindeki 35 aşçı ve mutfak yöneticisi ile gerçekleştirilmiştir. Buradan
elde edilen sonuçlar üzerinden anket formunun güvenirlik analizi so‐
nucu ,67 olarak hesaplanmıştır. Güvenirliği kabul edilen anket, belir‐
lenmiş olan diğer illerdeki otellere de gönderilmiştir. Otellere önce tele‐
fon edilerek bilgi verilmiş, anketi yapmayı kabul eden otellere daha
sonra posta yoluyla anketler gönderilmiş ve telefonla postaların ulaşıp
ulaşmadığı kontrol edilmiştir. Anketin yürütüldüğü 22 Mart–15 Mayıs
2008 tarihleri arasında geri dönen anket sayısı 136’ya ve katılan otel
sayısı 28’e ulaşmıştır. Bu sayı, belirlenmiş illerdeki otel sayısının %
70’ini temsil etmektedir. Ayrıca, 136 denek sayısı, hazırlanan anketteki
madde sayısının üç katı örneklem büyüklüğüne ulaşıldığı için toplanan
anket sayısı yeterli bulunmuştur (Kline 1994).
Bütün veriler programa yüklendikten sonra yeniden güvenirlik anali‐
zi uygulanmış ve ,79 sonucuna ulaşılmıştır. Yeterli kabul edilen bu de‐
ğerden sonra geçerlilik analizi uygulanmıştır. Geçerlilik analizinde an‐
lamlılık değeri ,000, Kaiser‐Meyer‐Olkin (KMO) değeri ,64 olarak tespit
edilmiş ve bağımsız değişken grubunu %71 açıkladığı belirlenmiştir.
Faktörler teker teker ve olumlu‐olumsuz olması durumuna göre ele
alındığında olumlu yönlerde (fırsatlar ve güçlü yanları) anlamlılık de‐
ğeri ,000, KMO değeri ,75 olarak belirlenmiş ve bağımsız değişken gru‐
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bunu %66 açıkladığı görülmüştür. Olumsuz yönlerde (tehditler ve zayıf
yanları) de anlamlılık değeri ,000, KMO değeri ,63 olarak belirlenmiş ve
bağımsız değişken grubunu %67 açıkladığı tespit edilmiştir.
Demografik bilgiler kapsamında; otel aşçıları ve mutfak yöneticilerinin
çalıştığı otelin statüsü, görevi, cinsiyeti, eğitim durumu, iş deneyimi ve
çalıştığı şehir kriterleri ele alınmıştır. Demografik özelliklerle ilgili de‐
ğerlere Tablo 2’de yer verilmiştir.
Elde edilen verilere göre en fazla yanıtın verildiği şehir %55,9 ile
Afyonkarahisar, otel statüsü olarak %62,5 ile beş yıldızlı otellerdir. Bu
durum, büyük otellerin aşçı kadrolarının sayıca fazla olmasıyla açıkla‐
nabilir. Afyonkarahisar ilinin diğer illerden fark edilir oranda yüksek
çıkması Afyonkarahisar’ın termal çekiciliği ve buna bağlı olarak şehir‐
deki otel sayının fazlalığına bağlanabilir.
Araştırmaya katılan mutfak yöneticileri %5,9 oranında hesaplanmış‐
tır. Bu sayısal azlık, yönetici kadrosunun her otelde bir tane olması ve
büyük işletmelerde bulunması ile açıklanabilir. Cinsiyet dağılımlarına
bakıldığında erkeklerin %64,7; kadınların ise %35,5 oranında dağıldığı
görülmektedir. Bu oran son yıllarda gerçekleştirilen konaklama işletme‐
lerinin demografik özellikleri ile örtüşmektedir (Ural 2007). Bu oran,
yöre itibariyle mutfakta çalışan kadın sayısını temsil etmesi bakımından
iyi bir göstergedir. Eğitim durumu dağılımında en yüksek değer %39 ile
lise mezunlarına aittir. Bunu %28,7 ile ilkokul mezunları ve %19,9 ile
ortaokul mezunları izlemektedir. İş deneyimi ile ilgili dağılım ise birbi‐
rine oldukça yakın değerlerde çıkmıştır. %27,9 ile 10–15 yıl arası çalışan‐
lar en büyük orana sahipken, 5–10 yıl arası çalışan oranı %27,2, 1‐5 yıl
arası çalışan oranı ise %22,8’dir.
Araştırmada ikinci olarak, katılımcılara haşhaşı mutfakta kullanılıp
kullanılmadığı sorulmuş, yanıtı evet olanlara hangi yemek çeşitlerinde
ve ne derecede kullanıldığı sorusu yöneltilmiştir. Buna göre, katılımcı‐
ların %36’sı bazen kullanıyorum, %21,3’ü nadiren kullanıyorum, 16,9’u hiç
kullanmıyorum, 16,2’si her zaman kullanıyorum, %9,9’u ise sık sık kullanıyo‐
rum, yanıtını vermişlerdir (Tablo 3). Yanıtı hayır olanlar ise katılımcıla‐
rın %16,9’unu oluşturmaktadır.
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Tablo 2. Örneklemin Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler

Çalışılan
Şehir

Otelin statüsü

n

Demografik Özellikler

n

%

Afyonkarahisar

76

55,9

1 yıldan az

3

2,2

Eskişehir

35

27,5

1-5 yıl

31

22,8

Kütahya

10

7,4

6-10 yıl

37

27,2

İş Deneyimi

Burdur

8

5,1

11-15 yıl

38

27,9

Uşak

6

4,4

16-20 yıl

18

13,2

Isparta

2

1,5

20 yıldan
fazla

9

6,6

5

85

62,5

İlkokul

39

28,7

4

36

26,5

Ortaokul

27

19,9

3

10

7,4

Lise

53

39,0

2

4

2,2

Ön lisans

11

8,1

1

2

1,5

Lisans

6

4,4

12
8

94,1

Kadın

48

35,3

8

5,9

Erkek

88

64,7

13
6

100

136

100

Aşçı
Görev

%

Mutfak
yöneticisi

Toplam

Eğitim

Cinsiyet

Toplam

Tablo 3. Otel Mutfaklarında Yemeklere Göre Haşhaş Kullanım Sıklığı

Salata

Çorba

Sebze Yemeği

Hamur İşi
(Ekmek vb.)

Katkı /Süsleme
Malzemesi

%93,4

%100

%100

% 16,9

% 59,6

Nadiren
Kullanıyorum

%2,2

-

-

% 7,4

% 6,6

Bazen
Kullanıyorum

%3,7

-

-

% 23,5

% 14,7

Sık Sık
Kullanıyorum

%0,7

-

-

% 11,8

% 8,1

Her Zaman
Kullanıyorum

-

-

-

% 40,4

% 11,0

Kesinlikle
Kullanmıyorum

Haşhaş, otel mutfaklarında; salata, hamur işi ve katkı/süsleme mal‐
zemesi farklı amaçlarla kullanılmaktadır (Tablo 3). En fazla kullanım %
83,1 ile hamur işi ürünlerde görülürken, bunu % 40,4 ile katkı ve süsle‐
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me malzemesi olarak kullanım ve %6,6 ile salatalarda kullanması takip
etmektedir. Çorba ve sebze yemeği olarak kullanımına ise rastlanma‐
mıştır. Ancak, bu çalışma kapsamında yapılan görüşmelerde çorba ve
sebze yemeklerinde ana malzeme olarak kullanılmamasına rağmen bu
yemek gruplarında baharat olarak kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır.
Araştırmanın bir diğer önemli amacı ise haşhaşın kullanım ile ilgili
görüşlerin belirlenmesidir. Bu amaçla, katılımcıların SWOT analizi üze‐
rinde verilen önermelere katılma dereceleri belirlenmiştir. Hazırlanan
önerme ve sonuçları Tablo 4’te gösterilmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların Haşhaşın Kullanımı İle İlgili Algılamaları

Frekans*

Önermeler

Ort. Ss.

5

4

3

2

1

Yemek malzemesi olarak kullanım imkanı çok

34

40

27

31

3

3,52

1,16

Yardımcı madde olarak kullanılabiliyor

38

46

30

19

3

3,71

1,08

Müşteriler doğal ve sağlıklı ürünleri tercih ediyor

64

43

23

5

1

4,20

0,90

Haşhaş organik tarımda üretilebiliyor

40

37

47

6

6

3,72

1,07

Mutfaklarda yöresel ürünlere ağırlık veriliyor

41

45

22

21

7

3,67

1,20

Doğa ve iklim açısından daha fazla üretim potansiyeli var

37

51

33

10

5

3,77

1,04

Farklı hamur işlerinde zengin kullanım imkanlarına sahip

71

51

10

4

-

4,38

0,75

Damak tadına uygun bir ürün

42

53

28

10

3

3,88

1,00

Üretim TMO kontrolünde, bilinçli yapılıyor

51

26

44

12

3

3,80

1,10

Fırsatların Ortalaması

3,85 0,64

Bölgedeki oteller ürünü kullanıyor

51

50

20

13

2

3,99

1,02

Doğal bir ürün

56

51

26

3

-

4,17

0,81

Doyurucu bir ürün

41

43

28

19

4

3,72

1,12

Raf ömrü (kullanım ömrü) uzun

40

61

25

9

1

3,95

0,90

Haşhaşlı yemekler kolay hazırlanabiliyor

24

47

40

22

3

3,49

1,03
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Yerli bir ürün

54

49

17

11

5

4,00

1,08

Ürün bölgede kolay bulunuyor

59

54

16

6

1

4,20

0,87

Üretim potansiyeli yeterli

28

48

50

8

2

3,67

0,91

Yemek çeşidi çok

22

39

42

30

3

3,34

1,06

Mutfaklarda kullanım çok eskiye dayanıyor

57

42

28

7

2

4,06

0,98

Mutfak kullanımında gelişime açık

52

49

33

1

-

4,12

0,80

Alternatif bir ürün

33

61

33

7

2

3,85

0,89

Mutfaklarda değişik lezzetler sağlıyor

40

66

25

5

-

4,03

0,79

Güçlü Yanların Ortalaması

3,89 0,52

Denetimler ve sınırlandırmalar çok sıkı

6

8

24

47

51

2,05

1,09

Fiyatı sürekli artıyor

1

16

60

28

31

2,47

0,99

Ürünün paketlenmesi ve sunumu yetersiz

2

24

42

47

21

2,55

1,00

Yeni nesil farklı gıdalara yöneliyor

4

8

19

50

55

1,94

1,02

Ürün diğer yörelerde bilinmiyor

1

21

36

42

35

2,34

1,05

Her bölgede kolay bulunan bir ürün değil

2

9

34

54

34

2,18

0,94

Uyuşturucu amacıyla kullanımı biliniyor

3

5

15

41

71

1,72

0,95

Yerli müşteri talep etmiyor

5

46

38

35

12

2,97

1,05

Yabancı müşteri talep etmiyor

2

31

44

33

26

2,63

1,08

Tehditlerin Ortalaması

2,32 0,51

Aşçılar haşhaş kullanımında isteksiz

7

35

32

27

35

2,64

1,25

Yemek sayısı yetersiz

1

31

35

56

13

2,63

0,96

Haşhaşlı yemekler fazla tanınmıyor

3

23

26

54

30

2,37

1,07

Yörede haşhaş bir mutfak markası değil

2

29

29

51

34

2,51

1,06

Haşhaş ucuz bir ürün değil

3

35

47

35

14

2,83

1,00

Yöresel, genele fazla yayılmamış bir ürün

-

27

35

54

17

2,54

0,95

Besin değeri çok yüksek değil

1

40

59

30

4

3,02

0,82
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Sadece hamur işleri için uygun

4

18

15

53

46

2,12

1,11

Haşhaşlı yemeklerle ilgili araştırma çalışmaları az

-

9

26

52

48

1,97

0,90

Yöresel tat olarak tanıtımında ortak hareket edilemiyor

1

6

33

50

46

2,01

0,91

Mutfaklarda ikame edilebilir bir ürün

2

12

49

54

18

2,45

0,88

Her yemek türü için haşhaşlı tarif bulunmuyor (çorba vb.)

4

15

28

49

40

2,22

1,07

Haşhaşlı yemeklerin hazırlanması uzun sürüyor

6

32

42

34

22

2,75

1,12

Zayıf Yanların Ortalaması

2,46 0,53

* 5‐Tamamen Katılıyorum, 4‐ Katılıyorum, 3‐ Kararsızım, 2‐ Katılmıyorum, 1‐ Hiç Katılmıyorum

Tabloda dört temel faktörle ilgili ifade sıklığı, ortalama ve standart
sapmalara yer verilmiştir. Tehditler ve zayıf yanları, haşhaş ile ilgili
olumsuz ifadeler içerdiği için yeniden kodlanarak tabloya yerleştiril‐
miştir. Bu sayede, ortalamalar bazında karşılaştırma yapıldığında olum‐
lu ve olumsuz ifadelere göre çıkarımlarda bulunmak mümkün olacak‐
tır. Tabloda olumlu ifadeler olarak görülen fırsatlar (3,85) ve güçlü yan‐
larının (3,89) genel ortalaması 3,87’dir. Olumsuz ifadeleri oluşturan
tehditlerde (2,32) ve zayıf yanlarda (2,46) bu oran 2,39’dur. Standart
sapmaları açısından ise her iki grubun da yaklaşık 1,00 seviyelerinde
olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, haşhaş kullanımı ile ilgili görüşlerin
genel olarak olumlu olduğunu söylemek mümkündür.
Katılımcıların demografik özellikleri ile mutfaklarda haşhaş kullanı‐
mını algılamaları arasında bir fark olup olmadığını sınamada kullanıla‐
cak analiz tekniklerini belirlemek için verilerin dağılımına ve veri sayı‐
sına bakılmıştır. Yapılan Shapiro‐Wilk W testinde bütün p değerleri
,05’den küçük çıktığı için normal dağılım kabul edilmiştir. Bu aşamada
iki değişkenli verilere t‐testi ve ikiden fazla değişkenli verilere tek yönlü
varyans analizi uygulanmasına karar verilmiştir.
T‐testinde öncelikle bağımsız gruplarda varyansların eşitliğini anla‐
mak için Levene testine bakılmış, önem derecelerine göre 2‐yönlü an‐
lamlılık değerleri dikkate alınmıştır. Levene testi sonucunda anlamlılık
değerlerinin tamamı ,05’den büyük olduğu için varyansların eşit olması
durumundaki değerler yorumlanmıştır (Özdamar 2004). Katılımcıların
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görevleri ile fırsatlar (p=,788), güçlü yanlar (p=,842), tehditler (p=,931) ve
zayıf yanlar (p=,236) arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Aynı
faktörlerin cinsiyet ile ilişkisine bakıldığında yine fırsatlar (p=,725), güç‐
lü yanlar (p=,077), tehditler (p=,546) ve zayıf yanlar (p=,628) arasında
anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Bu sebeple, bu kriterlerle ilgili so‐
nuçlara Tablo. 5’de yer verilmemiştir.

Tablo 5. Haşhaş Kullanımı İle İlgili Sonuçlar

Homo
jenite

F

p*

İşletmelerin bulunduğu şehir ile fırsatları algılamaları arasında fark

,091

5,257

,000

İşletmelerin bulunduğu şehir ile güçlü yanları algılamaları arasında fark

,002

5,176

,000

İşletmelerin bulunduğu şehir ile tehditleri algılamaları arasında fark

,229

2,455

,037

İşletmelerin bulunduğu şehir ile zayıf yanları algılamaları arasında fark

,031

3,384

,007

İşletmelerin yıldız statüsü ile fırsatları algılamaları arasında fark

,210

7,372

,000

İşletmelerin yıldız statüsü ile güçlü yanları algılamaları arasında fark

,471

6,586

,000

İşletmelerin yıldız statüsü ile tehditleri algılamaları arasında fark

,875

5,710

,000

İşletmelerin yıldız statüsü ile zayıf yanları algılamaları arasında fark

,350

5,164

,001

Katılımcıların eğitim durumları ile fırsatları algılamaları arasında fark

,000

5,167

,001

Katılımcıların eğitim durumları ile güçlü yanları algılamaları arasında fark

,129

3,955

,005

Katılımcıların eğitim durumları ile tehditleri algılamaları arasında fark

,182

2,541

,043

Şehir

Statü

Eğitim

* p< 0.05 olan değere yer verilmiştir.

Tek yönlü varyans analizinde öncelikle homojenite testine bakılmış,
sonuçlara göre Sheffe veya Tamhane’s T2 testleri değerlendirilmiştir
(Yazıcıoğlu ve Erdoğan 2004). Önem dereceleri incelendiğinde ,05’den
küçük olduğu için çalışılan şehir değişkeni ile, fırsatlar (,000), güçlü
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yanlar (,000), tehditler (,029) ve zayıf yanlar (,007) arasında anlamlı bir
farklılığının olduğu görülmektedir. Çalışılan otelin statüsü ile bu dört
faktör arasındaki test sonuçları da anlamlı sonuç vermiştir (Fırsat‐
lar=,000; Güçlü Yanlar=,000; Tehditler=,000; Zayıf Yanlar=,001). Katılım‐
cıların eğitim durumu ile fırsatlar (,001) ve güçlü yanlar (,005) arasında
anlamlı bir farklılık varken, zayıflıklar arasında bir fark tespit edilme‐
miştir (,469). İş deneyimi açısından da yine gruplar arası anlamlı bir
fark bulunmadığı saptanmıştır (Fırsatlar=,395; Güçlü Yanlar=,057; Teh‐
ditler=,470; Zayıf Yanlar=,299).
Anlamlı gruplar arasındaki ilişkide hangi grubun diğerlerinden farklı
olduğunu anlamak için Post Hoc testi uygulanarak çoklu karşılaştırma
sonuçları incelenmiştir. Buna göre, fırsatlar ve güçlü yanlarla ilgili algı‐
lamalarda Afyon ve Eskişehir diğer şehirlere göre daha olumlu algıla‐
maya sahiptir (,001). Çalışılan otel statüsü bağlamında fırsatlar, güçlü
yanlar, tehditler ve zayıf yanlarla ilgili algılamalarda üç, dört ve beş
yıldızlı otellerin, bir yıldızlı otellere göre daha yüksek olumlu görüşlere
sahip oldukları görülmüştür. Dolayısıyla, üç, dört ve beş yıldızlı otel‐
lerdeki katılımcıların, bir yıldızlı otellerdekilere göre haşhaş kullanımını
daha kuvvetle savundukları ve destekledikleri söylenebilir. Olumsuz
ifadeleri temsil eden tehditler ve zayıflıklarda üç, dört ve beş yıldızlı
otellerdeki algılamalar, bir yıldızlı otellerden daha yüksek çıkmıştır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, otelin statüsü ile katılımcıların haş‐
haşın kullanımı ile ilgili olumlu görüşleri arasında doğrusal bir ilişki
olduğu söylenebilir.
Katılımcıların eğitimi açısından fırsatlar ve tehditler gruplarında her‐
hangi bir farklılaşma görülmezken; güçlü yanlarla ilgili algılamalarda
ortaokul (,011) ve lise mezunlarının (0,27) ön lisans mezunlarından da‐
ha yüksek değerde olumlu algılamalara sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Katılımcıların iş deneyimi ile belirtilen faktörlere ait algılamalarda ise
anlamlı bir fark görülmemiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Haşhaş, uzun yılardan beri çeşitli uygarlıklar tarafından ve farklı amaç‐
larla kullanılmış olan bir bitkidir. Günümüzde bilinen en genel kulla‐
nım alanları farmakoloji, boya sanayi ve gıda sektörüdür. Gıda sektö‐
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ründe kullanımı, genellikle yağ ve küspe olarak gerçekleştirilmektedir.
Bunun yanı sıra, haşhaş ekiminin yapıldığı yörelerde hane mutfakların‐
da da kullanılmakta olan bir malzeme olduğu bilinmektedir. Bölgelerin
kültürel tanıtımlarında, mutfak kültürü kapsamında sıkça bahsedilen
haşhaşlı yemekler, yörelerin kişiliğini oluşturmuş öğeler arasındadır.
Araştırmada bu konuyu temel alarak yerel değerleri korumak adına
bölgenin kültürel değerlerinden biri olan haşhaşın bölgede bulunan otel
mutfaklarında kullanımı incelenmek istenmiştir.
Araştırmada, öncelikli olarak haşhaş ekiminin gerçekleştirildiği iller
belirlenerek, en fazla üretimin gerçekleştirildiği ve mutfak kültüründe
haşhaşlı yemeklerinin bilindiği iller olan Afyonkarahisar, Eskişehir,
Uşak, Burdur, Isparta ve Kütahya çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çeşit‐
li kaynakların taranmasıyla bu illerde yiyecek‐içecek hizmeti sunmakta
olan otel sayısının 40 olduğu tespit edilmiş ve haşhaş kullanımı ile ilgili
algıları ölçmek üzere SWOT analizi formatında soru formu geliştirilmiş‐
tir. Öncelikli olarak Eskişehir’de bir pilot çalışma yapılarak anket soru
formunun geçerliği ve güvenirliği test edilmiştir. Elde edilen değerler
yeterlilik sınırları içinde olduğundan anketlerin uygulanması için belir‐
lenen şehirlere dağıtımı yapılmıştır. Toplam 28 otelden 136 aşçı ve mut‐
fak yöneticisi araştırmaya katılmıştır.
Araştırma sonucunda, katılımcıların ağırlıklı olarak Afyonkarahisar
ilinde (%55,9) ve beş yıldızlı otellerde (62,5) çalışmakta olduğu belir‐
lenmiştir. Cinsiyet dağılımlarında erkek çalışanların oranı (% 64,7) yük‐
sek çıkarken kadın çalışanların da (%35,3) önemli bir orana sahip oldu‐
ğu görülmüştür. Ayrıca, lise mezunlarının (%39) fazlalığı da yine de‐
mografik özellikler bazında dikkat çeken bir başka husustur.
Otellerde haşhaşın mutfakta kullanımı ile ilgili sorunun değerlendi‐
rilmesi sonucunda sürekli kullanım ve genel kullanım anlamında bü‐
yük farkla hamur işlerinin önde olduğu görülmüştür. Bunu, katkı ve
süsleme malzemesi olarak kullanım ve salata takip etmektedir. Çorba
ve sebze yemeğinde kullanımına ise rastlanmamıştır.
Katılımcıların demografik özellikleriyle haşhaşın kullanımına yönelik
görüşlerinin belirlenmesi ile ilgili sonuçlar, görev ve cinsiyet değişken‐
leri temelinde haşhaşın kullanımı ile ilgili aşçı ve mutfak yöneticilerinin
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görüşlerinde herhangi bir farklılaşma olmadığına işaret etmektedir. Bir
diğer deyişle, katılımcıların görevi ve cinsiyeti ile önermelere verdiği
cevaplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Şehir, eğitim ve otel sta‐
tüsü kriterlerinde ise haşhaşın kullanımıyla (fırsatlar, tehditler, güçlü
yanlar ve zayıf yanlar) ilgili olarak farklı algılamalar olduğu görülmüş‐
tür. Bu farklılık, görüşlerin şehir kriterinde Afyonkarahisar’ın Eskişehir
ve Burdur’a göre daha olumlu görüşlerle temsil edilmesinden kaynak‐
lanmaktadır. Araştırma bulguları ayrıca, statü açısından üç, dört ve beş
yıldızlı otel çalışanlarının bir yıldızlı otellere göre haşhaş kullanımı ile
ilgili daha fazla olumlu görüşe sahip olduklarını ortaya koymaktadır.
Çarpıcı bir diğer sonuç ise, ortaokul ve lise eğitimi almış katılımcıların
ön lisans eğitimi almış katılımcılara göre haşhaşın kullanımı ile ilgili
olarak daha olumlu görüşe sahip olmalarıdır.
Gerçekleştirilen bu araştırmanın genel sonucu, Afyonkarahisar ve ci‐
var illerdeki otel mutfaklarında çalışan aşçılar ve mutfak yöneticilerinin
yöresel mutfak kültüründe yer edinmiş olan haşhaşın, otellerdeki ye‐
mek listelerinde daha fazla kullanımına yönelik olumlu görüşlere sahip
oldukları ve bu fikri destekledikleri yolundadır. Ancak, bu olumlu gö‐
rüşlere karşın işletmelerde hala konuya yeterince ilgi gösterilmediği
görülmektedir. Bu durum, otel mutfaklarında etnik değerlere sahip çı‐
kılması konusunda ortak bir bilincin oluşmamış olması ile açıklanabilir.
Yerelleşme akımı ile birlikte otantik değerlerin sahiplenilmesi için görüş
farklılıkları olmadan tüm otel mutfaklarının haşhaşı sahiplenmesi ge‐
rekmektedir. Bu bağlamda, kapsama alınan illerdeki otel mutfaklarında
tüm öğünlerde ve daha farklı yemek türlerinde haşhaş kullanımının
yaygınlaştırılması ve bölgedeki otellerin mönülerde farklı bir lezzet
olarak haşhaşlı yemeklere daha fazla yer verilmesi önerilebilir.
Turizm dünyasında sürdürülebilir turizme verilen önemin artmasıyla,
bölgesel kalkınma ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışma‐
ların sayısında da artışlar olmuştur. Turistik ürünler ile ilgili beklentiler
farklı bir boyuta taşınmakta, otantik yerelleşmeyi destekleyen ve otan‐
tik değerlere sahip çıkan (minimalist) görüşler yaygınlaşmaktadır. Bu‐
nun bir uzantısı olarak, bölgeler kendi öz değerlerine sahip çıkmalı ve
kültürlerini işletmelerde yaşatarak beklentileri karşılama yollarını tercih
etmelidir. Türk mutfağının önemli zenginliklerinden olan yöresel tatla‐
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rın otel mutfaklarında kullanımının “olursa iyi olur” noktasından alına‐
rak bizzat hayatın ve uygulamanın içine koyulması, ülke ve bölge eko‐
nomisi kadar, Türk mutfağının çeşitliliğini ortaya koyması açısından da
önemlidir. Bu nedenle, benzer çalışmaların farklı bölgelerde kültürel bir
değere dönüşmüş farklı ürünler için yapılması önerilebilir. Bu sayede,
bölgedeki otellerin yiyecek hizmetleriyle ilgili yerel değerleri ön plana
çıkaran bir kimlik oluşturulması mümkün olacaktır.
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İzmir İli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek
Liselerinde Öğrencilerin Beceri Eğitimleri
Algılamaları
Perceptions of High School Students about Internships: A Survey for Anatolian
Tourism and Hotel Vocational High School Students in the District of Izmir, Turkey

Özkan TÜTÜNCÜ 1
Makbule TAŞKIN 2
ÖZ
Turizmde rekabet edebilmek nitelikli insan gücü ile mümkündür. Bu da kaliteli turizm eğitim ve öğretimiyle gerçekleştirilebilir. Türkiye'de Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri, ülkedeki turizm eğitim
sistemi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmada, İzmir ili sınırları içerisindeki Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri öğrencilerinin beceri eğitimleri incelenmiştir. Bu amaçla söz konusu okullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere 2005-2006 öğretim yılında anket uygulanmış ve ortaya konulan araştırma hipotezleri istatistiksel olarak test edilmiştir. Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde
staj eğitimi sırasında öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar; staj yapılan alana, okuldaki başarı durumuna,
annenin öğrenim düzeyine, babanın öğrenim düzeyine, ailenin sosyo-ekonomik düzeyine ve anne babanın birlikteliğine göre farklılık göstermektedir.
Anahtar sözcükler: Turizm Eğitimi, Turizm Stajı, Beceri Eğitimi, Öğrenci Algıları

ABSTRACT
Tourism is related with qualified and well educated human resources. In order to reach that point, the
best solution seems to have adequate education and training programs. Anadolu Hotel and Tourism
Vocational High Schools take an important place in Turkish tourism education system. This research
focuses on perceptions of tourism high schools’ students about internships and practical trainings. For
this purpose, a survey is applied at the mentioned schools in Izmir, Turkey. Research results show that
there are significant differences according to the places where they work, to their family, to their performances at school, to the educational level of the student's mother and father, to their families’ socioeconomical status and the marital problems at home.
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GİRİŞ
Turizmin hem arz hem de talep cephesinde insan, önemli bir unsurdur.
Günümüzün tüketicisi dünden farklı olarak hizmette belli düzeylerde
kaliteyi aramakta ve kaliteli hizmetin alt yapısı ise eğitim ile sağlanmak‐
tadır (Yağcı 2001: 28). Uluslararası rekabetin yoğunlaştığı hızlı küresel‐
leşmenin yaşandığı günümüzde, işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri,
pazardaki değişikliklere anında uyum sağlayabilmeleri, kalite ve verim‐
liliği sürekli arttırmalarına bağlıdır. Kalite olgusunun yakalanmasında
ise en önemli unsurun eğitim olduğu rahatlıkla söylenebilir (Sezgin
2001: 140 ).
Eğitilmiş insan gücü; turizm faaliyetlerinde yer alan fiziki elemanlara
etkinlik ve anlam kazandıran bir unsurdur. Eğitilmiş insan unsurunun
yeterliliği, turistin beklediği düzeyde hizmet almasını sağlamaktadır.
Diğer taraftan turizm uluslararası düzeyde bir kalite savaşı yaşanmak‐
tadır. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı dünya turizm piyasalarına
standarda uygun ve kaliteli turistik mal ve hizmetle girebilmek için
hem genel olarak toplumun turizmin önemini kavraması, hem de yeter‐
li sayıda nitelikli personel gereklidir. Nitelikli personelin yetiştirilebil‐
mesi ise ancak kaliteli turizm eğitimi ile mümkündür (Olalı 1983: 211).
Sektörel özellikler nedeni ile ekonomik verimliliğin sağlanabilmesi için
yapılacak iş ve hizmetlerin teknik turizm bilgisi, görgüsü ve deneyimi
taşıyanlar tarafından görülmesi gerekmektedir (Timur 1978: 16).
TURİZM EĞİTİMİ
Turizm eğitimi, her düzeydeki öğrencilere turizm bilincini, misafirper‐
verliğin temel prensiplerini vermek, turizm endüstrisinde çalışan per‐
sonelin genel ve mesleki bilgilerini arttırmak ve turizm endüstrisine,
araştırıcı, niteliklerinde uzman, uygulayıcı, teknisyen yetiştirmek için
yapılan her türlü faaliyetlerdir (Olalı 1973: 10).
İnsan faktörü her organizasyonun genel başarısında önemli rol oy‐
namakla birlikte, özellikle insanların ağırlandığı hizmet sektöründe bu
rolün önemi daha da büyüktür. İşgücünü oluşturan insanların çoğu bu
sektörde müşterilerle doğrudan ilişki içindedir ve organizasyonun ge‐

Özkan Tütüncü - Makbule Taşkın

139

nel amaçlarına ulaşmasında önemli rol oynamaktadır (İbicioğlu, Avcı
ve Boylu 2002: 3).
Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler turizm eğitiminin de des‐
teklenmesini gerektirmektedir. Turizm doğası gereği verilen mesleki
eğitim yanında kültür eğitimini de gerektirir. Çünkü turizmle uğraşan
kişinin tarihini, geçmişini iyi bilen ve iyi tanıtan, dünya kültürlerini ve
kendi kültürünü tanıyan, turiste hoşgörülü, onun düşüncelerine saygılı
kişi olması gerekir (İlkin ve Dinçer 1991: 86).
Bir hizmet kompozisyonu içeren turizm faaliyetlerinin genel hizmet
paketi olarak somut olmaması heterojenlik içerip müşteri çalışan ilişki‐
sinin doğrudan bir ilişki olmaması, hizmetin üretiminin ve tüketiminin
eş zamanlı olması, hizmetin bir yerden başka yere, bir zamandan başka
zamana aktarılmaması ön plana çıkmaktadır (Gümüş 2000: 310).
ANADOLU OTELCİLİK TURİZM MESLEK LİSELERİ VE BECERİ
EĞİTİMİ
Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındı‐
racak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün
yiyecek içecek, konaklama ve seyahat ile eğlence hizmetleri alanında
ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrenci‐
leri hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime hazırlayan ilköğretim okulu
üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Anadolu otelcilik turizm
meslek liselerinin mevcut eğitim modeli, sektörle ortaklaşa hazırlanmış‐
tır. Bu model, Türkiyeʹnin yanı sıra, turizm potansiyeli bulunan diğer
ülkeler için de örnek alınabilecek bir eğitim sistemini kapsamaktadır.
Staj, Türk Dil Kurumunca; kişinin mesleki bilgisini artırmak için geçi‐
ci olarak bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği
dönem olarak tanımlanmaktadır (TDK 2005). Daha geniş bir tanımla‐
mayla staj, kuramsal meslek bilgisine sahip kişilerin, aldıkları akademik
bilgileri gerçek yaşamda kullanma ve deneme, diğer bir deyişle, edindi‐
ği bilgileri, yaparak‐yaşayarak davranışa dönüştürme deneyimidir (Çe‐
tin 2005: 154).
Turizm alanında eğitim veren okullardaki staj uygulamalarına bir göz
atıldığında, örgün turizm eğitimi veren kurumlarda, öğrencilerin staja
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gönderilmesi ile ilgili günümüzde iki farklı uygulama mevcuttur. Birin‐
cisi, “3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası”; ikincisi ise, “yük‐
sek öğretim kurumlarında uygulanan staj yönetmelikleri”dir. Bunlar‐
dan birincisi, Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi öğrencilerinin stajlarını
yapmaları konusunda bağlayıcı nitelikler taşımaktadır.
Stajlar, aynı zamanda, öğrencilerin turizm sektöründeki çalışma ya‐
şamı ile ilk tanıştıkları dönemlerdir. O nedenledir ki; öğrencilerin tu‐
rizm sektörünü sevmeleri ve benimsemeleri için “ilk staj dönemleri”nin
çok çok önemli bir işlevi ve rolü vardır. Yapılan araştırmalar ve gözlem‐
ler gösteriyor ki, öğrencilerin gelecekte sektörde çalışma veya çalışma‐
ma düşüncesine yönelten en önemli etkiler, staj döneminde ortaya çık‐
maktadır. Yani, pek çok öğrenci staj döneminden sonra, turizm sektö‐
ründe çalışma veya çalışmama kararlarını vermektedirler. Öğrenciler
stajı, öğrenimin bir parçası ve devamı mahiyetinde teorik olarak işledik‐
leri derslerin pratikte uygulanışını görmek, mesleki bilgi ve beceri ka‐
zanmak, işbaşı eğitimi, sektörde tecrübe ve deneyim kazanmak olarak
algılarken; pek çok işletme stajyer öğrencileri daha çok geçici ve ucuz
işgücü olarak algılamaktadır (Buluç 1992: 365 ).
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde uygulanan bu model,
Türkiye’nin yanı sıra, turizm potansiyeli bulunan diğer ülkeler için de
örnek alınabilecek bir eğitim modelidir. Beceri eğitimi 1. sınıfta teori
eğitiminin tamamlanması ile başlar. Öğrenci beceri eğitimini yapmak
üzere okul tarafından bir işletmeye gönderilir. Öğrencilerin beceri eği‐
timine gönderilmesi okul idaresinin belirlediği bir komisyon tarafından
yerine getirilir. Bu komisyon çalışmalarına otel işletmeleri ile yazışma
yaparak başlar. Bu yazışmalarda otel ile ilgili bilgiler, staj döneminde
okuldan öğrenci istenip istenmediği, istendiği takdirde hangi branştan
kaç öğrenci istendiği sorulur. Bunun yanında işletmelere birer adet söz‐
leşme örneği yollanarak öğrenci alındığı takdirde işletme ve öğrencinin
uyması gereken kurallar hakkında bilgi verilmektedir. Anadolu Otelci‐
lik Turizm Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, sektörün özel‐
liği doğrultusunda; her yıl turizm bakımından hareketsiz olan Ekim‐
Mart ayları arasındaki altı aylık sürede okulda eğitim görürlerken; tu‐
rizm mevsimi ile birlikte, Nisan‐Eylül ayları arasındaki ikinci altı aylık
dönemde turizm işletmelerinde uygulamalı eğitim görmektedirler.
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Otellerin seçimi yapılırken öğrencilerimizin çalışması gereken resep‐
siyon, kat hizmetleri, servis‐bar, mutfak departmanlarının bulunması
ilk şarttır. Bunun dışında otelin Öncelikle 5 veya 4 yıldızlı olması ge‐
rekmektedir. Yeterli sayıda 5 veya 4 yıldızlı otel bulunmadığı takdirde 3
ve 2 yıldızlı otellere öğrenci verilmektedir. Öğrenci talep eden işletme
öğrencinin ikamet ettiği il dışında ise öğrencinin barınma ihtiyacını,
ulaşım giderini karşılamak zorundadır. İşletmeler beceri eğitimindeki
öğrencilere asgari ücretin en az % 60’ını ödemek zorundadır. Öğrencile‐
rin sigortaları Milli Eğitim Bakanlığı’nca karşılanmaktadır. Öğrenciler
beceri eğitimi boyunca haftada bir gün izin, eğitim süresince de 15 gün
ücretli izin kullanabilirler. 1. sınıf öğrencileri bütün departmanlarda, 2.
sınıf öğrencileri branşlarına göre beceri eğitimi görürler.
Beceri eğitimi yapan 1. sınıf öğrencileri, servis, mutfak, resepsiyon,
kat hizmetleri departmanlarının hepsinde dönüşümlü olarak çalışmak
zorundadırlar. Eğitimi bitiren öğrenciler beceri sınavına tabi tutulurlar.
Bu sınavda başarılı olan Öğrenciler 1. dönem stajından geçmiş olurlar.
2. sınıfa başlayacak öğrenci bir dilekçe ile hangi branşı seçeceğini okul
idaresine bildirir, bu branşlar; servis, mutfak ve resepsiyondur. Branş
seçen öğrenci branşındaki teorik eğitimi alır. Bu eğitimin sonunda 2.
sınıfın beceri eğitimi başlar. 2. sınıfın beceri eğitiminde öğrenci kendi
branşı olan departmanda ağırlıklı olarak beceri eğitimi yapar. Bu eğiti‐
min sonunda tekrar beceri sınavına girer. Bu sınavdan geçen öğrenci
beceri eğitimini tamamlamış sayılır. 3. sınıfta teorik eğitimine başlar. Bu
eğitimde başarılı olarak tamamlayan öğrenci Anadolu Otelcilik ve Tu‐
rizm Meslek Lisesi diploması almaya hak kazanır. Beceri sınavında ba‐
şarılı olamayan öğrenci, beceri eğitimini tekrarlamaktadır (Şimşek 1998:
40‐41).
Bu anlamda İzmir ili sınırları içinde bulunan Anadolu Otelcilik Mes‐
lek Lisesinde okuyan ve beceri eğitimi görmüş olan öğrencileri kapsa‐
yan bu araştırmanın temel amacı Anadolu Otelcilik Meslek Lisesinde
beceri eğitiminin çeşitli yönleri ile ortaya konması ve beceri eğitimde
ortaya çıkan sorunlara çözüm olabilecek önerilerde bulunmaktır. Bu
genel amaç, aşağıda yer alan alt amaçlara dönüştürülerek daha ayrıntılı
hale getirilebilir.
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Anadolu Otelcilik Meslek Liselerinde beceri eğitimi hakkında öğrenci‐
lerin; karşılaştıkları sorunların belirlenmesi, okudukları okulla ilgili
memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, mevcut programların öğrencile‐
rin beklentilerini karşılaması konusunda geri bildirim elde edilmesi,
öğrencilerin iş bulma ve yüksek öğrenime devamları ile ilgili beklentile‐
ri tespit edilecektir. Böylelikle bu araştırma sayesinde; öğrencilerin bu
alandaki bireysel becerilerinin daha fazla geliştirilmesi adına okul ile
sektör arasında bağ kurulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu okuldan iş hayatına geçiş uyumuna katkı sağlayabilecek önerileri
beraberinde getirebilecektir. Çeşitli nitelikte iş becerilerini geliştirerek
istenen nitelikteki iş gücüne sahip olabilecekler ve böylelikle turizm
sektörüne ve dolayısıyla da ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır ve
böylelikle bu uygulamaların geliştirilmesine ilişkin öneriler üretilebile‐
cektir. Ayrıca turizm işletmelerinde beceri eğitimine katılan öğrencilerin
uygulamadan yararlanma dereceleri belirlenmesiyle bu okullarda veri‐
len eğitimin niteliğinin yükseltilmesine yönelik önerilerin geliştirilme‐
sine yardımcı olunabilecektir.
ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI
Bu araştırmanın kapsamını, Araştırma İzmir ili sınırları içinde Anadolu
Otelcilik Turizm Meslek Liselerindeki beceri eğitimi görmüş on birinci
sınıf öğrencilerinin; beceri eğitimi sırasında yaşadıkları sorunları kap‐
samaktadır. Bu anlamda Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liseleri dı‐
şındaki beceri eğitimleri ve dışında kalan sorunlar araştırma kapsamı
dışında bırakılmıştır. Ayrıca İzmir ili sınırları dışında kalan Anadolu
Otelcilik Turizm Meslek Liseleri bu araştırma kapsamı dışında bırakıl‐
mıştır. Ek olarak çalışma araştırmada okul ve öğretmen sayıları için
2005‐2006 yılına ait istatistiklerle biçimlenmiştir.
ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ
Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerindeki beceri eğitimi sırasında
öğrenciler çeşitli nedenlerden kaynaklanan sorunlar yaşamaktadırlar.
Bu sorunlar öğrencilerin çeşitli bireysel özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
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Hipotez 1. Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde staj eğitimi sı‐
rasında öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar staj yapılan alana göre fark‐
lılık göstermektedir.
Hipotez 2. Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde staj eğitimi sı‐
rasında öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar okuldaki başarı durumuna
göre farklılık göstermektedir
Hipotez 3. Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde staj eğitimi sı‐
rasında öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar annenin öğrenim düzeyine
göre farklılık göstermektedir
Hipotez 4. Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde staj eğitimi sı‐
rasında öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar babanın öğrenim düzeyine
göre farklılık göstermektedir
Hipotez 5. Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde staj eğitimi sı‐
rasında öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ailenin sosyo‐ekonomik düzeyi‐
ne göre farklılık göstermektedir.
Hipotez 6. Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde staj eğitimi sı‐
rasında öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar anne babanın birlikteliğine
göre farklılık göstermektedir.
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bu araştırma kullanılan yöntemi, amaç bakımından uygulamalı, nitelik
bakımından hem betimleyici hem keşfe yönelik, yürütüldükleri ortam
bakımından alan araştırması içerik bakımından nicel araştırma olarak
ele alınmıştır. Veri toplama aracı olarak anket seçilmiştir. Ankette yer
alan ifadeler Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerindeki on birinci
sınıf öğrencilerinin beceri eğitimi sırasında yaşadıkları sorunlar ile ilgili
olarak oluşturulmuştur. Birinci bölümdeki ifadeler, Anadolu Otelcilik
Meslek Liselerinde beceri eğitimi öncesinde öğrencilerin karşılaştıkları
sorunlara yöneliktir. Anketin ikinci bölümü ise demografik sorulardan
oluşmaktadır.
Çalışma evreni olarak adlandırılan ve üzerinde araştırma yapılan ör‐
neklem ise, Türkiye’deki tüm Anadolu Otelcilik Meslek Liselerinde staj
eğitimi gören öğrencilerden değil, sadece İzmir ili sınırları içerisinde yer
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alan, Anadolu Otelcilik Meslek Liselerinde staj eğitimi gören öğrenci‐
lerdir. İzmir ili sınırları içinde bulunan 4 Anadolu Otelcilik Meslek Lise‐
si 11. sınıfında okuyan ve beceri eğitimi görmüş olan 250 öğrenciye uy‐
gulanan ankete ait yöntem ve bulgular yer alacaktır.
Araştırmada kullanılan anketin birinci bölümünde aralı ölçeklerden
biri olan Likert Ölçeği kullanılmıştır. Anket formu için 06‐10 Mart 2006
tarihleri arasında, İzmir iline bağlı Konak ilçesinde Anadolu Otelcilik
Turizm Meslek Lisesinde iki sınıftaki öğrencilerle anketin ön uygulama
aşaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama aşamasında, öğrencilerden sa‐
dece anketteki sorulara yanıt vermesi istenmemiş, konu ile ilgili anla‐
şılmayan ya da yanlış anlaşılan, eklenmesi çıkarılması gereken sorularla
ilgili fikirleri alınmıştır. Diğer taraftan araştırmacı tarafından konu ile
ilgili olarak, yöneticilerle mülakat şeklinde görüşmeler yapılmış ve an‐
kette yer alan sorularla uygulamadaki durum arasında köprü oluştur‐
mak için gerekli notlar alınmıştır.
BULGULAR
Araştırma sonucunda 2005‐2006 öğretim yılında İzmir ili sınırları içinde
bulunan dört Anadolu Otelcilik Meslek Lisesi 11. sınıfında okuyan ve
beceri eğitimi görmüş olan 250 öğrenciye uygulanan ankete ait bulgu‐
lar, demografik, önermelere ilişkin ve değişkenler arası ilişkilere ilişkin
bulgular şöyledir. Kızların sayısı 59, erkekler ise 191’dir. Bu okullardaki
öğrencilerden çoğunluğu erkekler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %14,0’ı 17
yaşında, 72,8’i 18 yaşında ve 10,8’i 19 yaşındadır. %2,4’ü ise 20 yaşında‐
dır. Öğrencilerin 136’sı yani %54,4’ü Yiyecek İçecek Hizmetleri alanın‐
da, Konaklama Hizmetlerinde ise %27,2’si olan 68 öğrenci yer almakta‐
dır. Seyahat İşletmeciliği alanı bulunanlar 28 kişidir ve oranı %11,2’dir.
Diğer alanlarda bulunan 18 kişi ise %7,2’sini oluşturduğu görülmekte‐
dir. Alanlara göre öğrencilerin çoğunluğu Yiyecek İçecek Hizmetlerinin
oluşturduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %46,8’inin takdir veya teşekkür
alarak geçtiği, %38,4’ünün doğrudan geçtiği ve %14,0’ünün ise sorum‐
luğu geçmesine karşın sınıfta kalanlar ise %0,8 gibi düşük bir oranda
kalmaktadır. Öğrencilerin 96’sı yani %38,4’ü Yiyecek İçecek Hizmetleri
alanında, %27,2’si olan 68 öğrenci ise Konaklama Hizmetlerinde,
%17,6’sı olan 44 öğrenci ise Seyahat İşletmeciliğinde, %15,2 oranında
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olan 38 kişi ise Eğlence Hizmetlerinde ve diğer hizmetlerde üniversite
öğrenimi görmek istemektedirler. Eğitim görülen alan ile üniversite
eğitimi görülmek istenen alanların oranları arasında fark vardır. Öğre‐
nim gördükleri Yiyecek İçecek Alanı ve diğer alanlardaki öğrencilerin
üniversitede bu alanda öğrenim görmek isteyenlerin sayısı azalırken
Konaklama, Seyahat Hizmetleri ve diğer alanında öğrenim görmek is‐
teyenler ise artmıştır.
Deneklerin annelerinin öğrenim durumu; %3,6’sı okuryazar değil,
%3,2’si ise okuryazardır. Diğer oranlar incelendiğinde ise % 37,2’si il‐
köğretim mezunlarından, % 20,4’ü ortaokul mezunlarından, % 27,2’si
lise ve dengi okul mezunlarından ve %8,4’ü ise üniversite ve sonrası
öğrenim görmüş kişilerden oluşmaktadır. Deneklerin babalarının öğre‐
nim durumu; %1,6’sı okuryazar değil, %3,2’si ise okuryazardır. Diğer
oranlar incelendiğinde ise % 26,0’ı ilkokul mezunlarından, % 24’ü orta‐
okul mezunlarından, % 29,6’sı lise ve dengi oku mezunlarından ve
%15,6’sı ise üniversite ve sonrası öğrenim görmüş kişilerden oluşmak‐
tadır. Bütün öğrenim alanlarında babaların öğrenim görme oranlarının
annelerden daha yüksek olduğu görülebilir. Denekler incelendiğinde
değişik gelir gruplarından öğrencilerin bulunduğu görülmektedir.
Oranlarına baktığımızda deneklerden %12’si 350 YTL ve altı, %32’si
351YTL‐ 750 YTL arası, %38,8 751 YTL‐ 1500 YTL arası, %13,2’si 1501
YTL‐ 4000 YTL arası ve %4,0’ı ise 4001 YTL ve üstü gelire sahip aileler‐
den gelmektedirler. % 85,2 oranında yani 217 öğrencinin anne babası
birliktedir, Anne babaları ayrı olan 14 öğrencinin ise oranı %14. 8’dir,
Araştırmada kullanılan anketin, ön uygulama sonucunda elde edilen
Cronbach Alpha Katsayısı 0,82 olarak bulunmuştur. Ayrıca, aynı uygu‐
lama, tüm veriler SPSS’e girildikten sonra tekrarlanmış ve Cronbach
Alpha Katsayısı 0,83 olarak bulunmuştur. İzmir ili sınırları içinde bulu‐
nan Anadolu Otelcilik Meslek Lisesindeki öğrencilerin beceri eğitimi
sırasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin algıları aritmetik ortalama,
standart sapma değerleri Tablo 1ʹ de verilmiştir.
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Tablo 1. Anadolu Otelcilik Meslek Lisesindeki Öğrencilerin Beceri Eğitimi Sırasında Karşılaştıkları
Sorunlara İlişkin Algılarının X , SS Değerleri
n

X

SS

13. Günlük çalışma saatleri yasal normlara uygundur.

250

2,26

1,57

21. iş yeri disiplinine uymakta güçlükler yaşanmaktadır.

250

2,39

1,41

20. İş arkadaşları ile sorunlar yaşanmaktadır.

250

2,46

1,45

11. İşletmede eğitim birimi bulunmaktadır.

250

2,47

1,46

12. İşletmede eğitim sorumlusu bulunmaktadır.

250

2,57

1,45

19. Üstlerle sorun yaşanmaktadır.

250

2,68

1,46

17. Koordinatör öğretmenler öğrencilerle yeterince ilgilenmektedir.

250

2,69

1,51

8. İşletmenin lojmanı yeterlidir.

250

2,72

1,49

6. Yaptığımız uygulamalar okulda aldığımız eğitimle örtüşmektedir.

250

2,84

1,39

7. İç rotasyon da yaparak farklı departmanlarda belirli sürelerle çalışılmaktadır.

250

2,89

1,46

14. Haftalık izinler düzenli verilmektedir.

250

3,12

1,67

18. Usta öğreticiler öğrencilerle yeterince ilgilenmektedir.

250

3,19

1,48

16. Okulda öğretilen teorik bilgiler staj eğitimi sırasında uygulamaya dönüşmektedir.

250

3,24

1,53

22. Beceri eğitimi yabancı dilimi geliştirmektedir.

250

3,5

1,44

15. Yasal olarak verilmesi gereken ücret düzenli olarak ödenmektedir.

250

3,7

1,48

10. Uygulama süresi yeterlidir.

250

3,78

1,31

9. Çalışılan işletmeye ucuz iş gücü katkısı sağlanmaktadır.

250

3,91

1,35

28. Beceri eğitimi amacına uygun gerçekleşmektedir.

250

3,98

1,21

23. Beceri eğitimi girişimci ruh kazandırmaktadır.

250

4,03

1,18

27. Beceri eğitiminde uyum sorunu yaşanmamaktadır.

250

4,1

1,11

24. Beceri eğitimi sosyal ilişkileri geliştirmektedir.

250

4,11

1,04

29. Beceri eğitimi gelecek için önemlidir.

250

4,17

1,15

5. Beceri eğitimi programı piyasa beklentilerine uygun düzenlenmektedir.

250

4,18

0,91

25. Beceri eğitimi özgüven kazandırmaktadır.

250

4,31

0,96

26. Beceri eğitimi deneyim kazandırmaktadır.

250

4,31

1

3. İletişim ve müşteri ilişkileri konusunda ön eğitim verilmektedir.

250

4,33

0,9

4. Okul iş yeri ilişkileri yeterlidir.

250

4,33

1,08

2. İş disiplini konusunda ön eğitim verilmektedir.

250

4,36

0,97

1. Öğrencilere iş yaşamı konusunda ön eğitim verilmektedir.

250

4,63

0,74

TOPLAM

250

3. 49
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Araştırmaya öğrencilerin okudukları alana göre Beceri Eğitimi Değer‐
lendirme Ölçeğine verdikleri cevaplara ilişkin görüşlerinin aritmetik
ortalamaları, standart sapmaları hesaplanmış, görüşleri arasında anlam‐
lı farklılığın olup olmadığını belirlemek için Varyans Analizi yapılmış‐
tır. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda Tablo 2’ de verilerek, gerekli
yorumlar yapılmıştır.

Tablo 2. Öğrencilerin Okumakta Okudukları Alana Göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine
İlişkin Görüşlerinin Ortalama ve Sapma Değerleri

N

X

SS

Yiyecek İçecek Hizmetleri

136

3,52

0,49

Konaklama Hizmetleri

68

3,33

0,62

Seyahat İşletmeciliği

28

3,61

0,41

Diğer

18

3,69

0,51

Toplam

250

3,49

0,53

Öğrencilerin Okudukları Alan

Araştırmaya katılan öğrencilerin okumakta oldukları alana göre Bece‐
ri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin Varyans Analizi sonuçları
p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Bu durum‐
da 1. hipotez kabul edilmektedir dolayısı ile okumakta oldukları alana
göre öğrencilerin yaşadıkları sorunlarda anlamlı bir farklılık vardır. Bu
durumda hipotez kabul edilmektedir. Okumakta oldukları alanlara
göre öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüş‐
lerinin ortalama değerleri incelendiğinde diğer alanlarda okuyan öğ‐
rencilerin (3,69) ile en yüksek düzeyde sorun yaşadıkları, Yiyecek ve
İçecek Hizmetleri alanında okuyan öğrencilerin ise (3,33) en düşük dü‐
zeyde sorun yaşadıkları görülmektedir. Farklılığın kaynağını tespit et‐
mek amacıyla LSD testi yapılmış ve sonuçları aşağıda sunulmuştur.
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Tablo 3. Okudukları Alana Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeği İlişkin
Puanlarının LSD Testi Sonuçları

Alan

Yiyecek
İçecek Hizmetleri

Yiyecek İçecek Hizmetleri
Konaklama Hizmetleri

Konaklama
Hizmetleri

Seyahat İşletmeciliği

Diğer

* fark önemli

* fark önemli

*fark önemli
* fark önemli

Seyahat İşletmeciliği

* fark önemli

Diğer

* fark önemli

P < 0,05

Tablo 3 incelendiğinde alana göre öğrencilerin Beceri Eğitimi Değer‐
lendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalamaları arasındaki farklılı‐
ğın kaynağı olarak Konaklama Hizmetleri alanı gösterilebilir. Alana
göre Konaklama Hizmetleri ile diğer gruplar arasında önemli farklılık‐
lar çıkmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin bir önceki yıl başarı durumlarına gö‐
re Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin aritmetik
ortalamaları, standart sapmaları hesaplanmış, görüşleri arasında anlam‐
lı farklılığın olup olmadığını belirlemek için Varyans Analizi yapılmış‐
tır. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda tablo halinde verilerek, ge‐
rekli yorumlar yapılmıştır.

Tablo 4. Öğrencilerin Başarı Durumlarına Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine
İlişkin Görüşlerinin Ortalama ve Sapma Değerleri

SS

Bir Önceki Yılda Başarı

N

Takdir veya Teşekkür ile

117

3,06

,41

Doğrudan Geçtim

96

3,72

,14

Sorumlu Geçtim

35

4,23

,18

Sınıfta Kaldım

2

4,68

,04

250

3,49

,53

Toplam

X
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Araştırmaya katılan öğrencilerin bir önceki yılda başarı durumlarına
göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin Varyans Analizi
sonuçları incelendiğinde p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu
görülmektedir. Dolayısı ile 2. hipotez kabul edilmektedir bir önceki
yıldaki başarıya göre öğrencilerin yaşadıkları sorunlarda anlamlı bir
farklılık vardır. Bir önceki yıldaki başarı durumuna göre öğrencilerin
Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalama
değerleri incelendiğinde sınıfta kalan öğrencilerin (4,68) ile en yüksek
düzeyde sorun yaşamakta oldukları, takdir veya teşekkür ile geçen öğ‐
rencilerin ise (3,06) ile en düşük düzeyde sorunlar yaşamakta oldukları
görülmektedir. Farkın kaynağını bulmak amacıyla yapılan Scheffe testi
sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Bir Önceki Yılda Başarı Durumuna Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeği
İlişkin Puanlarının Scheffe Testi Sonuçları

Başarı Durumu

Takdir veya
Teşekkür

Takdir veya Teşekkür

Doğrudan Sınıf
geçme

Sorumlu Geçme

Sınıfta Kalma

* fark önemli

*fark önemli

* fark önemli

* fark önemli

* fark önemli

Doğrudan Sınıf geçme

* fark önemli

Sorumlu Geçme

* fark önemli

* fark önemli

* fark önemli

Sınıfta Kalma

* fark önemli

* fark önemli

* fark önemli

P < 0,05

Tablo 5 incelendiğinde başarıya göre öğrencilerin Beceri Eğitimi De‐
ğerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalamaları arasındaki farklı‐
lığın kaynağı olarak tüm grupları gösterilebilir. Başarıya göre tüm grup‐
lar arasında önemli farklılıklar çıkmıştır. Öğrencilerin Beceri Eğitimi
Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin başarı düzeyine göre farklı‐
laştığı ve öğrencinin başarı düzeyi yükseldikçe beceri eğitimi sırasında
yaşadıkları sorunların azaldığı söylenebilir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin öğrenim durumlarına
göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin aritme‐
tik ortalamaları, standart sapmaları hesaplanmış, görüşleri arasında
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anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için Varyans Analizi ya‐
pılmıştır. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda tablo halinde verile‐
rek, gerekli yorumlar yapılmıştır.

Tablo 6. Annelerinin Öğrenim Durumlarına Göre Öğrencilerin Beceri Değerlendirme Ölçeğine
İlişkin Görüşlerinin Ortalaması ve Sapma Değerleri

Annenin Öğrenim Durumu

N

X

SS

Öğrenimi yok

9

2,80

1,08

Okur-yazar

8

3,51

,50

İlkokul

93

3,50

,48

Ortaokul

51

3,57

,49

Lise ve dengi okul

68

3,52

,51

Üniversite ve sonrası

21

3,45

,51

Toplam

250

3,49

,53

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin öğrenim durumlarına
göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin Varyans Analizi
sonuçları incelendiğinde p>0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılığın oldu‐
ğu görülmektedir. Bu durumda 3. hipotez kabul edilmektedir dolayısı
ile annelerin öğrenim duruma göre öğrencilerin yaşadıkları sorunlar
farklılaşmaktadır. Annelerinin öğrenim durumlarına göre öğrencilerin
Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalama
değerleri incelendiğinde öğrenimi olmayan annelerin çocuklarının be‐
ceri değerlendirme sırasında (2,86) aritmetik ortalama ile en düşük dü‐
zeyde sorunlar yaşadıklarını belirtirken aritmetik ortalaması (3,57) ile
en yüksek düzeyde sorun belirtenler ise anneleri ortaokul mezunu olan‐
lar olmuştur. Farkın kaynağını bulmak amacıyla Scheffe testi yapılmıştır.
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Tablo 7. Annelerin Öğrenim Durumuna Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine
İlişkin Puanlarının Scheffe Testi Sonuçları

Annenin Öğrenim
Durumu

Öğrenimi yok

Öğrenimi yok

Okur-yazar

İlkokul
* fark
önemli

Lise ve dengi
okul

Üniversite ve
sonrası

* fark önemli

* fark önemli

Okur-yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise ve dengi okul

* fark önemli
* fark önemli
* fark önemli

Üniversite ve sonrası
P < 0,05

Tablo 7 incelendiğinde annelerin öğrenim durumuna göre öğrencile‐
rin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortala‐
maları arasındaki farklılığın kaynağı olarak annesi okuryazar olmayan
grup gösterilebilir. Annesinin öğrenimi olmayan grup ile ilkokul, ortao‐
kul ve lise ve dengi okul mezunu annesi olan gruplar arasında önemli
farklılıklar çıkmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının öğrenim durumlarına
göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin aritme‐
tik ortalamaları, standart sapmaları hesaplanmış, görüşleri arasında
anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için Varyans Analizi ya‐
pılmıştır. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda tablo halinde verile‐
rek, gerekli yorumlar yapılmıştır.
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Tablo 8. Babalarının Öğrenim Durumlarına Göre Öğrencilerin Beceri Değerlendirme Ölçeğine
İlişkin Görüşlerinin Ortalaması ve Sapma Değerleri

Babalarının Öğrenim
Durumu

N

X

SS

Öğrenimi yok

4

2,86

1,38

Okur-yazar

8

3,53

,33

İlkokul

65

3,52

,50

Ortaokul

60

3,50

,51

Lise ve dengi okul

74

3,59

,45

Üniversite ve sonrası

39

3,30

,62

Toplam

250

3,49

,53

Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının öğrenim durumlarına
göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin Varyans Analizi
sonuçları incelendiğinde p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu
görülmektedir. 4. Hipotez kabul edilmektedir dolayısı ile babaların öğ‐
renim durumları bu çocukların beceri eğitimi sırasında yaşadıkları so‐
runlara etki etmektedir. Öğrenimi olmayan babaların çocuklarının bece‐
ri eğitimi sırasında (2,86) aritmetik ortalama ile en düşük düzeyde so‐
runlar yaşadıklarını belirtirken aritmetik ortalaması (3,59) ile en yüksek
düzeyde sorun belirtenler ise babaları ortaokul mezunu olanlar olmuş‐
tur. Farkın kaynağını bulmak amacıyla LSD testi yapılmıştır.
Tablo 9 incelendiğinde babalarının öğrenim durumuna göre öğrenci‐
lerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortala‐
maları arasındaki farklılığın kaynağı olarak babası okuryazar olmayan
grup gösterilebilir. Babasının öğrenimi olmayan grup ile ilkokul, ortao‐
kul ve lise ve dengi okul mezunu annesi olan gruplar arasında önemli
farklılıklar çıkmıştır. Bu sonuçlar annelerin öğrenim durumuna göre
öğrencilerin beceri eğitimi sırasında yaşadıkları sorunlarla ilgili bulgu‐
larla da uyumludur.
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Tablo 9. Babaların Öğrenim Durumuna Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine
İlişkin Puanlarının LSD Testi Sonuçları

Annenin Öğrenim
Durumu
Öğrenimi yok
Okur-yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise ve dengi okul

Öğrenimi yok

Okur-yazar

* fark önemli

* fark önemli

İlkokul

Lise ve dengi
okul

* fark
önemli

Üniversite
ve sonrası

* fark önemli

* fark önemli
* fark önemli
* fark önemli
* fark önemli

Üniversite ve
sonrası
P < 0,05

Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin gelir durumlarına göre
Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin aritmetik
ortalamaları, standart sapmaları hesaplanmış, görüşleri arasında anlam‐
lı farklılığın olup olmadığını belirlemek için Varyans Analizi yapılmış‐
tır. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda tablo halinde verilerek, ge‐
rekli yorumlar yapılmıştır.

Tablo 10. Ailelerinin Gelirine Göre Öğrencilerin Beceri Değerlendirme Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin
Ortalaması Ve Sapma Değerleri

Gelir

N

X

SS

350 YTL ve altı

29

4,32

,18

351 YTL-750 YTL arası

80

3,81

,13

98

3,35

,17

1501 YTL- 4000 YTL arası

33

2,83

,12

4001 YTL ve üstü

10

2,10

,55

Toplam

250

3,49

,53

751 YTL- 1500 YTL arası
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Araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının öğrenim durumlarına
göre Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin Varyans Analizi
sonuçları incelendiğinde p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılığın oldu‐
ğu görülmektedir. 5. Hipotez kabul edilmektedir dolayısı ile ailelerin
gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılık vardır. Geliri en düşük öğ‐
rencilerin beceri eğitimi sırasında (4,32) aritmetik ortalama ile en yüksek
düzeyde sorunlar yaşadıklarını belirtirken aritmetik ortalaması (2,10) ile
en düşük düzeyde sorun belirtenler ise 4001 YTL ve üstü geliri sahip
ailelerden gelenler olmuştur. Farkın kaynağını bulmak amacıyla Scheffe
Testi yapılmıştır.

Tablo 11. Ailelerinin Gelirine Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine İlişkin
Puanlarının Scheffe Testi Sonuçları

Gelir

350 YTL
ve altı

350 YTL ve altı

351 YTL-750
YTL arası

751 YTL- 1500
YTL arası

* fark önemli

1501 YTL- 4000
YTL arası

4001 YTL ve
üstü

* fark önemli

* fark önemli

* fark önemli

* fark önemli

* fark önemli

* fark önemli

* fark önemli

* fark önemli

351 YTL-750 YTL
arası

* fark
önemli

751 YTL- 1500
YTL arası

* fark
önemli

* fark önemli

1501 YTL- 4000
YTL arası

* fark
önemli

* fark önemli

* fark önemli

4001 YTL ve üstü

* fark
önemli

* fark önemli

* fark önemli

* fark önemli
* fark önemli

* P < 0,05

Tablo 11 incelendiğinde ailelerin gelirine göre öğrencilerin Beceri Eği‐
timi Değerlendirme Ölçeğine ilişkin görüşlerinin ortalamaları arasında‐
ki farklılığın kaynağı olarak tüm grup gösterilebilir.
Bu amaçla ailelerinin birlikte veya ayrı olmalarına göre öğrencilerin
Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeği İlişkin Görüşlerinin Aritmetik Or‐
talamaları, Standart Sapmaları hesaplanmış farkların önemli olup olmadı‐
ğını belirlemek için t testi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 12’de verilmiştir.
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Tablo 12. Cinsiyetlerine Göre Öğrencilerin Beceri Eğitimi Değerlendirme Ölçeğine İlişkin
Görüşlerinin Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapmaları ve t Testi Sonucu

Anne Babanın
Birlikteliği veya
Ayrılık

N

Birlikte

213

X

SS

3,36

,46

Ayrı

37

4,25

TOPLAM

250

3,81

,20

SD

t

Önem denetimi

13,45

-11,55

p=,001

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetlerine göre beceri değerlen‐
dirme ölçeğine ilişkin görüşlerinin t‐testi sonuçları incelendiğinde
p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. 6. Hipotez
kabul edilmektedir dolayısı ile anne ve babanın birliktekine göre anlam‐
lı bir farklılık vardır. Anne ve babanın birlikteliği veya ayrılığı öğrenci‐
lerin beceri eğitimleri sırasında yaşadıkları sorunlara etki ettiği söylene‐
bilir. Bu durumda anne ve babaları bir arada olan öğrencilerin beceri
eğitimleri sırasında sorunlar (3,36) aritmetik ortalama ile anne babası
ayrı olan öğrencilerin (4,25) aritmetik ortalamasından düşük olduğu
söylenebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada, yeni düzenlemelere yön verebilecek verilerin elde edi‐
lebilmesi amacıyla; Türkiye’de turizm sektörüne ara kademe insan gücü
yetiştiren ve bu konuda orta öğretim düzeyinde en kapsamlı ve uzun
süreli eğitim kurumları olan Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisele‐
rinin mevcut durumuna ilişkin olarak öğrencilerin değerlendirmeleri
tespit edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2005‐2006 öğretim yılında
öğrencilere; beceri eğitimi öncesinde, beceri eğitimi sırasında yaşadıkla‐
rı uygulama deneyimlerine ve gelecekteki beklentilerine ilişkin bazı
sorular sorulmuştur. Bu uygulamada ulaşılan sonuçlar şöylece sırala‐
nabilir;
Beceri eğitimi sırasında öğrencilerin sigorta, ücret, çalışma saatleri,
barınma yerleri gibi konularda işletmelerin yasal normlara uygunluğu
sürekli denetlenmeli, aynı zamanda bu normlara uymayan işletmelere
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yaptırımlar uygulanmalıdır. Koordinatör öğretmenler işin niteliğine
uygun kişilerden seçilmeli sürekli bu konunun takipçisi olmalıdır. Ko‐
ordinatör öğretmenlerin denetimlerini sağlıklı yapabilmesi için sağlıklı
ödenekler verilmesi gerekmektedir. Koordinatör öğretmenlerle, üstlerle
büyük sorunlar yaşanmadığı, okulda alınan teorik bilgilerin yapılan
uygulamalarla tam örtüşmediği, işletmelerde farklı departmanlarda iç
rotasyon uygulamalarının tam yapılmadığı, haftalık izinlerin düzenli
verilmediği, usta öğreticilerin öğrencilerle yeterince ilgilenmediği konu‐
ları ile ilgili olarak okulla işletme tam bir işbirliği içinde olmalıdır.
Günlük çalışma saatlerinin yasal normlara uymadığı, işletmede eği‐
tim sorumlusu ve eğitim birimleri bulunmadığı tespitinden yola çıkarak
işletmelerde eğitim sorumlusu ve birimi kurulmalıdır, fakat bu birim ve
sorumlu MEB ve işletme dışından Çalışma Bakanlığı’ndan olmalıdır.
Öğrencilere iş disiplini, müşteri ilişkileri, iş yaşamı konusunda ön eği‐
tim verilmesinin gereği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle okul programla‐
rında ön uygulama öncesinde bu konulara ağırlık verilmelidir.
Araştırma kapsamında yer alan öğrencilerle yapılan yüzyüze görüş‐
mede, öğrencilerin üzerinde durdukları diğer bir sorun da, okul yöne‐
timinin staj süresince öğrencilerin sorunlarını takip ve denetimde yeter‐
siz kaldığı bu konuda okul yönetimleri, koordinatör öğretmenler, MEB
yetkilileri tarafından sıkı bir denetim ve takibe alınmalıdır. Belirli bir
konudaki eğitim ve öğretimin değerlendirilmesinde kullanılabilecek
önemli araçlardan birisi de öğrencilerin düşüncelerinin tespit edilmesi‐
ne dayanan çalışmalardır. Bu tip çalışmalar sayesinde mevcut durum
değerlendirilebilecek ve öğrencilerin sorunları, uygun ve haklı gereksi‐
nimleri tespit edilerek bu doğrultuda yeni düzenlemeler yapılabilecektir.
Bu araştırma; amaca tam olarak ulaşılabilmesi açısından Anadolu
otelcilik ve turizm meslek liselerinden mezun öğrencilere yönelik araş‐
tırmalarla desteklenmelidir. Özellikle koordinatör öğretmenlerin ve
usta öğreticilerin etkinlikleri açısından öğrencilerin ayrı ayrı değerlen‐
dirmelerini almaya yönelik araştırmalar da bu çalışmayı destekleyebilir.
Okullardaki sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması, öğrencilerin sos‐
yal ilişkiler kurma başarısını arttıracak, uyum sorunları azalabilecektir.
Öğrencilerin gerek bölümlere ayrılırken, gerekse mezun olduktan sonra
istihdam sorunu yaşamamaları için, okullarda rehberlik çalışmaları art‐
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tırılmalıdır. Ayrıca Bakanlık bu okullardan mezun öğrencilerin işletme‐
lerde çalıştırılacak personelin % 10 düzeyinde istihdamını zorunlu kıla‐
cak yasal düzenlemeler getirmelidir. A.O.T.M.L.’lerden mezun olanla‐
rın sektörde daha fazla istihdam edilmelerine yönelik bu tür çalışmalar
yapılması, ülkemizde yükseköğrenime yönelik yaşanan yoğun istekler‐
den kaynaklanan sorunların azalmasına da katkı sağlayabilecektir.
Staj yapılacak işletmelerin seçilmesi bu işletmelere verilecek öğrenci‐
lerin Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yerleşti‐
rilmesi sağlanmalıdır. Böylece işletmelerin keyfi uygulamaları ortadan
kalkacaktır. Turizm Bakanlığı otelcilik okullarıyla protokol imzalamalı,
isteyen öğrencilere denetiminde bulunan otellerde iş bulma garantisi
vermeli, otellere de en az otelcilik mezunu elemanı çalıştırma zorunlu‐
luğu getirmelidir. İşletmelerde özel stajyer eğitim programlarının uygu‐
lanması sağlanmalıdır. Sektörde bulunan işletmelere öncelikle çalıştır‐
dıkları personelin en az % 10’u kadar stajyer öğrenci bulundurması zo‐
runluluğu getirilmelidir.
Öğrenciler beceri eğitimi sırasında okulda öğrendiklerini işletmelerde
daha iyi öğrenme, pratik yapma fırsatı bulmaktadırlar. Böylece teorik
eğitim pratiğe dönüştüğünden bilgiler daha kalıcı olmakta ayrıca öğ‐
renci branşıyla ilgili sektördeki ve dünyadaki yeniliklerden haberdar
olarak gelişmeleri takip edebilmektedir. Ayrıca öğrenciler iletişim, insan
ilişkileri, grup içinde iş yapma becerisi gibi sosyal becerilerini geliştirme
fırsatı bulmaktadır. Çalışma hayatının güzel ve zor taraflarını öğren‐
mekte, iş disiplini geliştirebilmektedirler. Beceri eğitimi öğrencilere kişi‐
sel temizlik ve bakım, kılık kıyafetine özen gösterme, zamanı iyi kul‐
lanma gibi alışkanlıklar da kazandırmaktadır. Öğrencilerin yabancı dil
düzeyleri de gelişmekte, kendilerine güvenleri artmakta böylece kişilik‐
lerinin gelişmesine olumlu katkı sağlanmaktadır.
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Turizm ve Çevre İlişkisi
The Relations of Tourism and Environment

Hande ŞAHİN 1
Sibel ERKAL 2

ÖZ
Turizm, insanların sürekli konutlarının bulunduğu yer dışına yaptıkları geziler ve gittikleri yerlerdeki geçici konaklamalarından doğan gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerdir. Çevre duyarlılığı
konusu turizm sektörü için de büyük önem taşımaktadır. Çevre önemli bir turizm etmeni olmasının yanı
sıra, turizmle ilgili önemli sorunların da kaynağı olmaktadır. Çevre ve doğanın; temiz, bozulmamış ve
yıpranmamış olması tüm insanların ve turistlerin beklentisidir. Diğer taraftan, insanların bitmek tükenmek bilmeyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmet üreten işletmelerin doğal çevreye verdikleri zarar da önemli bir boyut kazanmıştır. Turizm, hizmet üretimi sırasında doğal çevreden değişik kaynakları kullanır. Bunun karşısında, doğal çevreye doğru bir madde ve enerji akışı olmaktadır. Bu madde ve enerji akışı, doğal ortamdaki diğer aktivitelerin etkileriyle birleşerek doğal çevrede bozulmayı
başlatmaktadır. Son yıllarda sağlıklı bir çevrenin turizm açısından değerinin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte, turizm alanında bir çok konuda çevreye duyarlı düzenlemeler görülmeye başlanmıştır. Bu nedenle
turizmin gelişimi için çalışanlar, çevresel sonuçları, eğilimleri birlikte değerlendirerek kararlar almalıdırlar.
Anahtar sözcükler: Turizm, Çevre, Çevre Koruma.

ABSTRACT
Tourism can be defined as trips people hold outside places where their permanent residences are located and activities regarding meeting their needs arising from temporary accommodation in places
they go. The issue of the environmental awareness bears importance for the tourism sector, too. A significant tourism element, the environment is also source of the important problems related with tourism.
All human beings and tourists expect clean, undestroyed and well-cared environment and nature. On
the other hand; the harm done by plants supplying goods and services on the natural environment resulting from never-ending needs of the human beings has gained an important aspect. Tourism exploits various resources from the natural environment during production of services. In turn, a flow of
substance and energy towards the natural environment occurs. Such a flow of substances and energy,
aggregated with effects of the other activities in the natural environment, kicks of degeneration in the
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natural environment. As importance of healthy environment for tourism is understood better in recent
years, environment-friendly regulations have been started to be observed in many aspects of tourism.
Thus, those struggling for developing tourism need to consider both environmental consequences and
tendencies and take decisions accordingly.
Key words: tourism, environment, environment protection.

GİRİŞ
Turizm, insanların sürekli konutlarının bulunduğu yer dışına yaptıkları
geziler ve gittikleri yerlerdeki geçici konaklamalarından doğan gereksi‐
nimlerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerdir (Kahraman ve Türkay
2006: 1).
Turizm, bir yandan turizm verilerini yoğun bir biçimde kullanan, bir
yandan da korumak zorunda olan bir sektördür. Özellikle doğal ve eko‐
lojik veriler için bu yargı daha da önem taşımaktadır. Çünkü turizm
faaliyeti toplumsal verilerden çok doğal verilere gereksinim duymakta‐
dır (Demir 2002: 93).
Türkiye’de özellikle 90’lı yıllarda görülen turizmdeki gelişmeler ül‐
kemizin giderek daha sağlıklı çevre koşulları yaratılması ve turist sağlı‐
ğına verilen önemle paralellik göstermektedir (Yücetürk 2000: 9).
Turizm çok yönlü ve kapsamlı bir olgu olarak çeşitli şekilde sınıflan‐
dırılmaktadır; kültürel turizm, sportif turizm, dinlenme turizmi, eğlence
turizmi, din turizmi, sosyal ve kültürel turizm, politik turizm, sağlık
turizmi ve gençlik turizmidir (Okşaşoğlu 2006: 21).
Turizm sektörünün kendi bünyesinde gösterdiği özellikler şu şekilde
sıralanabilir:
‐

Turizm bir hizmet sektörüdür. Turizmde üretilen mal ve hizmetler
üretildikleri yerde tüketime sunulurlar. Turizm sektöründe müşte‐
ri, mal ve hizmetin üretildiği yerde tüketim de bulunur.

‐

Turizm sektörü, yılın 365 günü ve günün 24 saati hizmet veren
bir özellik taşır.

‐

Sektörün üretiminin temel hammaddesi ülkenin doğal, tarihi,
folklorik ve kültürel uygarlık değerleri olduğundan hammadde

Hande Şahin - Sibel Erkal

161

yönünden dışa bağımlılığı az olmakta ve serbest malları değer‐
lendiren bir üretim tarzına sahip olmaktadır
‐

Turistik ürünün hazırlanması, sunumu, satışı ile tüketimi süre‐
cinde aracılara, tüketimi kolaylaştıracak kişi ve kuruluşlara ge‐
rek vardır. Turist, niteliği bilinmeyen ve önceden denenemez,
görünmez bir turistik hizmet satın alır. Satın alınan ürün imaj‐
dır, tüketilen ve yaşanan deneydir. Deneyin yaşanması için ürü‐
nün sunumu sürecinde yardımcı kişilerin varlığı gerekir. Aracı‐
lar deney ve imajı yaşatır, ürünün tüketimine yardımcı olur

‐

Turizm olayına katılacak kişilerin karar vermeleri birçok dürtü‐
lerin etkisi ile oluşacağından, karar süresi uzun bir zamanı ge‐
rektirir (Kozak 2001: 42; Yarcan 1996: 10).

Çevre duyarlılığı konusu turizm sektörü için de büyük önem taşımak‐
tadır. Turizmin çevre üzerindeki etkilerinin büyük bir kısmı doğanın
sunduğu verilerin sergilenmesi veya sunulması ile gerçekleşmektedir.
Buna karşın gerçekleşen turizm faaliyetleri çevre üzerinde çeşitli şekil‐
lerde etkili olmaktadır (Akpınar 2008). Son birkaç on yılda çevre sorun‐
larını arttıran faktörler arasına turizm de girmiştir. İktisadi, sosyal ve
kültürel pek çok faydası olan bu olgunun doğal ve tarihsel zenginlikle‐
rin yok edilmesinden, kıyı bölgelerde deniz ve sahillerin yok edilmesine
kadar pek çok soruna neden olduğu bilinmektedir. Turizmin geleceği
de genel olarak “çevre”ye bağlıdır (Görmez 2007: 17). Çevre ve doğanın;
temiz, bozulmamış ve yıpranmamış olması tüm insanların ve turistlerin
beklentisidir. Diğer taraftan, insanların bitmek tükenmek bilmeyen ihti‐
yaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmet üreten işletmelerin doğal
çevreye verdikleri zarar da önemli bir boyut kazanmıştır (Yavuz ve
Zığındere 2000: 322). Günümüzde turizm faaliyetlerinin neden olduğu
en büyük çevre sorunu doğayı korumaya yönelik olmayan plansız yapı‐
laşmadır. Bu sorunun çözümü için gerekli olan fiziksel planlama; doğal,
tarihi ve kültürel zenginliklerin koruma‐kullanma dengesi sağlanarak
değerlendirilmesidir (Çetinel 1991: 22). Ayrıca turizmin giderek artan
bir hızda ilerlemesi ormanların yok olmasına, dolayısıyla bitki örtüsü‐
nün ve özellikle sahil kesiminde yaşayıp üreyen hayvan türlerinin de
zarar görmesine neden olmaktadır. Bu nedenle neslinin tükenmesi teh‐
likesi ile karşı karşıya kalan canlı türlerinin, ziyaretçi trafiğinin çok yo‐
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ğun olduğu tatil merkezlerinde koruma altına alınması, sit alanlar belir‐
lenmesi zorunluluk haline gelmiştir (Aslan ve Aktaş 1994: 43).
Bu nedenle çevre önemli bir turizm etmeni olmasının yanı sıra, tu‐
rizmle ilgili önemli sorunların da kaynağı olmaktadır (Güler vd. 2000:
29). Son yıllarda gelişen toplumsal bilinç ve çevre duyarlılığı turizme de
yansımakta, turizm politikalarında çevre ağırlıklı, geleceğe dönük ön‐
lemlere yer verilmektedir. Turizmde başarı çevreye bağlıdır. Turistlerin
seyahat alışkanlıkları ve tercihleri konusunda doğanın güzelliği, bo‐
zulmamış doğal bir çevre gibi faktörler önemli rol oynamaktadır. Tu‐
rizmin etkin olabilmesi için çevre kalitesinin yüksek olması ve sağlıklı
çevre şartlarının bulunması gerekmektedir (Demir ve Çevirgen 2006:
133). Günümüzde turistler doğal çevrenin zarar gördüğü turizm bölge‐
lerini tercih etmemekte, doğal zenginliğe sahip yeni bölgelere yönel‐
mektedirler (Aslan ve Aktaş 1994: 43).
Turizm ve çevre ilişkisi ele alınırken şu konular üzerinde durulması
gerekmektedir;
‐

turizm gelişmesinin yol açtığı mevcut çevresel değişimlerin
belirlenmesi,

‐

turizm gelişmesinin farklı aşamalarında çevrenin rolündeki
değişimlerin belirlenmesi,

‐

alternatif bir turizm anlayışı içinde turizm ile ilgili kavram‐
ların ve çevresel etmenlerin tanımlanması (Ceylan 2001: 170).

Çevre ve doğal kaynak tabanına dayalı olarak gelişen ve çok yönlü bir
ekonomik faaliyet olan turizmde, çevreyle ilişkiler iki yolla ortaya çık‐
maktadır. Bir yandan çevresel kaynaklar ortaya çıkmaktadır. Bir yan‐
dan çevresel kaynaklar, turizm ürünün üretimi için gerekli kritik kay‐
naklardan birini sağlarken, diğer yandan da turizm üretimi bilinçli ya
da bilinçsiz olarak çevre üzerinde negatif etkiler yaratmaktadır. Buna ek
olarak, turizmin bir diğer etkisi de çevresel kaynakları tüketerek deği‐
şikliğe uğratmasıdır (Ceylan 2001: 170).
Sağlıklı bir çevrenin turizm açısından değerinin daha iyi anlaşılmasıy‐
la birlikte, turizm tesislerinin yapımından destinasyonunun düzenlen‐
mesine kadar bir çok konuda çevreye duyarlı düzenlemeler görülmeye
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başlanmıştır. Gelişigüzel, sınırsız ve kontrolsüz gelişmeye artık izin
verilmemektedir. Gelecekte konaklama endüstrisinin de çevresel stan‐
dartların hayata geçirilmesinde aktif rol oynayacağı düşünülmektedir.
Bu nedenle turizmin gelişimi için çalışanlar, çevresel sonuçları, eğilim‐
leri birlikte değerlendirmeli ve birlikte kararlar almalıdırlar. Turizm
sektöründe, diğer sektörlerden ayrı olarak müşteri satın aldığı ürünü
tüketmek amacıyla turizm bölgesine seyahat etmektedir. Oteller için en
büyük dezavantaj; çevreye duyarlı olanlar da dahil olmak üzere turist‐
lerin genellikle yüksek standartta konaklama yapmak istemeleridir.
Yüksek standartlı konaklama birimlerini yaratmak ise, çevresel etkiyi en
üst düzeye çıkarmaktadır(Kahraman ve Türkay 2006: 122).
Çevrenin korunmasında turizmin fiziksel planlamasının önemi çok
büyüktür. Çevre kirliliğinin önemli sebebi çevreye duyarlı bir turizm
planlamasının yapılmamasıdır. Çevre konusunda turizmin rolü, Dünya
Turizm Organizasyonu Manila Bildirgesi ile ortaya konmuştur. Bu bil‐
dirgede; “Turizm kaynaklarının kontrolsüz bırakılmamasına, turizm
gereksinmeleri karşılanırken turizm alanlarında yaşayan nüfusun sos‐
yal ve ekonomik yaşantısına, turist çeken tarihi ve kültürel alanlarda
doğal kaynaklara zararlı olacak faaliyetlerde bulunulmamasına, bütün
turizm kaynaklarının insanların mirası olduğuna” değinilmiş ve ulusla‐
rarası ölçekte doğal ve kültürel kaynakların korunmasının geniş kap‐
samlı turizm planlamasının amacı olduğu üzerinde durulmuştur (WTO
1998).
Turizm faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri konusunda ilk üzerin‐
de durulması gereken bu tesislerin proje aşamasında bir ÇED çalışma‐
sının yapılıp yapılmadığı olmalıdır (Kahraman ve Türkay 2006: 122).
Turizmin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve anlaşılması, sektörün
sağlıklı gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Kaynak kullanımında
temel olumsuzlukların ve çevresel etkilerin önlenebilmesi için yaşam
tarzında ve sisteminde temel değişiklikler yapılması gerekmektedir
(Trainer 1997: 1219). Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) turizmin muh‐
temel olumsuz etkilerinin değerlendirilmesinde ve kapasite limitlerine
uygun bir gelişmenin sağlanmasında kullanılmaktadır (Çepel 1996).
Çevresel Etki Değerlendirilmesi; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin
çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, o‐
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lumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek
ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile tekno‐
loji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uy‐
gulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade
eder (Görmez 2007: 17).
Turistik çekiciliğe sahip alanlarda ÇED Yönetmeliğinin öngörülen
tüm faaliyetlerde ve projelerde uygulanması ve bunun sıkı bir şekilde
denetlenmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. ÇED bir bölge ya da
alan için hazırlanacak turizm geliştirme projelerinde, çok önemli bir
araç olarak mutlaka kullanılmalıdır. Bu sayede çevreye karşı konaklama
tesislerinden doğabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesiyle uzun
dönemde sürdürülebilir bir gelişme sağlanabilecektir (Demir ve Çevir‐
gen 2006).
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1998 yılı kararıyla 2002 yılını “Dağ‐
lar Yılı” ve WTO‐2000 yılı kararıyla “Ekoturizm Yılı” ilan etmiştir.
Kentsel ortamların insan yaşamını olumsuz yönde etkilemesi, bu ortam‐
larda çalışan ve yaşayan insanların doğal ortamlara olan gereksinimle‐
rini arttırmıştır. Bu nedenle doğal ve kültürel çevrenin korunması ve
geliştirilmesi o bölgenin çekiciliğini büyük ölçüde artırmaktadır. Çeşitli
kaynaklarda alternatif turizm olarak tanımlanan, son yıllarda popüler
hale gelen ve 21. yüzyıldaki seyahat trendlerinde önemli bir yer edine‐
ceği tahmin edilen ekoturizm, kaynağını doğrudan çevreden almakta ve
sürdürülebilir turizm çatısı altında bireylerin çevresel duyarlılıklarına
turizm aracılığıyla hizmet etmektedir (Özbey 2008).
Günümüzde hız kazanan eko‐turizm eğilimleri kapsamında otellerde
de yeni üretim ve pazarlama stratejileri ile şekillenen yeni bir imaj orta‐
ya çıkmıştır. Çevresel duyarlılığı üst düzeyde temsil eden bu otellerle
birlikte uluslararası platformda “ecolodge, ecotel, ecohotel, ecoresort,
green hotel, green resort, green room ve green suit” gibi tanımlamalar
yaygınlaşmıştır. Bu tanımlamalar çevresel duyarlılığı üst düzeyde olan
ve bünyesinde değişik çevre koruma faaliyetleri yürüten işletmeleri
anlatmaktadır (Kahraman ve Türkay 2006: 130).
Turizm, günümüzdeki en geniş, en hızlı gelişen sanayilerden biridir.
Bu hızlı büyüme, turizm ürünlerinin ve mekânlarının çeşitlendirilmesi‐
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ni sağlamaktadır. Böylece, küçük çaplı, yan turizm ve kırsal “deneyim”
turizmi gibi yeni, alternatif turizm çeşitlerine ihtiyaç doğmaktadır. Tu‐
rizmde alternatif arayışlar çevrenin ve sosyal yapının hızla tahrip olma‐
sını önlemeye yönelik yeni bir politika olmaktadır (Sezgin ve Kahraman
2008).
Turizm endüstrisi yenilenemeyen kaynakların önemli bir kullanıcısı
durumundadır. Turistler için temel çekim unsurunu doğal çevre oluş‐
turmaktadır. Bu nedenle doğal çevrenin korunması, geliştirilmesi ve
güzelleştirilmesi turizm bakımından önem taşımaktadır. Öte yandan
turizm için arzın oluşturulmasında doğal faktörlerin önemi büyüktür.
Turizm faaliyetlerinin arzına etki eden doğal faktörlerden ilki doğal
harikalardır. Bir ülkenin denizi, güneşi, ormanları, yaylaları o ülkenin
doğal harikalarını oluşturur. İkinci faktör iklimdir. İklimin turistik ama‐
ca imkan verecek nitelik taşıyıp taşımadığı arzı etkiler. Son doğal faktör
de şifalı sular ve kaplıcalardır. Sanayileşmenin getirdiği insan sağlığını
bozucu etkiler, termal turizm talebini artırmıştır. Buna karşın endüstri‐
yel atıklar, termal turizm kaynaklarının kimyasal özelliklerinin aşınma‐
sına neden olmaktadır(Ceylan 2001: 169; Yavuz ve Zığındere 2000: 322).
Turizmin fiziksel çevre üzerindeki olumlu etkileri de bulunmak‐
tadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:
‐

Turistlerin çevresel konulardaki artan bilinci, tatil süresince
gidilen yerlerdeki çevrenin korunmasına önemli katkı sağlar.

‐

Turizm mevcut tarihi yöre, anıt ve yapıların restorasyonunu
sağlar. Turizm bu yönüyle tarihi öneme sahip alanların ko‐
runmasına olumlu yönde katkıda bulunur (Akpınar 2008;
Swarbrooke 1999: 52).

Turizm faaliyetlerinin çevre üzerinde olumlu etkilerinin yanında o‐
lumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bu olumsuz etkilerin ortaya çıkmasın‐
da; turistik yoğunlaşma, turistik faaliyetlerin türleri ve yoğunluğu, plan‐
lama eksikliği gibi faktörler rol oynamaktadır (Gee 1997: 259). Turizm
faaliyetleri doğal çevreyi tahrip etmekte ve fiziki dengeyi bozmaktadır.
Kıyılardaki tesisler hem doğal görünümü değiştirmekte, hem de tarihi
ve arkeolojik değerlerle uyumsuzluk yaratmaktadır. Özellikle alt yapısı
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olmayan kıyılarda atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmesi, sulardaki
canlıların avlanma sürecinin hızlanması sebebiyle besin kaynağının
tüketilmesi; gezi amaçlı teknelerden boşaltılan atıklar; şişe ve kutu ar‐
tıklarından süzülen maddeler vb. su kirlenmesine sebep olan etmenler‐
dendir (Okşaşoğlu 2006:24). Diğer yandan turistlerin gereksinimlerini
karşılayan eğlence yerleri, kafeterya, bar, lokanta gibi turistik yan tesis‐
lerin yüksek sesle müzik yapması ve gezinti alanlarında meydana gelen
kalabalıklaşma sonucu insanlardan ve araçlardan kaynaklanan gürültü
rahatsız edici olmakla birlikte gürültü kirliliğine neden olmaktadır
(Okşaşoğlu 2006:24).
Turizm faaliyetlerinin çevreye karşı olan olumsuz etkileri şu şekilde
özetlenebilir:
‐

Havaalanları, marinalar, resort kompleksleri gibi yapılar do‐
ğal alanları bozmaktadır.

‐

Aşırı gelişme ve çok sayıda ziyaretçinin olduğu tarihi şehir‐
ler, kayak merkezleri gibi hassas doğal ve insan yapımı çev‐
releri, yaban hayatını ve ekosistemi hasara uğratmakta ve
geleneksel mimari ile uyumlu olmayan binaların ve manza‐
raların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

‐

Su ve arazi gibi yerel kaynakların ve olanakların turizmin
gelişmesi için kullanılması yerel toplum için dezavantaj ya‐
ratmaktadır (Middleton ve Hawkins 1998: 76).

Turizmin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri şu şekilde özetle‐
nebilir (Tablo 1);
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Tablo 1. Turizmin Doğal Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Etmenler

Doğal Çevre Üzerindeki Etkisi

Açıklama

Aşırı kalabalıklık

Çevresel stres, hayvanlarda
görülen davranış değişiklikleri

Rahatsızlık, kalitede azalma

Aşırı gelişme

Kırsal yerleşimin gelişmesi,
binaların artması

Plansız kentleşmenin getirdiği
sorunlar

Rekreasyon

Yabani yaşamın yok edilmesi

Ses kirlenmesi, aşırı kullanma

. Hız botları

Kaynakların tükenmesi

. Balıkçılık
. Av
Kirlilik

Doğal seslerin bozulması

. Gürültü

Doğal çevrenin yok edilmesi

. Atık

Yabani yaşam yerlerinin çöplüğe
çevrilmesi

. Kötü kullanma

Yabani yaşam unsurlarını rahatsız
etme
Türleri tehlikeye atma
Doğal özelliklerin yok edilmesi

Motorlu araçlar

Doğal yaşamın yok olması

Ekolojik değişiklikler,

. Hızlı kullanım

Toprak ve bitki örtüsüne zarar

Yabani yaşam üzerinde rahatsızlık

Enerji hatları

Bitki kayıpları

Estetik bitkilerin yok edilmesi

Yollar ve kazılar

Habitat kayıpları

Gerekli olan toprağın tahrip
edilmesi

Yapay su yolları

Bitki kayıpları

Gerekli olan toprağın tahrip
edilmesi

. Oto yollar harici kullanım

Kaynak: WTO, 2007:257; Kahraman ve Türkay,2006:130.

Turizm faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi i‐
çin tesisler tarafından bir takım önlemler alınması gerekmektedir (Güler
vd. 2006: 132).
•

Hava kalitesinin korunması için turizm alanında çalışanla‐
rın toplu taşıma araçları ile ulaşımları teşvik edilmelidir.
Alternatif ulaşım modelleri teşvik edilmeli, bunun yanında
araçların emisyon hacimleri düşürülmelidir.
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•

Turizm tesislerinde duş ve tuvaletlerde kullanılacak su
miktarını kısıtlayan aletler yardımıyla su tüketimi azaltıl‐
malı, tuvaletlerde daha az miktarda su akıtan sifonlar kul‐
lanılmalıdır.

•

Atık sular bahçe sulamada ve açık tuvaletlerde kullanılmalıdır.

•

Atıkların açıkta yakılması, kalıntıların çevrede bırakılması
engellenmelidir.

•

Isıtma, soğutma, aydınlatmayı otomatik olarak düzenleyen
kontrol sistemleri kullanılmalıdır.

•

Normal ampullerden daha pahalı olmasına rağmen on üç
kat daha uzun ömürlü olan ¼ oranında daha az enerji ile
çalışan floresan lambalar kullanılmalıdır.

•

Pencerelerde çift cam kullanılmalıdır.

•

Gürültü önlenmelidir.

•

Kağıt havlu yerine kumaş havlu tercih edilmelidir.

•

Atık sorunu çözümlenmelidir. Atık yok etme sistemleri
doğaya en az zarar verecek teknoloji ile yapılmalıdır.

•

Kağıt, cam, alüminyum, plastik atıklar için tesis bünyesin‐
de geri dönüşüm programları uygulanmalıdır.

•

Çevre düzenlemede yerli bitkilere‐ özellikle daha az suya
gerek duyan bitkilere‐ yer verilmeli ve böylece yabancı bitki‐
lerin gerek duyacağı fazla su tüketimi engellenmelidir.

•

Turizm tesisi çevresinde doğal hayatı korumaya yönelik
önlemler alınmalıdır.

•

Sahil suyunun kirlenmesini önleyecek önlemler alınmalıdır.

SONUÇ
Çevre duyarlılığı konusu turizm sektörü için de büyük önem taşımak‐
tadır. Turizmin geleceği genel olarak “çevre”ye bağlıdır. Turizmin çev‐
resel etkilerinin değerlendirilmesi ve anlaşılması, sektörün sağlıklı ge‐
lişmesi açısından oldukça önemlidir. Çevresel etki değerlendirmesi
(ÇED) turizmin muhtemel olumsuz etkilerinin değerlendirilmesinde ve
kapasite limitlerine uygun bir şekilde gelişmenin sağlanmasında yar‐
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dımcı olmaktadır. Çevresel değerlere duyarlı turizm hizmetinin yapıl‐
ması hem çevrenin korunması hem de sürdürülebilir kalkınma açısın‐
dan önemlidir. Bu nedenle çevresel sorumluluk turizm endüstrisinin
tüm taraflarınca dikkate alınan ortak bir amaç olmalıdır. Turizm faali‐
yetinden kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için tesisler tarafın‐
dan da çevreyi koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir.
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Ailelerin Tatille İlgili Alt Kararlarında
İç ve Dış Beşeri Faktörlerin Etkisinin Analizi
Impacts of Internal and External Human‐Based Factors
Over Families’ Sub‐Decisions of Vacations

Levent KARADAĞ 1
Metin KOZAK 2

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, iç (aile bireyleri) ve dış (satıcılar, arkadaş-akraba vs) beşeri faktörlerin, aile gruplarının tatilleriyle ilgili bazı alt kararlarda (bölge ve konaklama yeri seçimi, aktivitelere katılım, tatile ayrılan zaman ve bütçe vb), ve memnuniyet düzeyleri ile gelecekteki eğilimleri üzerinde ne düzeyde etkili
olduğunu belirlemeye çalışmaktır. Bu kapsamda Türkiye’ye giriş yapan aileler örnek kitle olarak ele alınmış olup, araştırmanın sonuca ulaşabilmesi için bir anket çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak, aile
kararlarında genel olarak ebeveynlerin etkinliği ve çocukların artan etkisi görülmekte ve gelecekteki
eğilimlerde daha çok, anketi dolduran kişinin kendisinin ve çocukların etkisi ortaya çıkmaktadır.
Anahtar sözcükler: Aile, Turist Davranışı, Karar Verme, Tercih.

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the impacts of internal and external human-based factors
over the family members’ decisions on time, budget, choice of destinations and accommodation facilities and to determine the influence of each factor’s decision over the overall satisfaction of family
groups, and their intentions of repeat visiting and word-of-mouth recommendation. The sample population includes those British family groups visiting Turkey in the summer of 2007. The results of this study
reinforce the influence of parents and children over family decision-making. An additional result of this
study suggests that the person itself and the children have a greater influence over the intention of
family groups to revisit Turkey and recommend it to others.
Key words: family, tourist behavior, decision-making, choice.
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GİRİŞ
Dinamik yapısal özelliği nedeniyle turizm veya diğer hizmet sektörle‐
rinde tüketici davranışlarının oldukça hassas bir konu olduğu söylene‐
bilir. Örneğin, tüketiciler ziyaret amaçlı gezi yapacakları bölgelere karar
vermeden önce bir beklenti içine gireceklerdir. Tüketicilerin bu beklen‐
tileri ise, çeşitli pazarlama faaliyetleri sonucunda artabilecek ya da aza‐
labilecek ve bunun sonucunda tatil için belirli bir bölge seçilecektir.
Bölge seçimi aşamasında tüketicilerin edineceği her yeni bilgi, turistin
beklentilerini yeniden gözden geçirerek, kendisine bölge seçiminde
yardımcı olacaktır. Turizm ürününün en önemli özelliği olan önceden
test edilememesi özelliği sonucunda, turistlerin bu bölgeden olan bek‐
lentileri de belirsiz olabilecektir (Kozak 2006). İşte bu belirsizlikleri or‐
tadan kaldırabilmek, turizmde tüketici olarak adlandırılan tüm turistle‐
rin beklenti ve gereksinimlerine yanıt verebilmek için, her sektörde ol‐
duğu gibi turizmde de tüketici davranışları konusu önemi gittikçe artan
bir boyut kazanmaktadır.
Tüketici davranışları konusunun önemli bir ayağı konumundaki aile
grupları, her sektörde olduğu gibi turizm sektörünün de temel müşteri
grubunu oluşturan ve turizm ekonomisinin en büyük gelir kaynağını
sağlayan küçük sosyal gruplardır. Bu küçük sosyal grupların içerisinde
tatile çıkma kararı gibi konularda son satın alma kararları verilirken iç
ve dış beşeri faktörlerin ne düzeyde etkili olduğu ya da hakim gücün
kimde olduğunu belirleyebilmek, gerek bölgesel gerekse işletme bazın‐
da pazarlama açısından, başka bir deyişle genel olarak turizm pazarla‐
ması açısından, önemli bir konudur.
Bu çalışmanın amacı da, tatil amaçlı seyahat eden aile gruplarının ge‐
rek bölge, gerekse konaklama yeri seçimi ve bunlara paralel olarak ya‐
pılacak aktivitelere katılımı ile birlikte tatile ayrılan zaman ve bütçe gibi
alt konularda, iç (aile bireyleri) ve dış (satıcılar, arkadaş‐akraba vs) be‐
şeri faktörlerin tatille ilgili bazı alt kararlarda ve gelecekteki eğilimle‐
rinde ne düzeyde etkili olduğunu belirlemeye çalışmaktır. Bu kapsam‐
da, Türkiye’ye giriş yapan aileler örnek kitle olarak ele alınmış olup,
araştırmanın sonuca ulaşabilmesi için hazırlanan anket çalışmasından
elde edilen verilerle ilgili yorumlar yapılmaktadır.
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TURİZMDE KARAR VERME
Tüketicilerin karar verme süreci, tüketici davranışları çalışmalarının
merkez parçasını oluşturmaktadır. Ama bu merkez parçada, kişilerin,
ürün veya hizmetleri seçme ve değerlendirmeleri aşamasında risk ve
yenilik gibi değişik boyutları olması nedeniyle, birbirinden farklı yolla‐
ra başvurdukları görülmektedir (Solomon 2007). Tüketicilerin, bir ko‐
nuda gereksinim hissetmeye ya da pazarlamacılar tarafından yönlendi‐
rilmeye başladıkları andan itibaren, bir karar verme planı uygulamaya
başladıkları varsayılmaktadır. Bu karar verme planı, planın basit ya da
karmaşıklığına bağlı olarak ailelerin satın alma davranışlarına paralel
isteklerini içermektedir (March ve Woodside 2005). Turizmde, tüketici‐
lerin herhangi bir tatil aktivitesini ya da seyahat hizmetini satın alma
sürecine girerken, bu süreci belirleyen ya da bu süreçte önemli etkileri
görülebilen seyahatin uzunluğu, seyahat süresince yapılacak olan çeşitli
aktiviteler, tatil için ayrılacak bütçe gibi bazı turizm olgusuna özel de‐
ğişkenler bulunmaktadır. Bu değişkenler kişiden kişiye ve grup bazında
ele alındığında aileden aileye farklılıklar içerebilir (İTO 2007).
Genel olarak tüketici davranışı a) gereksinimin hissedilmesi, b) satın
alma öncesi araştırma, c) alternatiflerin değerlendirilmesi, d) satın alma
/ karar verme, ve e) satın alma sonrası değerlendirme aşamalarından
oluşmaktadır. Tüketici davranışı aşamaları, tüketicinin herhangi bir
gereksinimi hissetmesinden, o gereksinimi giderecek ürün veya hizmeti
tüketme ve tüketim sonrası değerlendirmesine kadar uzayan bir süreci
kapsamaktadır. Bu aşamalardan birisini oluşturan karar verme süreci,
genel olarak tüketicilerin herhangi bir gereksinimi algıladıkları andan
itibaren başlar ve bu gereksinim giderilip son değerlendirme aşamasına
kadar devam eder. Örneğin, bir ailenin tatile çıkma gereksinimini his‐
setmesi ya da bir bireyin yeni giyecek almasını düşünmesi karar verme
sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır (Hoyer ve MacInnis 2007).
Tüketici olarak bir turist ele alındığında, o turistin herhangi bir turizm
ürünü veya hizmeti satın almasının karmaşık bir sürecin sonucu olduğu
görülmektedir. Bu süreç hangi turizm bölgesine gidileceğinden, nasıl
konaklama yapılacağına tatil süresinin ne kadar olacağından, hangi
operatörle gidileceğinin seçimine kadar alt kararları içeren bir süreci
kapsamaktadır (Swarbrooke ve Horner 2001). Yine başka bir çalışmada
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da, turizmde ailelerin karar verme sürecinin üç temel aşamadan oluştu‐
ğu belirtilmektedir: Seyahat öncesi kararlar, seyahat kararı ve seyahat
boyunca alınan kararlar. Yolculuk öncesi alınan kararlar konaklama ve
seyahat acentesi seçimi ile tatil süresi ve tatile ayrılan bütçe gibi karar‐
lardan oluşurken, seyahat kararı da yapılan araştırmalar sonucu elde
edilen bilgilerden yararlanılarak alternatifler arasında tercihe gitmeyi
içermektedir. Yolculuk süresince alınan kararlar ise özel yerlerin ziyare‐
ti, yerel turlara katılım ve lokanta seçimi gibi alt kararlardan oluşmak‐
tadır (Barles, Bravo ve Fraj 2007).

AİLE ÜYELERİ VE KARAR VERME
En önemli karar verme ve tüketim birimi olarak tanımlanan bir ailenin,
nasıl karar verdiğini açıklayabilmek hem pazarlamacılar için hem de
araştırmacılar için bir çekim merkezi konumunda olmuştur. Ailelerin
karar mekanizmalarını çözebilmek için de yıllardır eşlerin ve çocukların
bu sürece etkileri incelenmektedir (Shoham ve Dalakas 2005). Ailelerin
karar verme süreci ile ilgili çalışmaların başlangıcında Myers ve
Moncrief (1978) görülmektedir. Daha sonra bu çalışmaları diğerleri iz‐
lemektedir (Smith 1979; Cosenza ve Davis 1981; Bartos 1982; Snepenger
ve Nichols 1988). Ailelerin karar vermeleri ile ilgili çalışmalar genellikle
benzer teorilerle desteklenen, aile bireylerinin karar süreçlerindeki üst‐
lendikleri bireysel roller üzerine oturtulmaktadır. 1950’lere kadar aile
içerisinde erkek temelli karar mekanizması olduğu görüşü ön plana
çıkmaktaydı. Ancak 1950’li yıllarda ve sonrasında bayanların sorumlu‐
luklara ortak olmaya başlamasıyla birlikte tek başına satın alma teorileri
yerini ailelerin birlikte karar verme teorilerine bırakmaya başlamıştır
(Thornton, Shaw ve Williams 1997). Ailelerin satın alma karar süreçle‐
rindeki karışıklığı tam anlamıyla kavrayabilmek için, aile bireylerinin,
eşlerin, çocukların bu süreçteki rollerinin analiz edilmesi gerekmektedir.
Aile içerisinde karar verme aşamasındaki dinamiklerin oluşması, aile
bireyleri arasındaki ilişkilerin etkileşimine bağlı olmaktadır. Anne ve
baba, anne ile çocuklar ya da baba ile çocuklar arasındaki etkileşimler,
karar verme aşamasında belirleyici rol oynamaktadır. Bu bağın oluşma‐
sı, aile bireylerinin üstlendikleri rollerle sağlanmaktadır (Ndubisi 2007).
Wang, Hsieh, Yeh ve Tsai (2004) tarafından yapılan bir çalışmaya göre,
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üç adet karar verme türü görülmektedir. Burada ifade edilen erkek eşin
baskın olduğu ve her iki tarafın da ortaklaşa aldığı kararlardır. Bununla
birlikte, benzer olarak veya çocukların etkili olduğunu ortaya koyan
çalışmalar da görülmektedir. Başka bir çalışmada da dört farklı karar
verme biçimi görülmektedir (Kaur ve Singh 2004):
Ortak Kararın Aile Kararlarında Etkisi: Hem aile bireyleri hem de ergen‐
lik çağına gelmiş çocukların tatil anlayışları ve tatilden beklentilerinde
benzerliklere rastlanılmaktadır. Yorucu bir dönem sonunda rahatlamak,
sıkıntılardan uzaklaşmak ve yeni insanlar tanımak gibi ortak motive
edici unsurlar beklenmektedir. Tatil kararlarında ebeveynlerin ve özel‐
likle ergenlik çağına gelmiş çocukların ortak kararlara ulaşmaları müm‐
kün görünmektedir (Carr 2006). Ailelerin karar verme süreçlerinde or‐
tak kararların çıkabilmesinin bağlı olduğu bazı değişkenler bulunmak‐
tadır. Bu değişkenlerin en başında ailelerin yapısal özellikleri gelmekte‐
dir (modern‐gelenekçi yapı, aile içi bağlar vs) (Ndubisi ve Koo 2005).
Sonuç olarak bir aile, tatil hizmeti satın almaya karar verdiğinde, genel
olarak aile üyeleri tatil hakkında bilgiler edinmeye başlamakta ve bu
bilgi toplama sürecinden sonra da bulunan alternatifler arasında değer‐
lendirme aşamasına geçilmektedir. Değerlendirme sonucunda da her
aile bireyi kendi beklentisini açıklamakta ve aile olarak ortak bir nokta‐
da karar vermeye çalışılmaktadır (Bahlmann ve Qualls 2001).
Erkek Eşin Aile Kararlarında Etkisi: Ailelerin karar verme sürecinde, er‐
kek eşlerin etkilerinin daha yoğun olarak görüldüğü satın alma süreçle‐
ri de bulunmaktadır. İlk zamanlarda erkek eşin aile kararlarında daha
baskın olduğu ancak zamanla bu baskınlığın azaldığı bilinmekle birlikte
hala erkeklerin daha etkin olduğu aile kararlarına rastlanmaktadır. As‐
ya kökenli aileler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre erkek eşlerin;
bayan eşlere oranla özellikle son satın alma anında baskınlığının daha
fazla olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, finansal kararlarda ve
süre ilgili kararlarda yine erkek eşlerin baskınlığı görülmekte iken, di‐
ğer alt kararlarda ortak bir seçim oluştuğu sonucuna ulaşılmaktadır
(Wang, Chen ve Chou 2003). Henthorne, La Tour ve Hudson’ın (1997)
Japonya’da yaptıkları çalışmada, konuyla ilgili bir sonuç ortaya çıkmak‐
tadır ve Japonya’da ailelerin ortak karar alması konusuna ya da karar
verme sürecinde paylaşım konusuna sosyal eşitliğe dayalı toplumlara
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oranla daha az güven duyulmaktadır. Yine Japonya’da erkek eşin bas‐
kınlığına dayalı bir karar verme sürecine duyulan güvenin daha fazla
olduğu sonucu görülmektedir.
Bayan Eşin Aile Kararlarında Etkisi: Ailelerin karar verme süreçlerinde,
geçmiş yıllarda erkeklerin baskınlığı görülmekteyken, bayanların eğitim
düzeylerinin artması, çalışmaya başlayarak aile içerisinde çift maaşlı
konuma geçilmesi, mesleki kariyerlerini zamanla geliştirmeleri sayesin‐
de toplum içerisindeki rollerinin değişmeye başlaması ile bu baskınlık
ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu değişikler zamanla toplumlarda aile‐
lerin satın alma davranışına bayanların katılımını artırmaktadır (Lee ve
Beatty 2002). İsrailli ailelerin satın alma süreci ile ilgili yapılan bir çalış‐
mada, aile bireyleri arasında en etkin tarafın ebeveynler ve ebeveynlerin
içerisinde de en etkin tarafın bayan eşlerin olduğu sonucu ortaya kon‐
maktadır (Shoham ve Dalakas 2003). Zalatan’ın (1998) Kanada ve
A.B.D.’de yaptığı bir çalışmaya göre, bayanlar, ailelerin karar verme
süreçlerinde özellikle finansal konularda en az etkiyi göstermektedir.
Bununla birlikte, en büyük etkilerinin özellikle tatil bölgesi seçiminde
olduğu görülmektedir. Konaklama yeri seçimi, yerel turlara katılım gibi
diğer bütün tatil ile ilgili alt kararlarda eşlerin daha çok ortak kararlarda
birleştikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Benzeri çalışmalar, bayanların
aile içerisindeki rollerinin değiştiğine ve aile içerisinde karar verme a‐
şamasının önemli bir unsuru olarak ortaya çıkmaya başladığına işaret
etmektedir.
Çocukların Aile Kararlarında Etkisi: Rose, Boush ve Shoham’ın (2002)
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptıkları bir çalışmada, çocukların ve
ergenlik çağına gelen gençlerin, ailelerin tüketim kararlarında etkileri ve
rollerinin oldukça büyük bir öneme sahip oldukları sonucuna ulaşılmış‐
tır. Gelecek yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde 4 ve 12 yaş arası
çocukların, ailelerin genel tüketimine etkisinin yaklaşık 188 milyar dolar
olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca çocukların özellikle çocukluk çağ‐
larından ergenlik çağlarına geçiş dönemlerinde aile kararlarında etkile‐
rinin çok yoğun olarak görüldüğü belirtilmektedir. Ergenlik çağına ge‐
len çocukların aile kararlarını etkilemek için çok daha fazla fırsatlarının
olduğu ifade edilmektedir (Fallon ve Bowles 1998). Çocukların ve er‐
genlik çağına gelmiş gençlerin, ailelerin son karar verme aşamalarında
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günden güne etkili olmasını birkaç nedene bağlayan Chavda, Haley ve
Dunn (2005), bu nedenlerin başında özellikle anne ve babanın her ikisi‐
nin de çalışmak zorunda olduğu durumlarda ailenin zaman fakirliği
çekmesinin geldiğini belirtmektedir. Zaman sorunu yaşayan ailelerde,
anne ve baba çocuklarıyla yeteri kadar vakit geçiremediği için özellikle
tatil kararlarında daha mutlu bir tatil seçeneğini bulabilmek için çocuk‐
ların beklentilerine önem gösterdikleri ifade edilmektedir.
Aile kararları üzerinde bireylerin etkisini ölçen yeterli sayıda çalışma‐
lar bulunmakla birlikte, yine aileler üzerinde etkili olabileceği düşünü‐
len tanıdık‐arkadaş‐akraba ve satıcılar gibi dış beşeri faktörlerin de etki‐
sinin ölçülmesi gerektiği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu tür değiş‐
kenlerin etkisini ölçmeye dönük yapılan araştırmaların sayısı ise olduk‐
ça az düzeydedir. Tüketicilerin satın alma konusunda çevresinde oluşan
olumlu ya da olumsuz düşünceler, ya da satın alma aşamasında satıcı‐
larla yaşadıkları etkileşimler, ürün veya hizmetlerin kalitesi hakkında
bir önyargı ya da ön bilgi oluşturmaktadır. Bu bilinçle, tüketicilerin ka‐
rar aşamasında tanıdıkların ve satıcıların önerilerinden ya da düşünce‐
lerinden etkilenme olasılıkları unutulmamalı ve konuda yapılabilecek
çalışmalara ağırlık verilmesi düşüncesinden hareketle, bu çalışma kap‐
samında hem iç hem de dış beşeri faktörlerin etkisi ele alınmaktadır.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırma süreci, üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada incelene‐
cek konu ve konunun uygulanacağı örneklem belirlenmiştir. İkinci a‐
şamada örneklem üzerinde uygulamaya geçilmiş ve anket tekniği üze‐
rinden gerekli veriler toplanmaya başlanmıştır. Araştırmanın amacına
uygun olarak sadece evli ve bir çocuk sahibi çiftlere soru formları dağı‐
tılmıştır. Bu aşamada havalimanına sekiz kez gidilerek yeterli anket
sayısına ulaşılmak istenmiştir. Üçüncü aşamada da veriler SPSS yardı‐
mıyla analiz edilip sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
Konu ve Örneklem Seçimi: Literatür taraması sonucunda turizm faali‐
yetlerine katılan ailelerin tatil yaptıkları ülkelere gelişlerinden, tatillerini
bitirme aşamasına gelene değin yaptıkları aktivitelerle ilgili çalışmalar
görülmüştür. Ancak aile bireylerinin karar aşamasında ne kadar etkin
olduğunu açıklayan ulusal literatürde yeterince çalışma bulunamamış‐
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tır. Görülen eksiklik üzerine Türkiye’ye tatil için gelen ve en az bir ço‐
cuğu olan İngiltere kökenli turistlere yönelik bir anket çalışması yapıl‐
masına karar verilmiştir. Anket çalışması, Bodrum‐Milas Havaala‐
nı’nda, tatil amacıyla Türkiye’ye gelen turistlerden tesadüfî olarak seçi‐
len örnek ailelere uygulanmıştır. Bu çalışmanın evreni Bodrum‐Milas
Havaalanı’nda tatilleri sona eren ve dönüş amaçlı bulunan ve en az bir
çocuk sahibi olan İngiliz ailelerdir. Soruların tamamen anlaşılması ve
net olarak cevaplanabilmesi için İngiliz ailelere anket çalışması yapıl‐
masına karar verilmiştir.
Anketin Hazırlanışı: Çalışmanın amacı doğrultusunda üç bölümden
oluşan bir anket formu düzenlenmiştir. Birinci bölümde ailelerin Türki‐
ye tatili ile ilgili genel bilgilerine ve tatil sonrası oluşabilecek eğilimlerine
ulaşılmak amaçlanmaktadır. İkinci bölümde tatil ile ilgili kararların a‐
lınmasında aile bireyleri arasından kimlerin daha etkili olduğunu belir‐
lemek ve akraba‐arkadaş ile satıcıların karar verme sürecindeki etkileri‐
ni derecelendirerek belirlemek amaçlanmaktadır. Üçüncü ve son bö‐
lümde de, katılımcılar hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilmek
amacıyla katılımcıların demografik bilgileri ile ilgili genel sorulara yer
verilmektedir.
Veri Toplama ve Analizi: Gerekli verilere ulaşılabilmek için anket formu
cevaplayıcılarla yüz yüze doldurulmuştur. Anket çalışmasının yapıla‐
cağı yer olarak “Milas – Bodrum Havaalanı’nın Dış Hatlar Gidiş Termi‐
nali” seçilmiş olup 15 Temmuz 2007 – 15 Ağustos 2007 tarihleri arasında
bir ay süren bir çalışma yapılmıştır. Yaklaşık 1400 İngiliz aile ile yüz
yüze görüşülmüş ancak genellikle zaman yetersizliği nedeniyle 379’u ile
anket çalışması yapılabilmiştir. Elde edilen verilerin istatistik paket
programına girişi yapılarak, demografik özellikler, gruplar hakkında
ayrıntılı bilgi, aritmetik ortalama, faktör analizi ve korelasyon analizi
yoluyla çalışmada belirlenen amaçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

BULGULAR
Araştırmaya katılan ebeveynlerin yaş ortalamalarının dağılımında ön
plana çıkan grubun 35 – 44 ve 45 – 54 arası olduğu görülmektedir. Daha
sonra sırasıyla 25 – 34 arası yaş grubu ve ≥ 55 yaş grubu takip etmekte‐
dir. Anket çalışmasına en az katılım gösteren yaş grubunu ise ≤ 24 yaş
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grubu oluşmaktadır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında, bay katılımcıla‐
rın %56,0 ile %44,0 olan bayan katılımcılardan daha fazla olduğu gö‐
rülmektedir. Deneklerin %30,3’ünün en az lise mezunu, %13,1’inin Mes‐
lek Lisesi veya Teknik Lise mezunu ve %28,2’sinin de üniversite mezu‐
nu ve son olarak da %28,4’ünün yüksek lisans mezunu oldukları gö‐
rülmektedir. Ziyaret sıklığına bakıldığında ise, katılımcıların %18’inin
bireysel olarak daha önce Türkiye’yi hiç ziyaret etmedikleri söylenebi‐
lir. Bu konuyla ilgili söylenebilecek diğer bir sonuç, katılımcıların yakla‐
şık %80’lik kısmının Türkiye’yi en az bir kez ailece ziyaret ettikleri ve
tekrar Türkiye’de tatil yapmaya karar verdikleridir. Buradan da, turist‐
lerin tatillerinden memnun bir şekilde ayrıldıkları anlamı çıkmaktadır.
Değişkenlerin aritmetik ortalamalarının dağılımı Grafik 1’de göste‐
rilmektedir. Buna göre, soru formunda bulunan değişkenlerin aritmetik
ortalaması 4,29 çıkmaktadır. Bunun genel olarak anlamı, değişkenler
arasında toplam işaretlenme ortalaması 4,29’un altında olanların aile
kararlarında daha az etkili olduklarıdır. Grafiğe göre genel olarak ebe‐
veynlerin, aile kararlarında etkili oldukları ve bunu özellikle yerel tur
seçiminde çocukların izlediği görülmektedir.
7
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Güvenirlik (reliability) katsayısının (Cronbach’s Alpha değerinin) >.93
olması, düzenlenen soru formunun genel olarak, kabul edilebilir sınırlar
içinde güvenilir olduğunu göstermektedir. Daha sonraki aşamada, 34
değişken üzerinden yapılan faktör analizinde beş alt‐faktör elde edil‐
miştir: satıcıların tercihi, tanıdıkların tercihi, eşlerin tercihi, kişinin ken‐
di tercihi ve çocukların tercihidir (bkz Tablo 1). Değişkenlerin faktör
yüklerinin 0,55’den büyük oldukları belirlenmiştir. Elde edilen beş fak‐
tör, toplam varyansın %65’ini açıklamaktadır. Örneklemden elde edilen
verilerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu belirleyebilmek
için yapılan Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) değerinin 0,88 olarak çıkması,
faktör analizinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.
Faktör gruplarının ayrı ayrı güvenilirlikleri alınmış ve her bir faktör
grubunun güvenilirliği 0,87 değerinin üstünde çıkmıştır ve bu da her
bir faktör grubunun güvenilir sınırlar içerisinde yer aldığı sonucunu
ortaya koymaktadır. Güvenirlik katsayısının da 0,87 değerinden büyük
olması, soru formunun güvenilir sınırlar içerisinde olduğunu göster‐
mektedir.
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Tablo 1. Faktör Analizi Sonuçları
Değişkenler

Faktör
Yükü

Satıcıların Tercihi
Tatil süresine etkisi

,822

Acenta / tur operatörü seçimine etkisi

,819

Lokanta seçimine etkisi

,807

Yerel tur seçimine etkisi

,782

Bütçeye etkisi

,782

Konaklama seçimine etkisi

,741

Bölge seçimine etkisi

,726

Akraba – Arkadaşın Tercihi
Konaklama seçimine etkisi

,809

Lokanta seçimine etkisi

,796

Bölge seçimine etkisi

,750

Bütçeye etkisi

,716

Yerel tur seçimine etkisi

,697

Acenta / tur operatörü seçimine etkisi

,600

Eimin (Partnerin) Tercihi

(M)
Aritmetik
Ortalama

F Değeri

Alph
a

P

11,44
5

32,699

2,52

4,368

,936

,000

6,672

16,205

2,99

8,334

,934

,000

2,590

7,400

5,55

19,668

,897

,000

1,647

4,707

5,76

19,252

,878

,000

1,591

4,546

4,82

57,924

,869

,000

,806

Bütçeye etkisi

,801

Lokanta seçimine etkisi

,779

Konaklama seçimine etkisi

,748

Yerel tur seçimine etkisi

,718

Bölge seçimine etkisi

,716

Acenta / tur operatörü seçimine etkisi

,685

Kendi Tercihi
Bütçeye etkisi

Tanımlanan
Fark Yüzdesi

,818

Tatil süresine etkisi

Tatil süresine etkisi

Öz
Değer

,814

Tatil süresine etkisi

,808

Konaklama seçimine etkisi

,777

Lokanta seçimine etkisi

,738

Yerel tur seçimine etkisi

,693

Acenta / tur operatörü seçimine etkisi

,670

Bölge seçimine etkisi

,658

Çocukların Tercihi
Bölge seçimine etkisi

,750

Konaklama seçimine etkisi

,746

Tatil süresine etkisi

,727

Yerel tur seçimine etkisi

,679

Lokanta seçimine etkisi

,653

Bütçeye etkisi

,557
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Aile bireylerinin, satıcıların ve akraba / arkadaşların; kişilerin karar
vermedeki etkileri ile tatillerinden ne ölçüde memnun oldukları, bu
tatillerini bir başkasına tavsiye etme eğilimleri ile ileriki yıllarda Türki‐
ye’ye tekrar gelme eğilimleri arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığı
konusunu araştırmak için korelasyon analizi yapılmıştır (bkz Tablo 2).
İlk analizde, tatille ilgili alt kararlarda etkili olan iç ve dış beşeri gruplar
ile aile bireylerinin tatillerinden elde ettikleri memnuniyet düzeyleri
arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir deyişle,
gerek aile içi gerekse aile dışı beşeri faktörlerin kararları doğrultusunda
yapılan tercihlerle, aile bireylerinin her birisinin memnuniyet düzeyleri
arasında bir ilişkisi yoktur. Bununla ilgili farklı yorumlar yapılması
mümkün olmakla birlikte, en önemli bir çıkarım olarak, bireylerin
memnuniyet algılamalarını açıklayan değişkenin, bireylerin tercilerin‐
den öte, tatil süresince elde edilen deneyimin bütünüyle ilgili olduğudur.
Tablo 2. Korelasyon Analizi Sonuçları
Değişkenler

Satıcılar(F1)

Tanıdıklar(F2)

Eşler(F3)

Kendisi(F4)

Çocuklar(F5)

Kişinin Memnuniyeti

-,064

-,069

-,053

,065

,082

Eşlerin Memnuniyeti

-,070

-,094

-,041

,044

,061

Çocukların Memnuniyeti

-,075

-,078

-,050

,094

,036

Kişinin Tavsiye Etme Eğilimi

-,079

-,042

,025

,074

,105(*)

Eşlerin Tavsiye Etme Eğilimi

-,079

-,056

,003

,107(*)

,112(*)

-,109(*)

-,063

,014

,116(*)

,067

Kişinin Tekrar Türkiye’ye Gelme Eğilimi

-,032

,024

-,023

,153(**)

,107(*)

Eşlerin Tekrar Türkiye’ye Gelme Eğilimi

-,037

,032

-,022

,168(**)

,119(*)

Çocukların Tekrar Türkiye’ye Gelme Eğilimi

-,027

,021

,049

,162(**)

,076

Çocukların Tavsiye Etme Eğilimi

* .05 düzeyinde anlamlıdır. ** .01 düzeyinde anlamlıdır.

İç ve dış beşeri faktörlerin yaptıkları tercihler ile aile bireylerinin tatil‐
lerini bir başkasına tavsiye etme eğilimleri arasındaki ilişkiyi ölçen ana‐
liz sonuçları da, iki değişken ile eşlerin bir başkasına tavsiye etme eği‐
limi arasında olumlu yönde bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bunlar,
anketi dolduran deneğin kendisinin ve çocukların tercihidir. İkinci ola‐
rak, çocukların Türkiye’yi bir başkasına tavsiye etme eğilimiyle doğru‐
sal yönde ilişkisi bulunan bir faktör boyutu (kişilerin kendi tercihleri)
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ortaya çıkarken, ters yönde ilişkisi bulunan bir faktör boyutu da (satıcı‐
ların tercihi) görülmektedir. Tablo 2’den çıkarılan sonuç, çocukların
Türkiye’yi tavsiye etme eğilimiyle kişilerin ilişki düzeyi ne kadar yük‐
sek ise, bu eğilimi satıcıların tercihleriyle ilişkilendirilmesi de o kadar
düşük çıkmaktadır. Bununla birlikte, önceki verilerde çocukların ebe‐
veynleriyle ilişkisi görülmekteyken burada da ebeveynlerin çocuklarıy‐
la anlamlı ilişkisi görülmektedir. Bu da aile içerisinde ebeveynler ile
çocuklar arasında tatil tüketimi konusunda olumlu bir etkileşim olduğu
sonucunu ortaya çıkarabilir.
Son korelasyon analizi ise, aile içi ve dışı beşeri faktörlerin tatil sonra‐
sı aile bireylerinin her birisinin ileride Türkiye’yi tekrar ziyaret etme
eğilimleri ile olan ilişkiyi kapsamaktadır. Yapılan bu modelde iki faktör
boyutunun olumlu bir ilişkiye sahip olduğu görülmektedir. Anketi dol‐
duran kişinin kendi tercihi ve çocukların tercihi ile aynı kişinin kendisi‐
nin tekrar ziyaret eğilimi arasında doğrusal bir ilişki görülmektedir. Bu
iki grup, eşlerin tekrar ziyaret etme eğilimi ile de doğrudan ilişkilidir.
Son olarak, çocukların tekrar ziyaret etme eğilimi ile sadece bir faktör
boyutunun olumlu bir ilişkiye sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu
faktör boyutu da, anketi dolduran cevaplayıcının kendi tercihi olarak
belirlenmiştir. Görüleceği üzere, anketi dolduran kişinin kendisinin
yapmış olduğu tercihler, her üç grubun tekrar ziyaret etme eğilimi üze‐
rinde önemli bir etkiye sahipken, bu kişiyi çocuklar izlemektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, hangi aile bireyinin ya da satıcı gibi, akraba – arkadaş
gibi bazı dış beşeri faktörlerin tatil ile ilgili alt kararlarda daha fazla
etkili olduğunun ve beşeri grupların tatilden duyulan memnuniyet dü‐
zeyi ile gelecekte ilgili eğilimler üzerindeki etkisinin analizi yapılmak‐
tadır. Yapılan analizler sonucunda ebeveynlerin kararlarının turizm
ürününü satın alma aşamasında diğer değişkenlere oranla daha çok
etkilerinin olduğunun ortaya çıkması da, yabancı literatürde yer alan ve
eşlerin aile kararlarında baskınlığını ifade eden çalışmaları destekler
niteliktedir (Carr 2006). Bununla birlikte, turizm ile ilgili bazı alt karar‐
larda çocukların etkilerinin yüksek oranda görülmesi de, çocukların son
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yıllarda aile kararlarında daha etkili olmaya başladıklarını gösteren
çalışmalara destek vermektedir (Gram 2007).
Aritmetik ortalamalarla ilgili sonuç, İngiliz ailelerin turizmle ilgili ka‐
rarlarda ebeveynlerin ne kadar etkili olduklarını göstermektedir. Tatil
ile bütün alt kararlarda ebeveynlerin mutlak etkileri görülmektedir.
Ancak çocukların da ebeveynlere oranla daha az olmasına karşın yadsı‐
namayacak şekilde etkileri oldukları ortaya çıkmaktadır. Özellikle yerel
turlarla ilgili kararlarda çocukların etkisi en üst düzeye ulaşmaktadır.
Pazarlamacıların, çocukları da bir tüketim birimi olarak gördükleri dü‐
şünülecek olursa, çocuklara karşı uygulanan pazarlama fonksiyonların‐
da daha etkili uygulamalara gidilmesi gerektiği görülmektedir. Yerel
turlarda çocukların etkileri, ailelerin bir şey tüketilmesi için yönlendi‐
rilmesi aşamasında çocuklara cazip gelebilecek turizm ürünlerinin arttı‐
rılması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir.
Yapılan korelasyon analizinde elde edilen veriler arasında en dikkat
çekici sonuç, kişilerin, eşlerin ve çocukların memnuniyet düzeyleri ile
faktör boyutları arasında herhangi bir anlamlı ilişkinin bulunamaması
olmuştur. Böyle bir istatistiksel sonuç, daha önce de değinildiği gibi,
memnuniyet kavramının, tercih ya da karar verme süreci ile ilgisinin
olmayıp, daha çok tatilden elde edilen deneyimlerin yorumlanmasının
bir sonucu olduğunu göstermektedir. Bir diğer ilginç sonuç ise, anketi
dolduran kişilerin kendileri ve çocukların tercihi ile geleceğe yönelik
eğilimler arasındaki ilişkinin görülmesidir ki, bu sonuç, çocukların ar‐
tan etkileri ile ilgili sonuçları ortaya koyan çalışmalarla benzerlik gös‐
termektedir (Gram 2007). Ek olarak, anketi dolduran kişilerin kendi
tercihlerinin çoğu zaman baskın çıkmasının bir nedeni olarak, anketi
doldurma eğiliminde bulunarak ya da bu sorumluluğu üzerine almala‐
rıyla zaten aile içinde de baskın oldukları ya da aile yaşamında etkin rol
oynadıkları gösterilebilir.
Özetlemek gerekirse, aile bazında tüketici davranışları ile ilgili litera‐
türe, ailelerin karar verme aşamasında hangi iç ya da dış beşeri faktörün
etkisinde kaldığının incelenmesi yönünde bir katkıda bulunulmuştur.
Tüketici davranışının önceden tahmin edilip buna göre strateji üretil‐
mesi gerektiği düşünüldüğünde, turizm sektörüne aile bireylerinin etki‐
lerine göre stratejiler üretilmesi konusunda destek verebilecek nitelikte
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bir çalışma olduğu sonucu ortaya çıkabilir. Özellikle çocukların artan
etkisi göz önünde bulundurulması gerekliliği ve bunun yanında ebe‐
veynlerin hala aile kararlarında en çok etkisi olan bireyler olduğu so‐
nuçları ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, bu konuda çalışma yap‐
mak isteyen araştırmacılar için çocukların yaşı ve sayısı ile ebeveynlerin
evlilik süreleri bu çalışmada bulunan değişkenlerden farklı olarak kul‐
lanılması gereken değişkenler arasında bulunmaktadır.
Türkiye’de tatillerini geçiren aileler üzerine yapılan bu çalışmada ve‐
rimli sonuçlar elde edilmesine karşın, gelecekte bu konuyla ilgili çalış‐
malara yol göstermesi açısından bazı sınırlılıkların olduğunu söylemek‐
te yarar vardır. Öncelikle bu çalışmada Türkiye’de tatillerini geçiren
aileler arasından anketin daha anlaşılır bir şekilde doldurulacağı düşü‐
nüldüğü için sadece İngiliz ailelere uygulama yapılmıştır. Araştırmanın
sadece İngiliz ailelere uygulanması nedeniyle gelen tüm turist kitlesi
için benzer sonuçlar olduğunu söylemek zordur. Bununla birlikte ailele‐
rin karar verme sürecinde kültürlerin etkisinin de önemli rol oynadığı
ifade edilmektedir. Dolayısıyla, farklı ülkelerin mensubu aileler üzerin‐
de karşılaştırma yapmak bu konuyla ilgili ileride çalışmak isteyenler
için daha ayrıntılı sonuçlar doğurabilir. Farklı dillere çevrilen anketler‐
den elde edilecek verilerin her iki konu için de daha yararlı olacağı dü‐
şünülebilir.
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Otel Yöneticileri Açısından Turizm İşletmeciliği
ve Otelcilik Öğrencilerinin Sahip Olması Gereken
Yetkinliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
A Research on Hotel Managers’ Perceptions on the Competencies of Tourism
Hospitality Colleges’ Students Required

Orhan AKOVA 1
Mehmet SARIIŞIK 2

ÖZ
Bu araştırmanın temel amacı otel yöneticilerinin turizm işletmeciliği mezunlarının aldıkları derslerin önem dereceleri ve gelecekteki kariyerlerinde başarılı olmaları için sahip olmaları gereken yetkinlikler
hakkındaki görüş ve düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Böylece turizm işletmeciliğinden mezun olacak
öğrencilerin sahip olması gereken özellikler ve öğrenimleri süresince aldıkları derslerin önem dereceleri
belirlenebilecektir. Bunun için bir anket formu geliştirilmiş ve İstanbul’da bulunan otellerin yöneticilerine
uygulanmıştır. Anket toplam 162 otel yöneticisine uygulanmış ve tamamı değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bu açıdan araştırma bir örnek olay çalışması olarak adlandırılabilir. Anketlerin istatistik analizinin sonucunda, otel yöneticileri tarafından mezunların gelecekteki kariyerleri açısından “müşteri ilişkileri”, “yabancı dil (İngilizce)”, “iletişim” ve “ön büro yönetimi” en önemli dersler olarak gösterilmektedir.
Ayrıca, “müşterilerle iyi ilişkiler kurmak”, “Türkçeyi iyi kullanmak” ve “ikinci bir yabancı dile sahip olmak”
mezunlar için en önemli yetkinlikler olarak sıralanmaktadır. Diğer taraftan, otellerin sınıfı ve kurumsal
yapılarına dayalı olarak yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda yöneticilerin görüş ve
düşünceleri arasında anlamlı farklılıkların (p<0,01 ve p<0,05) olduğu saptanmıştır.
Anahtar sözcükler: Turizm eğitimi, turizmde yetkinlik, turizm endüstrisi.
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ABSTRACT
The main aim of this research is to determine the aspects and attitudes of hotel’s managers about importance of lectures that tourism managements graduates have taken and also to find out which necessary competencies the graduates must have in order to be succesful on their future careers. Thus,
the competencies of tourism management’s students who have graduated and the importance subjects
they have had during their education can be determined. Consequently, a questionnaire has been developed and applied to the managers of hotels located in Istanbul. Questionnaire applied totally 162
hotels managers and all had been admitted for evaluation. So, this research can be named as a case
study. At the end of the statistical analysis of the questionnaire’s results, “customer relations”, “foreign
language (English)”, “communication” and “front office management” have been shown as the most
importance lectures for the graduate’s future careers by the hotels managers. Additionally, “effective
communication with the customers”, “to speak Turkish well” and “to know second foreign language”
have been listed as the most important competencies for the graduates. On the other hand, the analyzing results of Analyses of Variance (Anova) show that there are significant differences (p<0,01 and
p<0,05) in hotels managers’ attitudes and aspects in terms of classification and institutional structures
of hotels.
Key words: tourism education, competency in tourism, tourism industry.

GİRİŞ
Dünyada en hızlı büyüyen endüstrilerden birisi olarak gösterilen tu‐
rizm, yeni alanların keşfi, seyahat edenlerin sayısının artması ve tekno‐
loji düzeyinin yükselmesi gibi nedenlere bağlı olarak ülkeler ve bölgele‐
rarası rekabeti arttırmaktadır. Turizmin hizmete dayalı (emek‐yoğun)
bir endüstri olması, çalışanların nitelik ve nicelikleri açısından titizlikle
ele alınmasını zorunlu kılmakta ve bu konu uzun yıllardır araştırmacı‐
ların ve sektör temsilcilerinin ilgisini çekmeye devam etmektedir.
Turizm endüstrisinde çalışan personelin eğitim seviyesinin o ülkenin
hizmet kalitesini etkilemesi, turizm eğitimi çalışmalarının önemini orta‐
ya koymaktadır (McDonald ve Hopkin 2003: 158). Özellikle 1980’li yıl‐
lardan bu yana turizm eğitim programları dinamik bir şekilde gelişmek‐
te ve ekonomik bir etken olarak turizm endüstrisinin ihtiyaçlarını karşı‐
lamaya devam etmektedir (Leslie ve Richardson 2000: 492). Hizmet sağ‐
lamaya yönelik insan kaynaklarının geliştirilmesi sadece konaklama
işletmelerinin değil bir ülkedeki mevcut eğitim sisteminin de sorumlu‐
luğu altındadır. Yetenekli ve nitelikli personel tarafından konuğa kalite‐
li hizmet vermek ve tatmin etmek, ihtiyaçlara uygun bir turizm eğitim
sisteminin var olmasını zorunlu kılar. Böylece sistem işletmelere gerek‐
sinim duydukları yetkinlikte eleman sağlayabilecektir (Chung 2000:
478).
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Küreselleşme akımının hızlanması ve yeni bilgi teknolojileri, eğitimle
ilgili geleneksel görüşleri de değiştirmektedir. Bu nedenle, daha önce
elde edinen yetenekler kariyer hayatı boyunca yeterli olmamakta ve
işletmeler sürekli olarak daha yüksek düzeyde bireysel performans,
verimlilik ve seçicilik talep etmeyi sürdürmektedir. Bu nedenle eğitim
hangi disiplinde olursa olsun uzun soluklu (Christou 1997: 170‐173),
gelişim ve değişime yatkın bir anlayışa gereksinim duyar.
Turizm ve otelcilik eğitim sistemi başlangıçta daha çok endüstrinin
gerek duyduğu nitelikte işgücünü yetiştirmeye ağırlık vermiştir. İlerle‐
yen dönemlerde lisans düzeyindeki konaklama işletmeciliği programla‐
rı sektörün özel gereksinimlerine odaklanmaya başlamış ve bugüne
kadar çarpıcı bir şekilde değişim ve büyüme göstermiştir. Örneğin;
ABD’deki lisans düzeyinde eğitim veren kurumların sayısı 1970’lerde
40 iken, 1991 yılında bu sayı 170’e ulaşmıştır. 1970’lerden bu yana iş‐
letmeciler çoğunlukla verilen eğitimin sektörün gereksinimlerini karşı‐
lamadığı yönünde eleştirilerde bulunmuşlardır (Chung 2000: 479‐481).
Genel olarak, eğitim programlarının önemli bir bölümünün mesleğe ve
yönetime yönelik olduğu konusunda fikir birliği söz konusudur ve bu
programlar genellikle işletme yönetimi adıyla ortaya çıkmaktadır (Tribe
1997; Cooper ve Westlake 1998; Gee 1999; Morgan 2004). Turizm eğiti‐
mine farklı bir açıdan yaklaşan Dale ve Robinson’a (2001) göre turizm
endüstrisinin daha geniş kapsamda anlaşılabilmesi ve ilgili tarafların
beklentilerini karşılayabilmesi için turizm eğitiminde disiplinler arası
bilgi ve becerileri içine alan genel, turizmin özel bir alanında uzmanlık
sağlayacak mesleki ve sunulan ürün ve hizmet karmasına yönelik uz‐
manlık gerektiren alanları içine alan konular olmak üzere üç boyutlu bir
eğitim programı hazırlanmalıdır. Airey ve Johnson’un (1998) İngilte‐
re’de yaptıkları bir araştırmada turizm eğitimi veren okulların önemli
bir bölümünde programların mesleki eğitim ve işe yönelik olduğu belir‐
tilmektedir. Ayrıca turizm eğitiminin disiplinler arası olmasından dola‐
yı farklı akademik alanlardan gelen bilgilerin de turizm eğitiminde kul‐
lanılması gerektiğini savunmaktadırlar.
McDonald ve Hopkin’e (2003) göre, genellikle gelişmekte olan ülke‐
lerde yapılan hatalardan birisi; ülke dışından uzmanların hazırladığı ve
beklentileri tam anlamıyla karşılamayan programların kullanılmasıdır.
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Başarı kazanmanın yolu, bölgedeki ilgili tarafların katılımıyla program‐
ların hazırlanması ve bölgesel turizm endüstrisinin gereksinimlerinin
en üst düzeyde karşılanmasıdır.
Turizm mesleğinin gereklerini yerine getirmek ve beklentilere uygun
performans sergilemek, personelin yetkinlik düzeyine bağlıdır. Yetkin‐
lik kavramı; bir iş için öngörülen yeteneğe, bilgi ve beceriye sahip olma
biçiminde tanımlanmaktadır. İş ortamına yetkinlik ise; belirli düzeydeki
performansa ve gereksinim duyulan diğer özelliklere sahip olma olarak
açıklanabilir. İngiltere’de bulunan Management Charter Initiative’e gö‐
re yetkinlik; bir kişinin işyerinde çalışırken yerine getirmesi gereken
standartları gerçekleştirme yeteneği olarak açıklanmaktadır (Woodruffe
1991: 32). Turizmde de uluslararası, ulusal ve bölgesel koşullar dikkate
alınarak oluşturulan standartlar, belirli bir alanda yetkinliğe ulaşmış
çalışanlar tarafından sürdürülebilecektir.
Türkiye’deki turizm eğitim sistemi üzerine akademisyenler ve sektör
temsilcileri tarafından yapılan tartışmalar uzun yıllardır süregelmekte‐
dir. Belirli zamanlarda bir araya gelen ilgili tarafların ortak görüşleri
çerçevesinde programların oluşturulmasıyla birlikte, uygulama nokta‐
sında bir takım sıkıntıların bulunduğu da bir gerçektir. Türkiye’deki
vakıf ve devlet üniversitelerinde 31 lisans ve 98 önlisans düzeyinde tu‐
rizmin ilgili alanlarında öğretim veren okullar bulunmaktadır. Önlisans
otelcilik programlarının önemli bir bölümü özellikle son üç yıldır ortak
bir ders programı takip etmelerine rağmen, lisans okullarında ortak bir
program uygulanmamaktadır. Turizm sektörünün tüm dünyada oldu‐
ğu gibi Türkiye’de de hızla değişmesi ve gelişmesi buna paralel olarak
sektörün gereksinim duyduğu elamanların niteliklerinde de farklılıklar
yaratabilmektedir. Dolayısıyla turizm eğitim ve öğretimi veren okulla‐
rın programlarını sürekli gözden geçirmeleri ve değişen koşullara göre
güncellemeleri yürütülen öğretim sisteminin, sektörün gereksinimlerini
karşılayabilmesi açısından önem arz etmektedir.
Bu çalışmada, konaklama yöneticilerinin turizm işletmeciliği lisans
mezunlarının kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için sahip olmaları
gereken yetkinliklerin ve bu okulların programlarında yer alan dersle‐
rin kariyer başarılarına katkılarının önem dereceleri belirlenmeye çalı‐
şılmıştır. Ayrıca, farklı sınıflara ve kurumsal yapıya sahip otel işletme‐
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lerinin yetkinliklere bakış açılarındaki farklılıklar da araştırma kapsa‐
mında ortaya konulabilecektir. Araştırma İstanbul’da faaliyet gösteren
3, 4, 5 yıldızlı ve özel belgeli otellerde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
anket tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler SPSS istatistik paket
programı kullanılarak analiz edilmiştir.
İLGİLİ YAZINDA OTEL İŞLETMELERİNDE YETKİNLİK KONUSUNA
İLİŞKİN YAPILAN ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR
Önceki yazındaki eğitim‐öğretim ile sektör beklentileri arasındaki ilişki
ya da farklılıkları konu olarak ele alan çok sayıda araştırmanın varlığı
şaşırtıcı değildir. Alınan eğitimin uygulama alanlarındaki geçerliliğini
analiz etmek amacıyla, sektör temsilcilerinden, mezun durumda olan ya
da halen devam eden öğrencilerden ve ilgili okullardaki görevlilerden
elde edilen bilgiler yeni tartışmalara da zemin hazırlamaktadır. İlgili
yazındaki mevcut ve beklenen eğitim sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya
koymayı amaçlayan araştırmaların yoğunluğu dikkat çekicidir.
Bunlardan Chung (2000) yöneticilerin personelden beklentileri ile ge‐
rek duyulan bilgi ve becerilerin zaman içerisinde farklılaşabileceğini
belirtmektedir. Araştırmacı, 1970 ve 1980 yılları arasında bu beklentile‐
rin özellikle teknik konular üzerinde yoğunlaştığını ancak 1980’li yıllar‐
dan itibaren bu durumun değişmeye başladığını vurgulamaktadır.
Knutson vd.’de (2002) ortaya konan başarıya ilişkin davranışların önem
derecelerinin zaman içerisinde değişebileceğini ileri sürmektedirler.
Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda birbirine benzer bulgulara rast‐
lanmakta ve zaman içerisinde personelde aranan niteliklerin değiştiği
gözlenmektedir.
Tas (1983) çalışmasında otel işletmeleri için gerekli olan yetkinlikleri;
müşteri problemlerini anlayış ve ilgi göstererek çözmek, iş ortamında
mesleki ve etik standartları sürdürmek, ağırbaşlı ve profesyonel bir gö‐
rüntü sergilemek, yazılı ve sözlü iletişim kurmada başarılı olmak, yakın
müşteri ilişkileri geliştirmek ve diğer personelle olumlu bir çalışma iliş‐
kisi kurmak için çaba göstermek şeklinde sıralamaktadır. Tas (1988) bir
sonraki çalışmasında bu yetkinliklere insan ilişkileri becerisi, mesleki
etik standartları, ikna yeteneği ve sözlü ve yazılı iletişim becerilerini
eklemiştir. Ashley vd. (1995) yaptıkları çalışmada en iyi on yetkinliği
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bireysel yetenek, yaratıcı düşünme, finansal yetenek, iletişim kurma
(sözlü ve yazılı), bir hizmeti yönlendirme, toplam kalite yönetimi, prob‐
lem tanımlama ve problem çözme becerileri, karşısındakini dinleme ve
bilgisayar sistemleri becerileri şeklinde sıralamaktadır. Okeiyi vd. (1994)
yiyecek ve içecek yetkinliklerinin önemini belirlemek üzere sektör tem‐
silcileri, eğitimciler ve ilgili okul mezunlarını kapsayan bir araştırma
gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda konaklama işletmeciliği
programlarından mezun olan öğrenciler için insan ilişkileri ve yönetim
yeteneklerinin en önemli konular olduğu ortaya konulmuştur. Diğer
taraftan, Knutson ve Patton’un (1992) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin
konuklarla ilgilenme, çalışanları yönetme ve iletişim konularında yeterli
olduklarına inanmadıkları ortaya çıkmıştır. Bach ve Milman da (1996)
mezunlar ve sektör temsilcileri ile yaptıkları araştırmada iletişim konu‐
sunun önemi üzerinde durmaktadırlar. Akova (2000) Türkiye’de faali‐
yet gösteren farklı sınıflardaki otellerin önbüro bölümü elamanlarında
aradıkları nitelikler üzerine gerçekleştirdiği çalışmasında otellerin ölçek
ve sınıf büyüklüklerine göre aradıkları niteliklerin farklılaştığını sapta‐
mıştır. Araştırmada özellikle dört ve beş yıldızlı otellerde insan ilişkileri
çok önemli olarak değerlendirilirken samimi ve dürüst olma, yabancı
dil bilgisi, Türkçe’yi iyi kullanma, kişilik sahibi olma, işe yatkın olma ve
yüksek genel kültür seviyesine sahip olma yetkinliklerinin önem dere‐
celerinin otel büyüklüğüne göre değiştiği tespit edilmiştir.
Steed ve Schwer’in (2003) üst düzey yöneticilerde gerekli olan yetkin‐
likler üzerine yaptıkları çalışmalarında yüksek etik standartları ve ileti‐
şim becerilerinin büyük ölçekli otellerdeki yöneticilik pozisyonları açı‐
sından önemli yetkinlikler olduğu savunulmaktadır. Brownell (1992)
konaklama işletmelerinde orta ve üst düzey yöneticilik için iletişim ye‐
teneğinin en önemli yetkinlik olduğunu öne sürmektedir. Brownell
(1994) diğer çalışmasında da konaklama yöneticilerinin terfi almasında
iş başarılarının önemli olarak algılandığını vurgulamakta ve sıkı çalış‐
ma, olumlu davranış ve güçlü iletişim becerilerinin üst düzey yönetici
olabilmek için zorunlu olan yetkinlikler olduğunu ileri sürmektedir.
Q’Halloran (1992) da turizm yöneticileriyle ilgili yaptığı çalışmasında
çalışanlarla olan etkili iletişimin en önemli becerilerden birisi olduğunu
belirtmektedir. Hsu ve Gregory’nin (1995) Tayvan’daki konaklama iş‐
letmeleri yöneticilerinin yetkinlikleri üzerine yaptıkları bir araştırmada,
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yabancı dil, liderlik, iletişim ve işgören ilişkileri yetkinliklerinin yöneti‐
ciler açısından önemli olduğu üzerinde durulmaktadır. Kay ve Rusette’nin
(2000) konaklama işletmeleri yöneticilerinin yetkinlikleri üzerine yap‐
tıkları araştırmada liderlik ve çalışanlarla ilişkiler, üst yönetim için ge‐
rekli olan yetkinlikler olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca, işe bağlılık,
isteklilik, profesyonel duruş ve özgüven de mesleki başarıda önemli
yetkinlikler arasında yer almaktadır. Siu (1998) araştırmasında Hong
Kong’daki otelcilik sektöründe orta düzey yöneticilerinin sahip olması
gereken yetkinlikleri neler olduğunu ele almıştır. Toplam on bir (lider‐
lik, iletişim, takım kurma, takım üyeliği, sonuca yönelme, kişisel çaba,
planlama, verimlilik, finansal bilgi ve başarı, karar verme müşteri odak‐
lılık) yönetimsel yetkinliğin orta düzey yöneticiler açısından önemli
algılandığı ortaya çıkmıştır. Katılımcıların farklı koşullara ve demogra‐
fik özelliklere sahip olmalarına rağmen astlarının sahip olması gereken
yetkinlikler konusunda benzer düşüncelere sahip oldukları saptanmış‐
tır. Çok sayıda araştırmacı liderliği, yönetimsel başarıda önemli bir et‐
ken olarak tanımlamıştır (Tas 1988; Okeiyi vd. 1994; Tas vd. 1996; Kay
ve Russette. 2000).
Chung‐Herrera vd.’nin (2003) çalışmasında konaklama işletmelerin‐
deki belirli davranışları saptamak için bir yetkinlik modeli geliştirmiştir.
Modelde kullanılan davranış ve ölçütler konaklama yöneticilerinin
geçmiş deneyimlerinden ve ilgili yazından elde edilerek toplam sekiz
etken (iletişim, öz eleştiri, uygulama, endüstri bilgisi, kişiler arası yete‐
nekler, liderlik, kendi kendini yönetme ve stratejik konumlandırma)
altında toplanmıştır. Bu etkenler farklı boyutlara göre açıklanmıştır.
Örneğin liderlik; diğerlerini geliştirme, değişime açık olma, sabır gös‐
terme, yönlendirme, çok yönlü liderlik, ve takım çalışması gibi konuları
içermektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre, kendi kendini yönetme ve
stratejik konumlandırma bilgisi yetenekleri ilk sırada yer almıştır.
Sapienza (1978) çalışmasında konaklama işletmeciliği bölümlerinde,
otel hukuku ve güvenlik derslerinin çok yararlı olduğunu savunmakta‐
dır. Okumuş ve Wong (2005) konaklama işletmelerinde stratejik yöne‐
tim dersinin içeriğini mercek altına alarak bu dersin içeriğinde uygula‐
malı stratejilerin, araştırmaya yönelik çalışmaların, işletme bilgisinin,
riskleri şekillendirmenin, liderlik, kar amacı gütmeyen örgütler ve çok
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uluslu işletmelerle ilgili bilgilerin bulunması gerektiğini vurgulamışlar‐
dır. Kay ve Moncarz’ ın (2004) çalışmasında ise finansal yönetimin; in‐
san kaynakları yönetimi, pazarlama ve bilgi teknolojileri gibi derslerin
önüne geçerek başarı için daha önemli bir konu haline geldiği öne sü‐
rülmektedir. Tesone (2004) çalışmasında sürdürülebilir turizm uygula‐
malarının eğitim programları içinde geliştirilmesi konusunu ele almış‐
tır. Bournemount Üniversitesi’nde kamu ve özel turizm sektör temsilci‐
leri ile yapılan araştırmaya göre turizm personeli eğitim programların‐
da olması gereken dersler önem sırasına göre; pazarlama, finansal yöne‐
tim, işletme yönetimi ve iletişim şeklinde sıralanmaktadır. Katılımcılar
yetiştirme, ilkyardım ve hayat kurtarma yetkinliklerini çok değerli bul‐
mamaktadırlar. Sahip olmaları gereken beceriler ise; iletişim, ekip ça‐
lışması, özgüven, bireyler arası ilişki ve örgütsel beceri şeklinde sıra‐
lanmıştır. Ayrıca, araştırma ve bilgi toplama, problem çözme, yaratıcılık
ve girişimcilik te önemli bulunan yetenekler arasında yer almaktadır
(Morgan 2004: 91). Chung (2000) araştırmasında Güney Kore’deki üni‐
versitelerden mezun 800 öğrenciyle programdaki derslerin ve yetkinlik‐
lerin kariyer başarısına katkılarını ve önem derecelerini sorgulamış ve
sonuçta, pazarlama, insan kaynakları, finansman, muhasebe, işletme,
istatistik ve ekonomi gibi temel yönetim derslerinin otel işletmelerinde‐
ki yetkinlikleri geliştirmek için gerekli olduklarını saptamıştır. Yetkin‐
likler açısından ise; analiz teknikleri, araştırma projeleri ve eğitim, müş‐
teri tatminini ve kazancı arttırma yöntemleri, karar verme ve ileride
gerek duyulacak yetkinliklere sahip olma yeteneği ve sosyo‐kültürel
bilgileri elde etme yetkinlikleri öncelikli konular olarak belirtilmiştir.
Bununla birlikte, başkalarını yönetme ve yönlendirme, çalışanlarla bi‐
reysel iletişimi geliştirme, personel seçimi ve atama, yükselme şansı
elde etme, istediği bir işe sahip olma ve profesyonel bir görüntü ve du‐
ruşu sürdürme gibi konuların kariyer başarısına önemli katkı sağlaya‐
cağı vurgulanmaktadır. Genel ve otel işletme yönetimi dersleri de yet‐
kinlik kazanma ve kariyer başarısına katkıları açısından önemli bulun‐
muştur. Breiter ve Clements (1995) tarafından gerçekleştirilen ve genel
yönetim bilgilerinin önemi ve becerilerin tartışıldığı çalışmada; bireysel
yetenekler, liderlik, yazılı ve sözlü iletişim, dinleme becerisi, takım ça‐
lışması, personel ilişkileri, problem tanımlama ve çözme, değişime uya‐
bilme, yaratıcı düşünme, personel eğitimi ve gelişimi, kalite yönetimi,
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bireysel ve geniş çaplı bilgisayar becerileri ile finansal becerilerin 21.
yüzyılın konaklama yönetimi programında verilmesi gereken önemli
yetkinlikler olacağı savunulmaktadır.
Ernawati’nin (2003) Endonezya’da turizm sektörü temsilcileri, kamu
kurumları ve öğrenciler üzerine yaptığı araştırmasında, mevcut prog‐
ramın kariyer gereklerini yeterince karşılayamadığını, buna neden ola‐
rak eğitimde uygulamaya gereken düzeyde önemin verilmediği ve do‐
layısıyla programın tam anlamıyla sektöre yönelik olmadığı belirtilmek‐
tedir. Pizam (1999) Latin Amerika’daki 209 seyahat ve turizm işletmesi
ile 17 turist ofisinde gerçekleştirdiği çalışmasında, insan kaynaklarında‐
ki yetersizlikleri belirlemeye çalışmıştır. Sonuçta turizm personelinin
yabancı dil bilgisi ile bilgisayar ve pazarlama konularında yetersiz ol‐
duklarını saptamıştır. Katılımcılar bölgede yeterli eğitim kurumunun
olmadığını ve var olanların da yeterli kalitede eğitim veremediklerini
belirtmektedirler.
Ross (1997) potansiyel turizm çalışanı olarak gördüğü lise 2 ve 3. sınıf
öğrencileri ile gerçekleştirdiği araştırmasında, öğrencilerin seyahat a‐
centelerinde çalışmakla ilgili düşünce ve algılamalarını incelemiştir.
Araştırmada kız öğrencilerin seyahat acentesinde çalışmaya daha istekli
oldukları ortaya çıkarken sahip olmaları gereken nitelikler konusunda,
elde etme arzusu, öğrenme isteği, heyecan, takım çalışmasına katılmak
ve yazma becerileri öncelikli olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca iş etiği
ve problem çözme niteliklerine yüksek düzeyde katılım sağlayan öğ‐
rencilerin genel olarak seyahat acentesinde çalışmaya isteksiz oldukları
anlaşılmıştır.
YÖNTEM
Turizm sektöründe konuk beklentilerinin sürekli değişmesi ve artması
işletme politikalarının dinamik bir yapıya sahip olmasını gerektirmek‐
tedir. Bu dinamizm sektöre yönelik nitelikli personel yetiştirmeyi amaç‐
layan öğretim kurumları için de geçerlidir. Lisans öğretimi veren turizm
işletmeciliği bölümlerinin de mevcut ders programlarını sürekli gözden
geçirmeleri, değişen ve gelişen koşullara göre güncellemeleri gerekmek‐
tedir. Bu çalışmanın temel amacı; turizm işletmeciliği lisans mezunları‐
nın kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için sahip olmaları gereken yet‐
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kinlikler ile bu okullardaki ders programlarında yer alan derslerin kari‐
yer başarılarına katkılarının önem derecelerini belirlemektir.
Araştırma verilerini elde edebilmek amacıyla İstanbul il sınırları içeri‐
sinde bulunan 3,4,5 yıldızlı oteller ile özel (special) belgeye sahip konak‐
lama işletmelerinin yöneticileri ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiş‐
tir. Bu seçimin gerekçeleri sırasıyla; konaklama işletmelerinde meslek
hayatına atılan turizm işletmeciliği lisans mezunlarının yoğun olarak bu
sınıf işletmelerde istihdam ediliyor olmaları, yönetim ve örgüt kültürü
açısından daha üst sınıf olarak değerlendirilmeleri ve araştırma alanını
sınırlama düşüncesidir. Her işletmeden öncelikle genel müdür sıfatın‐
daki yöneticiye ulaşılması hedeflenmiş, aksi durumlarda işaret edeceği
diğer bir yönetici ile görüşülmesi ve anketin doldurulması kararlaştı‐
rılmıştır. Genel müdüre ulaşılamadığı durumlarda özellikle insan kay‐
nakları yöneticisi veya önbüro yöneticisi ile görüşülmüştür. Her işlet‐
meden bir yöneticiye ulaşılmasındaki gerekçe iki başlık altında özetle‐
nebilir. Birincisi sektördeki bazı yönetici ve işletmelerin bu çalışmalara
çok sıcak bakmamasıdır. Bu durum çok sayıda katılımcıya ulaşılmasını
engellemektedir. İkinci neden ise hedef olarak en üst kariyerdeki yöne‐
ticinin seçilmiş olması ve bunun otel işletmelerindeki kariyerde en ö‐
nemli aşama olarak kabul edilmesidir. Genel müdürün olmadığı du‐
rumlarda yetki verebileceği yönetici ile formların doldurulması sağ‐
lanmıştır. Öncelikle İstanbul Valiliği’nin resmi internet sayfasından
2005 yılında faaliyetini sürdüren turizm yatırım ve turizm işletme bel‐
geli konaklama işletmeleri sayılarına ulaşılmıştır. Verilere göre mevcut
işletme sayıları sırasıyla; 51 beş yıldızlı (33217 yatak), 69 dört yıldızlı
(16342 yatak), 97 üç yıldızlı (12716 yatak) otel ile özel belgeye sahip 51
işletmedir (3788 yatak). Daha sonra hizmete açılan işletmelerle birlikte
bu sayının tüm sınıflar açısından arttığı tespit edilmiştir. İşletmelerin
önemli bir bölümüne Hotel Guide 2005, TUROB ve Turizm Bakanlı‐
ğı’nın internet sitelerindeki adres bilgileri dikkate alınarak ulaşılmıştır.
Araştırma verilerini elde edebilmek amacıyla yöneticilere yönelik ön‐
ceden tasarlanan anket formu hazırlanmıştır. Üç bölümden oluşan an‐
ket formu Chung’un (2000) benzer çalışmasından esinlenerek hazırlan‐
mış ve Türkiye’deki yedi üniversitenin turizm işletmeciliği lisans prog‐
ramları gözden geçirilerek düzenlenmiştir. Anketin birinci bölümünde
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işletmenin belge türleri (sınıfı) ve kurumsal yapılarına (bağımsız, ulus‐
lararası, ulusal) ilişkin sorular yer alırken, ikinci bölümde turizm işlet‐
meciliği lisans programlardaki derslerin (toplam 34 ders) kariyer başa‐
rısına katkısı sorgulayan sorular bulunmaktadır. Son bölümde ise lisans
mezunlarının öğretimleri süresince sahip oldukları yetkinliklerin kari‐
yer başarılarına katkısı 45 yetkinlik ifadesi ile sorgulanmıştır. İkinci ve
üçüncü bölüm soruları beşli likert tipi ölçeğe göre düzenlenmiştir (Hiç
önemi yok, önemsiz, ne önemli ne önemsiz, önemli ve çok önemli). A‐
raştırma Ocak‐Mart 2006 dönemi içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Aralık 2005 döneminde 11 otel işletmesi yöneticisine ön test yapılmış
ve öneriler dikkate alınmış ve anket formları yeniden gözden geçirilerek
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Anket formları elden işletmelere ulaş‐
tırılmış ve konu açısından yetkili bir yöneticinin ya da işletme sahibinin
doldurması sağlanmıştır. Büyük ölçekli otel işletmelerinde genel olarak
insan kaynakları yöneticileri, diğerlerinde işletme yada departman mü‐
dürleri ve işletme sahiplerinin formları doldurmaları sağlanmıştır. Top‐
lam 162 işletme yöneticisinden (veya sahibinden) elde edilen anket
formları değerlendirmeye uygun bulunmuştur. Zaman, maliyet ve is‐
teksizlik sınırlamaları her işletmeden sadece bir yönetici ile görüşmeyi
zorunlu kılmıştır. Bir yöneticinin düşünce ve algılamalarının otelde
çalışan tüm yöneticileri temsil edebileceğini söylemek akılcı bir yakla‐
şım değildir. Ancak genel açıdan hedeflenen veriler açısından bir fikir
verdiğini söylemek mümkündür.
Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programına girilerek analiz
edilmiştir. İşletmelerin yönetim biçimi ve sınıf yapılarındaki farklılıklar
dikkate alınarak düşünce ve algılamalar arasında anlamlı farklığın olup
olmadığını test etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA‐Analysis
of Variance) tekniği kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 1’de araştırmaya katılan otellerin sınıfları, Tablo 2’de ise kurum‐
sal yapılarına ilişkin bilgiler sunulmuştur. Otellerin önemli bir bölümü
3 ve 4 yıldızlı işletmelerden oluşmaktadır (%65,4). Faaliyetini sürdüren
işletmeler içerisinde de bu iki sınıfın yoğunlukta olduğu bilinmektedir.
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Tablo 1. Sınıfları açısından otellerin dağılımı

Sınıflar

n

%

5 yıldızlı

28

17,3

4 yıldızlı

70

43,2

3 yıldızlı

36

22,2

Özel belgeli
Toplam

28

17,3

162

100,0

İşletmelerin çoğunluğu bağımsız olarak faaliyet sürdürmektedir. Üç
yıldızlı otellerin %89’u bağımsız işletme olarak faaliyetlerini sürdürür‐
ken, beş yıldızlı otellerin %27’si ulusal zincir ve %32’si uluslararası zin‐
cire bağlı olarak faaliyetlerini göstermektedir. Dört yıldızlı otellerin de
%80’i bağımsız işletme olarak hizmet sunmaktadır.
Tablo 2. Yönetim biçimleri açısından otellerin dağılımı

Yönetim biçimi

n

%

Bağımsız otel

123

75,9

Yerli zincir otel

23

14,2

Yabancı zincir otel

16

9,9

162

100,0

Toplam

Tablo 3’te işletme yöneticilerinin turizm işletmeciliği lisans program‐
larındaki mevcut derslerin mezun öğrencilerin kariyer başarısına katkı‐
larının önem derecelerine ilişkin görüş ve algılamaları verilmiştir. İş‐
letme yöneticilerinin beşli likert tipi ölçeğine göre yaptıkları değerlen‐
dirmeler aritmetik ortalama puanına göre sıralanmıştır. Tabloya göre
sırasıyla; müşteri ilişkileri, yabancı dil (İngilizce), iletişim ve önbüro yönetimi
çok önemli dersler arasında gösterilmektedir. Kurumsal yapı ve belge
durumları açısından tabloda yer alan derslere ilişkin olarak görüş ve
algılamalar arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığının tespiti için
ANOVA tekniği uygulanmıştır. Kurumsal yapı açısından en önemli
anlamlı farklılık Türk Dili dersinde göze çarpmaktadır. Bunu sırasıyla;
pazarlama yönetimi, turizm pazarlaması ve turist rehberliği dersleri izlemek‐
tedir. Bağımsız otel işletmelerinin %91’i Türk Dili dersini sektör açısın‐
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dan önemli bulurken bu oran uluslararası zincir işletmelerde %69’ a
düşmektedir. Ulusal zincire bağlı otellerin tamamına yakını bu dersin
önemli olduğu fikrinde birleşmektedirler (%96). Pazarlama dersi için de
benzer durum söz konusudur.
Belge durumları açısından da özellikle bilgisayar dersleri açısından
önemli anlamlı farklılıklar söz konusudur. Otellerin sınıf özellikleri
yükseldikçe bu derslere ilişkin önem derecelerinin arttığı gözlenmekte‐
dir. Ayrıca turizm pazarlaması dersinde de anlamlı farklılıklar dikkat
çekmektedir. Uygarlık tarihi, sanat tarihi, rekreasyon ve finansman yönetimi
ise sektör yöneticileri tarafından diğerlerine göre düşük önem düzeyine
sahip dersler olarak belirtilmektedir.
Tablo 4’de konaklama işletmeleri yöneticilerinin lisans mezunu öğ‐
rencilerinin sahip olmaları gereken yetkinliklerin önem derecelerine
ilişkin görüşleri sunulmuştur. Otel yöneticileri turizm işletmeciliği li‐
sans mezunu öğrencilerinin sahip olmaları gereken yetkinlikler açısın‐
dan en önemli buldukları konular sırasıyla; konuklarla iyi iletişim kurma,
ikinci bir yabancı dile sahip olma, mesleki bilgi sahibi olma, yoğun iş akışına
uyum sağlama ve profesyonel görüntü ve duruş sağlamak olarak ortaya çık‐
mıştır. Yetkinlikler için de otellerin kurumsal yapıları ve sınıfları dikka‐
te alınarak görüşler arası farklılıkların olup olmadığını ortaya koymak
için ANOVA testi uygulanmıştır. Kurumsal yapılarına göre sadece aka‐
demik literatürden yararlanma konusunda anlamlı bir farklılık söz konu‐
sudur. Uluslararası zincir otel işletmelerinin tamamına yakını (%94) bu
yetkinliği önemli bulurken ulusal zincir otellerde bu oran %61’e düş‐
mektedir. Belge durumu açısından da, akılcı satış geliştirme teknikleri,
bilgisayar programlarını kullanma, işinde performans gösterme arzusu taşıma
ve işletme sorunlarını belirleme ve tanımlama yetkinlikleri açısından anlam‐
lı farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle araştırma projeleri tasar‐
lama ve finansal analiz teknikleri kullanma yetkinlikleri diğer yetkinliklere
göre düşük ortalamaya sahiptir.
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Tablo 3. Otel yöneticilerinin turizm işletmeciliği lisans programlarında yer alan derslerin mezun
öğrencilerin kariyer başarısına katkısına ve önem derecelerine ilişkin değerlendirmeleri (N;162)

4,78
4,73
4,71
4,70
4,51
4,51
4,48
4,46
4,40
4,37
4,34
4,30
4,30
4,27
4,26
4,25
4,22
4,21
4,20
4,19
4,16
4,14
4,11

Kurumsal yapı
F
p
1,11
,331
0,22
,800
1,79
,171
0,07
,937
0,72
,491
0,23
,797
0,40
,670
0,36
,701
0,55
,578
0,01
,987
4,92
,008**
3,72
,026*
0,83
,438
0,70
,499
0,29
,752
3,75
,026*
0,03
,972
1,50
,225
2,28
,106
0,16
,854
1,52
,222
3,54
,031*
3,04
,051

Belge durumu
F
p
0,33
,807
0,17
,918
0,94
,422
1,24
,298
5,50
,001**
0,79
,499
0,23
,877
1,79
,150
1,50
,217
0,79
,502
2,51
,061
3,14
,027*
1,34
,263
0,61
,611
0,41
,748
1,94
,125
0,61
,607
5,57
,001**
0,04
,989
1,02
,387
2,20
,090
1,98
,120
0,56
,643

4,09
4,08
4,06
4,05
4,03
3,97
3,96
3,85
3,82
3,76
3,40
3,31

1,07
1,50
0,09
,454
1,13
0,09
1,09
1,17
0,59
0,21
0,01
0,69

1,15
1,09
1,48
1,41
0,98
0,49
0,09
1,79
0,08
0,53
0,54
2,60

Verilen Dersler

Ort.

Müşteri ilişkileri
İngilizce (Genel ve Mesleki)
İletişim
Önbüro Yönetimi
Bilgisayara Giriş
Haberleşme
Kat hizmetleri Yönetimi
Mesleki Etik
İkinci Yabancı Dil
Konaklama İşt.Yönetimi
Türk Dili
Turizm Pazarlaması
İnsan Kaynakları Yönetimi
Girişimcilik
İşletme
Pazarlama Yönetimi
Staj
Mesleki Bilgisayar
Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Çevre
Turizm Mevzuatı
Turist Rehberliği
Konaklama İşletmeleri Muhasebesi
Ekonomi
Genel Muhasebe
Toplam Kalite Yönetimi
Turizm Coğrafyası
Yönetim Bilimi
Seyahat Acenteciliği
Rezervasyon Sistemleri
İstatistik
Finansman Yönetimi
Rekreasyon
Sanat Tarihi
Uygarlıklar Tarihi
* p< 0,05 ** p<0,01

,344
,227
,915
,636
,325
,911
,338
,313
,553
,809
,993
,503

,332
,356
,221
,244
,406
,689
,964
,151
,969
,660
,656
,054
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Tablo 4. Otel yöneticilerinin lisans mezunu öğrencilerin sahip olmaları gereken yetkinlikler ve
önem derecelerine ilişkin görüşleri (N;162)

Yetkinlikler

ort

Kurumsal yapı

Belge durumu

F

P

F

P

Konuklarla iyi iletişim kurma

4,71

1,29

,278

0,96

,414

Türkçe'yi doğru kullanma

4,60

0,01

,990

2,63

,052

İkinci yabancı dil bilgisine sahip olma

4,54

0,01

,906

1,01

,352

Mesleki bilgi sahibi olma

4,54

2,03

,134

1,11

,348

Yoğun iş akışına uyum sağlama

4,53

1,26

,287

0,46

,711

Profesyonel görüntü ve duruş sergileme

4,52

1,74

,180

0,53

,661

Müşterilerle ilgili problemleri belirleme ve tanımlama

4,51

1,35

,261

2,03

,112

İşinde performans gösterme arzusu taşıma

4,49

0,23

,795

2,75

,044*

Etik kurallarına uygun davranış sergileme

4,47

1,09

,338

1,05

,370

Yoğun iş akışını yönetme

4,46

0,41

,664

0,06

,981

Görgü ve protokol kurallarına uyma

4,46

0,40

,672

0,55

,648

Kendini geliştirme arzusu taşıma

4,44

1,34

,266

1,38

,252

Sürekli hizmet kalitesi sağlama

4,43

0,79

,456

1,31

,272

Müşteri tatminini izleme ve yönetme

4,41

1,61

,204

1,96

,122

Diğer çalışanlarla iletişim kurma

4,41

0,04

,957

0,62

,605

Bilgisayar programlarını kullanma

4,38

1,19

,307

3,79

,012*

Değişen koşullara uyum sağlama

4,35

0,95

,389

0,61

,609

İşletme sorunlarını belirleme ve tanımlama

4,32

2,58

,079

3,08

,029*

Olaylara geniş açıdan bakma

4,31

1,51

,224

0,49

,691

Örgütsel başarı sağlama

4,29

1,59

,208

2,31

,079

Akılcı satış teknikleri geliştirme

4,28

0,81

,447

3,34

,021*

Kültürel birikime sahip olma

4,24

1,52

,221

0,10

,958

İşi büyütme ( geliştirme ) arzusu taşıma

4,21

0,87

,420

0,93

,429

Belirsizlik ve baskı altında karar verebilme

4,19

1,94

,147

1,55

,204

İnsan kaynakları yönetimi yeteneğine sahip olma

4,15

0,29

,746

1,04

,376

Çalışmak için yenilikçi yollar geliştirme

4,15

0,46

,631

1,86

,138

Konusunda eğitimli personel seçme

4,15

1,68

,191

2,16

,095

Çalışanlarla ilişkileri arttırma

4,13

2,96

,055

0,51

,680

Grup çalışmalarını yönetme ve liderlik etme

4,12

0,07

,931

2,44

,066

Gelecekteki eğilimleri tahmin edebilme

4,12

0,21

,808

1,19

,317

Standart çalışma ve kalite için kişisel kriterler oluşturma

4,09

0,53

,592

1,16

,327
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Pazarlama analiz tekniklerini kullanma

4,07

0,87

,421

2,14

,097

Diğerlerinin işini yönlendirme ve yardımcı olma

4,06

0,43

,652

1,26

,291

Eğitimine devam etme

4,06

2,11

,125

1,463

,227

Akademik literatürden güncel bilgiye sahip olma

4,06

4,25

,016*

1,168

,324

Sanatla ilgilenme ve doğal çevreye saygı gösterme

4,04

2,13

,122

1,20

,312

Ürün bilgisi elde etme

4,04

0,41

,663

2,49

,062

Model oluşturma ve yaratıcı düşünme

4,01

0,36

,699

0,33

,804

Örgütsel yönetim tekniklerine sahip olma

3,98

2,78

,065

2,652

,051

Bilgiyi paylaşma

3,94

0,12

,890

0,50

,682

Eğitim programları geliştirme ve uygulama

3,83

0,25

,779

2,33

,077

Yönetilebilir karların etkilerini analiz etme

3,82

1,15

,321

1,33

,267

Verileri analiz etmede istatistiksel modeller kullanma

3,80

0,62

,539

1,29

,279

Araştırma projeleri tasarlama ve yönlendirme

3,56

0,31

,732

1,86

,139

Finansal analiz tekniklerini kullanma

3,56

0,00

,998

0,68

,564

* p< 0,05

Bulgulardan konaklama yöneticileri açısından konuklarla iyi iletişim
kurma, ikinci yabancı dil bilgisine sahip olma ve Türkçe’yi doğru kullanma
gibi yetkinliklerin öncelikli değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. Diğer
taraftan yönetilebilir karların etkinliğini analiz etme, verileri analiz etmede
istatistiksel modeller kullanma, araştırma projeleri tasarlama ve yönlendirme
ve finansal analiz teknikleri kullanma düşük öneme sahip yetkinlikler ola‐
rak sıralanmaktadır. Oysa, finansman yönetimi dersi ve finansal analiz
tekniklerini kullanma yetkinliği çok sayıdaki araştırmada (Siu 1998;
Chung 2000; Ashley vd. 1995; Kay ve Moncarz 2004; Breiter ve
Clements 1995) önem derecesi yüksek olarak gösterilirken, bu çalışma‐
da elde edilen sonuçlarda farklı bir durum söz konusudur.
İletişimin gerek ders gerekse yetkinlik açısından en önemli konu ola‐
rak ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. İlgili yazında yer alan araştırma‐
larda da (Tas 1983; Tas 1988; Ashley vd. 1995; Steed ve Schwer 2003; Siu
1998; Brownel 1992; Okeiyi vd. 1994; Bach ve Milman 1996; O’Halloran
1992; Hsu ve Gregory 1995; Akova 2000; Kay ve Rusette 2000; Breiter ve
Clements 1995) iyi iletişim kurmanın en önemli yetkinlikler arasında
bulunduğu vurgulanmaktadır.
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Yabancı dil düzeyi ankete katılan yöneticiler açısından hem kariyer ba‐
şarısı için gerekli bir yetkinlik, hem de kariyer başarısına katkı sağlayan
önemli bir ders olarak algılanmaktadır. Akova’nın (2000) önbüro ele‐
manlarında aranan nitelikleri tespit etmek amacıyla yaptığı çalışmasın‐
da yabancı dil, personelde aranan en önemli niteliklerden biri olarak
vurgulanırken, Japonya Almanya ve Amerika’daki yöneticilerin ulusla‐
rarası pazarlarda başarılı olmaları için gerekli olan yetkinliklerinin ince‐
lendiği çalışmada yabancı dilde iletişim çok önemli etken olarak göste‐
rilmektedirler (Gorchels vd. 1999: 98; Kay ve Moncarz 2004: 292). Ayrı‐
ca, Hsu ve Gregory’nin (1995) Tayvan’da yaptığı çalışmada da yabancı
dil önemli bir yetkinlik olarak öne çıkmaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre bilgisayara giriş dersi ve bilgisayar program‐
ları kullanma yetkinliği sektör temsilcileri tarafından önemli bulunurken
bu sonuç Ashley vd. (1995), Kay ve Moncarz (2004) ile Breiter ve
Clements (1995) yaptığı çalışmalarla da önemli paralellikler göstermek‐
tedir. Profesyonel görüntü ve duruş sergileme işletmelerde kariyer başarısı
için gerekli yetkinliklerden birisi olarak gösterilmektedir. Tas (1983),
Tas (1988), Chung (2000) ile Kay ve Rusette’in (2000) çalışmalarında
profesyonel görüntü ve duruş sergilemenin önemli bir yetkinlik oldu‐
ğunu vurgulanmaktadır.
Ayrıca, etik kurallarına uygun davranış çalışmada önemli yetkinlikler
arasında gösterilmektedir. Önceki yazında yer alan çalışmalarda da etik
anlayışa sahip olmanın önemi ve iş hayatındaki gerekliliği üzerinde
durulmaktadır (Tas 1983; Tas 1988; Kay ve Rusette 2000; Ross 1997;
Steed ve Schwer 2003; Chung‐Herrera vd. 2003). Ayrıca grup çalışmaları‐
nı yönetme ve liderlik etme diğer yetkinliklerin arasında önemli bir yetkin‐
lik olarak gösterilmektedir. Konuya ilişkin daha önce yapılan çalışma‐
larda da (Tas 1988; Okeiyi vd. 1994; Hsu ve Gregory 1995; Breiter ve
Clements 1995; Tas vd. 1996; Siu 1998; Kay ve Russette 2000) liderlik
yönetimsel başarıda bilgi ve beceride önemli bir yetkinlik olarak açık‐
lanmaktadır.
Chung’un (2000) Güney Kore’deki araştırmasında; pazarlama, insan
kaynakları, finansman, muhasebe, işletme, istatistik ve ekonomi genel
ve otel işletme yönetimi yetkinlikleri geliştirmek için önemli dersler
olarak gösterilirken, bu çalışmada, müşteri ilişkileri, mesleki İngilizce,
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iletişim, önbüro yönetimi, bilgisayara giriş şeklinde sıralanmaktadır.
Anlaşılacağı üzere iki çalışmada da müfredatla ilgili önem derecesinde
farlılıklar bulunmaktadır. Özellikle istatistik dersi önem derecesi açı‐
sından son sıralarda yer almaktadır. Bunun nedeni olarak Güney Kore
ve Türkiye’deki otel işletmelerinin gereksinimlerinin farklı olduğu dü‐
şünülebilir. Ayrıca diğer yetkinliklerle ilgili olarak da aynı durum ge‐
çerli olabilir. Araştırmada farklı sınıflardaki otel yöneticilerinin yetkin‐
likler konusundaki görüşleri arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu
saptanmıştır. Akova’nın (2000) yaptığı çalışmada da çalışanlarda olması
gereken niteliklerin farklı sınıftaki otel işletmelerine göre değiştiği belir‐
tilmektedir.
SONUÇ
Dünyanın hızlı bir şekilde küreselleştiği ve bu süreçte turizmin bir en‐
düstri haline gelerek daha çok sayıda insanın turizm olayına katıldığı
ve bu endüstride istihdam edilmesi bu endüstride yer alan tüm çalışan‐
ların eğitimini de gündeme sokmuştur. Müşteri ihtiyaçlarının ön plana
çıktığı ve rekabet koşullarının giderek ağırlaştığı turizm piyasasında;
kaliteli hizmet sunma gereksinimi, eğitilmiş işgücünün önemini arttır‐
maktadır. Verilen eğitimin niteliği değişen müşteri ihtiyaçları, örgütsel
değişimler, yönetim becerilerindeki yenilikler, teknolojik gelişmeler ve
çevresel koşullardaki değişmelere paralel olarak değişmektedir. Bu ne‐
denle sürekli yenilenen dış ve iç çevre koşullarına uyum sağlayacak ve
ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek bir turizm eğitimi için
bu değişiklerin sürekli olarak takip edilmesi ve özellikle amacı sektöre
yönetici yetiştirmek olan lisans okullarının eğitim programlarını bu
çerçevede güncellenmesi yararlı olacaktır.
Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, müşteri ilişkileri, iletişim, İn‐
gilizce ve önbüro derslerinin kariyer başarısında en önemli dersler; ko‐
nuklarla iyi iletişim kurma, ikinci yabancı dil bilgisine sahip olma ve
Türkçe’yi doğru kullanma gibi yetkinlikler ise sahip olunması gereken
öncelikli yetkinlikler olarak değerlendirilmektedir. Uygarlıklar tarihi,
sanat tarihi, rekreasyon, finansman yönetimi ve istatistik dersleri en az
önemli dersler olarak görülmektedir. Benzer şekilde, yönetilebilir karla‐
rın etkinliğini analiz etme, verileri analiz etmede istatistiksel modeller

Orhan Akova - Mehmet Sarıışık

205

kullanma, araştırma projeleri tasarlama ve yönlendirme, finansal analiz
teklikleri kullanma düşük öneme sahip yetkinlikler olarak sıralanmak‐
tadır. Diğer taraftan, finansman yönetimi dersi ve finansal analiz tek‐
niklerini kullanma yetkinliği çok sayıdaki araştırmada (Siu 1998; Chung
2000; Ashley vd. 1995; Kay ve Moncarz 2004; Breiter ve Clements 1995)
önem derecesi yüksek olarak gösterilirken, elde edilen sonuçlarda zıt
bir durum söz konusudur. Bu sonucun nedeni ülkemizde turizm sektö‐
rünün lisans mezunlarını yönetim kademeleri dışında daha çok müşte‐
riyle doğrudan temas kurdukları orta ve alt kademe işlerde çalıştırma‐
larından kaynaklanıyor olabilir. Bu durum yöneticilerin öncelikle ara‐
dıkları yetkinliklere bakıldığında da görülebilir. Diğer bir bakış açısıyla;
istatistik ve finansal analizle ilgili diğer araştırmaların aksine farklı so‐
nuçlar vermesi ülkemizdeki otel işletmelerinin ihtiyaç düzeyiyle ilintili
olabilir. Bunun dışında örgütsel kültür, organizasyon yapısı, bilgi tek‐
nolojilerinin kullanımı, işletme politikaları, sektörün lisans mezunlarına
yönelik algılamaları vb. nedenler sonuçların farklı çıkmasına neden olmuş
olabilir. Bu araştırmada sözü geçen değişkenler dikkate alınmamıştır
İletişimle ilgili ulaşılan sonuçlar benzer araştırmalardaki sonuçlarla
örtüşmektedir. Bu sonuçlar turizm endüstrisinin doğasından, diğer bir
değişle insana yönelik olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Kurumsal yapının ve sınıf farklılıklarının sektörün ihtiyaç duyduğu
yetkinliklere ve derslere ilişkin görüşlerde anlamlı farklılıklar yarattığı
görülmektedir. Yetkinliklerle ilgili Akova’nın (2000) çalışmasında da
benzer sonuçları ulaşıldığı anlaşılmaktadır
Bu çalışmanın sadece İstanbul’daki 3–4–5 yıldızlı ve özel belgeli 162
otel işletmesinin insan kaynakları yöneticisi ve otel müdürü/otel sahibi‐
nin kişisel görüşlerini yansıtmasından dolayı geneli temsil edebileceğini
savunmak doğru bir yaklaşım değildir. Ancak ortaya çıkan sonuçların
özellikle konuyla ilgili akademik çalışma yapan akademisyenlere ve
sektör temsilcilerine önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.
Bununla birlikte bundan sonraki çalışmalarda konunun daha iyi anlaşı‐
labilmesi için farklı perspektiflere ihtiyaç vardır. Bu nedenle otel işlet‐
melerinin kültürel yapılarını, çevresel faktörleri, işletme politikalarını,
organizasyon yapılarını vb değişkenleri dikkate alan çalışmaların ya‐
pılması yararlı olabilir. Bu araştırmada her otel işletmesinden sadece bir
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yöneticiye anket çalışması uygulanmıştır, aynı otelde daha fazla sayıda
ve daha fazla otelde benzer çalışmaların yapılması konunun daha iyi
anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca, otel işletmelerinin dinamik
yapısı göz önüne alındığında benzer çalışmaların belirli zamanlarda
tekrarlanması sektörün ihtiyaçlarını karşılayan eğitim kurumlarının
programlarını güncellemelerine yardımcı olabilir.
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Tourism, Construction Form and Landscape Change in Kemer Region
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ÖZ
İnsanların zevk, merak, kültürlerin değişimi ve yeni coğrafyaları keşfetmek için gerçekleştirdikleri turizm
faaliyetleri büyük oranda kıyılar, ormanlar gibi doğal ve üstün peyzaj özellikleri olan alanlarda yer almaktadır. Fakat turizm de dahil olmak üzere insanlar gerçekleştirmiş oldukları bütün faaliyetleri boyunca doğal çevre üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadır. Hassas doğal alanlarda, özellikle de kıyı bölgelerinde gözlenen peyzaj değişimi ise turizm kaynaklı çevresel etkilerin başında gelmektedir. Ülkemizde
büyük yapı kitlelerine ve hizmet binalarına dayalı kitle turizminde benimsenen yapılaşma formları gerçekleştiği bölgedeki doğal ve yerel peyzajların değişimini de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada
kıyı turizmi gelişmelerinde benimsenen yapılaşma formları ele alınarak, Kemer bölgesinde gerçekleşen
turizm gelişmelerine bağlı yapılaşma formları ve çevresel etki alanları bölgede yaşanan peyzaj değişimi
kapsamında incelenmiştir. Ürün ve hizmetleri büyük oranda doğal alanlara ve doğal kaynaklara bağlı
turizm gelişmelerinin iyi planlanması, doğru yer ve yapılaşma formu seçimi, tasarım ve inşaat aşamasında ekolojik açıdan önemli doğal alanların ve peyzajların olabildiğince korunması söz konusu bölgenin sağlıklı gelişimi, etkin çevre kontrolü ve turizm sektörünün sürekliliği için büyük önem taşımaktadır.
Anahtar sözcükler: Turizm, çevre, yapılaşma formu, peyzaj değişimi, Kemer

ABSTRACT
Abstract: Tourism activities that people realize for pleasure, curiosity, cultural exchange and exploring
new geographies often took place in such fragile areas like coasts and forest that having high landscape quality. However humans have negative impact on the natural environment all through their activities including tourism. Landscape change is one of the tourism induced impacts that happening in
sensitive natural areas especially in coastal areas. Construction forms that based on mass tourism developments in Turkey have been caused serious changes on natural and local landscapes in related sites.
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Kemer Bölgesi Örneğinde Turizm, Yapılaşma Formu ve Peyzaj Değişim
In this study construction forms in coastal tourism developments were discussed, where negative environmental impacts of tourism developments in Kemer were indicated in terms of construction forms,
their negative impacts areas and landscape changes occurred in the region will be emphasized. Planning tourism developments, choosing right location and construction forms, protecting ecologically
sensitive natural areas and landscapes during design and construction phases is crucially important for
the healthy regional development, an efficient environmental control and criticall for maintaining sustainability in tourism because it highly depends on natural areas and resources.
Key words: tourism, environment, construction form, landscape change, Kemer.

GİRİŞ
Turizm para kazanma ve yerleşme niyeti olmaksızın tatil yapmak, te‐
davi olmak, eğlenip dinlenmek ve kültür‐sanat hareketlerine katılmak
amacıyla yapılan toplu veya bireysel gezilerdir (Kalkan 1995; Kozak vd.
1996: 3). İnsanlar zevk, merak, kültürlerin değişimi ve özellikle de yeni
coğrafyaları keşfetmek için seyahat etmektedirler.
Turizm taleplerini karşılamaya yönelik turizm faaliyetleri ise çoğun‐
lukla el değmemiş doğal, üstün peyzaj özellikleri olan alanlarda gerçek‐
leşmektedir. Fakat insanoğlu gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri sonu‐
cu canlı ve cansız faktörlerin bir bütünü olan fiziksel ve özellikle de
doğal çevre üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu olumsuz etki‐
ler ürün ve hizmetlerinin neredeyse tamamı doğal çevreye dayalı tu‐
rizm sektöründe çok daha dikkat çekmektedir.
Türkiye zengin doğası, tarihi ve kültürel alanları ile olağanüstü bir tu‐
rizm potansiyeline sahiptir. Alipour (1996: 369) Türkiye’nin ormanlar,
nehirler ve dağları ve el değmemiş peyzajları ile Akdeniz’in önemli bir
turizm ülkesi olduğunu belirtmektedir. Fakat doğru alan seçimi yapıl‐
madığı ve iyi planlanmadığı takdirde turizm gelişmeleri doğal çevre
için bir tehdit unsuru da olabilir.
Peyzaj özellikleri insan ve/veya doğal faktörlerin etkileşimi ve faaliye‐
ti sonucu oluşan alanlardır (Council of Europe 2000: 3; Resmi Gazete
2003;1). Özellikle kıyılar, ormanlar gibi doğal peyzajlar turizm gelişme‐
leri için kaynak değeri oluşturmaktadır. Değişim ise farklılaşmak, eski‐
sinden farklı özelliklere kavuşmak olup, peyzaj değişimi çoğu zaman
peyzajın görüntüsünün değişimi ile başlayıp, peyzajın yapısının deği‐
şimi, peyzajın statüsünün değişimi ve peyzaj hakkındaki görüşlerin
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değişimine dayalı bir süreçte gerçekleşmektedir (Antrop 2005: 6‐7;
Lörzing 2005: 90‐95).
Edington ve Edington’a (1986: 1) göre turizm gelişmelerinin istihdam,
gelir sağlama, yerel altyapının iyileştirilmesi ve kültür değişimi gibi
olumlu etkilerinin yanında ulaşım, altyapı masraflarının artması ve do‐
ğal çevrenin bozulması gibi olumsuz etkilerinin de kabul edilmesi ge‐
rekmektedir. Turizm ve rekreasyon amaçlı taleplerin artması doğal ve
görsel açıdan peyzaj potansiyeli yüksek alanlar üzerindeki baskıyı art‐
tırmaktadır. Nitekim Stanners ve Bourdeu (1995) Akdeniz havzasındaki
turizm kaynaklı çevre sorunlarını aşırı yapılaşma, doğal habitatların ve
biyoçeşitliliğin yok olması olarak sıralamıştır.
Doğal alanlarda gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinin olumsuz sonuç‐
ları ilk olarak peyzaj değişimi ile başlamaktadır. Forman ve Godron
(1986: 247) peyzaj değişimini zaman içinde peyzaj içindeki ekolojik bi‐
rimlerin ve fonksiyonların değişimi olarak tanımlamaktadır. Değişim
peyzaj üniteleri için çoğu zaman bozulma ve tahribi ifade etmektedir.
Holden (2000: 74) özellikle tatil bölgelerinde limanlar ve havaalanları
için çok geniş alanlara ihtiyaç duyulduğunu ve otel inşaatlarının tek
başına yeterli olmayıp yeni hizmet yolları ve altyapı alanları ile alan
kullanım değişiklikleri ve alan kayıplarının yaşandığını belirtmektedir.
Turizm gelişmelerinde turizm yatırımcılarının ve yetkililerinin önce‐
likli tercihi doğal kıyı alanları yönünde olmaktadır. Kıyı kesimindeki
yapılaşma ve turizm bölgesi gelişme formları ise turizm faaliyetinin tipi
ve yoğunluğuna göre kentselden kırsala doğru değişiklik göstermekte‐
dir. Fakat yapılaşma formları farklı olsa da turizm gelişmelerinin peyzaj
değişimi, yoğun yapılaşma, görsel kirlilik gibi olumsuz çevresel sonuç‐
ları olduğu bir gerçektir.
Türkiye’de 1960’lardan itibaren 5 yıllık kalkınma planlarında ele alı‐
nan turizm gelişmeleri 1970’lerden sonra hız kazanmıştır. 1969 yılında
yürürlüğe giren 6/12209 Sayılı Kararname ile Ege ve Akdeniz bölgeleri‐
nin Balıkesir’den Antalya’ya kadar uzanan kesiminde 3 km genişliğin‐
deki kıyı şeridi Öncelikli Turizm Gelişme Alanı olarak ilan edilmiştir
(Atik, 2003:3). Bu kapsamda 1970’lerde gerçekleştirilen Güney Antalya
Turizm Gelişim Projesi ülkemizdeki ilk entegre turizm gelişim projesi
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olup, Kemer bölgedeki turizm gelişmeleri için hizmet merkezi olarak
seçilmiştir.
Bu çalışmada kıyı alanlarındaki turizm gelişmelerinde yaşanan yapı‐
laşma formları incelenerek, Kemer bölgesindeki turizm gelişmeleri söz
konusu yapılaşma formları çerçevesinde ele alınmış ve bölgedeki tu‐
rizm faaliyetlerinin çevresel etkileri ve etki alanları peyzaj değişimi öl‐
çeğinde tartışılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma materyali olarak Antalya’nın güneybatısında bulunan Kemer
bölgesi seçilmiştir (Şekil 1). 1950’lerin başında 1500 kişi nüfuslu bir köy
iken, 1986’da belde ve 1990’da ilçe olan Kemer bugün yaklaşık 12.000
kişilik nüfusu ve 200’e yakın konaklama tesisi ile önemli bir yerleşim ve
turizm merkezi konumundadır.
Şekil 1. Araştırma alanı genel konumu

Araştırma materyali kıyı alanlarındaki turizm gelişmelerine yön ve‐
ren yapılaşma formları ve bunların etki alanlarına dayanmaktadır. Bu‐
rada yapılaşma formları Gee (1988), Micallef vd. (2004: 118‐119) ve
Johnson’a (2006:374) göre resort, kentsel, köy, kırsal ve uzak alanlar
olarak incelenmiş ve etki alanları da Gormsen (1997: 49) ve Atik ve Da‐

Meryem Atik - Hacer Mutlu Danacı - Reyhan Erdoğan

213

nacı’ya (2008: 332‐336) göre kıyı alanları, kıyı gerisi ve dağlık alanlar
olmak üzere 3 temel zonda ele alınmıştır.
TURİZM GELİŞMELERİNDE YAPILAŞMA FORMLARI
Resort
Tatil bölgesi olarak da tanımlanan resort, kendi nüfusunun en az yarısı
kadar ziyaretçi almakta, kolay ulaşılabilir ve altyapı olanaklarının oldu‐
ğu yapılaşma tipidir. Resort yerleşimlerinde oteller, tatil köyleri, dinlen‐
ce, rekreasyon alanları ve park alanları, destek yerleşimler ve ticari alan‐
lar bulunmaktadır. Resort formu içindeki oteller çoğunlukla çok katlı
binalardan veya bir dizi dağınık tatil köylerinden oluşmaktadır. Otel‐
lerdeki ziyaretçilerin dinlence ihtiyacını karşılayacak rekreasyon alanla‐
rı da bu yapılaşma formunda sıkça görülmektedir.
Kentsel
Çok fazla sayıda insanın yaşadığı kentsel yapılaşmada bankalar, posta‐
neler, alış‐veriş merkezi, yat limanı ve marina gibi ticari faaliyet alanları
bulunmaktadır (Micallef vd. 2004: 118). Kentsel turizm çoğunlukla tari‐
hi yerleşimlerde gerçekleşmektedir. Fakat turistik talebi ve ihtiyacı kar‐
şılamaya yönelik modern beton binalar form, çizgi, doku gibi özellikleri
ile çoğu zaman tarihi yapılar ile çelişmektedir. Kıyı turizmdeki kentsel
yapılaşma formunda yüksek arazi fiyatları kent çevresine doğru çok
katlı binaların yapımını hızlandırırken, yapılaşmada kıyı kesimine doğ‐
ru bir gelişme eğilimi gözlenmektedir.
Köye Bağlı
Kentsel yerleşimlerin dışında gerçekleşen köye bağlı yapılaşma for‐
munda köyler, düşük fakat sürekli bir nüfusu ve küçük ölçekli hizmet‐
leri kapsamaktadır. Micallef vd.’e (2004: 118) göre köye bağlı yapılaşma
formu fikri ilk olarak 1950’li yıllarda İspanya’da çadır‐köyler ile ortaya
çıkmıştır. Köye bağlı yapılaşma formunda tarihi ve arkeolojik kalıntıla‐
rın varlığı kadar, doğal alanlarda sunulan sportif aktiviteler yer almak‐
tadır. Burada bağımsız, bireysel binalar ve hizmet yapıları çoğunlukla
tek katlıdır ve bitkilendirme ile doğal çevre uyumu sağlanmış durum‐
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dadır. Kırsal alanlardaki dağınık planlama sonucu hizmet binaları ara‐
sında uzak yürüyüş mesafeleri bulunmaktadır. Köye bağlı yapılaşma
formunda yöreye özgü geleneksel mimarinin yeni binalarda da kullanı‐
larak kültürel mirasın korunması faydaları beklenmektedir.
Kırsal
Kırsal alanlar çoğunlukla kentsel ve köy yerleşimlerinin dışında yer
almaktadır. Kırsal alanlarda yapılaşma geçici yazlık evlerle veya sürekli
basit yapılarla sınırlandırılmıştır. Doğal çevre ile ilişkisi ve çevresel et‐
kisi açısından bakıldığında kırsal yapılaşma formu kıyı turizm gelişme‐
lerinde en çok tercih edilen yapılaşma formudur. Sınırlı sayıdaki binalar
ve hatta basit yapılar bile yerel malzemenin kullanıldığı geleneksel ev‐
lerden oluşabilir. Son yıllarda artan turizm yatırımları ve taleplerine
bağlı yapılaşma eğilimleri iyi kontrol edilmediği takdirde, kırsal alanla‐
rın geleneksel kimliklerini kaybederek potansiyel turizm merkezlerine
dönüşme riski bulunmaktadır.
Uzak
Genellikle botla veya yürünerek gidilebilen uzak alanlar ulaşım güçlü‐
ğü ile bilinirler. Toplu taşıma yoktur, çok sınırlı sayıda yapılaşma görü‐
lür ve kitle turizm gelişmeleri için uygun değildir. Ulaşım güçlüğünden
dolayı binalar çoğu zaman doğal peyzaj ile uyumlu kolay temin edilebi‐
lir yerel malzemelerden inşa edilmektedir. Uzak yapılaşma formu do‐
ğanın ve yerel çevrenin korunmasına dayalı ekoturizm gelişmeleri için
ideal yapılaşma formu olarak görülmektedir.
Turizm gelişmelerindeki yapılaşma formları ve özellikleri Tablo 1’de
ayrıca özetlenmiştir. Resort yapılaşma tipinde denize yakın otel ve tatil
köylerini kıyıda ve kıyı gerisindeki konut ve ikinci konut destek yerle‐
şimleri, çarşı, ticaret ve dinlence alanları tamamlarken ulaşım ve altyapı
olanakları gelişmiştir. Kentsel yapılaşma formu denize yakın otelleri,
konut alanlarını, yat limanı gibi ticaret merkezlerine kolay ulaşılabilir
dinlence ve altyapı olanaklarını kapsamaktadır. Köye bağlı yapılaşma
formunda geleneksel yapılardan oluşan küçük oteller ve denizden uzak
yerleşimler bulunmaktadır. Kırsal ve uzak yapılaşma formlarını birbi‐
rinden ayıran en önemli fark ise yapı yoğunlukları ve ulaşılabilirlikleri‐
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dir. Kırsal alanlara özel araçlarla ulaşılabilirken, çok az sayıdaki konu‐
tun bulunduğu uzak alanlara ancak denizden botla veya yaya ulaşmak
mümkün olmaktadır.

Tablo 1. Turizmde yapılaşma formları ve özellikleri
Otel

Tatil Köyü

Yerleşim

Dinlence
Alanları

Çarşı

çok
sayıda

çok
sayıda

ikinci
konut

var

Kentsel plaja yakın

yok

yoğun

var

Köye
Bağlı

plaja uzak
geleneksel
yapılar

yok

kırsal
yerleşimler

Kırsal

az veya
ya da yok

yok

yok

yok

Resort

Uzak

az sayıda
konut ya da
yazlık
çok az
sayıda konut

Kullanım
Altyapı Yoğunluğu

Ticaret

Ulaşım

var

az

kolay

var

yoğun

var

var

kolay

var

çok yoğun

var

çok kısıtlı

yok

toplu
taşıma

var

seyrek

yok

yok

yok

var

çok seyrek

yok

aşırı
seyrek

özel araç
yok

yok

yok

yaya,
botla

KEMER ÖRNEĞİNDE TURİZM YAPILAŞMASI
Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi Antalya ili güneybatı kıyılarında
Antalya Limanından Gelidonya Burnu’na kadar uzanan 80 km uzunlu‐
ğundaki bir alanda kısa vadede kitle turizmine cevap verecek toplu
yatak kapasitesi yaratmak amacıyla geliştirilmiş bir projedir. Proje ül‐
kemizde plan, program, finansman ve işletme konularını birlikte ele
alan ilk bütüncül turizm projesi olma özelliğindedir. Kemer proje kap‐
samında Beldibi, Göynük, Çamyuva, Tekirova gibi bölgedeki diğer alt
turizm alanlarına hizmet ve sosyal olanaklar sağlamak üzere resort ya‐
pılaşma formu ile gelişmeye açılmış bir yerleşimdir (Şekil 2).
Kemer 1950’lerde küçük bir köydür. Ulaşım ancak deniz yoluyla
mümkün olduğu yıllarda hayvancılıkla geçimini sağlayan halk yaz ay‐
larında yüksek yaylalara göç etmektedir (Mutlu 2007: 30). 1975 yılından
sonra Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi ile Kemer’de kentsel ge‐
lişmelerin başlangıcı yaşanmıştır. 1982’de çıkartılan Turizmi Teşvik
Kanunu’nun getirdiği vergi indirimi, arazi tahsisi gibi teşvikler ile artan
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talepleri karşılamak için projede ilki 1987’de olmak üzere, 1991 ve 1996
yıllarında plan değişikleri yapılmıştır (Atik 2003: 63).

Şekil 2. Resort tipi yapılaşma formu

Kaynak: Atik ve Danacı (2008: 333).

Inskeep (1991: 9), Güney Antalya Turizm Gelişim Projesinde gerçek‐
leştirilen 1988 revizyonu ile yatak kapasitesinin 52.000’den 65.000’e çı‐
kartıldığını belirtmiştir. Plan revizyonları ile Kemer’deki turistik kapasi‐
te hızla artmış, 1980ʹde 5 adet olan tesis sayısı 1990 yılında 55’e ulaşmış‐
tır. 1986 yılında genellikle kentsel yapılaşma formlu turizm alanlarında
görülen yat limanı hizmete girmiştir. Bölgedeki turizm projesinin yasal
dayanağı olan 1/ 25 000 ölçekli Güneybatı Antalya Çevre Düzeni Pla‐
nında Kemer’de öngörülen düşük yoğunluklu turizm alanları, 1990
yılından sonra organize turizm gelişme alanlarına dönüştürülmüştür
(Atik vd. 2006: 47).
Şekil 3’de Kemer örneğinde turistik yapılaşma formları ve çevresel et‐
ki alanları verilmiştir. 1970’lerde kıyı kesimindeki kıyı kumulları, kıyı
ormanları ve sulak alanlar üzerinde öngörülen resort tipi yapılaşma
formu Güney Antalya Turizm Gelişim Projesinde yapılan plan reviz‐
yonları ile kentsel yapılaşma formuna, etki alanını da kıyı gerisindeki
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tarım alanları, sulak alanlar ve kırsal yerleşimler üzerine kaydırmıştır.
Son yıllardaki eğilim ise 3. zon olarak tanımlanan ve doğal ormanların
bulunduğu dağlık alanlardaki kırsal ve köy yapılaşma formu yönündedir.

Şekil 3. Kemer örneğinde turistik yapılaşma formları ve çevresel etki alanı

YAPILAŞMA FORMUNA BAĞLI PEYZAJ DEĞİŞİMİ
Kemer bölgesindeki peyzaj değişimi Şekil 4’te verildiği üzere peyzajın
görüntüsünün, yapısının/ fonksiyonlarının ve statüsünün değişimi ile
özetlenmiştir. Bölgedeki peyzaj değişimi insan etkinin hiç olmadığı
ve/veya en az düzeyde olduğu doğal peyzajların, turizm faaliyetlerinin
ağırlıkta olduğu oteller, tatil köyleri gibi turistik yapı ve ulaşım, yerle‐
şim, ticaret gibi destek alan kullanımlarının ağırlıkta olduğu kültürel
peyzajlara dönüşmesi şeklinde gerçekleşmiştir.
Kıyı ovalarındaki yağışın toplanıp, süzülerek taban suyuna ve denize
ulaşmasını sağlayan sulak alanlar, sazlık‐bataklıklar, dere yatakları, ormanlık
alanlar ve eşsiz kıyı yapıları olan kıyı kumulları ekolojik açıdan önemli
doğal peyzajlardır. Atik’e (2003: 143‐144) göre 1975 yılında 181,3 hektar
olan sazlık‐kamışlık alanların büyüklüğü 2003’te 44,7 hektara, 136,3
hektar olan dere yatakları 29,1 hektara düşmüştür. Bugün doğal yapısı
tamamıyla bozulan kıyı kumulları ise yok olma noktasındadır.
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Diğer bir değişim ise tarım alanları gibi bölgenin geleneksel alan kul‐
lanım desenini temsil eden yöre halkının geçim kaynağı olan ve aynı
zamanda kültürel peyzaj tipi olan tarım alanlarında yaşanmıştır. Hayır‐
sever (2000), Güney Antalya’daki turizm gelişmelerinin özellikle de
orman, tarım ve kıyı alanları üzerindeki baskıyı arttırdığını, Ulubay vd.
(2003: 345) Kemer bölgesi orman alanlarında 1963 ve 1995 yılları arasın‐
da %10’luk bir azalma olduğunu ve yapı kitlelerinin 40 yıl içinde (1963‐
2002) 30 kat arttığını belirtmiştir. Özhan (1989: 3) ise Kemer’de tarım
alanlarının turizm gelişmeleri sonucu büyük zarar gördüğünü bildir‐
miştir. Yapı kitleleri ise büyük oranda turizm amaçlı tatil köyleri, motel
ve otellerden oluşmaktadır.
1970’lerde bölgenin başlıca geçim kaynağı tarım olmasına rağmen, tu‐
ristik amaçlı kullanımlara olan aşırı talep ve yüksek gayrimenkul fiyat‐
ları tarım alanlarının, özelikle de turunçgil bahçelerinin hızla turistik
yerleşimlere açılması ile sonuçlanmıştır.

Resort, Kentsel
Kentsel
Köy, Kırsal

YAPILAŞMA FORMU

Şekil 4. Kemer’de Yapılaşma Formuna Bağlı Peyzaj Değişimi

Peyzaj Tipi: Doğal
Peyzajlar
Kıyı kumulları
Kıyı ormanları
Sulak alanlar

Peyzaj Tipi: Geleneksel
Peyzajlar, Doğal Peyzajlar
Kırsal yerleşimler
Tarımsal alanlar

Peyzaj Tipi: Doğal
Peyzajlar
Doğal ormanlar

Peyzajın görünümünün
değişimi

Peyzajın yapısının/
fonksiyonlarının
değişimi

Peyzajın statüsünün
değişimi

Doğal peyzajların,
turistik tesisler, yerleşim,
ticaret gibi kültürel
peyzajlara dönüşümü

Doğal peyzajların bitki ve
hayvan türleri için yaşam
alanı sunma, iklimi,
toprağı iyileştirme
fonksiyonlarının
değişimi

Doğal alanların, turistik ve
yerleşim alanlarına
dönüşmesi, yetkinin Orman
Bakanlığı’ndan, Turizm
Bakanlığına geçmesi

Geleneksel
yerleşimlerin turizm
merkezine, tarım
alanlarının da turistik
tesislere dönüşümü

Kırsal yerleşim ve
tarımsal üretim
fonksiyonlarının
değişimi

Köylerin, kentlere, tarım
alanlarının turizme
dönüşümü, yetkinin Tarım
Bakanlığından veya kırsal
yönetimlerden Turizm
Bakanlığına ve kentsel
yönetimlere geçmesi

Doğal peyzajların
düşük yoğunluğun
turistik peyzajlara
dönüşümü

Doğal süreçlerin, orman
peyzajlarının bitki ve
hayvan türleri için yaşam
alanı sunma, iklimi,
toprağı iyileştirme
fonksiyonlarının
değişimi

Orman alanlarının, düşük
yoğunluklu turizm
alanlarına dönüşmesi,
yetkinin Orman
Bakanlığı’ndan, Turizm
Bakanlığına geçmesi
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SONUÇLAR
Turizm ve çevre arasındaki ilişki, söz konusu alanın ekolojik özellikle‐
rine, turizm gelişmelerinin tipi, ölçeği, genişliği ve mevcut alan kulla‐
nımlarına bağlı olmakla birlikte turizm bölgelerinin büyük bir kısmında
peyzaj değişimlerinin yaşandığı bir gerçektir. Ülkemizde ağrılıklı olarak
Kozak vd.’nin (1996: 10) tanımladığı gibi insanların kitleler halinde ka‐
tıldıkları kitle turizm hizmeti sunulmaktadır. Temelde büyük yapı kitle‐
lerine, hizmet binalarına ve altyapı tesislerine dayalı kitle turizminde
benimsenen yapılaşma formları gerçekleştiği bölgedeki doğal ve yerel
peyzajların değişimini de beraberinde getirmektedir.
Nitekim Londra ve Malta’da hava alanı yapımı için büyük tarım alan‐
ları işgal edilmiş, Kenya’da otel yapımı için sulak alanlar kurutulmuş,
Karayip adalarında kıyı ormanları, doğal göller ve mercan adacıkları
turizm gelişmeleri ve faaliyetlerine açılmış ve önemli doğal habitatlar
kaybedilmiştir (Island Resource Foundation 1996: 11‐14; Holden 2000:
81‐83).
Burak vd. (2004: 515) Türkiye’nin kıyı alanlarındaki otel ve ikinci ko‐
nut inşaatlarının verimli topraklara zarar verdiğini, narenciye ve zeytin
bahçelerinin ortadan kalktığını ve yöre peyzajının bozulduğunu belirt‐
miştir.
Güney Antalya Bölgesinde 1970’lerde başlayan turizm gelişimleri
Kemer’de resort yapılaşma formundaki kıyı turizm gelişmeleri formuy‐
la başlamıştır. Fakat 1980’lerden sonra artan turizm talepleri ile gerçek‐
leştirilen plan revizyonları yapılaşmayı resort formunda kentsel yapı‐
laşma formuna, turizm etkisini de kıyı kesiminden kıyı gerisindeki do‐
ğal peyzajlara ve kırsal alanlara genişletmiştir.
Diğer yandan Güney Antalya Bölgesi Turizm Gelişim Projesi ülke‐
mizdeki ilk entegre turizm projesi olarak kabul edilmektedir. Öngörü‐
len turizmin yöredeki alt gelişme alanlarına dağılımı “seçmeli yığılma‐
lar politikası” çerçevesinde saptanmıştır. Bu yaklaşımla etkin bir çevre
kontrolünün yanında, altyapı maliyetlerinin düşürülmesi ve turizm
gelişmelerinin zaman içinde kontrolü amaçlanmıştır.
Fakat Kemer’de yaşandığı gibi en dikkatli turizm gelişiminin bile do‐
ğal çevre üzerinde olumuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Ceballos‐
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Lascurain (1996: 70‐74) otel gelişmeleri için geniş sulak alanlarının kuru‐
tulduğunu ve hatta bazen de inşaat alanı olarak kullanıldığını belirtir‐
ken, Jim (2000: 234) son yıllarda golf ve futbol sahaları ile tatil köyleri
için çok geniş alanlara ihtiyaç duyulduğunu ve özellikle inşaatlar için
kırsal alanlarda yapılaşmanın hızla arttığını vurgulamaktadır.
Kemer’de ise sulak alanlar, sazlık‐bataklıklar, dere yatakları, ormanlık
alanlar gibi doğal peyzajlar turistik tesislerin ağırlıkta olduğu kültürel
peyzajlara dönüşmüştür. Aynı zamanda kıyı gerisinde geleneksel alan
kullanım modellerini temsil eden tarımsal peyzajlar da turizm ve yerle‐
şim ağırlıklı kullanımlara açılmıştır.
Kemer bugün 175 konaklama tesisi ve 27.657 yatak kapasitesi ile Tür‐
kiyeʹnin önemli turizm merkezlerinden birisidir (Anonim 2008). Önü‐
müzdeki yıllarda da bölgedeki turizm gelişmelerinin kıyı gerisindeki
doğal ormanlar ve tarım alanları üzerinde gelişme eğilimi göstermesi ve
bu alanların da turizmden etkileneceği tahmin edilmektedir.
Turistik tesisler çoğunlukla kıyılar, ormanlar, göller gibi ekolojik açı‐
dan hassas, üstün peyzaj niteliklerinin olduğu bölgelerde yer alıp, ö‐
nemli büyüklükte alanları işgal ederler. Bu nedenle turizm gelişimleri‐
nin alan kullanım planlarına entegre edilmesi gerekmektedir. Alan se‐
çimi planlama sürecinin ilk aşamasıdır. Özellikle turizm yatırım alanları
için alan seçiminde ve fiziksel düzenlemelerde tesislerin kurulacakları
yöredeki doğal yapının çok iyi analiz edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.
Çünkü turizm faaliyetlerinin olumsuz çevresel etkilerinin karar verme
ve yer seçimi aşamasına kadar dayandığı bir gerçektir. Ekolojik açıdan
önemli doğal alanların ve peyzajların olabildiğince korunması söz ko‐
nusu bölgedeki turizmin sağlıklı gelişimi, çevre kontrolü ve sektörün
sürekliliği için büyük önem taşımaktadır.
Doğal yapıya ve yerel mimariye uygun bina gelişmelerinin benim‐
senmesi, gereksiz yapısal uygulamalardan kaçınılması, bina form ve
konumlarında ekolojik tasarım ilkelerinin uygulanması, turizm yatırım‐
larının tasarım ve inşaat aşamasındaki etkilerinin kontrolünde önemli
konulardır. Eğer inşaat aşamasında alandaki doğal yapı en yüksek dü‐
zeyde korunup, binalar doğal yapıya uygun şekilde konumlandırılırsa
alan kaybı, tahribatı ve peyzaj değişimi en az düzeyde gerçekleşecektir.
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İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin en kritik olduğu alanlardan biri
de turizmdir. Çünkü turizm ürünü doğrudan doğal çevreye ve peyzaj
kalitesine bağlıdır. Fakat iyi planlanmadığı takdirde turizm gelişmeleri
ve yatırımları çoğu zaman doğal alanlar ve peyzajlar üzerinde büyük
bir baskı unsuru olmaktadır. Bu baskının şiddeti çoğu zaman resort,
kentsel, köy, kırsal ve uzak gibi turizm gelişmelerindeki yapılaşma
formları ile değişiklik gösterebilir. Fakat yapılaşma formu ne olursa
olsun turizm faaliyetlerinde yer seçimi, planlama, tasarım ve inşaat a‐
şamalarındaki önlemler peyzaj değişimi gibi turizmden kaynaklanan
olumsuz etkilerin oluşmadan engellenmesine yardımcı olacak girişim‐
lerdir. Ülkemizde son yıllarda turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yıla
yayılması amacıyla çok sayıda doğal alanın turizm gelişmelerine açıldı‐
ğı düşünüldüğünde, seçilecek yapılaşma formu ve planlama, tasarım ve
inşaat aşamalarındaki tedbirler çevre kalitesi ve turizm sektöründe sür‐
dürülebilirliğin sağlanmasında büyük rol oynayacaktır.
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E‐Ticaretin Ekonomik Boyutu Üzerine
Bir Değerlendirme: Eskişehir Ticaret Odasına
Kayıtlı Kobiler Örneği
Being Tested of E‐Trade’s Economic Aspect for the Registered Small and Medium Size
Enterprises (Smes) of Eskişehir Chamber of Commerce

Hasan BAKIR 1

ÖZ
Bilim ve teknolojide yaşanan olağanüstü gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan e-ticaret, matbaanın icadı ya da endüstri devrimi kadar önemli bir dönüşümün simgesidir. Bilgi ve iletişim teknolojisinde
yaşanan bu hızlı gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan elektronik ticaret, ticari hayatın içindeki yerini ve
etkinliğini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Birçok ülke ekonomisinde önemli paya sahip
KOBİ’lerin önlerindeki problemlerden biri de pazarlamadır. E-ticaret KOBİ’lerin bu problemlerini aşmalarında uluslararası pazarlarda boy göstermelerine yardımcı olacak ciddi bir araçtır. Çalışma, Eskişehir’deki KOBİ’lerin e-ticaretten ne oranda yararlandıklarını ortaya koymaya çalışmıştır. Elde edilen sonuçlar, birçok işletmenin e-ticaret ile oldukça yeni tanıştığını, e-ticaretin işletmelerin yıllık bütçelerinde
sadece % 6 ila % 10’u arasında bir paya sahip olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar sözcükler: E-ticaret, Kobi, B2B, Dış Ticaret, Eskişehir.

ABSTRACT
E-trade which emerged as a result of the remarkable developments in science technology is the symbol of transformations as important as the invention of press or the industrial revolution. The e-trade
which occurred as a consequence of the improvements in the information and communication technology strengthens its place and effectiveness in business sectors. The small and medium enterprises
(SMEs) which have a crucial share in the economy of most countries have problems one of which is
marketing. The e-trade is a significant medium which helps SMEs overcome these problems and take
on important place in international areas. The study is trying to display how the SMEs in Eskişehir benefit from the e-trade. The results which we had indicated that many enterprises have just recognized
the e-trade and the e-trade just has a share of % 6 or % 10 in their budgets.
Key word: e-trade, SME’s, B2B, foreign trade, Eskişehir.
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GİRİŞ
Yaşanan hızlı gelişmeler toplumların bütün kesimlerini etkilemiş, e‐
ticaret, yeni ekonomi, bilgi toplumu, e‐iş vb. yeni kavramları ortaya
çıkarmıştır. Ekonomik gelişme ve rekabet avantajı elde edilmesinde
teknoloji ve e‐ticaret stratejik önem kazanmıştır. Artık, günümüzün
küreselleşen dünyasında, teknolojik gelişmeleri takip eden, bunları iş
süreçlerine uygulayan, hayatın tüm alanlarında teknolojiyi kullanan
toplumların, bu hızla gelişen ve değişen süreçte söz sahibi oldukları
görülmektedir.
Dünyanın gelişmiş ekonomilerinin son yıllarda beklentilerin üzerinde
gerçekleştirdikleri büyüme oranlarında şüphesiz ki bilgi ve iletişim tek‐
nolojilerinden yararlanma ve internetin her alanda kullanılması önemli
rol oynamıştır. Ülkemizin de çok hızlı gelişen ve değişen günümüzün
rekabetçi ortamında, ekonomik ve sosyal değişimi gerçekleştirebilmesi
için, e‐ticareti bilgi ve iletişim teknolojileri yeteneğini geliştirmenin bir
aracı olarak görmesi ve buna yönelik politikalara öncelik vermesi çok
büyük önem arz etmektedir.
E‐ticaret bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin
paralelinde ortaya çıkmış, vatandaşlar (tüketiciler, bireyler) için hayatın,
firmalar için ticaretin ve kamu kurum ve kuruluşları için de hizmetin
kolaylaştırılması, etkinleştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesini
hizmeti kolaylaştırma, etkinleştirme ve daha verimli hale getirme süre‐
cini ortaya çıkarmıştır.
İnternet’in yoğun kullanımı ile günümüz bilgi çağında firmalarımızın
uluslararası ticarette teknolojinin sunmuş olduğu olanaklardan yarar‐
lanmak suretiyle daha fazla rol alacağı kaçınılmaz bir gerçek olup, eko‐
nominin temel aktörlerinden olan KOBİ’lerin bilgi çağında e‐ticareti
kullanarak hem firma ölçeklerinin büyümesine hem de ülke ekonomisi‐
ne önemli katkılar sağlayacağı kesindir.
E-TİCARET KAVRAMI
E‐ticaretle ilgili çok çeşitli tanımlar bulunmakla birlikte, genel olarak
mal veya hizmetin alınıp satılması olarak açıklanan ticaret kavramı,
elektronik ortama taşındığı zaman e‐ticaret olarak adlandırılmaktadır
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(Kırcaova 1999: 56). Günümüzün değişen ve gelişen şartlarında müşteri
beklentilerinde çok büyük değişiklikler meydana gelmekte, buna para‐
lel olarak da iş dünyasındaki rekabet artmaktadır. İş dünyası bu deği‐
şime uyum sağlamak için organizasyonlarını ve çalışma tarzlarını de‐
ğiştirmekte, firma‐müşteri‐tedarikçi arasındaki engelleri internet ve e‐
ticaret ile kaldırmaya çalışmaktadırlar.
E‐ticaretin evrensel bir tanımı olmamakla beraber, e‐ticaretin tanımı
konusunda farklı tanımlar ortaya konmaktadır. Ancak, e‐ticaret konu‐
sunda en yaygın genel kabul görmüş tanım OECD tarafından 1997’de
yapılan tanımdır. Bu çerçevede e‐ticaret aşağıdaki eylemleri kapsayan
bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Bakos 1998: 23);
•

ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve
araştırma yürütmesi,

•

firmaların elektronik ortamda buluşması,

•

ödeme sürecinin yerine getirilmesi,

•

taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye
teslimi,

•

satış sonrası bakım, destek vb. hizmetlerin temin edilmesi.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), e‐ticareti mal ve hizmetlerin dağı‐
tım, pazarlama, satış işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasıdır şek‐
linde tanımlamıştır (ITC 2001: 4). Dünya Ticaret Örgütünün yaptığı ta‐
nıma göre elektronik ticaret; mal hizmetlerin üretim, reklâm, satış ve
dağıtımlarının telekomünikasyon ağı üzerinden yapılmasıdır (ISO 2002:
12). Oldukça yeni bir kavram olan elektronik ticaret, kısa yazılışıyla e‐
ticaret, ticaret işlemlerinin birbirlerine bağlı bir bilgisayar ağı ortamı
içerisinde ve bu ağ aracılığıyla gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.
T.C Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Ulusal Enformasyon Alt yapısı
(TUENA) raporunda, elektronik ticareti, doğrudan fiziksel bağlantı
kurmaya veya fiziksel bir değiş tokuş işlemine gerek kalmadan tarafla‐
rın elektronik olarak iletişim kurdukları her türlü ticari iş etkinliği ola‐
rak tanımlanmaktadır (Tuena 1998: 24).
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E‐ticareti en genel tanımıyla ‘ticaretin kolaylaştırılması’ olarak tanım‐
lamak mümkündür. Ticaretle ilgili üretimden pazarlamaya, satıştan
reklâma, tedarikten sevkıyata, ödemeden satış sonrası hizmetlere kadar
otomatize edilebilen bütün iş süreçlerinin elektronik ortamda yapılması,
böylece interaktif bir şekilde hız, maliyet düşüşü ve dolayısıyla rekabet
avantajı sağlanabilmesi imkânını teknolojinin yardımıyla elde etme ve
daha etkin ve verimli ticaret yapılabilmesi olarak açıklanabilir. Elektro‐
nik ticaret, esasında ticarette bir devrimi simgelemektedir (Erkan 1998:
36).
Bazı yazarlar elektronik ticareti, doğrudan elektronik ticaret ve dolay‐
lı elektronik ticaret olarak ikiye ayırmaktadırlar. Doğrudan e‐ticaret;
içeriği sayısallaştırılmış hizmetlerin (görüntü, ses, metin, yazılım vb.)
tanıtım, sipariş, satın alma, ödeme, dağıtım ve satış sonrası servis işlem‐
lerinin tümünün ağlar üzerinden yapılmasıdır. Dolaylı e‐ticaret ise, fi‐
ziksel malların elektronik ticaretinde, geleneksel ticaret yapma yöntem‐
lerinin ve ticaret lojistiklerinin geliştirilmesi olarak açıklanmaktadır.

Şekil 1. Dünya İnternet Kullanıcı Sayısı ve E‐Ticaret Hacmi
Kaynak: IDC Analyze the future www.idc.com/ idc. Store

E‐ticaret aktivite yelpazesi; “fiziksel” malların ve “sayısal içerikli”
malların alım‐satımı, her türlü ürünün doğrudan tüketiciye pazarlan‐
ması, tanıtım, reklâm ve bilgilendirme, ticari kurumlar arası işlem ve
kontratlar, satış sonrası destek, elektronik ortamda gerçekleştirilen iha‐
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leler, elektronik banka işlemleri, ortak tasarım ve üretim, ticari kayıtla‐
rın tutulması ve takibi, “sayısal içerikli” malların sevkıyatı, kamu ve
özel sektör hizmetlerini kullanma olarak gösterilebilir (Tekin vd. 2000:
15). E‐Ticareti aşağıdaki şekille özetleyebiliriz:

Şekil 2. E‐Ticaret Süreci ve Tarafları

Elektronik ticaret, ekonomik faaliyetleri ve sosyal çevreyi radikal ola‐
rak değiştirme potansiyeline sahiptir. Elektronik ticaret ekonomide var
olan değişiklikleri daha da genişletmek, yaymak ve ilerletmek amacıyla
hizmet vermektedir (ESIEC 1999: 55).
E-Ticaretin Ekonomik Boyutu
E‐ticaretin gelişim sürecinin, doğal olarak, internetin gelişimine paralel
olduğu gözlenmektedir. Çünkü e‐ticaret kavramı genel olarak; herkese
açık elektronik ağ üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetleri ifade et‐
mektedir.
1990’lara kadar askeri ve akademik çevrelerin kullandığı internet, gü‐
nümüzde küresel olarak yaygınlaşmış ve oldukça ticari bir hale gelmiş‐
tir. İnternet diğer haberleşme araçları içerisinde en hızlı şekilde dünya
genelinde yayılmış olanıdır. Tablo 1’ de görülebileceği gibi telefonun 50
milyon kullanıcıya ulaşması 70 yıl, radyonun 38 yıl, kişisel bilgisayarla‐
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rın 16 yıl, televizyonun 13 yıl almışken, internetin söz konusu kullanıcı
sayısına ulaşması sadece 4 yıl almıştır.

Tablo 1. Bazı Haberleşme Araçlarının 50 Milyon Kullanıcıya Ulaşması için Geçen Süre

80
70
60
50
40
70
30
20
10

38
4

13

16

İnternet

Televizyon

Kişisel
Bilgisayar

0
Radyo

Telefon

Kaynak: ITU International Telecommunications Union (ITU), 1999, Challenges to the Network:
Internet for Development Geneva, p.11

Küresel e‐ticaret hacmi hakkında çeşitli tahminler bulunmaktadır.
2003 yılı için bu tahminler 1,4 Milyar $ ile 3,9 Milyar $ arasındadır. Fir‐
ma, tüketici arası e‐ticarette (B2C), resmi rakamlara göre ABD’de 2002
yılı için 43,5 Milyar $ (US Bureau of the Census), AB için 30 Milyar $
(Forrester Research), Doğu Avrupa’da 400 Milyon $ (IDC 2003), Asya
Pasifik’te 26 Milyar $ (e‐marketer 2002) ki bu yaklaşık olarak firma‐
tüketici arası ticaretin %10’una karşılık gelmektedir. B2C’nin Latin
Amerika’da 4,5 Milyar $ (e‐consulting 2003), Afrika’da 70,6 Milyon $
(Forrester Research 2003) olduğu açıklanmaktadır (ITU 1999: 11).
Küresel e‐ticarette firma‐firma arası (B2B) yapılan e‐ticaret rakamları
ise ABD’de 995 Milyar $ (US Census Bureau 2003), bu rakam ülkedeki
e‐ticaretin %93,3’ne karşılık gelmektedir. AB’de bu rakam 520 Milyar $
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(Forrester Research 2003) olup, bu rakam AB’de 2004 yılında 995 Milyar
Euro, 2006 yılında 2.219 Milyar Euro’ya ulaşmıştır.
B2B e‐ticaretin Orta ve Doğu Avrupa’da 4 Milyar $ (IDC 2003), Asya
Pasifik’te 2002’de 120, 2003’de 200 Milyar $ olduğu, 2004 ise 300 Milyar
$ olmuştur (e‐marketer 2002). Latin Amerika’da B2B e‐ticaret, 2002’ de
6,5, 2003’de 12,5 Milyar $ olmuş (Econsulting 2003), Afrika’da bu rakam
2003 yılı için 900 Milyon $ olarak açıklanmıştır (UNCTAD 2002: 3‐7).

Tablo 2. Dünya Geneli E‐Ticaret Gelirleri ve Tahminleri (Milyar$)

Şirket Adı

2000

2001

IDC

354,90

615,30

eMarketer

278,19

474,32

Forrester

2002

2003

2004

2005

2006

Bileşik
Büyüme Hızı

2.293,50

3.878,80

6.201,10

9.240,60

12.837,30

%53,81

4.600,00
823,48

1.408,57

2.367,47

%66,93
%70,80

Kaynak: eMarketer (2002a), Forrester (2001), IDC (2002a) ve UNCTAD hesaplamaları (United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2002, E‐Commerce and Development
Report 2002: 3‐7).

Türkiye’deki E-Ticaret Tutarı
OECD’nin yapmış olduğu tahminlere göre ülkemiz e‐ticaret konusunda
büyük potansiyel arz etmektedir. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi
yaklaşık olarak 1 Milyar dolarlık bir ticaret tutarı olduğu belirtilmekte‐
dir (TBD 2008).
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Şekil 3. Türkiye’de İnternet Üzerinden Yapılan Ticaret Tutarı (Milyon$)
Kaynak: OECD tahmini http://www.tbd.org.tr/e_turkiye/elektronik_ticaret.htm

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Türkiye’de kredi kartlarıyla
yapılan e‐ticaret işlemlerinin tutarının 2003 yılında 262,4 trilyon lira
olduğu, bankaların kendi kredi kartlarıyla Sanal POS’larından yaptıkla‐
rı e‐ticaret işlemleri 1 milyon 225 bin 366 adet ve 109 trilyon 420 milyar
lira olarak belirtilmekte, Sanal POS’lar üzerinden yurtiçi diğer banka
kredi kartları ile yapılan e‐ ticaret işlemleri 2 milyon 204 bin 302 adet ve
144 trilyon 6 milyar lira, yurtdışı kredi kartları ile yapılan e‐ ticaret iş‐
lemleri ise 105 bin 10 adet ve 9 trilyon 9 milyar lira olarak açıklanmak‐
tadır (TBB 2008).
E-Ticaret Tercih Sebepleri
İşletmeler arası e‐ticaretin yaygınlaşmasına neden olan en önemli etken‐
ler, işlem masraflarının azalması, ürün ya da hizmetlerin kalitesinin
yükselmesi ve tüketici hizmetlerinin iyileşmesidir. İşletmelerin rekabet
sürecinde geri kalma kaygısı, iş yaptıkları firmaların kendileriyle e‐
ticaret yapmak istemesi ya da bir konudaki zorlamaları da, ek noktalar
olarak yukarıda belirtilen etkenlere eklenebilir. Bu eklentiler, e‐ticaretin
önümüzdeki yıllardaki teknolojideki gelişmelere koşut olarak ya da
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onunla birlikte yaygınlaşacağı beklentisini doğurmaktadır. Bu arada,
yine teknolojik gelişmelere bağlı olarak e‐ticaretin şu sırada önündeki
engeller olarak algılanan sorunların, örneğin, e‐ticaret işlemlerinde gü‐
venlik ya da güvenilir bir alış‐veriş ortamı yaratılması sorununun, ya‐
kın bir gelecekte, büyük ölçüde çözüme ulaşacağına da kesin gözüyle
bakılmaktadır (Coşkun 2004: 28).
E‐ticaretin, kuruluş ve altyapı maliyetlerinin azlığı nedeniyle ya da
erişebilirliğin kolaylaşmasının bir sonucu olarak, asıl büyük yaygınlaş‐
mayı KOBİ türü işletmelerle göstereceği genel olarak benimsenen bir
görüştür. Ek olarak, e‐ticaret yoluyla önceden yapılmayan işlerin yapı‐
labildiği, örneğin nokta pazarlar yaratılarak, her türlü ürünün alım‐
satımının burada kolaylıkla yapılabileceği öne sürülmektedir. Paket
dağıtımı, siparişleri karşılaştırma hizmetleri, işletmeler arası e‐ticaretin
en hızlı gelişen alt bölümleridir. İşletmeler, siparişe göre üretim ya da iş
yap mantığıyla davrandıkça, tam zamanında ve doğru stoklama ve yer‐
leştirme önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. Burada e‐ticaret, iş‐
letmenin yeniden yapılanmasını kolaylaştırıcı bir etken olmaktadır.
Elektronik Ticaretin Temel Araçları
Telefon, faks, televizyon, elektronik ödeme ve para transfer sistemleri,
elektronik veri değişimi (Electronic Data Interchange‐EDI) ve internet
şeklinde altı ana araç tespit edilebilir. Fakat çoğu zaman elektronik tica‐
ret, internet ve diğer ağlar üzerinden yapılan ticaret olarak algılanmakta
ve tartışmalar bu araçlar üzerinde odaklanmaktadır. Elektronik ticaretin
bir veya daha fazla insan tarafından ses, görüntü ve yazılı metinlerin
aynı anda interaktif bir biçimde iletilmesi, zaman ve mekan sınırının
olmayışı ve nispeten daha düşük maliyetlerle çalışabilmesi, internet
ortamının sunduğu olanaklara sahip olması elektronik ticaret kavramı‐
nın gelişimini hızlandırmıştır. Bu olanaklar internetin diğer elektronik
ticaret araçlarına göre daha esnek olmasını sağlamaktadır. İnternet or‐
tamı iletişim ve ticaretin önündeki engelleri azaltmaktadır (Özçağlayan
1998: 34). Oysa klasik elektronik ticaret araçlarından, telefon esnek ve
interaktiftir. Faks ise pahalıdır ve interaktif olmasına rağmen gönderilen
dokümanın görüntü kalitesi iyi değildir. Televizyon çok yaygın olması‐
na rağmen tek yönlü bir iletişim aracıdır. Ticaretin önemli destekleri
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olan elektronik ödeme ve fon transfer sistemleri (ATM, kredi kartları,
borç kartları ve akıllı kartlar) sadece para aktarılmasında kullanıldığın‐
dan ticaret sürecinde sınırlı bir bölüme hitap etmektedir.
EDI, ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktörü olmaksızın bil‐
gisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistem
olarak elektronik ticaretin önemli bir aracıdır (Ertaş 2000: 17). EDI kamu
ve özel sektör kuruluşlarının etkin biçimde iletişim kurmaları ihtiyacın‐
dan doğmuş olup, modern bilgi teknolojilerinin getirdiği avantajlardan
yararlanmaktadır. Geleneksel ticari işlemlerde, mektuplar, notlar gibi
yapılanmamış (unstructured) dokümanlarla birlikte faturalar, sipariş
formları, teslim belgeleri gibi standart şekilde yapılanmış (structured)
dokümanlar kullanılmaktadır. Elektronik posta (e‐mail) yapılanmamış
tipte dokümanların iletilmesinde kullanılırken EDI yapılanmış mesaj
değişimini sağlamaktadır. Böylece standart bilgilerin diğer bilgisayar
sistemlerine kolayca aktarılmasını olanaklı kılmaktadır. EDI de amaç,
sipariş alınması, ticari sözleşmelerin ve faturaların hazırlanması gibi
işlemler ile gümrük, bankacılık ve buna benzer işlemlerin yapılmasında
tekrarlar önlenerek, maliyetlerin düşürülmesi ve işlemlerin en az hatay‐
la en kısa sürede tamamlanmasıdır (YMM 2008). EDI gümrük idareleri‐
nin otomasyonunda oldukça etkin biçimde kullanılmaktadır.
KOBİ KAVRAMI VE E-TİCARET
KOBİ terimi belirli bir sayıya kadar işçi çalıştıran ya da belirli bir yıllık
kazancı olan şirketleri ifade etmek için kullanılır. Küçük ve orta boy
işletme için yapılan tanımlara bakıldığında, hemen hemen her ülkenin
ve de kuruluşun ayrı tanımlamada bulunduğu görülmektedir. Tanım‐
lamadaki sınırlamaların genelde ülke ekonomilerinin büyüklüğüne bağ‐
lı olarak değiştiği görülmektedir. Yapılmış olan KOBİ tanımlarında,
hem bilim adamları ve araştırmacılar arasında, hem de aynı ülkede yer
alan çeşitli kurumlar ve yasalar arasında görüş birliğine varılamamıştır.
KOBİ kavramının hukuki olmaktan çok ekonomik bir anlam taşıyor
olması nedeni ile işletmelerin faaliyette bulundukları iş kolları ve kul‐
landıkları üretim tekniklerine bağlı olarak kültürden kültüre, ülkeden
ülkeye ve bölgeden bölgeye farklı tanımlar yapıldığı görülmektedir
(Bozkurt 2002: 12).
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Günümüzde, küçük işletmeler denilince, eskiden olduğu gibi, başarı‐
sız olduğu için büyüyememiş, küçük ölçeklerde kalmış işletmeler kas‐
tedilmemektedir. Tam tersine aslında küçük işletmeler dinamik, yeni‐
likçi, fırsatları zamanında değerlendirebilen işletmelerdir. Küçük işlet‐
melerin tanımlanması ve büyüklük kriterlerinin saptanması tartışmalı
bir konudur. Büyüklük ölçüsü olarak hangi kriterlerin alınacağı ve bun‐
ların miktarı konusunda ülkemizde çeşitli görüşler bulunmaktadır. Kü‐
çük bir büfe, tek kişilik pencere yıkama işlerinden imalat sektörüne ka‐
dar birçok kuruluş küçük işletme olarak kabul edilmektedir. İşletme
ölçeği için tanımlama yapmanın oldukça pratik nedenleri bulunmakta‐
dır. Devlet desteği alabilmek, kredi avantajlarından yararlanabilmek,
ilgili danışmanlık kuruluşlarından destek alabilmek ve sözleşmeler ya‐
pabilmek için firma ölçeğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bununla bir‐
likte her tür işletmenin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik politi‐
kaların belirlenmesinde de tanımlamalar büyük kolaylık sağlayacaktır.
Bütün ekonomilerin temel dinamiğini oluşturmalarına rağmen, bu‐
gün dünya literatüründe üzerinde görüş birliği sağlanmış KOBİ tanımı
bulunmamaktadır. Zaten doğaları gereği bu işletmeler için kesin bir
tanımlama yapmak olanaksızdır. Sanayileşme düzeyine, işletmelerin
bağlı oldukları işkollarına ve üretim tekniklerine bağlı olarak ülkeler
arasında, hatta aynı ülkenin farklı bölgeleri ve işkolları arasında KOBİ
tanımlamaları değişebilmektedir. Ancak, kanunda belirtilen tanıma
göre, imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan, işyerinde en fazla 150
işçi çalıştıran, kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve
teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamı
50.000 YTL’ yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilir (Kobinet
2008).
KOBİ’lerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi büyüktür. Bazı
ülkeler itibariyle KOBİ’lerin ekonomideki yerleri aşağıdaki tabloda ve‐
rilmiştir. Türkiyeʹde genellikle, küçük ve orta boy işletmeler sanayi sek‐
töründe daha çok imalat sanayinde hizmet vermektedir. Özellikle sana‐
yi sektörü içindeki payları incelendiğinde KOBİʹlerin önemi daha da
artmaktadır. Toplam işletmelerin %98ʹini imalat sanayindeki işletmele‐
rin %99,47’sini oluşturan KOBİʹler, toplam istihdamın da %56,3ʹ ünü
oluşturmaktadır. Tablodan da görüleceği gibi KOBİ’lerin ihracat içinde‐
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ki payı %8, krediler içindeki payı ise %4’tür. Bu oranlar gelişmiş ülke‐
lerle kıyaslandığında, ülkemizde KOBİ’lerin ihracat oranlarının ve kredi
alabilirliklerinin düşük olduğunu görmekteyiz. 1985 yılında DİE tara‐
fından yapılan tanımlamaya göre, 1–24 çalışanı olan işletmeler küçük,
25ʹten fazla çalışanı olan işletmeler büyük işletme olarak kabul edilmiştir.
Tablo 3. KOBİ’lerin Ülke Ekonomilerindeki Yeri

Ülkeler

ABD

Tüm İşletmeler
İçindeki Yeri
(%)

İstihdam
İçindeki
Payı (%)

Yatırım
İçindeki
Payı (%)

Katma
Değer
İçindeki Payı
(%)

İhracat
İçindeki
Payı (%)

Kredilerin
Aldığı Pay (%)

97,2

58

38

43

32

42,7

Almanya

99

64

44

49

31

Bilgi Yok

Japonya

99,4

81,4

40

52

38

50

İngiltere

96

36

29,5

25

22

27

Fransa

99

67

45

54

26

29

İtalya

98

83

52

47

Bilgi
Yok

Bilgi Yok

Hindistan

98,6

63

27,8

50

40

15,3

G.Kore

98,8

59

35

35

20

47

Türkiye

99,2

56,3

26,5

38

8

4

Kaynak: DIE.

DİE’nin yapmış olduğu en son sınıflandırmalarda ise işletmeler; çok
küçük, küçük, orta boy ve büyük işletmeler olmak üzere dört gruba
ayrılmıştır. Aşağıdaki tabloda DİEʹnin yapmış olduğu işletme tanımları
görülmektedir.
Ulusal ekonominin önemli bir bölümüne KOBİ’lerin sahip olması, ta‐
rihsel bir rastlantı değildir. Bu durum, ne büyük firmalar tarafından
oluşturulan yardımsever politikalar, ne de devletin KOBİ’lere yardım
programlarının sonucu oluşmuş bir olgudur. KOBİ’ler, birçok durumda
büyük firmalardan daha fazla avantajlara sahiptirler. Günümüzde, bü‐
yük firmaların birçoğu, dinamik lider tipleriyle iyi yönetilmesi sonu‐
cunda önceden birer KOBİ iken artık büyük bir firma haline gelmişlerdir.
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Tablo 4. DİE İşletme Tanımları

İşletme Tipi
Çok Küçük İşletme

Çalışan Sayısı
1-9

Küçük İşletme

10-49

Orta Boy İşletme

50-99

Büyük İşletme

100’den fazla

KOBİ’lerin Teknolojik Durumu ve E-ticaret
İnternet teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak firmalar daha kolay iş
yapma biçimlerine kavuşmuşlardır. Geleneksel ticarette yapılan işlem‐
ler e‐ticarette çok daha kısa zamanda, daha etkin ve daha az maliyetle
yapılır hale gelmiştir. Günümüzde artık firmaların özellikle KOBİ’lerin
(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) önemi giderek artmakta ve
bunların ekonomiye, istihdama, kalkınmaya sağlamış oldukları katkılar
yadsınamamaktadır.
Ülkemizde KOBİ’ler tüm işletmelerin yüzde 99,8’ini ve toplam istih‐
damın yüzde 76,7’sini oluşturmaktadır. KOBİ yatırımlarının, toplam
yatırımlar içindeki payı yüzde 38’e ulaşmakta ve toplam katma değerin
yüzde 26,5’i yine bu işletmelerce yaratılmaktadır. KOBİ’lerin toplam
ihracat içindeki payı, yaklaşık yüzde 10’dur. Bu kesimin toplam banka
kredileri içindeki payı yüzde 5 civarındadır. Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerdeki KOBİ’lere ve diğer girişimcilerin uluslararası ticarete
katılmaları için teknoloji ve dolayısıyla e‐ticaret yeni fırsatlar sunmak‐
tadır. Internet’te firmanın ölçeğinin yani büyük ya da küçük firma ol‐
masının önemi bulunmamaktadır. Geçmişte bir ölçüye kadar kapalı
bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilen elektronik ticaret uygulama‐
ları, güvenli olmakla birlikte maliyeti oldukça yüksek sistemlerdir. Gü‐
nümüzde, açık bilgisayar ağı olan internet, elektronik ticaret için çok
daha uygun bir altyapıdır. İnternet aracılığıyla, artık kapalı yapıdan
açık yapıya geçerek küreselleşen ağların getireceği avantajlardan yarar‐
lanılmaktadır. Bu da özellikle KOBİ’lerin dünya ticaretinde daha fazla
yer almalarına imkân sağlamaktadır (Sarıhan 1999: 162).
Elektronik ticaret, özellikle KOBİ’ler için çok uygun bir ticaret şeklidir.
Elektronik ticaret, ürün seçeneklerinin artmasını, ürünlerin kalitesinin
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yükselmesini daha etkin pazarlama yapılabilmesini ve mal veya hiz‐
metlerin bedelinin daha hızlı bir şekilde ödenerek teslim alınmasını
sağlamaktadır. Potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz
edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya
pazarlarına girmelerine imkan vermektedir. Ayrıca, daha düşük fiyatlı
ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artma‐
sına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır.
Elektronik ticaret, üretici ve tüketicileri, özellikle KOBİ’leri geleneksel
ticaret engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üre‐
tim yapılamayışı gibi dezavantajlardan kurtarabildiği ölçüde yararlı
olacaktır. Ancak, elektronik ticaret ülkelerin tüm ticari sorunlarını (ör‐
neğin ulusal tedarik zincirindeki halkaları) çözememektedir. Elektronik
ticaret konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan firmalar, ilk
aşamada interneti sadece reklam, iletişim, bilgi alışverişi, bulunduğu
sektördeki rakiplerin durumunu inceleme veya pazar araştırması ama‐
cıyla kullanabilirler (Tekin ve Zerenler 2001: 15 ).
Microsoft’un yaptığı çalışma, (KOBİ Araştırma Raporu) KOBİ’lerin
teknolojik durumlarının resmini ortaya koymakta ve çarpıcı sonuçlar
doğurmaktadır. Rapordaki önemli sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:
•

Araştırma sonucunda KOBİ’lerdeki PC yayılımı (penetrasyonu)
%23 olduğu ortaya çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerde PC yayılımı
(penetrasyonu) %90 seviyesindedir.

•

İnternet kullanımı 3 senede %72’den %80’e çıkmıştır. Gelişmiş
ülkelerde de bu oran %80 civarındadır.

•

İnternete erişimde %79 ile düşük hızlı çevirmeli bağlantı metodu
başta gelmektedir.

•

Gelişmiş ülkelerde çevirmeli bağlantı %40’ın üzerindedir.

•

E‐ticaret yatırımı 3 senede %2’den %7’ye çıkmıştır. Gelişmiş ül‐
kelerde bu oran %20‐%30 arasında değişmektedir

•

Web sitesi sahiplik oranı 3 senede %40’dan %53’e çıkmıştır, bu
oran gelişmiş ülkelerde de %40‐%52 arasında değişmektedir.
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Tablo 5. Ülkeler İtibariyle KOBİ Karşılaştırması
PC Kullanan KOBİ
Sayısı
PC Penetrasyonu

Amerika

İngiltere

Almanya

Fransa

Brezilya

Çin

Türkiye

6.904.000

2.498.0
00

2.002.500

1.790.0
00

1.073.0
00

1.508.0
00

230.000

%91

%96

%90

%87

%72

%35

%23

43.090.00
0

12.045.
000

16.800.000

16.700.
000

5.090.0
00

9.815.0
00

855.500

7.533$

6.440$

12.000$

16.850$

3.579$

14.711$

5.162$

İnternet Kullanımı

%80

%79

%83

%77

%76

%70

%80

Web Sitesi

%45

%42

%57

%46

%34

%52

%53

E-ticaret Yapan
Sayısı

%22

%16

%22

%35

%14

%30

%7

Kullanılan PC
Sayısı
Ortalama BT
Bütçesi

Kaynak: ProCon, GFK, AMI, Microsoft.

Tablolardan da anlaşılacağı üzere, ülkemizdeki KOBİ’lerin bilgi tek‐
nolojilerine yaptıkları yatırım miktarı düşük düzeylerde kalmakta, web
sitesi sahipliğinde diğer ülkelerle aynı yüzdelere sahip olmakta fakat e‐
ticaret yapmada çok gerilerde kaldığı görülmektedir. Burada KOBİ’lerin
web sitelerini, firmanın bilinilirliğini artırmak, firma imajını kuvvetlen‐
dirmek, satışları artırmak ve müşterilerden hızlı geri bildirim almak
gibi amaçlarla kullanıldığını ortaya çıkarmaktadır.
KOBİ’lerin durumunu ortaya koyan bir başka araştırma Ankara
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yaklaşık 4600 firmayla yapılmış‐
tır. Bu araştırmada da benzer sonuçlarla karşılaşılmış, KOBİ’lerin yurt‐
dışına açılmadaki dolayısıyla dış ticaret yapmalarının önündeki en bü‐
yük engeller olarak (Çalışkan 2004: 38);
•

finansman sıkıntısı,

•

kalite yetersizliği,

•

istenen kalite belgeleri,

•

teknoloji kullanım yetersizliği,

•

maliyetlerin yüksekliği,

•

ürün tanıtım ve pazarlama yetersizliği,

•

yönetim sorunları

sıralanmıştır.
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Gerek yapılan araştırmalar gerekse çeşitli platformlarda KOBİ’lerimizin
temsilcileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, genellikle benzer
problemler sürekli dile getirilmekte ve bu sorunların aşılması için yar‐
dım beklenmektedir. Cirolarının büyük kısmını kendi bulundukları
bölgelerden elde eden ve ihracat oranlarının cirolarının çok küçük bir
kısmını (yüzde 10’dan az) dış ticaret/ihracat yoluyla yapan KOBİ’lerimiz
için teknoloji çok iyi imkânlar sunmakta ve KOBİ’lerin küresel pazarla‐
ra açılmasını kolaylaştırmaktadır.
Küresel pazarlara açılmak isteyen firmalarımız, yabancı pazarlarda
firmanın ürünlerine ne tür standartlar, düzenlemeler uygulayacaktır?
Taşıma, sigorta, gümrükler ürün veya hizmetlerin rekabeti üzerinde ne
tür etkiler yapacaktır? Çalışanlar yabancı müşterilerle ilgilenebilecekler
mi? gibi bu ve benzeri sorular e‐ticaretin teknolojik yönleri ile beraber
firma tarafından kendilerine sorulup cevaplandırılmalıdır. Esasında iyi
olan şey, internetin bu soruların çoğunun cevabını bulunmayı daha
kolay ve ucuz hale getirmesidir. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası
pazarlarda marka yönetimi önem kazanmaktadır. İnternette rekabetin
yalnızca bir “tık” ötede olduğu unutulmamalıdır. İnternet bu anlamda
da KOBİ’lere yeni ve daha ucuz stratejiler sunarak, geçmişte daha az
pazar paylarının olduğu piyasalarda marka adı ve imajı yaratma imkâ‐
nına izin vermektedir.
Dış Ticaret ve KOBİ’lerin Durumu
Büyük ivme kazanan dış ticaret özellikle, son birkaç yıldır büyük bir
gelişme ve ilerleme trendine girmiştir. 30 Milyar $ ihracat hedefleri bir
zamanlar hayal edilirken günümüzde 50 Milyar $’lık ihracat rakamları
aşılmış, 2004 yılı için hedeflenen 51,5 Milyar $ olan ihracat hedefi revize
edilerek 56 Milyar $ olarak değiştirilmiş, dahası ihracat rakamları 2004
yılı sonu itibariyle 64 Milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 1980’li yıllarda
yıllık ihracatımız olan 5 Milyar $ seviyesini şimdi bir ayda yapmaya
başlamış bulunmaktayız (DTM, 2008). Bu hedeflerin gerçekleştirilebil‐
mesi hiç kuşkusuz teknolojinin sunduğu olanakların en iyi şekilde kul‐
lanılması ile olanaklı görünmektedir. E‐ticaretin burada firmalarımıza
çok büyük bir ivme ve vizyon kazandıracağı açıktır. Firmalarımızın
ihracat durumuna baktığımız zaman ortaya çok değişik sonuçlar çık‐
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maktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarına göre yaklaşık
40.000 ihracatçı firma ülkemizde mevcuttur. Bu firmalardan;
•

25 Milyon $ üzeri ihracat yapan firma sayısı 316,

•

5 Milyon $ üzeri ihracat yapan firma sayısı 1296,

•

2 Milyon $ üzeri ihracat yapan firma sayısı 1815,

•

2 Milyon $ altı ihracat yapan firma sayısı 34323’dür (ki bu
Türkiye’nin toplam ihracatının %12’sine karşılık gelmektedir)
(İkkip 2008).

Bu rakamlar ihracatımızın çok büyük bir bölümünün çok az sayıda
firma tarafından yapıldığını ve bunun tabana yayılması için firmaları‐
mızın bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla yararlanma gerekli‐
liğinin önemini vurgulamaktadır.
KOBİLERDE E-TİCARET UYGULAMASI İLE İLGİLİ
DEĞERLENDİRME
Eskişehir’deki KOBİ’lerde uygulanan e‐ticaret ile değerlendirmelerle
ilgili çalışma planına aşağıda yer verilmektedir.
Araştırmanın Kapsamı ve Önemi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, rekabet internette
de kendini göstermeye başladı. İşletmeler bu değişim karşısında hızlı
bir şekilde uyum sağlamak zorundadır. İşletmeler, bilgisayar, internet,
çalışma ağları (networkler) ve e‐ticaret uygulamaları aracılığıyla müşte‐
rilerinin isteklerine daha hızlı ve doğru cevap verebileceklerdir. Çağda‐
şının gerisinde kalan işletmeler ise rekabette müşteri kaybına uğramaya
mahkûmdurlar.
Bu çalışma, Eskişehir ili sınırları içerisindeki küçük ve orta boy işlet‐
melerin e‐ticaret kullanımını araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Bu amaçla; işletmeler için B2B elektronik ticarette karşılaşılan engeller,
sağlanan faydalar ve beklenen faydaları analiz etmek için hipotezler
geliştirilmiştir. Araştırma, anket yöntemi yardımıyla gerçekleştirilmiş‐
tir. Ankette elde edilen veriler SPSS ile değerlendirilmiş ve frekans dağı‐
lımlarından yararlanılmıştır. Araştırma örneklemini, Eskişehir ilinde
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faaliyet gösteren Eskişehir Ticaret Odasına kayıtlı bulunan 100 adet kü‐
çük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır.
Bu işletmelere dağıtılan anket formlarından 25’i geri dönmüş olup D=
%10 hata payı ile bu sayı ana kütleyi temsil etmektedir.
Araştırmanın Hipotezi
Araştırmanın hipotezi araştırılmak istenen konu ve hazırlanan sorularla
örtüşecek şekilde belirlenmiştir.
H1/ H 0 : İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ile internet üzerinde
satış (B2C) yapması arasında bir ilişki vardır/ Yoktur.
H2/Ho= İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ile internet kullanma‐
sı arasında bir ilişki vardır/Yoktur.
H3/Ho= İşletmenin kurulu olduğu süre ile e‐ticaretten karlılık ara‐
sında bir ilişki vardır/Yoktur.
Araştırmanın Bulguları
Çalışmada elde edilen bulgular, genel bilgiler ve hipotez testleri olarak
iki grup başlığı altında toplanmıştır. Bunlara aşağıda yer verilmektedir.
Genel Bilgiler
Çalışmanın bu bölümünde KOBİ işletmelerine ait genel bilgilerin su‐
numuna yer verilmektedir.
Tablo 6. İşletmelerin Kurulu Olduğu Süre

İşyeriniz kaç yıldır kuruludur?

TOPLAM

Frekans

%

Cevapsız

1

4

0 - 10

1

4

11 - 20

4

16

21 - 30

3

12

31 - 40

9

36

41 - 50

3

12

50 - +

4

16

25

100,00
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Araştırmaya dahil olan 25 işletmenin %36’lık kısmı ticari faaliyetlerini
31‐40 yıllık bir süredir sürdürmektir. Ticari faaliyetlerini 11‐ 20 yıldır
sürdüren işletmeler ile 50 yılı geçkin bir zamandır faaliyet gösteren iş‐
letmelerin sayısı 4 olup bu işletmeler %16 oranı ile temsil edilmektedir.
Araştırmaya dahil işletmelerden 20‐30 yıl ve 41‐ 50 yıl arasında faaliyet
gösteren işletme sayıları ise 3’dür. Bu işletmelerin toplam içindeki payı
%12’dir. Çalışmaya katılan işletmelerin %92’lik gibi oldukça ağırlıklı bir
diliminin ise 10 yıldan fazla bir süredir hizmet verdiği saptanmıştır.

Tablo 7. İşletmelerin Faaliyet Gösterdiği Sektör

İşletmeniz hangi sektörde faaliyet gösteriyor?

Sektör

Frekans

%

Bilişim

2

8

Çimento

2

8

Demir-Çelik

4

16

Enerji-Petrol

3

12

İnşaat ve İnşaat Mlz.

1

4

Kimya

3

12

Metal

1

4

Otomotiv

2

8

Gıda-İçecek

4

16

Tekstil-Konfeksiyon

3

12

TOPLAM

25

100

Araştırma kapsamına alınan işletmelerin toplam 10 değişik sektörde
faaliyet gösterdiği görülmüştür. Bu işletmelerin sektörel dağılımı ise
şöyle gerçekleşmektedir: Gıda‐İçecek (4) ve Demir Çelik (4) ilk sıralarda
yer alırken bunu, Enerji‐Petrol (3), Tekstil‐Konfeksiyon (3) ve Kimya
sektörleri izlemektedir. Bu sıralamayı Bilişim (2) , Çimento (2) ve Oto‐
motiv (2) takip etmektedir. Birer işletme temsili ile İnşaat‐İnşaat malze‐
meleri ve Metal sektörleri en az temsil edilen sektörleri oluşturmaktadır.
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Tablo 8. Web (İnternet) Sitesi Kullanımı

Web siteniz var mı ?

Frekans

%

Yok

1

4

Var

24

96

TOPLAM

25

100

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi, araştırmaya katılan işletmelerin
büyük bir kısmı( 24) kendi web sayfasına sahiptir. Sadece 1 işletmenin
web sayfası bulunmamaktadır.

Tablo 9. İnternet Üzerinden Satış (B2C) ve Satın alma (B2B)

B2C uygulamalarınız var mı?

B2B uygulamalarınız var mı?

Frekans

%

Hayır

20

80

Evet

5

20

TOPLAM

25

100,00

Hayır

12

48

Evet

13

52

TOPLAM

25

100

Araştırmaya katılan işletmelerin % 80’i internet üzerinden mal satışı
yaparken, işletmelerin %52’si mal satın alımlarını ve lojistik faaliyetleri‐
ni yine internet üzerinden gerçekleştirmektedir.
Araştırmanın İstatistik Analizleri
Bu çalışmada, hipotezlerin sınanması için değişkenlerin özelliği gereği
ki‐kare testi uygulanmıştır. Çalışmada α (alpha) yanılma olasılığı 0,05
olarak belirlenmiş olup, testler %95 güven aralığında hesaplanmıştır.
Hipotezlerin red ya da kabulünde ki‐kare hesap değeri dikkate alınmış‐
tır (<α ise H 0 red, ≥α ise H 0 kabul). Araştırmanın hipotezleri ile ilgili
test sonuçlarına aşağıda yer verilmektedir.
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Tablo 10. Faaliyet Gösterilen Sektör ile İnternetten Satış (B2C) İlişkisi

Değer

sd

İki Yönlü Anlamlılık

Pearson Ki-Kare

9,382a

9

,403

Likelihood Oranı

11,317

9

,255

,001

1

,981

Linear-by-Linear İlişkisi
Geçerli Durum Sayısı

25

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ile internetten satış (B2C) arasın‐
daki ilişkinin test edilmesi sonucunda, pearson olasılık değeri 0,403 ola‐
rak hesaplanmıştır. Bu durumda 0,403≥0,05 olduğundan H 0 kabul
edilmiştir. Yani, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör ile internetten satış
(B2C) yapma tercihi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yok‐
tur. Bu sonuç, ayrıca tüm sektörlerin internetten satışı kullanabildiği
şeklinde yorumlanabilir.

Tablo 11. Faaliyet Gösterilen Sektör ile İnternet Kullanımı (B2B) İlişkisi

Ki-kare (a,b)
sd
Anlamlılık

Sektor

İnternet Üzerinden Satis

5,800

6,760

9

1

,760

,009

a 10 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2,5.
b 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 12,5.

Yapılan ki‐kare testi sonucunda sektörlere ilişkin çift yönlü anlamlılık
düzeyi>0,05 olarak hesaplandığından, internet kullanımı arasında
(satınalma/satış) anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Bu durum, tüm sek‐
törlerde alım ve satım işlemlerinde internetin kullanılabileceğini işaret
ederken, sektörel farklılıkların ticarette internet kullanımını engelleme‐
diğini göstermesi açısından önemlidir.
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Tablo 12. İşletmenin Kurulu Olduğu Süre ile E‐ticaretten Karlılık Beklentisi İlişkisi

Ki-kare (a,b)
sd
Anlamlılık

Yıl

e-ticaretten beklenen karlılık

13,360

16,760

6

3

,038

,001

a 7 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 3,6.
b 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 6,3.

Bu boyutta yapılan analiz sonucunda, sektörler itibariyle anlamlı bir
(< 0,05) ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum, işletmelerin kurulu
olduğu süre artıkça, e‐ticaretten bekledikleri karlılığın artacağı şeklinde
yorumlanabilir. Bu sonuç, ayrıca işletmenin kurulu olduğu süre ile tek‐
noloji kullanma eğiliminin de ilişkili olduğunu göstermektedir.
SONUÇ
Mal ya da hizmetlerin elektronik ortamda alınıp satılması olarak tanım‐
lanan e‐ticaret kavramı, son yıllarda hızla gelişen bir olgu olarak iş
dünyasında ivme kazanmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin bir
sonucu olarak ortaya çıkan bu ticaret şekli, daha hızlı, daha fazla bilgiyi
doğru olarak bir defada taşıması, kolay ulaşması ve ulaşılabilir olması
gibi nedenlerle diğer ticaret türlerine göre üstünlüklere sahiptir. Bunun
yanında, henüz yasal temellerinin oluşmamış olması ve ödemelerdeki
güvenli olmayan ortam endişesi bu uygulamanın handikapları arasın‐
dadır. E‐ticaret uygulanmalarının başladığı 1990’lı yıllardan bu yana
gösterdiği hızlı gelişme, bu ticaret şeklinin mal ve hizmet üreten tüm
sektörlerde çok kısa bir sürede kabul görmekte olduğuna işaret etmek‐
tedir. Başlangıç dönemlerinde teknoloji kullanımının sadece büyük öl‐
çekli işletmelerin mali yapılarına uygun olduğu önerilirken, günümüz‐
de, bu uygulamalar KOBİ’ler içinde önerilmeye başlanmıştır. Çünkü
teknoloji kullanımı küçük işletmeler için de bir rekabette üstünlük un‐
suru haline gelmiştir. Bu düşüncü, bugün tüm dünyada ve tüm sektör‐
lerde kabul gören bir yaklaşım olmuştur.
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Bugüne kadar KOBİ’ler birçok araştırmaya çok farklı hipotezlerle ko‐
nu olmuşlardır. Ancak, e‐ticaret ve KOBİ ilişkisini ele alan sınırlı sayı‐
daki çalışmalara dayanarak, bu çalışmanın konusu Eskişehir’deki ticaret
odasına kayıtlı KOBİ’ler ve e‐ticaret olarak belirlenmiştir. Bu amaçla,
yürütülen çalışma ile Eskişehir’deki KOBİ’lerin e‐ticarete bakış açıları
ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada, anket yönteminden
yararlanılmıştır. Anket soru formlarının elden işyerlerine bırakılması
şeklinde yürütülen bilgi toplama işlemi yaklaşık bir ay sürmüştür. Bu
süre sonunda toplam 25 KOBİ’den cevap alınmıştır.
Araştırma sonucunda, Eskişehir’deki KOBİ’lerin 0‐1 yıl gibi kısa süre
önce e‐ticaretle tanıştıkları görülmektedir. Bu süre, rekabet ortamında
bir fark yaratabilmek için çok kısa olduğundan, işletmelerin e‐ticaret
imkânlarından şimdilik fazla yararlanamadıkları şeklinde yorumlanabi‐
lir. Bu arada, elde edilen bir diğer bulguya göre, işletmeler, web sitele‐
rini ortalama ayda bir kez yenilemektedirler. Ancak, bu aşamada, işlet‐
melere, sürprizlerin çok kısa bir sürede yaşandığı günümüzde esnek bir
yapıya sahip olabilmek ve fırsatlardan daha iyi faydalanabilmek için
web sitelerini sürekli yenilemeleri önerilebilir.
Yıllık ortalama %6‐10 oranında B2B e‐ ticaret için bütçeden pay ayıran
bu işletmelerin bu miktarla ağırlıklı olarak satış, satın alma, pazarlama
ve reklam faaliyetlerini internet yoluyla yaptıkları yolunda bulgulara
ulaşılmıştır. Bu sonuca bakarak, işletmelere, e–ticaret için bütçelerinden
daha fazla pay ayırarak müşteri hizmetleri, müşteri izleme, müşteri
ilişkileri geliştirme ve satış sonrası gibi faaliyetlere daha fazla önem
vermeleri salık verilebilir. Çünkü büyük amaçlara ulaşmak için elektro‐
nik pazarlamaya daha fazla yatırım yapmaları gerekmektedir.
Bu arada, ortaya çıkan sonuçlar arasında, işletmelerin, B2B işlemlerini
genellikle endüstri, rakipler, hammadde ve üreticiler hakkında bilgi
toplamak amacıyla yaptıkları bulgusu dikkat çekmektedir. Ancak, iş‐
letmelerin müşteri hizmetlerini (teknik destek vb.) B2B ile yapmayı pek
tercih etmedikleri, bunun da, işletmelerin piyasada fark yaratmasını
kısıtlayıcı bir unsur olduğu da ortaya çıkan sonuçlar arasındadır.
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Eskişehir ve Bölge Turizmi Açısından
Yazılıkaya (Midas) Anıtının Önemi ve
Bugünkü Durumu
The Importance and Current Condition of Yazılikaya (Midas) Monument
in Terms of Tourısm in Eskisehir and in the Regıon

Emrah GÖKALTUN 1
ÖZ
Eskişehir, Kütahya ve Afyon illeri arasında bulunan ve Frig Vadisi adı verilen alan; turizm için gerekli tarihi, kültürel ve doğal bakımdan önemli özelliklere sahip olmasına rağmen ilimizde yaşayanların neredeyse tamamına yakınının dahi yerini ve coğrafi özelliklerini bilmediği bir alandır. Bu alan içerisinde yer alan ve günümüze kadar gelebilmeyi başarmış sayısız Frig eserleri içerisinde belki de en önemlisi olan Yazılıkaya (Midas) Anıtı, yüzyılların getirmiş olduğu ağır tahribatlar nedeniyle büyük hasarlara uğramış ve bu hasarların gelişiminin son yıllarda gözle görülür bir ivme kazanması ile de, anıtın geleceği büyük bir tehlike altına girmiştir. Bu makalede, Frig uygarlığının önemli bir eseri olan anıtın, kent ve bölge turizmi açısından önemi ve günümüzdeki durumu hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Frigler, Frigya, Midas, Midas Şehri, Midas (Yazılıkaya) Anıtı.
ABSTRACT
Phrygian (Frig) Valley, located in between the cities of Eskişehir, Kütahya, Afyon is an area
which is not known by almost half of the citizens living in our province though it has the
necessary historical, cultural and natural features required for tourism. Being one of the
most important Phrygian artifacts located in this area and being able to remain until today
Yazılıkaya (Midas) Monument has been exposed to great damage due to the serious destructions occured during the last centuries. These destructions have increased in the recent years and because of this, the future of the monument has been endangered. In this
article, it was aimed to inform people in detail about the importance and the condition of the
monement which is an important artifact of the Phrygian Civilization.
Key words: Phrygs, Phrygian, Midas, Midas city, Midas (Yazılıkaya) monument.
Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü İki Eylül
Kampusü, Eskişehir
E-posta: egokaltun@anadolu.edu.tr
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GİRİŞ
Anadolu toprakları üzerinde M.Ö. 7‐5. yüzyıllar arasında uygarlık kurmuş
olan Frigler, kaya mimarisinde oldukça ileri düzeye ulaşmış bir toplu‐
luktur. Yaklaşık 2500 yıl öncesine tarihlenen ve günümüze kadar ayakta
kalabilen kaya oymaları, kaya mezarları, henüz çözümlenememiş yazıt‐
ları, yüzey kabartmaları, sunakları, yeraltı su sarnıçları ve tapınakları ile
Frig kaya mimarisine ait eserler, Anadolu uygarlık tarihinin önemli bir
sürecine ışık tutan belgelerdir. Bu belgeler içerisinde yer alan Midas
(Yazılıkaya) Anıtı (Şekil 1), Frig uygarlığının en önemli yapıtları ve Frig
kaya mimarisinin en seçkin örneklerinden birisi olması yanında, dün‐
yada bir eşinin ve benzerinin bulunmaması ile de çok ayrı bir yere ve
öneme sahiptir.
2500 yıllık anıt, tüm olumsuz doğa koşullarına rağmen günümüze
kadar gelebilmeyi başarmıştır. Ancak, yüzyılların getirmiş olduğu ağır
tahribatlar nedeniyle anıtta büyük hasarlar meydana gelmiş ve bu ha‐
sarların gelişiminin son yıllarda gözle görülür bir ivme kazanması ile
de, anıtın geleceği büyük bir tehlike altına girmiştir.
Şekil 1. Yazılıkaya (Midas) Anıtı’nın Genel Görünüşü
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Özellikle bölgenin ve dolayısıyla anıtın son yıllarda artan sayıdaki zi‐
yaretçileri, anıtın içinde bulunduğu durumu tüm çıplaklığıyla ve ayrın‐
tısıyla görmektedir. Yazılıkaya (Midas) Anıtı’nın ve diğer sayısız Frig
eserlerinin varlığının yıllar sonra hatırlanıp, tekrar gündeme gelmesinin
en önemli nedeni hiç şüphesiz Frig Vadisi Tanıtım Projesi’dir.
Eskişehir, Afyon ve Kütahya illeri arasında kalan bölümde yer alan
Frig Vadisiʹnin tarihi, doğal ve kültürel dokusunun üç ilin ortak projesi
olarak ele alınıp tanıtılmasının gerekliliği nedeniyle Kültür ve Turizm
Bakanlığıʹnın koordinasyonunda üç ilin Valiliklerince çalışmalar başla‐
tılmıştır. Anadoluʹnun genelinde gözlemlenen kültürel sürekliliğin, çok
geniş bir bölgeyi içine alan Frig Vadisi sınırları içerisinde de olduğunun
gözler önüne serilmesi ayrıca tanıtım etkinlikleri sonucunda oluşan
kültür turizmi hareketlerinden elde edilen turizm gelirleri ile ilimizin,
bölgemizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesi
hedeflenmektedir. Bu projenin yardımıyla Frig Vadisi’nin güncelliğini
koruması ve bunu sürekliliği olan bir turizm hareketinin odak noktası
olma çabaları, bölgede bulunan Frig eserlerinin durumunu gözler önü‐
ne sermektedir (http://www.frigvadisi.org). 2500‐3000 yıl öncesine ait
çok sayıdaki eserin tüm olumsuz koşullara ve bugüne kadar hiçbir ön‐
lem alınmamasına rağmen günümüze kadar gelebilmeleri bile büyük
bir şanstır. Frig eserleri üzerinde binlerce yıllık geçmişin olumsuz izleri
hiç şüphesiz mevcuttur. Bunların bir kısmında tahribat ve bozulmaların
çeşitli basit önlemler alınarak önlenmesi, en azından durdurulması müm‐
kündür. Yazılıkaya (Midas) anıtı ise çok farklı ve ileri boyutta sorunlara
sahip olması nedeniyle, gelecekte varlığını sürdürebilme yolunda bazı
soru işaretleri vardır. Daha öncede belirtildiği gibi dünyada bir eşinin
ve benzerinin bulunmaması nedeni ile de, anıt, Frig medeniyetinin ve
Anadolu uygarlık tarihinin en önemli sembollerinden birisidir.
MİDAS (YAZILIKAYA) ANITI
M.Ö. 6. yüzyıl Frig Dönemi’ne ait olan anıt, şehrin doğu kenarında yer
alır. Doğu yönüne bakarak sabah ışıklarını alan ve doğudaki vadi ve
Frig kalelerine hakim olan anıt, volkanik tüf kayaları üzerine ahşap
mimari taklit edilerek işlenmiştir (Şekil 2). Tabandan yüksekliği 16 met‐
re, genişliği ise 17 metredir. Görkemli anıt, Ana Tanrıça Kibele’ye a‐
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danmıştır. Yüzeyi geometrik bezemelerle süslü anıtın en üstünde, bir
alınlık ve alınlığın ucunda da bir akroter yer alır (Albek 1991: 54). Üze‐
rindeki yazıtlar nedeni ile yöre halkı tarafından “Yazılıkaya” olarak
adlandırılmıştır.
Şekil 2. Yazılıkaya (Midas) Anıtı’nın Yakından Görünüşü

Anıt, kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri oldukça farklı olan be‐
yaz tüf ve pembe tüf olmak üzere başlıca iki volkanik tüf tabakasından
meydana gelmiştir. Zemin kısmında yer alan beyaz tüf tabakası anıtın
taşıyıcı kısmını, pembe tüf tabakası ise anıtın genel yapısını oluşturur.
Asıl taşıyıcı kısım olan beyaz tüf tabakasının basınç dayanımı (8.15
Mpa), anıtın üst bölümünü ve genel yapısını meydana getiren pembe
tüf tabakasının basınç dayanımından (18.23 MPa) çok daha düşük, su
emme oranı (% 24.80) ise, pembe tüf tabakasının su emme oranından (%
15.30) daha yüksektir (Bozkurt 1994).
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ANITTA MEYDANA GELEN HASAR VE BOZULMALAR
Anıtın yüzeyinde ve iç bünyesinde;
•

anıt yüzeyinin aşınması ile meydana gelen malzeme kayıpları,

•

taşın yüzeyden tabakalar halinde ayrılması ile meydana gelen
hasarlar,

•

bazı yüzeyleri mikrobiyolojik bitkilerin kaplaması ile meydana
gelen mikrobiyolojik oluşumlar,

•

anıt yüzeyinde ve kaya bloğunda oluşmuş çatlaklar şeklinde ha‐
sar ve bozulmalar ortaya çıkmıştır (Gökaltun 1999: 96).

Malzeme kayıplarının olduğu bölgeler, anıtın üstündeki friz ve alınlık
detaylarında, en üstte ve tam ortada bulunan derin çatlak etrafında ve
sağ alt bölümünde (Şekil 3) görülür. Bunun en önemli nedeni yağmur
suları tarafından anıt yüzeyinin doğrudan ıslanıp kuruması ile kış ayla‐
rındaki donma ve erime olaylarıdır. Ayrıca zemin seviyesinden belirli
bir yüksekliğe kadar olan yüzeyde malzeme kaybına uğramış bölgeler
bulunmaktadır (Şekil 4).
Şekil 3. Anıtın Sağ Alt Bölümünde Taşın Tabakalar Halinde Ayrılması ile Ortaya Çıkmış Olan
Malzeme Kayıpları
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Bu hasar ve bozulmaları başlatan en önemli sorun, yağmur sularının
anıtın çevresinden uzaklaştırılamayıp, belirli bölgelerde birikmesi ve
biriken suyun sonucunda zemin tabakasında oluşan nemin üst kısımla‐
ra kadar yükselerek anıtın bünyesini etkilemesidir. Anıt yüzeyindeki
malzeme ayrılmaları ve mikrobiyolojik tabaka bozulmaları da, malzeme
kayıplarının oluşumunda olduğu gibi doğrudan su ve nemle ilişkilidir
(Gökaltun 1999: 96).
Şekil 4. Su Ve Nemin Etkisi İle Anıtın Zemin Seviyesinde Malzeme Kaybına Uğramış Bölgeler

Anıtın en üstünde ve tam ortasında bulunan çatlağın ise (Şekil 5)
hangi dönemde oluştuğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, bazı uz‐
manlar tarafından çatlağın, anıtın yapım tarihinde de var olduğu, bazı‐
larınca da bölgenin bir fay hattında bulunması nedeniyle, anıtın yapı‐
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mından çok daha sonraki dönemlerde, depremler sonucunda meydana
geldiği görüşü savunulmaktadır (Gökaltun 1999: 96). Bu çatlak zaman
içinde özellikle don olayına bağlı olarak daha da genişleyip derinleşerek
cephe duvarının ortalarına kadar ilerlemiştir. Bu durum, aynı zamanda
alınlık yüzeyindeki bezemelerin de büyük ölçüde tahribine yol açmıştır.
Son yıllarda ortadaki çatlağın sol yanında ikinci bir çatlak daha belirgin‐
leşmiştir. Cephe duvarının üst kısmından başlayan bu çatlak, kesintisiz
olarak anıtın tabanında, ana kayada da devam etmektedir (Tüfekçi
1999: 54).
Şekil 5. Anıtın En Üstünde ve Tam Ortasında Bulunan Derin Çatlak
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Şekil 6. Anıtın Bulunduğu Kaya Bloğunun Kuzey Yüzünde ve Sağ Alt Köşesindeki 450’lik Çatlak

Diğer çatlak ise, anıtın bulunduğu kaya bloğunun kuzey yüzünde ve
sağ alt köşesindeki boşluğun hemen üzerinde yaklaşık 45o’lik bir açı ile
yer alır (Şekil 6). Oldukça uzun ve derin bir yapıya sahip buluna çatlak,
anıtın statik konumu açısından oldukça tehlikeli olup, herhangi bir tek‐
tonik hareket sonucunda, blokların birbiri üzerinden kayma olasılığını
arttırmaktadır (Gökaltun 1999: 96).
SONUÇ
Frig dönemine ait kuşkusuz en önemli ve en değerli belge olan Yazılı‐
kaya (Midas) Anıtı’nın, yapıldığı tarihten bugüne kadar geçen yaklaşık
2500 yıl boyunca, karşılaşmış olduğu tüm etkilere ve içinde bulunduğu
sorunlara rağmen, bugün bütünüyle ayakta kalabilmesi oldukça önem‐
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lidir. Bu kaya bloğu, 25 yüzyıl süresince, tamamıyla atmosferik ortam
içerisinde her türlü olumsuz koşulun etkisi altında kalmıştır. Anıttaki
hasar ve bozulmaların, günümüzde daha ileri boyutlara ulaşmasına
paralel olarak, bu bozulma sürecinde de gözle görülür bir hızlanma
başlamıştır. Bunun yanı sıra meydana gelen hasar ve bozulmaları bütü‐
nüyle ortadan kaldırma imkanı da yoktur ancak bu süreci yavaşlatmak
ve durdurmak mümkündür. Bugüne kadar anıtın korunması ile ilgili
hiçbir somut girişimde bulunulmasa da, Eskişehir ve bölge turizminin
gelişmesi yolunda başlatılan Frig Vadisi Tanıtım Projesi, Yazılıkaya
(Midas) Anıtı’nın korunması yolunda atılacak adımlar için bir fırsat
olarak düşünülebilir.
Dolayısıyla bu bağlamda, anıtın fiziksel bünyesinde zararlı etkiler
meydana getirmeyecek ve çevresi ile birlikte oluşturduğu kültürel ve
doğal zenginlikler bütününü bozmayacak şekilde geliştirilebilecek olan
korumaya yönelik çalışmalar en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Bu
yönde oluşturulabilecek çok yönlü bir kamuoyu hareketi hem ülkemiz‐
de, hem de yurt dışında da ses getirebilir ve gözlerin bu bölgeye çev‐
rilmesine yol açabilir. Böylelikle, bir yandan yaklaşık 2300 yıl önce tarih
sahnesinden birdenbire silinip giden Frig uygarlığının, üretmiş olduğu
eşsiz bir eserinin de, benzeri bir sonla yok olup gitmesi önlenirken, o‐
luşturulabilecek turizm hareketliliği ile de, Frig Vadisi ve Yazılıkaya
(Midas) Anıtı, gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından gelecek ziya‐
retçilerin, Anadolu toprakları üzerinde görmek isteyecekleri kültür ve
tarih turu güzergah noktalarından birisi olabilir.
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Şarap Turizmi 1
Wine Tourism

İbrahim İLHAN 2

ÖZ
Bir özel ilgi turizm türü olarak şarap turizmi, şarap tatmak, şarap satın almak ve şarap bölgesinin özellikleri konusunda bir deneyim yaşamak için bir şarap bölgesinde bağların, şaraphanelerin, şarap festivallerinin, şarap gösterilerinin ziyaretleri olarak tanımlanabilir. Şarap turizmi, bölgelerin çevresel olduğu
kadar sosyal ve ekonomik temellerinin sürdürülebilirliğine olan katkılarından dolayı, ulusal ve bölgesel
sürdürülebilir turizm gelişimi planlarında önemli bir rol oynama kapasitesine sahiptir. Bu nedenle şarap
turizmi, Yeni Dünya şarap bölgelerinde ve Avrupa’da geleneksel olarak şarapçılıkla uğraşılan alanlarda
büyümekte ve gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Şarap turizmi hala gelişmekte olan bir kavram ya
da üründür. Bu nedenle, tüketicilerin şarap turizmini ne olarak gördüklerinin iyi anlaşılması, ülkemizde
turizm yetkilileri ve şarap üreticileri için de önemlidir. Bu sunumda, şarap turizminin arz ve talep boyutlarına odaklanılarak, şarap turizmi ziyaretçilerinin demografik ve davranışsal özellikler ile ziyaretçilerin
şarap bölgesini seçerken dikkate aldıkları şarap turizm bölgelerinin özellikleri sunulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Şarap turizmi, şarap turizmi ziyaretçileri, şarap bölgeleri.
ABSTRACT
As a form of special interest tourism, wine tourism can be defined as visits to vineyards, wineries, wine
festivals, wine shows in a wine region for purposes such as wine tasting, wine purchasing and experiencing the attributes of a grape-wine region. Based on a special interest in wine motivated by the destination, wine tourism has the capacity to play a significant role in national and regional sustainable
tourism development plans through its contribution to sustaining the economic and social bases of regions, as well as environmental dimensions. That’s why, the area of wine tourism is growing and becoming increasingly important in many New World wine regions, and in traditional wine-growing areas
in Europe. Wine tourism is still emerging as a concept or product. As the field of wine tourism continues to develop, the need for a better understanding what it is about wine tourism that is valued by consumers is also important for our national tourism authorities as well as for national winemakers. In this
paper, concentrating on the supply and demand sides of wine tourism, the attributes of wine tourists,
their demographic and behavioral characteristics and the characteristics of wine destinations which
taken into considerations by the wine tourists when deciding upon a wine tourism experience is presented.
Key words: wine tourism; wine tourist, wine regions
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GİRİŞ
Şarap turizmi, şaraba ve şarapçılığa duydukları ilgilerini geliştirmek amacı
güden kişilerin bireysel ya da grup halinde şarap temasına sahip bölgeleri
ziyaretlerinden kaynaklanan bir özel ilgi turizm türüdür. Bütün turizm
türleri için genelleştirilebilecek özellikler bulunsa bile her bir özel ilgi
turizminin hem arz hem de talep özellikleri açısından özgün özellikleri
bulunmaktadır. Bu nedenle her bir özel ilgi turizm türü arz ve talep
boyutları ile ele alınıp incelenmelidir. Şarap turizminin geliştirilmesinden
beklenen sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel olumlu etkilerin gerçekleşti‐
rilebilmesinin ilk adımını şarap turizminin doğasını iyi kavramak oluşturur.
Bunun yolu ise hem turistler tarafından tercih edilen şarap turizm bölgeleri‐
nin özelliklerinin hem de şarap turizmine katılan ziyaretçilerin demografik
ve davranışsal özelliklerinin belirlenmesidir. Dünyada, hızla gelişen turizm‐
den pay almak, paylarını büyütmek ve sürdürmek isteyen her ülke ve bölge
pazarda stratejik bir konum elde edebilmek için çaba harcamaktadır. Eğer
doğası iyi anlaşılır ve sürdürülebilir turizm ilkelerine sadık kalınarak gelişti‐
rilirse, şarap turizmi ülkemiz turizminin sürdürülebilir gelişimine katkı sağ‐
layabilir. Çalışma, şarap turizmi ile ilgili yapılan araştırmaların gözden
geçirilmesi yoluyla şarap turizmine katılan ziyaretçilerin ve şarap böl‐
gelerinin özelliklerini açıklamaktadır.
ŞARAP TURİZMİ VE ÖNEMİ
Şarap turizmi, ziyaretçiler için öncelikli motivasyon faktörlerini bağla‐
rın, şaraphanelerin, şarap festivallerinin, şarap tadımı için şarap gösteri‐
lerinin ve özellikleri konusunda bir deneyim yaşanmak istenen şarap
bölgelerinin ziyaretlerinin oluşturduğu bir turizmdir (Hall 1996). Ziya‐
retçiler için şaraba duydukları özel ilgiye dayanan bir davranış biçimi;
ziyaretçi kabul eden bölge için şarapla ilgili çekicilikler ile belirlenen
imajdan oluşan bir pazarlama stratejisi; şaraphaneler için ise ürünlerini
doğrudan tanıtacakları ve satacakları bir pazarlama fırsatıdır (Getz
2000). Şarap turizmi; üzüm bağları, şaraphaneleri ve şarap festivalleri
ile şarap temasına sahip bölgeler ile şaraba ve şarapçılığa duydukları ilgile‐
rini geliştirmek amacı güden kişilerin bireysel ya da grup halinde bu bölge‐
leri ziyaretlerinden ortaya çıkan bir özel ilgi turizmidir.

İbrahim İlhan

259

Şarap turizmi, yerel ürünlerin satışı ve yarattığı istihdam ile sürdürü‐
lebilir kırsal gelişmede önemli bir faktördür. Şarap turizmi mevcut bağ‐
cılık gelirlerinin artırılmasını sağladığı gibi bağcılık da sürdürülebilir
arazi kullanımı sağlama kapasitesine sahiptir. Bölgelerin çevresel, eko‐
nomik ve sosyal temellerinin sürdürülebilirliğine katkıları yoluyla, ulu‐
sal ve bölgesel sürdürülebilir turizm gelişimi planlarında önemli bir rol
oynama kapasitesine sahiptir. Şaraphaneler, kırsal ekonomilerde küçük
işletmelerin tipik örneklerini oluşturmaktadır. Şarap turizmi, ekonomik
sürdürülebilirlik açısından birçok küçük şaraphane ve özellikle şarap
yapımını hayat tarzı olarak seçenler için temel işletmecilik alanıdır. Bu
nedenle de dünyada birçok kırsal alan için artan bir öneme sahiptir
(Hall ve Mitchell 2000). Şarap ve turizm arasında kurulan bağlantı ile
ortaya çıkan şarap turizmi, özellikle bölgesel ve kırsal turizm ürünleri‐
nin bir parçası ve bir özel ilgi turizm biçimi olarak güçlü ve hızlı bir
şekilde büyümektedir.
Şarap turizminde dikkate değer bir sayısal gelişim yaşanması ve bir‐
çok bölgenin yüksek gelirli şarap turistlerini çekebilmek için saldırgan
bir pazarlama çabasına girmesi, şarap turizm bölgelerinin pazarda re‐
kabetçi bir konum edinmelerini önemli bir stratejik konu haline getir‐
mektedir (Getz ve Brown, 2006; Bruwer 2003; Charters ve Ali‐Knight,
2002). Avustralya ulusal şarap turizmi stratejisi geliştirmiş, hem
Tazmanya hem de Batı Avustralya bu sektörü geliştirmek için stratejik
girişimlerde bulunmaktadır (Getz ve Brown, 2006). Şarap turizminin
önemini ortaya koymak için bazı örnekler verilebilir. Örneğin İtalya’da
1996 yılında 2.5 milyon turist şaraphaneleri ziyaret etmiştir. Aynı yıl
Mayıs ayında bir hafta sonu Açık Mahzen Festivali’nde 500.000 turist
700 şaraphaneyi ziyaret etmiştir. Şaraphane kapısında turistlere yapılan
satışlar toplam satışların İtalya’da %20, Yeni Zelanda da %48’sini karşı‐
lamaktadır. Küçük ölçekli şaraphaneler üretimlerinin tamamını turistle‐
re tesislerde satmaktadır. Niagara bölgesinde şaraphaneleri yılda
300.000’den fazla kişi ziyaret etmekte ve ziyaretçilerin 450.000’e çıkması
beklenmektedir. Ontorio Şarap Konseyi, turistlerin şaraba 50 ile 500
dolar arasında harcadıklarını, şarap turizminde istihdamın üçe katlan‐
dığını belirtmektedir (Hall ve Mitchell, 2000). Güney Avustralya’da
1999 yılında, ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin %15’i şarap tatmak ve
satın almak için şaraphaneleri ziyaret etmişlerdir. Avustralya’da 1998
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yılında uluslararası ziyaretçiler arasında yapılan bir araştırmada yiye‐
cek ve şarap, ülkenin turistik mahal olarak seçilmesinde en önemli beş
faktörden biri olarak bulunmuş ve deneklerin yarıdan çoğu yiyecek ve
içeceği tatilde önemli bir faaliyet olarak, %19’u ise tatillerinin odağı ola‐
rak tanımlamışlardır (Santich 2004). 2002 yılında Avustralya’ya gelen
toplam yabancı turistlerin %11’ini oluşturan 481.000 kişi şaraphaneleri
ziyaret etmiştir (Australian Tourism Comission). Güney Avustralya’da
yabancı turistlerin %40’ının (Getz 2000), Kanada, British Kolombiya’da
yaklaşık %10’unun şaraphaneleri ziyaret ettiği bulunmuştur (Wiliam ve
Dossa 2003).
ŞARAP BÖLGELERİNİN ÖZELLİKLERİ
Şarap turizminde ziyaretçilerin belirli bir yeri seçmelerine etki eden
önemli faktörleri araştıran çalışmaların bulguları birbirini destekler ni‐
teliktedir (Örneğin bakınız Charters ve Ali‐Knight 2002; Bruwer 2003;
Getz ve Brown 2006; Sparks 2007). Misafirperver şaraphaneler; bölgede
görülecek ve yapılacak çok şeyin olması; çekici manzaralar; şarap hak‐
kında bilgili şaraphane personeli; şaraphanelerin grup turları sunması
şarap turizmine katılan ziyaretçiler için belirli bir yerin seçimine etki
eden en önemli beş faktördür (Getz ve Brown 2006). Şarap turizmine
katılan ziyaretçilerin bakış açısı ile, belirli bir yerin seçilmesinde belirle‐
yici faktörleri (1) Çekirdek Ürün, (2) Çekirdek Destinasyon Çekiciliği ve
(3) Kültürel Ürün başlıkları altında önem sırası ile üç grupta sınıflandı‐
ran Getz ve Brown ( 2006), bu temel faktörleri oluşturan unsurları şöyle
sıralamaktadır: Çekirdek ürün; bir bölgenin tercih edilmesinde en önemli
faktördür ve misafirperver şaraphaneler, bilgili şaraphane personeli,
şarap festivalleri ve meşhur şarapçılardan oluşmaktadır. Ziyaret edile‐
cek çok sayıda şaraphane, meşhur şaraplar ve şaraphane grup turları ise
çekirdek ürün ile ilişkili faktörlerdir. Çekirdek destinasyon çekiciliği; şarap
deneyimi açısından ikincil düzeyde ancak önemli bulunan ve çekici
manzara, hoş iklim, makul fiyatlandırılmış konaklama, kolay bilgi e‐
dinme ve iyi şekilde trafik işaretleri ile donatılmış şarap yollarından
oluşmaktadır. Bu düzeyle ilişkili faktörler, görecek ve yapacak çok şey
ve açık hava rekreasyon fırsatları olarak sıralanmaktadır. Kültürel ürün;
üçüncü düzeyde ve ilk iki faktörü destekleyen bölgesel karaktere sahip
özgün konaklama, gurme restoranları ve geleneksel şarap köyleri gibi
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unsurlardan oluşmaktadır. Bu düzeyle ilişkili faktörler ise yerel çiftlik
ürünleri satan dükkanlar ve pazarlardır.
Wine Spectator okuyucuları, Burgundy, Bordeaux, Tuscany, Napa
and Sonoma’yı gözde şarap bölgeleri olarak seçmişler. Okuyuculara
göre; Burgundy meşhur bir gastronomi ve tarihe sahip; Bordeaux ismi
bir marka Chateaux; Tuscany, süper bir iklim ve bunu destekleyen kır‐
sal alanlara sahip; Napa, cüretkar ve heyecan verici; Sonoma, basit ve
huzurlu. “Şarabı seven herkesin bildiği gibi, en iyi şarapların yapıldığı
bölgeler özel hatta büyüleyici yerlerdir” (Wine Spectator 1997). Wine
Spectator dergisinin reklam sayfalarında yer alan şarap bölgesi imajla‐
rının zaman içinde nasıl değiştiğinin incelendiği bir çalışmada
(Williams 2001) şarap bölgesi imajının, şarap üretimi ve ilişkili tesislere
yapılan vurgudan 1990’lı yıllarda daha estetik ve deneyimsel boyutlara
kaydığı bulunmuştur. Tüketicilere iletilmeye çalışılan şarap bölgesi
imajı; içerisinde açık alan faaliyetlerinin, görselliğin, mutfağın ve eğlen‐
cenin bol bulunduğu kırsal bir cennet olarak tasvir edilmektedir. Desti‐
nasyon imajının çok boyutlu olduğu kabul edilmektedir. Pazarda uy‐
gun bir şarap bölgesi konumlandırmasına izin verecek, algılanan ve
tercih edilen şarap bölgesi imajının tüketici araştırması ile belirlenmesi
önem taşımaktadır. Şarap bölgesinin çekiciliği “yerin farklılığı”na da‐
yandırılmakta ve bu farklılıklar markalaştırılmaktadır (Bruwer 2003).
Şaraphane gezilerinde şaraphanelerde verilen şarap eğitimi ziyaretçi‐
lerin yaşamayı arzu ettikleri bir deneyim ve şaraphane ziyaretinin en
hoşlanılan yönünü oluşturmaktadır (Charters ve Ali‐Knight 2002; Hall
ve Mitchell 2002). Şaraphanelerde hizmet eden personelin kibarlığı,
sağlanan hizmetler, bilgili olmaları, profesyonel tutumları ve inanılırlık‐
ları yani sunulan hizmetin kalitesinin düzeyi ziyaretçilerin yüksek de‐
ğer verdikleri faktörlerdir (O’Neill ve Charters 2000; Hashimoto ve
Telfer 2003). Şarap bölgelerine ve şaraphanelere yeni pazarlar çekmede
önem taşıyan şarap festivallerinin düzenlenmesi (Houghton 2001), şa‐
rap yollarının oluşturulması ve şarap turizmi izole bir faaliyet olmadığı
için bir bölgesel “faydalar demeti”nin sunulması gerekmektedir
(Charters ve Ali‐Knight 2002).
Bölgelerin nasıl tanımlandığından da anlaşılabileceği gibi; şarap böl‐
gelerine, onu diğerlerinden farklı kılacak bir imaj yaratmak işin püf
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noktasını oluşturmaktadır. Şarap bölgesinin iyi şarapların yapıldığı
kendine has farklı bir bölge imajına sahip olması, bölgenin tercihinde
bütün seçim faktörlerini kuşatan bir öneme sahiptir. Kültürel ve doğal
ortamların bir bileşimi, her bölgeye şarap turistleri için bir turizm ma‐
halli olacak farklı bir görünüm kazandırabilir.
Özet olarak, şarap turizmini geliştirmede, temel turistik alt ve üst ya‐
pının varlığı, hükümetlerin desteği ve kararlılığı, şarap bölgelerinin
belirlenmesi ve bölgeler arasında trafik işaretleri ile iyi belirlenmiş şarap
yollarının geliştirilmesi, birinci kalitede şaraplar, şaraphanelerin sayısı
ve niteliği, kaliteli restoranların sayısı, özgün ve çekici çevre, bölgesel
üretim ve iyi mutfak, yaşam tarzı deneyimlerinin çeşitliliği, konaklama
türleri ve fiyat çeşitliliği, bölgesel el‐sanatlarının çeşitliliği, şarap bölge‐
lerindeki mevcut turistik faaliyetlerin çeşitliliği temel unsurlarıdır.
ŞARAP TURİZMİNE KATILAN ZİYARETÇİLERİN ÖZELLİKLERİ
Davranışı güdüleyen şarap turizmi deneyiminin anahtar özeliklerini
belirlemek, bir şarap bölgesini ziyaret eden turistin niyetini anlamada
da önemlidir (Charters ve Ali‐Knight 2002; Getz ve Brown 2006; Sparks
2007). Şarap turizmine katılan ziyaretçilerin özellikleri konusunda yapı‐
lan çalışmaların bulgularına dayanarak, ziyaretçilerin demografik ve
tüketim davranış özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Sparks 2007;
Getz ve Brown 2006; Dodd 1995; Bruwer 2003; Mitchell ve Hall 2003;
Charters ve Ali‐Knight 2002; Williams ve Kelly 2001; Telfer 2001;
Mitchell ve Hall 2001; Hall ve Mitchell 2000; Dodd ve Bigotte 1997):
Şarap Turizmine Katılan Ziyaretçilerin Demografik Özellikleri
Tipik olarak orta yaştalar, bay ve bayan oranı neredeyse aynı, yüksek
düzeyde eğitimliler, bir meslek sahibi ya da yöneticiler, çoğu evli çiftler
(%70’ten fazlası evli) ve ortalamanın üzerinde yüksek gelire sahipler.
Şarap turizmine katılan ziyaretçiler üst düzey sosyo‐ekonomik gruba
aitler. Gelir, şarap tüketiminin en iyi göstergelerinden biri olarak gö‐
rülmekte ve yüksek gelire sahip bu kişilerin ucuz paket turları ile ilgi‐
lenmeyeceği ileri sürülmektedir. Şarap turizmine duyulan ilgi hane hal‐
kı geliri ve eğitim düzeyine paralel olarak yükselmektedir. En iyi hedef
pazar bölümünü zengin orta yaşlılar ve emekli çiftler oluşturmaktadır.
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Şarap Turizmine Katılan Ziyaretçilerin Davranışsal Özellikleri
Şaraba özel ilgi duyuyorlar ve şarap konusunda belirli düzeyde bilgiye
sahipler. Şarap bilgisi düzeyi ve şaraba duyulan yüksek ilgi şarap tu‐
rizmine katılımın önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Şarap
bölgelerinde şarap satın almak, şarap konusunda yeni şeyler öğrenmek
onlar için çok önemli ve şaraphanelerde düzenlenen grup turları arzu
edilen bir durum. Ülkelerin ve bölgelerinin şaraplarının tanınmışlığı,
şaraplar ve şarapçılar hakkındaki bilgi önem taşıyor. Şarap bölgelerinin
isimleri, tercih belirtilirken özellikle vurgulanıyor. Şarap ve yiyeceği
kendi başlarına farklı unsurlar olarak değil birbirlerini destekleyen un‐
surlar olarak görüyorlar. Daha aktif ve meşguller, sosyal ilişkiler içeri‐
sinde yer almak istiyorlar. Lüks ile daha fazla ilgililer. Hedonik bir de‐
neyim arayışındalar. Yarıdan fazlası ziyaret ettikleri şarap bölgelerine
yeniden gitmek istiyor. Turizm mevsimi dışında da seyahat ediyorlar.
Şarap turizmi talebinin mevsimsel özelliğini araştıran, Yeni Zelanda’da
yapılan bir araştırmada yerel ziyaretçilerin şaraphaneleri yaz sonu ve
sonbaharın başlarında ziyaret etmeyi tercih ettikleri, uluslararası ziya‐
retçilerin ise yüksek sezon dışı aylarda ziyaret ettikleri bulunmuştur.
Maliyet ve zaman seyahatin önündeki en önemli engel olarak gösteril‐
mesine rağmen uzak seyahat mesafesini bir engel olarak değil çekicili‐
ğin bir parçası olarak görüyorlar. Çoğu bağımsız hareket etmeyi tercih
ediyor. Çok azı paket turlarla seyahat ediyor. Paket tur olanaklarının
olmaması önem taşımıyor. Arkadaş ve aile bireylerinin tercihlerinden
etkileniyorlar.
SONUÇ
Küresel şarap üretiminde yaşanan niteliksel ve niceliksel gelişmeler,
üzüm bağlarının, şaraphanelerin gezilmesine, şarap tadılmasına ve şa‐
rap satın alınmasına yönelik olarak bir hizmet endüstrisi dalının, şarap
turizminin gelişmesine yol açmaktadır. Şarap turizmi, üretim ve pazar‐
lama değer zincirinin her noktasında şarap üreticisi ülkeye yeni bir gelir
kapısı yarattığı gibi ülke şaraplarının dünyaya tanıtımına da olumlu
katkılar sağlamaktadır.
Şarap turizmine katılan ziyaretçilerin, ziyaret edilecek bölge seçimin‐
de dikkate aldıkları faktörlerin ışığında ülkemizdeki bağcılık ve şarapçı‐
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lığın durumunun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine yönelik araş‐
tırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Türkiye’nin şarap turizmi açısından potansiyele sahip bölgelerinin
belirlenmesi, bu bölgeler içerisinde ve arasında şarap yolları geliştirile‐
rek bağcılık, şarapçılık ve turizm arasında bağlantılar oluşturulması
sürdürülebilir turizm gelişimi açısından önem taşımaktadır.
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Otel Çalışanlarının İş‐Yaşam Dengesi, Stres
ve Duygusal Bitkinlik Algılarının Analizi:
Türkiye ve KKTC Karşılaştırması
An Analysis of Employee Perceptions of Work‐Life Balance, Stress and Emotional
Exhaustion in Hotels: Turkey and TRNC Comparison

Deniz KÜÇÜKUSTA 1
Nilgün AVCI 2

ÖZ
Çalışmanın amacı, farklı koşullar altında çalışan işgörenlerin iş-yaşam dengesi değişkenleri, stres ve
duygusal bitkinlik algılarının farklılığını ve genel olarak iş-yaşam dengesi ve iş yaşamı kalitesi algılarını
analiz etmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren 3 beş yıldızlı otel ile Türkiye’de turizm hareketinin yoğun olduğu 3 turizm merkezinde toplam 7 beş yıldızlı kıyı oteli araştırmaya
dâhil dilmiştir. Alan araştırması kapsamında, yazından elde edilen bilgiler ışığında oluşturulan yapılandırılmış anket tekniği kullanılmış, elde edilen veriler SPSS 13.0 (Statistical Program for Social
Sciences) programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış,
ardından çalışmanın hipotezleri T-testi ve MANOVA gibi parametrik hipotez testleri ve çok değişkenli
varyans analizleri ile test edilmiştir. Bulgulara göre, Türkiye’deki işgörenlerin kişisel yaşamın işe etkisi,
iş ve yaşam gelişimi açısından denge durumuyla ilgili algı ortalamaları, duygusal bitkinlik ve stres algıları bakımından KKTC’deki işgörenlere göre daha olumlu yaklaşım göstermektedirler. İş yaşamının kalitesi açısından her iki ülke ortalamaları olumlu olmasına rağmen, KKTC çalışanları daha olumludur.
Anahtar sözcükler: İş-Yaşam Dengesi, Algılanan Stres, Duygusal bitkinlik, İş Yaşamı Kalitesi.

ABSTRACT
The main purpose of this study is to compare the employees’ perceptions of work-life balance components, perceived stress and emotional exhaustion of hotel employees in two unique research areas,
Turkey and TRNC (Turkish republic of Northern Cyprus). Literature survey has been made initially
which provides secondary data to be analyzed. Data gathered through structured questionnaire was
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analyzed by the means of descriptive statistics, factor analysis, hypotheses tests and variance analysis
like T-tests and MANOVA (Multivariate Analysis of Variance). With the stated and tested hypotheses,
work-life balance factors, stress and emotional exhaustion perceptions and the significant differences
among these have been tested. Consequently, Turkish hotel employees are more positive than the
TRNC employees, in terms of work-life interactions, emotional exhaustion and organizational stress
perceptions. TRNC employees are more satisfied with their work life quality.
Key words: work-life balance, perceived stress, emotional exhaustion, quality of work life.

GİRİŞ
Konaklama endüstrisi aralıksız hizmet veren ve yüz yüze iletişimin en
üst düzeyde yaşandığı emek yoğun bir endüstri olduğundan, örgütsel
sorunların işgörenler üzerindeki etkisi doğrudan veya dolaylı olarak
işletme başarısını etkilemektedir. Buna bağlı olarak, yakın bir gelecekte
konaklama endüstrisi çalışanları, iş seçiminde iş‐yaşam dengesini en
çok sağlayabileceklerini düşündükleri işleri tercih edeceklerdir. Yapılan
işin niteliği açısından, örgütten örgüte, kültürden kültüre algılarda fark‐
lılıklar olabilecektir. Farklı çalışma koşulları çalışanların iş‐yaşam den‐
gesi, stres ve duygusal bitkinlik algılarını farklı şekilde etkileyebilmek‐
tedir. Yapılan araştırmalar, örgütlerin, işgörenlerin değişen ihtiyaçları‐
nın farkında olmaları gerektiğine ve işgörenlerini kazanmak adına es‐
nek iş‐yaşam dengesi stratejileri geliştirmelerine dikkat çekmektedir.
Dolayısıyla, işgörenlerinin moralini, bağlılığını ve iş doyumunu göze‐
ten, işyerindeki sorunları ve stres yaratan faktörleri azaltan örgütler,
yetenekli ve değerli işgörenleri işe alma ve onları kaybetmeme konu‐
sundaki becerilerini geliştirmelidir.
İş-Yaşam Dengesi
En yalın tanımıyla iş‐yaşam dengesi, bir kişinin işiyle ilgili talepleri ve
kişisel yaşam taleplerinin dengede olması durumudur (Lockwood 2003:
1‐10). Kavram, hem akademik hem de profesyonel yaşamda kullanıl‐
masına rağmen, belirgin bir tanımı bulunmamaktadır. Bununla birlikte,
denge yaklaşımı, iş ve aile yaşamının (ya da özel yaşamın) çatışma ha‐
linden uzak olması olarak tanımlanmaktadır (Friedman vd. 2001: 14).
İşgören açısından iş yaşam dengesi ise, işle ilgili ve özel yaşam ile ilgili
sorumluluklar arasında bir denge oluşturmaktır (De Cieri vd. 2005: 90‐
103). Yapılan araştırmalar, örgütlerin, işgörenlerin değişen ihtiyaçları‐
nın farkında olmaları gerektiğine ve işgörenlerini kazanmak adına es‐
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nek iş‐yaşam dengesi stratejileri geliştirmelerine dikkat çekmektedir
(Bruck vd. 2002: 336‐353).
İş ve aile arasındaki etkileşim, çeşitli kuramlar etrafında incelenmiştir.
Bu kuramlardan en önemlileri rol kuramı, sınır kuramı ve kaynakları
koruma kuramıdır. Rol kuramına göre, bireyin yaşamı, işinde ve iş ya‐
şamı dışında olmak üzere çeşitli rollerin varlığına dayanmaktadır (Kahn
vd. 1964: 207). Bireyin sahip olduğu rol sayısının artması, roller arası
çatışmanın şiddetini artırmaktadır ve eğer herhangi bir rolün gereklilik‐
leri tam olarak yerine getirilmezse, bireyde psikolojik çatışmalara yol
açabilmektedir (Kahn vd. 1964: 207). Sınır kuramında vurgulanan, iş ve
ailenin her birinin farklı gereksinimleri doyuran farklı alanlar olduğu ve
bireylerin farklı alanlarda üstlendikleri rollerin ve gerçekleştirdikleri
faaliyetlerin enerjilerini artırdığıdır (Clark 2000: 747‐770). Hobfoll
(1988), kaynakları konuma kuramını, stres ile ilgili yeni bir kuram ola‐
rak önermiştir. Kurama göre, bireyin iş ve iş dışında yaşadığı roller‐
arası çatışma gerginliğe yol açabilecektir çünkü birey iş ve özel yaşa‐
mında başarılı olmak uğruna kaynaklarını yitirebilmektedir.
İş‐yaşam dengesi, iş yaşamı kalitesinin bir parçası olarak görülebilir.
İş yaşamı kalitesi, iş çevresinin çalışanlar için uygunluğu ya da uygun‐
suzluğu anlamına gelmektedir. Temel amaç üretim için olduğu kadar
işgörenler için de iş ortamını geliştirmektir (Davis 1981: 330). İş yaşamı
kalitesi programlarının bazıları doğrudan iş‐yaşam dengesi programları
ile ilgili olmaktadır. Bu programlar kapsamında işgörenlerin izin du‐
rumlarının ve zamanlarının taleplerine göre ayarlanması, kreşler, çeşitli
boş zaman aktivitelerinin düzenlenmesi ve danışmanlık hizmetlerinin
sağlanması gibi uygulamalara rastlanmaktadır. Bunların yanısıra esnek
çalışma düzenlemeleri, son yıllarda yaşanan küresel rekabet koşulları
sonucunda, işgücü maliyetini düşürmesi ve verimlilik artışı sağlaması
gibi nedenlerle tercih edilir konuma getirmiştir (Akoğlan 2004: 60).
Fisher (2001), bireyin kaynaklarını kaybetme korkusunu yaşadığı ya
da gerçekten kaybettiği ya da beklenen kaynaklara ulaşamadığı durum‐
larda ortaya stres faktörünün çıktığını öne sürmektedir. Böylelikle; za‐
man, davranış, zorlanma ve enerji ile ilgili olarak 31 ifadeden oluşan bir
ölçek oluşturmuştur. Bu unsurlar kaynakları koruma kuramı (Hobfoll
1988: 25) ile uyumludur. Modelinde, iş‐yaşam dengesi üç değişken ola‐
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rak oluşmuştur.. Bunlar, işin kişisel yaşam üzerindeki etkisi (İKY), kişi‐
sel yaşamın iş üzerindeki etkisi (KYİ) ve iş‐yaşam gelişimidir (İYG). Bu
çalışmada iş‐yaşam dengesi ölçeği olarak Fisher’in, daha önce pek çok
bilimsel çalışmada kullanılmış olan (Örneğin; Hayman 2005; Lazarova
2004), geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış olan ölçeği kullanılmıştır
Algılanan Stres
Selye`nin (1956) çok yaygın olarak kullanılan ve benimsenen tanımına
göre stres, memnuniyet verici olup olmadığına bakmaksızın, her türlü
sisteme beynin uyum sağlamak için gösterdiği yaygın tepkisidir. İş ya‐
şamı ile aile yaşamının gerektirdikleri ve ortaya çıkan rol çatışması kişi
üzerinde strese yol açmaktadır. Tüm meslek gruplarının kendilerine
özgü stres kapasiteleri olabilir ancak, bazı meslek gruplarının daha faz‐
la stres potansiyeli bulunmaktadır. Cranwell‐Ward (1987) hizmet sektö‐
rüne ait bazı meslek gruplarının daha fazla stres potansiyeli içerdiğini
belirlemiştir. Destekleyici bir örgütsel hava yaratmak, işin zenginleşti‐
rilmesi, örgütsel rollerin belirlenmesi ve çatışmaların, mesleki gelişim
yollarının planlanması ve danışmanlık, iş‐aile destek programları oluş‐
turmak ve çalışma saatlerinde esneklik gibi önlemler ve stratejiler, ör‐
gütsel stresi azaltmada önemli rol oynamaktadır (Güçlü 2001: 91‐109).
Duygusal Bitkinlik
Duygusal bitkinlik, tükenmişlik kavramının bir alt boyutu olarak kar‐
şımıza çıkmaktadır. Tükenmişlik, fiziksel, duygusal ve zihinsel yorgun‐
luk anlamına gelmektedir (Maslach 1978: 111‐123). Diğer bir ifade ile
tükenmişlik, stresli iş çevresinin biriken etkisinin, bireyin başa çıkamaz
duruma gelerek içe yönelmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bu durum‐
da birey, sadece fiziksel olarak değil, psikolojik ve sosyal açıdan da tü‐
kenme hissi duyabilmektedir (Çam 2001: 201‐207). Tükenmişlik, daha
çok kişiler arası iletişimin yoğun olduğu mesleklerde daha sıklıkla gö‐
rülmektedir. Özellikle, hizmet sektörü, kamu hizmeti ya da yönetimsel
konumlarda, müşterilerin sabit bir dikkat ve ilgi talebinde bulundukları
mesleklerde karşılaşılmaktadır (Duxbury ve Higgins 1998: 115).
Maslach, tükenmişlik sendromunu duygusal bitkinlik, kimliksizleşme
ve azalan kişisel başarı olmak üzere üç başlık altında incelemiştir
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(Maslach ve Jackson 1981: 99‐113; Maslach ve Jackson 1986: 12). Duygu‐
sal bitkinlik, duygusal kaynakları tükendiğinde, işgörenlerin kendilerini
psikolojik düzeyde örgüte destek verecek konumda görememelerinden
kaynaklanmaktadır. Kimliksizleşme, işgörenin müşterilerine karşı du‐
yarsız, negatif tutum geliştirmeleridir. Azalan Kişisel Başarı ise
işgörenin kendisini diğer işgörenlere kıyaslayarak başarısız ve olumsuz
değerlendirmesidir. Maslach ve Jackson (1986), bu değişkenlerden yola
çıkarak, bilimsel araştırmalarda sıklıkla kullanılan Maslach Tükenmişlik
Envanteri’ni (Maslach Burnout Inventory) oluşturmuşlardır. Bu çalış‐
mada bu envanterin duygusal bitkinlik kısmı kullanılmıştır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada öncelikle alan yazın araştırması yapılmış, buradan hareketle
ikincil verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada alan araştırması
yöntemi kullanılmıştır. Alan araştırmasında, yazından elde edilen bilgi‐
ler ışığında oluşturulan yapılandırılmış anket tekniği kullanılmıştır.
KKTC’de faaliyet gösteren 3 beş yıldızlı otel ile Türkiye’de turizm hare‐
ketinin yoğun olduğu 3 turizm merkezinde toplam 7 beş yıldızlı kıyı
oteli araştırmaya dâhil dilmiştir. Anket, otellerde görev yapan tüm per‐
sonele dağıtılmıştır. Bunun nedeni, iş‐yaşam etkileşiminin her kademe‐
de çalışan bireyler için iş yaşamını etkileyen bir unsur olarak var olma‐
sıdır. Dağıtılmış olan yaklaşık 1000 anketin geri dönüş oranı %56’dır. Bu
oran örneklemi temsil etmesi bakımından kabul edilebilir sınırlar için‐
dedir (Sekaran 2000: 252).
Anket dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kullanılan iş‐
yaşam dengesi ölçeği, Fisher‐McAuley vd. (2003) tarafından geliştirilen
ölçüm aracından uyarlanarak hazırlanmıştır ve 15 sorudan oluşmakta‐
dır (s. 25). Anketin ikinci bölümünde stres algısıyla ilgili 4 soru bulun‐
maktadır. Ölçek Cohen, Kamarck ve Mermelstein (1983) tarafından ge‐
liştirilmiştir. Duygusal bitkinlik ölçeği, Maslach ve Jackson (1986) tara‐
fından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri’nden alınmıştır ve 9
sorudan oluşmaktadır. Çalışmada ayrıca iş yasam dengesi (IYD) ve iş
yaşamı kalitesine (IYK) yönelik olarak iki genel ifade bağımlı değişken
olarak yer almaktadır.
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Çalışmada öncelikle geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış, ardın‐
dan hipotez testlerine yer verilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler
SPSS 13.0 (Statistical Program for Social Sciencies) programı ile analiz
edilmiştir. Ölçeğin faktör yapı geçerliliği faktör analizi yapılarak gerçek‐
leştirilmiştir. Daha sonra verilerin güvenirliği Cronbach’s Alpha ile test
edilmiştir. Hipotezler, T‐testi ve MANOVA (Multivariate Analysis of
Variance) testi ile analiz edilmiştir.
Aşağıda çalışmanın hipotezleri yer almaktadır.
H1: Türkiye ve KKTC çalışanlarının iş‐yaşam dengesi boyutlarından
Kişisel yaşamın İşe Etkisi’ne bakış açıları arasında fark vardır.
H2: Türkiye ve KKTC çalışanlarının iş‐yaşam dengesi boyutlarından
İşin Kişisel Yaşama Etkisi’ne bakış açıları arasında fark vardır.
H3: Türkiye ve KKTC çalışanlarının iş‐yaşam dengesi boyutlarından
İş‐Kişisel Yaşam Gelişimi boyutuna bakış açıları arasında fark vardır.
H4: Türkiye ve KKTC çalışanlarının stres algıları arasında fark vardır.
H5: Türkiye ve KKTC çalışanlarının duygusal bitkinlik düzeyleri ara‐
sında fark vardır.
H6: İYD ve İYK algıları ülke ve medeni duruma göre farklılık göster‐
mektedir.
H7: İYD ve İYK algıları ülke ve eğitim durumuna göre farklılık gös‐
termektedir.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Elde elden verilerin sayısal ve yüzdesel dağılımları Tablo 1`de yer al‐
maktadır.
Araştırmaya, toplam 561 kişi katılmıştır. Yüzdesel olarak bakıldığın‐
da, 20‐35 yaş aralığında katılımcıların %82 oranında oldukları görül‐
mektedir. Katılımcıların toplamda %41’i kadın ve %58,8’i erkeklerden
oluşmaktadır. Ankete katılan işgörenlerin 267’si lise, 293’ü ise üniversite
mezunudur. Buna göre, katılımcıların %47,6’sı lise mezunu iken, %52,
2’sinin üniversite mezunu olduğu görülmektedir.
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Tablo 1. Sayısal ve Yüzdesel Dağılım Tablosu

Yaş

Cinsiyet

Medeni Durum

Eğitim Durumu

Türkiye

KKTC

Sayı

%

20-25

120

162

282

50,3

26-35

93

85

178

31,7

36 ve üstü

31

60

91

16,2

Yanıtsız

10

0

10

1,8

Toplam

254

307

561

100

Kadın

88

142

230

41,0

Erkek

165

165

330

58,8

Yanıtsız

1

0

1

0,2

Toplam

254

307

561

100

Evli

95

115

210

37,4

Bekâr

158

192

350

62,4

Yanıtsız

1

0

1

0,2

Toplam

254

307

561

100

Lise

154

113

267

47,6

Üniversite

99

194

293

52,2

Yanıtsız

1

0

1

0,2

Toplam

254

307

561

100

Toplam

254

307

561

100

Ölçeklerin faktör yapı geçerliliği faktör analizi yapılarak gerçekleşti‐
rilmiştir. Faktör yapısını belirlemek için, faktörlerin elde edilmesinde en
yaygın olarak kullanılan yöntemlerden olan temel bileşenler analizi
(Principal Components Analysis) kullanılmıştır.
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Sorumluluklarımdan dolayı işe yorgun
geliyorum

,733

Özel sorunlarımdan işim etkileniyor

,726

İşteyken özel işlerimden endişe duyuyorum

,717

F 2- İşin Kişisel Yaşama Etkisi
Kişisel gereksinimlerimi ihmal ederim

,806

Kişisel faaliyetlerimi kaçırırım

,773

Özel yaşamımı işim dolayısıyla askıya
alırım

,749

İşim kişisel yaşamımı daha zor hale
getirir

,685

F 3-İş-Yaşam Gelişimi
Özel yaşamımdan dolayı işimde moralim
yüksektir

,811

İşimden dolayı evde moralim yüksektir

,759

İşim, özel yaşamımı sürdürmem için
bana fırsat verir

,701

Özel yaşamım işim için enerji verir

,677

p

,735

α

Kişisel yaşamım iş enerjimi tüketir

F

,764

Ort.
(μ)

Kişisel sorunlarım işimi engelliyor

Açıklanan varyans
%

F1-Kişisel Yaşamın İşe Etkisi

Öz-değer

Faktör yükü

Tablo 2. İş‐Yaşam Dengesi Değişkenine Yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi Tablosu

4,070

31,308

2,00

9,018

.809

0,001

1,909

14,688

2,47

29,711

.787

0,001

1,702

13,089

2,59

24,025

.740

0,001

KMO=0,814; Barlett’s Test of Sphericity=2184,545 (p=0,001);Açıklanan Toplam Varyans=59,086
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Tablo 2`de iş‐yaşam dengesi değişkenine yönelik açıklayıcı faktör ana‐
lizi tablosu yer almaktadır. Faktör analizi sonucunda, Barlett’s Testi
sonucu 2184,545 ve p anlamlılık değeri 0.001 olarak gerçekleşmiştir.
Kaiser‐Meyer‐Olkin (KMO) örneklem değeri 0,814’tür. Özdeğer istatis‐
tiği 1 ‘den büyük olan ve faktör yükü 0.30’un üstünde olan veriler dik‐
kate alınmıştır. Birinci faktör, Kişisel Yaşamın İşe Etkisi (KYİ) olarak
adlandırılmıştır. Bu faktöre, katılımcılar ortalama değer olarak 2,00
vermişlerdir (1=Asla,2= Nadiren, 3=Ara sıra, 4=Çoğu zaman, 5=Her za‐
man). Faktör analizi sonucu oluşan diğer faktör, İşin Kişisel Yaşama
Etkisi (İKY) olarak adlandırılmıştır. Bu faktöre, katılımcılar ortalama
değer olarak 2,47 vermişlerdir. İfadelerin anlamlı olarak toplandığı son
faktörde ise, ifadelerin İş‐yaşam Gelişimi (İYG) ile ilgili olduğu anlaşıl‐
mıştır. Bu faktöre, katılımcılar ortalama değer olarak 2,59 vermişlerdir.
Ölçeğin genel güvenirliği Cronbach’s Alpha testine göre .822’dir ve
yüksek derecede güvenilir sınırlar içindedir (Nunnaly 1968: 248).
Stres ölçüm aracında 4 ifade bulunmaktadır. Yapılan faktör analizi sonu‐
cunda, Barlett’s Testi sonucu 545,623 ve p anlamlılık değeri 0,001 olarak
gerçekleşmiştir. Kaiser‐Meyer‐Olkin (KMO) örneklem değeri 0,747 ve
verilerin ortak varyansları 0.50’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Elde edilen
değerler, veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir
(Tablo 3).

Son zamanlarda kişisel sorunlarımı
çözümleyemiyorum

,810

Son zamanlarda zorluklar baş edemiyorum

,792

Son zamanlarda işlerin yolunda
gitmiyor

,729

Son zamanlarda yaşamımdaki
olayları kontrol edemediğimi düşünüyorum

,726

Açıklanan
varyans %

Ort.
(μ)

F

α

p

Faktör- Stres

Öz-değer

Faktör yükü

Tablo 3. Stres Değişkenine Yönelik Faktör Analizi Tablosu

2,339

58,477

2,58

13,197

.763

0,001

KMO=0.747; Barlett’s Test of Sphericity=545,623 (p=0,001); Açıklanan Toplam Varyans=58,477
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Tablo 3. incelendiğinde, veri setinin orijinal ölçeğinde olduğu gibi, tek
boyutta oluştuğu görülmektedir. Faktör, stres olarak adlandırılmıştır.
Faktörün öz değeri 2,339’dur ve toplam varyansın tamamını açıklamak‐
tadır. Bu faktöre, katılımcılar ortalama değer olarak 2,58 vermişlerdir.
Stres ölçeğinin güvenirliği ,763’dür ve oldukça güvenilir sınırlar içinde‐
dir (Nunnaly 1968: 248). Anketin Duygusal Bitkinlikle ilgili bölümünde
9 ifade bulunmaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda, Barlett’s Testi
sonucu 981,750 ve p anlamlılık değeri 0,001 olarak gerçekleşmiştir.
Kaiser‐Meyer‐Olkin (KMO) örneklem değeri 0.853 olarak gerçekleşmiş‐
tir. Veri setine ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 4`te verilmektedir.
Tablo incelendiğinde, veri setinin orijinal ölçeğinde olduğu gibi, tek
boyutta oluştuğu görülmektedir. Faktör, duygusal bitkinlik olarak ad‐
landırılmıştır. Faktörün öz değeri 3,041’dir ve toplam varyansın tama‐
mını açıklamaktadır.

İşimden dolayı kendimi tükenmiş
hissediyorum

,816

İşimden dolayı kendimi engellenmiş hissediyorum

,795

Artık katlanabileceğim sınırın
sonuna geldim

,774

Sabahları duygusal olarak yorgun
hissediyorum

,762

İş günü sonunda kendimi kullanılmış hissediyorum

,750

Açıklanan varyans
%

Ort.
(μ)

F

α

p

Faktör- Duygusal Bitkinlik

Öz-değer

Faktör yükü

Tablo 4. Duygusal Bitkinlik Değişkenine Yönelik Faktör Analizi Tablosu

3,041

60,82
3

2,08

27,084

.839

0,001

KMO=0.839; Barlett’s Test of Sphericity=981,750 (p=0,001); Açıklanan Toplam Varyans=60,823
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İfadelerden 4’ü faktör değerlerinin 0.30`un altında olması nedeniyle
analizden çıkartılmıştır. Bu faktöre, katılımcılar ortalama değer olarak
2,08 vermişlerdir. Başka bir deyişle, katılımcılar “nadiren” bitkinlik ya‐
şadıklarını ifade etmişlerdir. Duygusal bitkinlik parça güvenirliği
.839’dur ve p=0,001 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 5’de hipotez testlerine yönelik olarak uygulanan T‐Testi sonuç‐
ları yer almaktadır.

Tablo 5. Ülke Değişkenine Göre Değişkenlere İlişkin T‐Testi
Varyansların eşitliği için Levene's Testi

KYİ

Varyans eşit

Varyans eşit

Varyans eşit

Varyans eşit

Varyans eşit
Varyans eşit değil

,49712

8,480

557,910

,0001

,49712

1,058

559

,291

,06796

1,065

551,000

,288

,06796

2,010

559

,045

,15336

2,023

551,125

,044

,15336

4,385

557

,0001

,27310

4,446

555,240

,0001

,27310

4,817

558

,0001

,33320

4,859

551,876

,0001

,33320

3,207

,074

8,365

,382

4,160

,042

,673

,412

Varyans eşit değil
Duygusal
Bitkinlik

,0001

df

Varyans eşit değil
Stres

559

T

Varyans eşit değil
İYG

Ort.
farklılıkarı

Sig.

,765

10,780

,001

Sig.
(2-uçlu)

F

Varyans eşit değil
İKY

Ortalamaların eşitliği için T-testi

Tablo 5 incelendiğinde, ülke değişkeni ile değişken grupları T‐testine
göre değerlendirilmektedir. Katılımcıların, KYİ (kişisel yaşamın işe etki‐
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si) değişkenine verdikleri yanıtların ortalamaları arasındaki fark anlam‐
lıdır (1. Sig değeri 0,05’den büyük olduğundan Sig (2 uçlu) değerinden
ilki dikkate alınır, bu değer de p=0,0001 olduğundan fark anlamlıdır).
Buna göre H1 hipotezi kabul edilir.
Ancak, İKY (işin kişisel yaşama etkisi) değişkenine verilen yanıtlar a‐
rasında fark anlamlı oluşmamıştır (p=0,291). Buna göre H2 hipotezi red‐
dedilmektedir. Katılımcıların İYG (iş‐yaşam gelişimi) değişkenine ver‐
dikleri yanıtlar arasındaki fark anlamlıdır (p=0,044). Buna göre H3 hipo‐
tezi kabul edilir.
Strese ilişkin verilen yanıtların ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır
(p=0,0001). Bu durumda H4 hipotezi kabul edilmektedir. Duygusal bit‐
kinlik algıları arasındaki farkın anlamlılığı incelendiğinde oluşan farkın
anlamlı olduğu görülmektedir (p=0,0001). Buna göre H5 hipotez kabul
edilmektedir.

Tablo 6. Ülke Değişkenine Göre T‐testine İlişkin Grup İstatistikleri

KYİ

İKY

İYG

Stres

Duyg. Bitkinlik

Ülke

Sayı

Ortalama

Std. Sapma

Std. Hata Ort.

Türkiye

254

4,2795

,64365

,04039

KKTC

307

3,7824

,74453

,04249

Türkiye

254

3,5745

,72841

,04570

KKTC

307

3,5065

,78092

,04457

Türkiye

254

3,4921

,86456

,05425

KKTC

307

3,3388

,92777

,05295

Türkiye

252

3,6396

,67457

,04249

KKTC

307

3,3664

,77707

,04435

Türkiye

253

4,0980

,77445

,04869

KKTC

307

3,7648

,84625

,04830
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Tablo 6’da ortalamaların dağılımları ve karşılaştırmalarına ilişkin
grup istatistikleri yer almaktadır. Bu tabloda oluşan farklılığın hangi
yönde gerçekleştiği görülebilmektedir. Örneğin, kabul edilen birinci
hipoteze göre, Türkiye ve KKTC çalışanlarından Kişisel Yaşamın İşe
Etkisi değişkenine verilen ortalamalar incelendiğinde, Türkiye’deki
çalışanların daha olumlu yaklaştıkları verilen ortalamalardan anlaşıl‐
maktadır.
Çalışmada iki ülkenin karşılaştırılması amaçlandığından, bu karşılaş‐
tırmaya yönelik, demografik verilerden yola çıkarak çeşitli hipotezler
test edilecektir. Çift yönlü MANOVA testi, iki bağımsız değişkenin bir‐
den fazla bağımlı değişken üzerindeki etkisini araştırmaktadır (Hair vd.
2006: 342; Albayrak vd. 2005: 321). Çalışmada temel bağımlı değişkenler
olarak iki genel ifadeye yer verilmiştir. Bunlardan birincisi iş‐yaşam
dengesi ile ilgili olarak “ Genel olarak, işim ve kişisel yaşamım birbirini
olumlu etkiler” ifadesidir. Ayrıca, İş Yaşamı Kalitesi ile ilgili olarak
“Genel olarak, iş yaşamımın kalitesinden memnunum” ifadesi yer al‐
maktadır.
Tablo 7`de Ülke ve Medeni Durum değişkenine göre İş Yaşamı Kali‐
tesi ve İş‐Yaşam Dengesi bağımlı değişkenlerinin algılarında oluşabile‐
cek farklılıklar MANOVA testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 7’ye göre, p değerleri incelendiğinde Ülke değişkeninin bağımlı
değişkenler üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmazken (FİYK=,001 ve
p=,977; FİYD=1,290 ve p=,257) Medeni Durum değişkeninin etkisi sadece
İYK açısından anlamlıdır (FİYK= 4,359 ve p=, 037). Ülke ve Medeni du‐
rum ortak etkisinin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi anlamlı değil‐
dir FİYK=,364 ve p=,547; FİYD=617 ve p=,433). Varsayıma göre, medeni
durum değişkende anlamlı farklılık oluşturması nedeni ile H6 hipotezi
kabul edilir.
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Tablo 7. Ülke ve Medeni Duruma Göre Bağımlı Değişkenlerin Analizine Yönelik MANOVA Sonuçları

Varyansın
Kaynağı

Bağımlı
Değişken

Kareler
Toplamı

Serbestlik
derecesi

Kareler
Ortalaması

F

p

İYK

,001

1

,001

,001

,977

İYD

1,836

1

1,836

1,290

,257

İYK

6,278

1

6,278

4,359

,037

İYD

4,840

1

4,840

3,400

,066

İYK

,524

1

,524

,364

,547

İYD

,878

1

,878

,617

,433

İYK

790,651

549

1,440

İYD

781,584

549

1,424

İYK

6755,000

553

İYD

7013,000

553

Ülke

Medeni Durum
Ülke * Med Durum
Hata

Toplam

Bağımlı değişkenlerin algı ortalamalarının medeni duruma göre ne
şekilde farklılık gösterdiği Tablo 8`de görülmektedir. İş Yaşamı Kalitesi
(İYK) açısından ele alındığında, evli olan çalışanlar bekâr olan çalışanla‐
ra göre daha olumlu yaklaşım sergilemişlerdir.
Tablo 8. IYK Değişkeninin Medeni Durum Değişkenine Göre Ortalamaları

Bağımlı Değişken

İYK

Medeni D.

Ortalama

Std. Hata

95% Güven aralığı
En düşük

En yüksek

Evli

3,422

,084

3,257

3,587

Bekâr

3,200

,065

3,073

3,328

H7 hipotezini test etmek için yine çift yönlü MANOVA testi kullanıl‐
mıştır. MANOVA’nın temel varsayımları öncelikli olarak test edilmiştir.
Kovaryans matrislerinin eşitliği varsayımını test eden Box’s M tablo‐
sundaki (Kovaryansların Eşitliği Varsayımı Tablosu) Sig. (p) değerine
bakılmaktadır. Yapılan testte Box’s M tablosundaki p değeri 0,068 ola‐
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rak gerçekleşmiştir. Lavene’s Test of Equality of Variances (Varyansların
Eşitliği Varsayımı Test Sonuçları), tablosuna göre buradaki p değerleri
de ÇYK bağımlı değişkeni için p değeri 0,063 ve İYD bağımlı değişkeni
için 0,517’dir. Bu sonuçlara göre MANOVA testinin temel varsayımları
sağlanmıştır.

Tablo 9. Ülke ve Eğitim Durumuna Göre Bağımlı Değişkenlerin Analizine Yönelik MANOVA
Sonuçları

Varyansın
Kaynağı
Ülke
Eğitim
Durumu
Ülke*
Egit. Durumu
Hata
Toplam

Bağımlı
Değişken

Kareler
Toplamı

Serbestlik
derecesi

Kareler
Ortalaması

F

p

İYK

,264

1

,264

,185

,667

İYD

1,748

1

1,748

1,222

,269

İYK

,678

1

,678

,474

,491

İYD

1,037

1

1,037

,725

,395

İYK

11,979

1

11,979

8,382

,004

İYD

1,509

1

1,509

1,055

,305

İYK

784,620

549

1,429

İYD

785,025

549

1,430

İYK

6755,000

553

İYD

7013,000

553

Tablo 9’a göre, p değerleri incelendiğinde Ülke değişkeni bağımlı de‐
ğişkenler üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmektedir
(FİYK=,185 ve p=,667; FİYD=1,222 ve p=,269) Eğitim durumu değişkeni de
bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı bir fark yaratmamıştır (FİYK=,474
ve p=,491; FİYD=,725 ve p=,395 ). Ülke ve Eğitim durumu ortak etkisinin
sadece IYK değişkeni üzerindeki etkisi anlamlıdır ancak IYD üzerindeki
etkisi anlamlı değildir (FİYK=8,382 ve p=,004; FİYD= 1.055ve p=,305). Var‐
sayıma göre, Ülke ve Eğitim durumu etkileşiminin IYK üzerinde anlam‐
lı farklılık oluşturması nedeni ile H7 hipotezi kabul edilir ve bu etkile‐
şimin ne şekilde oluştuğu Tablo 10`da yer almaktadır.
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Tablo 10. IYK Değişkeninin Ülke ve Eğitim Durumu Etkileşimine Göre Ortalamaları

Bağımlı
Değişken
IYK

Ülke

Türkiye
KKTC

Eğitim D.

Ortalama

Std. Hata

95% Güven aralığı
En düşük

En yüksek

Lise

3,385

,098

3,192

3,578

Üniversite

3,153

,121

2,916

3,390

Lise

3,035

,112

2,814

3,256

Üniversite

3,412

,086

3,244

3,581

Tablo incelendiğinde, Türkiye’deki Lise mezunu çalışanların IYK de‐
ğişkenine verdikleri ortalamalar, üniversite mezunlarından daha olum‐
ludur. Ancak, KKTC’nde üniversite mezunları iş yaşamı kalitelerinden
daha memnun görünmektedirler.
TARTIŞMA VE SONUÇ
İki ülke açısından kıyaslama yapıldığında, Türkiye’deki otel çalışanları‐
nın kişisel yaşamın işe etkisi (KYİ) algısı bakımından KKTC’deki çalı‐
şanlara göre daha olumlu yaklaşım göstermektedirler. Aynı şekilde, iş
ve yaşam gelişimi (İYG) açısından denge durumuyla ilgili algı ortala‐
maları incelendiğinde de Türkiye’deki çalışanların daha olumlu olduk‐
larını görmekteyiz. Bu farklılık çalışma alışkanlıkları ve ülkelere yönelik
çalışma kültürlerinden kaynaklanacağı gibi, KKTC’de kumarhane otel‐
lerinin çalışma biçiminden de büyük ölçüde kaynaklanabilmektedir.
KKTC çalışanlarının iş‐yaşam dengesi açısından denge kurmakta zor‐
landıkları, buna ek olarak stres ve duygusal bitkinlik ve ayrılma eğilimi
düzeylerinin daha belirgin olduğunu söylemek mümkündür. İş‐yaşam
dengesi açısından evli ve bekârların yanıtları incelendiğinde ise, KKTC
çalışanlarından bekâr olanlar Türkiye’deki bekâr çalışanlara göre daha
olumlu yanıt vermişlerdir. Buradan hareketle ağırlama sektörü işveren‐
lerinin evli çalışanların iş‐yaşam dengesi sağlamalarına yardımcı olarak
faaliyetler geliştirmeleri ya da çalışma koşullarında esneklik sağlamaları
önerilmektedir.
Lise ve üniversite eğitimi açısından kıyas yapıldığında, Türkiye’deki
Lise mezunlarının üniversite mezunlarına göre gerek İYD gerekse İYK
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açısından daha olumlu oldukları görülmüştür. Eğitim düzeyi yüksel‐
dikçe beklentilerin artacağı düşünülürse, sağlanan koşullar bakımından
KKTC’de çalışanların daha olumlu oldukları görülmektedir. Bu bir an‐
lamda, eğitim düzeyine göre işgörene olan yaklaşımın ve sunulan ko‐
şulların daha uygun olduğu anlamına gelebilmektedir.
Stres ve duygusal bitkinlik bakımından bakımdan kıyaslama yapıldı‐
ğında Türkiye’de çalışanların bu değişken algılarıyla ilgili ortalamaları
genel olarak daha olumlu yöndedir. Ancak iş yaşamı kalitesi açısından,
KKTC çalışanlarının algıları daha olumlu yöndedir. Bunun nedeni, stres
ve duygusal bitkinlik gibi değişkenlerin işin kendi yapısından ya da iş‐
yaşam dengesizliği sorunlarından daha çok bireysel bazda değişkenler
olmaları olabilir. Türkiye’deki konaklama işletmelerinde, çalışma orta‐
mının iyileştirilmesi, çalışanların takdir edilmesi, yükselme olanakları‐
nın yaratılması ya da yaratıcılıklarının geliştirilmesine olanak tanınması
gibi iş yaşamı kalitesini geliştirici önlemler alınmalıdır.
Özellikle konaklama endüstrisinde çalışanların memnuniyeti açısın‐
dan yönetimin yaşam ve çalışma dengesine önem vermesi gerekmekte‐
dir. Örneğin; bazı işletmelerde işgörenlerin izin durumlarının ve za‐
manlarının taleplerine göre ayarlanması, kreşler, esnek çalışma koşulla‐
rının uygulanması, çeşitli boş zaman aktivitelerinin düzenlenmesi ve
danışmanlık hizmetlerinin sağlanması gibi uygulamalara rastlanmakta‐
dır. İş yaşamı kalitesinin başarısı, bir örgütün işgörenlerin fiziksel oldu‐
ğu kadar psikolojik durumlarını gözetmede, çalışma koşullarının, iş
başarısının etkinliğini güdülemede ve gerginlik yaratan faktörleri azal‐
tabilmede ne kadar etkin olduğuna bağlı olmaktadır. Yüksek düzeyde
iş yaşamı kalitesi, yüksek işgören güdülenmesi ve yüksek düzeyde iş
doyumu anlamına gelmektedir.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Kıyaslama yaparken karşılaşılan en önemli kısıt, ölçek ve işgören sayısı
açısından dengeyi oluşturmaktır. Türkiye’de ki otellerin kumarhane
otelleri olmaması, hâlihazırda farklılığı ortaya koymak açısından iste‐
nen bir durum olmasına karşın, bölgesel ve yapısal farklılıkların bu‐
lunması farklılığın sadece kumarhane otellerinin çalışma koşullarından
oluşup oluşmadığı şüphesini artırabilir. Buradan hareketle, sezon yo‐
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ğunluğunun en fazla olduğu turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris
ve Alanya bölgeleri ile KKTC’nde faaliyet gösteren beş yıldızlı toplam
10 kıyı oteli basit şans örneklemesi ile araştırma kapsamına alınmıştır.
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Turizm İşletmelerinde Örgüt‐ İşgören İlişkileri
Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
A Conceptual Study on the Relationships of Organization‐ Personnell in Tourism Enterprises

Hatice GÜÇLÜ NERGİZ 1
Gökhan AYAZLAR 2
ÖZ
Yönetim biliminin tarihsel sürecinde çalışanlar başlangıçta sadece ekonomik bir varlık olarak ele alınmış; işgörenlerin sosyal, duygusal ve psikolojik yönleri gözardı edilmiştir. Ancak, zamanla yaşanan değişikliklerin etkisiyle, işgörenlerin örgüte değer kazandıran bir unsur olduğu kabul edilmiştir. Özellikle,
hizmet işletmesi olan turizm işletmelerinde otomasyon imkânlarının sınırlı olması ve işgören-müşteri
etkileşiminin yoğunluğuna bağlı olarak işgörenin değeri ve işletmeye kazandırdığı anlam daha çok önem taşımaktadır. Bu çalışmada, turizm işletmelerinde işgören-örgüt ilişkileri yönetim sürecindeki değişimlere bağlı olarak ele alınmış, insan unsurunun artan önemi kuramsal bir boyutta tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Turizm İşletmeleri, İşgören, İş Tatmini, Yetkilendirme, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı.

ABSTRACT
In the historical process of management science, staffs were only considered as an economical presence; psychological, emotional and social perspectives of the employees were ignored. Yet, with the
effect of changes by the time, there had been some modifications and they were accepted as an element who made distinguished the organization. As the automation possibilities are limited especially at
tourism enterprises which are service ones; and the value of employee and his or hers contributions to
the business is a crucial issue that depends on the volume of interaction between the employee and
the guest. In this study, the relationship between employee and organization at tourism enterprises is
examined according to the changes in the process of management. The increased importance of human element is discussed in a theoretical way.
Key words: tourism enterprises, employee, job satisfaction, empowerment, organizational commitment,
organizational citizenship behaviour.
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GİRİŞ
Turizm işletmeleri yönetiminde maliyetleri etkili bir şekilde kullanmak
ve standart hale getirebilmek, buna karşın sektörde değişen tüketici
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için en önemli konu bu işletmelerin en
önemli unsuru olan işgörenlerin kişisel ihtiyaçlarıyla örgütten bekledik‐
leri destek arasında bir dengenin sağlanmasıdır (Øgaard vd. 2008: 661).
Turizm sektörünün insana dayalı bir hizmet sektörü olması bu gerek‐
liliği açıklayan en önemli nedendir. Başarılı turizm işletmeleri incelen‐
diğinde; bu işletmelerin işgörenlerini nasıl işe aldıkları, nasıl yönettikle‐
ri, işyerinde nasıl eğittikleri, işgörenlere nasıl değer kazandırdıkları ve
ödüllendirdikleri, işgörenleri bir öğrenme ve kariyer gelişimi süreciyle
nasıl destekledikleri gibi konular üzerinde durulur (Baum 2007: 1383).
Bu işletmelerin en önemli özelliklerinin başında işgörenlerine verdikleri
önem gelmektedir. Bu da müşteri tatminini ve buna bağlı olarak da iş‐
letmenin başarısını getirmektedir. Otel işletmelerinin misyon ifadele‐
rinde üretim işletmelerinden daha fazla oranda insan kaynaklarıyla
ilgili ifadelerin yer almasının bu felsefeye bağlı olduğu iddia edilmek‐
tedir (Hoque 2000).
Turizmin en belirgin özelliği, insan ve insan davranışlarıyla ortaya
çıkmasıdır. Turizm olayına katılan kişilerin bireysel özelliklerinin birbi‐
rinden farklı olması nedeniyle bu insanların hepsine aynı standart hiz‐
metin verilerek tatmin olmaları sağlanamaz. Her biri farklı özelliklerde
olan turizm tüketicilerinin özelliklerine uygun olarak turizm
işgörenlerinin farklı davranışta bulunmaları durumunda ancak müşteri
tatmini sağlanacaktır. Buradaki en önemli görev işgörenlere düşmekte‐
dir. İşgörenlerin bu görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için de tu‐
rizm işletmelerinin asıl unsuru olan bu kişilere gereken önemin veril‐
mesi bir gereklilikten öte zorunluluk olmaktadır. Bu nedenle, bu çalış‐
mada insana dayalı bir sektör olan turizm işletmelerinde tarihsel süreç
içerisinde insana verilen önemi ve buna bağlı olarak da örgüt‐işgören
ilişkisini hem örgüt hem de işgören açısından kavramsal açıdan incele‐
mek amaçlanmıştır. Çalışmada, öncelikle yönetim biliminin tarihi geli‐
şim süreci içerisinde insan unsurunun yeri ve önemi açıklanmış, daha
sonra örgüt‐ işgören ilişkileri bağlamında insan odaklı yaklaşım turizm
işletmeleri kapsamında ele alınmıştır. Bu bağlamda, insan odaklılığı
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besleyen faktörler olarak; örgütsel stres, iş tatmini, örgütsel iletişim,
yetkilendirme, katılımlı yönetim, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaş‐
lık davranışı konuları üzerinde durulmuştur. Özellikle turizm işletme‐
leri uygulama alanı olarak seçilerek, bu konuda yapılan araştırma ve
çalışmalar incelenmiş, gelecekte bu konuda yapılacak çalışmalara bir
temel oluşturulması hedeflenmiştir.
YÖNETİM SÜRECİNDE İNSAN UNSURU
İş kavramı, diğer insanlar için değer ifade eden unsurları üretme faali‐
yeti olarak tanımlanmakta ve yaratıcılık (düşünme), fiziksel aktivite ve
sosyallik (başkalarına yararlı olma, sevinç ve acıları iş arkadaşlarıyla
paylaşma) olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır (Özden 2008: 91). Bu
üç unsurun birbirinden ayrılması yapılan işte bir takım eksikliklerin
olmasına neden olacaktır. Yapılan işlerin sistematik ve düzenli bir bi‐
çimde olmasında temel ihtiyaç ise yönetim faaliyetidir. İnsanların bu‐
lunduğu yerde başlayan yönetim faaliyetinin bilimsellik kazanması ve
yapılan işlerden daha etkin şekilde yararlanabilmek amacıyla pek çok
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların her birinde üretim faktörlerine veri‐
len değer birbirinden farklılık göstermektedir. Günümüzde, iş dünyası
ve tüm sektörler hızlı bir değişim süreci ve kısa bir yaşam döngüsü ile
nitelendirilmektedir (Øgaard vd. 2008: 662).
Bilimsel yönetim döneminde örgütte işgörenlerin konumuyla ilgili o‐
larak katkıda bulunan en önemli araştırmacı Robert Owen olmuştur.
Owen, fabrikalarda iş koşullarını iyileştirerek, çalışma saatlerini azalt‐
mış ve fabrikalarda işçilere yemek yardımı yapılmasını sağlamıştır (Ö‐
zalp 2001: 44). Sadece işçilerden daha fazla yararlanmak için neler ya‐
pılmalı konusu üzerinde durulduğu bir zamanda işçilere bir takım sos‐
yal hakların ve düzenlemelerin verilmesi yönünde çalışmaların olması
önemli bir gelişmedir. Bu dönemde önemli çalışmalarda bulunan bir
diğer araştırmacı Frederic Taylor’dur. Taylor, işletme sahiplerinin kâr
amacında olduklarını, işçilerin ise fazla çaba göstererek çalışmalarının
kendilerine bir çıkar sağlamadığını düşündükleri için az çalışıp kendile‐
rini yormadıklarını ifade etmiştir (Işıl 1965: 28). “Ekonomik rasyonellik‐
ten hareket eden Taylor, işgörenin daima yüksek ücret elde etme peşin‐
de olacağını, buna göre davranacağını varsaymıştır” (Koçel 2001: 145).
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Taylor, işletmelerde beşeri ilişkileri görmezden gelerek, iş ve motivas‐
yon konusunu sadece ekonomik yönden ele almıştır (Özalp 2001: 63).
Bilimsel yönetim yaklaşımının insan unsuruna yaklaşımı sadece insanın
çalışma kapasitesi, bir iş için gereken zaman ve kas gücünün dayanıklı‐
lığı değişkenleri açısından olmuştur (Koçel 2001: 145).
Klasik yönetim dönemi işgörenlere verilen önem açısından incelendi‐
ğinde; insan unsuruna özel bir önem atfedilmediği ve insanın örgütün
bir parçası olarak görülmediği söylenebilir. İnsan unsuru dışındaki un‐
surlar belirlenen yönetim ilkeleri doğrultusunda bir araya getirilerek bir
yapı oluşturulmuş ve insan unsurunun da bu yapıya bir makine gibi
dahil olmasıyla istenen şekilde davranacağı varsayılmıştır. Ayrıca,
işgörenlerin işe geldikleri andan itibaren kişisel özelliklerini ve sorunla‐
rını dışarıda bırakacağı, iş yaşamıyla işgörenin dışarıdaki özel yaşamı‐
nın birbirinden ayrı olduğu kabul edilmiştir (Koçel 2001: 165). Ancak,
insan sosyal bir varlıktır ve duyguları, düşünceleriyle birbirinden ay‐
rılmaz bir bütündür. Bu gerçeğin göz ardı edilmesine bağlı olarak, bu
dönemde işgörenlerden istenen performansın kısıtlı olarak elde edildiği
ifade edilebilir.
Klasik yönetim teorisinden sonra gelen davranışsal (neoklasik) teori,
klasik yaklaşımın eksik kaldığı yön olan insan unsurunu inceleme ko‐
nusu yapmıştır. “Davranışsal yaklaşımın ana fikri, bir organizasyon
yapısı içinde çalışan “insan” unsurunu anlamak, onun yeteneklerinden
azami ölçüde yararlanabilmek, yapı ile insan arasındaki ilişkileri ince‐
lemek, organizasyon içinde ortaya çıkan sosyal grupları ve özelliklerini
tanımaktır” (Koçel 2001: 172). İnsan ilişkileri yaklaşımı olarak da adlan‐
dırılan davranışsal yaklaşımda insan bir bütün olarak görülmeye baş‐
lanmıştır. Bazı organizasyonlar işgörenlerin sadece bilgi, beceri, yetenek
ve beynini istihdam ettiklerini düşünürler; ancak işgörenlerin sadece bu
özelliklerini değil, insanı duygusal, sosyal ve psikolojik yönleriyle de
bir bütün olarak işe alırlar (Davis 1985: 14). Davranışsal yaklaşımda
işgörenler konusundaki bir diğer önemli gelişme de bu yaklaşımda in‐
sanların birbirinden farklı olduğu ve her birine farklı güdüleme siste‐
minin uygulanmasının gerekli olduğu üzerinde durulmuştur (Özalp
2001: 125). Özellikle, bu dönemdeki işgörenlerle ilgili en ilgi çekici ça‐
lışma McGregor’un X ve Y Teorisi’dir.
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McGregor bir örgütteki yöneticilerin davranışlarının, bu yöneticilerin
diğer insanları nasıl algıladıkları, nasıl gördüklerine bağlı olduğunu
ileri sürmüştür. Bir kısım yöneticiler X Teorisi adı verilen özelliklere
sahip iken, bir diğer kısım Y Teorisi adı verilen özelliklere sahiptirler. X
Teorisi özelliği taşıyan yöneticiler insanın çalışmaktan hoşlanmadığı,
mümkün olduğunca işten kaçmak istediği; insanın sorumluluktan kaça‐
cağı; insana iş yaptırmak için onları zorlamanın ve cezalandırmanın
gerektiği varsayımlarını kabul ederler. Y Teorisi özelliği taşıyan yöneti‐
cilerin varsayımları ise şu şekildedir: Çalışmak insan için dinlenmek ve
oyun gibi doğal bir ihtiyaçtır; insan tembel değildir, gerekli ortam yara‐
tılarak çalışması keyifli hale getirilebilir. Çalışanlara gerekli koşullar
sağlandığında, daha fazla sorumluluk alma eğilimi göstereceklerdir.
İnsanın kendini kontrol ederek ve yöneterek organizasyonun amaçları‐
na katkıda bulunabileceği varsayılırdı (Koçel 2001: 174‐175). Davranış‐
sal yaklaşımda en önemli gelişme örgütte insan unsurunun bir bütün
olarak görülmeye başlanması olmuştur.
Davranışsal yaklaşımdan sonra gelen sistem yaklaşımında organizas‐
yonun insanlar, makineler, maddi kaynaklar, görevler gibi farklı unsur‐
lardan oluşan bir bütün olduğu ve tüm bu parçaların organizasyonun
amacını gerçekleştirmek üzere birbirine bağlı olduğu kabul edilir (Koçel
2001: 187). Bu teoride, insan unsuru örgütü oluşturan parçalardan biri
olarak varsayılmıştır. Zaman içerisinde insanın örgüte değer katan di‐
ğer unsurlardan biri olduğu daha net olarak kabul edilmiştir. Sistem
yaklaşımından sonra durumsallık yaklaşımında organizasyonun işleyi‐
şi, organizasyonun ihtiyaçları, pazar çevresi, teknolojik çevre ve örgü‐
tün üyelerinin ihtiyaçları dikkate alınarak buna uygun bir yapı geliştir‐
mek üzerinde durulmuştur (Özalp 2001: 152).
Bu yaklaşım, örgütü bir sistem olarak ele almaktadır. Örgüt yapısının
müşteriler, devlet müdahalesi, rekabet ve pazar koşulları gibi çeşitli dış
çevre faktörleri ile işin niteliği, kullanılan teknoloji, işgören özellikleri
ve izlenen amaçlar gibi işletme içi faktörlerden etkilendiği varsayılmak‐
tadır (Can 1991: 53; Koçel 2001: 209). Woodward, Chandler, Burns ve
Stalker, Lawrence ve Lorsch, Leawitt, Farmer‐Richman, Aston ve
Khandwalla bu yaklaşıma çalışmalarıyla katkıda bulunan araştırmacı‐
lardır (Şener 1997: 50‐ 51). Durumsallık yaklaşımına göre en iyi organi‐
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zasyon yapısının belirli organizasyon ilkelerini teknoloji ile iç ve dış
çevre değişkenleri ile ilişkilendirerek durumun özelliklerine göre uygu‐
lamakla elde edileceği ifade edilir (Koçel 2001: 263‐ 264). Bu yaklaşımı
insan unsuru açısından incelediğimizde, Leawitt’in çalışmaları dikkat
çekmektedir. Leawitt, bireylerarasındaki ilişkiyi organizasyonlararası
ilişkilere uyarlayarak, grupların davranışlarını incelemiştir (Şener 1997:
53). Durumsallık yaklaşımı, klasik ve davranışsal yaklaşımın temsil et‐
tiği iki uç durum arasında çeşitli içsel ve dışsal unsurlara göre şekil alan
bölgeyi temsil eden bir yaklaşımdır (Koçel 2001: 210).
Tüm bu süreç içerisinde başlangıçta örgütte sadece ekonomik bir var‐
lık olarak görülen insan unsurunun zamanla bu özelliği dışında duygu‐
sal, sosyal ve psikolojik bir varlık olduğu ve bu özelliklerinden ayrı dü‐
şünülemeyeceğine doğru bir düşünce değişiminin olduğu görülmüştür.
Bu değişim ise zamanla bu alandaki çalışma konularına da yansımıştır.
İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM VE ÖGELERİ
Günümüzde yönetim dünyasının geldiği noktada artık, işletmelerin dış
müşterileri olarak kabul edilen müşterilerin yanısıra, iç müşteriler olan
işgörenlerle de ilişkilerinin koordineli bir biçimde yönetilme zorunlulu‐
ğu bulunmaktadır. Bir hizmet işletmesi olan turizm işletmelerinde, ba‐
şarı sunulan hizmete bağlı olduğundan bu başarının sağlanmasında
işgörenlere büyük görev düşmektedir. Bu nedenle, bu işletmelerdeki
işgörenlerden diğer işletmelerdeki işgörenlere göre daha fazla görev ve
sorumluluk düşmektedir. İşgörenlerin yaptıkları rol gerekleri dışında
yapacakları görevler çalışma arkadaşlarına, yöneticilere katkıda bu‐
lunmanın dışında; örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesini, verimliliğin
ve performansın artmasını sağlayacaktır (Wright ve Sablynski 2008:
397). Tüm bu olumlu katkılardan yararlanabilmek için işgörenlerin de
birtakım beklentilerinin örgüt tarafından karşılanması gereklidir. Tu‐
rizm işletmelerinde özellikle otel işletmelerinde işler büyük ölçüde in‐
sanları sömüren, maaşın az ve nezaketin sınırlı olduğu düşünülen işler
olarak kabul edilirler (Baum 2007: 1384). Zor bir çalışma ortamının ol‐
duğu turizm işletmelerinde işgören‐örgüt ilişkilerinin her iki tarafın
beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi ve yönetilmesi tüm
tarafların tatmin olmasının en önemli koşullarından biridir. Aşağıda,
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insan odaklı yönetimi besleyen diğer bir ifadeyle örgütle iyi işgören
ilişkileri oluşturmada etkili olan önemli unsurlara yer verilmektedir.
Örgütsel Stres
Örgütsel stres örgüt üyelerinde fiziksel, psikolojik ve davranışsal sap‐
malara neden olan dış şartlara karşı bir uyum tepkisidir (Aktaş ve
Aktaş 1992: 154). Turizm işletmelerinde işgörenlerde strese neden olan
faktörler arasında; merkeziyetçilik, terfi için fırsat azlığı, bürokratik en‐
geller, adil olmayan performans değerlendirmeleri, ücret eşitsizlikleri
ve yetersizlikleri, çalışma koşulları, izin vb. konulardaki politikalar sayı‐
labilir (Aydın 2004: 7). Özellikle müşterilerle işgörenler arasında etkile‐
şimin üst düzeyde olması konaklama işletmelerinde iş ortamının stres
nedeni olmasının temel nedenleri arasında olmasına yol açmaktadır
(Kavanaugh ve Ninemeier 2001: 157). Örgütsel stresin işgörenlerde ya‐
rattığı etkileri hem bireysel hem de örgütsel açıdan incelemek müm‐
kündür. Örgütsel açıdan işgören stresinin sonuçları arasında işe geç
gitme, işgören devir hızı, işe yabancılaşma, işe devamsızlık ve perfor‐
mansı olumsuz yönde etkilemesi sayılabilir (Sökmen 2005: 8). Örgütsel
stresin olumsuzluklarının giderilmesi yönünde örgütlerde yönetime
düşen sorumluluğun yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır.
İş Tatmini
Turizm işletmelerinde yöneticilerden işgörenlerin iş tatminlerinin sağ‐
lanması ve artırılması için gereken çabayı göstermeleri beklenmektedir.
Yöneticiler, işgörenlerin sadece ekonomik bir varlık olmadığını,
işgörenlerin sosyal yönü olan, ekonomik beklentilerinin dışında farklı
beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir örgütte çalıştıklarını
göz önünde bulundurmalıdırlar (Akıncı 2002: 2). İşgörenlerin iş tatmi‐
ninin düşük olması sadece kişisel anlamda olumsuz sonuçlara neden
olmayacaktır (Rızaoğlu ve Ayyıldız 2008: 11). İş tatminsizliği, işgörenin
işgücü verimliliğinin olumsuz etkilenmesine, işe bağlılığının azalması‐
na ve isteğe bağlı işgücü devir hızının artmasına neden olmaktadır (A‐
kıncı 2002: 3). Bu durumda örgütün proaktif bir yaklaşımda bulunması
gerekmektedir.
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Öğrenen Organizasyonlar
Organizasyonların çalışanlarını iş ortağı, iş arkadaşı veya meslektaş
olarak tanımlamalarının önemini fark etmeleri, örgüt‐ işgören ilişkisine
yeni bir boyut getirmiştir. Senge ve arkadaşları (1994), takım olarak öğ‐
renmenin ve ortak zekânın değerinin artırılması için insanlar arasındaki
organizasyonel sınırların azaltılması yollarını tartışmışlardır. Açık ileti‐
şim ve örgüt‐ işgören ilişkileri, öğrenmenin organizasyonun ortak faali‐
yeti olarak gerçekleşmesini ve sürdürülmesini sağlayacaktır (Barker ve
Camarata 1998: 445‐451). İş tatminsizliğini ve örgütsel stresi ortadan
kaldırmada öğrenen organizasyon yönteminden yararlanılabilir.
Örgütsel İletişim
Örgütlerin temel amacı olan sürekliliğin, çalışanların örgütle ve birbirle‐
riyle olan uyumu sayesinde gerçekleştirilebilecek bir hedef olduğu ka‐
bul edilmektedir. Çalışanların örgütün amaçları odağında birleşmeleri
ve bu yönde çaba sarf etmeleri, genellikle birbirine benzer ya da yakın
olan değerleri benimsemeleri sayesinde daha kolay olmaktadır (Örücü
vd. 2003: 4). Ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen birey‐
ler, gruplar, topluluklar ve örgütler için iletişim hayati bir öneme sahip‐
tir. Örgütteki bireyler ve gruplar arasında olması gereken uygun etkile‐
şimi sağlayan öge ise örgütsel iletişimdir (Vural 2003).
Çevresel şartların organizasyonlar üzerindeki etkileri, organizasyon‐
ların neden öğrenmelerini artırmaları gerektiğini göstermektedir. Şekil
1’de bu durum ifade edilirken iletişim, önkoşullar, göstergeler, disiplin‐
ler ve çevre arasındaki sınırlar, durum şartlarına bağlı olarak oluştuğu
ve devam ettiği için kesik çizgilerle gösterilmiştir.
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Şekil 1. Öğrenen Organizasyon Oluşumunda ve Sürekliliğinde İletişimin Rolü

İletişim ve
*Güven,
*Sorumluluk ve
*Organizasyon desteğinin algılanmasının
Önkoşulu

Çevre

İletişim ve
*Organizasyonpersonel ilişkisi,
*Personele değer
verilmesi,
*Personel güçlendirme,
*Personel sahipliği ve
yetki devrinin
Göstergeleri

Rasyonel Seçim Teorisi

basit/tahmin edilebilir

İlişki

karmaşık/değişim

İletişim ve
*Sistem düşüncesi,
*Personel önceliği,
*Zihinsel modeller,
*Vizyon paylaşımının
oluşturulması,
*Takım halinde öğrenme
Senge’nin Beş Disiplini

Öğrenen Organizasyon

basit/tahmin edilebilir

Sosyal Değişim Teorisi

karmaşık/değişim

Kaynak: Barker ve Camarata (1998: 445).

Yetkilendirme (Güçlendirme)
Örgütsel stresin nedenlerinden olan merkeziyetçilik unsurunun ortadan
kaldırılmasında yetkilendirme olarak da ifade edilen personeli güçlen‐
dirme yöntemi yararlı sonuçlar ortaya koyabilir. Örgüt faaliyetlerinde
çalışanların yetkilendirilmesi ihtiyacı bunun dışında şu nedenlerle kul‐
lanılabilir: Müşteri taleplerine hassaslık, küresel rekabet, hızlı ve esnek
yapı oluşturma, yatay yapılanma, iletişim, işbirliği ve kurumsal güve‐
nin artırılması (Coleman 1996: 30). Darling (1996) yetkilendirme sürecini
değerlendirirken; açık iletişim kanallarının oluşturulması gerektiğini,
organizasyonun tümünde çevredeki değişimler dikkate alınarak yöne‐
timin kararları vermesi gerektiğini ve örgüt çalışanlarının doğrudan
iletişim kurmaları için mevcut tüm engellerin ortadan kaldırılması ve
çalışanların bu konuda yöneticiler tarafından desteklenmesi gerektiğini
belirterek, yetkilendirmede örgüt‐ çalışan iletişiminin önemini vurgu‐
lamaktadır.
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Katılımlı Yönetim
İşgören‐örgüt ilişkilerinde her iki tarafa katkıda bulunabilecek bir diğer
yönetim aracı da katılımlı yönetimdir. Çalışanlar kendilerini ilgilendi‐
ren her kararın görüşülmesine ve sonuçlandırılmasına aktif olarak katı‐
lıp, düşüncelerini ifade etmek ve fikirlerinin sorulmasını arzu ederler
(Eren 2001: 438). Çalışanlar sadece maddi ihtiyaçlarını karşılayarak tat‐
min olmamaktadır. Başarma, başka insanlar tarafından beğenilme, tak‐
dir edilme ve toplumda önemsenen bir konumda olma ihtiyacı tam ka‐
tılımın oluşma ve gelişmesindeki önemli etkenlerdendir (Tayfun ve
Kösem 2005: 114). Bu bağlamda, işgörenlerin yönetime katılımının sağ‐
lanması bu ihtiyaçlarının da giderilmesi anlamına gelecektir.
Örgütsel Bağlılık
Klasik yönetim teorilerinde işgörenlerin iş yerlerinde birbirinden farklı
amaçlarının olduğu konusuna dikkat çekilmektedir. Bu dönem araştır‐
macıları bu özel amaçların işletmelerin örgüt amaçlarıyla nasıl çatıştığı
üzerinde durmalarına rağmen, bu örgütlerde de bu amaçların olumlu
bazı etkilerinin olduğu görülmüştür. Bu etkilerden en önemlisi de “eks‐
tra rol davranışı” dır (Katz ve Kahn 1977). İşgörenlerin ekstra rol dav‐
ranışında örgüte katkıda bulunmaları söz konusudur. Bu katkılardan
biri de işgörenin güçlü örgütsel bağlılık duymasıyla olabilir. Çalışanla‐
rın çalıştıkları örgüte bağlılığını yansıtan psikolojik bir durumu ifade
eden örgütsel bağlılık konusu da son yıllarda oldukça önem kazanmış‐
tır. İnsan faktörünün örgütsel bağlılığını sağlamak hizmet işletmelerin‐
de başarının yakalanmasında kilit rol oynayan faktörlerden biridir. Ör‐
gütsel bağlılığı yüksek olan işgörenlerin müşterilere daha kaliteli hiz‐
met sunmaya başlamaları ve müşterilerin bu hizmet sunumundan örgü‐
te duydukları sadakat oranında bir artış sağlanabileceği ifade edilmek‐
tedir (Reicheld 1993: 65). Örgütsel bağlılık, işgörenlerin örgütsel amaç
ve hedefleri gönülden kabul etmelerini, bu amaç ve hedeflere ulaşabil‐
mek için çok çalışmaları ve örgütün sürekli bir üyesi olarak kalmayı
istemeleri (Hunt ve Morgan 1994: 1568) biçiminde ifade edilebilir.
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Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Örgütsel vatandaşlık davranışı, işgörenin örgüte karşı yükümlülük hissi
sonucunda görevinin dışında katkıda bulunma eğilimini ifade eder
(Organ 1988). Bu davranışlar işgörenin rol sorumluluğu içerisinde resmi
olarak belirtilmeyen, isteğe bağlı olarak yerine getirilen davranışlardır
(Bacharach vd. 2007: 256). Örgütsel vatandaşlık davranışı, özellikle
müşteri‐ işgören etkileşimin yoğun olduğu hizmet işletmelerinde örgü‐
tü müşterilere karşı temsil etmesi yönünden önemlidir (Borman ve
Motowidlo 1993: 90). Hizmet işletmelerinde işgörenlerin belirlenmiş rol
gereklerinin dışında müşterilere hizmet sunumları esnasında isteğe
bağlı olarak davranışları hizmete yönelik örgütsel vatandaşlık davranışı
olarak ifade edilir (Bettencourt vd. 2001). Hizmete yönelik örgütsel vatan‐
daşlık davranışında sadakat, işgörenlerin örgütün sadece ürünleri ve hiz‐
metlerini değil, örgütün imajını da örgüt dışında savunmasıdır. Hizmete
yönelik örgütsel vatandaşlık davranışında katılım, işgörenlerin örgüt ve ça‐
lışma arkadaşlarının daha iyi olması için kendi hizmet veriminin geliş‐
mesi için özellikle iletişim alanında bireysel girişimde bulunmasıdır.
Hizmete yönelik örgütsel vatandaşlık davranışının bu boyutu, müşteri‐
lerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için örgüt yeteneğinin temelini
oluşturur.
Hizmete yönelik örgütsel vatandaşlık davranışında hizmet verimi,
işgörenlerin müşteriler için hizmet verimini ifade eden faaliyetlerde
vicdani şekilde davranışta bulunmasıdır. Örgütsel vatandaşlık davranı‐
şı tüm işletmelerin performanslarında önemli olmasına rağmen, hizmet
işletmelerinde işgörenlerin isteğe bağlı davranışlarda bulunması bu
işletmelerde müşteri‐ işgören etkileşiminin yoğunluğu sebebiyle daha
çok önem taşımaktadır (Sun vd. 2007: 561). Bu bağlamda, turizm işlet‐
melerinde işgörenlerin örgüte bu gibi katkılarda bulunmaları müşteri
memnuniyetini sağlamada büyük öneme sahiptir.
İLGİLİ LİTERATÜR
Turizm işletmelerinde işgörenlerin örgüte katkılarını artırabilmek için
uygulanan değişik yöntemler vardır. Ayrıca, işgörenlerin çalışma şevk
ve isteklerini azaltan faktörlerin belirlenmesi de en az bu yöntemler
kadar önemlidir. Bu faktörler arasında örgütsel stres konusu yer almak‐
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tadır. Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletme‐
lerinde çalışan işgörenlerin örgütsel stres nedenlerini belirlemeye yöne‐
lik olarak yapılan bir araştırmada; işgörenlerin yetersiz maaş ve ücret‐
ler, aşırı iş yükü, çalışma saatlerindeki belirsizlik, işlerin kısa sürede
bitirilme baskısı, ışıklandırma yetersizliği, iş arkadaşları ve yöneticiler
tarafından cinsel tacize uğrama gibi nedenlerle stres yaşadıkları sap‐
tanmıştır (Aydın 2004: 14).
Otel işletmelerinde yöneticilerin örgütsel stres kaynaklarının araştırıl‐
dığı bir başka araştırmada ise yöneticiler için strese neden olan konular
şöyle belirlenmiştir: Yöneticilerden farklı kişilerin farklı beklentiler i‐
çinde olması, çalışma saatlerinin uzunluğu, müşterilerin haksız taleple‐
ri, işyerinde dedikodu yapılması, önemli kararlar verme zorunluluğu,
üstlerle anlaşmazlık, yöneticilerin teşvik etmemesi, iş ortamındaki hu‐
zursuzluk, çalışma ortamının gürültülü olması, çalışmaların karşılığını
alamamak ve moral bozukluğu gibi (Sökmen 2005: 21).
İşgörenlerin iş tatminlerini etkileyen unsurlar da en az örgütsel stres
faktörleri kadar işgörenlerin çalışma isteklerini ve verimlerini etkileyen
bir konudur. Otel işletmelerinde örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki
etkilerini incelemek amacıyla Didim’deki dört ve beş yıldızlı otel işlet‐
melerinde yapılan bir araştırmada; örgüt boyutlarından kültürel güç ve
hizmet kalitesi ile müşteri değeri faktörlerinin iş tatmini üzerinde etkile‐
ri olduğu tespit edilmiştir (Rızaoğlu ve Ayyıldız 2008: 18). Örgüt kültü‐
rünün yanı sıra otel işletmelerinde işgören tatminini etkileyen faktörler
arasında; yeni bilgi öğrenme imkânı, iş güvencesi, fiziki çalışma ortamı,
takdir edilme, yönetici adaleti, iş yükü, rol belirginliği, kararlara katılım
gibi otel yönetimi uygulamalarının da bulunduğu yapılan araştırmalar‐
la ortaya konmuştur (Kuşluvan ve Kuşluvan 2005: 185; Tarlan ve Tü‐
tüncü 2001: 8).
Örgüt kültürünün güçlü veya zayıf olması ile iş tatmini arasında an‐
lamlı bir ilişki olduğu genel kabul gören bir anlayıştır. Örgüt kültürü‐
nün güçlü veya zayıf olmasını kişilerarası ilişkiler, örgütsel bilgi akışı,
kararlara katılım, yetki devri ve güçlendirme, işgörene verilen değer,
yönetim tarzı, terfi ve ödüllendirme gibi örgütsel yapının değişkenleri
belirler (Akıncı 2002: 5). İş tatmini ile ilişkili bulunan ve aynı zamanda
iş tatmini üzerinde olumlu yönde etkisi olan değişkenlerden biri de

Hatice Güçlü Nergiz - Gökhan Ayazlar

299

iletişim değişkenidir. İletişimin yokluğu, eksikliği ya da yetersizliği ör‐
gütsel ortamda belirsizliğe neden olmaktadır. Belirsizlik ise stres, iş
tatminsizliği, örgüte karşı güvensizlik, düşük seviyede örgütsel bağlılık,
verimlilikte düşüş, devamsızlık ve işten ayrılma eğilimlerinde artışa yol
açmaktadır (Yüksel 2005: 296).
Bandırmaʹdaki şehir otelinde yapılan benzer bir araştırmada da
işgören tatminini etkileyen faktörlerin en başında ödüllendirme unsu‐
runun geldiği görülmüştür. İkinci olarak, mesleki bağlılık ve üçüncü
olarak ailevi ilişkiler gelmektedir. Erdekʹteki otelde ise işgören tatmi‐
ninde etkili olan faktörler ailevi ilişkiler, fiziki koşullar, mesleki bağlılık
ve mesleki eğitim olmuştur (Örücü ve Esenkal 2005:163). Otel işletmele‐
rinde işgören tatmini, sektörün büyük oranda otomasyona uygun ol‐
maması ve müşterilerle işgörenlerin direkt etkileşimde bulunması ne‐
deniyle bu işletmelerde büyük önem taşımaktadır (İnce 2008: 59).
İzmir’de dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların iş tatmin
düzeylerinin araştırıldığı bir çalışmada işgörenlerin tatmin düzeyleri
yüksek bulunmuştur. Çalışmada, iş tatminini etkileyen değişkenler içe‐
risinde ücret en düşük değerde iken; en yüksek ortalamadaki değişken
ise işin yapısı olarak ortaya çıkmıştır (Toker 2007: 102).
Antalya Bölgesi’nde çalışan işgörenlerin iş tatminini etkileyen faktör‐
leri belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada psiko‐sosyal faktörlerin
en önemli faktör grubu olduğu saptanmıştır (Akıncı 2002).
Adana’da faaliyet gösteren beş ve dört yıldızlı otel işletmelerinde
işgörenlerin iş tatminini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla bir
araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda yapılan işin her zaman bi‐
reyi meşgul etmesi, bağımsız çalışma imkânı sağlaması ve ara sıra deği‐
şik şeyler yapabilme gibi iç faktörlerin ilgili konaklama işletmeleri çalı‐
şanları açısından en yüksek tatmin sağlayan faktörler olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. İş tatminsizliğine yol açan faktörlerin başında ise bir dış
faktör olan ücret çıkmıştır. İş tatminsizliği konusunda ücret faktörünü
ise diğer bir dış faktör olan terfi imkânı (ilerleme) takip etmiştir
(Yazıcıoğlu ve Sökmen 2007).
Hong Kong’da otel işletmelerinde yapılan bir araştırmada iyi eğitim
almış olan işgörenlerin diğer çalışanlara göre işlerinden daha az tatmin
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oldukları saptanmıştır. Bu işgörenlerin diğerlerine göre işletmede karşı‐
lanmayan beklentilerinin daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı ça‐
lışmada işletmelerde uygulanan otokratik yönetim nedeniyle
işgörenlerin işe katılımı ve karar alma sürecinde söz haklarının bulun‐
maması iş tatminsizliklerinin bir nedeni olarak açıklanmıştır. Otel iş‐
letmelerinde on yıldan uzun süreli çalışanların ödemelerden ve ücret‐
lerden diğer çalışanlara göre daha az tatmin oldukları saptanmıştır
(Lam vd. 2001).
Örgütün değerlendirme politikalarının işgörenler tarafından nasıl al‐
gılandığı da örgüt‐ işgören ilişkileri açısından önem taşır. Bu amaçla
Muğla yöresinde otel işletmelerinde çalışanların performans değerlen‐
dirilmelerine ilişkin düşüncelerinin araştırıldığı bir çalışma yapılmıştır.
İşletmelerde uygulanan performans değerleme çalışmalarının adil ol‐
duğu düşüncesine katılımın yüksek olmadığı, performans değerleme
çalışmaları yapılırken kişilerarası ilişkilerin dikkate alındığı, perfor‐
mans değerleme çalışmalarının yeterince verimli yapılmadığı ve sonuç‐
larının yanıltıcı olabileceği saptanmıştır (Gavcar vd. 2006: 40).
Ankara’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde ka‐
tılmalı yönetim uygulamalarıyla ilgili yapılan bir araştırma sonucunda;
katılmalı yönetimin otel işletmelerinin yapısına uygun olduğuna
işgörenler yöneticilere göre daha fazla inanmakta ve katılmalı yöneti‐
min uygulanabilmesi için işgörenlerin eğitilmesi gerektiğini düşünmek‐
tedirler. Ayrıca, işgörenler katılmalı yönetimin psikolojik bir aldatma
aracı olarak da kullanıldığına inanmakta olup; katılmalı yönetimin iş
yerinde verimi arttıracağı, işgörenlerin etkililiğini olumlu yönde etkile‐
yeceği, işyerinde çatışmaları azaltacağı, ast‐üst arasındaki iletişimi dü‐
zenleyeceği konularında yönetici olanlara oranla daha olumlu düşün‐
dükleri tespit edilmiştir (Tayfun ve Kösem 2005).
Antalya’nın Belek bölgesinde beş yıldızlı otel işletmelerinde yapılan
bir araştırmada işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek
amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda işgörenlerin
örgütsel bağlılık düzeyleri yüksek bulunmuştur (Tayfun ve Palavar
2008). Yalçın ve İplik (2007), çalışanların örgüte bağlılıklarını etkileyen
faktörleri kişilerin geçmişteki iş yaşantıları, durumsal, örgütsel‐görevsel
ve kişisel‐demografik faktörler olarak sıralamışlardır.
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İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı o‐
tel işletmelerinde çalışan bayan işgörenlerin sorunlarını belirlemek a‐
macıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda sorunların özel‐
likle iş yükü ve çalışma sürelerinin fazlalığı, sorumluluk verilmesine
karşın yetkinin azlığı, sendikal hakkın fazla yaygın olmaması, hizmet içi
eğitim olanaklarının yetersizlikleri, iş güvencesi, ücret, rotasyon uygu‐
lanma imkânı yetersizlikleri, taciz olayları üzerinde yoğunlaştığı sap‐
tanmıştır. Yine bayan işgörenlerin üzerinde durdukları sorunlar arasın‐
da; özel günlerde (yılbaşı, bayram vb) çalışma, tatilin az olması gibi
hususlar da yer almaktadır (Pelit vd. 2004).
Konuyla ilgili gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında turizm işletmele‐
rinde yapılan araştırmalar göstermektedir ki; örgüt‐ işgören ilişkilerinin
birbirinden farklı pek çok yönü bulunmaktadır. Bu nedenle, örgüt‐
işgören ilişkilerini tek bir yöntemle istenen seviyeye getirmek mümkün
değildir. Konunun bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, gerekli plan‐
lamaların yapılması ve geribildirimlerinde alınarak çalışmalarda bulu‐
nulması gerekmektedir.
SONUÇ
Emek yoğun özelliğe sahip olan turizm işletmelerinde müşteri memnu‐
niyetini sağlamada insan faktörünün önemi göz ardı edilemez. Turizm
işletmelerinde işgörenlerin işletmeyi temsil ettiği dikkate alındığında bu
önem daha da artmaktadır. Bu bağlamda, turizm işletmelerinde insan
faktörüne gereken değerin verilmesi için işletmelerin işgören ihtiyacının
belirlenmesi aşamasından itibaren gerekli planlamanın yapılarak, karar
ve uygulamaların bu yönde alınması gerekmektedir. Özellikle işgörenlerden
rol gerekleri dışında katkılarda bulunabilmeleri için iş tatminlerini ve
motivasyonlarını artıracak önlemler üzerinde durulmalıdır.
Turizm işletmelerindeki işlerin özelliklerine bağlı olarak, örgüt‐
işgören ilişkilerinin düzenlenmesinde alınabilecek önlemler de farklı‐
laşmaktadır. Özellikle, takım çalışmasını ve rutin görevler dışında faali‐
yette bulunmayı gerektiren işlerde öğrenen organizasyonlardan yarar‐
lanılabilir. Turizm işletmelerinde öğrenen organizasyon anlayışının
uygulanması ile bilgiye rahatlıkla ulaşabilen ve ulaştığı bilgiyi kolayca
kullanabilen işgörenlerin (kalifiye olma özelliği) verimliliği artarken,
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eğitilmiş işgücü ile oluşturulan örgüt yapısının olumlu özellikleri
işgörenleri işe daha bağlı kılarak turizm işletmelerinde yaşanan en ö‐
nemli sorun olan işgören devir ve devamsızlık oranını azaltacaktır. Ay‐
rıca, işgören ve müşteri tatmininin sağlanması ile işletmenin pazar payı
da artabilecektir (Akoğlan Kozak ve Güçlü 2003).
Turizm işletmelerinde, çoğunlukla sezonluk istihdam sunulması, ge‐
çici personel istihdamının fazla olması ve işgören devir oranının yük‐
sekliği nedeniyle, işgörenlerin örgütsel bağlılıklarını ve örgütsel vatan‐
daşlık davranışlarını artırmak önem taşımaktadır. Bu amaçla örgüt içe‐
risinde açık iletişimin oluşturularak personeli yetkilendirmeden ve katı‐
lımlı yönetim yöntemlerinden yararlanılabilir. Ancak, tek başına bu
yöntemlerden bir yarar beklemek çok anlamlı olmaz. Burada dikkate
alınması gereken bir konu da işgörenle çalıştığı örgüt arasında bir u‐
yumun varlığıdır. Çalışan‐örgüt uyumu değer birliği, amaç birliği, çalı‐
şanın ihtiyaçları ve tercihlerinin iş ortamında sağlanması, kişisel özellik‐
ler ve organizasyon kültürü arasında uyumunun sağlanmasıyla oluştu‐
rulabilir (Tepeci 2001: 21).
Bir hizmet sektörü ve emek yoğun özelliğe sahip olan turizm işletmele‐
rinde insan bu işletmelerin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle,
örgüt‐ işgören ilişkilerini olumlu yönde geliştirmede yapıcı önlemler
almak sadece işgören tatmini açısından değil, aynı zamanda müşteri
tatmini açısından da oldukça önemlidir. Çünkü turizm işletmelerinde
müşteri tatminini sağlamada en önemli görev kuşkusuz işgörenlere
düşmektedir. Bunu başarmaksa örgütün işgörenlerine gereken değeri
vermesiyle sağlanabilecektir. Bu çalışmada, turizm işletmelerinde ör‐
güt‐ işgören ilişkileri tarihsel bir süreçten başlanarak ele alınmış,
işgörenlerin örgüte daha fazla değer kazandırabilmeleri için alınabile‐
cek önlemler üzerinde durulmuştur. Çalışmada konunun kavramsal
boyutta ele alınmış olması bir sınırlılık olarak dikkate alınmalıdır.
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Kongre ve Ziyaretçi Büroları’nın Destinasyon
Pazarlaması Kapsamında Değerlendirilmesi:
İstanbul Örneği
A Research on Convention and Visitors Bureaus as a Destination Marketing Tool:
A Case on Istanbul Convention and Visitors Bureau

Gökçe ÖZDEMİR 1

ÖZ
Bu çalışma; Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti
olarak seçilen İstanbul kentinin destinasyon bazında pazarlama faaliyetlerini yürüten İstanbul Kongre
ve Ziyaretçi Bürosu’nun çalışmalarını bir örnek olay incelemesi kapsamında değerlendirerek bilgi paylaşımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında; literatür ve internet taramasının ardından, nitel bir araştırma çerçevesinde İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun destinasyon pazarlama faaliyetleri veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma, Türkiye’deki mevcut veya kurulması planlanan kongre ve ziyaretçi bürolarının yönetimine ve destinasyon pazarlama faaliyetlerine ışık tutması açısından geliştirilen öneriler ile son bulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Destinasyon Pazarlaması, Destinasyon Pazarlama Örgütleri, Kongre ve Ziyaretçi Büroları

ABSTRACT
This study is about convention and visitors bureau in general and İstanbul Convention and Visitors Bureau (ICVB) in particular. This study aims to evaluate the destination marketing activities of ICVB in
consideration with the destination Istanbul which is one of the most important destinations in Turkey
and also the 2010 European Capital of Culture as a case study. In the context of the study, examples
from Turkey and all around the world are mentioned with a general perspective. The data of the study
is collected by the semi-structured interviews that are made with the authorities of the bureau. Additionally, prior to the qualitative research about the performance of İstanbul Convention and Visitors Bureau, there is a general literature review of convention and visitors bureaus. Finally suggestions are
made about the management and destination marketing issues of the bureau to enlighten the existing
and potential bureaus.
Key words: destination marketing, destination marketing associations, onvention and visitors bureaus.
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GİRİŞ
Son yıllardaki global değişim ve gelişmeler, turizm pazarlamasında
ağırlıklı olarak destinasyon pazarlaması konusunda yoğunlaşılmasını
beraberinde getirmiştir. Farklılaşarak ve böylece rekabet edilebilirlikle‐
rini güçlendirerek uluslararası turistlerin dikkatini çekmeye çalışan des‐
tinasyonlar, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirecek örgütlenmelere
ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaç, destinasyon pazarlama örgütlerinin
de destinasyon türü temelinde (ulusal turizm örgütleri, bölgesel turizm
örgütleri) uzmanlaşmalarını gerektirmiştir. Destinasyonlar arasında,
uluslararası kongreleri ağırlamak üzere artan kıyasıya rekabet, kongre
ve toplantı turizmine odaklı destinasyon pazarlama örgütlerinin ku‐
rulması zorunluluğunu doğurmuştur. Kongre ve ziyaretçi büroları, di‐
ğer destinasyon pazarlama örgütleri ile aynı görev ve sorumluluklara
sahip olup, özellikle kent destinasyonlarında yoğunlaşmaktadır.
Çok kısa bir zaman öncesine kadar ülke bazında destinasyon pazar‐
lamasına ağırlık ve önem veren Türkiye Cumhuriyeti, son yıllarda nok‐
ta destinasyon pazarlaması üzerinde durmaktadır. Nitekim 2007 yılında
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stra‐
tejisi (2023) raporunda nokta (destinasyon; bölge, kent, belde) bazında
pazarlama faaliyetlerinin öneminden ve bu konuda izlenmesi gereken
süreçlerden bahsedilmektedir. Raporun “tanıtım ve pazarlama strateji‐
si” bölümü kapsamında ayrıntılı olarak ulusal veya kentsel destinasyon
pazarlamasında internetin kullanımının artması, markalaşma konusun‐
da daha ciddi ve planlı adımların atılması, imaj çalışmalarının yoğun‐
laştırılması ve bu süreçte pazar araştırmalarının önemi ve yeri üzerinde
durulmaktadır. 2023 yılı Türkiye Turizm Stratejisi raporunda özellikle
tanıtım ve pazarlama aşamalarının destinasyon bazında tek elden orga‐
nize edilmesi vurgulanmıştır. Bu konudaki vurgu, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın kent veya belde bazındaki destinasyon pazarlama örgüt‐
lerinin kurulmasının kaçınılmaz bir gelişim olduğunu kabul ettiğinin ve
desteklediğinin bir işareti olarak nitelendirilebilir. Bölge, belde ama
özellikle kent destinasyonları kapsamında turizm pazarlaması faaliyet‐
leri açısından örgütlenmelerin faydalarının farkına varılmıştır.
Destinasyon pazarlama örgütleri yüz yıldır var olmaktadır ve amaçla‐
rı bir yeri bir turizm destinasyon markası olarak konumlama ve tanıtma
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yolu ile satıcılar ile alıcıları, arz ile talebi ve üreticiler ile tüketicileri bir
araya getirmektir (Pollock 1995). Yerel veya bölgesel kongre ve ziyaretçi
büroları, ulusal olmayan bazda turizm pazarlama faaliyetlerinden so‐
rumlu örgütlerdir (Myers 1998). Kongre ve ziyaretçi büroları; genellikle
metropolde kentlere iş veya tatil amacı güden turistleri çekmek için ku‐
rulan ve paydaşları ile koordinasyon çabası içinde olan destinasyon pa‐
zarlama örgütleridir (Sheehan ve Ritchie 2005). Getz ve arkadaşlarına
(1998) göre kongre ve ziyaretçi bürolarına destinasyon yönetim örgütle‐
ri de denilebilmekle birlikte destinasyon pazarlama örgütleri olarak ad‐
landırılmaları daha uygundur. Böylesi bir değerlendirmenin temeli ola‐
rak kongre ve ziyaretçi bürolarının varlık sebebinin bir turist destinas‐
yonunun kimlik ve imajının pazarlanması olduğu ve büroların desti‐
nasyonu planlama ve yönetme kaynak ve becerisinden yoksun olmaları
şeklinde açıklanmaktadır. Bu çalışma kapsamında kongre ve ziyaretçi
bürolarına genel bir yaklaşım yapıldıktan sonra dünyadaki ve Türki‐
ye’deki uygulamalardan örnekler verilip, örnek olay çalışması nitel
araştırma desenlerinden biri olan mülakatlar kapsamında İstanbul Kongre
ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) değerlendirilmektedir. Aynı zamanda An‐
talya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Şen ve İzmir
Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ofis yetkilisi İlayda Yılmaz ile yapılan gö‐
rüşmeler sonucunda elde edilen bilgilere de çalışma içinde yer verilmiş‐
tir. ICVB tarafından hazırlanan raporlar aracılığı ile elde edilen bilgiler
de, ayrıca derlenerek çalışmaya aktarılmıştır.
KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROLARI İLE İLGİLİ
LİTERATÜR TARAMASI
Kongre ve ziyaretçi büroları genellikle belirli bir şehri, daha büyük bir
metropol alanı, birkaç şehir grubunu veya bölgesel bir destinasyonu
temsil etmektedir (Weber ve Cho 2002). Amerika’da 1970’lerde kongre
bürolarının görev ve sorumlulukları genişlemiş, kongreleri şehre veya
bölgeye çekmenin yanı sıra bölge veya kent turizminin genel pazarlaması
da görevleri arasına eklenerek (Myers 1998) kongre ve ziyaretçi büroları
bugünkü halini almıştır. Kongre ve ziyaretçi büroları, iş ve tatil seyahatleri
düzeyinde yönetilen bir çeşit destinasyon pazarlama örgütüdür. Birçok
büro destinasyon planlaması ve ürün gelişimine dahil olmamakla birlikte,
bazı bürolar turizmin arz kısmında da söz sahibidir (Getz vd. 1998).
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Gartrell (1994)’e göre kongre ve ziyaretçi bürolarının öncelikli amaçları;
toplumun ekonomik düzenini geliştirmek ve mevcut ekonomik faaliyetleri
arttırmayı mümkün kılabilmek için “kongrelere ve diğer iş gruplarını
teşvik etmek ve hizmet vermek; ayrıca turist kalışlarına sebep olan
destinasyon tanıtım faaliyetlerinde yer almaktır”.
So ve Morrison’a göre (2003) pazarlama stratejilerini planlamak, desti‐
nasyon imajını geliştirmek, reklam ve tanıtım çalışmalarını tasarlamak,
kent kapsamında turizm programlarını organize etmek ve faaliyetlerinin
etkinliğini değerlendirmek de kongre ve ziyaretçi bürolarının sorumlu‐
lukları arasındadır (Getz vd. 1998). Kongre ve ziyaretçi büroları rakip‐
lerinden farklılaşabilmek için güçlü bir destinasyon markası yaratma
gerekliliğinin farkına varmış (Mintel 2005) ve öneminin bilincinde belirli
oranda markalaşma çabaları içinde bulunmaktadırlar. Destinasyon
pazarlama örgütlerinin bu gücü ve uzmanlığı, üyeler için onu mükem‐
mel bir pazarlama aracı kılmaktadır (Blain 2001). Kongre ve ziyaretçi
büroları, sorumlu oldukları destinasyonlar için logolar ve sloganlar
geliştirerek markalaşma yönünde çalışmalarda bulunurlar. Kentin logo
ve sloganı; hem destinasyonla hem de hizmet sağlayıcıları ile ilgili web
siteleri dahil olmak üzere, broşür ve kataloglarda yer alarak destinas‐
yonun varlığını temsil eder. Genel bir tanımla, kongre ve ziyaretçi büro‐
ları destinasyon pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak
kongre ve toplantı turizmi kapsamında uluslararası pazardaki konumunu
güçlendirerek destinasyonun tanınırlığını ve imajının sürekliliğini sağ‐
lamak amacında olan destinasyon pazarlama örgütleridir.
Kongre ve ziyaretçi büroları; bir şehri, bölgeyi tanıtmak ve pazarlamak
amacında bireysel firmaların kollektif çalışmaları ile şekillendiği için
kollektif bir hareket şeklidir (Myers 1998). Bir örgütün çalışanlar, müş‐
teriler, tedarikçiler, devlet yetkilileri ve toplum üyeleri gibi farklı grup
ve bireyler arası ilişkilerle şekillendiğini savunulmaktadır (Sautter ve
Leisen 1999). Sheehan ve Ritchie’ye göre (2005) sözü geçen paydaşlar; “bir
kuruluşun amaçlarına ulaşması üzerinde etkisi olan veya kuruluşun faali‐
yetlerinden bizzat etkilenen herhangi bir birey veya gruptur” (Ritchie ve
Crouch 2003). Destinasyon pazarlama örgütlerinin paydaşları ise
genelde tur operatörleri, yerel işletmeler, devlet kurumları ve turizmi
destekleyen diğer şirketlerdir. Örneğin oteller, müzeler, mağazalar, res‐
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toranlar, valilikler, belediyeler, ulaşım şirketleri, seyahat acentaları, teş‐
vik seyahati planlamacıları ve havayolları destinasyon pazarlama
örgütlerinin üyeleridir. Destinasyon pazarlama örgütleri kaynaklarını,
bölgeyi veya şehri hedef pazarlara paydaşları adına pazarlama yönünde
kullanır (Blain 2001). Söz konusu paydaşlara ek olarak kongre ve ziya‐
retçi bürolarının üyeleri arasında kongre merkezleri de bulunmaktadır.
Şüphesiz kent bazında düzenlenen büyük kongreleri çekmek ve onlara
hizmet vermek birçok kongre ve ziyaretçi bürosunun amacıdır (Weber
2001). Yapılan araştırmalarda ise kongre ve ziyaretçi bürolarının tanıtım
ve reklam faaliyetleri kapsamındaki en önemli paydaşının konaklama
işletmeleri olduğu saptanmıştır (Sheehan ve Ritchie 2005). Paydaşların
pazarlama plan ve programları çerçevesinde kongre ve ziyaretçi bürol‐
arını desteklemesi önemlidir. Pazarlama faaliyetleri kapsamında fikir ve
görüş paylaşımında bulunulması, örgütün düzenlediği etkinliklerin
hem finansmanı hem de organizasyonunda yer almaları, örgütlerin
belirlediği logo ve sloganın üyeler tarafından benimsenmesi ve doküman‐
larında kullanmaları gibi konularda, paydaşların destek vermeleri
beklenir (Özdemir 2008).
Turizm paydaşlarının kongre ve ziyaretçi bürosu ile işbirliği içinde ve
destekleyici olmaları tüm paydaşlarının faydasına olacak şekilde uzun
dönemde turizmin gelişimini de beraberinde getirir (Ritchie ve Crouch
2003). Kongre ve ziyaretçi büroları finansal kaynak sağladıkları, yar‐
dımcı desteklerde bulundukları, turizm üstyapısını oluşturdukları ve
turizm ürününü sağladıkları, pazarlama programlarında yer aldıkları
veya destekledikleri, hükümet kararlarını etkileyebildikleri gibi çeşitli
nedenlerle paydaşlarını önemli görmektedirler (Sheehan ve Ritchie
2005). Destinasyon pazarlaması faaliyetleri açısından kongre ve ziyaret‐
çi bürolarının paydaşları ile sürekli iletişim halinde olması ve işbirliği
içinde hareket etmesi, faaliyetlerin başarısı ve sürekliliği açısından da
önem taşır. Kongre ve ziyaretçi bürolarının üyelik ücretleri sayesinde
gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri konusunda üyelerini sürekli bil‐
gilendirmesi, üyelerin büroya olan güvenini arttırarak, üyeliklerin sü‐
rekliliğini sağlayabileceği gibi işbirliği açısından da uygun bir iletişim
ortamı sağlar. Nitekim Sheehan ve Ritchie (2005) de çalışmalarında des‐
tinasyon planlaması ve yönetimi ile ilgili konularda ortak karar alma
süreçlerini hayata geçirme ve büroların kilit paydaşlarını aldıkları ka‐
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rarlara dahil etmenin gerekliliği üzerinde durmaktadır. Aynı çalışmada
başarısız örneklerin sebeplerinin paydaşlar ile zayıf iletişim, sadece bir
veya birkaç paydaşın ihtiyacının karşılanması ve bazı paydaşların karar
alma süreci dışında tutulmaları olarak ifade edilir.
Kongre ve ziyaretçi bürolarının örgütsel yapısı destinasyonun karak‐
terine, ürünün kalitesine ve finansal düzeylerine bağlı olarak çeşitlilik
gösterir. Kongre ve ziyaretçi büroları, coğrafik kapsama alanından ba‐
ğımsız olarak kamu ya da özel ve kar amacı güden ya da gütmeyen ör‐
gütlerdir (Morrison vd. 1998). Kamu tarafından yürütülen bürolar yerel
yapının entegre bir parçasıdır ve belirli bir coğrafik alanda tüm turizm
tedarikçilerini temsil etme yetkisine sahiptirler. Aksine özel olarak yü‐
rütülen bürolar ise üye bazlıdır. IACVB (Uluslararası Destinasyon Pa‐
zarlama Örgütleri Kuruluşu) 2007 Destinasyon Pazarlama Örgütleri
Örgütsel ve Finansal Profil Raporu’na göre, kongre ve ziyaretçi bürola‐
rının birçoğu %56 oranında bağımsız ve kar amacı gütmeyen örgütler‐
dir. Kongre ve ziyaretçi bürolarının faaliyetleri hem kamu hem de özel
kaynaklar tarafından finanse edebilmektedir. Bu rapora göre kongre
bürolarının % 52’si üye bazlıdır. Destinasyon Pazarlama Örgütleri’nin
% 86’sını otel doluluk veya oda vergilerinden aracılığıyla elde edilen
kamu fonları oluşturmaktadır. Aynı rapora göre özel fonların en önemli
kaynağından birini % 49’luk bir oranla üyelik ücretleri meydana getirir.
Sponsorluk, üyeler arası ortak ticari faaliyetler ve bazı zamanlarda top‐
lantı yeri üyelerine sağlanan işten elde edilen komisyonlar da ek finan‐
sal kaynakları meydana getirmektedir (Weber ve Cho 2002). Kongre ve
ziyaretçi bürolarının gelirleri arasında genel vergi fonları ile üyelik üc‐
retlerinin yanı sıra bağışlar, kitap veya dergi yayın satışı ve çeşitli fon
arttırma faaliyetleri yer alır (Myers 1998).
Tüm kongre ve ziyaretçi büroları üye bazlı değildir. Bazıları devlet
fonuyla yürütülmektedir. Devlet fonu ile yürütülen bürolar ile üye bazlı
bürolar farklı fon desteği almaları dışında yönetim açısından benzerdir
(Blain 2001). Dünya Turizm Örgütü’nün 2004 yılında yaptığı araştırma‐
ya göre; neredeyse tüm örgütler destinasyon yönetim ve pazarlamasın‐
da kamu sektörünün devam eden önemli rolünü desteklemişlerdir. An‐
cak yine aynı araştırma sonuçlarına göre destinasyonları organize et‐
mek ve tanıtmanın en iyi yolunun kamu‐özel ortaklığı olduğu belirlen‐
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miştir. Kongre ve ziyaretçi büroları ile ilgili bir başka tartışma konusu
ise kongre ve ziyaretçi bürolarının destinasyon gelişim faaliyetlerinde
yer almasının gerekli olup olmadığıdır (Getz vd. 1998, WTO 2004).
Dünya Turizm Örgütü’nün 2004 yılında yaptığı araştırma pazarlama
örgütlerinin ziyaretçi merkezi için işaret levhaları gibi fiziksel kaynakla‐
rın gelişimi, insan kaynakları gelişimi ve mesleki eğitim ile turizmi fi‐
nanse etmek ve/veya tavsiyelerde bulunmak yönünde ürün gelişim faa‐
liyetlerine de katıldıklarını tespit etmiştir.
Bir kongre ve ziyaretçi bürosu bir destinasyonun satışını genel an‐
lamda yöneten örgüttür. Bir destinasyonun turizm ürünlerinin ve hiz‐
metlerinin satışı ise, söz konusu ürün ve hizmeti sağlayan bağımsız iş‐
letmeler tarafından bireysel olarak pazarlanır. Bürolar zaman zaman
turizm işletmeleri ile ortak pazarlama faaliyetleri yürütmektedirler, bu
faaliyetler ticari fuarlar, sergi ve etkinlikler, toplantı ve teşvik seyahati
planlamacıları ile seyahat yazarları için tanıtım gezileri düzenlenmesi,
telefon çağrı merkezleri ile turist bilgi stantlarını içermektedir (Presenza
vd. 2004). Destinasyon pazarlaması, bir kongre ve ziyaretçi bürosunun
en büyük harcama kalemini meydana getirir. Nitekim pazarlama kav‐
ramı satış veya reklam terimlerinin ötesinde bir anlam ifade etmektedir.
Bu açıdan kongre ve ziyaretçi büroları bir pazarlama planı geliştirdikten
sonra kişisel satış, doğrudan satış, reklam, satış promosyonu, tanıtım ve
halkla ilişkiler gibi farklı pazarlama araçları kullanabilir (Presenza vd.
2004). Bazı destinasyonların kongre ve ziyaretçi büroları büyük kongre‐
lerin kendi destinasyonlarında gerçekleştirilmelerini sağlamak için
kongrenin maliyetini subvanse etmekte ya da ücretsiz veya düşük üc‐
retle hizmet veya yardım teklif etmektedirler (Weber ve Cho 2002).
Kongre ve ziyaretçi bürolarının geleneksel pazarlama faaliyetleri tele‐
vizyon ve radyo reklamları ile poster kampanyalarıdır. Ticari fuarlar ile
büyük seyahat ve turizm fuarları da kongre ve ziyaretçi bürolarının po‐
tansiyel ziyaretçiler ile iletişim kurmak için faydalandığı etkinliklerdir.
Destinasyonla ilgili halkla ilişkiler ve tanıtım kapsamındaki makaleler
ve hikayeler ise daha çok farkındalık yaratmak için kullanılan araçlar‐
dandır (Buhalis 2000). Çeşitli etkinliklerin yaratılması veya büro olarak
etkinliklere sahip çıkılması da pazarlama faaliyetleri açısından önem
taşır. Nitekim etkinlikler, turizm potansiyeline bağlı olarak tanımlana‐
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rak, temel çekicilikleri oluşturacağı gibi imaj yükseltici fonksiyonlara da
sahip olabilir. Pek az kongre ve ziyaretçi bürosu etkinlik yaratıp, bu et‐
kinlikleri yürütürken, pek çoğu etkinliklerle ilgili teklif verme, etkinli‐
ğin gerçekleştirilmesi ile ilgili yardım sağlama veya tanıtım çalışmaları
gibi faaliyetlerde bulunmaktadır (Getz vd. 1998).
Birçok kongre için toplantının nitelikleri, konaklaması ve diğer faali‐
yetleri açısından destinasyonun önceden ziyaret edilmesi önemlidir
(Weber ve Cho 2002). Tanıtım gezileri ise kongre ve ziyaretçi büroları‐
nın sorumlu olduğu bir diğer konudur. Bürolar tarafından destinasyon
arayışı içinde olan toplantı planlamacıları için tanıtım gezileri organize
edilir. Kongre ve ziyaretçi büroları aynı zamanda yer seçimi, ulaşım ve
yerel hizmetler konusunda tavsiyelerde de bulunur. Belirli bir kongre
veya toplantı için güvenilir ve uygun konaklama işletmeleri, kongre
merkezleri, toplantı organizatörleri gibi hizmet sağlayıcısı önerilerinde
bulunmak da büroların hizmetleri arasında sayılır (Weber 2001). Kong‐
re ve ziyaretçi büroları pazarlamanın yanı sıra, kongre ve toplantıların
operasyon aşamasında da yer alır. Kongre veya toplantı ile ilgili detay‐
lar toplantı planlamacısı tarafından hazırlandıktan sonra, kongre ve zi‐
yaretçi büroları, kongre veya toplantıya ev sahipliği yapabilecek tesisle‐
re bilgi aktarımında bulunur. Tanıtım, delegelere konaklama yardımı,
kayıt ve bilgi verme gibi faaliyetler sunulan hizmetler açısından kongre
ve ziyaretçi bürolarının faaliyetlerinden sayılır (Weber 2001).
Bu tür örgütler için en büyük değişim ise internetin tüketicilerin des‐
tinasyonla ilgili bilgi edinmelerini sağlayacak tercih edilir bir aracıya
dönüşmesidir (WTO 2004). Internetteki gelişmelerin sürekli ve de hızlı
olması pazarlamacıları dinamik ve dikkatli olmaya itmektedir. Gelişme‐
leri takip eden ve bu gelişmeleri pazarlama açısından değerlendirebilen
destinasyonlar başarılı olmaktadır (Özdemir 2007). Kongre ve ziyaretçi
bürolarının web siteleri, insanları destinasyonu ziyaret etmeye ikna
edecek derecede çekici aynı zamanda gerekli, yeterli ve güncel bilgi ile
donatılmış olmalıdır (So ve Morrison 2003).Kongre ve ziyaretçi büroları
için toplantı ve teşvik seyahati planlamacılarına yönelik kapsamlı ve
zamanlı bilgiye hızlı ve kolay ulaşmayı sağlayacak bir web sitesi yarat‐
mak pek çok açıdan avantajlıdır. Aynı zamanda basılı yayınlardan zi‐
yade internetten faydalanılması maliyetler açısından da avantaj sağla‐
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maktadır (Weber 2001). Internetin kullanımı, basılı broşür ve rehberle‐
rin sayısında azalmaya sebep olmuş ve dolayısıyla finansal kaynakları
başka konularda değerlendirebilme olanağını ortaya çıkarmıştır. Web
teknolojilerinin ve pazarlama stratejilerinin entegrasyonu, bugünün desti‐
nasyon pazarlaması için gerekli ve de önemli bir konudur (Presenza et
al, 2004).
DÜNYA’DAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ KONGRE VE ZİYARETÇİ
BÜROLARI
Uluslararası Destinasyon Pazarlama Örgütleri Kuruluşu’nun 2005 yılı
toplantısında dile getirildiği gibi turistlerin seyahat bütçeleri küçülmüş
ve destinasyonlar arası rekabet yoğunlaşmıştır (McGee 2005). Bu neden‐
le kongre ve ziyaretçi büroları bir destinasyonu, iş veya tatil amacında
olan turistler açısından tercih edilebilir kılmak için, pazarlama alanında
kıyasıya mücadele vermektedir. En önemli görevleri bir kenti turistik
ürün olarak bir bütün halinde turistlere pazarlamak olan ve hizmet sağ‐
layıcıları ile turistleri buluşturan bir aracı görevi gören kongre ve ziya‐
retçi büroları, çeşitli pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu
kapsamda pozitif, gerçekçi ve doğru bir imaj geliştirme ve sürdürme;
hizmet sağlayıcıları ile işbirliği içinde ve tüm sektöre liderlik edecek şe‐
kilde etkili marka çalışmalarını gerçekleştirme; destinasyonu ulusal ve‐
ya uluslararası fuarlarda temsil etme; destinasyonla ilgili bilgilendirici
broşür ve katalog basımı; destinasyon web sitesi kurma gibi görevler
kongre ve ziyaretçi bürolarının öncelikli konuları arasında yer alır.
Bir kongre ve ziyaretçi bürosunun kuruluş kararı verildiği anda bir
vizyonun ve de misyonun belirlenmesi; büronun başarılı bir şekilde yö‐
netilmesine ve yapılan çalışmaların bir amaca yönelik olarak planlı bir
şekilde gerçekleştirilmesine olanak verir. Çeşitli popüler destinasyonla‐
rın kongre ve ziyaretçi bürolarının web sitelerinde yapılan incelemede
vizyon ve misyon üzerine çok net ifadeler dikkat çekmektedir. Örneğin
Avrupa’nın önemli kentlerinden Londra’nın Kongre ve Ziyaretçi Büro‐
su’nun vizyonu dünyanın önde gelen etkinlik destinasyonu olmak şek‐
linde ifade edilir. Londra’lı halkın, iş dünyasının ve ziyaretçilerin fay‐
dasına olacak şekilde dünya çapındaki büyük etkinlikler yaratma, geliş‐
tirme ve kazandırma amacında ve başarısında olan bir destinasyon ol‐
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duğu ifade edilir (http://business.visitlondon.com). Diğer yandan Ams‐
terdam Turizm ve Kongre Departmanı, ziyaretçilerin mümkün olan en
yüksek harcamaları gerçekleştirmesini sağlama amacındadır. Ayrıca
Amsterdam ve çevresinde istihdam ve refahın arttırılması hedefi ile iş
dünyası, kültürel sektör ve belediyeler ile yakın koordinasyon içinde
çalışılmaktadır (http://www.amsterdamcongress.nl). 2000 yılında kuru‐
lan Macaristan Kongre Bürosu ise, Macaristan Ulusal Turizm Ofisi’nin
bir bölümüdür. Yabancı toplantı planlamacılarının Macaristan’a etkinlik
getirmelerini sağlamak ve bu doğrultuda bir toplantı ve kongre desti‐
nasyonu olarak Macaristan ile ilgili ücretsiz bilgi sağlamak amacında
olan bir bürodur. Kongre, toplantı, fuar ve sergi pazarında popüler bir
destinasyon olma yolunda aldığı payı arttıran Macaristan, farklı prog‐
ram ve fikirlere açık bir organizasyona profesyonel olarak evsahipliği
yapabilme becerisine ve kaynaklarına sahip olduğu üzerinde durmakta‐
dır (http://www.hcb.hu/proclamations.phtml? first=13&lang=en&archive=1)
Sydney Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, yeni bir trend olan uluslararası
toplantı ve kongre organizasyonu rekabeti üzerinde durmakta ve örne‐
ğin Çin’in 2020 yılında 120 kongre salonuna sahip olmayı hedeflediğini
ve bu durumun rekabeti daha da kızıştıracağı üzerinde durmaktadır
(McGee 2005). Uzakdoğu ülkeleri incelendiğinde örneğin Singapur Tu‐
rist Departmanı’nın Singapur Sergi ve Kongre Bürosu bölümü Singa‐
pur’un bir kongre, fuar, toplantı ve sergi destinasyonu olarak pazar‐
lanmasından sorumludur. Singapur Sergi ve Kongre Bürosu, dinamik iş
etkinlikleri destinasyonu olarak yüksek değerler yaratabilmek açısından
Singapur’u insanların, teknolojinin ve fikirlerin bir araya getirildiği yer
haline getirme amacını taşır. Singapur Turizm Departmanı’nın bir par‐
çası olan bu büro, diğer bürolar gibi toplantı planlamacıları ve ilgili ku‐
ruluşlara Singapur’un toplantı tesisleri ve olanakları ile ilgili kapsamlı
ve ayrıntılı bilgi sunarak destek olma amacındadır (http://www.visitsin
gapore.com/).
Amerika incelendiğinde ise örneğin San Francisco Kongre ve Ziyaret‐
çi Bürosu’nun amacı kamu ve özel sektör desteğiyle kongreleri ve ziya‐
retçileri destinasyona çekmeyi başarmaktır. 2007‐2008 yönetim bütçele‐
rinin %38’i (14 milyon dolar) özel sektörden üyelik ücretleri, reklam,
elektronik‐ticaret ve program gelirleri aracılığı ile elde edilmektedir.
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Bütçenin %56’sı ise San Francisco’yu bir destinasyon olarak tanıtma ve
kentin kongre merkezlerininn iş hacmini arttırmak için kent yönetimi
ile yapılan anlaşma doğrultusunda otel odalarından elde edilen vergi
gelirlerinin küçük bir kısmından oluşmaktadır (http://www.iacvb.org).
Las Vegas Kongre ve Ziyaretçi Örgütü (LVCVA) 1955 yılında Nevada
yasalarına göre kurulmuştur. Bir kamu kuruluşudur ve gelirleri ziyaret‐
çiler tarafından ödenen oda vergileri oluşturmaktadır (http://www.
iacvb.org). Las Vegas muhtemelen dünyada en iyi şekilde fonlanan des‐
tinasyon pazarlama örgütüdür. Otel ve kumar vergileri sayesinde artan
gelirleri dolayısıyla özel fonlandırma durumları için mükemmel bir ör‐
nektir (Presenza et.al. 2004).
Türkiye’deki kongre ve ziyaretçi bürosu örneklerine bakıldığında ise
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun yanı sıra 1995 yılında kurulan
Antalya Kongre Bürosu ile 2007 yılında kurulan İzmir Kongre ve Ziya‐
retçi Bürosu A.Ş. dikkati çekmektedir. Henüz ofis yetkilisi olarak tek
çalışanı bulunan İzmir Bürosu, İzmir kenti adına ulusal ve uluslararası
olmak üzere çeşitli fuarlara katılmaktadır. İzmir Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu A.Ş., İzmir Turizm Tanıtma Vakfı tarafından kurulan, İzmir Bü‐
yükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Valiliği, İZFAŞ,
TURSAB, İZRO başta olmak üzere toplam 31 ortaktan oluşan bir şirket‐
tir. 2007 Mayıs ayı itibariyle henüz hiç üyesi bulunmayan İzmir Bürosu;
ulaştırma şirketleri, oteller, kongre merkezleri, seyahat acentaları, orga‐
nizasyon şirketleri gibi turizm paydaşlarının üyeliklerini sağlamak
amacıyla tanıtım çalışmalarına devam etmektedir. Kongre ve toplantı
turizmi kapsamında web sitelerini ve İzmir Toplantı Planlayıcıları Reh‐
beri’ni İngilizce olarak hazırlamışlardır. Slogan olarak benimsediği
“Ege’nin İncisi Sizi Hazine Avı’na Davet Ediyor” anlayışı çerçevesinde,
İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu A.Ş.’nin broşür basımı ve dergi çıkar‐
tılması ile ilgili planları da mevcuttur. Antalya Kongre Bürosu ise, dün‐
ya kongre turizmi pastasından pay alabilmek için Antalyaʹnın kongre
alt yapısını tanıtmak ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaları Antal‐
yaʹda uygulamak ve kongre turizmini Anatalyaʹda geliştirmek amacıy‐
la, kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütü olarak Antalya Tanıtım
Vakfı (ATAV) bünyesinde kurulmuştur. Üyeleri konaklama sektörü,
seyahat acentaları, hava yolları ve kongre merkezlerinden oluşan An‐
talya Kongre Bürosu, internet üzerinden tanıtımın yanında EIBTM ve
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IMEX gibi uluslararası fuarlara katılımın yanı sıra, konuyla ilgili medya
yetkililerini ağırlama, broşür ve cd yayımı gibi pazarlama faaliyetleri
gerçekleştirmişlerdir. “Üç Mevsim Bahar 1 Mevsim Yaz Antalya” slo‐
ganını benimsemiş olan Antalya Kongre Bürosu turizm paydaşlarına
davetlerde bulunarak üye sayısını arttırmak için tanıtım çalışmaları yü‐
rütmektedir.
YÖNTEM
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun çalışmaları bir örnek olay yön‐
temi kapsamında değerlendirilmiştir. Söz konusu örgütün örnek olay
olarak seçilmesinin ana nedeni, örgütün faaliyetlerini yıllardır aralıksız
olarak uluslararası platformda başarıyla sürdürüyor olmasıdır. Türki‐
ye’de en aktif çalışan destinasyon pazarlama örgütü olarak İstanbul’u
temsil ediyor olması ICVB’ye yönelik seçimi kuvvetlendiren unsurlar‐
dan biridir. Bu doğrultuda ICVB yetkilileri ile irtibata geçilerek, araş‐
tırmayla ilgili bilgilendirmeler yapılmış ve gerekli izinler alınmıştır.
Örnek olaylar nitel veya nicel yöntemlerle değerlendirilebilirken, bu
çalışmada nitel yöntemler temel alınmıştır. Daha çok nitel araştırmala‐
rın kullanıldığı örnek olay yönteminde veri toplama yöntemleri gözlem,
mülakatlar ve anketlerdir (Altunışık vd. 2005). İstanbul Kongre ve Ziya‐
retçi Bürosu’nun destinasyon pazarlama faaliyetleri veri toplama yön‐
temlerinden yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılarak ince‐
lenmiştir. Araştırma verileri, konunun derinlemesine incelenmesi için
ICVB Genel Müdürü Handan Boyce ve Satış ve Pazarlama Direktörü
Elif Balcı Fisunoğlu ile telefon ve elektronik posta aracılığıyla yapılan
yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi gerçekleştirilerek elde edilmiştir.
Yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi; görüşmenin ana çizgileri belir‐
lenmiş, ancak soruların kesin sıralamasının yapılmayarak, mülakat
anında sunulan yeni bilgilere göre soru üretme esnekliğine sahip oldu‐
ğu, duruma göre bazı soruların atlanabileceği, konuşmanın gidişatına
göre soru sıralamasının değişebileceği, ilave soruların o anda oluşturu‐
labileceği mülakat türüdür (Yüksel ve Yüksel 2004).
Mülakat soruları, ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra ICVB yet‐
kililerine yöneltilmek üzere onaltı soru halinde hazırlanmış ve yarı ya‐
pılandırılmış mülakat yönteminin doğası gereği, yapılan görüşmeler
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daha çok sayıda soruyu ve cevabı içermiştir. ICVB yetkililerine yönelti‐
len sorular Kuruluş Amacı ve Misyonu, İdari Yapısı, Finansman Kay‐
nakları ve Üye Kuruluşları, Destinasyon Pazarlama ve Tanıtım Faaliyet‐
leri, Diğer Faaliyetler, ICVB’nin Desteklediği İstanbul Konferansları ve
ICVB’nin İstanbul’a Kazandırdığı Konferanslar olmak üzere 6 başlıktan
oluşmaktadır. ICVB’nin İstanbul’a Kazandırdığı Konferanslar yapılan
çalışmaların birer başarılı çıktı olarak sonuçlar bölümünde değerlen‐
dirmeye alınırken, çalışamada diğer başlıklar ICVB örneği bölümünde
yer almaktadır. Soru başlıkları; konuyla ilgili literatür taraması sonucu
ve Uluslararası Destinasyon Pazarlama Örgütleri Kuruluşu’nun web
sitesinde yer alan raporlar ayrıntılı olarak incelenerek oluşturulmuştur.
Söz konusu raporların incelenmesi sonucunda her bir büronun gerçek‐
leştirdiği veya amaç edindiği faaliyetlerden yola çıkarak birbirinden
farklı konular yukarıda sıralanan başlıklar altında sıralanmıştır.
İSTANBUL KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU ÖRNEĞİ
Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve 2010 Av‐
rupa Kültür Başkenti olarak seçilen İstanbul kentinin destinasyon ba‐
zında pazarlama faaliyetlerini kongre ve toplantı turizmi ağırlıklı olmak
üzere İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu gerçekleştirmektedir. İstan‐
bul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan istatistiklere
bakıldığında (http://www.turob.com/Statistic.aspx) Atatürk ve Sabiha
Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik ve Karaköy limanların‐
dan toplanan verilere göre 2007 yılında İstanbul’a gelen yabancı turist
sayısında 2006 yılına nazaran %20,7 oranında bir artış gözlemlenmekte‐
dir. 2006 yılında İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı 5.346.658
iken 2007 yılında %20,7 artış ile yabancı ziyaretçi sayısı 6.453.553’e yük‐
selmiştir. Türkiye genelinde gelen yabancı ziyaretçilerin sayısında ise
2006 ve 2007 yılları karşılaştırıldığında %17,77 oranında bir artış görül‐
mektedir. İstanbul bürosunun amacı ise evsahipliği yapılan kongre sa‐
yısının arttırılması ve nitelikli, çok sayıda katılımcının yer alacağı bü‐
yük organizasyonları İstanbul’a kazandırarak, yabancı ziyaretçi sayısını
ve turizm gelirlerini arttırmaktır.
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ICVB’nin Kuruluş Amacı ve Misyonu
ICVB, İstanbul kentini kongre ve toplantı destinasyonu olarak tanıtmak
amacı ile 1997 yılında kar amacı gütmeyen tarafsız bir kent tanıtım ve
pazarlama örgütü olarak, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV)
bünyesinde kurulmuştur. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel
Müdürü Handan Boyce’nin yorumlarına göre bugün Istanbul, uluslara‐
rası toplantı ve kongre pazarındaki önemli destinasyonlar arasında yer
almakta ve birçoğu ile başa baş yarışmaktadır. İstanbul kentinin bir bü‐
tün olarak ve sektöre odaklı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini üstlenen
destinasyon pazarlama örgütü olan Istanbul Kongre ve Ziyaretçi Büro‐
su’nun (ICVB) kuruluş amacı ‘“Türkiye ve özellikle İstanbul’un kongre,
konferans, fuar ve sergileme olanaklarını yurt dışında ve içinde tanıtıp
pazarlamasına yardımcı olmak sureti ile kongre ve konferans turizmini
özendirmek, kentin ve ülkenin tanıtımına katkıda bulunarak turizmin
geliştirilmesini sağlamak”tır. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar
birçok tanıtım ve pazarlama aktivitelerini gerçekleştiren ICVB, İstan‐
bul’un uluslararası platformlarda tanıtımına ve markalaşmasına büyük
katkılarda bulunmuştur. İstanbul bürosu DMAI (Destination Marketing
Association International) gibi uluslararası toplantı sektörünün önde
gelen kuruluşları nezdinde İstanbul’u temsil eden tek yetkili kuruluş‐
tur. Uluslararası Destinasyon Pazarlama Örgütleri Kuruluşu (DMAI)
eski Uluslararası Kongre ve Ziyaretçi Büroları Kuruluşu’nun (IACVB)
yeni adıdır (Myers 1998). IACVB aynı zamanda EFCT (Avrupa Konfe‐
rans Kentleri Federasyonu), ICCA (Uluslararası Konferans ve Kongreler
Kuruluşu), UIA (Uluslararası Kuruluşlar Birliği) gibi toplantı sektörün‐
de söz sahibi uluslararası kuruluşlara da üyedir.
ICVB’nin İdari Yapısı, Finansman Kaynakları ve Üye Kuruluşları
ICVB bu anlamda kuruluş amacı çerçevesinde kar amacı gütmeksizin
İstanbul’un kongre ve toplantı turizmi pazarındaki payını arttırmak
yönünde tanıtım ve pazarlama faaliyelerini sürdürmektedir. ICVB’nin
toplam 30 otel, 13 profesyonel kongre organizatörü ve 5 kongre merke‐
zinden oluşmak üzere toplam 48 üyesi bulunmaktadır. ICVB’nin kuru‐
luşu sırasında dünyadaki diğer büroların uygulamaları da incelenerek
İstanbul’a uyacak bir üyelik prosedürü çalışması yapılmıştır. Hazırla‐
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nan prosedüre göre otel, acenta, kongre merkezi ve diğer servis sağlayı‐
cılarının ödeyecekleri aidat, kongre ve toplantı turizminden elde ede‐
cekleri faydaya göre belirlenmiştir. Acenta, kongre merkezi ve hizmet
sağlayıcılar için tek bir aidat bedeli belirlenmiş iken oteller için yıldız
durumu, oda sayısı ve toplantı salonu kapasitelerine göre bir hesaplama
yapılmakta ve her otel için ayrı bir aidat bedeli belirlenmektedir. ICVB
tarafından mevcut üye sayısının arttırılması konusunda potansiyel ku‐
ruluşlar ile birebir sunumlar ve dönem dönem sunum toplantıları dü‐
zenlenerek ICVB faaliyetleri sektöre anlatılmaktadır. Bunun dışında
ICVB News gibi ICVB faaliyetlerini anlatan yayınlar da sektöre dağıtıl‐
maktadır. ICVB’nin elde ettiği başarıların sonucu olan uluslararası bili‐
nirlilik pazarda faaliyet gösteren kuruluşları da ICVB’ye üye olmaya
teşvik etmektedir.
ICVB’nin Destinasyon Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetleri
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun ana faaliyetleri; Kültür ve Tu‐
rizm Bakanlığı’nın uluslararası kongre fuarlarını organize etmek, söz
konusu fuarlarda destinasyonla ilgili daha detaylı bilgi isteyen kişilere
ziyaretçi rehberleri ve broşürleri dağıtmak, İstanbul adına benzeri fuar‐
lara ve destinasyonlar arası iş borsalarına katılmak ve kongre imkanla‐
rını araştırmak, yurtdışında tanıtım faaliyetleri yürütmek ve potansiyel
kongreler için satış ziyaretlerinde bulunmak, alıcılara yönelik İstanbul’a
teftiş ve tanıtım gezileri organizasyonu yapmak, basılı ve görsel tanıtım
malzemeleri üretmek ve uluslararası dağıtımını gerçekleştirmek, ulusla‐
rarası kongre sektörü dernek ve birliklerinin organize ettiği genel kurul‐
lar ve çalıştaylara katılmak sureti ile İstanbul adına pazarlama ağı oluş‐
turmak ve destinasyonun temsilini üstlenmek, kongre adaylık sürecin‐
de İstanbul şehri adına ihale dosyası hazırlamak ve sunum yapmak gibi
ana başlıklarla sıralanabilir.
ICVB, İstanbul’un tanıtımı için Hollanda ve İngiltere’den uluslararası
toplantı sektörü editörü olan 2 kişiyi ağırlamıştır. Aynı zamanda ulusla‐
rarası toplantı sektörüne yönelik 7 adet katalog veya dergide ICVB ile
ilgili ilan veya haber çıkmasını sağlamıştır. ICVB’nin diğer faaliyetleri
arasında tanıtım malzemeleri üretimi de yer almaktadır. Üretilen tanı‐
tım araçları arasında; İstanbul Toplantı Planlayıcıları Rehberi ve CD’si,
İstanbul Ziyaretçi Rehberi, İstanbul “Historically Dynamic” broşürü,
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NATAS İstanbul broşürü (NATAS Holidays Fair‐ Singapur), TUGEV‐
ICVB 10. yıl özel sayısı, fuarlar için duyuru, broşür ve ilanlar, İstanbul
e‐bülten, posta ve İstanbul Bürosu’nun web sitesi yer alır.
IACVB 2007 Destinasyon Pazarlama Örgütleri Örgütsel ve Finansal
Profil Raporu’na göre destinasyon pazarlama örgütleri bütçelerinin ne‐
redeyse yarısını (%48) satış ve pazarlama faaliyetlerine harcamaktadır.
Ortalama olarak satış ve pazarlama faaliyetlerine ayrılan bütçenin
%23’ü kongre satış ve pazarlama faaliyetlerine ayrılmaktadır. ICVB ise
tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında 2007 yılında 7 adet kong‐
re sektörü fuarının organizasyonunda yer almış ve bizzat iştirak etmiş‐
tir. Diğer yandan 16 adet çalıştayın yanı sıra sektörel birliklerin düzen‐
lediği kongre ve fuarlara iştirak ederek ve uluslararası satış ziyaretleri
gerçekleştirerek İstanbul’u temsil görevini yerine getirmiştir.
ICVB’nin Diğer Faaliyetleri
ICVB, kongrelerin kente kazandırılması ve kazandırıldıktan sonra ope‐
rasyon çalışmalarının her aşamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İs‐
tanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Türk Havayolları (THY)
ile sürekli koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektedir.
Bu işbirliği içerisinde kurulduğu günden bu yana ICVB, uluslararası
pazarda İstanbul’u başarı ile temsil etmiş, kent adına birçok kongre ve
toplantı organizasyonunu kente kazandırmıştır. Örneğin ICVB 2006 yı‐
lında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle Türkiye adı‐
na, toplam 12 adet toplantı sektörü fuarında bulunmuştur. Ayrıca 8
adet çalıştay ve/veya toplantıda İstanbul’u temsil etmiş, 6 adet dernek
ve birlik yöneticilerine yönelik İstanbul’un kongre imkanları üzerine
teftiş gezileri düzenlemiştir. Gerçekleştirdiği tanıtım ve pazarlama faa‐
liyetleri kapsamında kazandırdığı kongre sayısı toplam 19.250 katılımcı
sayısı ile birlikte 5 adettir. ICVB, İstanbul kentine kongre kazandırılması
çalışmalarını tek başına yürütmemekte aynı zamanda ulusal dernekle‐
rin çalışmalarına da yardımcı olarak, destek vermektedir.
ICVB’nin İstanbul’daki Konferanslara Yönelik Destekleri
2007 yılında ICVB tarafından 25.000 katılımcının yer alacağı Uluslarara‐
sı AIDS Konferansı ve 8.000 katılımcının yer alacağı Uluslararası İm‐
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münoloji Birliği Kongresi gibi kongreleri İstanbul’a kazandırmaya yöne‐
lik toplam 8 adet kongre teftiş gezisi düzenlenmiştir. Aynı yıl içerisinde
ulusal dernek ve birlikler ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen ve/veya
desteklenen kongre sunumları ise yine 8 adettir. 2007 yılında İstan‐
bul’da düzenlenen ve katılımcılara İstanbul ziyaretçi rehberi dağıtımı
ile destek verilen kongre sayısı ise 8 adettir. ICVB’nin 2007 yılında İs‐
tanbul’a kazandırdığı kongre ve toplantı sayısı 9 iken, ev sahipliği yapı‐
lan katılımcı sayısı 10.000’dir.
SONUÇ
Kongre ve toplantı sektörünün kent ve bölge ekonomisine yaptığı katkı
ve istihdam yaratma potansiyeli, pek çok destinasyonun pazarlama faa‐
liyetlerinde bu sektör üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. İstan‐
bul kenti de bu konuda bir istisna değildir ve faaliyetleri açısından Tür‐
kiye’de bir lider konumundadır. ICVB aracılığı ile İstanbul’un kongre
ve toplantı turizmi içindeki payı artmakta ve aynı zamanda bu sektörün
İstanbul’un toplam turizm hareketleri içindeki payı da aynı şekilde artış
göstermektedir. Bu açıdan artan kongre ve toplantı sektörü faaliyetleri‐
nin gerekliliklerine cevap verecek beklentileri karşılayacak bu sektörde
uzmanlaşmış personel ihtiyacı doğmaktadır. ICVB’nin faaliyetlerine
bakıldığında bazı kongrelerin ulusal dernek ve birlikler ile işbirliği için‐
de İstanbul kentine kazandırılması çalışmaları dikkat çekmektedir. Bu
anlamda ulusal dernek ve birliklerin İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Büro‐
su ile işbirlikçi girişimlerini arttırımaları için teşvik edilmeleri ve destek‐
lenmeleri kente daha çok kongrenin kazandırılmasına olanak verecektir.
İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti Olarak Seçimi ve
Pazarlama Faaliyetlerine Katkısı
2000 yılına kadar her yıl sadece tek bir Avrupa Kentine uygun görülen
Avrupa Kültür Başkenti unvanı 2000 yılından itibaren yeni bin yıl ne‐
deniyle hem birden fazla hem de Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin kent‐
lerine de verilmeye başlanmıştır (www.istanbul2010.org.tr). Avrupa
Birliği tarafından 2010 yılı için kültür başkentliği ünvanına Pecs (Maca‐
ristan) ve Essen (Almanya) kentlerinin yanısıra İstanbul layık görül‐
müştür. İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilmesi çok
büyük ve de değerlendirilmesi gereken bir önemli fırsattır. İstanbul’a,
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toplantı planlamacılarının alternatif kongre destinasyonu listesinde yer
alan diğer kentlerden ayırdedici bir özellik kazandırmıştır. Kuşkusuz
böylesi bir unvanın ICVB tarafından vurgulanması da beraberinde pek
çok avantaj getirecektir. Nitekim ICVB, kongre ve teşvik turizmine yö‐
nelik tanıtım çalışmalarında, yayınlarında ve basın bültenlerinde bu
bilgiyi aktarmaktadır. Böylelikle 2010 yılında özellikle kentin kültür ve
sanat hayatı, çeşitli etkinlikler, festivaller ve organizasyonlar için daha
da hareketleneceği düşüncesinden yola çıkarak toplantı planlamacıları‐
nın müşterilerini, delegelerini İstanbul’a getirmeleri için teşvik edici bir
nedeni olarak vurgu yapmaktadır. Kongre ve toplantı planlamacıları
kültürel, tarihi ve de sosyal açıdan zengin destinasyonları tercih eder‐
ken katılımcılara farklı bir tecrübe yaşatmayı amaçlamaktadırlar. İstan‐
bul, barındırdığı her türlü tesis ve imkanları ile dinamik bir dünya ken‐
tidir. Kıtaları birleştiren bir köprü özelliğindeki coğrafi konumu, renkli
kozmopolit kent yapısı, çeşitli medeniyetlere evsahipliği yapmış tarihi
geçmişi ve kültürel mirası ile özellikli ve eşsiz bir kent olan İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti ünvanı ile sahip olduğu bu zenginliği ifa‐
de ederken, aynı zamanda temsil ettiği imajı yansıtmaktadır. Bu neden‐
le ICVB, İstanbul 2010 ekibinin devam eden çalışmaları sonucunda bası‐
lacak olan broşür, etkinlik programı gibi tanıtım materyallerinin de
uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasını plan‐
lanmaktadır.
Finansman Yapısının Güçlendirilmesi
Tükiye’de ICVB ve diğer kongre ve ziyaretçi bürolarının en büyük sı‐
kıntısının yetersiz finansman olduğu aşikardır. Tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerinin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi için yeteri dere‐
cede finansal destek şarttır. Dolayısıyla sınırlı kaynaklar ile başarı ka‐
zanmaları zor olan kongre ve ziyaretçi bürolarının kamu tarafından da
yeterince destek görmesi önemlidir. Faaliyetlerinin sürekliliği açısından
kamu sektörünün desteğine ihtiyaç duyan bürolarla ilgili bir kanunun
çıkması, desteğin kalıcılık arz etmesi açısından gereklidir. Kanun, büro‐
ların kuruluş şartlarından, üyelik ve finansman şartlarına ve kamu tara‐
fından desteklenmesine kadar pek çok konuda olabilir. Böylelikle kamu
sektörü tarafından desteklenen ve yeterli finansal desteğe sahip bürola‐
rın, destinasyon pazarlama faaliyetlerini arttırarak ve çeşitlendirerek
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turistleri destinasyona çekmeleri ve daha çok sayıda, daha büyük ve
daha önemli kongrelerin kazandırılmasını sağlamaları mümkün olabilir.
Bölge İçi Pazarlama Faaliyetleri
Kongre ve ziyaretçi bürolarının aynı zamanda temsilcisi oldukları des‐
tinasyonu turistlere ve toplantı planlamacılarına pazarlamanın yanı sıra
paydaşlarına da pazarlamak ve üye sayılarını arttırmak için çalışmalar
yürütmeleri gerekmektedir. ICVB bu konuda, büronun kuruluş amacı
ve faaliyetleri kapsamında tüm paydaşlarına tanıtımını yaparak, desti‐
nasyon pazarlama faaliyetlerini ve faydalarını açıklayarak büronun
paydaşlarını üye olma yolunda ikna etmeye çalışmaktadır. Uluslararası
Destinasyon Pazarlama Örgütleri Kurumu’nun (2007) verilerine göre
bir destinasyon pazarlama örgütünün ortalama 573 üyesi varken, İstan‐
bul bürosunun sadece 48 üyesi bulunmaktadır. Bu açıdan pazarlama
aracı olarak medya kullanılabileceği gibi paydaşlara özel seminerler
düzenlenmesi ve etkin halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi saye‐
sinde üye sayısı çeşitlenip arttırılabilir. Bu anlamda büronun kuruluş
amacının, nasıl yönetildiğinin ve gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetleri
ve bu faaliyetlerin paydaşlara olan katkısını sade ve net ifadelerle açık‐
lamak şarttır. Büroların paydaşları sadece oteller, belediyeler veya
kongre merkezleri değil ancak turizmden fayda sağlayan herkes yani
tüm paydaşlar olmalıdır. Kuyumcu dükkanları, halıcılar, simultane çe‐
viri şirketleri, araba kiralama şirketleri, müzeler, restoranlar gibi turizm
hareketlerinin canlanması sonucunda gelirlerini arttırarak fayda sağla‐
yacak her türlü işletme bu kapsamda değerlendirilmelidir. Finansal
kaynağı artan ICVB’nin böylece daha sık ve daha yoğun olarak pazar‐
lama faaliyetleri içinde bulunabilmeleri mümkün olabilir.
Destinasyon Web Sitesi
En hızlı ve en etkili pazarlama araçlarından biri olan kongre ve ziyaretçi
bürolarının web siteleri de toplantı planlayıcılarının veya bireysel seya‐
hat edecek turistlerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte teknolojik
yenilikleri de sürekli takip ederek güncellenmelidir. İstanbul web sitesi
bir kongre ve ziyaretçi bürosunun web sitesinde bulunması gereken içe‐
rik açısından incelendiğinde ve birçok yabancı web sitesi ile karşılaştı‐
rıldığında eksik olan birtakım konular dikkati çekmektedir. Destinas‐
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yonla ilgili bir video veya sanal tur gibi, turistin destinasyona geldiğin‐
de yaşayacağı tecrübeyi temsilen bir gösterimin olmaması bu eksiklikler
arasında sayılabilir. Teknolojik gelişmeler ve farklı destinasyonların
kongre ve ziyaretçi bürolarının web sitelerindeki uygulamalar yakından
takip edilerek, gerekli uyarlamaların yapılması önemlidir
ICVB’nin İstanbul’a Sağladığı Faydalar
İstanbul’u dünya çapında kongre ve toplantı turizmi pazarında 20. sıra‐
ya taşıyan ICVB, sahip olduğu finansal kaynak ve desteklerle sınırlı ol‐
mak üzere önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde yoğun pazarlama ça‐
lışmalarını devam ettirmeyi ve İstanbul’u daha iyi bir konuma taşımayı
planlamaktadır. Bu konuda sahip olduğu tecrübeyi, profesyonellik an‐
layışlarını kaybetmeden İstanbul’un ve Türkiye’nin lehine kullanarak
çalışmalarını yürüten ICVB, İstanbul’u uluslararası pazarda en iyi şe‐
kilde temsil ederek itibarını yükseltmeyi başarmış bir örgüttür. Bu açı‐
dan, Türkiye’de var olan veya kurulması planlanan diğer kongre ve zi‐
yaretçi bürolarının çalışmalarına örnek temsil edecek şekilde faaliyetle‐
rini sürdürmektedir. Bununla birlikte söz konusu büroların Türkiye
markasının başarısı ve sürekliliği açısından iletişim içinde olmaları ve
birbirlerinin faaliyetlerini desteklemeleri göz ardı edilmemesi gereken
bir konudur.
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Kültürler İtibariyle Müşterilerin Hizmet Kalitesinin
Duyusal (Etkisel) ve Bilişsel Bileşenlerini
Algı Farklılıkları
Customers’ Perception Differences of the Cognitive and Affective
Compenents of Service Quality as Regards Cultures

Hüsniye ÖRS 1

ÖZ
Birçok araştırmada hizmet kalitesi ‘tutumun bir şekli’ olarak tanımlanmıştır. Tutum, kişilerin doğup büyüdüğü çevreden etkilenir. Araştırmanın amacı, farklı kültürlerin ‘toplumsal cinsiyet’ faktörü dikkate alındığında, hizmet kalitesine ilişkin algılarında, duyusal ve bilişsel bileşenlerinin rollerinin ne olduğunu
ortaya koymaktır. 97 cevaplayıcıdan elde edilen ampirik araştırma sonuçları, SERVQUAL ölçeğinin duyusal ve bilişsel bileşenleri itibariyle algılamada kültürel farklılığın olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları ayrıca farklı kültürler itibariyle duyusal bileşenin algı değerlerinin bilişsel bileşenden daha yüksek olduğunu da göstermiştir.
Anahtar sözcükler: Hizmet kalitesi, Serqual Bileşenleri, Kültürel Farklılıklar.

ABSTRACT
Service quality was defined as a form of attitude in the past many studies. Attitude is affected by the
cultural environment in which people are brought up. The purpose of this article is to examine the roles
of the cognitive and affective components in service quality attitude on the basis of gender of the different cultures. Empirical data from 97 respondents indicates that there is an important differences between components of SERVQUAL in terms of different cultures. The other important data obtained
from this research the perception of affective component is higher than cognitive component in all different cultural groups.
Key words: service quality, serqual’s components, cultural differences.
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GİRİŞ
Hizmet pazarlamasında ‘kalite’ önemli bir rekabet aracıdır. Hizmet pa‐
zarlaması literatüründe hizmet kalitesi tanımları arasında en çok kabul
gören tanım, Parasuraman, Berry ve Zeithaml (Parasuraman vd. 1994a)
tarafından yapılan ve ‘müşteri beklentilerini karşılamak’ şeklinde ifade bu‐
lan tanımdır. PBZ, hizmet kalitesini müşterinin hizmet performansına
ilişkin algılarıyla, o hizmete ilişkin beklentilerini kıyaslaması ile sonuç‐
lanan bir davranış biçimi olarak açıklamışlardır.
Hizmet sektöründe rekabet alanı sanayi sektörüne göre sınırlıdır. Hiz‐
metler için rakiplere göre fark, teknik donanım, yöntemler ve sistemlerle
beraber, hizmeti yaratan işgörenlerin nitelikleri, tavır ve hareketleri ile
yaratılabilmektedir. Dolayısıyla hizmet kalitesi, yaratılan performansın
müşteri tarafından algılanış biçimi ile ortaya konacaktır.
Hizmet işletmeleri için kalite düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeye na‐
sıl ulaşılacağının saptanması hayati bir konudur. Çünkü kalite düzeyi
hizmet ürününün çeşitlendirilmesi, fiyatlandırma, müşterilerin bölüm‐
lendirilmesi, tutundurma aracı ve bütçesi gibi önemli kararlara temel
teşkil eder.
Kalite düzeyinin belirlenmesinin önemi beraberinde, kaliteyi belirleye‐
cek olan müşterilerin, kaliteye ilişkin algılamalarındaki farklılığın belir‐
lenmesini de önemli kılmaktadır. Parasuraman ve arkadaşlarının kalite‐
yi ölçmek amacıyla geliştirdikleri SERVQUAL ölçeği (bkz.1985, 1988a,
1988b, 1988c, 1991, 1994a, 1994b, 1996), hizmet kalite belirleyicilerini bek‐
lentiler ve algılar olarak iki bölümde incelenmektedir. Müşterilerin kalite
belirleyicilerine ilişkin performansı algılama farklılığı, işletmeler tarafın‐
dan ortaya konması gereken önemli bir bilgi kaynağını oluşturmaktadır.
LİTERATÜR
Son on yıllarda tüm hizmet dalları açısından önemli konulardan biri;
hizmet kalitesinin daha yüksek düzeye nasıl çıkarılabileceği olmuştur.
Bunun en önemli iki nedeni; hizmet kalitesinin işletmenin finansal çıktı‐
lar üzerindeki olumlu etkileri ve hizmet işletmelerinin pazarda güçlü bir
rekabet konumu elde edebilmek için kalite düzeyi yüksek olan hizmeti
sunma gereğidir. Ayrıca bir başka önemli neden de tüketici davranışı
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üzerine yapılan çalışmaların, hizmetlere ilişkin değer algılarına bağlı
olarak kalitenin, tüketicinin satın alma niyeti üzerinde önemli bir etkiye
sahip olduğunu ortaya koymasıdır (Babaküs ve Boller 1992: 253).
Kalite; ‘bir ürünün müşteri ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerine bağlı
olan özellikler’ (Kotler 1997: 55) olarak tanımlanmaktadır. Hizmet kalite‐
si ise ‘hizmetin müşteri beklentilerini karşıladığı veya geçtiği miktar’ ve
‘spesifikasyonlara uygunluk’ (Parasuraman ve ark. 1985: 44‐45) olarak
tanımlanmaktadır.
Hizmet pazarlaması literatüründe hizmet kalitesini müşterinin belir‐
lemesinin esas olduğu görüşü genel kabul görür. Hizmet kalitesini müş‐
terinin değerlemesi ve bunun memnuniyetle sonuçlanması durumunda
yeniden satın alımın gerçekleşmesi nedeniyle, konu pazarlama yönetimi
açısından oldukça önem taşımaktadır.
Müşterilerin performans algılarına temel oluşturan beklentiler ve bek‐
lentileri şekillendiren birçok faktördür. Beklentileri şekillendiren faktör‐
ler arasında kültürel faktörler, geçmiş deneyimler, duyumlar, yaşanmış‐
lıklara tanıklık gibi faktörler yer alır. Dolayısıyla herhangi bir kavrama
ilişkin performans algısı, o konuya ilişkin beklentileri şekillendiren fak‐
törlere bağlı olarak farklılık gösterecektir.
Bu bilgi ışığında araştırmada hizmet kalite beklentilerini yapılandıran
faktörlerden özellikle ‘kültür’ün ele alınmasına karar verilmiştir. Araş‐
tırmanın yapılmasına neden teşkil eden temel yaklaşım; kültürel farklılık
taşıyan müşteri gruplarının beklentilerine bağlı olarak performans algı‐
larının da farklılık göstereceğidir.
Araştırma hipotezlerinin analiz edilebilmesi için farklı uyruklara sahip
olan müşterilerin kültürel yapılarının farklı olup olmadığı konusunun
araştırılması ve bunun için farklı coğrafik bölgelerde yaşayan toplumları
kültürel yapıları itibariyle anlamlı gruplara ayrılması gerekmektedir. Bu
amaçla yapılmış ve konu ile ilgili indeksler oluşturan Hofstede’in (1984,
1985) yaptığı çalışmalar esas alınmıştır. Hofstede 1984’de yaptığı çalış‐
mada, yaşam kalitesi kavramının farklı kültürlerde nasıl tanımlandığını
ortaya koymaya çalışmıştır.
Bireylerin kişisel tercihleri, onların doğup büyüdüğü kültürel çevre‐
den etkilenir. Dolayısıyla yaşam kalitesi kavramının kültürel bağıllığı
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yüksektir. Hofstede (1984) yaptığı çalışmada, ulusal kültür öğelerine
göre yaşam kalitesinin nasıl tanımlandığını ortaya koymuştur. Çalışma
50 ülke ve 3 çok‐uluslu bölgede yapılmış ve çalışma yaşamı ile değerle‐
rin farklılığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda ülkeler dört boyut içe‐
risinde yer almıştır. Bu boyutlar; 1) güç mesafesi, 2) bireycilik, 3) top‐
lumsal cinsiyet ve 4) belirsizlikten kaçınma eğilimidir. Hofstede bu bo‐
yutlardan ikisini kullanarak farklı indeksler oluşturmuştur. Araştırmada
kültürel farklılığı ortaya koymak amacıyla Hofstede’in ‘Belirsizlikten
Kaçınma/Toplumsal Cinsiyet İndeksi’ kullanılarak, yalnızca araştırmaya
katılan müşterilerin tabii oldukları ülkeleri gösteren bir gruplama oluş‐
turulmuş ve Şekil 1’de gösterilmiştir.
Hofstede’in oluşturduğu ‘Belirsizlikten Kaçınma/Toplumsal Cinsiyet’
indeksi, daha çok insanların motivasyonuyla ilgilidir. Araştırmada
(1984: 393‐95) indeksin faktörleri şu şekilde açıklanmıştır: Kültürlerin eril
yanı başarı arzusu ile , “dişil” yanı ise kişiler arası ilişkiler ile ilgilidir.
Toplumsal cinsiyet; toplumun erkeklik ve kadınlık özelliklerini ifade
eder. Eril kültürler, kadın ve erkeklere çok farklı sosyal roller tanımla‐
mak amacıyla iki cinsiyetin biyolojik mevcudiyetini kullanırlar. Bu kül‐
türler erkeğin ön planda, hırslı ve rekabetçi olmasını, maddi başarı için
çaba göstermesini, büyük, hızlı ve güçlü olan şeylere saygı duymasını
beklemektedirler. Kadının ise çocuklar ve muhtaçlar adına maddi olma‐
yan yaşam kalitesi için sorumluluk duymasını ve hizmet etmesini bek‐
lemektedirler. Dişil kültürler ise sosyal rolleri birbiri üstüne bindirerek,
hiçbir cinsiyetin rekabetçi ve hırslı olmasına gerek olmadığını savunur‐
lar. Her iki kültürde politik ve meslek kuruluşlarında baskın olan değer‐
lerin erkeksi değerler olduğu gözlenmiştir.
Belirsizlikten kaçınma; bir kültürü paylaşan kişilerin yapılanmamış,
belirsiz ve öngörülemeyen durumlar nedeniyle gerilme ( asabiyet) ve bu
durumdan sakınma düzeyi olarak tanımlanır. Belirsizlikten kaçınma
eğilimi yüksek olan kültürler; aktif, agresif, duygusal, güven içinde olma
ihtiyacı duyan ve toleranssızdırlar. Belirsizlikten kaçınma eğilimi düşük
olan kültürler ise dalgın, daha az agresif, duygusuz, kişisel risk üstlenen
ve göreli olarak toleranslıdır.
Hosftede’in oluşturduğu indekslerde toplumlara atfettiği ‘toplumsal
cinsiyet (gender)’ olan ‘eril ve dişil kültürler’ insan cinsi arasındaki cin‐
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siyet özelliklerine benzerlik göstermektedir. Bu benzerlik, Hofstede’in
çalışmasını, Chiu ve Wu’nun yaptıkları çalışmalar ışığında farklı bir hi‐
potezin sınanması gereği düşüncesini doğurmuştur. Chiu ve Wu (2002),
kalite bileşenleri itibari ile hizmet kalitesinin cinsiyete göre farklılığını
incelemişlerdir. Hizmet kalitesinin, müşterinin hizmet performansına
ilişkin algılarıyla beklentilerinin kıyaslanmasından sonuçlanan tutumun
bir biçimi olmasından yola çıkılarak, SERVQUAL ölçeğindeki birimlerin
büyük bir kısmının ‘bilişsel’ ( ne bildiği) bileşeni ve nispi olarak da dav‐
ranışın ‘duyusal (etkisel)’ (ne hissedildiği) bileşenini ölçmeye yaradığını
ileri sürmüşlerdir. Çünkü davranışın hem bilişsel hem de duyusal bile‐
şenleri kapsadığını ve bu nedenle hizmet kalitesindeki bileşenlerin rolü‐
nün araştırılması gerektiğini vurgulamışlardır.
Konu ile ilgili psikoloji alanında yapılan çalışmalar, tutumun üç tepki
grubunu içerdiğini ortaya koymaktadır (Thurstone ve Chave 1929;
Fishbein ve Ajzen 1975). Bunlar; duyusal, bilişsel ve davranışsal bileşen‐
lerdir. Bu çalışmaların ardından tutumun iki bileşen grubu üzerinde
yoğunlaşılmıştır. Bunlar; duyusal (etkisel)‐esaslı bileşen ve bilişsel (kav‐
ramsal)‐esaslı bileşenlerdir (Bagozzi ve Burnkraft 1979; Edwards 1990).
Bagozzi ve Burnkraft (1979) araştırmalarında tutumun duyusal‐esaslı
bileşeninin duyuları, hisleri veya nesneye ilişkin dürtüleri kapsarken,
bilişsel‐esaslı bileşenin inançları, yargıları, nesneye ilişkin düşünceleri
kapsadığı ve bu iki bileşenin de davranışın göstergeleri olduğunu be‐
lirtmişlerdir.
Hizmet kalitesini ölçmek amacıyla oluşturulan SERVQUAL ölçeğinin
bileşenlerini ortaya koymak amacıyla Chiu ve Wu (2002) bir çalışma
yapmışlardır. Çalışmanın bir amacı; Servqual ölçeğinin 22 birimini biliş‐
sel ve duyusal bileşenlere ayırmak, diğer amacı ise bu bileşenleri temel
alarak müşterilerin cinsiyetleri ile davranışsal niyetler arasındaki ilişkile‐
ri ortaya koymaktır. Araştırmacılar Servqual ölçeğinin 22 birimini ‘Biliş‐
sel’ ve ‘Duyusal’ bileşenlere ayırmışlardır.
‘Bilişsel Bileşen’i oluşturan değişkenler; P1‐Modern ekipman, P2‐
Tesisin fiziksel olanaklarının çekiciliği, P3‐İşgörenin görünümü, P4‐
Hizmetle ilgili materyallerin görsel çekiciliği, P5‐Verilen sözlerin yerine
getirilmesi, P6‐ Müşteri probleminin çözümüne ilişkin bilgi, P7‐Hizmeti
‘ilk seferde doğru yapmak’, P8‐Hizmeti belirtilen zamanda yerine getir‐
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mek, P9‐Kayıtların eksiksiz ve doğru tutulması, P10‐Müşteriye hizmet
sunumunun zamanının kesin olarak söylenmesi, P11‐ Hizmetin hızı,
P13‐Personelin müşteri isteklerine derhal cevap vermesi, P19‐Müşterinin
rahat olmasını sağlamadır.
‘Duyusal Bileşen’i oluşturan değişkenler; P12‐Personelin müşteriye
yardım etme isteği, P14‐Personelin güven verici davranışları, P15‐
Hizmete olan güven, P16‐Çalışanların müşteriye kibar davranması, P17‐
Müşteriyle ilişki halindeki personelin bilgi ve becerisi, P18‐Yönetimin
müşterilere kişisel dikkat göstermesi, P20‐Personelin müşterilere kişisel
dikkat göstermesi, P21‐Personelin müşterilerin en çok neye ilgi duyduk‐
larını bilmeleri, P22‐Personelin müşterilerin spesifik ihtiyaçlarını anla‐
masıdır.
ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI
Turizm sektöründe faaliyet gösteren birincil turizm işletmelerinden olan
konaklama işletmeleri (otel, motel, pansiyon, tatil köyü, oberj), sektörün
gelişmesine etki edecek önemli faktörlerdendir. Konaklama tesisleri içe‐
risinde otellerin diğerlerinden farkı, özellikle kitle turizmi açısından da‐
ha çok tercih edilmeleridir. Kaliteyi arttırma çabalarında, otellere kitle
turizmi (Akat 2000: 19) ile gelen müşteriler arasında kalite bileşenlerine
ilişkin algılamalarında farklılığın bulunup bulunmadığı, eğer varsa han‐
gi kültür gruplarının hangi bileşen ve dahilindeki değişkene önem ver‐
dikleri oldukça önem taşımaktadır.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel işletmeleri için ağırlıklı önem
taşıyan bu olguya istinaden araştırmanın amacı; otelcilik sektöründe
verilen hizmete ilişkin olarak, farklı kültürlerden gelen otel müşterileri‐
nin hizmet kalitesini algılamalarında kültürel farklılığın rol oynayıp oy‐
namadığını sınamaktır. Araştırmada, müşteriler arasındaki kültürel
farklılığı ortaya koymak amacıyla, Hofstede’in yaptığı araştırma sonuç‐
larından yararlanılarak, farklı ülkelerden gelen müşteriler belli kültür
grupları altında sınıflandırılmıştır. Hofstede (1984) ‘yaşam kalitesi kav‐
ramının kültürel bağıllığı’ başlıklı çalışmasında, ülkelerin ulusal değerler
sistemini dikkate alarak analizler yapmış ve sonuçta ülkeleri dört kültü‐
rel bölge içerisinde gruplandırmıştır. Araştırmamızda ülkelerin kültürel
farkını ortaya koymak amacıyla, Hofstede’in çalışmasının sonucunda
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yayınladığı ‘belirsizlikten kaçınma/toplumsal cinsiyet indeksi’nden ya‐
rarlanılarak araştırma indeksi oluşturulmuştur (bkz. Şekil 1). Bu indeksi
kullanarak kültürel farklılığı çeşitli faktörler itibariyle inceleyen araştır‐
malardan biri Aktaş ve Örs (2008)’ün çalışmasıdır. Araştırmada farklı
kültürlere mensup turistlerin, ilişki kalitesi ve müşteri memnuniyeti dü‐
zeylerini farklı algıladıkları ortaya konmuştur. Müşteri memnuniyeti
itibariyle ‘belirsizlikten kaçınma eğilimi düşük/dişil’ ve ‘belirsizlikten
kaçınma eğilimi güçlü/eril kültür grupları arasındaki fark anlamlı bu‐
lunmuştur (1181‐1182).

Şekil 1. Hofstede (1984)’in Çalışmasına Bağlı Kalarak Oluşturulan Araştırma İndeksi
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Araştırmanın ortaya koymayı amaçladığı bir başka nokta, kültürlerin
toplumsal cinsiyet kimliklerine göre hizmet kalitesinin iki bileşeni itiba‐
riyle algılamada farklılığın olup olmadığının sınanmasıdır. Bu konunun
sınanması istencine itici güç olan çalışma, Chiu ve Wu (2002) tarafından
yapılan çalışmadır. Araştırıcılar ‘ hizmet kalitesi bileşenleri itibariyle
cinsiyete göre beklenti farklılığını’ araştırmışlar ve sonuç olarak bu far‐
kın mevcut olduğunu, özellikle bayanlarda hizmet kalitesinin duyusal
bileşeninin bilişsel bileşenden daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır.
“Toplumsal cinsiyet kimliği ve belirsizlikten kaçınma eğilimi” kültür
öğelerine göre farklı kültürlerin hizmet kalitesine ilişkin algılamaların‐
daki farklılığın araştırıldığı bu çalışmanın, yapılan literatür incelemesi
sonucu bir örneğine rastlanılmamış olması dolayısıyla özgün ve sektö‐
rün işlevsel etkinliğine oldukça yararlı bulgular ortaya koyması bakı‐
mından önemli bir özellik taşıdığı söylenebilir.
ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Kavramsal Model
Çalışmada araştırma modeli, iki farklı araştırma bulgularını temel alarak
yapılandırılmış ve Şekil 2’de gösterilmiştir. Araştırma sürecinin birinci
aşamasında Hofstede’in ‘Belirsizlikten Kaçınma/Toplumsal Cinsiyet İn‐
deksi’ temel alınmış ve ülkeler, cevaplayıcıların uyrukları dikkate alına‐
rak, indeksteki konumlarına Şekil 1’deki gibi yerleştirilmiştir. Araştırma
sürecinin ikinci aşamasında, Chiu ve Wu (2002)’nun hizmet kalite belir‐
leyicilerini bileşenlere ayırma çalışmasının sonucunda elde ettiği bilişsel
ve duyusal kalite bileşenleri kullanılarak hipotezler analiz edilmiştir.
Kalite düzeyi 7’li Likert ölçeği kullanılarak ölçüldüğünden, hipotezler
Anova testi ve t‐testi (Nakip 2003: 112) ile analiz edilmiştir.
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YAŞAM KALİTESİNİN KÜLTÜREL GÖRELİLİĞİ

HOFSTEDE' in BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA/TOPLUMSAL CİNSİYET
İNDEXİ

ZAYIF/ERİL(WF)
KÜLTÜR-A-

GÜÇLÜ/ DİŞİL(SF)
KÜLTÜR-B-

H3

H1

BB
(BİLİŞSEL BİLEŞEN)

GÜÇLÜ/ERİL(SM)
KÜLTÜR-D-

ZAYIF/ERİL(WM)
KÜLTÜR-C-

H5

H4

HİZMET KALİTE
ALGILARI

H6

H2

DB
(DUYUSAL BİLEŞEN)

Şekil 2. Araştırma Modeli

Anakütle
Araştırma hizmet kalite bileşenlerine ilişkin kültürel algı farklılıklarını
ortaya koymayı amaç edindiğinden, hizmet ilişki düzeyi yüksek olan
(Örs 2007: 12) konaklama hizmeti seçilmiştir. Araştırmanın yapıldığı yer
olarak, ülkemizin önemli turizm çekim bölgelerden biri olan Alanya
ilçesi seçilmiştir. Bu turizm beldesinde çok sayıda konaklama tesisi bu‐
lunmaktadır. Tesis yöneticilerine elektronik posta ile çalışmanın amacı
ve işbirliği talebini içeren bir mektup gönderilmiştir. Ancak içlerinden
bir tanesi araştırma işbirliğine olumlu yanıt vermiştir. Dolayısıyla araş‐
tırma Alanya’da bulunan bir otel tesisinde, bir turizm sezonu süresince
uygulanmıştır. Araştırmanın yapıldığı otele gelen müşterilerin tabi ol‐
dukları ülkeler ve sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Otel Müşterilerinin Uyrukları ve Sayıları

Ülke

Müşteri Sayısı

Swe-İsveç

27

Nor-Norveç

4

Net-Hollanda

24

Fın-Finlandiya

1

Spa-İspanya

2

Tur-Türkiye

22

Gbr-İngiltere

11

Ger-Almanya

6

Toplam

97

Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada veri toplama yöntemlerinden olan anket yöntemi kullanıl‐
mıştır. Anketler, otele gelen müşterilerin farklı ülke vatandaşları olmala‐
rı dikkate alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Araştırma‐
da algılanan performansı ölçmek amacıyla, 1980’lerden beri çok sayıda
araştırma ile güvenilirliği oldukça sınanmış ve yüksek güvenilirliğe sa‐
hip olan SERVQUAL ölçeği özellikle seçilmiştir. Ölçeğin orijinalinin İn‐
gilizce olması dolayısıyla ölçek, üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan
olduğu gibi kullanılmıştır. Ayrıca ölçek Türkçe olarak da çok sayıda a‐
raştırmada kullanılmıştır. Ölçek anket sorularına dönüştürülmüş ve ön‐
teste tabi tutulmuştur. Ön‐test sonucu hiçbir sorunla karşılanmamış ol‐
duğundan kesin araştırmaya geçilmiştir. Araştırma, anketlerin otelde
konaklayan müşterilerin odalarına, onların gıyaplarında bırakılmak ve
sonra aynı şekilde doldurulmuş olanları toplamak şeklinde yürütülmüştür.
Araştırma Kısıtları
Araştırma için seçilen konaklama sektöründe ulaşılması olanaklı olma‐
yacak kadar fazla sayıda turizm çekim noktasının bulunması dolayısıyla,
araştırmanın yalnızca tek bir turizm beldesinde yapılmasına karar ve‐
rilmiş ve bu beldede araştırma için işbirliğine yalnızca bir tesisin olumlu
yanıt vermesi nedeniyle, araştırma örnek hacmi dar kapsamlı gerçek‐
leşmiştir. Bu nedenle araştırma sonuçlarından bir genelleme yapılamaz.
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İleride yapılacak çalışmalarda araştırma kapsamının geniş tutulması ile
elde edilecek sonuçlardan genel bir çıkarım yapılması önerilir.
Araştırma Hipotezleri
Araştırmanın amacına yönelik olarak geliştirilen hipotezler aşağıdaki
gibidir:
H1: Hizmet kalitesinin ‘bilişsel bileşeni’ itibariyle farklı kültürlerin algı‐
ları arasında fark vardır.
H2: Hizmet kalitesinin ‘duyusal bileşeni’ itibariyle farklı kültürlerin al‐
gıları arasında fark vardır.
H3: Belirsizlikten kaçınma eğilimi zayıf ve dişil kültürlerin (WF), hiz‐
met kalite algılarında duyusal kalite değerleri, bilişsel bileşen değerle‐
rinden daha yüksektir.
H4: Belirsizlikten kaçınma eğilimi güçlü ve dişil kültürlerin (SF), hiz‐
met kalite algılarında duyusal bileşen değerleri, bilişsel bileşen değer‐
lerinden daha yüksektir.
H5: Belirsizlikten kaçınma eğilimi zayıf ve eril kültürlerin (WM) hiz‐
met kalite bileşenlerini algılamalarında anlamlı fark vardır.
H6: Belirsizlikten kaçınma eğilimi güçlü ve eril kültürlerin (SM) hizmet
kalite bileşenlerini algılamalarında anlamlı fark vardır.
ANALİZLER VE BULGULAR
Araştırma hipotezleri Tablo 1’de dağılımları gösterilen ülke müşterileri‐
nin Şekil 1’deki kültürel gruplar şeklindeki sınıflandırmaları dikkate
alınarak analiz edilmiştir.
H1 hipotezi 0.05 önem düzeyinde, Anova analizi (Nakip 2003: 367) ile
test edilmiştir. Anova sonuçları Tablo 2’de görülmektedir.
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Tablo 2. Bilişsel Bileşen İtibariyle Kültürel Farklılığın ANOVA Sonucu

Kareler
Toplamı

Df

Ort.Kare

F

Anlamlılık

9,579

3

3,193

3,681

,015

Grup İçi

80,662

93

,867

Toplam

90,241

96

Grup
Gruplar Arası

Tablo 2 incelendiğinde P<0.05 olarak gerçekleşmiş olduğundan, H1 hi‐
potezi kabul edilmiştir. Bir başka anlatımla; hizmet kalitesinin ‘Bilişsel
Bileşeni’ itibariyle algıları arasında önemli farkın mevcut olduğu bulgu‐
su elde edilmiştir. Dolayısıyla bu farkın hangi kültür grupları arasında
olduğunun sınanması gerekmiştir. Bu amaçla çoklu karşılaştırmalar in‐
celenmiştir. Analizde gözlem değerleri gruplar arasında eşit olmadığın‐
dan ‘Sheffe’ testi yapılmıştır (bkz. Nakip 2003: 390). Yapılan Sheffe testi
sonuçlarına göre; ortalamalar farkı anlamlı olan gruplar (SF) ve (SM)
gruplarıdır. Yani belirsizlikten kaçınma eğilimi güçlü ve dişil kültür olan
SF ile belirsizlikten kaçınma eğilimi güçlü ve eril kültür olan SM grupları
arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Her iki kültür grubunun ortalama‐
ları incelenmiş ve SF kültür grubunun ortalamasının SM kültür grubu‐
nun ortalamasından yüksek olduğu görülmüştür. Bu farka neden olan
esas faktörün ‘toplumsal cinsiyet kimliği’ olduğu söylenebilir. Çünkü
indeksin diğer faktörü olan ‘belirsizlikten kaçınma eğilimi’ her iki grup
için de aynı olan ‘güçlü eğilim’ şeklinde kendini göstermektedir. Dolayı‐
sıyla araştırma bulgusu, belirsizlikten kaçınma eğilimi güçlü (S) kültür‐
lerde hizmet kalite algısındaki önemli farkın bir nedeninin; ‘toplumsal
cinsiyet’ boyutu olduğunu ortaya koymuştur.
H2 hipotezi için 0,05 önem düzeyinde Anova analizi yapılmıştır.
Anova sonuçları Tablo 3’de görülmektedir. Tablo 3 incelendiğinde, tes‐
tin anlamlılığının (0,05)’den büyük olması (P>0,05) dolayısıyla, H2 red
edilmiştir.
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Tablo 3. Duyusal Bileşen İtibariyle Kültürel Farklılığın Anova Sonucu

Grup

Kareler Toplamı

Gruplar Arası

Df

Ort.Kare

3,992

3

1,331

Grup İçi

88,293

93

,949

Toplam

92,285

96

F
1,402

Anlamlılık
,247

H3, H4, H5 ve H6 hipotezleri, 0.05 önem düzeyi ve %95 güven aralığın‐
da, bağımlı iki örnek t‐testi ( Nakip 2003: 258) ile yapılmıştır.
H3 hipotezine ilişkin sonuçlar Tablo 4’de gösterilmiştir. Hipotez 3,
(0,000) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre; ‘belirsizlik‐
ten kaçınma eğilimi zayıf ve dişil kültürlerin (WF)’ hizmet kalite algıla‐
malarında duyusal bileşen değerleri bilişsel bileşen değerlerinden daha
yüksektir. Bileşenler itibariyle ortalamalar incelendiğinde (Tablo 4), du‐
yusal bileşenin ortalama değeri (5,84) bilişsel bileşenin ortalama değe‐
rinden (5,56) daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 4. WF Kültür Grubunun Algıladıkları Kalite Bileşenlerine İlişkin Karşılaştırma (Bağımlı İki
Örneğe İlişkin İstatistikler)

Bağımlı İki Örnek

Ortalama

N

Std. Sapma

StdHata Ort.

bilişsel

5,5673

56

,88640

,11845

duyusal

5,8492

56

,89001

,11893

H4’e ilişkin bağımlı iki örnek t‐test analizi sonuçları Tablo 5’de göste‐
rilmiştir. Test sonuçları (0,000) düzeyinde gerçekleşmiş olup, H4 anlamlı
bulunmuştur. Dolayısıyla, Tablo 5 incelendiğinde, belirsizlikten kaçınma
eğilimi güçlü ve dişil kültürlerin (SF) hizmet kalite algılamalarında du‐
yusal bileşen ortalama değeri (6,24) , bilişsel bileşen ortalama değerinden
(6,14) anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır.
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Tablo 5. SF Kültür Grubunun Algıladıkları Kalite Bileşenlerine İlişkin Karşılaştırma (Bağımlı İki
Örneğe İlişkin İstatistikler)

Bağımlı İki Örnek

Ortalama

N

Std. Sapma

StdHata Ort.

bilişsel

6,1474

24

1,14251

,23321

duyusal

6,2407

24

1,20058

,24507

H5 hipotezinin t‐testi sonuçları Tablo 6’da görüldüğü gibidir. Analiz
sonuçları (0,010) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bulgulara göre ‘belir‐
sizlikten kaçınma eğilimi zayıf ve eril kültürlerin (WM)’ hizmet kalite
bileşenlerini algılamalarında duyusal bileşen lehine fark bulunmuştur.
Bu sonuç Chiu ve Wu’nun (2002) bireysel cinsiyet üzerine yaptıkları a‐
raştırma bulgusundan, toplumsal cinsiyet söz konusu olduğunda farklı‐
lık taşımaktadır.

Tablo 6. WM Kültür Grubunun Algıladıkları Kalite Bileşenlerine İlişkin Karşılaştırma (Bağımlı İki
Örneğe İlişkin İstatistikler

Bağımlı İki Örnek

Ortalama

N

Std. Sapma

Std. Hata Ort.

bilişsel

5,5455

11

,53896

,16250

duyusal

5,9394

11

,62729

,18913

H6 hipotezinin analiz sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. Analiz so‐
nuçları H6 hipotezinin (0,01) düzeyinde anlamlı olduğunu göstermekte‐
dir. Bir başka ifadeyle ‘belirsizlikten kaçınma eğilimi güçlü ve eril kül‐
türlerin (SM)’ hizmet kalite algıları arasındaki fark, duyusal bileşen lehi‐
ne gerçekleşmiştir.

Tablo 7. SM Kültür Grubunun Algıladıkları Kalite Bileşenlerine İlişkin Karşılaştırma (Bağımlı İki
Örneğe İlişkin İstatistikler

Bağımlı İki Örnek

Ortalama

N

Std. Sapma

Std. Hata Ort.

bilişsel

4,9231

6

,95086

,38819

duyusal

5,4630

6

1,23612

,50464
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonuçları, hizmet kalitesinin bilişsel bileşeni itibariyle, dişil
kültürlerin eril kültürlerden daha yüksek düzeyde algıladıkları bulgusu,
tamamen algılamalardaki hassasiyet ile açıklanabilir. Eril kültür özellik‐
leri incelendiğinde hırsın, rekabetin, maddi başarının ön planda olduğu,
dolayısıyla hislerin ve duyguların daha az öneme sahip olduğu, ne his‐
sedildiği ile fazla ilgilenmeyip, somut olarak NE elde edildiği ile ilgile‐
nen bir kültür olarak ortaya çıktığından, Gestalt Psikolojisi’nden hare‐
ketle, bu kültürlerin algılamalarına da maddi mevcudiyet, güç, rekabet
gibi faktörlere daha seçici yaklaştıkları beklenilir. Ancak hipotez sonucu
dişil kültürlerin bilişsel bileşeni eril kültürlerden daha yüksek algıladığı
sonucunu ortaya koymuş ve bu yaklaşımı desteklememiştir.
Araştırmanın bir diğer sonucu, farklı kültürlerin duyusal bileşeni fark‐
lı algılamadıklarını ortaya koymuştur. Bu sonuç ile farklı kültürlerin
‘duyusal bileşeni’ algılamalarının benzer olduğu söylenebilir. Bir başka
ifadeyle hizmet kalite algısında ‘duyusal bileşen faktörleri’nin tüm farklı
kültür grupları tarafından benzer olarak algılandığı bulgusu, Chui ve
Wu’nun araştırma bulgusu olan ‘bireysel cinsiyet farkının hizmet kalite‐
si bileşenine yansıdığı, kadınların duyusal bileşene erkeklere oranla da‐
ha yüksek önem atfettikleri’ bulgusundan, toplumsal cinsiyet kimliği
faktörü açısından farklı çıkmıştır.
Araştırma bulgularından hareketle, ‘belirsizlikten kaçınma eğilimi za‐
yıf ve dişil kültürler (WF) ile ‘belirsizlikten kaçınma eğilimi güçlü ve
dişil kültürlerin (SF) kalite algılarında, duyusal bileşen lehine bir davra‐
nış sergilediği söylenebilir. Bu sonucun temel nedeni; bu kültür grubu‐
nun ‘dişil kültür’ özelliği göstermesidir. Çünkü dişil kültür özelliklerin‐
den en belirgin olanı, hırs ve rekabetin gerekli olmadığına olan inançla‐
rıdır. Hırs, rekabet gücü, maddi güç gibi özellikler, kalitenin daha çok
‘ne bildiği’ bileşenini yansıtmaktadır. Bu özelliklere gerek olmadığını
düşünen kültürlerde, temelde ‘NE hissedildiği’ olgusunu dikkate alacak‐
ları, yani duyusal bileşene önem verecekleri aşikardır.
Bu bulgulara paralel olarak ‘belirsizlikten kaçınma eğilimleri güçlü/eril
(SM) ve zayıf/eril (WM) kültürlerin’ hizmet kalite algılarında ‘duyusal
bileşeni’ daha yüksek algıladıkları görülmüştür.

344

Kültürler İtibariyle Müşterilerin Hizmet Kalitesinin Duyusal..

Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular ışığında, özellikle belir‐
sizlikten kaçınma eğilimi güçlü ve hem eril hem de dişil kültürler ara‐
sında bilişsel bileşen algılamalarında önemli fark bulunmaktadır. Bu
fark “belirsizlikten kaçınma eğilimi güçlü ve dişil kültürler (SF)” lehine
gerçekleşmiştir. Ayrıca, tüm kültür gruplarının hizmet kalite bileşenle‐
rinden ‘duyusal bileşeni’ daha yüksek algıladıkları görülmektedir.
Araştırma sonuçları, farklı kültür gruplarının hizmet kalitesinin ‘Biliş‐
sel’ bileşenini farklı algıladıklarını ortaya koyması dolayısıyla, otel iş‐
letmelerinin pazarlama yöneticilerine, pazar bölümlendirme yaparken
‘Bilişsel Bileşen’i bir segmentasyon faktörü olarak dikkate almaları, bu‐
nunla beraber tüm pazar bölümleri açısından hizmet kalitesinin ‘Duyu‐
sal Bileşeni’ni oluşturan faktörlerin önem taşıması dolayısıyla bu faktör‐
lerin iyileştirilmesini ihmal etmemeleri önerilir. Bunun için ilk olarak
hizmet süreçlerinin tam olarak belirlenmesi ve hizmete ilişkin akış şema‐
larının oluşturulması gelmektedir. Hizmete ilişkin akış şemaları hizmet
süreçlerini ve her hizmet sürecine ilişkin hizmet sunum süresini belirle‐
diğinden, hizmetin istenilen sürede, sırada ve yerde sunulmasını sağla‐
yacaktır. Hizmet yöneticilerinin işletmenin fiziksel donanım ve görü‐
nümünün kalite üzerine yaptığı etkinin ve soyut olan hizmeti somutlaş‐
tırmayı sağladığının önemini dikkate alarak, pazarlama faaliyetlerinin
yerine getirilmesini sağlamaları önemle vurgulanır.
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Turizmin Fiziksel Çevre Üzerindeki Olumsuz
Etkilerini Önlemeye Yönelik Stratejiler
The Strategıes for Preventing Negative Effects of the Tourism on Physical Environment

İbrahim YILMAZ 1

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, turizmin fiziksel çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine yönelik stratejiler hakkında bilgi vermektir. Çalışma, ikincil kaynak incelemesine dayanmaktadır. Çalışmada ağırlıklı
olarak turizm gelişiminin fiziksel çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine ya da azaltılmasına
yönelik stratejiler üzerinde durulmaktadır. Bu stratejiler durum analizi, çevre tasarımı, fiziksel taşıma
kapasitelerinin belirlenmesi, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve turizm planlamasıdır. Söz konusu
stratejiler sürdürülebilir turizm yaklaşımı kapsamında incelenmektedir. Son olarak, sürdürülebilir bir turizm gelişimi için bazı önerilerde bulunulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Turizmin Fiziksel Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Önleyici Stratejiler, Sürdürülebilir Turizm, Fiziksel Taşıma Kapasitesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Turizm Planlaması

ABSTRACT
The aim of this study is to give information about the strategies intended for preventing negative effects
of the tourism on physical environment. The study is qualitative one since it is based on secondary
data analysis. The study predominantly emphasize about the strategies intended for preventing or reducing negative effects of the tourism development on physical environment. This strategies are situation analysis, environmental design, physical carrying capacities, Environmental Impact Assessment
(EIA), and tourism planning. These are analyzed within sustainable tourism approach. Finally, some
suggestions are proposed to a sustainable tourism development.
Key words: the strategies for preventing negative effects of the tourism on physical environment, sustainable tourism, physical carrying capacity, environmental impact assessment (eia), tourism planning
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GİRİŞ
Turizm gelişimine kaynak teşkil eden ve turizmde rekabet gücünü be‐
lirleyen en önemli unsurlardan biri şüphesiz çevre kalitesidir. Turizm
ve çevre özellikle de fiziksel çevre arasında çok yakın bir ilişki vardır.
Belirli bir ülke, bölge ya da yöreye yönelik turizm talebinin oluşması ve
bu talebin devam ettirilmesi bakımından fiziksel çevre önemli bir yere
sahiptir. Turizm gelişimi için şüphesiz sağlıklı, temiz ve düzenli bir çev‐
reye ihtiyaç vardır. Ancak, bilinçli ve planlı bir turizm gelişiminin be‐
nimsenmemesi sonucu doğal ve insan yapımı çevre kaynakları zarar
görmektedir. Bu, turizm faaliyetlerinin fiziksel çevre üzerindeki olumlu
etkileri yanında çok sayıda olumsuz etki de yaratabileceği anlamına
gelmektedir. Plansız turizm gelişimi nedeniyle fiziksel çevre yıllardan
beri önemli ölçüde zarar görmüş ve günümüzde de görmeye devam
etmektedir. Turizmin fiziksel çevre üzerindeki olumsuz etkileri önceden
tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ya da en a‐
zından olumsuz etkiler ortaya çıktıktan sonra en kısa sürede gerekli
önlemlerin alınarak çevrenin bu olumsuz etkilerden daha fazla etkilen‐
mesinin önüne geçilmelidir.
Yukarıdaki düşünceler ışığında çalışmada öncelikle çevre kavramı,
turizm açısından fiziksel çevrenin anlamı ve kapsamı üzerinde durul‐
maktadır. Turizm gelişiminin fiziksel çevrede neden olduğu olumlu
etkiler gözden geçirildikten sonra, turizm gelişiminin fiziksel çevrede
neden olduğu olumsuz etkiler ele alınmaktadır. Turizmin fiziksel çevre
üzerindeki olumsuz etkilerini önleyici ya da azaltıcı stratejiler olarak
durum analizinin yapılması, çevre tasarımı, fiziksel taşıma kapasiteleri‐
nin belirlenmesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve turizm plan‐
lamasına yer verilmektedir. Bu stratejilerin her biri sürdürülebilir bir
turizm gelişimini esas aldıkları için sürdürülebilir turizm yaklaşımı
kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle, söz konusu stratejiler‐
den önce, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm kavramlarından
yola çıkılarak sürdürülebilir turizm yaklaşımının, turizm gelişiminin
fiziksel çevrede neden olduğu olumsuz etkileri önleme/azaltma bakı‐
mından yeri ve önemi üzerinde durulmaktadır.
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ÇEVRE KAVRAMI VE TURİZMDE FİZİKSEL ÇEVRE
Ülke, bölge ya da yöre düzeyinde ele alınabilecek olan turizm olayı
hangi düzeyde olursa olsun belirli sınırları olan fiziksel bir ortam ya da
mekâna ihtiyaç duymakta ve bu da çevre kavramına işaret etmektedir.
Genel anlamda çevre, belirli bir ortam veya mekânı ve bu ortamdaki
canlı ve cansız varlıklar ile bunlar arasındaki ilişkileri ifade etmektedir
(Güney (1992) ve Gökdayı (1997)’den aktaran Kuşluvan 1999: 81). Çevre
insan ve diğer tüm canlı varlıklar ile birlikte, doğanın ve doğadaki insan
yapısı öğelerin bütünü anlamına gelmektedir ve iki yönlüdür: Birincisi,
doğal varlıklardan oluşan doğal çevre, ikincisi, doğal çevreden de ya‐
rarlanılarak insan eliyle oluşturulmuş değer ve varlıklardan oluşan in‐
san yapımı çevredir (Karaküçük 1997: 197). İçöz vd. (2002) tarafından
yapılan çalışmada fiziksel çevre unsurları “yollar, kaldırımlar, işaretler,
araç park yerleri, hizmet ve tesislere uygun erişim, çöp ve atık sistemi,
parklar ve diğer açık alanlar” şeklinde ele alınmıştır. Benzer görüşlere
yer verilen başka bir çalışmada (Çavuş 2002: 155) ise turizm açısından
fiziksel çevreye ilişkin olarak şu tespitler yapılmaktadır: Turizm faali‐
yetlerinin gerçekleştiği veya bu faaliyetlerin etkisi altında bulunan fiziki
ortamlardır. Fiziksel çevre, hem doğal varlıkların hem de insan eliyle
yaratılan ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel nitelikteki varlıkların bu‐
lunduğu ortamları kapsar. Belli bir turistik merkez açısından bakılacak
olursa; fiziksel çevre o merkezde turizm faaliyetlerinin gerçekleşmesini
sağlayan insan eliyle yaratılmış her türlü fiziki tesisler ve olanaklarla,
turizm faaliyetleri nedeniyle yoğun insan etkisine maruz kalan unsur‐
lardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, turistik merkezdeki genel altyapı ve
üstyapı tesisleri, diğer tamamlayıcı turistik tesisler de fiziksel çevre
kapsamına girmektedir.
TURİZMİN FİZİKSEL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ
Planlı ve kontrollü bir gelişme ile turizmin fiziksel çevre üzerinde olum‐
lu etkide bulunabileceği açıktır. Turizm gelişiminin fiziksel çevre üze‐
rindeki başlıca olumlu etkileri; “önemli doğal alanların korunması, ar‐
keolojik, tarihi ve mimari değeri olan insan yapımı çekiciliklerin ko‐
runması, çevre bilincinin yerleşmesi ve artması, çevre kalitesinin artma‐
sı ve mevcut altyapının iyileştirilmesi” şeklinde özetlenebilir (Inskeep
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1991: 342). Bu olumlu etkilere ilişkin olarak çeşitli araştırmacılar (Olalı
ve Timur 1988: 161‐163; Kuşluvan 1999: 84; Kozak vd. 2000: 104; Kah‐
raman ve Turkay 2004: 45; Demir ve Çevirgen 2006: 87) tarafından dile
getirilen ortak görüş ve düşüncelere aşağıda kısaca yer verilmektedir.
Doğal, tarihi ve mimari değeri olan çekicilikler, turizm açısından çe‐
kim gücü yaratmaları ya da mevcut çekim gücünü arttırmaları nedeniy‐
le bulundukları yörenin turistik açıdan gelişmesinde önemli pay sahi‐
bidirler. Diğer taraftan turizm, söz konusu çekiciliklerin korunmasına
yönelik toplumsal duyarlılığın gelişmesine, bakım, onarım ve restoras‐
yon gibi çalışmaların yapılmasına yardım etmektedir. Turizmin geliş‐
mesiyle birlikte birçok ülkede çevrenin korunmasına hız verilerek ulu‐
sal parklar, yeşil alanlar, ormanlar ve sahiller gibi önemli alanların ko‐
runmasına yönelik politikalar geliştirilmektedir. Ayrıca, turistik ürün
kapsamında yer alan geleneksel evlerin, tarihi binaların ve diğer sosyo‐
kültürel çekiciliklerin korunması, restore edilmesi gibi çalışmalar bu
çerçevede değerlendirilebilir. Antik kentlerin kazılarla yeryüzüne çıka‐
rılması, kaya kiliseleri, eski kaleler, kervansaraylar vb. insan yapımı
çekiciliklerin restore edilmesi çalışmalarında da turizmin önemli etkisi
vardır. Dolayısıyla, bir bölgede turizm gelişimi turistik ürünün ham‐
maddesini oluşturan doğal ve insan yapımı çekiciliklerin korunmasına
katkıda bulunmaktadır.
Kamu otoriteleri, turizm işletmeleri ve halkın doğal çevreyi korumaya
yönelik hiçbir girişiminin olmadığı turistik bölgelerde, turizmin geliş‐
meye başlaması ve gelen turistlerin çevre kalitesine verdikleri önemin
giderek artması sonucu, bu kesimlerin çevre bilincinin yerleşmesine ve
çevre kalitesinin arttırılmasına ilgi duymaya başladıkları görülmektedir.
Böylece, çevre korumaya yönelik politikaların oluşturulması gündeme
gelmektedir. Bu gelişmelerin sonucu olarak, gerek kamu otoritelerinin
turizme ilişkin yaptığı planlama vb. çalışmaları gerekse turizmle ilgili
diğer kesimlerin turizm amacıyla çevresel kaynaklardan faydalanırken
koruma‐kullanma dengesini gözetmesi çevre kalitesinin artmasına o‐
lumlu katkıda bulunmaktadır. Çevre kalitesi turizm ürününün en ö‐
nemli bileşenlerinden biri haline geldiği için özellikle son yıllarda ö‐
nemli bir rekabet unsuru olarak da ön plana çıkmaktadır.
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Turizm açısından genel altyapı çok amaçlı altyapı ile doğrudan turis‐
tik amaçlı özel altyapı hizmet ve olanaklarını ifade etmektedir. Çok a‐
maçlı altyapı kapsamında su, kanalizasyon, haberleşme, enerji, ulaştır‐
ma sistemi, sağlık ve güvenlik kuruluşları gibi temel kamu hizmet ve
olanakları yer alır. Bu temel hizmet ve olanaklar öncelikle turizm mer‐
kezinde sürekli yaşayanların ekonomik ve sosyal yaşamları için zorun‐
ludur. Ancak, bunlar aynı zamanda turizm merkezini ziyaret edenlerin
de ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan temel altyapı sistemleridir.
Bir bölgede turizmin gelişmesiyle birlikte bu hizmet ve olanakların da
yeterli düzeye ulaştığı görülmektedir. Altyapısı belirli bir düzeye ulaş‐
mamış turistik merkezlerin turizm açısından gelişme şansları oldukça
düşüktür. Bu bağlamda hava alanı inşası, yat limanı kurulması, rekre‐
asyon amaçlı tesislerin açılması vb. çalışmalar da turizmin gelişmesiyle
ortaya çıkan altyapı sistemleridir. Özetle, turizmin cereyan ettiği bölge‐
de doğal ve insan yapımı çekiciliklerin bulunması ve korunması turizm
gelişimi açısından tek başına yeterli değildir. Bu çekicilikler ulaşım, yol,
su, elektrik ve haberleşme gibi altyapı imkânlarıyla desteklenmelidir.
Turizm sayesinde bu altyapının iyileştirilmesi hız kazanır ve artan tu‐
rizm yoğunluğunu karşılayabilecek konuma ulaşır. Ayrıca, yerel halk
da altyapıdaki söz konusu iyileşmeden faydalanmaktadır.
Turizmin fiziksel çevre üzerindeki olumlu etkilerine karşın, olumsuz
etkilerinin çok daha fazla olduğunu ya da en azından böyle bir potansi‐
yelin olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu olumsuz etkiler
ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınmaması, geri kazanılması
mümkün olmayan fiziksel çevre unsurlarının yok olması tehlikesi ya‐
ratmaktadır. Bu olumsuz etkiler ortaya çıkmaya başladıktan çok kısa
süre sonra alınabilecek tedbirler konusunda gereken duyarlılığın göste‐
rilmemesi de aynı şekilde sonuçlanmaktadır.
TURİZMİN FİZİKSEL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
Yapılan çeşitli çalışmalarda (Olalı ve Timur 1988; Inskeep 1991; İçöz
1994; Kuşluvan 1999; Akpınar 2004; Özok 2001; Yılmaz 2001; Çavuş
2002; İçöz vd. 2002; Usta 2001) turizm gelişiminin, özellikle de plansız
turizm gelişiminin fiziksel çevre üzerinde yol açabileceği olumsuz etki‐
ler konusunda aynı ya da benzer olumsuz etkilere yer verildiği görül‐
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mektedir. Çalışmanın bu bölümünde, söz konusu olumsuz etkilere iliş‐
kin genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra, bu olumsuz etkiler yedi
ana başlık altında ayrıca özetlenmektedir.
Inskeep (1991: 344), tarafından yapılan çalışmada turizmin geliştiği
çevrenin özelliklerine ve turizmin gelişim şekline bağlı olarak değişmekle
birlikte, turizmin çevre üzerinde yaratabileceği en önemli olumsuz etki‐
lerin su kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, görsel kirlilik, katı atık
(çöp) kirliliği, ekolojik dengenin bozulması, erozyon, sel gibi çevresel
tehlikeler, tarihi ve arkeolojik alanların zarar görmesi, arazi kullanım
sorunları başlıkları altında sıralanabileceği ifade edilmektedir. Turizmin
yarattığı çevre sorunlarına ilişkin başka bir çalışmada (İçöz 1994: 21) şu
görüşler ön plana çıkmaktadır: “Turizm olayı çevresel ilişkileri bakı‐
mından yoğun tartışmalara konu olmaktadır. Çünkü turizmin mevsim‐
lik özelliği nedeniyle yaz aylarında oluşan aşırı turistik yoğunlaşma ve
bu yoğunlaşmanın yaşandığı bölgelerde çevre kirlenmesi, gürültü, aşırı
kalabalıklaşma, altyapı yetersizliği gibi sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca,
bu bölgelerdeki hızlı ve plansız yapılaşma tarım ve orman arazilerinin
yok olmasına neden olmakta, turizmin bilinçsiz gelişmesi sonucu inşa
edilen oteller ve diğer tesisler doğanın güzelliğini bozmaktadır”.
Turistik bir bölgede turizmin gelişmesiyle birlikte, artan kullanıcı sa‐
yısı ve yatırımcıların doğal güzelliklere yakın noktalarda tesis kurma
eğiliminde olmaları fiziksel çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmak‐
tadır. Ayrıca, ikincil konut atıklarının akarsu, göl ve denizlere akıtılma‐
sı, yeraltı sularının aşırı kullanımı sonucu temiz su kaynaklarının azal‐
ması, tesis baskısı sonucu tarım alanlarının ve orman arazilerinin yok
olma tehlikesi altında olması ve tesislerin doğal örtüyle uyuşmayan
yapısının oluşturduğu görsel kirlilik de fiziksel çevrede olumsuz etkiler
yaratmaktadır (Özok 2001: 11‐12). Akpınar (2004: 3), tarafından yapılan
çalışmada turizmin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerine iliş‐
kin yapılan tespitler özetle şunlardır: Turizm tarihi sit alanlarının kir‐
lenmesine neden olmaktadır. Altyapısı yetersiz olan turistik bölgelerde
yoğunlaşma nedeniyle ortaya çıkan çöplerin toplanamaması, kanalizas‐
yon sularının göl ya da denizlere boşaltılması, çoğu kez doğayı kirletti‐
ği kadar, insan sağlığı için de tehdit oluşturmaktadır. Turizmin plansız
olarak gelişmesi sonucu ortaya çıkan nüfus artışı ve aşırı yapılaşmalar,

İbrahim Yılmaz

353

bölgesel fauna ve floranın zarar görmesi, kıyılardaki deniz araçları ba‐
rınaklarının gelişigüzel ve uygun olmayan yerlerde yapılması sonucu
zamanla o bölge turistik çekiciliğini yitirebilmektedir. Turizmin fiziksel
çevre üzerindeki diğer bir olumsuz etkisi de gürültü kirliliğidir. Uçakla‐
rın inip kalkması, taşıt araçlarının çıkardığı sesler ve inşaat çalışmaları
örnek olarak verilebilir. Ayrıca, bölgesel yoğunlaşma nedeniyle artan
taşıt araçlarından çıkan egzoz gazları da önemli bir kirlilik unsuru ola‐
bilmektedir. Benzer bir çalışmada (İçöz vd. 2002: 62) turizm gelişiminin
bir bölgede neden olabileceği başlıca olumsuz fiziksel etkiler fiziksel
çevrenin bozulması ve değişmesi, tarihi ve kültürel kaynakların bozul‐
ması ve yok edilmesi, bölgedeki aşırı kalabalıklar ve gürültü, çevre kirli‐
liği ve trafik sorunları şeklinde sıralanmaktadır.
Su ve Toprak Kirliliği
Turizmin gelişmesinde su kaynaklarının rolü büyüktür. Günümüzde
kitle turizminin yoğunlaştığı başlıca turistik merkezlerin büyük bir bö‐
lümü deniz, göl gibi su kaynaklarına yakın yerlerde bulunmaktadır.
Turizm işletmelerinin kirli atık sularını ve kanalizasyonlarını yer üstü
veya yeraltına boşaltmaları hem toprağın hem de suyun kirlenmesine
neden olmaktadır. Bu suların içme suyuna karışması da insan sağlığı
açısından ciddi bir tehdit unsurudur. Ayrıca, gezi amaçlı ve diğer amaç‐
larla kullanılan deniz araçlarından boşalan yağlar, şişe, kutu ve plastik
atıklardan süzülen çeşitli kimyasal maddeler suyun ve toprağın kirlen‐
mesine neden olan diğer etkenlerdir.
Hava Kirliliği
Turizmin hava kirliliğine etkisi üzerinde fazla durulmamakla birlikte,
turizm faaliyetlerinin seyahati de içermesi ve bu seyahatin uçak, tren,
gemi, otobüs vb. motorlu araçlarla gerçekleşmesi turizmden kaynakla‐
nan hava kirliliğinin de göz ardı edilemeyecek kadar önemli olabilece‐
ğini ortaya koymaktadır. Özellikle turistik yörelerde normal trafiğinin
yanı sıra turizm amaçlı kullanılan tur otobüsleri ve taksiler gibi motorlu
araçlar yörenin trafik yoğunluğunu arttırır. Bu artış sonucu egzozlardan
çıkan gaz ve dumanlar havayı kirletmektedir (Çavuş 2002: 144). Turiz‐
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min yarattığı hava kirliliği konusunda bir başka örnek; özellikle yaz
aylarında birçok turistik yörede görülen orman yangınlarıdır.
Gürültü Kirliliği
Turistik faaliyetlerin yılın belli dönemlerinde yoğunlaştığı turistik mer‐
kezlerde gürültü kirliliği önemli boyutlara ulaşabilmektedir. Bunda
etkili olan temel etkenlerden biri yukarıda bahsedilen trafik yoğunlu‐
ğudur. Çünkü turistlerin gerek turistik merkezlere ulaşımı esnasında
gerekse turistik merkezlerde kullandıkları özel araçlar ya da toplu taşı‐
ma araçları gürültü kirliliğine yol açmaktadır. Turizmden kaynaklanan
diğer bir gürültü kirliliği türü ise; turistik tesisler bünyesinde ya da
müstakil durumda bulunan disko, bar, gece kulübü gibi eğlence yerle‐
rinin sebep olduğu gürültüdür.
Görüntü Kirliliği
Bu kirlilik genel anlamda turistik tesisler, doğal çevre ve geleneksel
mimari yapı arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır. Yerel mi‐
mariye ve doğal çevreye uygun olmayan turistik tesislerin inşa edilme‐
si, uygun olmayan yerleşim planları, rasgele yerleştirilmiş açık hava
reklam panoları, elektrik direkleri ve kabloları ve katı atıklar görsel kir‐
liliğe neden olan başlıca unsurlardır. Plansız yapılaşma neticesinde do‐
ğal manzaranın yok olması, sahillerin aşırı yapılaşma nedeniyle beton
yığını haline gelerek doğal görüntüsünü kaybetmesi bu kirliliğe neden
olan diğer etkenler olarak sıralanabilir. Ayrıca, trafik altyapısı ve oto‐
park olanakları yetersiz olan turistik merkezlerdeki araç trafiği, gürültü
kirliliği yanında görüntü kirliliği de yaratmaktadır.
Mimari kirlilik (Mathieson ve Wall (1982)’den aktaran Çavuş 2002:
161) olarak adlandırılan bu kirlilikle ilgili olarak şunlar söylenebilir:
Turizm merkezlerinde alt ve üst yapı yatırımları çoğu kez yörenin do‐
ğal ve tarihi dokusu ile uyuşmamaktadır. Büyük ölçekli ve çok katlı otel
binaları çevreleriyle çelişkili bir görünüm yaratmaktadır. Bu durum,
çok farklı mimari stilleri olan otel binalarının bir arada bulunduğu alan‐
larda kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bulundukları
çevre ile uyumlu olmayan konaklama, yeme‐içme ve eğlence tesisleri‐
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nin mimari tasarımları estetik açıdan hoş olmayan görüntüler yarat‐
maktadır.
Katı Atık Kirliliği
Turistlerin yoğun olarak bulundukları sahiller, göller, piknik alanları,
parklar vb. yerlerde çöpleri gelişigüzel atmaları, buralarda çöp toplama
sisteminin olmaması ya da yetersiz olması görsel kirlilik açısından o‐
lumsuz sonuçlar yarattığı gibi, insan sağlığı açısından da ciddi sorunlar
yaratabilmektedir. Ayrıca, turizm işletmelerinin çevrelerine bıraktıkları
katı atıklar da çevre sorunlarına neden olabilmektedir.
Flora ve Faunanın Zarar Görmesi
Plansız turizm gelişimi ve turistik kullanım sonucu birçok çevresel so‐
run yaşanabilir. Turistik tesis inşası, golf, kayak alanı yapılması vb. için
tahrip edilen bitki örtüsü ve kesilen ağaçlar önemli çevre sorunlarına
yol açar. Ayrıca, turizm amaçlı doğa yürüyüşleri, kamplar, piknik vb.
faaliyetler sırasında yakılan ateşin neden olduğu orman yangınları bitki
örtüsünün ve hayvan türlerinin yok olmasına neden olabilir. Buna ila‐
veten, izinsiz avlanma sonucu bazı yaban hayvan türleri yok olabilir.
Öte yandan, kıyılarda deniz araçları için yapılan barınaklar, bazı göl ve
akarsu kıyılarındaki sazlık alanların kaldırılması bu alanlarda yaşayan
canlı türlerinin yok olmasına neden olmaktadır. Şüphesiz, turizmin flo‐
ra ve fauna üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin örnekleri çoğaltmak
mümkündür.
Arazi Kullanım Sorunları
Turistik merkezlerin turistik akımları çeken yerler olması, bu yerlerde
arz faktörlerinin de yoğunlaşmasına yol açar. Bu durum, turistik mer‐
kezlerde kullanılabilir araziye olan talebi arttırır. Bu merkezlerin turiz‐
me elverişli kullanılabilir alanları sınırlıdır. Bu bakımdan, bu alanların
rasyonel bir şekilde kullanılması gerekir. Ancak, plansız, denetimsiz ve
aşırı ölçüde gelişen turistik merkezlerde arz faktörlerinden kaynaklanan
alan kullanımı çoğu kez rasyonellikten uzak olmaktadır. Böylece, tu‐
rizmden kaynaklanan arazi kullanım sorunları ortaya çıkmaktadır. Öte
yandan, turizmden kaynaklanan arazi kullanım sorunu, kendiliğinden
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gelişen turistik merkezler ile sahil kesimindeki turistik merkezlerde
daha çok görülmektedir. Çünkü bu merkezlerin gelişme süreci talebe
göre şekillenmektedir. Bu nedenle, arazi kullanımına yönelik planlar ye
hiç yapılmamakta ye da çoğu kez önce yap sonra planla anlayışı ile ha‐
reket edilmektedir. Kıyı kesimindeki turistik merkezlerde yazlık (ikin‐
cil) konut talebinden kaynaklanan arazi kullanımları ise bu sorunu daha
da arttırmaktadır (Çavuş 2002: 160).
TURİZMİN FİZİKSEL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİ
ÖNLEYİCİ STRATEJİLER
Turizmin fiziksel çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirile‐
rek olumlu etkilerinin arttırılabilmesi için turizm gelişimi ile çevre ara‐
sında bir uyum ve bütünleşmenin olması şarttır. Turizmin yarattığı çev‐
re sorunlarını önlemek ya da azaltmak için kullanılabilecek bazı strateji‐
ler bulunmaktadır (Inskeep 1991; Ryan (1991) ve Murphy (1995)’ten
aktaran Kuşluvan 1999: 93). Bu stratejilere bakıldığında, her birinin belli
bir planlama temeline dayandığı ve turizmin çevre üzerindeki olumlu
etkilerini arttırmak, olumsuz etkilerini önlemek amacına hizmet ettikle‐
ri görülmektedir. Bu nedenle, tüm bu yaklaşımlar çevreye duyarlı tu‐
rizm gelişimini öngören sürdürülebilir turizm yaklaşımı kapsamında
değerlendirilebilir.
Inskeep (1991: 348), turizmin fiziksel çevrede yaratacağı olumsuz etki‐
leri önleyecek, turizm merkezlerinin genel çevre kalitesini ve turizmin
çevre üzerindeki olumlu etkilerini arttırabilecek bazı çevresel politikalar
üzerinde durmaktadır. Bu politikaların uygulanması sonucu çevre ile
entegre olmuş bir turizmin geliştirilebileceğini savunmaktadır.
Inskeep’in sözünü ettiği politikalar şunlardır:
•

Öncelikle, turizm gelişiminin planlanması ve sürekli kontrol
edilmesi gerekir,

•

taşıma kapasitelerinin aşılmaması ve en azından belli bir za‐
man periyodu için turizm gelişiminin üst limitinin belirlenme‐
si şarttır,
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•

çevresel kaynaklara dayanan turizm türlerinin geliştirilerek
turizm, çevre koruma ve genel çevre kalitesinin devamını sağ‐
layan bir teknik olarak kullanılabilir,

•

özellikle yeni gelişen turizm merkezlerinde çevresel etkilerin
incelenmesi ve kontrol edilmesi gerekir,

•

fiziksel planlamada turistik faaliyetlerin belirli alanlarda yo‐
ğunlaştırılması yaklaşımı yeterli altyapının oluşturulması, çok
amaçlı arazi kullanımına imkan tanınması ve turizm gelişimi‐
nin kontrol edilmesi için özellikle büyük ölçekli kitle turizmi
merkezlerinde çok faydalı olabilir,

•

söz konusu yaklaşım ile, doyum noktasına ulaşan bir turizm
merkezine alternatif olarak yeni bir turistik merkezin gelişti‐
rilmesi de mümkündür,

•

kitle turizminin fiziksel çevrede oluşacak zararları arttıracağı
düşünülürse, çevreye duyarlı yeni turizm türlerinin geliştiril‐
mesine ağırlık verilebilir. Örneğin; macera turizmi, çiftlik tu‐
rizmi, kruvaziyer turizmi, yat turizmi gibi alternatif türler ge‐
liştirilebilir.

Bu bölümde ağırlıklı olarak turizmin çevre üzerindeki olumsuz etkile‐
rini önleyici ya da stratejiler kapsamında durum analizi, çevresel tasa‐
rım, fiziksel taşıma kapasitelerinin belirlenmesi, çevresel etki değerlen‐
dirmesi ve turizm planlamasına yönelik değerlendirmeler yapılmakta‐
dır. Ancak, öncelikle sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm kavram‐
ları ile sürdürülebilir turizmin fiziksel çevre boyutu üzerinde durul‐
makta ve sürdürülebilir turizm yaklaşımının, turizmin olumlu çevresel
etkilerini maksimize etme ve turizmin yarattığı çevre sorunlarını önle‐
me bakımından önemi ve katkısı vurgulanmaktadır.
Sürdürülebilir Turizm
Sürdürülebilirlik kavramı ilk kez 1987 yılında Birleşmiş Milletler Çevre
ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan ve Bruntland Raporu
olarak bilinen raporda gündeme gelmiştir. Söz konusu raporda giderek
ağırlaşan çevresel sorunlar ve bu sorunların giderilmesinin bir yolu
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olarak çevrenin kalkınma ile birlikte değerlendirilmesinin gerekliliğine
dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma, “çevresel
değerlere zarar vermeden, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini
karşılayabilme olanağını azaltmadan, bugünkü kuşakların gereksinim‐
lerini karşılama” şeklinde ifade edilmektedir (Jayawardena 2003: 408).
Sürdürülebilirlik, bir toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan
herhangi bir sistemin işlerini kesintisiz olarak, bozulmadan, aşırı kulla‐
nımla tüketmeden ve sistemin hayati bağı olan ana kaynaklarına aşırı
yüklenmeden sürdürebilme yeteneğidir (Karaman (1996)’dan aktaran
Çakılcıoğlu 2004: 1). Sürdürülebilirliği, sıkça ilişkilendirildiği ekoloji
kavramı kapsamında, “doğal sermayeyi tüketmeyen, gelecek kuşakların
kendi gereksinimlerini karşılama imkanını ellerinden almayan, ekolojik
açıdan sürdürülebilir nitelik taşıyan ekonomik kalkınma” şeklinde ta‐
nımlamak da mümkündür (Özok 2001: 13).
Turizm sektörü varlığını büyük ölçüde doğal, kültürel ve tarihsel
kaynaklara bağlı olarak sürdüren bir sektör olduğundan bu kaynakların
tahrip edildiği bir ortamda rasyonel bir turizm olayından bahsedilemez.
Bu nedenle, sürdürülebilirlik kavramı turizm sektörü için diğer sektör‐
lere kıyasla çok daha fazla önem taşımaktadır (Birkan 2004: 4). Zira,
sürdürülebilirlik kavramı, turizm faaliyetlerinin doğal ve kültürel kay‐
naklar üzerindeki olumsuz etkileri ve bu etkilerin turizmin geleceğini
tehlikeye attığının anlaşılmaya başlanması sonucu ortaya atılmıştır. Bu
kavram sürdürülebilir turizm, eko turizm, sorumlu turizm, yeşil tu‐
rizm, yumuşak turizm gibi yeni ve birbirleriyle ilişkili yeni kavramları
gündeme getirmiştir (Erdoğan 2003). Bu noktada şu hususu vurgula‐
makta fayda vardır: Sürdürülebilir turizm ile aynı anlamda kullanılan
ve zaman zaman kavram kargaşasına neden olan bu yeni kavramlar
sürdürülebilir turizm ile aynı anlama gelmemektedir. Esasında, bu kav‐
ramlardan her birinin sürdürülebilir turizm yaklaşımı çerçevesinde de‐
ğerlendirilmesi daha doğrudur. Söz konusu kavramların özellikle ve
yalnızca çevre üzerindeki olumlu etkileri arttırıcı, olumsuz etkileri ise
önleyici bir turizm gelişimini esas aldıkları açıktır. Oysa, sürdürülebilir
turizm yalnızca fiziksel çevre duyarlılığına dayanmayan daha kapsamlı
bir yaklaşımı ifade etmektedir ve bu nedenle bir turizm çeşidi değildir.
Yapılan bir araştırmada (Kahraman ve Turkay 2004: 88) bu konuya iliş‐

İbrahim Yılmaz

359

kin olarak benzer görüşlerin ifade edildiği görülmektedir. Bahsi geçen
araştırmada, sürdürülebilir turizmin, hangi turizm çeşidi olursa olsun
çevresel değerlerin turizmin temel öğesi olarak korunmasını, turizm
faaliyetlerinin çevreye duyarlı bir şekilde yürütülmesini ve turizmin
ekonomik gelişmesi ile çevresel değerlerin korunması çabaları arasında
eşgüdüm olmasını gerektirdiği vurgulanmaktadır.
Turizm açısından sürdürülebilirliğin fiziksel çevre boyutunda flora ve
fauna, iklim ve birey olmak üzere üç başlıktan oluşan doğal çevre ile, bu
üçlünün karşılıklı etkileşiminden meydana gelen insan yapımı (yapay)
çevre ilişkisi bulunmaktadır. Toplumu oluşturan birey ekosistemin ö‐
nemli bir parçası olduğundan doğal çevrede yer almaktadır. Turistik
bölgenin iklim özellikleri, o bölgeye has flora ve faunanın oluşmasını
sağlamaktadır. Bu karşılıklı etkileşim doğal çevrenin bir üyesi olan bi‐
reyi ve giderek toplumun da üretim biçimlerini etkilemektedir. Bunun
sonucu olarak insan yapımı çevre oluşmaktadır. Ancak yapay çevre‐
doğal çevre ilişkisi de tek yönlü bir ilişki değildir. Oluşan yapay çevre
de zamanla doğal çevrenin elemanları olan flora ve faunayı, iklim özel‐
liklerini ve bireyi/toplumu etkilemektedir. Bu geri besleme asit yağmur‐
ları, küresel ısınma, stres başta olmak üzere bireyin sağlığını tehdit eden
diğer sağlık sorunları şeklinde olumsuz olabileceği gibi, sürdürülebilir
bir gelişim esas alındığında sistemin devamı şeklinde de cereyan edebi‐
lir (Özok 2001: 21). Dolayısıyla, planlı ve kontrollü bir turizm gelişimini
esas alan sürdürülebilir turizm yaklaşımı, turizmin olumlu çevresel
etkilerini maksimize etme ve turizmin yarattığı çevre sorunlarını önle‐
me bakımından son derece önemlidir.
Sürdürülebilir turizm, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde farklı
şekillerde tanımlanmaya çalışılmıştır. Turizm‐fiziksel çevre ilişkisini de
içeren birkaç tanım şu şekildedir: Sürdürülebilir turizm, turizmin kay‐
nağı olan doğal, tarihi, sosyo‐kültürel ve estetik değerlerin korunup
geliştirilerek çekiciliklerin sürekliliğinin sağlanmasıdır (Çevik 2001: 74).
Sürdürülebilir turizm, sektörü besleyen doğal ve insan yapımı çevreyi
olumsuz yönde etkilemeden turizm kapasitesini arttırmak ve turistik
ürünlerin kalitesini yükseltmektir (Akış 1999: 37). Sürdürülebilir turizm,
insanın etkileşim halinde olduğu veya olmadığı çevrenin bozulmadan
ve değiştirilmeden korunarak tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki
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insanların, turistlerin ve aynı zamanda gelecek kuşakların gereksinimle‐
rini karşılayacak biçimde yönetilmesidir (Dinçer (1996)’dan aktaran
Çakılcıoğlu 2004: 1). Dolayısıyla, sürdürülebilir turizm bir bakıma gele‐
ceğe yöneliktir ve turizm kaynaklarının kullanımına devam edilirken,
aynı kaynakların gelecek nesiller tarafından da kullanılabilmesini gü‐
vence altına alacak şekilde korunmasını gerektirmektedir (Forum 1997: 44).
Çevreye duyarlı turizm gelişimi için şüphesiz çevreye zarar verme‐
yen, aksine çevreyi koruyup geliştirecek sürdürülebilir bir yaklaşıma
ihtiyaç vardır. Bu nedenle, sürdürülebilir turizmin çevresel ilkelerinin
benimsenmesi önemlidir. Bu ilkeler; çevrenin estetik özelliklerine, doğal
yaşama ve yerel kültüre odaklanmak, yerel gelirleri artırırken çevre
kalitesinin iyileştirilmesine ve çevrenin korunmasına destek olmak,
doğal çevre ile uyumlu ve kontrollü turizm gelişimini sağlamak, turistik
yoğunlaşmayı farklı mekan ve zaman dilimlerine dağıtarak olumsuz
çevresel etkileri asgariye indirmek ve turistlerin ve aynı zamanda yerel
halkın çevre konusunda eğitimini ve bilgilendirilmesini sağlamak şek‐
linde ifade edilmektedir (Pepper 1999: 167).
Durum Analizi
Turizmin fiziksel çevrede neden olabileceği olumsuz etkileri önleme
çalışmalarında ilk adım, turizm gelişiminden etkilenecek olan doğal ve
insan yapımı arz unsurlarının tespiti ve durum değerlendirmesinin ya‐
pılmasıdır. Bu tespit yapılırken doğal ve insan yapımı çekicilikler yerel,
bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta ele alınarak, iklim şartları da
göz önünde bulundurulmalıdır. Analiz neticesinde turizm gelişiminin
temel amaçlarından biri de fiziksel çevrenin korunması olmalıdır
(Kuşluvan 1999: 93).
Fiziksel Çevre Tasarımı
Turizmin fiziksel çevrede neden olduğu olumsuz etkileri azaltmanın
yollarından biri de çevre tasarımıdır. Çevre tasarımının ilk aşaması böl‐
gelere ayırmadır. Bölgelere ayırma, arazinin belirli kısımlara ayrılarak
bu kısımlardan her birinin hangi amaçlar için kullanılıp kullanılmaya‐
cağının belirlenmesidir. Bazı alanlar çok amaçlı kullanılırken bazı alan‐
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lar tamamen koruma altına alınabilir ya da bu alanlara girişler sınırlan‐
dırılabilir. Bazı alanlar turizm işletmelerinin çok yoğun olduğu alanlar
olarak belirlenebilir ve mevcut doğal, tarihi ve kültürel çekicilikleri ko‐
rumak amacıyla yapılaşmaya izin verilmez ya da ancak çevre ile uyum‐
lu bir yapılaşmaya izin verilebilir. Araziyi kullanım alanlarına ya da
işlevlerine göre sınıflandırmak bölgelere ayırma işleminde önemli bir
adımdır. Çünkü bu sınıflandırma turizm için izin verilen gelişim sevi‐
yesini belirlemektedir. Öte yandan, arazi tasarımında turistik yoğunlu‐
ğun belirli bir mekâna çekilmesi ya da tersine farklı mekânlara dağıtıl‐
ması stratejisi benimsenebilir (Kuşluvan 1999: 94).
Fiziksel Taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi
Taşıma kapasitesi kavramının ekolojik taşıma kapasitesi, fiziksel taşıma
kapasitesi, ekonomik taşıma kapasitesi ve sosyal taşıma kapasitesi gibi
ayırımlara tabi tutulduğu bilinmektedir. (Çalışmanın kapsamı gereği
yalnızca fiziksel taşıma kapasitesi kavramından bahsedilmektedir) Söz
konusu araştırmalar incelendiğinde taşıma kapasitesinin turizm ile fi‐
ziksel çevre arasındaki ilişkileri kapsadığı anlaşılmakta, çevre kavramı‐
nın da doğal ve insan yapımı çevre olarak iki temel etki alanı bakımın‐
dan ele alındığı görülmektedir (Çavuş 2002: 155).
Taşıma kapasitesi kavramı, turistler için çekici olan doğal ve insan
yapımı öğelerin bir üst sınırı olduğu, bu sınırın üzerinde kullanılması
halinde kaynakların bozulmaya başlayacağı düşüncesine dayanmakta‐
dır. Bu bağlamda taşıma kapasitesi, “çevreye zarar vermeden ve kulla‐
nım kalitesini düşürmeden bir turistik yöreyi birim zamanda kullanabi‐
lecek en fazla insan sayısı” olarak tanımlanabilir (Özok 2001: 28). Fizik‐
sel taşıma kapasitesi belirli bir bölgede, alanda ya da çekicilikte çevreye
zarar vermeden ve ziyaretçilerin seyahat deneyiminin kalitesinde bir
azalmaya yol açmadan ağırlanabilecek insan sayısını ifade etmektedir
(Kuşluvan 1999: 96). Dolayısıyla, fiziksel taşıma kapasitesi maksimum
sayıda turist ziyareti ile turistlerin elde ettikleri kullanım kalitesinde
azalma olmaksızın ve fiziksel çevrede istenmeyen bir değişimin oluş‐
maması suretiyle turizm alanının kullanılması esasına dayanmaktadır
(Kahraman 1997: 29). Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, fiziksel ta‐
şıma kapasitesi kavramı turizm merkezlerinin belirli bir seviyeye kadar

362

Turizmin Fiziksel Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Önlemeye Yönelik Stratejiler

faaliyete imkân tanıyabileceği anlamını taşımaktadır. Çünkü bu seviye
aşıldığında hem o merkezin çevre kalitesinde hem de o çevrede gerçek‐
leşen turizm faaliyetlerinin kalitesinde bir düşüş olma olasılığı yüksektir.
Sürdürülebilir turizm olayının gerçekleşebilmesi için taşıma kapasite‐
si kavramının merkezi bir prensip olarak değerlendirilmesi gerekir. Bir
bölgenin taşıma kapasitesi o bölgenin doğal kaynaklarına, halkına, eko‐
nomisine ve kültürüne olumsuz etkide bulunmadan ve ziyaretçilerin
tatmin düzeyini düşürmeden maksimum miktarda kullanılmasını belir‐
leyen bir seviyedir. Bu seviyenin üzerinde yapılan turizm, kelime anla‐
mıyla gelişen bir turizm olarak sürdürülebilir bir görünüm arz etse de,
aslında taşıma kapasitesinin aşıldığı seviyeden itibaren sürdürülemez
bir turizmdir (Birkan 2004: 4).
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), turizmin muhtemel olumsuz et‐
kilerinin değerlendirilmesi ve kapasite limitlerine uygun bir gelişmenin
sağlanması için taşıma kapasitesini tamamlayan bir uygulamadır. ÇED,
turistik yatırımlar henüz karar aşamasındayken yapılması gereken,
sürdürülebilir turizmin sağlanmasındaki en önemli araçlardan biridir
(Demir ve Çevirgen 2006: 167). ÇED aynı zamanda, turistik yatırımların
çevresel değerler ile uyumlu şekilde yönlendirilmesini sağlayan bir
planlama aracıdır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) değişik şekillerde tanımlana‐
bilmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne ∗ göre ÇED,
gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevre üzerindeki olumlu ve o‐
lumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz etkilerin önlenmesi ya da
çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak ön‐
lemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlen‐
dirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde
sürdürülecek çalışmalardan oluşmaktadır. Dolayısıyla ÇED, turizm
proje ve yatırımlarının olumlu ve olumsuz yönlerinin önceden tespit
edilmesi, bu proje ve yatırımlar sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü
çevresel etkinin önceden değerlendirilmesine dayanmaktadır. ÇED,
∗
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yapılması planlanan bir turistik faaliyetin çevre üzerinde yapacağı o‐
lumlu ve olumsuz etkilerinin izlendiği ve kontrol edildiği bir değerlen‐
dirme sistemi olarak da düşünülebilir.
Turizmin çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini değerlen‐
dirme çalışmalarında olumsuz etkilerin azaltılması için mevcut turizm
gelişiminin yanı sıra yeni turizm projelerinin de çevre üzerindeki etkile‐
rinin değerlendirilmesi şeklinde iki farklı yaklaşım benimsenebilir. İlk
yaklaşımda, mevcut turizm gelişiminin çevresel etkilerinin değerlendi‐
rilmesi yoluyla turizmden kaynaklanan olumsuz etkilerin azaltılmasına
yönelik önlemler alınabilir. İkinci yaklaşımda ise, yeni projelerin çevre
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin tahmin edilerek bu olumsuz
etkilerin henüz ortaya çıkmadan önlenmesi mümkün olabilir. Zira, ta‐
nımlarından da anlaşıldığı gibi ÇED’in amacı; turizm gelişiminin neden
olabileceği olumlu ve olumsuz etkilerin ortaya çıkmadan önce belir‐
lenmesidir. ÇED, çevresel sorunlar ortaya çıktıktan sonra alınacak bir‐
takım önlemler ile bu sorunların azaltılmasından çok, söz konusu so‐
runlar daha meydana gelmeden tedbir almaya yöneliktir. Bu nedenle,
ÇED raporları turistik yatırımlar henüz proje aşamasındayken hazır‐
lanmakta ve ilgili kurumlara sunulmaktadır.
Turizm Planlaması
Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir turizm kavramları kalkınma
ile bağlantılı konularda sıkça gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır
(İçöz vd. 2002: 44). Sürdürülebilir kalkınma kavramı, ekonomik geliş‐
meyi çevresel değerlerin korunması ve sürdürülmesi prensibine dayan‐
dırmaktadır. Benzer şekilde turizmde sürdürülebilirlik, turizm planla‐
ması ve gelişiminin ekonomik, toplumsal, kültürel vb. yönleri yanında
çevresel yönleriyle de bağlantılıdır. Dolayısıyla, bütün ülkeler bakımın‐
dan önemli bir kalkınma aracı durumuna gelen turizmin fiziksel çevre‐
de yarattığı olumsuz etkilerin önlenmesi planlama temeline dayanan
sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesiyle mümkündür. Tu‐
rizm planlamasının, sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendiril‐
mesinin bir diğer nedeni; dünyanın geldiği noktada insan ve doğa ile
ilgili bütün yönetimsel faaliyetlerde olduğu gibi, planlama faaliyetleri‐
nin de sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde gerçekleştirilmesidir.
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Turizmin kaynağa bağlı bir sistem olduğu düşünüldüğünde, bu aynı
zamanda sürdürülebilirliğin de güvencesidir (Özok 2001: 21). Ayrıca,
turizm planlaması kontrollü ve sürdürülebilir turizm gelişiminde
önemli bir araç olarak görülmektedir (İçöz vd. 2002: 61).
Inskeep’e (1991: 25) göre, turizm planlaması, genel planlama kavram
ve yaklaşımlarının turizm sisteminin belirli özelliklerine uyarlanarak
uygulanmasıdır. Olalı (1990: 25) ise turizm planlamasını, “bir dönemde
turizm sektöründe ulaşılmak istenen hedefleri ve bu hedeflere ulaşa‐
bilmek için yararlanılabilecek araçları, olanakları, yapılacak işleri, işle‐
rin zamanlamasını ve işlerin sorumlularını gösteren disiplinli bir dü‐
zenleme” olarak tanımlamaktadır. Turizmin çevreye olan katkısını da
vurgulayan farklı bir tanıma göre turizm planlaması, turizmin insan
refahına ve çevre kalitesine olan potansiyel katkılarının optimizasyonu‐
nu amaçlayan, araştırma ve değerlendirme temeline dayanan bir süreç‐
tir (Simmons (1994)’ten aktaran Şahbaz 2000). Turizm gelişiminin çevre‐
sel kaynaklara zarar vermeden sağlanabilmesi için hazırlanan turizm
planlarının bir türü veya aşaması da fiziksel planlamadır. Turizm açı‐
sından fiziksel planlama mevcut ve geleceğe yönelik turistik faaliyetler
ile turistik altyapı yatırımlarının fiziksel çevrede nerelere, hangi mik‐
tarda, hangi koşullarda dağıtılacağını belirleyen turizm gelişimi ile ara‐
zi kullanımı arasındaki ilişkiyi düzenleyen çalışmalardır (Olalı 1990:
365). Ayrıca, fiziksel planlama, tanımı ve fonksiyonları gereği turizm
yatırımlarının en verimli şekilde ve diğer sektörlere zarar vermeden
nasıl ve nerelerde yürütülmesinin uygun olacağını ortaya koymaktadır
(Kahraman 1997: 26).
Turizm planlaması sadece yerel halk için çevrenin korunması değil
aynı zamanda turizm altyapısına, çekiciliklere, tesislere, hizmetlere ve
pazarlama programlarına yapılan uzun dönemli yatırımların da ko‐
runması için gereklidir. Sistematik olarak çevresel analizlerin yapılması
planlamaya bir temel sağlar ve en uygun gelişim şeklinin belirlenmesi‐
ne yardım eder. Öte yandan, çevresel analizler yapılırken turizmin diğer
alanlardaki etkilerinin değerlendirilmesinde olduğu gibi, turizmin karma‐
şık doğasının da dikkate alınması gerekmektedir (İlhan 1999: 127‐128).
Turizmin fiziksel çevrede yarattığı olumsuz etkileri önlemek için fi‐
ziksel turizm planlaması sürecinde çevresel etki kontrolü için birtakım
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ölçütler geliştirilebilir. Bu ölçütler aynı zamanda, turizmden kaynakla‐
nan çevresel sorunlar ortaya çıktıktan sonra, bunları azaltmak için de
kullanılabilir. Söz konusu ölçütlerden bazıları şunlardır (Inskeep 1991: 349):
•

Oteller ve diğer turistik tesislerin su arzı ve kanalizasyon sis‐
temlerine ilişkin standartların oluşturulması,

•

yeterli çöp toplama sisteminin kurulması ve bu konuda yasal
düzenlemelerin yapılması, katı atık imha etme ve tekrar geri
kazanma tekniklerinin kullanılması,

•

yağmurlu dönemlerde su baskınlarına neden olan ve insan
sağlığını da tehdit edebilen atık sular için yeterli kanalizasyon
altyapısının inşa edilmesi,

•

trafik sıkışıklığını önlemek için yeterli ve kaliteli yolların, di‐
ğer ulaşım altyapısının geliştirilmesi, toplu taşımacılığın teşvik
edilmesi ve yayalar ile ilgili düzenlemelerin yapılması,

•

otel ve diğer tesislerin bulunduğu alanlarda yeterli açık alanla‐
rın, parkların, güzel manzaraların bulunması; kentsel alanlar‐
da, kaldırımlarda, yürüyüş parkurlarında turistik çekim un‐
surlarının olması,

•

turizm alanlarında arazi kullanım prensiplerinin belirlenerek,
tesislerin kıyıya uzaklığı, çekicilik unsurları, bina yüksekliği ve
yoğunluğu gibi konularda standartların oluşturulması,

•

turist akımlarının yönetilmesi, doğal ve kültürel çekiciliklerin
aşırı kullanımdan dolayı zarar görmesinin önlenmesi için ge‐
rekli kontrollerin yapılması,

•

turizm alanlarındaki yapılaşmada kullanılacak mimari tasarım
tekniklerinin saptanmasında çevresel unsurların gözetilmesi,

•

açık hava bilgi ve reklam panolarının tasarımı ve büyüklüğü
konusunda standartlar belirlenerek gerekli kontrollerin yapılması,

•

turistlerin kullandığı ulaşım araçlarının hava, gürültü vb. kirli‐
liğe neden olmaması için düzenli bakım‐onarımlarının yapıl‐
ması,

•

turistik amaçlı kullanılan deniz araçlarından denize kirli su ve
diğer çöplerin atılmaması için gerekli kontrolün yapılması,
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•

su ve gürültü kirliliğini önlemek için, çevresel açıdan hassas
su alanlarında motorlu araçların kullanımının kontrolü ya da
yasaklanması,

•

ender bitki ve hayvan türlerinin yok olmasının önüne geçilmesi,

•

kamp ve yürüyüş alanlarında ateş yakmak amacıyla gelişigü‐
zel ağaç kesilmesinin kontrol edilmesi,

•

turistler ve yerli halk için çevre sağlığı ve güvenliği konusun‐
da standartların oluşturulması,

•

otel ve diğer tesislerin kuruluş yeri planlamasının ve tasarımı‐
nın deprem, sel, erozyon gibi çevresel tehlikelerin olumsuz et‐
kilerini en aza indirecek şekilde yapılması.

Turizmin fiziksel çevrede neden olduğu olumsuz etkilerin önlenme‐
sine yönelik olarak yukarıda yer verilen stratejiler birbirlerinin alternati‐
fi değil, aksine birbirlerinin tamamlayıcısı olabilirler. Şüphesiz, bu stra‐
tejilerin bir arada uygulanması turizm gelişiminin fiziksel çevre üzerin‐
deki olumsuz etkilerini azaltmada daha başarılı olma ihtimalini artıra‐
caktır (Kuşluvan 1999: 101). Öte yandan, turizmin diğer çevresel boyut‐
larının (ekonomik, sosyo‐kültürel vb.) sürdürülebilirliğinin sağlanması
yanında, özellikle fiziksel çevre boyutunun sürdürülebilirliği açısından
söz konusu stratejilerin birlikte uygulanması gerekmektedir. Bu çalış‐
mada, turizm gelişiminin fiziksel çevrede neden olduğu olumsuz etkile‐
rin önlenmesine yönelik stratejilerin sürdürülebilir turizm yaklaşımı
kapsamında değerlendirilmesinde bu düşüncenin de önemli etkisi vardır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizmin en önemli kaynaklarından birini teşkil eden fiziksel çevre,
turizm olayının geleceği açısından oldukça önemlidir. Turizm, fiziksel
çevrede birtakım olumlu etkilere neden olabilir. Ancak, plansız ve kont‐
rolsüz turizm gelişimi sonucu turizm çoğu zaman geri kazanılması
mümkün olmayan ya da geri kazanılması uzun zaman alan fiziksel çev‐
re öğelerinin zarar görmesine neden olabilmektedir. Zira, turizm geli‐
şiminin fiziksel çevre üzerinde çok sayıda olumsuz etkisi veya en azın‐
dan böyle bir potansiyeli vardır. Bu olumsuz etkilerin ilk akla gelenleri
su ve toprak kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, görüntü kirliliği,
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katı atık kirliliği ve arazi kullanım sorunlarıdır. Turizmin fiziksel çevre
üzerindeki olumlu etkilerini arttırmak ve olumsuz etkilerini önlemek
için gerekli tedbirleri almak gerekir. Söz konusu olumsuz etkiler ortaya
çıktıktan sonra bu etkilerin çevreye daha fazla zarar vermesini engelle‐
mek için gerekli tedbirlerin alınması da önemlidir.
Turizmin fiziksel çevrede neden olduğu olumsuz etkileri önleme ya
da azaltmada kullanılabilecek bazı stratejiler vardır. Bunlar; durum ana‐
lizinin yapılması, çevresel tasarım, fiziksel taşıma kapasitelerinin belir‐
lenmesi, çevresel etki değerlendirmesi ve turizm planlamasıdır. Tüm bu
yaklaşımlar, turizmin fiziksel çevre boyutunu da dikkate alan sürdürü‐
lebilir turizm yaklaşımı kapsamında değerlendirilmiştir. Çünkü günü‐
müzde özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, çoğu ülke bakı‐
mından önemli bir kalkınma aracı durumuna gelen turizmin fiziksel
çevrede yarattığı olumsuz etkilerin önlenmesi, planlama temeline da‐
yanan sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesiyle mümkün‐
dür. Öte yandan, yukarıda bahsi geçen stratejiler dışında, çalışmada
faydalanılan kaynaklarda belirtilen görüşler ve düşünceler çerçevesin‐
de, sürdürülebilir turizm gelişimi için sunulabilecek öneriler ise aşağıda
bir arada yer almaktadır.
Turizmin sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda geliştirilmesi için temel
koşullardan biri; turizm proje, program ve politikalarının uzun vadeli
ekonomik hedefleri ile doğal ve insan yapımı kaynakların yönetimi ve
korunması arasında dengeli bir ilişkinin gözetilmesi zorunluluğudur.
Böyle bir ilişki, kaynakların korunması yoluyla turistik ürüne süreklilik
kazandırmaktadır (Demircioğlu 1997: 139). Turizmin sağlıklı ve kaliteli
bir çevre ile gelişebileceği, gerekli hassasiyetin gösterilmemesi ve ön‐
lemlerin alınmaması sonucu doğal ve insan yapımı çevrenin turizm
faaliyetleri nedeniyle önemli ölçüde zarar göreceği açıktır. Turizmin
temelinde kaliteli çevre olduğu düşünüldüğünde, turizmin ekonomik
yönden sürdürülebilir nitelikte olması için çevre yönünden de sürdürü‐
lebilir nitelik taşıması gerektiği unutulmamalıdır (Kahraman 1994: 76).
Çevre bilincinin toplumun bütün kesimlerine yayılması, çevreye duyar‐
lılığın artması ve çevresel kaynakları koruma‐kullanma dengesinin sağ‐
lanması için ise eğitimden faydalanılabileceği açıktır.
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Sürdürülebilir turizmin geliştirilebilmesi için yasal çerçevenin oluştu‐
rulması, arazi kullanım ilkelerinin belirlenmesi, planlama çalışmalarına
ağırlık verilmesi ve gelişmenin kontrol edilerek gerekli denetimlerin
yapılması şarttır (Sinclair ve Jayawardena 2003: 405). Ayrıca, kamu, özel
sektör, akademik çevre, yerel halk ve gönüllü kuruluşlar arasındaki
iletişim ve işbirliğinin arttırılması son derece önemlidir. Turizmle ilgili
bütün bu kesimlerin koordinasyonu için ise turizm gelişimi vizyonuna,
objektif planlara ve etkili iletişime ihtiyaç duyulmaktadır (Jayawardena
2003: 410). Turizm planlaması çalışmalarında yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslararası kuruluş ve örgütlerle işbirliğine gidilmesi sürdürülebilir
turizmin geliştirilmesi bakımından önemlidir. Sürdürülebilir turizmin
geliştirilmesi doğal ve yapay çevre unsurlarının korunması, geliştiril‐
mesi ve yenilenmesi ile mümkündür. Bu nedenle, bu alanlarda gerekli
bakım, onarım, restorasyon vb. çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Turizm planlamasında, başta ilgili kamu kesimi temsilcileri başta ol‐
mak üzere, şehir ve bölge planlayıcıları, mimarlar, mühendisler, turizm
işletmeciliği alanında uzman kişiler, sosyologlar, antropologlar, turizm
işletmeleri yöneticileri, yerel halk ve bölgeye gelen ziyaretçiler planlama
sürecine dahil edilmelidir. Turizm planlaması çalışmalarının, turizme
yönelik kaynakları koruması ve fiziksel çevreye zararlı kullanımları önle‐
mesi için yasal düzenlemelerin yapılması şarttır. Yasal dayanağı olma‐
yan planlama çalışmalarının etkili olması düşünülemez. Bu bağlamda,
gerek merkezi gerekse yerel yönetimleri aracılığıyla kanun yapıcı, uy‐
gulayıcı ve denetleyici durumunda olan devletin, sürdürülebilir turiz‐
min planlanması ve hayata geçirilmesinde önemli görevleri bulunmak‐
tadır (Inskeep 1991: 463). Sürdürülebilir turizm uygulamaları için
ÇED’in yalnızca alınması gereken bir belge olarak görülmemesi, taşıma
kapasitelerine bağlı ve koruma‐kullanma dengesine dayalı turizm geli‐
şimini öngören fiziksel planlama yapılması şarttır (Akşit 2007: 455).
Günümüzde, yeşil tüketici olarak adlandırılan ve gün geçtikçe sayıları
çoğalan turistler artan çevre bilinci ve çevresel duyarlılık sonucu çevre‐
ye zarar vermeyen ya da daha az zarar veren ürünleri tercih etme eği‐
limindedirler. Bu turistlerin tatil yeri seçiminde çevre kalitesi en önemli
faktörlerden biridir ve onlar sürdürülebilir turistik ürünleri daha fazla
talep etmektedirler. Talebin yapısındaki bu değişim, turizm işletmeleri‐
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ni çevreye karşı daha duyarlı olmaya yöneltmektedir. Ayrıca, işletmele‐
rin sosyal sorumlulukları, rekabet avantajı elde edebilme çabaları ve
devletin çevre korumaya yönelik aldığı önlemler gibi birçok faktör tu‐
rizm işletmelerini çevreye duyarlı politikalar benimsemeye zorlamak‐
tadır. Bu nedenle, pek çok turizm işletmesi geçmişe göre daha çevreye
duyarlı bir anlayışla tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılama çabasında‐
dır. Turizm işletmelerinin böyle bir anlayış ile tüketici ihtiyaç ve istekle‐
rini karşılama çabası ekolojik pazarlama, çevreci pazarlama ve “sürdü‐
rülebilir pazarlama” gibi kavramlar ile eş anlamlı olarak kullanılan yeşil
pazarlama yaklaşımının önemini gün geçtikçe artırmaktadır.
Bütün bu değerlendirmelerden sonra, Türkiye açısından bir tespit ya‐
pılacak olursa; Türkiye’de turizmden kaynaklanan çevre sorunlarına
bakıldığında, önemli bir kısmının sürdürülebilir turizm anlayışında
görülen eksikliklerden kaynaklandığı görülmektedir. Özellikle, sürdü‐
rülebilir turizmin temelinde yatan planlama çalışmalarında önemli ek‐
siklikler bulunmaktadır. Tosun ve Timothy (2001: 352), özellikle Türki‐
ye gibi gelişmekte olan ülkelerde turizm gelişiminin planlanması yakla‐
şımlarında önemli eksiklikler olduğunu vurgulamaktadır. Akış (1999:
45) da merkezi planlama anlayışını Türkiye’de sürdürülebilir turizm
gelişimini engelleyen temel faktörlerden biri olarak göstermektedir. Bir
diğer önemli eksiklik ise özellikle çevre mevzuatında olmak üzere, çe‐
şitli şekillerde yapılan çevre korumaya yönelik düzenlemelere yeterince
işlerlik kazandırılamamasıdır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda,
Türkiye’de turizm gelişiminin çevre üzerinde yarattığı olumsuz etkile‐
rin önlenmesi amacıyla yapılan yasal ve diğer düzenlemeler geniş kap‐
samlı olarak incelenebilir. Ayrıca, bu olumsuz etkilerin önlenmesinde
ve sürdürülebilir turizmin gelişmesinde önemli sorumlulukları bulunan
turizm işletmelerinin, özellikle de konaklama işletmelerinin çevreye
duyarlı (çevre dostu) pazarlama uygulamaları da başka bir araştırmanın
konusu olarak düşünülebilir.
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Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetlerinin Müşteri
Memnuniyeti Açısından Yeri ve Önemi
Housekeeping Peace of Property From Consumer Satisfaction Side in a Hotels

Aslı ALBAYRAK 1

ÖZ
Konaklama işletmelerinin misafirlere sunduğu yeme, içme, eğlenme gibi hizmetler arasında en önemli
hizmet ‘konaklama’ hizmetidir. Konaklama işletmesinin “konaklama” hizmetini başarılı bir şekilde yerine
getirmesinde kat hizmetleri departmanına önemli görevler düşmektedir. Çünkü bir konaklama işletmesine gelen misafirler işletmeye girdikleri andan çıkış yaptıkları ana kadar kendilerini kat hizmetleri departmanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin içinde bulmaktadır. Bu çalışma; konaklama işletmelerinde müşteri memnuniyeti açısından Kat Hizmetleri departmanının yerini ve önemini belirlemek ve Kat
Hizmetleri departmanının yaptığı işlerin müşterileri memnuniyeti üzerine olan etkilerini saptamak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, kat hizmetleri departmanın yaptığı işlerin kalitesinin müşteri memnuniyetini etkilediği bulunmuştur.
Anahtar sözcükler: Konaklama İşletmeleri, Kat Hizmetleri, Müşteri Memnuniyeti.

ABSTRACT
Staying servise is the most important service between food and beverage services, enterteintmen services etc.in hotels. Housekeeping deprtmant has a very important duty about to get successfully staying services. Because, guests who come to hotel find their selves between Housekeeping activities
from enter of the hotel till exit of the hotel. This study aims to learn, to find Housekeeping peace of
property and importance in hotels from consumer side and to fix how this departments’ actities effect
customer satisfaction.. At the end of the study, found that Housekeepings’ activities quantity effect customer satisfaction.
Key word: hotels, housekeeping, consumer satisfaction
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GİRİŞ
Bu çalışma, kat hizmetleri departmanının konaklama işletmeleri içinde‐
ki yeri ve önemini vurgulamak, kat hizmetleri departmanının işletme‐
nin ayakta kalması, işletmenin gelir ve prestijini en üst düzeye çıkarma‐
sı açısından önemi vurgulamak ve kat hizmetleri departmanının gerçek‐
leştirdiği faaliyetlerin misafirlerin işletme ile ilgili memnuniyeti üzerin‐
deki etkilerine dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, daha
önceden yapılmış olan çalışmalar ve yayınlanmış eserlerden derlenerek
gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada; kat hizmetleri departmanının konaklama işletmelerin‐
deki yerinin önemine ve kat hizmetleri faaliyetlerinin müşteri memnu‐
niyeti üzerine etkileriyle ilgili yapılmış olan çalışmaların azalığı göz
önünde bulundurularak gerek kat hizmetleri çalışanlarına gerekse bu
alanda eğitim gören geleceğin turizmcilerine yol göstereceği düşünce‐
siyle gerçekleştirilmiştir. Sorunun çözümüne yönelik araştırma sonu‐
cunda kat hizmetleriyle ilgili müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik
önerilerde bulunulmuştur.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Konaklama İşletmeleri; Konaklama Tesisleri Faaliyetleri, Turizm Teşvik
Kanunu Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği’nde; ko‐
nukların geceleme gereksinimini sağlayan ve bu hizmetin yanında ye‐
me, içme, eğlence gereksinimleri için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri
bünyesinde barındıran, en az 10 odalı tesisler olarak tanımlanmaktadır
(Oted 1999: 273).
Bir başka tanıma göre de konaklama işletmeleri; değişik nedenlerle
yaptıkları seyahatlerde birinci planda geçici konaklama, ikinci planda
yeme içme gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanması için mal ve hizmet
üreten ticari nitelikteki işletmelerdir (Akyüz 1999: 3).
Konaklama işletmelerine ait faaliyetler, turistik amaçlarla seyahat e‐
den kişilerin konaklama, yeme‐içme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçları‐
nın karşılanmasına yani kalma ya da geceleme eylemi faaliyetleridir. Bir
konaklama işletmesinin müşterilerine sunduğu en önemli hizmetin ko‐
naklama olması, Kat hizmetleri yönetiminin yerini ve ağırlığını ön pla‐
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na çıkarmaktır. Ayrıca ortak kullanım alanlarının, iş görenlerin çalıştığı
ve yaşadığı mekanlar ile genel olarak dış görünümün hijyen, ferahlık ve
konfor çağrıştıracak bir düzen içinde olması, kat hizmetlerinin bütünsel
performansı ve rekabet üstünlüğü elde edebilmesi açısından son derece
önemlidir (Kozak 2005:1).
Tatilini geçirmek, gezmek, işlerini takip etmek amacıyla konaklama
işletmelerine gelen müşterilerin burada bulunmasını istedikleri özellik‐
lerin başında; odaların temiz ve iyi düzenlenmiş olması, rahat olması,
çabuk ve eksiksiz hizmet verilmesi gelmektedir. Kat hizmetlerinde en
önemli amaç; müşterilere gerekli konforu, temizliği, sıcak ilgiyi ve ra‐
hatlığı sağlayarak onları gerçekten ʺbir evde misafir ağarlar gibiʺ ağırla‐
yabilmektir. Dolayısıyla bu amaca ulaşmada en önemli rol Kat hizmet‐
leri yönetimine düşmektedir. Konaklama işletmesi yönetiminin, gelen
kişilerin bu isteklerinin karşılamasında ve işletme hakkında ilk izlenim‐
lerinin olumlu olmasında kat hizmetleri bölümüne güvenmektedir
(Schneider vd. 1989: 27; Yertutan 1998: 17).
Öncelikli işi, turistik amaçlarla yer değiştiren insanlara konaklama o‐
lanağı sunmak olan konaklama işletmelerinde yeme içme, eğlenme,
dinlenme gibi hizmetler de sunulmaktadır. Ancak Kat hizmetleri yöne‐
timi açısından en önemli nokta konaklama işlevidir ve müşterilere te‐
miz, sakin, hijyenik, konforlu ve güvenilir özelliklere sahip yatacak yer
ve genel alanlar temin etmektir. Kat hizmetleri; özellikle konaklama,
sağlık ve eğitim hizmetleri sunan işletmelerde işletmenin fiziksel yapı‐
sının korunması, yeni görünümünün muhafaza edilmesi, sürekli olarak
temizlik ve düzenin korunması özetle kuruluş, yenileme ve dekorasyon
aşamalarında hem estetik hem de ekonomik olmayı sağlayan tüm ça‐
lışmalardır (Olalı vd. 1989: 7).
Müşterilerin temizlik, estetik ve rahatlık beklentilerinin yerine geti‐
rilmesi ve kullanılan ekipmanın temizlik ve bakımının eğitimli ve yete‐
nekli kişilerce yapılması, işletmenin yaşatılmasındaki en önemli unsur‐
lardır (Housekeeping 1996: 12).
Kat hizmetleri yönetimi ise; bir konaklama işletmesinin amaçlarına
ulaşmasında sahip olduğu tüm insansal ve materyal kaynaklarını plan‐
lama, yönetme, kontrol etme ve değerlendirilmesini içine alan bir süreç‐
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tir. Başka bir değişle de bir işletmede etkin, verimli ve sürekli temizlik,
düzen, bakım ve korumanın sağlanması gibi kat hizmetleri faaliyetleri‐
ne ilişkin amaçlara ulaşmak için iş gücünün parasal kaynakların, tüm
fiziksel donanım unsurlarının ve zamanın birbiriyle uyumlu kullanıla‐
cağı kararların alınmasıdır. Özellikle; hastane, okul, konaklama işletme‐
si vb. gibi toplu hizmet verilen yerlerde kat hizmetleri giderek daha
fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle; kat hizmetleri yönetici‐
lerinin, para, malzeme, zaman, enerji ve teknoloji gibi işletme kaynakla‐
rını iyi kullanmaları ve işletme amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı
olmaları gerekmektedir. (Çakıcı vd. 2002: 61; Oted 1999: 8; Şafak 1995: 9;
Şafak 1997: 16).
Kat hizmetleri yönetimi dolaylı olarak müşterilerle yakın ilişkisi bu‐
lunan bir birimdir. Müşterilerin odalarına giren, temizlik ve düzeni sağ‐
layan, onların en özel eşyalarını düzenleyen Kat hizmetleri çalışanları
ile müşteriler arasında bir birleriyle karşılaşmasalar bile kuvvetli bir
iletişim söz konusudur.
Kat hizmetleri yönetiminin temel fonksiyonu ʺmüşteri odalarına hizmet
vermesiʺ olmakla birlikte, bu fonksiyon diğer kullanım alanlarının ö‐
nemli bir kısmını da içeren genişliktedir. Kat hizmetleri kapsamına gi‐
ren ʺ temizlik, düzen ve bakım faaliyetleriʺ genel olarak aşağıdaki alan‐
larda yürütülmektedir:
•

Misafir odaları,

•

salonlar ve koridorlar,

•

lobi,

•

restoranlar vb. mekanlar,

•

merdiven ve asansörler,

•

pencereler,

•

dükkanlar ve diğer kiraya verilmiş alanlar (gray ve
liguori 1980:143).

Günümüzde konaklama işletmeleri verdikleri hizmet türleri, fiziksel
ihtiyaçları, hizmetin kalitesi yönüyle farklı statülerde konumlandırıl‐
mıştır. Bu farklılaşmaya bağlı olarak da işletmelerin farklı kalite koşul‐
larına sahip olmaları gerekmektedir. Kalitenin sağlanmasında fiziksel
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koşulların yanında personelin bilgi, beceri ve davranışlarının da etkili
olduğu bilinmektedir.
Genel olarak Kat hizmetlerinin işlevleri:
•

Kat hizmetleri departmanının en önemli görevi; misafirleri ev‐
lerinde hissettirmektir. Misafirlerin bir konaklama işletmele‐
rinden beklentisi konfor, rahatlık, temizlik ve yakın ilgidir. Bu‐
rada en büyük görev, kat hizmetleri departmanında çalışan
kat görevlilerine düşmektedir.

•

Misafirlerin geceleme ve konaklama ihtiyacını karşılar. Bu iş‐
lev aynı zamanda, konaklama işletmelerinin temel ya da var
oluş nedenidir.

•

Öncelikli olarak ticari amaçlarla kurulmuş konaklama işletme‐
leri açısından önemli bir gelir kaynağıdır. Konaklama işletme‐
lerinin gelirinin önemli bir kısmı oda ya da bu alana bağlı ça‐
maşırhane gibi satışlardan elde edilmektedir. Kat hizmetleri
yönetimi, işletmeler açısından oda satışı gibi doğrudan gelir
getirmeyen, daha çok destekleyici nitelik taşıyan bir işleve sa‐
hiptir. Ancak etkili bir kat hizmetleri yönetimi, gerçekçi bütçe‐
lemenin oluşturulması ve doğru kararların alınması yoluyla
önemli ölçüde tasarruf ve maliyet indirimi sağlar.

•

Misafirler tarafından en uzun süre kullanılan departman Kat
hizmetleri departmanıdır. Misafirler; uyuyarak ya da dinlene‐
rek işletme odalarını kullanmaktadır. Aynı zamanda; yeme ve
içme faaliyetlerini gerçekleştirdikleri bar ya da restoran gibi
salonların rutin ve periyodik temizlikleri ile bu salonlarda kul‐
lanılan masa örtüleri, peçeteler, masa kapakları, banket örtüle‐
ri gibi tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımı da Kat hizmetleri
departmanı tarafından yapılmaktadır. Misafirlerin gerek oda‐
larında geçirdikleri gerekse yiyecek ve içecek faaliyet alanla‐
rında geçirdikleri süre konaklama işletmesinde kullanılan top‐
lam zamanın 2/3ʹünden fazlasını oluşturmaktadır.

•

Kat hizmetleri departmanı tarafından gerçekleştirilen faaliyet‐
lerin kalite ve kantitesi misafirlerin tekrar gelmesini sağlar.
Diğer bir değişle; pazarın geri kazanılmasında etkilidir. Ko‐
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naklama sırasında misafirlerin en fazla kullandığı alanlara sa‐
hip olmasına bağlı olarak, bu departmanın başarılı ya da başa‐
rısız olması konaklama işletmesinin toplam imajının olumlu
ya da olumsuz olarak algılanmasını etkileyecektir. Bununla
birlikte müşterilere temiz, sakin, hijyenik, konforlu ve güveni‐
lir özelliklere sahip oda sağlaması da konaklama işletmelerin‐
de kat hizmetlerinin temel görevleridir.
•

Konaklama işletmesi için yapılmış olan yatırımların korunma‐
sını sağlar. Kat hizmetlerinin temel işlevi; işletmenin donanım,
dekorasyon ve faaliyetler ile ilgili tüm yatırım unsurlarının
bakım ve temizliğinin yapılmasıdır. Bu işlevlerin kaliteli ve
beklendik standartlarda yerine getirilmesi, yatırımın ömrünün
uzaması açısından önemlidir. Zarar ve hasarları en aza indirir;
tasarruf edilen zaman ve para diğer işlerde kullanılarak geniş‐
lemeye yardımcı olur.

•

Kat hizmetleri departmanı geniş bir çalışma alanına sahip ol‐
ması nedeniyle, işlerin yürütülmesinde fazla sayıda personele
ihtiyaç duymaktadır.

•

Kat hizmeti departmanın; misafir odalarının, tüm özel ve ge‐
nel alanların temizliğini gerçekleştirmesi, işletmede kullanılan
her türlü tekstil ürününün temizlik ve bakımını sağlaması,
çamaşırhane hizmetlerinin yürütülmesi gibi fazla miktarda
hizmet sunuyor olması da dikkat çekicidir.

•

Kat hizmetleri departmanı tarafından yerine getirilen faaliyet‐
lerin yoğun iş gücüne dayanması ve denetimi güç temizlik,
donanım gibi maliyetli gider kalemleri içeren geniş bir bütçe‐
ye sahip olması nedeniyle bu departmanın kazancının ve ma‐
liyetinin çok dikkatli hesaplanması gerekmektedir.

•

Kat hizmetleri yönetimi, yönetimin tüm demirbaşlarının ko‐
runmasını ve ekonomik açıdan kullanım sürelerinin uzatılmasını
sağlamaktadır.

Kat hizmetleri departmanı; personel‐misafir ilişkisinin olumlu yönde
gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunun gerçekleşmesi; kat per‐
sonelinin işini bilen, severek ve isteyerek yapan, gerekli oryantasyon
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eğitimini almış, sahip olduğu bilgi ve beceriyi en üst düzeyde kullana‐
bilen yapı ve özellikte olmasına bağlıdır. Bu açıdan müşteriyle temasta
olan kat personelinin gerek fizik, gerekse psikolojik yapısı konaklama
işletmesinin başarısında artı bir önem taşır (Kozak 2005: 2‐4; Kızılırmak
1998b: 330; Seymen ve Gül 2004: 5‐9; Scneider ve Tucker 1998: 27 ).
Kat hizmetleri departmanı ile ilgili işlevlerin yerine getirilmesi sıra‐
sında göz önünde bulundurulması gereken bazı ilkeler bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları (Kozak 2005: 2‐4):
•

Mutfak ve depolar hariç konaklama işletmesinin temizliği,

•

temizliğin sürekliliği,

•

işlerin belli hızda yapılması,

•

temizliğin sağlık kurallarına uygunluğu,

•

müşterilere kendi evindeki kadar rahat ve güvenli bir atmosfer
sunmak,

•

işleri sessiz bir şekilde yerine getirmek.

Kat hizmetleri departmanın söz konusu olan işlevlerinin eksiksiz ve
tam olarak yerine getirilmesi işletmede kalan misafirler açısından çok
önemlidir. Çünkü bir konaklama işletmesine gelen misafirler giriş işle‐
mini gerçekleştirmek üzere işletmeye girdikleri anda kendini büyük
ölçüde kat hizmetleri departmanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetle‐
rin içinde bulmaktadır. Genel olarak otele ilk girişteki genel görünüm,
oda giriş işleminin gerçekleştirilmesinden sonra yerleşmek üzere odala‐
rına girdikleri anda odanın genel görünümü, temizliği, dekorasyonu;
restoran ve barlarda kullanılan tekstillerin seçimi, temizliği, estetiği;
çamaşırhane hizmetlerinin kalitesi gibi kat hizmetleri ile ilgili olan tüm
faaliyetler misafirlerin işletme hakkında olumlu ya da olumsuz bir fikir
edinmesi açısından son derece önemlidir.
Son zamanlara kadar mal ya da hizmet üreten tüm kuruluşlarda üre‐
tim problemlerine önem verilmekte; insan beklentilerine önem veril‐
memekteydi. Bu gün ise işletmelerin birbiri ile rekabet ederek ayakta
kalabilmeleri ve başarılı olabilmek için insan beklentilerini karşılaya‐
bilmeleri için elzemdir. Müşterilerin aldığı mal veya hizmetler sonu‐
cunda tatmin olmalarını; diğer bir değişle işletme hakkında olumlu
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yönde düşünce geliştirmelerini sağlamak işletmenin devamlılığı ve
prestiji açısından vazgeçilmez unsurlardır. Çünkü bir mal veya hizmet‐
le ilgili olumlu yankıya kalitenin; olumsuz yankıya ise kalitesizliğin
neden olduğu bilinmektedir (Yertutan 1998: 15).
Müşterilerin istekleri ile elde ettikleri birbiri ile uyumlu ise memnuni‐
yet (tatmin) ortaya çıkmaktadır. Turizm sektöründe müşteriler kaliteye
yönelmekte ve kalitesiz mal ve hizmete tolerans göstermemektedir. Ko‐
naklama işletmelerinde meydana gelen sayıca artıştan dolayı seçenekle‐
ri de artan misafirler verdikleri paranın karşılığını tam olarak almak
istemektedirler. Bir konaklama işletmesinden aldığı hizmetten memnun
olarak ayrılan bir müşteri, mutlaka işletmeye yeniden gelecek ancak
memnun olmayan asla gelmeyecektir (Dube vd. 1994: 39). Müşteri tat‐
mini ile ilgili yapılan bir çalışmada; tatmin olan bir müşterinin kullan‐
dığı ürünü yaklaşık 20 kişiye önerdiği; tatmin olmadığı ürünü ise yak‐
laşık 200 kişiye kötülediği saptanmıştır (Yertutan 1998: 15).
Bir işletmenin hizmet kalitesi değerlendirilirken; misafir hakkında dü‐
rüst olmak gerekmektedir. İşletmelerin öncelikle şu ilkeleri bilmesi ge‐
rekmektedir (Akyöney 2003: 34):
•

Müşteriler işletmeye bağlı değil; kurum müşteriye bağlıdır.

•

İşletmenin müşterilere ihtiyacı vardır.

•

Müşteriler ihtiyaçlarını getirir; çalışanlar bu ihtiyaçları giderir.

•

Müşteriler işletmelerin can damarlarıdır.

Konaklama işletmelerine gelenler öncelikle kendi evlerindeki güvenli,
rahat, temiz, iyi düzenlenmiş bir çevre, bütün ihtiyaçlarına cevap vere‐
cek hizmet, sevgi, saygı ve ilgi görmek istediğine göre iyi yönetilen bir
konaklama işletmesi istikrarlı şekilde büyür ve gelişir. Memnun ayrılan
müşteriler aynı şehir ya da bölgeye tekrar geldikleri zaman aynı işlet‐
mede kalmak isterler. Müşterilerin bu isteklerini karşılayabilme konu‐
sunda da kat hizmetleri departmanı en önemli sorumluluğu taşıyan
birimdir (Seniz 1994: 33; Jones 1995: 44; Schneider ve Tucker 1998: 27).
Kat hizmetleri departmanının beklenen kalitede hizmet verilebilmesi
için başta iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, hizme‐
tin kalitesinin arttırılması için konaklama işletmelerinde kalan müşteri‐
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lerin görüşlerinin bilinmesi hizmetin niteliklerinin belirlenmesi açısın‐
dan da önemlidir (Arlı vd. 1998: 124).
SONUÇ
Konaklama işletmelerinin en önemli işlevi ‘konaklama’ işlevidir. Bir
konaklama işletmesinin misafirlerine sunduğu en önemli hizmetin ko‐
naklama olması, Kat hizmetleri yönetiminin yerini ve ağırlığını ön pla‐
na çıkarmaktadır. Ayrıca ortak kullanım alanlarının temizlik ve düzeni
de misafirler açısından son derece önemlidir. Zira bir konaklama işlet‐
mesine gelen misafirler işletmeye girdikleri anda çıkış yaptıkları ana
kadar kendilerini büyük ölçüde kat hizmetleri departmanı tarafından
gerçekleştirilen faaliyetlerin içinde bulmaktadır. Bu nedenle; konaklama
hizmetlerinin kaliteli, isteğe uygun ve müşteri memnuniyetini en üst
düzeye çıkaracak şekilde gerçekleştirilmesinde Kat hizmetleri depart‐
manına önemli görevler düşmektedir.
Bu araştırma sırasında elde edilen bilgiler de konaklama işletmeleri
için Kat hizmetleri departmanın işletmeyi ayakta tutan temel taşlardan
biri olduğunu ve konaklama işletmeleri için hem gelirin, imajın ve pres‐
tijin maksimize edilmesi hem de müşteri memnuniyetinin sağlanma‐
sında Kat hizmetlerinin departmanının büyük önem taşıdığını göster‐
miştir. Bu sonuçlara dayanarak tüm konaklama işletmelerinin müşteri
memnuniyetini sağlamak açısından elzem olduğunu göz önünde bu‐
lundurarak Kat hizmetleri departmanına gereken önemi vermesi, çalı‐
şanları ve yöneticileri ile ilgili olarak gerekli eğitimi almış kişileri seç‐
mesi ve özellikle çalışanlara hem oryantasyon eğitimi hem de periyodik
olarak hizmet içi eğitimi vermesi önerilebilir.
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İşgören Disiplini Nasıl Uygulanıyor?
Bir Emeklilik Sigorta Şirketi İncelemesi
How Is Employee Discipline Put Into Practice?
A Case of a Pension Insurance Company

Meltem ÇALIŞ 1
ÖZ
Öz: Bu çalışma, bir emeklilik sigorta şirketinin işgören disiplin sistemini ve uygulamalarını incelemektedir. Çalışmanın iki amacı vardır: İlki, güvene ve müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurmaya dayanan bir
sektörde faaliyet gösteren bir emeklilik sigorta şirketinde, işgören disiplin sürecinin nasıl işlediğini saptamak. İkincisi, şirketin disiplin yaklaşımını analiz etmek. Disiplin sürecinin, her biri bir öncekinden daha
şiddetli olan bir dizi cezanın uygulandığı kademeli disiplin yöntemine göre biçimselleştirildiği bulunmuştur. Buna karşın, şirketin uygulamada, kişilerin hata yapabileceğini kabul eden ve yönetimin vereceği
cezaların vurgusunu azaltan, cezasız disipline benzer bir yaklaşım izlediği saptanmıştır. Ayrıca, şirket
“işgören seçimi ve işe alma”, “eğitim ve geliştirme”, “performans değerlendirmesi”, “motivasyon” ve “iletişim” fonksiyonları ile ilgili başarılı uygulamaların önemini vurgulamaktadır. Böylece, yöneticiler cezalandırıcı disiplin yöntemlerine duyulan ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kaldırabilmektedirler.
Anahtar sözcükler: Disiplin, personel disiplini, disiplin süreci, disiplin yaklaşımı, klasik disiplin yaklaşımı,
pozitif disiplin yaklaşımı.

ABSTRACT
Abstract: This study examines the employee discipline system and its implementation at a pension insurance company and aims to inquire two issues: First, to determine how discipline process works at a
pension insurance company, which operates in an industry that requires building trust and long-term
relationships with the customers. Second, to analyze the discipline approach of the company. It is
found that the discipline process is formalized according to progressive discipline procedure in which a
sequence of penalties is administered, each one slightly more severe than the previous one. However,
it is also found that, in practice, the company seems to apply an approach similar to positive discipline,
which recognizes that people make mistakes and deemphasizes punitive action by management. Besides, the company underlines good practices in “recruitment and selection”, “training and development”, “motivation”, "performance appraisal”, and “communication” such that managers can eliminate
the need for substantial amount of punitive employee discipline procedures.
Key words: discipline, employee discipline, discipline process, discipline approach, progressive
discipline, positive discipline.
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GİRİŞ
Bireysel açıdan disiplin “kişinin bir başkasıyla etkileşime girmeden
kendi dürtülerini kontrol altına alma çabasıdır.” Örgütsel açıdan disip‐
lin ise iki şekilde tanımlanabilir: Ceza nitelikli disiplin tanımlamasına
göre disiplin “istenmeyen davranışı engellemeye yarayan cezaların uy‐
gulanmasıdır.” Ceza nitelikli olmayan örgütsel disiplin tanımlaması ise
“kural ve düzenlemelere isteyerek uyan personel topluluğunun oluş‐
turduğu bir örgütsel iklim ve tavrın yaratılmasıdır” (Geylan 1993:7‐9).
Eren (2003: 513) disiplini işgörenin davranışlarını kontrol etmek, olumlu
ve örgütsel koşullara uygun biçimde yönlendirmek ve geliştirmek olarak
tanımlamaktadır. Dessler’e göre (2000: 375) ise disiplin, bir kuralı ya da
düzenlemeyi çiğnemesi nedeniyle bir işgörenin davranışını düzeltme ya
da cezalandırma yöntemidir. Bratton da (2007: 468) disiplini, denetimli
ve etkin performans yaratmak için işyerini düzenleyen kurallara uyu‐
mu sürdürme süreci olarak tanımlamaktadır. Yazar disiplinin amacının,
düzeltme, cezalandırma ya da caydırma olduğunu ileri sürmektedir.
Balkin’e göre (2004: 480) ise disiplin, yöneticilerin işgörenlerin uygun
olmayan davranışlarını değiştirmek için kullandıkları bir araçtır. İşve‐
ren, uygun olmayan davranışın kabul edilemez olduğu mesajı ile birlik‐
te, davranışın değiştirilmemesi durumunda belirli yaptırımların uygu‐
lanacağı uyarısını da iletmektedir.
Farklı disiplin tanımlarının ortak vurgusu, işgörenin davranışlarının
düzenlenmesidir. Organizasyonlar, çeşitli ihtiyaçlara ve alışkanlıklara
sahip insanların bir araya geldikleri insan toplulukları olduğundan,
aynı amaç ve hedeflere ulaşabilmek için işgörenler birbirleriyle uyumlu
olmak durumundadırlar. Bu uyum da, planlanmış ve tasarlanmış dav‐
ranış niteliklerini göstermeleri ile sağlanabilmektedir. İşgörenlerin iş‐
letmenin koyduğu kurallarına ve yönetmeliklerine uygun davranma
zorunluluğu olarak tanımlanabilecek klasik disiplin yaklaşımı, disiplin
uygulaması olarak cezayı öngörmektedir. Oysa bireysel farklılıkları ve
ihtiyaçları gözönüne alan çağdaş yönetim yaklaşımlarının bir sonucu
olarak, klasik disiplin anlayışının yanısıra cezasız disiplin yaklaşımları
da uygulanmaya başlanmıştır. Buna karşın, disiplin kavramı çoğunluk‐
la cezayı çağrıştırmaktadır. İşte bu çalışmanın amacı, disiplin sistemi
uygulamalarını incelediğimiz bir şirkette, disiplin sisteminin nasıl işle‐
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diğini saptamak ve şirketin disiplin yaklaşımını analiz etmektir. Böyle‐
ce, disiplin kavramının cezadan ibaret olmadığını ve modern yönetim
yaklaşımlarının doğal sonucu olarak disiplin kavramının önemini sa‐
nıldığı gibi yitirmediğini, aksine bu yaklaşımları uygulama nedenlerin‐
den birisinin “disiplini sağlamak” olduğunu ortaya koymak mümkün olabi‐
lecektir.
Çalışmanın ilk bölümü, işletmelerde disiplin sistemi ile ilgili teorik
bilgiyi kapsayan bölümdür. Bu bölümde disiplin süreci ve disiplin yak‐
laşımları ele alınmıştır. İkinci bölümde, bir emeklilik sigorta şirketinde
yapılan araştırma yer almaktadır. Bu bölümde araştırmanın yöntemi,
görüşme soruları ve araştırmanın bulguları ve yorumları bulunmakta‐
dır. Bulgular ve yorumları kısmındaki konu başlıkları, görüşmede soru‐
lan benzer nitelikli sorular gruplandırılarak toplam dokuz madde altın‐
da toplanmıştır. Son bölümde ise, araştırmaya konu olan emeklilik si‐
gorta şirketinin disiplin yaklaşımı değerlendirilerek, disiplin konusun‐
daki son teorik gelişmeler doğrultusunda, işletmelerde disiplin sorunla‐
rının nasıl ele alınması gerektiği tartışılmaktadır.
İŞLETMELERDE DİSİPLİN SİSTEMİ
İşletmelerde disiplin uygulamalarını anlayabilmek için, disiplin süreci‐
nin nasıl işlediğini ve disiplin yaklaşımlarını açıklamak gerekmektedir.
Disiplin Süreci
Şekil 1’de bir disiplin süreci modeli gösterilmektedir. Bu modele göre,
işveren kural ve amaçları belirledikten sonra, bunları işgörene iletir.
İşgörenlerin davranışları değerlendirilir ve gerekli görülürse davranış‐
larında değişiklik yapmaları istenir. Böyle bir süreç zorlukları ortadan
kaldırmak üzere planlanmış, doğal yapısı olumlu bir süreçtir ve
işgörenlerin başarılı olmasını desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Disiplin sürecindeki ilk unsur, iş ve davranış için kuralları koymaktır. As‐
lında, iş ile ilgili amaç ve standartlar performans değerlendirmesinin bir
parçasıdır. Performans yönetimi için hangi yöntem kullanılırsa kullanıl‐
sın, bir dizi kabul edilebilir iş amaçlarının en alt seviyesi belirlenmekte‐
dir. Davranışlarla ilgili kurallar ise, iş yerindeki davranışların her yö‐
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nünü kapsamaktadır. Bu davranışlar, verimlilikle doğrudan ilgisi olan
ve verimlilikle dolaylı ilgisi olan davranışlar diye ikiye ayrılabilmektedir.

İşveren

Kural ve
Amaçların
Belirlenmesi

Kural ve
Amaçların
İletilmesi

Davranışın
Değerlendirilmesi

İstenmeyen
Davranışın
Değiştirilmesi

İşgörenler

Şekil 1. Bir Disiplin Sistemindeki Unsurlar (Ivancevich 2004: 522)

Disiplin sürecindeki ikinci unsur, kuralların işgörenlerin tümüne ile‐
tilmesidir. Bu iletim sadece bilgi vermek değildir. Kuralların her birinin
ne anlama geldiği, neden konulduğu ve uyulmazsa neler olacağı açık‐
lanmalıdır. Eğer işgörenlerin bu kurallardan haberi yoksa bunlara uy‐
maları beklenmemelidir. İkinci unsurla ilgili diğer konular da,
işgörenlerin bu kuralları kabul etmeye istekli olmaları, kuralların adil
olduğuna ve işlerin etkenliğine katkıda bulunacağına inanmalarıdır.
Ayrıca, bu kurallar uygulanabilir olmalıdır. Bunlara ek olarak, kuralla‐
rın oluşturulmasında işgörenlerin ya da onların temsilcilerinin katılımı
sağlanırsa, işgörenlerin işbirliği yapmaları daha kolay sağlanacaktır.
Disiplin sürecindeki üçüncü unsur, değerlendirme mekanizmasıdır.
Örgütlerin çoğunda, işyerindeki davranış bozukluklarını değerlendirme
mekanizması performans değerlendirmesidir. Kuralları çiğneyen dav‐
ranışlar çoğunlukla, performansta yolunda gitmeyen konular incelen‐
diğinde ve bunun nedeni olarak da bazı davranışlar gösterildiğinde
yöneticilerin dikkatini çekmektedir. Bir kuralı çiğneyen ya da perfor‐
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mans ölçütünü yakalayamayan işgörene, davranışını düzeltmek için
mutlaka fırsat verilmelidir.
Disiplin süreci son olarak, cezayı yönetme ya da değişimi güdüleme sis‐
temi ile son bulmaktadır. Bu unsur, üstlerin cezayı yönetmesinden baş‐
layan ve mahkemeler ve şikâyet yöntemleri gibi biçimselleştirilmiş sis‐
temleri kapsayan bir yelpazeye yayılmıştır.
Disiplin Yaklaşımları
Bir önceki başlıkta açıkladığımız disiplin süreci farklı yaklaşımlar ile
uygulanabilmektedir: 1.Negatif disiplin yaklaşım ya da cezalandırıcı disip‐
lin yaklaşımı, 2. Pozitif disiplin yaklaşımı ya da cezasız disiplin yaklaşımı.
Klasik (Cezalandırıcı) Disiplin Yaklaşımı
Negatif disiplin yaklaşım ya da cezalandırıcı disiplin yaklaşımı, istenmeyen
davranışa ceza uygulamayı vurgulamaktadır. Bu klasik disiplin yakla‐
şımı, işgörenin istenmeyen davranışlarını kısa sürede düzelttiği için
yaygın olarak kullanılmaktadır. Cezalandırıcı disiplin yaklaşımının
bugünkü işletmelerde yaygın olarak uygulanan biçimi kademeli disiplin
(progressive disipline) yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, işten çıkarma aşamasına
gelmeden işgörenin davranışını düzeltmek için ona fırsatlar sunan bir
dizi yönetim müdahalelerinden oluşmaktadır. Kademeli disiplin yön‐
temleri, istenmeyen davranışta ısrar edildikçe her bir aşamada cezanın
şiddetini arttıran uyarı basamaklarıdır.
Kademeli disiplin basamakları üç ile beş basamak arasında değişebilir.
Genellikle de, Şekil 2’de gösterildiği gibi dört basamaklıdır. Bazen büyük
kabahatler diye de adlandırılan ciddi ihlâller, birkaç basamağın atlan‐
masına hatta son basamak olan işten çıkarma ile başlayabilmektedir.
Ciddi ihlâllere örnek olarak, üstüne hakaret etmek ve işyeri kayıtlarında
sahtekârlık yapmak sayılabilmektedir. Buna karşılık, disiplin sürecinin
en çok uygulandığı konular, kıyafet yönetmeliğine uymamak, uygun
olmayan zaman ve yerde sigara içmek ve işe sürekli geç kalmak gibi,
şirket disiplin sürecinin her aşamasının uygulandığı küçük ihlâllerdir.
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Sözlü
Uyarı

Yazılı
Uyarı

Uzaklaştırma

İşten
Çıkarma

Şekil 2. Kademeli Disiplin Süreci (Robbins 2007: 104)

Pozitif Disiplin (Cezasız Disiplin) Yaklaşımı
Pozitif disiplin yaklaşımı ise, istenmeyen davranışın oluşmasını engel‐
lemek için yapılabilecekleri vurgulamaktadır. Personelin istenmeyen
davranışını suç olarak değil de, nedenleri belirlenmesi gereken bir so‐
run olarak ele alma ve ona rehberlik etme temeli üzerine kurulmuş olan
bu yaklaşıma pozitif disiplin yaklaşımı ya da cezasız disiplin yaklaşımı
denmektedir. Pozitif disiplinde cezaya yer yoktur. İstenmeyen davra‐
nışların düzeltilmesi danışmanlık yoluyla gerçekleştirilmektedir. Ceza‐
sız disiplin oldukça yeni bir disiplin yaklaşımı olup, cezalandırıcı disip‐
linin yol açtığı sorunları gidermek amacıyla ortaya atılmıştır. Bu sorun‐
ların başında, yöneticilerin ceza vermekten rahatsızlık duymaları nede‐
niyle, bir işgörenin disiplin sorununu görmezlikten gelerek ertelemeleri
gelmektedir. Ertelemek ise, düzeltilebilecek davranışların çözülemez
performans sorunlarına dönüşmesine neden olmaktadır. Buna karşılık
pozitif disiplin uygulamasının bakış açısı, ceza yerine işgörenin katılımı
ile sorunu çözmeyi gerektirmektedir (Guffey ve Helms 2001:114).
ARAŞTIRMA
Bu çalışmada, sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir emeklilik
sigorta şirketinin personel disiplin sistemi uygulamaları incelenmekte‐
dir. Bu çalışmanın amacı, güvene ve müşterilerle uzun süreli ilişkiler
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kurmaya dayanan bir sektörde faaliyet gösteren bir emeklilik sigorta
şirketinde, disiplin sisteminin nasıl işlediğini saptamaktır. X Sigorta
Şirketi’nin hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor olması, disiplin konu‐
sunun önemini arttırmaktadır. Ayrıca, sigorta şirketleri için çok önemli
olan satış elemanlarına diğer sigorta şirketleri tarafından çok ilgi göste‐
rilmesi, X Sigorta Şirketi’ni insan kaynakları yönetim tarzı açısından
önemli kılmaktadır. Bu çalışmanın diğer bir amacı da, sigorta şirketinin
disiplin yaklaşımı tercihini analiz etmektir.
Yöntem
X Sigorta Şirketi’nin personel disiplini sistemi uygulamaları örnek olay
yöntemi ile incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, derinlemesine
mülakat tekniği kullanılarak sigorta şirketinin İnsan Kaynakları ve
Halkla İlişkiler Müdürü ile görüşme yapılmış ve konu ile ilgili hazırla‐
nan açık uçlu sorular sohbet ortamında sorulmuştur. Görüşmeden önce,
şirketin üst düzeyi ile iletişime geçilerek, çalışmamızın amaç ve kapsa‐
mı hakkında bilgi verilmiştir. Mayıs 2007’de gerçekleştirilen görüşme‐
miz dijital ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş olup, 2 saat sürmüştür. Gö‐
rüşmemizde sorduğumuz sorular büyük ölçüde yanıtlanmıştır. İncele‐
memizde, mülakattan elde edilen bilgilerin yanısıra, X Sigorta Şirke‐
ti’nden alınan konu ile ilgili belgeler de kullanılmıştır. Bu belgeler, şir‐
ketin personel yönetmeliğini, işe alımda yaptıkları kişilik testi örnekle‐
rini, performans değerlendirme ve geliştirme planı örneğini ve perfor‐
mans değerlendirme sistemleri ile ilgili eğitim çalışma örneklerini kap‐
samaktadır.
Görüşme Soruları
Niteliksel bir özellik gösteren bu çalışmada İnsan Kaynakları ve Halkla
İlişkiler Müdürü’ne aşağıdaki sorular sorulmuştur. Bu sorular, inceledi‐
ğimiz X Sigorta Şirketi’nin disiplin yaklaşımı açısından nerede durdu‐
ğunu saptamaya yöneliktir.
Şirketinizde disiplin deyince ne anlıyorsunuz?
•

Şirket kültürünüzde disiplin kavramına bakış açınız nedir?
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•

Şirketinizde istenmeyen davranışlar ile ilgili kurallar işgörenlere
nasıl iletilmektedir?

•

Şirketinizde performans değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

•

Şirketinizde disiplin açısından suç sayılabilecek davranışlar
nasıl sınıflandırılmıştır?

•

Şirketinizde disiplin sürecinin aşamaları nelerdir?

•

Bir kuralı çiğneyen ya da performans ölçütünü yakalayama‐
yan işgörene, davranışını düzeltmek için fırsat verme konu‐
sunda şirketinizin tutumu nedir?

•

Şirketinizde istenmeyen davranışların düzeltilmesi için disip‐
lin sürecinin dışında ne tür toplantılar ya da görüşmeler ya‐
pılmaktadır?

•

Şirketinizde uygulanmış disiplin ceza örneklerini anlatabilir
misiniz?

Bulgular ve Yorumları
Görüşmede sorulan sorular gruplandırılarak beş başlık altında toplan‐
mış ve değerlendirilmiştir.
Disiplin Kavramı
X Sigorta Şirketi İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Müdürü disiplin
kavramından, çalışma düzenine ve çalışma ilişkilerine uyumu anladık‐
larını belirtmektedir. Şirketin “Personel Yönetmeliği” ile çerçevesi çi‐
zilmiş kurallarına ve bu kuralların yanı sıra bu yönetmelikte bulunma‐
yan iş ahlâk kurallarına uymayı anlattığını ve çalışanlar arasındaki dav‐
ranış ve ilişkileri düzenlediğini eklemektedir. Disiplin kurallarını belir‐
lerken, görev tanımlarının önemli birer unsur olduğunu vurgulamakta‐
dır. Zira bir çalışanın sabahtan akşama kadar gösterdiği davranışların
bu görev tanımlarıyla ve sorumluluklarıyla doğrudan bağlantısı oldu‐
ğunu açıklamaktadır. İnisiyatif kullanmanın da görev tanımlarındaki
boşlukları doldurduğunu, inisiyatifin kötü niyetle kullanılmasının da
disiplin konusu ile ilgili olduğunu vurgulamaktadır.
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X Sigorta Şirketi disiplin kavramını görev tanımlarıyla ilişkilendir‐
mektedir. Disiplin kavramını görev tanımlarıyla ilişkilendirmek, disip‐
linin performans değerlendirmesiyle de bağlantısını kurmaktadır. Böy‐
lece, disiplin kavramını klasik tanımı olan şirketin kural ve yönetmelik‐
leri ile iş etiğine uyumun ve kabul edilebilir davranış standartlarının
ötesine taşımaktadır. Zira, görev tanımlarındaki boşlukların inisiyatif
kullanılarak doldurulması, disiplin kavramını inisiyatifin kötü niyetle
kullanıldığını gösteren davranışların denetlenmesi ile ilişkilendirebilir.
Şirketin Disiplin Kavramına Bakışı
X Sigorta Şirketi İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Müdürü, disiplin
kavramına bakış sorulduğunda, mutlaka uyulması gereken yasalardan
söz ettikten sonra, işe alım süreci, eğitim, iletişim ve motivasyon konu‐
larını vurgulamaktadır. Emeklilik sigortasında yasal düzenlemeler çok
önemli olduğu için, üst kurulların yazdıkları yönetmelikler iş tanımla‐
rına yansıtılmaktadır. Emeklilik Sigorta şirketlerinin mutlaka uyması
gereken tanımlar Bireysel Emeklilik Mevzuatı, Hayat Sigorta Yönetme‐
liği ve Bireysel Emeklilik Aracı Kurum Yönetmeliği’nde belirtilmekte‐
dir. İşe alım sürecinde ise, doğru işe doğru adam seçmenin disiplin so‐
runlarını en başta engelleyeceği görüşündedir. Doğru işe doğru adam
alındığında çalışan mutlu olacaktır, dolayısıyla o işte kalmak için ve
kendisini yetiştirmek için çalışacaktır ve işinin gerektirdiği davranışları
gösterecektir. İşe alım sürecinde şirket çalışanı profiline uygun eleman‐
lar seçmek için kişilik analizleri yaptıklarını belirtmektedir. Şimdiye
kadar işe aldıkları tüm şirket çalışanlarının bu testlerden geçtiğini ve
iyi, kötü ve vasat olarak değerlendirildiğini söylemektedir. Bu kişilik
özelliklerini 12 temel faktörde toplamışlardır. Profil olarak yüzde 60 ve
üstünde not alanlar şirket profiline uygun görülmektedir. Bunlar, bas‐
kınlık, canlılık, sosyal girişkenlik, organize olma yeteneği ve sorunların
çözümüne yaklaşım gibi faktörleri kapsamaktadır. Davranış bilimleri
testi 108 sorudan oluşmaktadır ve kontrol soruları da vardır. Sonuçlar‐
da geçersiz ve kendisiyle çelişen cevaplar da ortaya konmaktadır.
Eğitim konusunda ise, TÜBİTAK’a bağlı bir araştırma kurumu olan
TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) ile işbirliği yapmak‐
tadırlar. Bu kurum daha çok kamu kuruluşlarının yöneticilerine yönelik
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eğitimler düzenlemektedir. Ancak, özel sektörün taleplerini de yer ve
zaman olduğu zaman kabul etmektedir. X Sigorta Şirketi TÜSSİDE’ye
yalnız iş tecrübesi olanlara değil, iş hayatına yeni atılanlara da eğitim
düzenlemelerini önermiştir. Yeni işe alınan satış ekibine verilecek eği‐
timin sonucunun da gözlemlenmesi mümkün olacağı için, TÜSSİDE bu
çalışmayı kabul etmiştir. Bu eğitimlerin amacı, emeklilik sigortası satış
temsilcilerine kanunları, ürünleri ve bu ürünleri nasıl satacaklarını öğ‐
retmektir. Bu eğitimlerde satış ekibine kendilerini ve yeni tanıştıkları
diğer insanları tanımalarını sağlayacak çağdaş eğitimler verilmektedir.
Ayrıca, yaratıcılık önemli bir konu olduğundan, yaratıcılığı ortaya çı‐
karmaya yönelik oyun ve senaryolar düzenlenmektedir. TÜSSİDE ile
eğitime başladıktan 2 yıl sonra bu eğitimin yalnız satış kadrosunu değil,
bütün çalışanları kapsaması gerektiğine karar vermişlerdir. Böylece,
şirketin lokomotifi görünümünde olan satıcıların diğer çalışanlar tara‐
fından da anlaşılması hedeflenmiştir. Başlangıçta muhasebede ya da
operasyonda çalışanların bu eğitime katılması yadırganmıştır. Ancak,
bu şirketin varlığını sürdürebilmesi ve diğer bölümlerin işlerinin ger‐
çekte satışla bağlantılı ve satış sonucu ortaya çıkıyor olması, şirkette
herkesin ortak bir dili paylaşmasını gerektirmektedir. Bu açıklama bir
süre sonra tüm çalışanlar tarafından benimsenmiştir. Böylece bu eğitim
şirket içi iletişimi ve empatiyi arttırmıştır. Bazı şirketlerde bu konu, şir‐
ket içi bölümler arası rotasyon ile çözülmeye çalışılmaktadır. Ancak, X
Sigorta Şirketi bu amacı gerçekleştirme konusunda mevzuat, kişisel
gelişim, yaratıcılık atölyesi ve hatta müşteri görüşmesini kapsayan 10
günlük yoğun bir eğitimin daha başarılı olduğunu düşünmektedir.
X Sigorta Şirketi İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Müdürü, şirket‐
teki disiplin kavramına bakışlarında işe alım ve eğitimin yanı sıra moti‐
vasyon ve iletişim konularının da önem taşıdığını belirtmektedir. Moti‐
vasyon ile ilgili olarak ücretin ve benzer klasik motivasyon araçlarının
artık çok etkili olmadığını belirtmektedir. Ücretin, motivasyonun bir
parçası olmakla birlikte en önemli parçası olmadığını vurgulamaktadır.
Motivasyonu sağlayan en önemli unsurları eğitim, çalışanın kendisini
değerli hissetmesi ve çalışanın kendisini kuruma ait hissetmesi olarak
sıralamaktadır.

Meltem Çalış

393

Ayrıca, İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Müdürü iletişimi kolay‐
laştırmak için amaçtan çok uzaklaşmayan bir toplantı kültürü olması
gerektiğini söylemektedir. İletişim konusunu disiplin ile bağlantılı ele
aldıklarında, çalışanların kendilerinden beklenenleri anlayabilmeleri
için iletişimin önemli olduğunu ve büyük organizasyonlarda üst düze‐
yin yapmak istediklerini genel müdürlükten uzakta olan bölge müdür‐
lüklerinde hayata geçirmenin her zaman çok kolay olmadığını belirt‐
mektedir. İletişim için en çok e‐posta kullanmaktadırlar. Özellikle yeni
çıkan mevzuat ile ilgili konularda örnek olaylı e‐posta mesajlarıyla ortaya
çıkabilecek sorunlar konusunda çalışanlarını önceden uyarmaktadırlar.
X Sigorta Şirketi’nin disiplin kavramına bakışını sorgularken elde et‐
mek istediğimiz bilgi, şirketin cezalı disiplin yaklaşımına mı, yoksa ce‐
zasız disiplin yaklaşımına mı daha yakın olduğunu belirlemektir. Ayrı‐
ca, cezasız disiplin yaklaşımına yönelik olarak suç sayılabilecek davra‐
nışların engellenmesi için nasıl bir ortam ve hangi koşulları hazırladık‐
ları araştırılmak istenmiştir. Bu konuda elde ettiğimiz bilgileri şöyle
yorumlayabiliriz: X Sigorta Şirketi’nde disiplin kavramına bakış, klasik
disiplin anlayışının ötesindedir. Yani, “kurallara uymayan kademeli
olarak şu cezaları alır,” demek yerine, düzeltici, önleyici ve eğitici bir
yaklaşım öngörülmektedir. Buna ek olarak, şirket disiplin konusunu
daha başarılı bir şekilde yürütmek için, işe alım, eğitim, motivasyon ve
iletişim konularının önemini fark etmiş görünmektedir. Sözgelimi, işe
alım sürecinde doğru işe doğru adam seçmenin disiplin sorunlarını en
başta engelleyeceğini vurgulamaktadırlar. TÜSSİDE’de yaptıkları eği‐
tim ile çalışanların etkileşimli olarak şirket kültürüne katkıda bulunma‐
sını sağlamaktadırlar. Bu da doğal olarak, çalışanların beklenen davra‐
nışları göstermesini ve kurallara uymasını sağlamaktadır. Ayrıca, moti‐
vasyonu yüksek olan çalışanın işinde kalmak için gereken davranışları
göstereceği ve çalışanın kendisinden beklenenleri anlayabilmesi için
iletişimin önemli olduğu görüşü desteklenmektedir.
Şirketin Performans Değerlendirme Sistemi ve Disiplin Kuralları
X Sigorta Şirketi’nde 360 derece performans değerlendirmesi uygulan‐
maktadır. Performans değerlendirme personelin yetkinliklerinin ve ge‐
lişiminin ölçülmesi, dönem başında verilen hedeflerin takibi, eğitim
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ihtiyaçlarının belirlenmesi, yükselme, görev değişikliği, tayin ve ücret
artışı gibi konularda karar alınmasına yardımcı olması, motivasyon
düşüklüğü görülen personelin teşviki için tedbir alınması ve kariyer
gelişiminin planlanması amacıyla yılda 1 veya 2 kez gerçekleştirilmek‐
tedir. 360 derece performans değerlendirmesinde çalışanı ast, üst, pay‐
daşlar ve iç müşteri değerlendirmektedir. Bu değerlendirmenin dış
müşteri ayağı da bulunmaktadır, ancak müşteriden her zaman geri bil‐
dirim almak mümkün olmamaktadır. Aynı seviyede çalışanların birbi‐
rini değerlendirmesi durumunda, rekabet ve önyargıdan kaynaklanan
haksız değerlendirmeler önlenememektedir. Hakkaniyet ve adillik her
zaman sağlanamamaktadır. Bununla birlikte, 360 derece performans
değerlendirmesine geçmek için şirketin katlanmak zorunda kaldığı bir
süreç ve maliyet bulunmaktadır. Bu süreç, personelin öğrenmesi ve
yaptıkları değerlendirmenin kendilerini nasıl etkilediğini gözlemlemek
için gereklidir. Bu yöntem son üç yıldır kullanılmaktadır ve her yıl bir
öncekinden daha iyi ve başarılı olmaktadır. En azından çalışanlar, “bu
sonuçlar zamlara yansıyor, birbirimize çok haksızlık etmeyelim,” de‐
meye başlamışlardır. Şirkette, performans değerlendirmesinin yükselt‐
me ve ücretlendirmeye bağlamanın gerekli olduğu görüşü vardır. 360
derece performans değerlendirmesinde her yıl değerlendirmeyi yapan
kişilerin değiştirilmesi gerekmektedir. Ancak 360 dereceyi tamamlamak
her zaman mümkün olmamaktadır. Diğer bölümlerdeki kişi sayısının
yeterli olmaması gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Büyük şirketlerde
bu durumu aşmak daha kolay olmakla birlikte, orta ölçekli ve küçük
ölçekli işletmelerde benzer durumlar sorun yaratabilmektedir.
X Sigorta Şirketi’nde performans değerlendirmesi üç ana bölümden
oluşmaktadır:
1. Temel insan ilişkileri,
2. iş ile ilgili yeterlilikler,
3. hedefler (yöneticilerin ya da üstlerin verdiği).
Performans değerlendirmesinin disiplin ile ilgili olabilecek maddeleri
ise şunlardır:
•

İşi doğru yapmak,

•

iletişime açık / kapalı olmak,
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•

bilgi konusunda paylaşımcı olmak,

•

çalışma arkadaşlarını desteklemek,

•

rekabetçi olmak,

•

kurallara uymak / Esnek olmak.

Performans değerlendirmesinde disiplin ile ilgili olabilecek bir diğer
konu da, emeklilik sigortası satışında mevzuat ile ilgili zorunluluklar‐
dır. Bu konu, iş ile ilgili yeterlilikler bölümünde değerlendirilmekte
olup, işgörenin mevzuat bilgisi ve bu mevzuata uyma konusunda gös‐
terdiği davranışlar ele alınmaktadır. Yöneticiler bu zorunlulukları sözlü
olarak, toplantılarda, e‐posta ve diğer yazılı mesajlar ile nedenlerini
açıklayarak etkin bir şekilde iletmektedirler. Uyulmazsa yasal sonuçla‐
rının ne olabileceğini vurgulamaktadırlar.
X Sigorta Şirketi’nde performans değerlendirmesinin nasıl yapıldığı
ile ilgili sorunun iki amacı vardır: 1) Performans değerlendirmesinin
disiplin kuralları ve uygulamaları ile kesiştiği noktaları belirlemek, 2)
Performans değerlendirmesinin genellikle hangi davranış bozuklukla‐
rını ortaya çıkardığını saptamak. Şirkette, 360 derece performans değer‐
lendirmesi ile çok açık ve performans sonuçlarında çevrenin doğrudan
etkili olduğu bir sistem uygulandığı görülmektedir. Performans değer‐
lendirmesinin üç ana bölümünden birisini oluşturan “insan ilişkileri”
bölümünün, çalışanın davranışları ve dolayısıyla disiplin ile doğrudan
ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Performans değerlendirmesinde, kıyafe‐
tin yönetmeliğe uygunluğu ya da işe geç kalmak gibi işgörenin alışkan‐
lıkları ile ilgili davranışlardan daha çok, işin kaliteli ve başarılı yapılma‐
sı ile ilgili olan tutumları değerlendirilmektedir. Bunlara ek olarak, 360
derece performans değerlendirmesinde işgören çevre tarafından sürekli
olarak denetlendiğini bilmektedir. Bu durumun disiplin suçlarının
oluşması olasılığını azalttığı şirket tarafından dile getirilmektedir.
Şirkette Disiplin Sürecinin Aşamaları ve Şirketin Disiplin Konusundaki
Tutumu
X Sigorta Şirketi’nde disiplin cezaları şöyle tanımlanmaktadır: Disiplin
cezaları şirket hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı
ile kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve amirlerin emrettiği
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ödevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmeyen, uyulmasını
zorunlu kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan per‐
sonel hakkında bu yönetmelikteki usul ve esaslar dâhilinde durumun
niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır. Disiplin cezaları
şunlardır:
a. Uyarma: Personele görevinde ve davranışlarında daha dikkatli
olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Ayrıca, yöneticiler
düzeltici faaliyet olarak günlük işlerinin bir parçası olarak ge‐
rekli gördüklerinde sözlü uyarıda da bulunmaktadırlar.
b. Kınama: Personele görevinde ve davranışlarında kusurlu ol‐
duğunun yazı ile bildirilmesidir.
c.

Aylıktan ve Sözleşme Ücretinden Kesme: Personelin brüt aylığın‐
dan veya sözleşme ücretinden Genel Müdürlük tarafından
oluşturulacak Disiplin Kurulu’nun belirleyeceği miktarda ke‐
sinti yapılmasıdır.

d. Şirketten Çıkarma ve Sözleşmenin Feshi: Personelin bir daha Şir‐
kete atanmamak üzere işten çıkarılması veya sözleşmenin fes‐
hedilmesidir.
Disiplin cezasını gerektiren kusurlu davranışlarıyla bir zarara yol
açan personele, disiplin cezası verilmekle birlikte sebep olduğu zarar da
ödettirilmektedir. Daha sonra, verilen cezalar sicil dosyasında saklan‐
maktadır. Uyarma ve kınama cezası 2 yıl sonra dosyasından çıkarılmak‐
tadır. Ağır suçlarda ise bu süre 5 yıldır.
X Sigorta Şirketi’nde çalışana disiplin cezalarından hangisinin uygu‐
lanacağının takdiri Disiplin Kurulu’na ait olmakla birlikte, disiplin suç‐
larının yazılı hale getirilmesi ve Disiplin Kurulu’na iletilmesi tercih
edilmeyen bir durumdur. Bu yüzden, suçları yazılı hale getirmekte
ağırdan almaktadırlar ve bu konuyu daha çok diyalog ile çözmeye ça‐
lışmaktadırlar. Ancak çiğnenen kural yasalara da aykırı ise, çalışanın
bunun sonuçlarına katlanması gerekmektedir. Bu durum işten çıkarma‐
ya kadar gidebilmektedir. İşten çıkarma konusunda ise, 4857 sayılı yeni
İş Kanunu’nun gereklerini yerine getirmektedirler.
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Çalışanlar hedeflerini yazılı olarak almaktadır, kabul ettiğini yazılı
olarak beyan etmektedir ve ay sonunda da gerçekleştirilemeyen hedef‐
lerin yazılı olarak savunmasını yapmaktadırlar. Bu savunma, insan
kaynaklarındaki sicil dosyasında saklanmaktadır. Eğer çalışanın sa‐
vunmasında şirketteki bir eksiklikten doğan nedenler varsa, yöneticisi
ile bu eksikliklerin giderilmesine yönelik görüşülmektedir. Bu iletişim‐
sel ya da insan ilişkileri ile ilgili bir sorun olabilmektedir. Eğer savun‐
masında “yapamadım edemedim, müşteri bulamadım,” diyorsa, bu
işteki yeterliliği ve yetenekleri ile ilgili bir konudur. Yetersizliğe dayalı
işten çıkarmalar olabilmektedir. Bu durumda emsalleri ile arasındaki
farklar ortaya konmaktadır ve üç yazılı ihtar sonucunda işten çıkarıl‐
maktadır. Her yıl yaklaşık 300 satış elemanı işe almaktadırlar. İşten çı‐
karmalar ve kendi isteği ile işten ayrılanları kapsamak üzere yaklaşık
250 kişi ise işten ayrılmaktadır. Yani, “turnover” yüksektir. Buna iki
temel neden göstermektedirler. İlki, şirketin diğer büyük şirketlerdeki
gibi markalaşmış bir isime sahip olmaması ve bir bankanın müşteri ta‐
banına sahip olmamalarının satıcılar üzerinde yarattığı zorluk ve baskı‐
lardır. İkinci neden ise, diğer şirketlerin X Sigorta Şirketi’nin verdiği
eğitimler sonucunda satıcıların donanımını beğenmeleri ve işe almakta
tereddüt etmemeleridir.
X Sigorta Şirketi’nde disiplin sisteminin biçimselleştirilmesi klasik
(cezalandırıcı) disiplin yaklaşımına göre yapılmıştır. Disiplin cezaları,
aşamaları ve uygulamaları “Personel Yönetmeliği”nde resmileştirilmiş‐
tir. Buna göre şirkette kademeli disiplin cezası uygulanmaktadır. Buna
ek olarak, şirketin uygulamalarında izlediği disiplin yaklaşımını anla‐
mak için şirketin tutumu da incelenmiştir. Şirketin disiplin konusunda‐
ki tutumunu incelemekteki amaç, disiplin suçu oluştuktan sonra şirke‐
tin nasıl bir tavır takındığını saptamaktır. Bu tavır, şirketin disiplin sü‐
recindeki etkinliğinin göstergelerindendir. Şirket, örgüt içi kuralların
çiğnenmesi konusunda hoşgörülü ve esnek görünmektedir. Doğrudan
cezaları uygulamak yerine, cezasız disiplin yaklaşımındaki gibi diyalog
ve işgörenle işbirliği yaparak disiplin sorununu çözmeye çalışmaktadır‐
lar. Buna karşın, cezasız disiplin yaklaşımında olduğu gibi biçimselleş‐
tirilmiş rehberlik toplantıları yoktur. Daha çok iyi bir yöneticinin “sorun
çözme” rolünün bir parçası olarak olay bazında gerçekleştirilmektedir.
Disiplin suçunun konusu yasalara uymamak ise, aynı hoşgörü ve es‐
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neklik görülmemektedir. Emeklilik sigorta şirketlerinin mevzuata ve
yasalara uygunluğunun sıkı denetlenmesi, bu sonucun en önemli nede‐
nidir. Ayrıca, işten çıkarmalarda 4857 sayılı İş Kanunu’na uyma konu‐
sunda çok titiz davrandıkları göze çarpmaktadır.
Uygulanmış Disiplin Ceza Örneği
X Sigorta Şirketi’nde, uygulanmış bir disiplin ceza örneği vermelerini
istediğimizde, Bölge Müdürlükleri’nden birisinde ortaya çıkan bir di‐
siplin suçu ve verdikleri ceza anlatılmıştır: Bir satış temsilcisinin ödül
kazanacak kadar çok satış yaptığı görülmüştür. Bölge Müdürü’ne çok
yakın olduğu bilinmektedir, ancak kendisinde bu kadar satış yapacak
yetenek ve kapasite olduğu düşünülmemektedir. Yaptıkları araştırma
sonucunda bu satışları, satışları yaptığı iddia edilen satış temsilcisinin
gerçekleştirmediği, ekipteki diğer satış temsilcilerinin satışlarını da
onun üzerine yazdıkları ortaya çıkmıştır. Amaç, belirli bir kotayı aşan
satış temsilcisinin alacağı ödülü alıp aralarında paylaşmaktır. Bu durum
ortaya çıkınca, performans yetersizliği nedeniyle satış temsilcilerinin
işine son verilmiştir. Bölge Müdürü de iyi bir satışçı olduğu için, aslında
sahtekârlığa göz yumduğu halde yalnızca sözlü olarak uyarılmıştır ve
büyük ölçüde yetkileri kısıtlanarak cezalandırılmıştır. Değerli bir ele‐
manları olduğu için, kötü bir davranışta bulunduğu halde onu kaybet‐
mek istememişlerdir. Ayrıca, bu sahtekârlık sonucu zarar gören müşte‐
rinin olmaması Bölge Müdürü açısından durumu hafifletmiştir.
İncelediğimiz uygulama örneğinde, disiplin sisteminin etkin ve etken
olarak işlediği görülmektedir. Ayrıca, şirketin satış ekibine karşı daha
hoşgörülü olduğu izlenimi edinilmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, sigortacılık sektöründe emeklilik konusunda faaliyet gös‐
teren bir sigorta şirketinin personel disiplini uygulamaları incelenmiştir.
Bu inceleme kapsamında şirketin İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler
Müdürü ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Bu araştırma ile şirketin di‐
siplin sisteminin nasıl işlediği ve disiplin yaklaşımı analiz edilmiştir. X
Sigorta Şirketi’nde disiplin sisteminin biçimselleştirilmesinin klasik (ce‐
zalandırıcı) disiplin yaklaşımına göre yapıldığı ve kademeli disiplin
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cezası uygulandığı görülmüştür. Bununla birlikte, şirketin disiplin ko‐
nusundaki tutumunun düzeltici, önleyici ve eğitici bir yaklaşım içinde
olduğu gözlemlenmiştir. Bu açıdan şirketin cezasız disiplin yaklaşımına
yakın uygulamalar yaptığını söylemek mümkündür. Başka bir deyişle,
disiplin suçu işlendiği zaman hemen cezaları uygulamak yerine, cezasız
disiplin yaklaşımındaki gibi diyalog ve işgörenle işbirliği yaparak soru‐
nu çözmeye çalışmaktadırlar. Şirkette iyi düzenlenmiş bir disiplin sis‐
temi olduğunu ve amacına ulaşacak şekilde etkin olarak işletildiğini
söyleyebiliriz. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu, diğer konularda olduğu
gibi disiplin konusunda da çok önemlidir. Buna ek olarak, emeklilik
sigortasının yaygınlaştırılması çabası, bu sektördeki disiplin konusunu
da kapsayan yasal zorunlulukları arttırmaktadır. Bu yasal zorunluluk‐
lar, Bireysel Emeklilik Mevzuatı, Hayat Sigorta Yönetmeliği ve Bireysel
Emeklilik Aracı Kurum Yönetmeliği ile belirlenmektedir.
X Sigorta Şirketi disiplin konusunu, disiplin yönetmeliğinin ötesinde
işe alma, eğitim, motivasyon ve iletişim konuları ile doğrudan bağlantılı
olarak ele almaktadır. Yaklaşık 1980’li yılların ortalarından başlayarak
ekonomi faaliyetinin temeli olan “değer yaratma” ve “değişim”, fiziki
anlamda değer yaratma (üretim) ve yaratılan ürünün fiziksel olarak el
değiştirmesi faaliyetleri yanında; teknolojiyi kullanarak ve yenilikler
yaparak, değer olarak bilgi yaratmak, bilgiyi kullanarak fiziksel akımla‐
rı (hammadde‐imalat‐satış) yönlendirmek ön plana geçmiştir. “Yeni
ekonomi” ya da “bilgi ekonomisi” adı verilen faaliyetlerde, bilgiyi üre‐
ten insan kaynağı “entelektüel sermaye” olarak ele alınıp değerlendi‐
rilmektedir (Koçel 2007: 351). Bu değişim, insan kaynakları yönetimini
ve dolayısıyla disiplin uygulamalarını da etkilemektedir. Disiplin konu‐
sunu ele alırken insan kaynakları ana faaliyetlerinden personel seçimi
ve işe alma, eğitim ve geliştirme, motivasyon ve iletişim faaliyetlerinin
etkinliği ön plana çıkmaktadır.
İşe alma faaliyetinin disiplin konusu ile ilgisi “doğru işe doğru adam”
seçerek performansı arttırmanın yanısıra, davranış bozukluğu gösterme
potansiyeli olan adayların en başta elenmesini içermektedir. Bu davra‐
nış bozuklukları hırsızlık, saldırganlık, alkoliklik gibi yasalara aykırı
davranışlar olabileceği gibi, işe devamsızlık, geç kalma ve iş arkadaşları
ile kavga türündeki davranışlar da olabilir. İşe almada kullanılan biyog‐
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rafik yöntemler, psikolojik testler, görüşme yöntemleri, referans ve tav‐
siye mektupları adayların değerleri, tercihleri, tutum ve davranışları
konusunda büyük ölçüde bilgi vermektedir. Dolayısıyla, işe alma işle‐
vinin başarılı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, daha en başından ortaya
çıkabilecek disiplin sorunlarını önleyecektir.
Adayların seçiminden sonra, yeni işe alınan işgörenlerin oryantasyon
ve eğitimine sıra gelmektedir. İşgören oryantasyonu yeni işe başlayan
işgörenlerin şirket kuralları gibi temel konularda bilgilendirilmesini
sağlamaktadır. Oryantasyon, işverenin yeni işgören için uygulayabile‐
ceği sosyalleşme sürecinin unsurlarından birisidir. Sosyalleşme, bir ör‐
gütün ve bölümlerinin bütün çalışanlardan beklediği tutum, standart,
değer ve davranış tarzlarını yerleştirmek üzere devam eden bir süreçtir
(Dessler 2006: 151). Bu sosyalleşme sürecine, mevcut çalışanların da
katıldığı hizmet içi eğitimler de dahildir. Oryantasyon ve eğitim faali‐
yetlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi, çalışanlardan beklenen tutum ve
davranışların gösterilmesini sağlamaktadır. Böylece disiplin sorunları
büyük ölçüde azalmaktadır.
Motivasyon fonksiyonu, iş tasarımı ve görev tanımları; performans
değerlendirmesi ve ödüllendirme ve ücretlendirme konularını içermek‐
tedir. İş tasarımı ve performans değerlendirmesi disiplin konusu ile
doğrudan ilgilidir. Bir işgörenin performans değerlendirmesinde iki
unsur bulunmaktadır: Yeterlilik ve işi yapma istekliliği. Kötü yapılmış
bir iş tasarımı, işi yapma istekliliğini olumsuz etkileyeceğinden disiplin
sorunları ortaya çıkabilecektir. İş yapma istekliliği ile bağlantılı bir konu
da mantıklı ve gerçekleştirilebilir standartlar koymak ve işgörene geri
bildirimde bulunmaktır. Zira performanstaki verimlilik ile ilgili disiplin
sorunları, standartların erişilemeyecek kadar yüksek olarak algılanması
ve işgörenin kendi performansı ile ilgili beklentilerin ne kadarını karşı‐
ladığının farkında olmamasından kaynaklanabilir. Motivasyon fonksi‐
yonunun disiplini etkileyebileceği bir diğer konu da, işgörenlerin kendi‐
lerini etkileyen kararlara katılmalarıdır. Disiplin konusunda bunun en
somut örneği, disiplin kurallarının belirlenmesinde işgörenlerin katılı‐
mının sağlanmasıdır. İşgörenler disiplin kurallarının belirlenmesi aşa‐
masında kendilerini ifade etme fırsatı buldukları için, disiplin sorunları
ortaya çıkmadan önemli oranda engellenecektir. Ayrıca, işgörenlerin
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katılımı mantıklı disiplin kurallarının konmasına katkıda bulunacağı
için disiplin sorunları azalacaktır.
Disiplin sürecinin etkin bir şekilde işleyebilmesi için kuralların, amaç‐
ların ve beklenen tutum ve davranışların işgörenlere iletilmesi gerek‐
mektedir. İletişim için en çok panolar, toplantılar, intranet ve telekonfe‐
rans kullanılmaktadır. İletişim kanallarının açık olması işgörenlerin de
seslerini duyurmasına fırsat vermektedir. İşgörenler çevrede olup biten‐
ler hakkında bilgi edinirken, kızgınlık ve hayal kırıklığı gibi olumsuz
duygularını da dışa vurabildikleri için, pek çok disiplin sorunu engel‐
lenmektedir. İletişim ve işgörenle ilişki için zaman ve çaba harcanması,
güncel beceri, bilgi ve yeteneklerle donanmış ve örgüt kültürüne uyum
sağlamış yetkin işgörenlerden oluşan bir ortam hazırlamaktadır. Böyle
bir örgüt ortamında disiplin sorunları en aza inebilmektedir.
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Otel İşletmelerinde Kritik Hijyen Alanları
Critical Hygenıe Areas in Hospitality Industry

Dönüş ÇİÇEK 1

ÖZ
Geceleme hizmetinin yanında restoran, kafeterya, disko, çamaşırhane, güzellik ve tedavi hizmetleri,
sanat ve toplantı gibi çok çeşitli hizmetler de sunan günümüz otel işletmelerinde güvenli ve hijyen koşullarına uygun hizmet sunmak, müşteri sağlığının korunması açısından son derece önemlidir. Temizlik
ve sağlık koşullarına uygunluk olarak tanımlanan ve aynı zamanda, bir kalite göstergesi olarak kabul
edilen hijyen, tatilleri sırasında sağlıklarını riske atmak istemeyen müşterilerin bir otel işletmesinde aradıkları temel beklentiler arasında yer almaktadır. Bu durum, çok farklı hizmet alanlarında hijyen koşullarının sağlanabilmesi için gerekli önlemleri gündeme getirmektedir. Otel işletmelerinde, müşteri odaları
ve banyoları, yüzme havuzları, mutfak ve bulaşıkhane, çamaşırhane, SPA merkezleri, güzellik salonları, kapalı spor alanları ve sağlık hizmetlerinin verildiği alanlar kritik hijyen alanlarını oluşturur. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerindeki kritik hijyen alanları ve bu alanlarda hijyen koşullarının sağlanabilmesi için alınabilecek önlemleri kavramsal bir çerçevede sunmaktır.
Anahtar sözcükler: Hijyen, Otel Hizmetleri, Kritik Hijyen Alanları, Müşteri Sağlığı.

ABSTRACT
It is very important to provide hygienic services for contemporary hotels for different purposes such as
restaurant, cafe, disco, laundry, beauty and treatment centers halls and meeting rooms. Hygiene, defined as appropriate conditions required for health and cleanliness and also considered as criteria of
quality, is one of the basic expectations of client who don’t want to risk their health. This brings out the
necessity of hygiene in different services areas. Customers’ rooms and baths, swimming pools, kitchens and scullery, laundry, Spas, beauty centers, sport areas and health centers are accepted as critical
hygienic areas in hotels. This study aims at describing critical hygiene areas and the necessary conditions required to keep these areas clean and hygiene.
Key words: hygiene, hotel service, critical hygiene area, customer health.
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GİRİŞ
Turistlerin seyahatleri sırasında hasta olmalarının en önemli nedeni bula‐
şıcı hastalıklara maruz kalmalarıdır. Bu süreçte turistler belli bir süre
için alıştıkları ortamdan tamamen farklı, yeni ve yabancı bir ortamda
yaşamaktadırlar (Evci ve Tezcan 2005). Bu seyahatler sırasında müşteri‐
nin geceleme‐konaklama ihtiyacı farklı konaklama işletmeleri tarafın‐
dan karşılanmakta; bu işletmelerden bazılarında restoran, kafeterya,
disko, çamaşırhane, güzellik ve tedavi hizmetleri, sanat ve toplantı gibi
çok çeşitli hizmetler de sunulmaktadır (Türksoy ve Türksoy 2007, s. 83).
Tesisin statüsüne göre bu hizmetler otelden otele ya da tesis türüne gö‐
re önemli ölçüde farklılaşsa da (Tütüncü ve Demir 2003) hijyen kuralları
bu aşamada önemli bir kalite ve hizmet değeri ile ilgili gösterge olarak
kabul görmektedir (Aktaş ve Özdemir 2005, s. 243).
En kısa tanımıyla temizlik ve sağlık koşullarına uygunluk olarak ta‐
nımlanan hijyen, günümüz turistlerinin bir işletmede aradıkları temel
beklentiler arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi insanlar sağlıklı bir
yaşam için turizm hareketlerine katılırlar ve sağlıklarını riske atan ko‐
nulara da bu aşamada tolerans göstermek istemezler. Sağlık koşullarına
uygun hizmet sunan turistik tesislerin aynı zamanda, ülke imajı ve tu‐
rizm ürünün tanıtımı açısından önemli rollere sahip olduğu görülür.
Genellikle dinlenmek eğlenmek ve yeni yerler görmek, heyecan, farklı‐
lık ve mutluluk arayışları gibi farklı güdülerle sağlıklı ve neşeli bir tatil
yapmak için seyahate çıkan turist, sadece bu ihtiyaçlarının değil aynı
zamanda, sağlığının bozulmaması ile ilgili beklentilerinin de karşılan‐
masını ister (Koyuncu 2003). Bu nedenle konaklanan yerin öncelikle
temiz, düzenli ve rahat olması beklenir.
Günümüzün otel işletmelerinde çok fazla hizmet çeşidi sunulmakta‐
dır. Bu durum, çok farklı hizmet alanlarını dolayısıyla, müşteri kulla‐
nım alanlarını ve burada çalışacak olan personel ve bunun hijyen bilin‐
cini de gündeme getirmektedir. Örneğin, odalar ve bunun içindeki ban‐
yo aksamı; restoranların mevcudiyeti ve buna bağlı olarak ortaya çıkan
mutfak ve gıda hijyeni; farklı toplantı salonlarındaki temizlikler; perso‐
nel kullanım alanları; hamam, yüzme havuzu ve SPA merkezi gibi alan‐
lardaki temizliklerin mutlaka hijyen koşullarına uygun olarak yapılması
gerekir. Çünkü bu alanların çoğu ıslak alan niteliğindedir ve çok farklı
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müşteriler tarafından sık sık kullanılmaktadır. Konunun bu önemine
bağlı olarak hazırlanan bu çalışmada, otel işletmelerindeki farklı hizmet
alanlarındaki hijyen faktörlerinin neler olduğu ve bunun nasıl sağlana‐
cağı üzerinde durulacaktır.
HİJYEN KAVRAMI VE ÖNEMİ
Hijyen, mitololojik çağlardan beri adında taşıdığı anlamı değişime uğ‐
ratmadan koruyan bir kavramdır. Kelime olarak sağlam, sağlıklı anla‐
mına gelen hijyen, tıp diline Yunan mitolojisinden girmiştir. Yunan mi‐
tolojisinde, tıbbın babası olarak bilinen Aesculapius’ un kızı Hygiea; sağ‐
lığı koruyan güzel bir ilahedir. Bu nedenle bütün dünya literatüründe
sağlığı korumak için çalışan bilim dalına bu ilahenin ismine dayanarak
hijyen adı verilmiştir (Güler 1998; Güler 2004, s.119; Kaya 2001, s.11,
Kozak 2006; Ulaş 1998).
Hijyen; kişi ve toplum olarak insan sağlığının korunması, geliştirilme‐
si, hayatın yüksek düzeyde uzun süre devamının sağlanması için sağ‐
lıkla ilgili bilgileri bir sentez halinde uygulayan bir bilim kompleksidir
Dolayısıyla hijyenin ilgi alanı temizlik ve sağlıktır. Dünya Sağlık Örgü‐
tü’nün verdiği tanıma göre sağlık, kişinin yalnız hasta veya sakat olma‐
ması değil fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden de tam iyilik halinde bu‐
lunmasıdır (Şafak 1997, s.83). Gerek fiziksel gerekse de ruhsal ve sosyal
yönden sağlıklı olmak, insan mutluluğunda öncelikle rol oynayan bir
faktördür. Mutlu olmak için sağlıklı olmak, sağlıklı olmak içinde çaba
göstermek, hastalıklara karşı önlem almak gerekir. Bu bağlamda hijyen,
sağlıkla ilgili kuralları koyar, bu kuralların en iyi nasıl uygulanabilece‐
ğini araştırır, toplumun teknik, ekonomik, örgüt imkânlarına ve diğer
özelliklerine göre ayarlayarak yol gösterir.
Temizlik, hijyen, sanitasyon ve dezenfeksiyon gibi benzer kavramlar,
otel işletmelerinde insan sağlığı açısından önem taşımakta ve hizmet
kalitesinin belirleyici unsurları olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden,
konaklama alanlarının insan sağlığını etkileyen tüm patolojik unsurlar‐
dan (bakteriler, mantarlar, virüsler) arındırılmış olması gerekir (Jones
1985; Oted 2003). Ortamdaki mikroorganizma sayısının kontrol altına
alınmasını amaçlayan hijyen, temizlenecek alanların sahip olduğu risk
derecesine göre sadece bir temizlik işlemi ile sağlanabildiği gibi dezen‐
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feksiyonun (yüzeylerde bulunan ve mikrobiyolojik bulaşma kaynağı
olabilecek mikroorganizmaların sayılarının zararlı etki yapmayacak
seviyeye indirilmesi) yapılmasını da gerektirir (Kılıç 2003; Oted 2003).
Hijyen bir hekimlik dalı olduğu için hastalıkların sebepleri ve bunla‐
rın ortadan kaldırılması ile ilgili koruyucu hekimlik alanını da kapsar.
Ancak burada hastalığı tedavi etmek yoktur. Hastalığın oluşumunu
engelleme, ortamdaki mikroorganizma sayısını kontrol altında tutma,
çoğalmalarını ve zararlarını engelleme amaçlanır. Otel işletmeleri için
sağlıklı bir ortamın oluşturularak müşteri memnuniyetinin sağlanması
açısından hijyenin rolü önemli ve vazgeçilmezdir. Her işletme hijyen
açısından maksimum güvenirliğe ulaşmak zorundadır. Hijyen kuralla‐
rına uyulması otel işletmelerine şu yararları sağlar (Şafak 1997, s.83):
•

Enfeksiyon kontrolünü sağlar,

•

kazalardan korunmayı kolaylaştırır,

•

insan vücudunun daha etkin kullanımını sağlar,

•

sağlıklı ve temiz ortamlar yaratır,

•

kaliteli ve estetik çevre koşulları yaratır.

Hijyen konusuna giren hastalık öncesi önlemlerden biride dışarıdan
bakteri virüs, mantar gibi hastalık yapıcı mikroorganizmaların vücuda
girmesini engellemektir. Bu amaçla sanitasyon uygulamalarından ya‐
rarlanılır. Sanitasyonun tam karşılığı sağlık olarak verilmekte olup La‐
tincede aynı anlama gelen sanitas kelimesinden gelmektedir. Hijyen ile
sanitasyon aslında birbirini tamamlayan ve birbiri ile ilgili olan kavram‐
lardır. Daha çok gıda sektörü ve besinlerdeki hijyen koşullarının sağ‐
lanması olarak bilinen ve uygulamalı bir bilim dalı olarak kabul edilen
sanitasyon; yiyecek‐içecek işletmelerinde araç ve gereçler ile ortamda
bulunan sağlığa zararlı mikroorganizmaların güvenli bir düzeye düşü‐
rülmesini sağlamak üzere, gerekli olan ısı ve kimyasal madde kullanı‐
mını kapsayan bir süreçtir. İyi bir sanitasyon programı bir mutfağın
tavanının, duvarlarının ve zeminin temizliği; uygun havalandırma ve
aydınlatmanın sağlanması; araç‐gereçlerin temizliği; bulaşıkların yı‐
kanması ve çöplerin kurallara uygun olarak ortamdan uzaklaştırılması
gibi işlemleri kapsamaktadır (Aktaş ve Özdemir 2005; Denizer 2002).
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HİZMET ALANLARI VE HİJYEN
Hizmet sunumunun önemli olduğu ve bir çok mekanın birlikte kulla‐
nıldığı otel işletmelerinde mikroorganizmaların bulaşma riskinin yük‐
sek olması yapılan işlemlerinin sağlık ve hijyen koşullarına uygun ol‐
masını zorunlu hale getirmektedir. Mikroorganizmalar havada, mobil‐
yalarda, kullanılan araç ve gereçlerin yüzeylerinde, vücutta, giyside,
kapı kollarında, telefon aparatlarında kısaca yaşamın her alanında yer
almakta ve insan sağlığı için tehlike oluşturabilmektedir. Örneğin; otel
işletmelerinde genel alanlarda bulunan kapı kollarında, telefon aparat‐
larında, bilgisayar klavyelerinde veya elektrik düğmelerinde bulunan
basit türden bir grip mikrobu insanlar için büyük tehlike yaratabilir. Bu
nedenle işletme içerisinde bulunan ve hem müşteri hem de personel
tarafından kullanılan alanlarda kritik noktalar belirlenmeli ve bu alan‐
larda uygulanacak olan temizlik hijyen faktörü göz önüne alınarak ger‐
çekleştirilmelidir.
Bir otel işletmesinde hijyen kurallarına uygun temizlik gerektiren ve
bulaşmaların en fazla olacağı alanlar; odalar, banyo ve klozet alanı, gı‐
daların hazırlandığı ve tüketime sunulduğu mutfak ve servis bölümleri,
genel alanlar ve buralarda ortak kullanılan tuvalet ve lavabolar, işlet‐
mede kullanılan su, havalandırma, aydınlatma, hamam, SPA merkezi
ve yüzme havuzları olarak sıralanabilir. Bu süreçte ayrıca, kullanılan
suyun hijyeni, personel hijyeni, çamaşır hijyeni ve besin hijyeni de dik‐
kate alınmalıdır.
Müşteri Odaları
Bir alanın temizliğinin ilk adımı ortamın havalandırılması ile başlar. Ha‐
valandırma kirlenen havanın temiz hava ile yer değiştirmesidir (Şafak
1997). İyi bir havalandırma ile sıcaklık, nem, toz, koku, zehirli gazlar ve
mikroorganizmaların zararlı etkileri yok edilebilir. Havalandırma hava
dolaşımı olayı ile karıştırılmamalıdır. Havalandırma havayı temiz hava
ile değiştirmektir. Hava dolaşımı ise havayı yenilemeden sadece hareket
ettirmektir (Erkal ve Şafak 1998). Bu nedenle, havalandırma sistemleri,
özel alanlarda steril hava verebilecek veya aspirasyon yapabilecek, ge‐
rektiğinde homojen sirkülasyonu sağlayacak şekilde olmalıdır (Topal
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1997). Pencere ve kapıların açılması şeklinde tasarlanan doğal havalan‐
dırma, her zaman bulaşma riskini arttırmaktadır.
Oda içerisinde bulunan toz, kir, tekstil lifleri, polen, saç, deri tabakala‐
rı, kimyasal madde ve odaya ait eşyaların atıkları, çürüyebilen organik
maddeler, bakteri, mantar, virüsler ve diğer birçok bulaşıcı maddeler
içermektedir (Temiz 1998). Diğer taraftan, doğal havalandırma sonra‐
sında, pencere ve kapılardan bulaşma kaynağı olan haşere ve böceklerin
içeri girmesini engelleyecek şekilde önlemler alınması (ince tel örgü
kullanmak gibi) zorunlu hale gelmektedir. Ayrıca, düzensiz olarak te‐
mizlenen ve bakımı yapılmayan havalandırma sistemleri mikropların
üremesine zemin hazırlamaktadır. Bu, astım, alerji, deri dökülmesi, man‐
tar, tüberküloz ve lejyoner gibi birçok ciddi hastalığa neden olmaktadır.
Müşteri odalarında toz alma sırasında görünmeyen yüzeylerin temiz‐
liğinin de yapılmasına özen gösterilmelidir. Dolap içleri, ampuller, kapı
üstleri, komodin arkaları, pencere cam içleri ve önleri gibi köşeler ve
görünmeyen yerlerin temizliği en çok ihmal edilen kısımları oluştur‐
maktadır. Bunun yanı sıra elektrik düğmeleri televizyon kumandası ve
telefon aparatları da bulaşma kaynağı olabileceğinden bunların dezen‐
feksiyonu yapılmalıdır.
Banyolar
Otel işletmelerinde banyolar başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere
başkalarının da sağlığını tehdit edebilecek alanlardır. Konuklar banyo
ihtiyaçlarını karşılarken küvet ve duş teknesine çıplak tenle temas etme‐
lerinden dolayı bu alanlar enfeksiyon riski kapmaya en uygun alanlar‐
dır. Bu nedenle banyolarda temizliğin sadece görünür kirlenme oldu‐
ğunda değil, görünmeyen tehlikeler için de yapılması gerekir. Örneğin,
bataryaların alt kısmı, duş fıskiyesi, gider deliği, gider tapası ve tapa
zinciri mikroorganizmaların özellikle toplandığı ve üremelerine elveriş‐
li yerler oldukları için çok dikkatle ve özenle temizlenmelidir. Banyolar
iyi aydınlatılmış, havalandırma tertibatı iyi ayarlanmış olmalıdır.
Banyo odasında küvet, duş veya duş tertibatı bulunmalıdır. Küvet ve
duş teknesi; suyun dışarı taşmasını engelleyen genişlikte, musluktan
akan suyun rahatlıkla gidebileceği gideri olan, leke tutmayan, yıkanma‐
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sı kolay, su ve deterjandan etkilenmeyen, kaymayan ve dayanıklı mal‐
zemeden yapılmış olmalıdır. Rutubet yapmayacak şekilde; duvar ve
yerler mermer, seramik ve benzeri maddelerle kaplanmış olmalıdır.
Banyolar kir ve mikrop barındırmayan, kolay temizlenen yüzeye sahip
olmalıdır. Soğuk ve sıcak su tertibatı olmalı, su giderleri iyi ayarlanmış
ve suyu devamlı akacak şekilde olmalıdır. Bunun yanı sıra banyolar
kayma ve çarpmaların en yoğun olduğu alanlar olduğu için temizlen‐
dikten sonra çok iyi bir şekilde durulanmalı, bu işlemden sonra da iyi
bir şekilde kurulanmalıdır (MEGEB).
Banyolarda bulunan klozet ve bideler, hem konukların hem de çalı‐
şanların en fazla kullandığı ve her türlü mikroorganizmayı, bir başkası‐
na kolayca aktarabileceği yerlerin başında gelir. Bu nedenle bu alanlar
enfeksiyon riskinin en fazla olduğu dolayısıyla dezenfeksiyon işlemi
gerektiren alanlardır.
Mutfaklar
Mutfaklar, otel işletmelerinde hedeflenen miktar, kalite ve standartta
yiyecek üretiminin yapıldığı alanlardır. Mutfak yerleşim kriteri konu‐
sunda ideal bir mutfak modeli bulunmamakla birlikte, mutfak ve ilgili
birimlerinin planları, gerekli alan ile kurallı ilerleme prensibi göz önün‐
de bulundurularak hazırlanmalıdır. Bu planın temelinde kirli atık, çöp
ve diğer kötü maddelerin yiyeceklere veya yenmeye hazır gıdalara hiç‐
bir şekilde temas etmemesi, aynı yerde saklanmaması ve karıştırılma‐
ması esastır. Yiyeceklerin önemli bir kısmı mutfakta şekil değiştirmekte,
fiziksel kirlilikten ve zararlı mikroorganizmalardan arındırılmaya çalı‐
şılmaktadır. Alınan gıdaların yıkanması, temizlenmesi, yemeklerin ha‐
zırlanması, servis edilmesi ve saklanmasında hijyen kurallarına uyul‐
maması birtakım sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilmektedir. Bu neden‐
le mutfak sanitasyonu zararlı mikroorganizmaların ve kirlerin uzaklaş‐
tırılması için önemlidir. Bir otel mutfağında sanitasyon çalışmalarına
başlamadan önce, mekanın sanitasyon konusunda hangi noktada oldu‐
ğunun belirlenmesi gerekir. Belirleme çalışmalarında genel durumlar,
özel durumlar ve diğer faktörler incelenmelidir (Çiçek ve Değirmencioğlu
2004; Yaygın 2001).
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Mutfak alanında mikroorganizmaların gıdalara bulaşma kaynakları,
kemirgenler, kuşlar, bazı evcil hayvanlar, gıda işletmelerinde kullanılan
hammadde, çeşitli alet, ekipman ve kaplar, artık ve atıklar ile hammad‐
de, ara ürün veya son ürünün temas ettiği her türlü yüzeydir. Mutfak
alanında kritik noktalar mutfak girişi, mutfakta kullanılan alet ve ekip‐
manlar, dolap ve tezgâhlar, doğrama panoları, duvar, tavan ve taban,
drenej sistemi, bulaşıkhane, aydınlatma, havalandırma, çöp ve haşere‐
lerdir. Bu nedenle, mutfak girişinin bulaşma riskini en aza indirebilecek
şekilde yapılandırılması ve mutfak girişlerinin hijyen bölgesine dahil
edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, dezenfektan havuzlarının veya de‐
zenfektanlı ayak paspaslarının mutfak girişlerine konulması ve kulla‐
nılması önerilmektedir. Mutfak personeli ve personel dışı kişilerin el
hijyenini sağlayabilmesi için girişte el yıkama lavabosu, sıvı sabun, kâ‐
ğıt havlu ve dezenfektan bulundurulmalı ve kullanımı sağlanmalıdır
(Temiz, 1998; Türkan, 2002; Topal, 2001; Yücel, 2000).
Mutfak hijyeni kapsamında, kullanılan alet ve ekipmanların sanitas‐
yonu da önemlidir. Burada, koku emici olmayan, korozyona dayanıklı,
temizlik ve dezenfeksiyonu amacıyla kullanılan kimyasal maddelerden
etkilenmeyen, sert, ısı iletkenliği olan malzemeler tercih edilmelidir.
Alet ve ekipmanlar darbelere dayanıklı, paslanmaz özellikli, yüzleri
düzgün ve pürüzsüz malzemelerden yapılmış olmalıdır. Aynı zamanda
bunlar sökülüp takılması ve temizlenmesi kolay, yerinde temizlenebile‐
cek (Clean‐in –Place CIP) ve dezenfekte edilebilecek şekilde tasarlanma‐
lıdır (Çiçek ve Değirmencioğlu, 2004). Dolaplar, çekmeceler, raflar ve
gözler; seyyar, çıkabilir olmalıdır. Kullanılan tüm profillerin açık kısım‐
larının bulunmamasına dikkat edilmelidir (İrfan, 2000). Tezgahlar sağ‐
lam, temizlenmesi kolay, dezenfekte edilmeye uygun, küf, bakteri vb.
mikroorganizmaları barındırmayan, nem çekmeyen ve paslanmaz mal‐
zemeden seçilmelidir. Yiyecek kırıntıları veya suyun tahta aralıklarına
yerleşerek buralarda mikroorganizmaların üremesine olanak tanıması
ve kirlerin zamanla birikerek yapılan ve yapılacak olan temizliğin etkin‐
liğinin azalmasına neden olmasından dolayı tahta tezgâhların kullanıl‐
ması önerilmemektedir (Sökmen 2003; Türkan, 2002).
Besinlerin hazırlanması ve doğranması aşamasında kullanılacak olan
doğrama panolarının da kesinlikle tahta malzemeden yapılmış olması‐
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na izin verilmemelidir. Bu tür malzemeler yerine mikroorganizma ba‐
rındırmayan, sert plastik malzemelerden yapılmış doğrama panoları
kullanılmalıdır. Kullanılacak doğrama panolarının çapraz bulaşmaları
önleyebilmek amacıyla da her bölüm (kasaphane, sebze‐ meyve bölüm‐
leri vb.) ve gıda (çiğ‐pişmiş gıda) maddesi için ayrı renkte seçilmesine
özen gösterilmelidir. Çiğ kırmızı etler için KIRMIZI, meyve ve sebzeler
için YEŞİL, çiğ deniz ürünleri için MAVİ, pişmiş etler ve pişmiş diğer
gıdalar için KAHVERENGİ, çiğ tavuk ve hindi eti, süt ürünleri, ekmek
için BEYAZ, pişmiş tavuk ve hindi ürünleri için SARI doğrama panoları
kullanılmalıdır (Sprenger, 2003).
Mutfaklardaki alet ve ekipmanların tahliye boruları ayrı bir boru sis‐
temi ile toplanıp mutfak dışına çıkartılmalı ve müstakil olarak bina dı‐
şındaki rögara bağlanmalıdır. Döşemedeki kanalların giderlerine tane
tutucu kovalı süzgeçler konulmalı ve bu parçacıkların boruları tıkaması
önlenmelidir. Mutfak döşemeleri ve atık su kanallarının iç kısmı yağ
sökücü ilaçlarla her gün yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir (İrfan
2000; Sökmen 2003).
Bulaşıkhane
Servisten gelen bulaşıklar, üzerlerinde çok sayıda mikroorganizma bu‐
lundurduğundan, bulaşık yıkama alanları hem mikrobiyolojik hem de
materyal olarak kirli alanlardır ve yiyecek hazırlama alanı içerisinde
olmamalıdır (Yurdagülen 1994). Yıkama yerlerinde, malzemeler, taban
ile temas etmeyecek şekilde düzenlenmeli, yıkanacak ve yıkanmış mal‐
zemeler yerlere konulmamalıdır. Yıkanan malzemeler ayrı krom çelik
raflara yerleştirilmelidir. Mutfaklarda giderlere bol miktarda yağ bıra‐
kan üniteler; en az 2 litre/saniye debili yağ ayırıcılar kullanılarak kom‐
bine edilmeli ve böylece yağlı suların pis su hattına gitmesi önlenmeli‐
dir (Sprenger 2003).
Çöp ve Haşereler
Mikroorganizmalar, artık ve atık yiyecekler içinde kolaylıkla gelişme
şansı bulduklarından, çöp kovaları hiç bir zaman gıda maddelerinin
yakınında bulundurulmamalıdır (Serim, 2003). Çöpler lavabo altına
yerleştirilecek, su ve elektrik ile çalışan, çöpleri parçalayan bıçakları
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bulunan, çöp öğütücüleri ile de ortadan kaldırılabilir. Bu tür çöp öğütü‐
cü sistemler sebzelerin hazırlandığı bölümlerdeki lavaboların altlarına
yerleştirilebilir. Böylece ortamın temizliğinin sürekliliği sağlanarak her
türlü zararlının ve mikroorganizmanın çoğalması önlenebilir (Yurdagülen
1994). Küçük işletmelerde çöpler bidonların içerisinde mutfağın çıkış
kısmında toplanabilir. Ancak büyük işletmelerde çöp bidonlarının yı‐
kanması için de ayrı bir yere ihtiyaç bulunduğundan, çöp alanı mutfa‐
ğın dışarıya açılan bir bölümüne yapılmalıdır. Çöp odasının kapısı çe‐
likten yapılmalı ve dışarıdan fare ve sinek girmeyecek, aynı zamanda
dışarıya koku vb. sızıntı yapmayacak şekilde çevresi izole edilmelidir.
Çöp odasının tabanında pis suların akabilmesi ve rahat yıkanabilmesi
için giderler bulunmalıdır. Ayrıca, çöpler işletme dışarısına çıkarıldık‐
tan sonra çöp odası yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir (Aktaş 1996;
Öztaş ve Uçkan, 2002).
Mutfakta hijyen koşullarına uygun bir gıda üretimi için alınması ge‐
reken önlemlerden biri de gıdalara ve tüketiciye çeşitli yönlerden zarar
veren haşereler içerisinde önemli yer teşkil eden, farelere karşı etkin bir
mücadele uygulanmasıdır. Bu amaçla yiyecek, barınak ve su kaynakla‐
rının ortadan kaldırılması, çevre hijyenine önem verilmesi, kapı ve pen‐
cerelerin kapalı tutulması dikkat edilmesi gereken koşullardır. Bunların
sağlanamadığı ya da etkili ve yeterli düzeyde uygulanamadığı durum‐
larda kapan kurma, özel yapışkan madde ve ultrasonografik ses dalga‐
ları (30000 Hz) yayan cihazların kullanımı gibi fiziksel yöntemler ile
kimyasal yöntemler kullanılabilir. Ancak toksik özellik taşıyan kimya‐
salların uygulanmasında, bu maddelerin insanlara ve gıdaya temas so‐
nucunda verecekleri zararların önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin
alınması da unutulmamalıdır (Dedeoğlu, 2001).
Uçan haşerelerin (karasinek, sivrisinek vb.) kontrolünde ise, mutfağa
bu canlıların girişini ve yerleşimini engelleyen tedbirler alınmalıdır.
Hava perdelerinin kullanımı, elektrikli ışık kaynakları, biyoinsektisit
olarak nitelendirilen renk ve kokularından dolayı çekici özelliği bulu‐
nan kimyasalların kullanımı, kuru ya da yaş ısı, mikrodalga ve yüksek
frekanslı enerji kaynaklarının kullanımı alınacak tedbirlerde kullanıla‐
cak yöntemlerden bazılarıdır (Sprenger, 2003; Yücel, 2000). Bu yöntem‐
ler içerisinde uygulama kolaylığı taşıması açısından hava perdeleri ve
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özellikle elektrikli ışık kaynaklarının kullanımı uçan haşereleri öldür‐
mekle kalmamakta, aynı zamanda işletme ve çevresinde hangi haşerele‐
rin yaygın olduğu hakkında da fikir vermektedir (Yücel, 2000).
Yüzme Havuzu
Otel işletmelerinde müşteri kullanım alanlarından olan ve bulaşma
kaynağı olabilecek yerlerden bir diğeri de yüzme havuzlarıdır. Yüzme
havuzları, insanların spor dinlenme ve eğlenme amacıyla kullandığı,
tabanı uygun malzeme ile kaplanmış ve uygun şekilde dezenfekte
edilmiş su ile doldurulan yapılar olarak tanımlanabilir. Yüzme havuzla‐
rının hijyeni; suların yenilenme hızından, içerisinde yüzenlerin temizli‐
ğine kadar birçok faktör tarafından etkilenen bir konudur. Havuz hiz‐
meti veren otel işletmeleri gerek havuz başı kazalarının önlenmesi, ge‐
rekse havuz suyu hijyeninin temin edilerek olası hastalıkların önlenme‐
si sorumluluğunu doğrudan taşımaktadırlar. Yüzme havuzu suları du‐
rağan olduğu için kolaylıkla kirlenebilir bir özellik gösterir ve bu sular‐
da hijyene önem verilmemesi havuz kullanıcılarında göz, kulak, burun,
boğaz iltihapları gibi birçok hastalığın oluşmasına neden olur. Yüzme
havuzları ile tifo, paratifo, leptospirozis, dizanteri, göz, kulak, burun,
boğaz enfeksiyonları, deri hastalıkları (mantar, uyuz, impetigo, granüloma,
veneral hastalıklar) gibi hastalık etkenlerinin yüzme havuzu suyu ile
bulaşabileceği ileri sürülmektedir (Vaizoğlu vd., 2003). Bunun önlenme‐
si için, yüzme havuzu suları dezenfekte edilmeli, kullanıcıların suya
girmeden önce havuz dışında ayrı bir yerde duş almaları sağlanmalıdır.
Yüzme havuzu sularının sağlık kalitesi kontrolünde en önemli faktör,
havuz kullanıldığı zaman, yeterli bir dezenfektan konsantrasyonunun
devam ettirilmesidir.
Yüzme havuzlarında hijyen açısından yaşanan sorunları yosun, yeşil
veya kahverengi su, bulanıklık, kaygan zemin, pis kokular, zeminde
veya derzlerde lekeler şeklinde sıralamak mümkündür. Klor, brom,
iyot, klorlu siyanür tuzları ve ultraviyole lambaları dezenfeksiyon için
kullanılmaktadır. Klor ve brom yüzme havuzu sularında en çok kullanı‐
lan dezenfektan maddelerdir. Klorlu siyanür tuzları, ozon ve ultraviyole
ise daha az kullanılan ve geniş ölçüde kabul görmeyen dezenfektanlar‐
dır. İyot kullanımı da sınırlıdır. Uygulamada daha çok, klor gazı, sod‐
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yum ve kalsiyum hipoklorit ve kireç kaymağı kullanılmaktadır. Yüzme
havuzu suyunun nötr pH değerine yakın olması gerekir. Ayrıca, havuz
kenarlarında yemek yenmemesi, sigara içilmemesi ve ayakkabı ya da
dışarıda giyilen terliklerin kullanılmaması sağlanmalıdır (Kozak 2006).
Çamaşırhane
İnsan sağlığı açısından tekstil (çamaşır) hijyeninin önemi tartışılmaz.
İnsan cildinin büyük bir bölümünü kaplayan ve onu zararlı etkilerden
koruyan tekstil temizliği ve hijyeni çok önemlidir. Ayrıca insanlar ko‐
nakladıkları otel işletmelerinde kullanılan yatak takımlarının havlula‐
rın, peçetelerin temiz ve hijyen açısından güvenli olmasını isterler. İyi
bir çamaşır temizliği için, çamaşırların yıkanıp, kurulanıp, ütülenerek
temizlendiği, stoklandığı, değişim ve bakım‐onarımının yapıldığı kat hiz‐
metlerine bağlı bir bölüm olan çamaşırhanelerin konumu, durumu, do‐
nanımı, düzeni ve yıkama koşullarının elverişli olması büyük önem
taşır. Çamaşırhanelerde iyi bir temizlik işlemi için dikkat edilmesi gere‐
ken kritik noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kılıç 1999, s. 78; Kozak
2006).
•

Çamaşırhanelerin ısı, nem, koku gibi nedenlerle çalışma ko‐
şulları diğer bölümlerden daha ağır olduğundan, çamaşırha‐
nelerde sıcak ve nemli havayı emen, temiz/soğuk hava veren
havalandırma sistemleri bulunmalıdır.

•

Çamaşırhanelerde bulunan her tür yer, yüzey ve ekipman su
emmeyen, kir ve bakteri barındırmayan, kolay temizlenebilen,
korozif olmayan malzemelerden yapılmış olmalıdır. Ayrıca, iş
akışını olumsuz etkilemeyecek yapay veya doğal bir aydın‐
latma sistemine sahip olmasının yanında ve su boşaltma sis‐
teminin iyi kanalize edilmiş olması gerekmektedir.

•

Çamaşırhaneler yıkanmaya gelen çamaşırların toplanması,
renk, cins ve kir yüklerine göre sınıflandırılması için gerekli,
yeterli ve uygun alanlara sahip olmalıdır.

•

Teslim edilen kirli çamaşırların yıkama öncesi çamaşırhane
içindeki hareketi olabildiğince az olmalıdır. Bu nedenle yıka‐
ma bölümü ile toplama ve sınıflandırma bölümleri birbirine
yakın olmalıdır.
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•

Yıkama makineleri iyi bir yıkama işlemini gerçekleştirecek
durumda olmalıdır. Enfeksiyon riski taşıyan çamaşırların yı‐
kanmasında iki kapılı (çift yönlü) çamaşır makineleri tercih
edilmelidir.

•

Çamaşırhanelerde kirli alandan temiz alana geçişler kontrollü
yapılmalıdır.

•

Bulaşmayı engellemek için her gün genel temizlik yapılarak
bütün yüzeyler, makine ve ekipmanlar toz ve elyaf partikülle‐
rinden arındırılmalıdır.

SPA Havuzları
Latince “Salus per aquam” yani “suyla gelen sağlık” anlamına gelen
SPA Romalılardan bugüne kadar uygulanan su terapilerine verilen
isimdir. Su ile iyileşme, suyun kullanımından gelen sağlık, suyun sıcak,
soğuk ve farklı biçimlerde (akıtma, damlama, duşlama, püskürtme)
uygulanması ile kazanılan dinlenme ve ferahlama duygularının edinil‐
diği bütünleyici terapi anlamında kullanılmaktadır. SPA havuzları, ül‐
kemizde de gittikçe popüler hale gelmektedir. SPA, kaplıca ve termal
banyo havuzları, spor kompleksleri, sağlık kulüpleri, oteller, tatil komp‐
leksleri, büyük gezi gemileri ve evlerde bulunabilmektedir. SPA havuz‐
larının büyüklükleri ve barındırabilecekleri kullanıcı sayısı değişebilir
(Derenkimya).
Havuz içinde devamlı olarak karıştırılan ve fokurdayan suyun genel‐
likle yüksek sıcaklıkta tutulması mikrobiyal büyümede artışa ve enfek‐
siyon riskine neden olabilir. Yani, bu tip sıcak su havuzlarının su kalite‐
sinin kötüleşmediğini garantilemek için devamlı ve dikkatli şekilde ba‐
kımı yapılmalıdır. Bu havuzların hijyen şartlarını sağlamaması kullanı‐
cıların sağlığını tehlikeye atmakta ve lejyoner hastalığı ve cilt enfeksi‐
yonları gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Hastalığa neden olan orga‐
nizmalar uygun şekilde şartlandırılmayan havuz sularında kolayca ya‐
şayarak çoğalırlar ve göz, kulak, cilt enfeksiyonlarına neden olurlar.
Havuz suyunun yetersiz kimyasal dengesi, cilt tahrişlerine ve konjonk‐
tivite neden olur.
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SPA havuzu, içinde oturmak ya da su akış kanalına doğru uzanmak
için tasarlanmış devamlı karıştırılan, filtrelenen ve kimyasal olarak de‐
zenfekte edilen sıcak su kütlesi içeren bir su haznesidir. Bir SPA havu‐
zu, her kullanımdan sonra değil sadece belirli bir kullanıcı sayısı ve
maksimum kullanım periyodundan sonra tahliye edilir, temizlenir ve
yeniden doldurulur. Mikroorganizmalar, SPA havuzuna kullanıcı kişi‐
ler yoluyla ya da doğrudan su kaynağından kolayca girebilir. SPA ha‐
vuzlarında genellikle bu patojenlerin büyümeleri ve çoğalmaları için
elverişli koşullar vardır. Bir SPA havuzunda, insanlar yaklaşık 20 daki‐
kada yarım litre oranında terler. Bu da organik kirlenmeye neden olur.
Havuz yapısındaki korozyon, havuz içinde asidik koşulların olmasın‐
dan kaynaklanır. Bu tip koşullar betonarmenin, çimento sıvanın ve di‐
ğer yüzeylerin bozunmasına neden olarak, karoların kalkmasına neden
olur.
SPA havuzları, minyatür yüzme havuzları gibi düşünülse de, birçok
bakımdan yüzme havuzlarından farklı bir bakıma gerek duyarlar. Eğer
kötü şekilde şartlandırılırsa, SPA havuzlarındaki enfeksiyon riski, yüz‐
me havuzundakinden daha yüksektir. Sıcak ve devamlı karıştırılan su,
birçok istenmeyen organizmanın hızla çoğalması için ideal bir ortam
yaratır. Bir yüzme havuzu suyundaki kimyasal denge aşamalı olarak
yavaş yavaş değişirken, SPA havuzlarında bazı değişimler anlık olabil‐
mektedir. SPA havuzu hijyen kontrolünde uygulanması gereken prog‐
ramlar; Legionella risk kontrolü, kimyasal şartlandırma, dezenfeksiyon,
rutin kimyasal ve bakteriyolojik analizler olarak sıralanabilir (Derenkimya).
SONUÇ
İş, eğlence, zevk, merak veya tatil amacıyla seyahat eden turistler seya‐
hatleri sırasında hizmet endüstrisinin en dinamik alanlarından biri olan
ağırlama hizmetlerini sıkça kullanırlar. Ağırlama amacıyla sunulan tüm
hizmetlerin temiz, özenli, estetik değerlere uygun, konfor sağlayıcı ve
hepsinden önemlisi de müşteri sağlığını gözeten bir şekilde üretilmesini
zorunlu kılar. Sağlıksız ortamda bulunmak müşterileri olumsuz yönde
etkilemekte ve sonuçta hizmet kalitesinin düşmesi ve işletme imajının
bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, otel işletmeleri için sağlıklı
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bir ortamın oluşturularak müşteri memnuniyetinin sağlanması açısın‐
dan hijyenin rolü önemli ve vazgeçilmezdir.
Bu çalışmada, otel işletmelerinde hijyenin çok önemli olduğu alanlar
ve bu alanların taşıması gereken koşulların neler olduğu açıklanmaya
çalışılmıştır. Bu amaçla, bir otel işletmesinde hijyen kurallarına uygun
temizlik gerektiren ve bulaşmaların en fazla olacağı alanların; odalar,
banyo ve klozet, gıdaların hazırlandığı ve tüketime sunulduğu mutfak
ve servis bölümleri, genel alan tuvalet ve lavaboları, hamam, SPA mer‐
kezi ve yüzme havuzları olduğu üzerinde durulmuştur. Bu alanlarda
uygulanacak hijyen koşulları, çeşitli hastalıkların oluşması, ortamdaki
mikroorganizma sayısının kontrol altında tutulması ve ortaya çıkacak
çeşitli kayıpların engellenmesine yardımcı olmaktadır. Bu süreçte ayrı‐
ca, kullanılan su, personel, çamaşır ve besin hijyenin de dikkate alınma‐
sı gerekir.
Bir otel işletmesinin verdiği hizmet çeşidine göre müşteri sağlığı ve
güvenliği açısından bu hizmet alanlarının taşıması gereken özelliklerin
sağlanması basit bir yönetimsel aktivite değildir. Bu konuda başarılı
olmak için hem işletme sahip ve yöneticilerin hem de çalışan personelin
konunun önemine inanmaları ve bu alandaki çabaları desteklemeleri
gereklidir.
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Eskişehir’de Okuyan Öğrencilerin Yiyecek‐İçecek
İşletmelerinden Beklentileri Üzerine Bir İnceleme
A Research on Student’s Expectatons for Food and Beverage Facilities in Eskişehir

Mune MOĞOL 1

ÖZ
Aileden ve ev ortamından uzak kalan çok sayıda öğrencinin yiyecek-içecek işletmelerinde beslenme
gereksinimlerini karşıladıkları bilinmektedir. Öğrencilerin bu mekanlara ilişkin beklentilerinin hangi değişkenlere göre farklılık gösterdiğinin bilinmesi önem arz etmektedir. Buradan hareketle bu çalışma, öğrencilerin yiyecek-içecek işletmeleri ve sunulan hizmete ilişkin beklentileriyle; cinsiyet, gelir durumları,
dışarıda yemek yeme sıklıkları ve dışarıda yeme tercihleri değişkenleriyle aralarında var olan ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında okuyan öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak ise, anket tekniğinden yararlanılmıştır. Sorular SERVQUAL ölçeğinde tanımlı; somut (fiziksel özellikler), güvenilirlik, cevap verebilme,
güvence, empati şeklinde beş boyutta sınıflandırılmıştır. Bulguların değerlendirilmesinde ortalamalardan yararlanılmış ve çalışma sonunda öğrencilerin beklentileri cinsiyet, gelir durumları, dışarıda yemek
yeme sıklıkları ve dışarıda yeme tercihlerine göre SERVQUAL’da tanımlı beş boyutta ortaya konulmuştur.
Anahtar sözcükler: Müşteri Beklentileri, Öğrenci Beklentileri, SERVQUAL, Yiyecek-İçecek İşletmeleri

ABSTRACT
It has been known that students use food and beverage facilities in order to satisfy their alimentation
needs. It is important that how student’s expectations change on nourishment under different variables.
Hence, the present study attempts to understand relations between student’s expectations and their;
sexuality, incomes, frequency of eating outside and preference of eating outside. The study was carried out on Anadolu University School of Tourism and Hospitality Management’s students. A questionnaire was employed as a data gathering method. The survey’s questions organized according to
SERVQUAL dimensions such as; tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy. In
conclusion, students’ expectations were classified under five dimensions of SERVQUAL.
Key words: customer’s expectations, student’s expectations, servqual, food and beverage facilities
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GİRİŞ
Yeme‐ içme, ihtiyaçlar hiyerarşisinde en temel ihtiyaçlar (fiziksel) grubunda
yer almaktadır. İlk çağlardan beri yeme‐içme ihtiyaçlarını çeşitli şekil‐
lerde karşılayan insanların beklenti ve ihtiyaçları zaman içinde gelişmiş
ve değişmiştir. Avlanarak beslenen mağara dönemi insanı, günümüzde
çeşitli yiyecek‐içecek tesislerinde kendi istek ve beklentilerine uygun
ortamlar aramaktadır. Zamanla değişen beklenti ve ihtiyaçların karşıla‐
nabilmesi için büyük bir iş kolu haline gelen “yiyecek ve içecek endüst‐
risi, insanların kendi konutlarının bulunduğu yer dışında değişik ne‐
denlerle yaptıkları seyahatlerde ve/veya geçici konaklamalarda yeme‐
içme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mal ve hizmet üreten ticari ve
kurumsal işletmelerden oluşmaktadır” (Sökmen, 2006).
Müşteri beklentilerinin tespiti, her işletme ve sektörün içinde bulun‐
duğu dinamiklere göre değişiklik arz etmektedir. Öğrenim süreleri bo‐
yunca yiyecek‐içecek işletmelerinden yararlanan öğrencilerin işletmele‐
re ilişkin beklentilerinin hangi değişkenlere göre farklılık gösterdiği ve
bunun tespiti bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Daha önce yürütülen çalışmalar incelendiğinde müşteri beklentileri,
beklentilerin ne ölçüde karşılandığı ve işletmelerin performansının tes‐
pitine yönelik çalışmalar bulunmasına karşın öğrencilerin yiyecek‐
içecek işletmelerine yönelik beklentileri üzerine çok fazla araştırmaya
rastlanmamaktadır. Bu yönüyle çalışmanın, öğrenci beklentilerinin be‐
lirlenmiş demografik değişkenler ve kriterlere (beş boyut) göre ne şe‐
kilde değiştiğinin tespiti ve Eskişehir’de okuyan öğrencilerin beklentile‐
rinin profilinin çıkarılması bakımından önemli olduğu düşünülmekte‐
dir. Araştırmada elde edilen bulguların yiyecek‐içecek işletmelerinin
daha nitelikli hizmet sunmalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir..
Şehir nüfusunun önemli sayılabilecek bir bölümü öğrenci olan Eski‐
şehir gibi kentlerde faaliyet gösteren yiyecek‐içecek işletmeleri için belli
bir müşteri grubunu oluşturan öğrencilerin beklentilerinin; cinsiyet,
gelir durumları, dışarıda yemek yeme sıklıkları ve dışarıda yeme tercih‐
lerine göre değişip değişmediğinin tespitinin amaçlandığı bu çalışma,
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Lisans Programında
okuyan öğrencilerin konuyla ilgili eğilimlerini incelemektedir.
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LİTERATÜR
Öğrenci beklentileri ile ilgili yapılan taramalarda, Tayfun ve Kara’ya
(2007) ait çalışmada turizm işletme belgeli restoran işletmelerinde hiz‐
met alan müşterilerin memnuniyet düzeyleri, müşteri memnuniyetinde
tüketicileri etkileyen unsurlar, tüketicilerin beklentileri ve turizm sektö‐
ründe müşteri memnuniyet düzeyleri incelenmiş ve memnuniyetin belli
demografik değişkenlere göre ne şekilde değiştiği ortaya konulmuştur.
Burgaz ve Ekinci (2007) çalışmalarında Hacettepe Üniversitesiʹne bağ‐
lı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin üniversitenin sağladığı aka‐
demik, yönetsel ve destek hizmetlerine ilişkin beklenti ve memnuniyet
düzeylerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Öğrencilerin beklenti düzeyle‐
rinin yüksek, memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu; bu görüşlerin
fakültelere göre değişiklik arz ettiği, kız öğrencilerin erkek öğrencilere
göre yüksek beklentiye fakat benzer memnuniyet düzeylerine sahip
oldukları çalışmanın sonuçları arasında yer almaktadır.
Ünlüönen’e (2004) ait çalışma 1998‐1999 ve 2003‐2004 öğretim yılları
arasında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm
işletmeciliği öğretmenlik programlarda okuyan öğrencilerin beklentileri
ve algılamalarını ölçmek amacıyla yürütülmüştür.
Ensari ve Onur’un (2003) çalışmaları Marmara Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin kendi fakültelerine ilişkin beklentilerini saptamaya yöne‐
liktir.
Özdemir, Aktaş ve Altıntaş’a ait çalışma (2005) Akdeniz Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği
Bölümü öğrencilerinin otel işletmelerinin yiyecek‐içecek bölümüne yö‐
nelik tutumlarının ölçmektedir. Değerlendirme sonucunda öğrencilerin
çoğunluğunun otel işletmelerinin yiyecek‐içecek bölümüne ilişkin
olumsuz görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir.
Clow vd (1997), tüketici beklentileri öncesi ve firma imajına yönelik
kavramsal bir model oluşturmuşlardır. Veriler dört endüstriden (vergi,
diş, restorant ve video kiralama) alınmıştır.
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Yapılan taramalar sonucunda literatürde, öğrencilerin derslere, öğre‐
tim elemanlarına, eğitim görülen mekanın fiziksel koşullarına ilişkin
beklentileriyle ilgili pek çok çalışmanın var olduğunu fakat bunların
dışında en temel gereksinimlerini almak için gittikleri yeme‐içme tesis‐
lerine ilişkin beklentilerine ilişkin pek fazla çalışmanın yer almadığı
anlaşılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Önemi: Bu çalışma, Eskişehir ilinde okuyan öğ‐
rencilerin yiyecek‐içecek işletmelerini ve sunulan hizmete ilişkin bek‐
lentileriyle; cinsiyet, okudukları sınıf, gelir durumları, dışarıda yemek
yeme sıklıkları ve dışarıda yeme tercihleri değişkenleriyle aralarındaki
ilişkiyi incelemektedir.
Çalışmanın, öğrenci beklentilerinin demografik değişkenler ve belir‐
lenmiş kriterlere (beş boyut) göre ne şekilde değiştiğinin tespit edilmesi
ve Eskişehir’de okuyan öğrenci beklentilerinin profilinin çıkarılması
yönüyle de önemli olduğu düşünülmektedir.
Eskişehir’deki yiyecek‐içecek işletmelerinin müşterileri arasında oran‐
sal olarak önemli bir bölümü oluşturan öğrencilerin beklentilerinin tes‐
pitinin, ilde faaliyet gösteren işletmelerin daha nitelikli hizmet sunma‐
larına da katkı sağlayacağı varsayılmaktadır.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Eskişehir ilinde yüksek öğrenim gören
öğrencilerin beklentilerinin belirlenmesi ve hizmet verenlere, beklentile‐
rin karşılanması yönüyle literatüre katkı yapılmasının amaçlandığı bu
çalışmada evreni, ilde mevcut iki üniversiteden biri olan Anadolu Üni‐
versitesi’nde Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğrencileri oluş‐
turmaktadır.
Söz konusu evrenin geniş olması nedeniyle, evrenin sınırlandırılması
ve uygulamanın örneklem üzerinde gerçekleştirilmesi gerektiği düşü‐
nülmüştür. Örneklem seçiminde kota örneklemesi tekniği uygulanmış‐
tır. Örneklem büyüklüğünün tespiti için Ryan formülü (Gürbüz, 2005)
kullanılarak anketin 175 kişiye uygulanması gerektiğine karar verilmiştir. 2
2

p :0,5’tir.

425

Mune Moğol

ÖSYM’nin 2007‐2008, 2006‐2007, 2005‐2006, 2004,2005, 2003‐2004 öğ‐
renim yılları arasında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği
Lisans programına yerleştirilen öğrencilere ait kayıtlarına ulaşılmıştır. 3
Sayılara ilişkin veriler Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Yıllar İtibariyle Kayıt Yaptıran Kız‐Erkek Öğrenci Dağılımı
Örneklem
Öğretim Yılı

Kız

Erkek

Toplam

2006-2007

19

28

47

1.Sınıf

2005-2006

17

25

43

2.Sınıf

2004-2005

15

28

43

3.Sınıf

2003-2004

15

28

43

4.Sınıf

Genel Toplam

66

109

175

Anketin uygulandığı kız‐erkek sayılarına Tablo 1 değerleri dikkate
alınarak oranlama yapılmış ve toplamda 182 kişiye anket uygulanmıştır.
Araştırmanın Sınırlılıkları: Uygulamanın gerçekleştirildiği dönemin sı‐
nav haftasını ve bahar etkinliklerini kapsaması nedeniyle istenilen sayı‐
da öğrenciye ulaşılamayacağı düşüncesi doğmuş ve bu nedenle uygu‐
lama, uygulayıcının görev yaptığı birimde gerçekleştirilmesi gerekmiştir.
Veri Toplama Aracı ve Güvenilirlik: Çalışmada veri toplama aracı olarak
anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anketin ilk bölümünde demografik
değişkenlerin tespitine yönelik sorular yer almaktadır. Anketin ikinci
bölümündeki soruların(tutum) hazırlanmasında SERVQUAL ölçeğinde
yer alan beş boyuttan yararlanılmıştır. Ölçekte yer alan 28 önerme beş
boyutta toplanmıştır. Bu boyutlar; fiziksel özellik, güvenilirlik, müşteri‐
ye duyarlılık, güven ve empati şeklindedir (Parasuraman, Zeithaml,
Berry 1988)
Her bir boyut için hazırlanan sorular için 5’li Likert ölçeği (kesinlikle
katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmı‐

3Sayılara, Anadolu Üniversitesi turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğrenci İşlerinden ula‐
şılmıştır.
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yorum) kullanılmıştır. Beş boyutta yer alan soruların dağılımı Tablo 2
de gösterilmiştir.
Tablo 2. Boyutlar ve Soruların Dağılımı
Boyutlar

Somut (Fiziksel Özellikler)

Güvenilirlik

Cevap verebilme

Güvence

Empati

Soru No
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Soruda Yer Alan İfade
Modern Materyal
Dekorasyon
Modern Çalışan
Ergonomik Tasarım
Mönü Varlığı
Fiyat Listesi Varlığı
Sigaralı Bölüm Ayrımı
Mekan Temiz
Hizmet Zamanında
Siparişler Doğru
Eksiksiz Sipariş
Sorun Çözme
Kaliteli Yiyecek
Hizmet Gecikmez
Sunum Süresi Bilgisi
Güler Yüz
Zengin Mönü
Hizmet Güvenilir

35
36
37

Güvenilir Çalışan
Çalışanın Süreç Bilgisi
Nazik Çalışan
Çalışanın Mönü Bilgisi
Taze Yiyecek
Müşteri İhtiyacı Anlama
İhtiyaca Cevap Verme
Birebir İlgi

38

Özel İstek

Uygulama öncesi 23 kişiye ön test uygulanmıştır. Yapılan değişiklik‐
ler sonrası, ölçeğin güvenilirliği ile ilgili Cronbach’s Alpha katsayısı
(Peterson, 1994) 0,89 olarak hesaplanmıştır. Bu değer kabul edilebilir bir
değer olduğundan uygulama, oluşturulan bu ölçekle gerçekleştirilmiştir.
Uygulama, 2008 Mayıs ayında gerçekleştirilmiş olup, anket elden da‐
ğıtma yoluyla ders öncesi öğrencilere verilmiştir. Mükerrer uygulama‐
lara engel olmak için dersler seçilmiş ve böylece anketin aynı kişi tara‐
fından doldurulması engellenmiştir. Yapılan inceleme sonrası anketle‐
rin 3 tanesinin analize dahil edilmemesi gerektiğine karar verilmiştir.
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BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar 4 başlık altında toplanmıştır. İlk
bölümde demografik bulgular yer almaktadır. Diğer bölümler SERVQUAL
ölçeğinde kabul edilen temel beş boyuta göre düzenlenmiş olup; fiziksel
özellikler ve güvenilirlik, heveslilik ve güven, empati boyutlarına ilişkin
bulgular yer almaktadır. Tüm değerlendirmeler öğrencilerin; cinsiyet,
gelir durumu, dışarıda yeme sıklığı ve yeme tercihinin belirlenen bir
bağımsız değişkene göre ortalamalarını özetlenmiştir.
Demografik Bulgular
Demografik değişkenlerin yer aldığı genel değerlendirme Tablo 3’te
sunulmuştur. Ankete katılanlar arasında erkek öğrenciler sayıca bayan
öğrencilerden daha fazladır. Katılımcılar arasında son sınıfta okuyan
öğrenciler sayıca daha fazladır.
Öğrencilerin gelirlerinin hangi düzeyde olduğunun saptanmasında
Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun verdiği burs miktarı temel alınmış, aile‐
den destek almadan bu kredi ile yaşamını idame ettirmeye çalışan öğ‐
rencilerin gelirleri için 0‐160 aralığı başlangıç değeri olarak kabul edil‐
miştir. Öğrencilerin gelirleri aileden aldıkları yardım, öğrenim kredisi
ve özel burslara göre değişiklik göstermektedir. Dağılım incelendiğin‐
de; 161‐321 YTL gelir grubunda yer alan öğrencilerin oransal olarak
çoğunluğu oluşturduğunu, gelir sıralamasında 322‐482 YTL gelir guru‐
bunda yer alan öğrencilerin ikinci sırada, 483‐643 YTL gelir grubunda
yer alan öğrencilerin üçüncü sırada, 0‐160 YTL gelir grubundakilerin
dördüncü sırada, 644‐804 YTL gelir grubunda yer alan öğrencilerin be‐
şinci. sırada ve 805 ve üzeri gelire sahip öğrencilerin sıralamada altıncı
sırada yer aldığı görülmektedir.
Haftanın üç günü dışarıda yemek yiyen öğrencilerin sayıca üstünlüğe
sahip olduğunu (41 öğrenci) onları, haftada iki gün, haftada bir gün,
haftada dört gün, haftanın her günü, haftada beş gün, haftanın hiçbir günü
ve haftada altı gün dışarıda yemek yiyen öğrenciler takip etmektedir.
Öğrencilerin dışarıda yemek yeme tercihleri incelendiğinde, arkadaş‐
larla görüşmek amacıyla dışarıda yemeyi tercih eden öğrenciler çoğun‐
luğu (%30,2) oluşturmakta onları; yemek yapma fırsatı olmayan öğren‐
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ciler (%28,6), yurtta yemek yapamayan öğrenciler (%17,6), evden farklı
bir ortam arıyorum diyen öğrenciler (%11), dışarıda yemek yeme ama‐
cının bu seçeneklerden başka olduğunu söyleyen öğrenciler (%9,9) ve
sunum ve hizmeti beğeniyorum diyen öğrenciler (%0,5) izlemektedir

Tablo 3. Demografik Değişkenler
Değerlendirme

N

%

Değerlendirme

N

%

Bayan

74

40,7

Haftada 1

33

18,1

Erkek

108

Toplam

182

59,3

Haftada 2

35

19,2

100

Haftada 3

41

22,5

Haftada 4

22

12,1

Cinsiyet

Dışarıda Yemek

Sınıf
1.

44

24,2

Haftada 5

17

9,3

2.

47

25,8

Haftada 6

6

3,3

3.

35

19,2

Her gün

20

11

4.

56

30,8

Hiç

8

4,4

Toplam

182

100

Toplam

182

100

Gelir (YTL)

Yemek Tercihi

0-160

25

13,7

Arkadaşlarla görüşme

55

30,2

161-321

57

31,3

Yemek yapma fırsatım yok

52

28,6

322-482

48

26,4

Yurtta yemek yapamıyorum

32

17,6

483-643

32

17,6

Evden farklı bir ortam arıyorum

20

11

644-804

15

8,2

Sunum ve hizmeti beğeniyorum

1

0,5

805 ve üzeri

5

2,7

Diğer

18

9,9

Toplam

182

100

Toplam

182

100

Fiziksel Özellikler ve Güvenilirlik
Tablo 4 SERVQUAL ölçeğinde kabul edilen temel fiziksel özellikler ve
güvenilirlik boyutlarına göre düzenlenmiştir. Tablo 4’teki yer alan veri‐
ler, bayan öğrencilerin ergonomik materyallerin varlığına yönelik talep
ve beklentilerinin erkek öğrencilerin beklentilerinden yüksek olduğunu
göstermektedir. Fiyat listesi, sigaralı bölüm, hijyenik ortamla ilgili talep
ve beklentiler için aynı durum söz konusudur.
Öğrencilerin gelir durumundaki artış ile somut özelliklere ilişkin bek‐
lentilerin artışı yönünde doğru orantı bulunmamaktadır. Ergonomik

Mune Moğol

429

materyallere olan talep ve beklentiler en yüksek değerine 644‐804 ve 805
YTL’den fazla gelire sahip öğrenci grubunda ulaşmıştır.
Fiyat listesinin varlığına yönelik beklentiler, en yüksek değerini 483‐
643 ve 805 YTL üzeri gelire sahip öğrenci grubunda bulmaktadır. Siga‐
ralı bölüme olan talep ve beklenti 161‐321 ve 805 YTL ve üzeri fiyat ara‐
lığında gelire sahip öğrencilerin hijyenik ortamla ilgili beklentileri 0‐160
YTL ve 805 YTL ve üzeri gelire sahip öğrencilerde en yüksek değerindedir.
Fiyat listesine olan talep ve beklentinin, işletmeleri her gün ziyaret
eden öğrencilerde en yüksek değerine ulaştığı anlaşılmaktadır. Dışarıda
yemek yeme sıklığının, işletmelerde sigaralı bölümlerin ayrılması ge‐
rektiği yönünde beklentileri artırdığı söylenebilir. Haftanın beş ve altı
günü dışarıda yemek yiyen öğrencilerin sigaralı bölümlerin ayrılmış
olması gerektiği yönünde beklentilerinin diğer gruptaki öğrencilerden
yüksek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 4
Tablo 4 değerleri yiyecek‐içecek işletmelerini çok yoğun olarak ziyaret
eden öğrencilerin hijyen kurallarına uygun hizmet beklediklerini gös‐
termektedir. Evden farklı bir ortam aradıkları için işletmeleri ziyaret
eden öğrencilerin ergonomik materyallere yönelik beklentileri diğer
gruptaki öğrencilerden yüksektir.
Yurtta yemek yapamadığı için işletmeleri ziyaret eden öğrencilerin fi‐
yat listesine yönelik beklentileri yüksek olduğunu söylemek yanlış ol‐
mayacaktır. Yurtta yemek yapamayan ve bu nedenle yeme ihtiyacını
dışarıda karşılayan öğrencilerin sigaralı ve sigarasız bölümlerin ayrıl‐
mış olması yönündeki taleplerinin yüksek olduğu Tablo 4’te görülebil‐
mektedir. Aynı öğrenci grubunda ortamın hijyenik olması gerektiği
yönündeki beklentilerin fazla olması sonuçlar arasındadır
Gelir grubu 0‐160 YTL arasında olan öğrencilerin hizmetin zamanında
olması yönündeki beklentilerin diğer gelir seviyesindeki öğrencilere
göre daha yüksek olduğu Tablo 4’te görülebilmektedir. 644‐804 YTL
gelir grubunda yer alan öğrencilerin siparişin doğru alınması yönünde‐
ki beklentilerinin, 0‐160 YTL gelir seviyesindeki öğrencilerin sorun çö‐
zümü yönündeki ve kaliteli yiyecek yönündeki beklentileri diğer gelir
grubundaki öğrencilerden yüksek olduğu söylenebilir.
4

Çalışma 527 Sayılı Yasanın işler hale getirilmesinden önce gerçekleştirilmiştir.
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Haftanın beş günü dışarıda yemek yiyen öğrencilerin hizmetin zama‐
nında olması, haftanın her günü işletmeleri ziyaret eden öğrencilerin;
siparişin doğru algılanması, sorun çözümü, kaliteli yiyeceğe olan talep‐
te beklentilerinin yüksek olduğu söylenebilir.
Yurtta yemek yapamayan öğrencilerin hizmetin zamanında olması
yönünde, evden farklı bir ortam aradığı için işletmeleri ziyaret eden
öğrencilerin kaliteli yiyecek sunulması yönündeki beklentilerinin diğer
gruptaki öğrencilerden yüksek olduğu elde edilen bulgular arasındadır.
Tablo 4. Boyut I‐II Fiziksel (Somut) Özellikler ve Güvenilirlik
Boyut I-Fiziksel (Somut) Özellikler

Boyut II- Güvenilirlik
Hizmet
Zamanında

Doğru
Sipariş

Sorun
Çöz

Kaliteli
Yiyecek

4,7162 4,7838

4,6892

4,6351

4,6216

4,7568

4,7037 4,7407

4,713

4,6944

4,7037

4,7685

4,7143

4,7619 4,9048

4,8571

4,619

4,8095

4,9048

4,75

4,8036 4,7679

4,6786

4,6964

4,625

4,6964

4,4783

4,6087

4,6957 4,7174

4,6739

4,587

4,6739

4,7391

483-643

4,4063

4,875

4,6875 4,75

4,6875

4,7188

4,6875

4,8125

644-804

4,6

4,6667

4,3333 4,6667

4,7333

4,7333

4,6

4,7333

805 ve üzeri

4,6

4,8

4,8

4,6

4,8

4,6

5

Haftada 1

4,4242

4,6667

4,5152 4,6364

4,5455

4,4848

4,5152

4,6061

Haftada 2

4,3143

4,7429

4,6857 4,7429

4,6286

4,5714

4,5143

4,6571

Haftada 3

4,2927

4,7805

4,7805 4,8293

4,8049

4,6829

4,7561

4,8537

Haftada 4

4,2727

4,7273

4,6818 4,7273

4,6818

4,6818

4,7727

4,8636

Haftada 5

4,6471

4,6471

4,8235 4,5882

4,8235

4,8824

4,8235

4,7647

Haftada 6

4,6667

4,3333

4,8333 4,8333

4,6667

4,6667

4,1667

4,6667

Her gün

4,7

4,85

4,75

4,95

4,8

4,85

4,9

4,95

Hiç

4

4,625

4,875

4,875

4,75

4,75

4,75

4,75

4,2909

4,7455

4,6364 4,7091

4,5636

4,6182

4,6182

4,6909

4,2692

4,6538

4,6538 4,7308

4,6538

4,6538

4,6154

4,7308

4,5313

4,8438

4,9375 4,8438

4,9063

4,7188

4,75

4,8438

4,75

4,5

4,65

4,75

4,65

4,75

4,85

4,4444

4,7778

4,7222 4,8333

4,7778

4,7778

4,7778

4,8333

Ergonomik Fiyat
Materyal
Listesi

Sigara
Bölüm

Bayan

4,5135

4,7297

Erkek

4,3148

4,713

0-160

4,4762

161-321

4,1964

322-482

Cinsiyet

Hijyenik

Gelir (Ytl)

4,8

Dışarıda Yemek

Yemek Tercihi
Arkadaşlarla
görüşme
Yemek yapma
fırsatım yok
Yurtta yemek
yapamıyorum
Evden farklı bir
ortam arıyorum
Diğer

4,75
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Heveslilik ve Güven
Tablo 5 sonuçları incelendiğinde heveslilik boyutuyla ilgili erkek öğren‐
cilerin beklentilerinin bayan öğrencilerin beklentilerinden yüksek oldu‐
ğu söylenebilir. 0‐160 YTL gelir grubunda yer alan öğrencilerin hizme‐
tin gecikmemesi gerektiği, geliri 805 YTL ve üzeri olan öğrencilerin su‐
num süresiyle ilgili müşterinin bilgilendirilmesi ve personelin güler
yüzlü olması gerektiği yönündeki beklentileri diğer gruptaki öğrenci‐
lerden yüksektir.
Haftanın her günü dışarıda yemek yiyen öğrencilerin; hizmetin ge‐
cikmemesi, sunum süresi hakkında müşterinin bilgilendirilmesi, perso‐
nelin güler yüzlü olması ve mönünün zengin olması gerektiği yönünde
beklentilerinin diğer gruptaki öğrencilerden yüksek olduğu elde edilen
bulgular arasında yer almaktadır.
Öğrencilerin yemek tercihlerine göre beklentileri incelendiğinde; ev‐
den farklı bir ortam arayan öğrencilerin hizmetin gecikmemesi gerektiği
yönündeki beklentileri diğer grupta yer alan öğrencilerden yüksektir.
Yurtta yemek yapamadığı için dışarıda yemek yiyen öğrencilerin su‐
num süresi hakkında müşterinin bilgilendirilmesi ve mönünün zengin
olması gerektiği yönündeki beklentilerinin diğer gruptaki öğrencilerin
beklentilerinden yüksek olduğu söylenebilir.
Cinsiyet ayrımının dördüncü boyut (güven) ifadelerinde anlamlı bir
fark oluşturmasa da; hizmetin güvenilir olması gerektiği yönünde erkek
öğrencilerin beklentilerinin bayan öğrencilerinin beklentilerinden yük‐
sek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Geliri 483‐643 YTL arasında olan öğrencilerin hizmetin güvenilir ol‐
ması gerektiği ve geliri 0‐160 YTL arasında olan öğrencilerin yiyecekle‐
rin taze olması gerektiği yönünde beklentileri yüksektir. Aynı şekilde
geliri 805 YTL ve üzerindeki öğrencilerin, çalışanların süreç hakkında
bilgili olması ve mönüyü tanıması gerektiği yönündeki beklentileri di‐
ğer gelir grubundaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu Tablo 5’te
görülmektedir.
Haftanın beş günü dışarıda yemek yiyen öğrencilerin hizmetin güve‐
nilir olması gerektiği ve çalışanların süreç hakkında bilgi sahibi olması
gerektiği yönündeki beklentileri diğer gruptaki öğrencilerden yüksektir.
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Yurtta yemek yapamayan öğrencilerin; hizmetin güvenilir, personelin
süreç hakkında bilgili, mönü hakkında fikir sahibi oldukları ve yiyecek‐
lerin taze olması gerektiği yönündeki beklentilerinin yüksek olduğu
bulgular arasındadır.
Tablo 5. Boyut 3‐4 Heveslilik ,Güven
Hizmet
Gecikmez

Sunum
Süresi

Güler Yüz

Mönü
Zengin

Hizmet
Güvenilir

Süreç
Bilgisi

Mönü
Tanıma

Taze

Cinsiyet
Bayan

4,6164

4,3378

4,6216

4,4324

4,5946

4,4865

4,7162

4,7973

Erkek

4,6542

4,225

4,6481

4,4352

4,6204

4,4444

4,6667

4,7222

0-160

4,8095

3,9524

4,5714

4,381

4,619

4,381

4,7143

4,8571

161-321

4,5455

4,2018

4,5536

4,4821

4,6071

4,375

4,6429

4,7321

322-482

4,6

4,3261

4,6739

4,4348

4,5435

4,587

4,6739

4,7609

483-643

4,7188

4,25

4,7188

4,375

4,75

4,5

4,7813

4,8125

644-804

4,6667

4,6667

4,6667

4,3333

4,4667

4,3333

4,6

4,5333

805 Ve Üzeri

4,6

4,8

4,8

4,4

4,6

4,6

4,8

4,8

Haftada 1

4,5152

4,2727

4,4848

4,303

4,3636

4,4545

4,6061

4,6667

Haftada 2

4,5588

3,9429

4,5429

4,2857

4,4571

4,2857

4,4857

4,6571

Haftada 3

4,7073

4,3415

4,7317

4,439

4,6341

4,5122

4,7561

4,8049

Haftada 4

4,5909

4,1364

4,6364

4,4545

4,5455

4,5

4,6818

4,7727

Haftada 5

4,7647

4,3529

4,6471

4,5882

4,9412

4,7647

4,8235

4,8235

Haftada 6

4,5

4,5

4,8333

4,5

4,6667

4,1667

4,8333

4,8333

Gelir (Ytl)

Dışarıda Yemek

Her Gün

4,8

4,8

4,85

4,75

4,9

4,65

4,9

4,85

Hiç

4,7143

4,0375

4,5

4,375

4,875

4

4,625

4,75

Yemek Tercihi
Arkadaşlarla
Görüşme
Yemek Yapma
Fırsatım Yok
Yurtta Yemek
Yapamıyorum
Evden Farklı Bir
Ortam Arıyorum

4,6226

4,2964

4,6545

4,4364

4,5455

4,4364

4,6545

4,7455

4,5

4,1923

4,6923

4,3846

4,6538

4,4808

4,6923

4,6538

4,75

4,375

4,6875

4,5938

4,8125

4,5938

4,7813

4,875

4,8

4,05

4,45

4,2

4,4

4,2

4,65

4,8

Diğer

4,6667

4,3333

4,5556

4,5556

4,6667

4,4444

4,6111

4,7778

Empati
Bu bölümde empati boyutuna ilişkin sonuçlar özetlenmiştir. Tablo 6’ da
belirtildiği gibi bayan öğrencilerin empati boyutunda, beklentileri bay‐
ların beklentilerinden yüksektir.
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Geliri 0‐160 YTL arasında olan öğrencilerin müşterinin ihtiyacının iş‐
letmeci tarafından anlaşılması ve ihtiyaca dönük hizmet sunmaları yö‐
nünde beklentilerinin, buna karşın; geliri 805 ve üzeri olan öğrencilerin,
müşteriye bire bir ilgi gösterilmesi ve müşterinin özel isteklerinin karşı‐
lanması gerektiği yönündeki beklentilerinin diğer gelir grubundaki öğ‐
rencilerden daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür.
Haftanın her günü dışarıda yemek yiyen öğrencilerin; müşterinin ih‐
tiyacının karşılanması, ihtiyaca cevap verebilecek hizmet sunulması,
müşteriyle bire bir ilgi ve müşterinin özel isteklerinin karşılanması ge‐
rektiği yönündeki beklentilerinin diğer gruptaki öğrencilerin beklentile‐
rinden yüksek olduğu söylenebilir.
Tablo 6. Boyut 5‐Empati
Boyut 5-Empati
Cinsiyet

Müşteri İhtiyacı

İhtiyaca Cevap

Birebir İlgi

Özel İstek

Bayan

4,5

4,5135

4,3784

4,1486

Erkek

4,463

4,5093

4,2778

4,1481

Gelir (Ytl)
0-160

4,7143

4,6667

4,2381

4,5268

161-321

4,4286

4,4643

4,2857

4,125

322-482

4,4783

4,5217

4,3913

4,0217

483-643

4,5

4,4375

4,375

4,1563

644-804

4,2667

4,5333

4,0667

3,8

805 ve üzeri

4,6

4,6

4,6

4,6

Haftada 1

4,5758

4,3636

4,3333

4,2121

Haftada 2

4,3429

4,2857

4,0286

3,8857

Haftada 3

4,4634

4,561

4,4146

4,2439

Haftada 4

4,4545

4,4545

4,1818

4,3182

Haftada 5

4,4706

4,7059

4,4118

4,1176

Haftada 6

4,5

4,6667

4,5

3,8333

Her gün

4,7

4,9

4,6

4,3

Hiç

4,25

4,5

4,375

4

Dışarıda Yemek

Yemek Tercihi
Arkadaşlarla görüşme

4,5273

4,4545

4,3273

4,2545

Yemek yapma fırsatım yok
Yurtta yemek yapamıyorum
Evden farklı bir ortam
arıyorum

4,3269

4,4231

4,2308

3,9423

4,4063

4,6563

4,3438

4,3125

4,5

4,5

4,3

4

Diğer

4,7778

4,6111

4,5556

4,2778
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Yurtta yemek yapamadığı için dışarıda yemek yiyen öğrencilerin ihti‐
yaçlarına cevap aradıkları ve özel isteklerinin karşılanması gerektiği
yönünde beklentilerinin yüksek olduğunu söylenebilir.
SONUÇ
Eskişehir’ de okuyan öğrencilerin beklentilerinin; cinsiyet, gelir durum‐
ları, dışarıda yemek yeme sıklıkları ve dışarıda yeme tercihlerine göre
değişip değişmediğinin tespitinin amaçlandığı bu çalışmada veri top‐
lama aracı olarak kullanılan ölçeğin sorularının (tutum) hazırlanmasın‐
da SERVQUAL ölçeğinde yer alan fiziksel özellik, güvenilirlik, müşteri‐
ye duyarlılık, güven ve empati şeklinde tanımlanabilen beş boyuttan
yararlanılmıştır. Çalışmada şu sonuçlara rastlanmıştır:
•
•

•
•

•

Öğrencilerin gelirleri artıkça siparişlerin doğru algılanması yö‐
nündeki hassasiyetleri de artmaktadır.
Dışarıda yemek yeme sıklığı, işletmelerde sigaralı bölümlerin
ayrılması gerektiği yönünde beklentileri artırmaktadır. Öte yan‐
dan yeme‐içme işletmelerini hiç kullanmayan öğrencilerin siga‐
ralı bölümlerin ayrılması gerektiği yönündeki beklentilerinin,
tüm işletmeleri yoğun olarak ziyaret eden öğrencilerden yüksek
olması; işletmeleri hiç ziyaret etmeyen öğrencilerin işletmeleri
ziyaret etmeme sebepleri arasında (diğer tüm değişkenler sabit
kabul edilmek koşuluyla) sigaralı bölümlerin varlığının olma‐
ması sebep gösterilebilir. İşletmeleri daha çok ziyaret eden öğ‐
rencilerin beklentilerinin yüksek olması ise bunun bir göstergesi
kabul edilebilir.
Mekanları yoğun olarak ziyaret eden öğrenciler hijyen kuralları‐
na uygun hizmet beklemektedirler.
Fiyat listesine olan talep ve beklentiler, mekanları her gün ziya‐
ret eden öğrencilerde en yüksek değerine ulaşmaktadır. Bu du‐
rum kısıtlı bütçeyle hareket eden öğrencilerin fiyatlara karşı du‐
yarlı olduğunu ve siparişini vermeden önce ödeyeceği tutarı
bilmesi gerektiğini gösteriyor olabilir.
Yurtta yemek yapamayan öğrencilerin başka bir alternatifi ol‐
madığı için mekanları ziyaret ettikleri kabul edilirse ve aileden
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uzak olmaları nedeniyle standart hizmetler yerine daha esnek
hizmet beklediklerini söylemek yanlış olmayacaktır.
Evindeki konforu bırakıp farklılık arayışı içinde olan öğrencile‐
rin ergonomik materyallere yönelik beklentileri diğer gruptaki
öğrencilerden yüksektir.

•

Öğrencilerin yemek tercihlerine göre beklentileri incelendiğinde;
evden farklı bir ortam arayan öğrencilerin hizmetin gecikmeme‐
si gerektiği yönündeki beklentileri diğer grupta yer alan öğrenci‐
lerden yüksektir. Bu durum, dışarıda yemenin bir farklılık yara‐
tacağı düşüncesi içinde olan öğrencilerin hizmetin gecikmesi du‐
rumunda, ilgili işletmeye bağlılığını sürdürmek istemeyeceği
sonucunu doğurabilecektir.

•

Haftanın yarısından fazlası zamanda dışarıda yemek yiyen öğ‐
rencilerin aynı mekanı tekrar ziyaret edebilmeleri için mevcut
hizmete güvenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle çalışanların sü‐
reç hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu nedenle siparişlerde so‐
run yaşamayacakları yönünde düşünce geliştirdikleri söylenebilir.

•

Haftanın her günü dışarıda yemek yiyen öğrencilerin yiyecekle‐
rin taze olması gerektiği yönündeki beklentileri yüksektir. Öğ‐
rencilerin sağlıklı beslenmeleri ve yiyeceklerden ötürü sağlık
problemleri yaşamamaları için beklentilerin yüksek olması ge‐
rekli ve doğal bir sonuçtur.

•

Haftanın her günü dışarıda yemek yiyen öğrencilerin; müşteri‐
nin ihtiyacının karşılanması, ihtiyaca cevap verebilecek hizmet
sunulması, müşteriyle bire bir ilgi ve müşterinin özel isteklerinin
karşılanması gerektiği yönündeki beklentilerinin diğer gruptaki
öğrencilerden yüksektir.

•

Haftanın her günü dışarıda yemek yiyen öğrenciler, yeme içme
mekanlarını diğer gruptaki öğrencilerden daha yoğun kullan‐
dıkları için pek çok hizmeti görme şansı yakalamış ve bu ölçüde
istek ve beklentilerini yükseltmiş olabilirler.

Bu çalışma yiyecek‐ içecek işletme sahiplerine, öğrencilerin beklentile‐
rini önceden bilmeleri ve beklentileri karşılayacak hizmetler geliştirme‐
leri yönünde yardımcı olabilecektir. Öğrenci algılarının ölçülerek işlet‐

436

Eskişehir’de Okuyan Öğrencilerin Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Beklentileri..

me performanslarının tespit edilmek istendiği bir sonraki çalışma işlet‐
melere bir durum tespiti şeklinde kaynak olacaktır.
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Türkiye’deki Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlerinin
AB Üye Ülkelerindeki Rakipleri Karşısındaki
Durumlarının Rekabet Edebilirlik Açısından İncelenmesi
ve Üyelik Sürecindeki Rolleri
The Roles of Travel Agencies and Tour Operators in Turkey and the Examination of
Their Status Among Europeon Countries in the Process of EU Membership

Fazıl ŞENOL 1

ÖZ
Ülkemizde peşi peşine çıkarılan uyum yasalarıyla bütün sektörlerin beklentilerine cevap verilmeye çalışılmaktadır. Her sektör bir yönüyle kendisini güvende hissedeceği yasal güvenceye kavuşmak istemektedir. Bu bağlam da, ülkemizdeki tüm sektörlerde, bir yandan AB üyelik sonrasında karşılaşabilecekleri
sürprizlere karşı yasal düzenlemelerle devlet koruması talepleri dile getirilirken diğer yandan da boş
durmayıp kendilerini bu şartlara hazırlama yönünde bir değişim süreci yaşandığı görülmektedir. Ancak,
serbest piyasa şartlarında yerli sektörlerin korunması artık sadece yasalarla mümkün gözükmemektedir. Bunun için, yasalarla birlikte her bir sektörün kendi iç dinamiklerini harekete geçirmesi ve sorunlarının üstesinden yine kendi çabalarıyla kurtulabileceklerini öğrenmiş olmaları gerekmektedir. Ülkemizde
turizmin en dinamik işkollarından birini oluşturan seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de diğer sektörler gibi pek çok sorunu mevcuttur. Bu sorunların aşılması ülke turizminin geleceği açısından son derece önemidir. Çünkü ülkenin dış pazarlarda tanıtımı, ülkemizi ziyaret eden yabancıların memnuniyeti
doğrudan seyahat acente ve tur operatörleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Dolayısıyla da ülkenin tanıtımı
tamamen yabancıların eline terk edilemeyecek kadar önemli bir konudur. Bu nedenle, bu çalışmamızda
ülke turizm arzı açısından son derece önemli bir fonksiyonu icra eden seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin ülke turizminin geleceği açısından önemleri, AB ülkelerindeki rakipleri karşısındaki durumları
analiz edilmiştir. Aynı zamanda, turizmin bu önemli iş kolunun üyelik sürecince Türkiye ile AB ülkeleri
arasındaki ilişkilerin olumlu yönde seyri açından ne denli önemli oldukları, gündemde olan başlıca sorunları ve sorumlulukları tartışılmış ve bunlarla ilgili çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Seyahat Acentesi, Tur Operatörü, Avrupa Birliği, Uyum Süreci, Rekabet Edebilirlik.
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ABSTRACT
In our country, it’s been strived to reply the expectations of all the sectors through the laws which are
consecutively passed. Each sector, in a way, wants to have a legal indemnity to feel itself safe. For this
respect, all the sectors in our country, on the one hand, put into words government defence for a priori
surprises after being an EU member; on the other hand, they experience an arrangement process for
these a priori surprises. However, under the free market circumstances, it no longer seems feasible to
defend local sectors just by laws. Therefore, each sector should prompt their own interior dynamics
through the laws, and should learn how to get over their own problems by themselves. Travel agencies
and tour operators, which constitute the most dynamic line in our country, have lots of trouble like the
other lines. Coping with these problems has the ultimate significance for the future of country tourism,
because country promotion in the foreign market and the appreciation of guests visiting our country are
all supplied by the travel agencies and tour operators. As a result, promoting our country is such a crucial subject that cannot be left to the foreigners. Hence, in this study, the values of travel agencies and
tour operators performing the most crucial function within country tourism and their positions before
their rivals among the EU countries have been analyzed. Concurrently, it has been argued that during
the affiliation process between Turkey and EU, how important these sectors are for a favorable progress, the basic problems on the agenda, and the responsibilities, also the solution proposals are put
forward.
Key words: travel agency, tour operator, european union, the process of congruity, competitiveness.

GİRİŞ
Türkiye son yıllarda, AB’ne katılım süreci hızlanmış ve ülkenin önemli
bir gündemi haline gelmiştir. Bu güne kadar yaşan süreçte Birlik Üyesi
ülkelerle olan ilişkilerde ciddi orunlar görülse de son beş yılda ülkemi‐
zin üyelik konusunda gösterdiği kararlı tutum nedeniyle hızlı bir trend
yakalanmıştır. Ülkemizdeki “AB Uyum Yasaları” adı altında yaşanan
hızlı reform süreci de yaşanan bu trendin bir sonucudur. Her alanda
üzerinde hassasiyetle durulan mevzuat yenilikleri turizmde de kendisi‐
ni göstermektedir. Çünkü ülkemizdeki sektörler içersinde turizm, Av‐
rupa ile en uzun süreli ilişkiler kurabilen ve bundan sonrasında da bu‐
nu devam ettirecek sektörlerin başında yer almaktadır. Fakat buna
rağmen yıllardır kendi iç sorunlarıyla uğraşmaktan üyelik sürecini ih‐
mal eden ülkemizin, yarın ortak hareket etmek zorunda olacağı bu bir‐
liğin içersinde nasıl bir yer edineceği konusunda net bir duruşunun
olduğunu söylemek zordur. Ülkemizde pek çok sektörde endişeli bir
bekleyişin olduğu görülmektedir. Bunlardan birisi de ülkemizdeki se‐
yahat acenteleri ve tur operatörleridir. Turizmin bu önemli kolu, pek
çok yönüyle eksikleri bulunan ve üzerinde durulması gereken önemli
bir konu olarak gündem oluşturmaktadır. Sektörün sorunlarının aşıl‐
ması ülkemiz turizminin geleceği açısından son derce önemlidir. Çünkü
toplumların birbirleri hakkındaki düşüncelerin oluşmasında ve turiz‐
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min yönünün tespitinde tur operatörleri ve onlar adına hareket eden
seyahat acentelerinin önemli bir rolü vardır. Bu nedenle AB üyelik süre‐
cinde ülkemizdeki seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin uygula‐
ma ve yenilikleri yakından takip etmeleri ve birlik içersinde karşılaşa‐
cağı durumu ortaya koymaları gerekmektedir. Zira piyasada kalabilme‐
lerinin de bir gereği olarak tur operatörleri ve seyahat acenteleri turizm
sektörünün yeniliklere açık ve en dinamik işkolunu oluşturmaktadırlar.
Demokratik toplumlarda siyasilerin halkın taleplerine çok fazla dire‐
nemeyecekleri açıktır. Dolayısıyla da üye ülkeler ile Türkiye arasında
turistik anlamda ne kadar çok gidiş gelişler olursa toplumların birbirle‐
rine bakış açıları o nispette değişecek ve karşılıklı toplumsal taleplerin
önüne geçilemeyecektir. Dolayısıyla da AB ülkeleri ile Türkiye toplum‐
larının birbirlerine olan önyargılı bakış açılarının değiştirilmesinde ge‐
rek yerli gerekse yabancı olsun en büyük rolü turizmin en dinamik iş‐
kolunu oluşturan seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin oynayacağı
muhakkaktır. Bu nedenle ülkemizin dış tanıtımda önemli rol oynayan
yabancı tur şirketlerinin de teşvik ve desteklerde göz ardı edilmemesi
gerekmektedir.
Ülkemizde faaliyette bulunan acente ve tur operatörleri Türkiye’nin
AB ülkeleri ile en fazla iç içe olduğu sektörün turizm olacağının bilin‐
ciyle yarın karşı karşıya kalacağı AB piyasalarını incelemeye almış an‐
cak çok hızlı ilerleyen üyelik sürecinde henüz kendileri için nelerin ya‐
pılması ya da kendilerinin neler yapmaları gerektiği konusunda somut
bir yol haritası oluşturamamışlardır. Fakat ülkemizin önünde devam
eden daha uzun bir süreç bulunmaktadır ve eksikliklerin telafisi için
yeterli zaman mevcuttur. Türkiye’nin yarın karşı karşıya kalacağı AB
tek pazarında yer almak zorunda kalacak seyahat acenteleri ve tur ope‐
ratörleri de dahil her sektör kendi hazırlığını yapmak durumundadır.
Bu pazarda ayakta kalabilmenin bir yolu da mevcut pazar şartları karşı‐
sında her sektörün kendi konumlarını net bir şekilde ortaya koymaları
ile mümkündür Zararın neresinden dönülse kardır düşüncesiyle, tu‐
rizmin bu önemli kolu olan seyahat acente ve tur operatörleri öz eleşti‐
riye açık olmalı ve sadece kendileri açısından isteklerinin gündeme ta‐
şınması yerine, kendilerinin yapabilecekleri çalışmaları da bir plan da‐
hilinde uygulama sürecine girmiş olmalıdırlar.
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ULUSLARARASI TURİZMİN GELİŞMESİNDE SEYAHAT
ACENTELERİ VE TUR OPERATÖRLERİNİN ÖNEMİ
Dünya turizmindeki gelişmeleri yakından izleyerek kendinin yenileme
konusunda tedbirleri alan ya da almak zorunda olan turizm işletmele‐
rinin başında seyahat acenteleri ve tur operatörleri gelmektedir. Bu yön‐
leriyle turizmin vazgeçilmez birer unsuru olarak dünya turizminde
aktif bir rol oynamaktadırlar (Arslan 2007: 752). Ticari amaçlı bu kuru‐
luşlar turizm sektörünün çeşitli kollarındaki hizmetleri derleyip tekbir
ürün haline getirerek pazarladıkları gibi sadece bu bileşik ürünün seya‐
hat tarafıyla da ilgilenebilirler. Bu organizatörler ürünün pazarlanması
konumunda birbirlerinden Seyahat acenteleri (perakendeci) ve tur ope‐
ratörleri (toptancı) şeklinde ikiye ayrılmaktadırlar. Bunlardan, bazen
kendi ününü üretip satsa da esas itibariyle seyahat acenteleri bir aracı
kuruluş olarak çalışırken, tur operatörleri tatil amaçlı hizmetleri bir ara‐
ya toplayıp broşür haliyle paket ürün olarak turistlere satarlar.
Dünya turizm piyasasında ülkelerin turistik ürünlerinin pazarlama ve
sunumunu yapanlar seyahat acenteleri ve tur operatörleridir. Dolayısıy‐
la da ülkelerin iç ve dış turizminin canlandırılmasında bu işkolları baş
rol oynarlar.
Bilindiği üzere bir paket turun içersinde yer alan en pek çok farklı ü‐
rünlerden biriside seyahattir. Seyahat ve turizm endüstrisi çerçevesinde
faaliyet gösteren çeşitli sektörlerin ayrı ayrı veya paket halindeki ürün‐
lerini belirli şartlarla, ticaret amacıyla pazarlama olayına “seyahat tica‐
reti” denilir ve seyahat ticareti yapan kuruluşlar aynı zamanda seyahat
organizatörü olarak da ifade edilirler. Turistik üründe tüketicinin tersi‐
ne bir dağıtım sistemiyle tüketicinin ürüne getirilmesi ancak bir ulaşım
ağı ile mümkündür. Dolayısıyla diğer endüstri ürünlerinin uygun za‐
man ve uygun pazarda tüketiciye ulaştırılması açısından dağıtım kanalı
ve ulaşım araçları ne kadar önemli ise turizmde de tüketicinin turistik
ürüne getirilme süreci bir o kadar önemlidir. Üstelik diğer endüstri ü‐
rünlerinin ulaşımından farklı olarak turizmde ulaşım, ürünün ana un‐
surlarından biridir. Tüketici açısından, endüstriyel bir ürünün boyası‐
nın çizilmeden eline ulaşmış olmasının dışında bu ürünün kendisine
hangi şartlar ya da hangi ulaşım aracı ile ulaştırılmış olmasının çok faz‐
la bir önemi yoktur. Oysa turistlerin bir ürüne sahip olmaları ancak
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kendilerinin üretilen turistik ürüne ulaştırılmasıyla mümkündür. Dola‐
yısıyla da seyahat süresince karşılaşacağı her şey kendisini doğrudan
ilgilendirmektedir.
Turizm sektöründe bir seyahat işletmesiyle bir konaklama işletmesi‐
nin faaliyet alanları birbirlerinden farklıdır ve bağımsızdır. Seyahat iş‐
letmelerinin turizm olayındaki rolü turistleri bulunduğu ülkeden başka
bir ülkeye ya da giriş kapılarından varılacak noktaya turisti ulaştırmak‐
tır. Bunun sonucundaki başarıları kendilerine bakan yönü ile artan tica‐
ri kazançları olurken, ülkeye bakan yönü ile toplumlar arasındaki bağın
kurulmasındaki önemli bir görevi yerine getirmeleridir. Seyahat işlet‐
meleri adeta adına faaliyette bulundukları ülkenin birer tanıtım gönül‐
lüsü konumundadırlar ve yaptıkları da ülke lehine bir nevi lobicilik
faaliyetidir. Esas amaçları ülkeyi sevdirmek ve o ülkeye yönelik turistik
talebi artırmak olan acente ve tur operatörlerin aynı zamanda kendi
toplumlarına aktardıkları bu bilgiler gidilecek ülkeler hakkındaki imajın
kaynağını oluşturmaktadır.
Seyahat işletmeleri turistik ürün üreten diğer tüm turizm işletmele‐
rinden farklı olarak turist depolarına en yakın konumdadırlar. Bu yön‐
leriyle turistlere yönelik yapılan tanıtım ve reklamın yüz yüze ayağını
oluşturmaktadırlar. Turistik hareketliliğin olduğu her yerde faaliyet
göstermeleri, potansiyel turist pazarlarındaki her şehirde, mahalle hatta
sokakta şube açabiliyor olmaları bir ülkenin tanıtımındaki rollerini açık‐
ça göstermektedir. Zira ülkelerin, turist gönderen ülke insanlarına yöne‐
lik görsel ya da yazılı basın aracılığıyla yaptığı tanıtım kuşaklarının hiç
birisi o ülke insanlarının kurduğu ve bir başka ülkeye yönelik hazırla‐
dığı turun tanıtıcı çalışmaları kadar ikna edici ve inandırıcı olamaz.
Çünkü toplumlar üzerinde kendi ülke insanlarının inandırıcılığı ve gü‐
venilirliği her zaman daha yüksektir.
Geleneksel sistemde müşteriyle yüz yüze kontak kurabilen tek kesim
olan seyahat acenteleri tüketicinin çok özel taleplerine anında cevap
verebilme ya da alternatifler sunabilme konumundadırlar. Seyahat
acenteleri, ürettikleri alternatif ürün seçenekleriyle turist gönderen ül‐
kelerde oluşturdukları çok farklı müşteri pazarlarıyla bunu yapabildik‐
lerini göstermişlerdir ve bunların bu yöndeki üstünlükleri her zaman
kendilerine olan güvenlerini artırmaktadır. Artık günümüzde seyahat‐
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lerin lüks bir ihtiyaç olmaktan çıkarak adeta zorunlu bir ihtiyaç haline
gelmeye başlaması acente ve tur operatörlerinin pazarını daha da geniş‐
letmekte ve yerlerini sağlamlaştırmaktadır. Çünkü zorunlu ihtiyaç
maddeleri üreten işletmeler kendilerini iyi yönettikleri sürece her za‐
man pazarda belli bir müşteri potansiyeline sahiptirler. Fakat yeni bir
satış yöntemi olarak internet üzerinden yaygınlaşmakta olan sanal se‐
yahatlerin, geleneksel seyahat acentelerinin bu üstünlüklerini zamanla
ortadan kaldırabileceği ya da onları bu yeni sisteme zorlayabileceğini
hatırdan çıkarmamak gerekir.
Tur operatörlerinin otel odaları ve uçak koltuklarından oluşan turistik
ürünleri toptan alarak fiyat üstünlüğü sağladıkları savı, online seyahat
acentelerinin ortaya çıkmasıyla ortadan kalkacak gibi gözükmektedir.
Çünkü web sayfalarında oluşan ürün borsasında boş olan koltukların
ya da yatakların anında tüm acente ve tur operatörleri tarafından görü‐
lebilmesini sağlayacaktır. Bu durumda ise tur operatörlerinin konakla‐
ma işletmelerinden birebir görüşme yoluyla elde ettikleri fiyat avantaj‐
larını kaybetmelerine neden olacaktır (Erol 2003: 138).
İnsanların turizme fiilen katılımın ilk basamağını seyahat işletmeleri
oluşturur. Bu nedenle acentelerin enformasyonla başlayan rollerinin
etkisi, bir otel lobisinin otele ilk kez gelen misafirlerin üzerindeki bırak‐
tığı etkiden farksızdır. Çıkılacak bir turistik seyahat hakkındaki ilk o‐
lumlu ya da olumsuz imaj daha seyahat acentesi ya da tur operatörü‐
nün vitriniyle başlamaktadır. Acente aracılığıyla paket tur satın alan bir
turist ürün satın aldığı acenteyi genellikle turun tamamıyla bütünleştirir
ve bu nedenle acenteler zaman zaman konaklama işletmelerine yönelik
taktirlerin ya da olumsuz eleştirilerin odağında yer alırlar. Çünkü tu‐
rizmde ulaşımın özünü oluşturan seyahat acenteleri ve tur operatörleri
turistlerin seyahat fikirlerinin oluşması konusunda ilk elden rehberleri
konumundadırlar. Dolayısıyla da tur operatörleri ve seyahat acenteleri‐
nin yapacakları rehberliklerin dünya seyahatinin yönünün tespitinde ve
ülke toplumlarının birbirleri hakkındaki yargılarının oluşmasındaki
önemi yadsınamaz. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde bulunan tur ope‐
ratörleri ve seyahat acentelerinin ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım
sürecinin hızlandırılmasındaki rollerinin neler olabileceği konusunda
çalışmalar yapılmasının gereği ortadadır.
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ÜLKEMİZDE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNDE SEYAHAT
ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
Ülkemizde (A), (AG), (B) ve (C) şeklinde gruplandırılan acenteler ver‐
dikleri hizmetin şekline göre sınıflandırılmışlardır. Bunların konaklama
ve ulaştırma sektörleri ile ilişkileri 1972’de çıkarılan 1618 sayılı Seyahat
Acenteleri Yasası ve TURSAB’ın hükümlerine göre yürütülmektedir.
Temelde ülkemizdeki pazar koşulları nedeniyle büyük oranda aracılık
yapan seyahat acenteleri organizatörlük, uçak, tren, otobüs bileti sat‐
mak ya da rent‐a car hizmeti vermek gibi uğraşlar üstlenmektedirler.
Çok az sayıda yurt dışına paket tur düzenleyip bunları daha küçük a‐
centelere sattıran acenteler olsa da esas itibariyle ülkemizdeki seyahat
acenteleri tur operatörlerinin ürünlerini pazarlamakta ya da ulaştırma
hizmeti sunmaktadırlar. Yine seyahat acenteleri, yabancı tur operatörle‐
rinin talepleri doğrultusunda ülkemizde transfer, konaklama, rehberlik,
şehir turları, yeme içme ve eğlenme gibi ürünlerin bir araya getirilme‐
siyle hazırlanan paket turların Türkiye tarafını hazırlamaktadırlar. Bu
yönleriyle yaptıkları iş aslında, yabancı turistler için yerel bir ürün orta‐
ya koymaktır.
Ülkemizde seyahat acentesi ile tur operatörlüğü ile ilgili yapılan ta‐
nımlarda her ne kadar ikisi arasına çizgi çekilmeye çalışılmış olsa da
aslında tanımlarda aracı kuruluşların tümü için seyahat acentesi ibaresi
kullanılmaktadır. Örneğin (A) grubu bir seyahat acentesi, konusunda
uzman olup olmadığına bakılmaksızın kongre, yat, av, rafting, sualtı
dalgıçlığı ya da trekking gibi her biri uzmanlık gerektiren turizm çeşit‐
lerinde tur hazırlayabilir. Bu konuda oldukça özgür bırakıldığı söylenebilir
Ülkemizde (A) grubu statüsündeki acentelerin yerine getirebildiği
paket tur hazırlama süreci, sektörün diğer çeşitli kollarıyla da işbirliğini
gerekli kılmaktadır. Bu ise ülkenin pek çok turistik ürününün aynı anda
satılması ve sektörün dinamizm kazanması anlamına gelmektedir. Ülke
vatandaşları arasında seyahate çıkma oranı arttıkça bu durum ülkemiz‐
de tur operatörlerinin sayısını, tur operatörlerinin yaygınlaşması da dış
turizme olan ilgiyi artırmaktadır. Dolayısıyla da ülke dışına çıkan va‐
tandaş sayısının çok olması gidilen ülkeler ile entegrasyon eğilimlerinin
artmasını sağlamaktadır. Özellikle de Türk vatandaşlarının AB üyesi
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ülkelere yönelik seyahatleri, ülke insanımızın bu ülkeler nezdindeki
kazanımlarını artırmaktadır.
Ancak gerek yerli seyahat acenteleri ve tur operatörleri gerekse ya‐
bancı acente ve tur operatörleri olsun ülkemizdeki bu güne kadar yapı‐
lan beş yıllık kalkınma planlarında bunların desteklenmesi yönünde
muğlak ifadelerin dışında net icraat örneklerinin görülmediğini ifade
etmek gerekir (Arslan 2007: 753). Zaten uzun yıllar gecikmeyle ancak
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndan itibaren hatırlanmaya başlanan
seyahat acenteleriyle ilgili olarak daha sonraki takip eden kalkınma
planlarında bu işkolu ile ilgili aynı ifadelerin mütemadiyen yer alıyor
olması bir sonraki plan dönemine kadar da bu sorunların çözülmediğini
göstermektedir. Oysa turizm piyasasında ülkenin turistik ürünlerinin
pazarlama ve sunumunu yapanlar seyahat acenteleri ve tur operatörle‐
ridir. Dolayısıyla da gerek iç turizmin canlandırılmasında gerekse dış
tanıtımda adeta ülkenin eli ayağı olan bu sektörün en azından kalkınma
planlarında kendileriyle ilgili vaat edilen şeyleri hak ettiği inancındayız.
Avrupa Birliği’nin “Paket Seyahat ve Paket Tur Yönetmeliği”’nde
Türkiye’dekilerden farklı olarak “paket tur yönetmelikleri” başlığı al‐
tında tur operatörü “organizatör” olarak ele alınmış ve “paket turları
düzenli olarak organize edip doğrudan kendisi ya da perakendeci vası‐
tasıyla satan kişi” şeklinde tanımlanmıştır. Bizdeki seyahat acentesi kar‐
şılığında kullanılan perakendeci ifadesi ise, “Organizatör tarafından bir
araya getirilmiş paket turu satışa sunan kişi” olarak açıklanmıştır
(Hacıoğlu 2006: 201). Türkiye ile AB ülkelerinin kendi iç turizm tanım‐
ları da bu yönüyle birbirlerinden farklılıklar gösterir. Ülkemizde iç tu‐
rizmin sınırlarını belirleyen özel bir tanımı yoktur ve Dünya Turizm
Örgütü’nün tanımları esas alınarak tanımlama yapılmıştır. Oysa Al‐
manya, Belçika, Fransa, Hollanda ya da İtalya gibi ülkelerde bile iç tu‐
rizm tanımları birbirlerinden farklılık arz eder. Örneğin bir iç seyahatin
Almanya’da iç turizm sayılabilmesi için ikametgahın dışında en az 5
gün, Fransa’da 4 gün, Hollanda’da birbirini izleyen 3 gün, İtalya’da 4
gün gibi ön şartlar konulmuştur (Erdoğan 1996: 504). Dolayısıyla da AB
ülkelerinin turlarla ilgili göze çarpan en belirgin özelliği seyahate yöne‐
lik hükümlerin net olarak ortaya konulmuş olmasıdır.

Fazıl Şenol

445

AB Paket ve Paket Tur Yönetmeliği’nin 3.maddesinden itibaren açıkça
ortaya konulan ve insanların tur esnasında karşılaşacağı her türlü endi‐
şeyi ortadan kaldırıcı yönde hükümler içermesi bu ülkelerdeki turistik
talebi artırmaktadır. Bu nedenledir ki, Avrupa Birliği ülkelerinde her 10
tatilciden 6’sı bir başka ülkeye yolculuk yapmaktadır. Ülke dışına seya‐
hat eden bu turistlerin %32’si birlik içersinde bir ülkeyi ve de paket turu
tercih ederek seyahat etmektedirler. Yine diğer önemli bir gösterge de
Birlik üyesi ülke vatandaşlarının birlik dışındaki herhangi bir Avrupa
ülkesine giderken %30’nun paket turları tercih ediyor olmalarıdır. Diğer
bir ifade ile, AB üye ülke vatandaşlarından her 3 kişiden birisi seyahat‐
lerinde bir seyahat acentesi veya tur operatöründen hizmet satın almak‐
tadır (European Community, Council Directive No: 69: 367). Fakat ülke‐
ler tek tek ele alındığında tercihlerde çok büyük farklılıkların olduğu
görülmektedir. Örneğin üye ülkeler içersinde paket turu tercih ederek
seyahate çıkanların oranı Alman turistler arasında % 21 iken, Fransız
turistler arasında bu oran %7’dir. Yine seyahat acentelerini kullanma
bakımından da üye ülkeler arasında farklılık vardır. Örneğin, Fransızla‐
rın sadece %7’si, Almanların %25’i ve İngilizlerin %29’u seyahat acente‐
lerinden tur satın alarak tatillerini gerçekleştirmektedir (Hacıoğlu 2006:
104). Dolayısıyla AB ülkeleri içersinde seyahate çıkma oranının en fazla
Almanlar arasında yaygın olması ülke vatandaşlarının tatil tercihlerin‐
de öncelikle seyahat acentesi ve tur operatörlerine doğrudan başvurma
alışkanlıklarının etkili olduğu ifade edilmektedir. Ancak Avrupa ve
diğer turist gönderen ülke insanları üzerindeki seyahate yönelik talep‐
lerin artmasında seyahat acentelerinin etkili olmasında dün ya daki
seyahat acentelerine bir hizmet sağlayıcı rolü üstlenmek amacıyla ku‐
rulmuş olan küresel bilgi dağıtım sistemlerinin de göz ardı edilmemesi
gerekir. Seyahat acentelerinin üyelikleri ile kurulan ve dün ya da bu
pazarı elinde tutan sadece 4 tane küresel bilgi dağıtım sistemi mevcut‐
tur. Sabre (%30,8), Amadeus (%30,5), Galileo (%26,4) ve Worldspan
(%15,1) adlarıyla faaliyet gösteren şirketler dünya pazarının hakimi
durumundadırlar. Bunlardan Amadeus Türkiye pazarının %80’inini
Galileo ise %20’sini elinde tutmaktadır (Köktürk ve Bilgiçli 2007: 580).
Dün ya da 180.000 civarında seyahat acentesi bu sistemden faydalan‐
maktadır. Bu iki küresel bilgi sistemi aracılığıyla yılda ülkemizde orta‐
lama 3 milyon rezervasyon yapılmaktadır. Dolayısıyla da eğer AB tek
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bir pazar olarak kabul edilirse, bu pazarın tamamında satın alınan se‐
yahatlerde seyahat acentelerinin ne kadar büyük bir paya sahip oldu‐
ğunu ifade etmek gerekmektedir.
Avrupa’nın en büyük tur operatörleri İngiltere, Almanya ve Fran‐
sa’da olup az sayıdaki bu tur operatörleri hem Avrupa içi turizm piya‐
sasının hem de Avrupa dışındaki turizm piyasasının çoğunu ellerinde
tutmaktadırlar. Avrupa’ da seyahate çıkanların oranlarında sürekli bir
artış olmasına rağmen tur operatörlerinin sayısında çok fazla artış gö‐
rülmemesi köklü ve uzmanlaşmış bu şirketlerin yatay ve dikey birleş‐
melerle elde ettikleri pazar hakimiyeti karşısında yenilerinin rekabet
edememelerine bağlanmaktadır. Ancak bunda Avrupa insanları arasın‐
da kendi imkanları ile yani bir seyahat acentesine baş vurmadan inter‐
net üzerinden tur satın alarak seyahate çıkma alışkanlığının giderek
yaygınlaşmasının da etkili olduğu yabana atılmamalıdır. Gözlemciler,
gelecek yıllarda aracı seyahat acentelerine başvurmadan doğrudan on‐
line üzerinden paket tur satın alma yönünde bir tüketici eğilimi görüle‐
ceğini dile getirmektedirler.
Turizmde seyahat işletmelerinin başarısı yönetimdeki becerileriyle
doğrudan orantılıdır. Profesyonel ve ileriyi görebilen S.A ve T.O’nin
ayakta kalabilme şansları vardır. İleriyi görebilme ise ancak istikrarlı
ekonomilerde görülebilir. Dolayısıyla da Avrupa Birliği ülkelerindeki
istikrarlı gelişme T.O ve S.A’nın uzun vadeli planlar yapmasını müm‐
kün kılmaktadır. Yine üye ülkelerin tanıtıma ayrılan fonlarının büyük‐
lüğü, gelişmiş pazarlama teknikleri, bu alandaki eğitim sistemleri ve
teknolojik gelişmeleri sektörde uygulayabilir olmaları bu ülkelerdeki
tur operatörlerinin rekabet üstünlükleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle rezervasyon sistemlerinde hızlı davranarak müşterileri kısa
sürede ürünlerle buluşturmaları piyasada önde olmayı beraberinde
getirirken diğer yandan da aracı kurum gibi çalışan diğer seyahat acen‐
telerinin uzun vadede müşteri kaybetmelerine neden olabilmektedirler
(Erol 2003: 139). Günümüzdeki önemli gelişmelerden biri de artık ülke
bazında değil Avrupalı tur operatörlüğü anlayışının yerleşmeye başla‐
masıdır. Bunun bir yansıması olarak da Avrupa’da faaliyet gösteren tur
operatörleri ve seyahat acenteleri tek bir ülkede yoğunlaşma yerine üye
ülkeler içersine dağılarak pazar alanlarını genişletmeye çalışmaktadırlar
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(Yalçın 2002: 7). Bu işletmelerin üye ülkeler içersinde serbest hareket
edebilmeleri çeşitli pazarlara kolaylıkla girebilmelerinin önünü açarken
Türkiye gibi hedef pazarı Avrupa olan ülkelerin tur operatörlerinin
rekabet şansını ortadan kaldırmaktadır. Fakat Avrupa ülkelerinde faali‐
yet gösteren çok sayıda Türk seyahat acentesi ve tur operatörü de mev‐
cuttur. Ancak yine de Türk tur operatörlerin bu pazarlarda ayağını sağ‐
lam basabilmelerinin güçlü sermaye yapıları, elde ettikleri güven ya da
yabacı ortaklık şeklinde mümkün olabileceğini kabul etmek gerekmek‐
tedir.
TÜRKİYE VE AB ÜYE ÜLKELERDEKİ SEYAHAT ACENTE VE TUR
OPERATÖRLERİNİN REKABET EDEBİLİRLİK AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI
Ülkemizde turizm sektörünün önemli bir halkasını oluşturan seyahat
acenteciliği ve tur operatörlüğünün son yıllarda gösterdiği gelişme per‐
formansına rağmen AB ülkelerindekilerle kıyaslandığında alınacak da‐
ha çok mesafenin olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, seyahat acentesi ile
tur operatörleri arasında kesin bir faaliyet alanı tanımlamasının olma‐
ması nedeniyle acenteler çoğu zaman kendi tanıtım kuşaklarında birden
fazla faaliyet alanı olduğuna inanmaktadırlar. Oysa AB ülkelerinde da‐
ha çok belirli konularda uzmanlaşmış ve vizyon sahibi acente ve tur
operatörleri görüntüsü hakimdir. Dolayısıyla da uzmanlık isteyen bir‐
çok alanda bile sıradan bir turizm faaliyet gibi bahsedilen ülkemizdeki
bu durum sorgulanması gerekli bir konudur. TURSAB’ın 1999 yılında
yaptığı çalışmanın sonucuna göre ülkemizdeki acentelerin sadece %
,02’nin yabancı ortakla çalıştığı da dikkate alındığında ülkemizdeki a‐
centelerin ihtisas sahibi işletmelerle çalışmanın sağlayacağı bilgi ve tec‐
rübelerinden de yoksun oldukları anlaşılmaktadır. Üstelik aynı çalış‐
manın çarpıcı diğer bir sonucuna göre de ülkemizdeki acentelerin uz‐
manlaşma konusunu bir gereklilik olarak görmedikleri anlaşılmaktadır.
Bu durum bir yerde, acentelerin ülke şartlarına göre birden fazla alanda
faaliyette bulunarak ticari gelecek kaygısını ortadan kaldırmayı düşü‐
nüyor olmalarından kaynaklanabilir. Nitekim, uzmanlaşmanın önünü
açacak çapta geniş bir iç pazarın olmaması bu işlemeleri birden fazla
turizm alanında faaliyet göstermeye zorlamaktadır. Çünkü sektörde

448

Türkiye’deki Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlerinin AB Üye Ülkelerindeki..

faaliyet gösteren acentelerin uzmanlaşmayı tercih etmeleri ülkedeki
turistik hareketlerin yoğunluğu ile de doğrudan ilgilidir.
Turist gönderen ülkelerde acente ve tur operatörlerinin uzmanlaşma‐
ya gitmelerinin temelinde ülke içersindeki turistik hareketlerin yoğun‐
luğu gelmektedir. Örneğin, 2006 yılında Almanya’da yurt dışı seyahate
çıkma oranı %67 iken bu oranın 2007 yılında %70 civarında olması tah‐
min edilmiştir (http://www.turizmdeyenigun.com/). Diğer turist gönde‐
ren ülkelerde de yurt dışı seyahatlerinin oranı %50’den aşağı değildir.
Aynı şekilde ülkelerdeki seyahat acente ve tur operatörlerinin uzman‐
laşmış olmaları dış turizm kadar iç turizm hareketliliğiyle de doğrudan
ilgilidir. Örneğin, tatile çıkan İspanyollar, tatillerindeki gecelemelerin
yüzde 89’unu, Fransızlar yüzde 81’ini, İtalyanlar da yüzde 78’ini kendi
ülkelerinde gerçekleştirmektedir. Türkiye’de ise bu oran %35’dir. Tür‐
kiye turizmde daha çok dışa bağımlı bir yapı sergileyerek bu oranla
Avrupa ülkeleri arasında grubun en zayıf halkasını oluşturmaktadır
(http://www.resortdergisi.com/46/4.asp?id=4). Bu nedenle iç turizm
hareketlerinin olmadığı ülkelerde seyahat acenteleri ya da tur operatör‐
lerinin belirli konularda uzmanlaşması, yeterli düzeyde pazar bulama‐
maları nedeniyle çok daha zor gözükmektedir.
Ancak ne olursa olsun bu sektörün AB üyeliği sonrasında nasıl bir
pazar ortamıyla karşı karşıya kalacağı konusu hem ülke hem de kendi
gelecekleri açısından tartışılması gerekli önemli bir sorundur.
Amerika’daki 11 Eylül saldırılarından sonra, havacılık sektöründe ya‐
şanan olumsuz gelişmeler bu sektörü yeniden bir yapılanma sürecine
sokmuştur. Bunun bir yansıması olarak da turizm sektöründe büyük
maliyetler gerektiren, merkezi yapılar ve emek yoğun sistemler terk
edilerek teknolojiye ağırlık verilmeye başlanmıştır. Diğer bir ifade ile
günlük yaşamın her alanında olduğu gibi, tatil rezervasyonlarında in‐
ternet ön plana çıkmaya başlamıştır. Örneğin, 2005 yılının son 6 ayında
internetteki seyahat portallarının ziyaretçi sayısında %100’lük artışlar
görülmüştür. Yine, Avrupalı tüketiciler üzerinde yapılan araştırmalar;
tatilcilerin %54’ü tarama işlemlerini on‐line seyahat acenteleri aracılığıy‐
la, %37‘si turizm portallarından ve %9’u ise tarama motorlarına doğru‐
dan giriş yaparak sonuçlandırmışlardır (www.turizmdebusabah. com/Haber
Print~haberNo~28354.htm).
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Temmuz 2005 tarihinde, “eMarketer” adlı bir araştırma kuruluşunun,
tüketicinin karar verme davranışlarına ilişkin elde ettiği sonuçlara göre
turizm sektöründe çalışan profesyonellerin %83’ü, önümüzdeki beş yıl
içinde rezervasyonların tamamının, on‐line olarak yapılacağına inan‐
maktadır. Yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre İngiliz turistlerin
%36’sı, Alman turistlerin %20’si, Fransız turistlerin %12’si, İskandinav‐
ya, Finlandiya ve İzlandalı toplam turistlerin %12’si, tatillerini internet
üzerinden yapmaktadırlar. Rezervasyon ve satın alma işlemlerinde web
ortamından en fazla yararlanma konusunda İngiltere’deki tüketiciler ilk
sırayı almaktadırlar. Avrupa pazarındaki on‐line rezervasyonlar 2005
yılında 2004 yılına göre iki kat artarak % 9’dan % 20’ye yükselmiştir. Bu
sonuçlar göstermektedir ki bundan sonrasında Türkiye’nin Almanya,
İspanya, Hollanda ve İngiltere pazarına yönelik olarak yapacağı pazar‐
lama etkinliklerinde web ortamına önceli vermesi gerekmektedir.
Ancak Avrupa’da acente ve tur operatörlerinin önemli avantajların‐
dan birisi de yukarıda ifade edildiği üzere iç pazarın canlılığıdır. Dola‐
yısıyla da bu durum yerli acente ve tur operatörlerinin, bazen dış tu‐
rizmden edilen zararı iç turizmden telafi edememeleri ve öte yandan
ülkemizdeki internet kullanma alışkanlıklarının diğer ülkelerin çok ge‐
risinde olması (Türkiye’nin hedef pazarı olan Avrupa nüfusunun inter‐
net kullanma oranı % 35,9 iken, Türkiye’de internet kullanabilme oranı
%13,7’dir) nedeniyle rakipler karşısında ellerini zayıf düşürmektedir.
Türk tüketicilerin internet üzerinden tatil satın alma kültürünün diğer
ülkelerden geri olmasının pek çok nedenleri arasında internet üzerin‐
den yapılan satın almalara karşı toplumumuzda oluşan güvensizlik
olgusunun da etkili olduğunu kabul etmek gerekir. Gerek internet üze‐
rinden yapılan dolandırıcılıkla ilgili haberlerin sık sık basında yer alma‐
sı gerekse ülkemizde internet üzerinden işlenen suçlarla ilgili yasal dü‐
zenlemelerin yeni yapılıyor olması ülkemizdeki tüketicilerin satın al‐
mada web yolunu tercih etmelerine engel teşkil etmiştir. Ancak bundan
sonraki süreçlerde oluşan güven ortamı ülkemizdeki online taleplere
olan ilgiyi artıracaktır. Bu nedenle yerli acente ve tur operatörleri tanı‐
tım ve bilgilendirme çalışmalarını web üzerinden yapmaya ve oluşacak
AB tek pazarındaki konumunu sağlamlaştırmaya özen göstermelidirler.
Çünkü Türk turizm sektörünün AB ve dün ya daki bu gelişmelerin dı‐
şında kalması mümkün değildir.
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Önümüzdeki yıllarda turizmde yeni gelişmelerin yaşanacağı muhak‐
kaktır. Bunların içersinde de en yaygın gözükenler muhtemelen ülke‐
mize yatırım yapmak isteyen ya da mevcut yatırımlarını genişletmek
isteyen çok uluslu şirketlerin kurabileceği ortaklıklardır. Fakat 1618
sayılı Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’nda öngörülen bazı değişiklik‐
lerin ülkemizde faaliyet gösteren seyahat acentelerini AB ülkelerindeki
rakiplerine karşı zayıf durumda bırakacağı ve acentelerin varlık neden‐
lerini tamamen bitirebileceği konusu endişe yaratmaktadır. Dolayısıyla
da bu ve benzer sorunların önüne geçmek için güçlü şirketlerin rekabet
üstünlükleri karşısında yerli tur operatörleri ve seyahat acentelerinin
desteklenmesi yönünde bir takım yasal değişikliklere gidilmesi ihtiyacı
vardır.
TÜRKİYE’DE SEYAHAT ACENTELERİ VE TUR OPERATÖRLERİNİN
SORUNLARI
Ülkemizde seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin yaşadıkları sı‐
kıntılar çeşitli platformlarda zaman zaman dile getirilmektedir. Bu so‐
runların çözümü yönünde atılan adımlar günümüze kadar yeterli olma‐
sa da son yıllardaki AB uyum politikaları çerçevesinde yapılan düzen‐
lemelerle nispeten aşılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizdeki seyahat acen‐
teleri ve tur operatörlerinin başlıca temel sorunları ve bunların çözüm‐
leriyle ilgili görüşlerimiz aşağıdaki şekliyle ifade edilmeye çalışılmıştır.
1. Ülkemizde dış ülkelere yönelik turistik pazarlama genelde devlet
kanalıyla ve tanıtım fonlarıyla yapılmaktadır. Çünkü ülkemizde
kendi tanıtımını kendisi yapabilecek kadar uluslararası boyutta
büyük seyahat acentesi ya da tur operatörü yoktur. Ülkemizde şu
an faaliyet gösteren acentelerin sadece %10’u 250 bin $ dan yüksek
bir sermayeye sahipken %70’inin sermayesi 150 bin $’dan daha
azdır (Kozak ve diğerleri 2006: 122). Görüldüğü gibi çok küçük
sermayeli bu işetmeleri tanıtım faaliyetinde kullanabilecekleri ka‐
dar sermaye birikimine sahip değildirler. Oysa hem iç pazarın
canlanması hem de yabancı pazarda etkili olabilmek açısından
bunların yapacakları tanıtım faaliyetlerin çok büyük bir önemi
vardır. Ülke olarak AB pazarında bulunabilmemiz ise ancak ya‐
bancı bir tur operatörü ile ortaklık şeklinde olabilmektedir. Bu a‐
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çıdan bakıldığında ülkemizin tanıtımını kendi ülkesinde tek başı‐
na ya da bir Türk ortakla çalışan yabancı tur operatörlerinin tu‐
rizm teşviklerinden faydalanabilmelerinin önünün açılması ülke‐
nin lehine sonuçlar doğuracaktır. Hazırlanan son kalkınma plan‐
larında seyahat acenteleri ve tur operatörlüğünün teşvik ve des‐
teklenmesi konusuna birkaç cümle ile de olsa değinilmiş ancak ilk
kez IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ülkenin tanıtımı amacıyla
yabancı tur operatörlerinin de desteklenmesinden bahsedilmiş
olması olumlu bir gelişmedir. Ancak ülkemize yabancı tur opera‐
törlerinin düzenlediği turlardan elde edilen kazancın çok azı ül‐
kemizde kalmaktadır. Çünkü tur operatörünün yabancı olması tur
gelirlerinin yine kendi ülkesine dönmesine neden olmaktadır. Ya‐
bancı tur operatörleri çalıştırdığı Türk incoming acentelerden de
çok cüzi ücretler karşılığında hizmet satın almaktadır. Öte yandan
ülkemizde birbirleriyle kıyasıya rekabet eden oteller ise kendi ara‐
larındaki rekabetin bir yansıması olarak yabancı tur operatörüne
her şey dahil en düşük bir fiyatı teklif etmektedirler. Bu şartlar al‐
tında yabancı tur operatörlerine sağlanacak teşviklerin hangi şart‐
lar altında olacağı iyi analiz edilmelidir. Bu şartlar altında turların
getirisinden en büyük payı yine kendileri alan yabancı tur opera‐
törleri birde ülkemizden şartsız destekleme alırsa bunun Türk tu‐
rizmine çok da fazla getirisinin olmayacağı açıktır. Dolayısıyla bu
teşviklerde yabancı tur operatörlerinin Türk tur operatörleri ile or‐
taklıkları ya da ülkeye kazandırdıkları döviz miktarı dikkate a‐
lınmalıdır.
2. Yine ülkemizdeki seyahat acenteleri küçük sermayeli ve birkaç
personelin çalıştığı aracı ticari kuruluşlar olarak faaliyet göster‐
mektedirler. Bu nedenle de her yıl binlercesinin kapanıp binlerce‐
sinin yeniden açıldığı bu iş kolunda, köklü, piyasa şartlarına adap‐
te olabilen dinamik ve yılların tecrübesine sahip uzman acente sa‐
yısı artmamaktadır. TURSAB dışında tüm bu acenteleri ülke men‐
faati doğrultusunda birlikte hareket ettirecek başka bir birliktelik
de yoktur. Üstelik birbirlerini rakip olarak gördüklerinden yaban‐
cı tur operatörlerine karşı aracı oldukları konaklama işletmelerinin
ürünlerini yok pahasına satarak yabancıların lehine olabilecek
damping uygulayabilmektedirler. Bu düşüncedeki rekabetin so‐
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nucunda ise Akdeniz ülkeleri içersinde belki en kaliteli konaklama
tesislerine sahip ülkemizde ne yazık ki gelen turist sayısındaki ar‐
tış oranında turizm gelirlerinde artış sağlanamamaktadır. Özellik‐
ler konaklama işletmelerini pazarlayan acentelerin profesyonel
düşünmekten uzak oldukları görülmektedir. Seyahat acentelerinin
ülkemizin tanıtımı söz konusu olduğunda birlikte hareket edebi‐
lecek, dinamik ve geleceği okuyabilen yönetim düşüncesine ka‐
vuşturulması gerekir. Küçük menfaat hesapları ile çalışan işletme‐
lerin uzun vadede hem kendisi hem de ülkesine sağlayabileceği
çok fazla bir şey olmayacaktır. Ülkemizdeki acenteler yabancılarla
kuracakları ortaklıklarla Avrupa pazarlarına girmeli, onların tec‐
rübelerinden istifade ederek o pazarlarda yazılı ve görsel basın
aracılığıyla etkin tanıtım yapabilmeli ve ülkemizin pazarlamasına
katkıda bulunmalıdırlar. Çünkü acenteler halka daha yakın ko‐
numdadırlar. Ülkemizi bir Avrupalı’ya en iyi olarak bir Türkiye
vatandaşı anlatabilir. Kaldı ki ülkemiz hakkında yeterli düzeyde
bilgisi olmayan yabancı acentelerin ülkemiz hakkında tanıtım
yapmaları ne kadar sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Bununla ilgili
TURSAB tarafından yapılan bir araştırmada yurt dışındaki acente‐
lerin %70’e yakınının Türkiye’yi tanımadığı ve düzenli bilgi akta‐
rımına sahip olmadıkları görülmüştür (TÜRSAB, 1991: 5). AB üye‐
lik sürecinde ülkemiz lehinde kamuoyu oluşturulması açısından
da son derece etkili olabilecek acentelerin bu denli ihmal edilmesi
ülkemiz adına bir talihsizlik olarak değerlendirilebilir. Özellikle
hedef pazarımız olan AB üye ülkeleri pazarında adından söz etti‐
ren Türk tur operatörlerinin bulunmaması bu güne kadar bir ka‐
yıp olmuştur ve yeni turizm tanıtım politikalarında üzerinde du‐
rulması gereken öncelikli bir konudur.
3. Ülkemizde 1980 yılından sonra turizm ve teşvik kredilerinin a‐
zalması turizmde faaliyet gösteren ve teşviklerden faydalanabilen
bu işkolundaki işletmeleri de etkilemiştir. Zaten ölçeklerinin kü‐
çük olması nedeniyle düşük faizli ve uzun vadeli teşviklerden ya‐
rarlanabilenlerin sayısı kısıtlıdır. Seyahat acenteleri bir konaklama
işletmesi gibi yapılan yatırımı ipotek altına alınabilecek somut bir
veri olarak ortaya koyamadığı için sermaye sahiplerinden de kredi
kullanamamaktırlar. Tamamen hizmet esasına dayalı oldukların‐
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dan üretimlerinin başarısını ve karlılığını soyut ifadelerden öte bir
şekilde ispatlama şansları yoktur. Talep esnekliğine en duyarlı bir
sektörde çalışmanın getirdiği risk, acente ve tur operatörlerinin
kredi bulmasını zorlaştırmaktadır. Tur operatörleri yapabilen (A)
Grubu seyahat acentelerine ise teşvik belirli bir döviz miktarını
ülkeye kazandırdıklarını belgeledikten sonra verilebilmektedir. Bu
ise onların daha işin başında kendi sermayeleri ile kendi ayakları‐
nın üstünde durmak zorunda olduklarını göstermektedir. Ülke
içersinde kendileriyle riski paylaşacak ve yabancı pazarlara gire‐
bilme yönünde kendilerini cesaretlendirecek devlet desteğinden
yoksun olmaları büyümeleri önünde bir engel oluşturmaktadır.
Oysa ülke tanıtımında seyahat acentelerinin rolü bir otelin yapabi‐
leceklerinden çok daha fazladır. Öte yandan acentelerin ülkeye o‐
lan turizm talebine bağlı olarak sayılarının çok hızlı değişmeleri
ya da mobilize olmaları kurumsallaşmalarını engellemektedir.
Sektörün yarın karşı karşıya kalacağı AB pazarında kurumsallaş‐
mamış ve yabancı pazar tecrübesizlikleriyle yine kendi kabukları
içersinde kalarak uluslararası çalışabilen Türk acente ve tur opera‐
törleri ortaya çıkmayacaktır. Ülkemizi anlatma işi yine yabancı se‐
yahat acenteleri ve tur operatörlerinin eline kalacaktır. Oysa in‐
sandan insana doğrudan görüşmelerle ülkenin geleneklerinin, dü‐
şüncelerinin ve kültürünün pazarlanması esnasındaki tanıtım sü‐
reci ülkeyi doğrudan ilgilendirmektedir ve dolayısıyla da ülkenin
tanıtımının tamamen yabancılara bırakılması doğru olmayacaktır.
4. Ülkemizde her sektörün bir sorun olarak dile getirdiği nitelikli
personel sorunu seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de önce‐
likli bir sorunudur. Ülkemizde çeşitli iş kolları için kalifiye eleman
yetiştirmek amacıyla açılmış okullar ve üniversitelerin programla‐
rı olmasına rağmen bu yöndeki şikayetler ne yazık ki hiç eksil‐
memektedir. Ülkemizde bir kişinin üniversitenin rehberlik ya da
tur operatörlüğü programını bitirmiş olması kalifiye eleman ola‐
rak kabul edilmesi için yeterli görülmemektedir. Öğretim eleman‐
larının sektörden gelen deneyime sahip olmadıkları ya da prog‐
ramın gereği olan yeterli donanıma sahip olmadıkları bir eleştiri
konusu yapılabilmektedir. Bu düşünce bir yerde doğru kabul edi‐
lebilir. Ancak ilgili programlardan mezun olan öğrencilerin yeterli
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bilgi birikimine sahip olmadıkları savı yanlıştır. ülkemizde seya‐
hat acenteciliği ve tur operatörlüğü programından mezun olan bir
öğrenci, mesleğin gerektirdiği teorik bilgi donanımını dünya
standardı seviyesinde almaktadır. Asıl sorun, eleman çalıştırmak
isteyen sektör işletmelerinin aradıkları eleman konusunda belirli
bir süre çalışmış, kendilerinin ifadesiyle tecrübeli bir personel is‐
tihdam etmek istemelerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü tur ope‐
ratörlerinin başarısı, sermayeden çok yönetimin sahip olduğu bil‐
gi, beceri ve yeteneklerinin yanında büyüyen turizm pazarındaki
tüketici‐turist eğilimlerini sezinlemekteki başarılarına bağlıdır
(Hacıoğlu 2006: 89). Oysa bir de madalyonun diğer bir yüzü var‐
dır. Her ne kadar acente ve tur operatörleri yetişmiş eleman bu‐
lamıyoruz serzenişinde bulunsalar da yapılan araştırmalar acente‐
lerin uzman çalıştırma konusunda çokta istekli olmadıklarını gös‐
termiştir. Diğer bir ifade ile, üniversitelerin seyahatle ilgili lisans
ve önlisans programlarından mezun olan yetişmiş elemanların se‐
yahat sektöründe istihdam edilme konusunda yeterince duyarlılık
göstermedikleri bilinmektedir. Dolayısıyla da yeterli teorik bilgiye
sahip gençlere bu bilgilerini iş hayatının pratikleriyle buluşturma
fırsatı verilmemektedir. Nitekim, üniversitelerin bünyesinde bir
seyahat acentesi ya da tur operatörlüğü hizmeti yoktur ki öğrenci‐
lerimiz eğitim sürelerince çalışarak bu konuda tecrübe ve deneyim
kazanarak mezun olabilsinler. Verilen her ilanda tecrübeli olma
şartı arayan işletmeler bunu bulamayınca da “yetişmiş eleman bu‐
lamıyoruz” ifadesini kullanmaktadırlar. Oysa her sektör, daha ön‐
ce bir başka yerde çalışmış tecrübeli elemanı aradığını ilanlarına
koyarsa o zaman, mesleki eğitim veren programları bitiren ve al‐
dığı teorik bilgiyi pratikle birleştirecek gençlerimize tecrübe edi‐
nebilecekleri bu kapılar hiçbir zaman açılmayacak demektir. İş‐
letmeler hiç bir süreçte zaman ve maliyet kaybına tahammülleri
olsun istememektedirler. Çünkü yeni işe alınanların işletme içer‐
sindeki oryantasyon süresi işletmesi açısından bir kayıp olarak gö‐
rülmektedir. Halbuki kısa dönemde bir kayıp olarak görülse de
bunlar neticede gelecekte kazanımları büyük olacak olan insana
yapılan yatırımlardır. Ülkemizdeki seyahat acentesi ve tur opera‐
törlerinin dünya ile rekabet edebilmeleri açısından kendilerine,
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konusunda bir yüksek öğrenim bitirmiş elemanlar çalıştırma bi‐
lincinin verilmesi ve yasal düzenlemelerle de bunun teşvik edil‐
mesinin önü açılmalıdır. Aksi durumda ülkemizdeki ne tecrübeli
eleman sıkıntısı nede yeni mezun öğrencilerin kendi alanları ile il‐
gili işe girebilecekleri bir piyasa bulmaları mümkün gözükme‐
mektedir. Seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile ilgili olarak ya‐
sal bir zorunluluğa dayandırılması gereken bir diğer konu da reh‐
berler konusudur. Çünkü bir tur esnasında turistler üzerinde en
etkili olan kişi rehberlerdir. Seyahat acenteleri ve tur operatörle‐
riyle çalışan turist rehberlerinin Türkiye’nin imajının geliştirilme‐
sindeki rolleri çok büyüktür. Zira yapılan bir araştırmada ülkemi‐
ze gelen turistlerin rehberli turları tercih etmelerinin nedenleri a‐
rasında, daha fazla bilgi edinmek (%62), tarihi ve turistik değerleri
tanımak (%58) ve Türk insanını daha yakından tanımak (%40)
(Köroğlu ve Güzel 2007: 701) şeklinde olmuştur.
5. Sektörün en önemli sorunlarından birisi de personel devir hızının
çok yüksek olmasıdır. Çünkü S.A ve T.O.’nin işleri çoğunlukla se‐
zonda yoğunlaştığından eleman sıkıntısı bu aylar için artarken se‐
zon dışında iş yoğunlukları düştüğünden eleman ihtiyacı azal‐
maktadır. Dolayısıyla da işe alınan her yeni elemanın işi öğrenme
maliyeti bir yana bir personelin işinde tecrübe edinemeyecek ka‐
dar çalıştırılamaması sektörün ihtiyacı olan tecrübeli elemanların
yetişmemesine neden olmaktadır. Her yıl sezonda tecrübesiz ele‐
manlar çalıştırılması ücret ya da özlük hakları bakımından işvere‐
nin pazarlıktaki elini güçlendirmektedir. Bunlara stajyer öğrenci‐
ler de ilave edildiğinde personel giderleri en alt seviyeye çekilmiş
olmaktadır. Sezon içersinde yoğun olan işler sezon dışında yavaş‐
layınca tüm yıl tecrübeli bile olsa eleman elde tutulmamaktadır.
Oysa “her faydanın bir maliyeti vardır” gerçeği ile tecrübeli eleman
çalıştırmanın da işletmelere ücret, sigorta ya da diğer haklar açı‐
sından bir maliyeti olacaktır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde turizm son 25 yılda çok büyük bir ivme kazanmıştır. Dolayı‐
sıyla da ülkenin turizmden beklentisi artmıştır. AB uyum yasalarının
ardı ardına çıktığı bu süreç içersinde Türkiye’nin turizm politikaları AB
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üye ülkelerine göre yeniden şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Çıkarılan
uyum yasalarının oluşturulması esnasında zaman zaman sektörü oluş‐
turan üreticilerin ya da mesleki birliklerin görüşüne yeterince başvu‐
rulmadığı tartışılsa da sektörün her iş kolu ile ilgili yasal düzenlemeler
hızla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Her bir iş kolonun düzenleme‐
lere taraf olup görüşlerini yeterince anlatma fırsatı bulamamış olmaları
bir eksiklik olabilir ancak ülkemizde de artık diğer ülkelerde olduğu
gibi iktisadi teşebbüsler serbest piyasa koşullarında çalışmaya alışmak
zorundadırlar.
Aslına bakılırsa dünya küresel bir dağıtım sistemine doğru gitmekte‐
dir. Bir tur operatörü kendi bünyesinde ülkeler arasında ulaşımı sağla‐
yacak hava, deniz, demir ya da karayolu şirketlerini kendi bünyesinde
toplayacağı günler çok uzak değildir. Bu sürecin bir adım öncesi ise tüm
Avrupa’nın bir tek pazara dönüşmesidir. Dolayısıyla da günümüzde
serbest rekabet koşullarının hakim olduğu bu pazarlarda korumacılıkla
ayakta kalmak çok zordur. Artık, değişime ayak uydurabilen ve yöne‐
tim zafiyeti göstermeyen işletmelerin yaşama şansı bulacağı yeni bir
dünya piyasası oluşmaktadır. Dolayısıyla da ülkemizdeki ticari kuru‐
luşlarla ilgili yasaların AB’ndeki yasalarla uyumlu hale getirmesi reka‐
bet edilebilirlik açısından yerli kuruluşlara çok fazla bir ayrıcalık sağ‐
lamayacaktır. Bilakis yerli kuruluşlarımızın Avrupa pazarında tutuna‐
bilmeleri ancak kendi yapabilecekleri ile mümkün olabilecektir. Bu bağ‐
lamda turizmin faaliyet alanlarından birisini oluşturan seyahat sektörü
de kendisinin bu konuda neler yapabileceğini masaya yatırmalıdır.
Çünkü bu hem ülke açısından hem de sektörün geleceği açısından ö‐
nemli bir konudur.
Seyahat acenteleri ve tur operatörleri üyelik sürecinin sonunda ülke‐
mizin karşı karşıya kalacağı şartlara kendilerini hazırlamak zorundadır‐
lar. Unutulmamalıdır ki turizmde tesadüflere bırakılmış sektörel bir
gelişme, öncelikle turizm faaliyetlerinden yaralanmayı bekleyen yerel
halka ardından da bölge ve ülke ekonomisine zarar verecektir (Yağcı
2003: 195).
Dolayıyla da sektörün içersinde yer alanların yapılması gerekenler
konusunda söyleyecekleri çok daha fazla doğrularının olduğu bilin‐
mekle beraber, çalışmamızın sonunda ülkemizde ya da diğer ülkelerde
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faaliyet gösteren Türk seyahat acente ve tur operatörlerinin kısa ve u‐
zun vadede yapabileceklerinin neler olabileceği konusunda önerilerimi‐
zi sunmak istiyoruz. Çünkü sorunların aşılmasında acente ve tur opera‐
törlerinin tek taraflı olarak devletten beklediği değil, devletin ya da ka‐
muoyunun kendilerinden bekledikleri de çok önemlidir. Dolayısıyla da
çözüm önerilerimiz ifade edilirken bizlerin sektörden beklentileri de
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
1. Ülkemizde turizm amacıyla sunulan hizmetlerin, reklâm ve tanı‐
tım etkinliklerin artışı iç pazardaki potansiyel turistlerin bireysel
karar verme alışkanlığını yaygınlaştıracaktır. Ayrıca, AB’ne katı‐
lım sonrası ise oluşan çetin rekabet ortamında başta ulaştırma
şirketleri olmak üzere diğer turizm işletmelerinin yapacağı tanı‐
tım faaliyetleri bu süreci daha da hızlandıracaktır. Bunun bazı
örnekleri şimdiden görülmeye başlamıştır. Örneğin, AB ülkele‐
rinde yaygın olan “son dakika satışları” ülkemizde de uygulan‐
maya başlayınca ülke insanımıza da yurtdışına çıkma isteğinin
artırdığı görülmektedir. Öte yandan ülkemizde konaklama iş‐
letmeleri atıl kapasitesini doldurmak için bu güne kadar ihmal
ettiği yerli turistlere yönelmeye başlamış ve bu yönde yazılı ve
görsel basında tanıtım kuşakları yaygınlaşmaktadır. Aynı şekil‐
de sadece yurt dışı turlara ağırlık veren yerli tur operatörleri de
yaptıkları tanıtıcı faaliyetlerle yönlerini iç pazara çevirmeye baş‐
lamışlardır Benzer uygulamaklar turizmin değer iş kollarında da
yaygınlaşmaktadır. Ancak ülkemizde bu yöndeki bir gelişmenin
sağlıklı olabilmesi için hem işletmelerin hem de tüketicilerin
banka kredisi, seyahat sigortası, ailelere çocuklarıyla seyahat e‐
debilme, kreş hizmeti, Türk gelenek ve aile yaşam biçimlerine
uygun konaklama ve hizmet anlayışı gibi bir takım enstrüman‐
ların da birlikte sunulması gereklidir. Ülkemizde bu yönde etkili
olabilecek birikime sahip turizm işletmeli mevcuttur ve bunlar
günümüzün en önemli iletişim araçlarından bir haline gelen in‐
terneti kullanarak yeni bir pazarın oluşmasında önayak olabilirler.
2. Ülkemiz tur operatörleri ve seyahat acenteleri sektörde uzman‐
laşmaya, güçlü birliktelikler için de birleşmelere ya da yabancı
ortaklarla çalışmaya önem vermelidirler. İşletmeler daha kuru‐
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luş aşamasında hangi alanda faaliyet göstereceklerini açıkça be‐
lirtmeli ve bunun takibini yaptıracak denetim mekanizmasını
kurmalıdırlar. Avrupa’nın büyük tur operatörleri seyahat acen‐
teleri üzerindeki nüfusunu sürekli genişletmekte ve bünyesine
kattığı acenteleri konularında uzmanlaştırmaktadır. Öte yandan,
yatay ve dikey entegrasyonlarla dev boyutlara ulaşan uluslara‐
rası tur kartellerinin çalışma yöntemleri piyasaya egemen olma‐
larını sağlarken diğerleri üzerindeki baskılarını artırmaktadır Bu
durumda rekabet gücü bulamayan yerli tur işletmeleri ya bu
güçlü tur operatörlerinin bünyesine katılacak ya da piyasadan
çekilerek pazarı yabancı rakiplerine bırakacaklardır. Çünkü biz‐
de daha çok bağımsız çalışan acentelerin bu güçlü tur operatör‐
leri karşısında tutunmaları çok zor gözükmektedir. Bu nedenle
de bu sektörün bir an önce oluşturacağı inceleme komiteleri di‐
ğer ülkelerdeki yapılaşmayı inceleyerek ülkemizde de bu yönde
yapılması gereken yasal düzenlemeler hakkında hükümete gö‐
rüş bildirmelidirler. Dolayısıyla da somut olarak belirtilen bu ta‐
lepler yapılmakta olan düzenlemelerin daha sağlıklı olmasının
önünü açacaktır.
3. Tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek profesyonel eleman ye‐
tiştirilmesinde ısrarlı olmalıdırlar. Çünkü bu sektörün, çetin re‐
kabet şartları altında ayakta kalabilmeleri ve potansiyel turist
pazarlarında tutunabilmeleri ancak ikna kabiliyeti yüksek ve
doğru bilgiyi doğru zamanda aktarabilen elemanlarla mümkün
olabilecektir. Ülkeye ne kadar çok deneyimli eleman kazandırır‐
larsa o nispette önemli bir iş yapmış olacaklardır. Çünkü tek pa‐
zar ortamında bu elemanlara yabancı seyahat acenteleri ve tur
operatörlerinin de ihtiyaçları vardır. Yabancı oldukları Türkiye
pazarında bu pazarı iyi bilen elemanlarla çalışmak onlarında i‐
şine gelecektir. Başarılı bu ülke insanlarının bu vesile ile Avrupa
pazarının her yanındaki acente ve tur operatörlerine transfer e‐
dilmeleri ülke adına büyük bir kazanım olacaktır.
4. Ülkemizde ulaşımın %90 neredeyse karayolları ile yapılmakta‐
dır. Bu ise ülkemizin her köşesine toplu ve rahat ulaşımı engel‐
lemektedir. Çünkü uzun otobüs yolculukları seyahate çıkma ter‐
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cihinde caydırıcı rol oynamaktadır. Birde ülkemizin karayolla‐
rında meydana gelen günlük ölümcül trafik kazaları konusunda
dış ülkeler nazarındaki bozuk imajı eklenince seyahat acenteleri
ve tur operatörlerimizi zor piyasa koşullarının beklediğini söy‐
lemek mümkündür. Oysa dün ya da gelişmiş ülkelerde karayol‐
larının ulaşımdaki roller sürekli azalmaktadır. Bu durum enteg‐
rasyon sağlandığında diğer üye ülkeler arasında en geri ko‐
numda olacağımız konulardan birisidir. Hız, güven ve konfor
günümüz seyahatlerinde aranan üç temel unsur olmuştur. İn‐
sanlar yoğun iş zamanlarının dışındaki her türlü boş zamanları‐
nı değerlendirebilecekleri tekliflere açıktırlar. Bunun için de gü‐
nümüz insanları için güvenli bir hızın ehemmiyeti çok daha bü‐
yüktür. Çünkü bunları sunabildiğiniz sürece turizmde yeni pa‐
zarlar oluşturmak mümkündür. Örneğin, Almanya ve İtalya
başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde kısa süreli tatil gele‐
neği yaygınlaşmaktadır. Çalışanların hafta sonu tatillerini en iyi
değerlendirebilecekleri popüler ürünleri sunabilen ve bu konu‐
da ihtisaslaşmış acenteler, zamanı kısıtlı insanlara bu hizmetleri
ancak ulaşım konusunda kendilerine sunulmuş olan ve zaman
kaybını en aza indiren alt yapı sistemleriyle sağlayabilmektedir.
Avrupa ülkeleri arasında saatteki hızı 400 km’ye ulaşmış bir tren
yolu ve ülkenin her noktasına ulaşabileceğiniz hava yoluyla ar‐
tık isteyen her Avrupalı’nın hafta sonunu rahatlıkla değerlendi‐
rebileceği bir tur piyasası oluşmuştur. Görüldüğü üzere rekabet
koşulları bu durumda yine ülkemizin aleyhinedir. Fakat en a‐
zından ülkemizde faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve tur o‐
peratörleri gelecek adına ulaşım sorunun çözümüne yönelik
projelerin destekleyicisi olduğunu göstermelidir. Ülkenin gele‐
cekte ulaşacağı gelişmişlik düzeyi en fazla turizm işletmelerini
ilgilendirmektedir. Hiç değilse bu süreçte bu sektör, ülkemizde‐
ki hızlı tren ağlarının ve otoban yolların ülkenin her köşesine,
Avrupa’nın içlerine ve orta doğu ülkelerine kadar uzanması yö‐
nündeki gayretlere öncülük etmelidirler. Ülkemizde gelişmişlik
adına Cumhuriyet’in 100. yılında Avrupa’dan Anadolu’ya bu‐
harlı lokomotif değil saatteki hızı 500 km’ye ulaşmış trenler yü‐
rütmek marifet olmalıdır. Ulaşım konusunda yapılacak yatırım‐
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lara karşı çıkan değil bizzat teşvik etmek seyahat acenteleri ve
tur operatörlerinin üzerinde duracakları hassas bir konudur.
Çünkü Rusya, Orta Doğu ve Türk‐i Cumhuriyetlerden bir Av‐
rupa Birliği üyesi olacak olan Türkiye’ye ya da diğer Avrupa ül‐
kelerine gitmek isteyen ziyaretçiler, öncelikle öteden gelen kom‐
şuluk ilişkileri münasebetiyle kendilerine daha yakın buldukları
Türk acente ve tur operatörlerini tercih edeceklerdir. Üstelik ül‐
kemiz doğa, tarih ve kültür turizmi yönünden Avrupa ülkeleri‐
ne karşı rekabet üstünlüğüne sahiptir. Avrupa insanın yaş orta‐
lamasının yüksek olmasıyla ortaya çıkan 3. yaş turizmi Türkiye
tarafından değerlendirilecek en iyi bir pazardır. Çok uzak mesa‐
feler bu insanlar için caydırıcı bir sebeptir. Kendilerine en yakın
bir ülke olarak Türk tur operatörleri bu pazarda önder olmanın
yollarını aramalıdırlar. Tüketicilerin alışkanlıklarından kolay
vazgeçme eğilimi göstermedikleri de dikkate alındığında Türk
tur operatörleri Avrupa insanlarının özel ilgi alanlarına yönelik
gezi programlarıyla söz konusu bu pazarlarda kendilerine çok
iyi bir yer edinebilirler. Kaldı ki böyle bir rüyanın gerçekleşmesi
için Avrupa Birliği’ne üye olmayı beklemenin de bir mantığı
yoktur.
5. Unutulmamalıdır ki entegrasyon sağlandığında AB ülkelerinde
faaliyet gösteren tur operatörleri ve seyahat acenteleri serbest
dolaşım hakkını da kullanarak faaliyet alanlarını Türkiye üze‐
rinden bu coğrafya sınırlarına taşımış olacaktır. Bilgi birikimi ve
uzmanlık bakımından Türk acentelerden daha önde olmaları bu
pazarın da onlara kaptırılmasının önünü açabilir. Katılım süreci
sona ermeden seyahat acenteleri ve tur operatörleri hükümetten
bu yöndeki taleplerini yoğunlaştırmalı, kendi aralarında kura‐
cakları birliktelikler ya da konsorsiyumlarla yap‐işlet‐devret ya‐
tırım modelleriyle hükümetin bu yöndeki gayretlerini hızlan‐
dırmalıdırlar. Özellikle ülkemizin doğu ve güney doğusu üze‐
rinden komşu ülkelerle ilgili tren ve hava yolu taşımacılığına a‐
ğırlık veren projeler desteklenmeli, yerli acente ve tur operatör‐
leri bu pazarlara girerek sadık müşteri kitlesi oluşturmalıdırlar.
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6. Seyahat acenteleri yaptıkları tanıtım ve pazarlama faaliyetlerin‐
de ülke içersindeki rakiplerini yok edici bir tutumun ancak ya‐
bancı acentelerin işine yarayacağını bilmelidir. Acenteler satışını
yaptıkları konaklama tesislerinin yatak fiyatlarında uyguladıkla‐
rı dampingler nedeniyle yabancı turistler çok kaliteli konaklama
işletmelerinde kendi insanımızdan çok daha ucuza kalabilmek‐
tedirler. Bu durum ise aynı tesis için daha fazla ücret ödemek
zorunda olan yerli turistlerin haklı serzenişlerine sebep olmak‐
tadır. Dolayısıyla da acenteler pazarlama faaliyetlerinde ülke ve
kendi insanlarımızın da menfaatleri dikkate alan bir pazarlama
politikası benimsemelidirler.
7. Ülkemizin en çok üyeyi bünyesinde bulunduran örgütlenmeler‐
den biri olan TURSAB, ülke menfaatine yönelik işlerde kamuo‐
yunda adını çok daha sık duyuracak faaliyetlerde bulunmalıdır.
Zira yapabileceği bir şeyler olduğunu Mavi Bayrak, Bergama ya
da Fırtına Vadisi gibi örnekleriyle zaman zaman göstermiştir. Bu
örgütün görevi sadece üyelerin güncel sorunlarını çeşitli plat‐
formlarda gündeme getirmek ya da hükümete şikayetlerde bu‐
lunmak olmamalıdır. Karanlıktan şikayet etme yerine kalkıp bir
mum yakmak her zaman daha itidalli bir yoldur. TURSAB gibi
büyük bir örgütlenme Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir sivil
toplum örgütü gibi çalışabilir. Ülkede turistik merkezlerin ko‐
runması, bilet fiyatlarının tespiti, çevresel faaliyetler ve ülkenin
ağaçlandırılması gibi pek çok alanda adından söz ettirebilecek
bir konuma sahiptir. Küçük sermayeli acente ve tur operatörleri
tek başlarına bir proje yapamayabilirler. Fakat binlercesinin bir
araya gelerek üstesinden gelemeyecekleri bir proje olamaz. Ör‐
neğin, TURSAB devlet desteği de kullanarak ya da Avrupa’daki
bu yöndeki fonları ve kredileri takip ederek, (ki Avrupa Birliği
mali yardımlarını temin eden Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
(ERDF) en büyük desteği alt yapı ve turizme vermektedir) ül‐
kemizde önemli güzergahlarda havaalanı, hızlı tren demiryolu,
kayak merkezi ve konaklama tesisleri, aqua parklar yaptırabilir.
Oluşturulan bu merkezlere de yine kendi üye acenteler aracılı‐
ğıyla ülke insanımızın bütçesine uygun turlar düzenletebilir.
Kendisi turist olmayan milletlerin turizmde uzun vadede başarı‐
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lı olması çok zordur. Dünyanın en çok turist çeken ülkeleri aynı
zamanda yine dünyan en çok turist gönderen ülkeleridir. Dola‐
yısıyla da bir şekilde ülke insanımızın iç turizme alıştırılması ge‐
rekmektedir. Seyahate alışkanlık kazandırılması yönünde bu
güne kadar en fazla kamu kamplarının etkisi olduğu kanaatin‐
deyiz. Ancak artık bu iş devletin küçülme politikası çerçevesin‐
de yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Onun yerini bir şekilde
sivil toplum örgütleri doldurmak durumundadır. Yoksa tama‐
men ticari karlılığı esas alan işletmelerin uygulayacağı sezon dışı
indirimlerle ülkemizde sosyal turizmin gelişmesi hayaldir. Ülke
insanımız henüz şehirler arası yolcu taşıyan otobüs firması ile
seyahat acentesi arasındaki farkı dahi yeterince bilememiş olma‐
sı sayıları binleri ifade eden acentelerin bir eksiği olsa gerektir.
Seyahat acentelerinin ülkemizde belirli merkezlerde yoğunlaş‐
mış olması ülke içersinde kendilerini ifade edememelerine sebep
olmaktadır. Oysa bunlar ülkenin her köşesinde turizmi teşvik
edici faaliyetlerde bulunmalı, tüm kamu kurum ve eğitim ku‐
rumlarına cazip ülke içi gezi programları teklif etmelidirler. Her
tur için çok fazla bir kar beklentisi içersine girilmemeli ve mali‐
yetine bile olsa ülke insanına seyahat alışkanlığı kazandırma
adına bunun bir kazanç olacağını görülmelidir. Avrupa’da ol‐
duğu gibi daha ilköğretim çağından itibaren gezip‐görme alış‐
kanlığı kazandırılmalı ve ulus olarak iç turizme ivme kazandı‐
rılmalıdır.
8. Üniversitelerimiz genellikle şehir merkezlerinden uzak yerlerde
kurulmuş olmaları 10 binlerce öğrencinin aynı gün içersinde kü‐
çük servis araçlarıyla uygun olmayan şartlarda taşınmaya çalı‐
şılması 21. y.y. Türkiye’sine yakışan görüntüler değildir. Bunun‐
la birlikte yaşanan trafik kazaları, yaşanan ihale ve rant kavgala‐
rı ve yüzlerce aracın çevreye verdiği ses ve egzoz gazı kirliliği
ülkemizde üzerinde durulması gereken başlı başına bir sorun‐
dur. Bu sorunun çözümü adına TURSAB, şehir ile üniversite a‐
rasında ulaşımı sağlayacak raylı sistem proje teklifleri geliştire‐
bilir, üniversitelere ve valiliklere sunabilir. Unutulmamalıdır ki
yap‐işlet devret modelleri ile bitirilen projeler ülkenin geleceğine
yapılan birer yatırımdır.
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9. Seyahat acenteleri ve tur operatörleri tecrübeli eleman ısrarla‐
rından vazgeçerek üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerini ter‐
cih etmelidirler. Sektörün ileride ihtiyaç duyacağı çok sayıdaki
deneyimli elemanların yetişmesine önayak olmalı ve onların tec‐
rübesizlik süreçlerindeki maliyetlerine katlanmalıdırlar. Aksi
durumda ihtiyaç duydukları yetişmiş elemanları bulmak için
yüksek bedeller ödemek zorunda kalabileceklerdir. Örneğin, re‐
kabet konusunda eksik olan yönlerinden birini yabancı eleman
çalıştırarak telafi etme yolunu tercih etme yoluna gidebilecek‐
lerdir. Dolayısıyla da acente ve tur operatörleri şimdiden, konu‐
sunda eğitim almış mezunları çalıştırarak bunun maliyetine kat‐
lanmayı göze almamaları durumunda yarın piyasayı Avrupalı
yetişmiş elemanlara terk etmek zorunda kalacaklardır. Bu endi‐
şenin giderilmesi için hükümetle görüş alış verişinde bulunul‐
malıdır. Örneğin acente ve tur operatörlerinin üniversitelerin bu
alanlarından mezun gençleri çalıştırmaları halinde bunların be‐
lirli bir dönem sigortalarının devlet tarafından ödenmesinin bir
teşvik olarak görülebileceğini TURSAB aracılığıyla gündeme ta‐
şıyabilirler.
10. Üyeler kendi aralarında kuracakları bir komisyon içersinde ge‐
rek Avrupa ilişkilerinde gerekse turizmin diğer sektörleri ara‐
sında koordinasyonu sağlayacak bir uzman eleman istihdam
edebilirler. Bu uzmanlar ülkemizdeki acente ve tur operatörleri‐
nin düşüncelerini AB ülkelerine yazılı ve görsel basın aracılığıy‐
la ulaştırabilir ya da oradan buraya çağrılan profesyonellerle
yerli acente yöneticilerini buluşturacak organizasyonlar düzen‐
leyebilir ve bu tür giderler devletin tanıtım fonundan karşılana‐
bilir.
11. Ülkemizde faaliyette bulunan tüm seyahat acenteleri ve tur ope‐
ratörleri ülkedeki önemlerinin farkında olarak, süreç içersinde ya‐
pabileceklerini bir plan dahilinde sıralamalı ve bunları yerine getir‐
mek için de süreç sonuna kadarda ellerinden gelen gayreti gös‐
termelidirler. Unutmamalıdırlar ki bu yönde devlet‐acente işbir‐
liği ile atılacak her adım hem ülke turizminin hem de turizmin
bu aktif işkolunun geleceklerine yapılan bir yatırım olacaktır.

464

Türkiye’deki Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlerinin AB Üye Ülkelerindeki..

12. Ülkemizin üç tarafı denizle çevrili olmasına rağmen turistik a‐
maçla düzenlenen deniz gezilerinde Mavi Yolculuk’un dışında
bu alanın çok değerlendirilmediği görülmektedir. Son yıllarda
Avrupa’da canlanmaya başladığı görülen gemi ile seyahat, bü‐
yük tur operatörlerinin bu alana kaymasına rağmen beklenen
rekabet düzeyini yakalayamadığı görülmektedir (Yalçın 2002: 6).
Bu yönde gelişen talebe duyarlı olmak adına yerli tur operatörü
ve seyahat acenteleri Avrupa’dan ülkemize gelen turist grupla‐
rını deniz yolu ile ülkemize ulaştıracak alternatifleri gerekirse
Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarıyla beraber ortaya koymalı‐
dırlar. İç turizme yönelik olarak deniz gezisi programlarına karşı
insanlarımızın ilgisini çekecek tanıtımlar acenteler aracılığıyla
yoğunlaştırılmalıdır. Fakat acentelerin bu konuda etkin olabil‐
meleri ülke vatandaşlarının, seyahat acentesi aracılığıyla tur sa‐
tın alma alışkanlığı kazanmalarına ve ülkenin farklı bölgelerinde
yapılacak her türlü bilimsel ve sosyal içerikli organizasyonların
yürütülmesinde uzman acenteye müracaat etme fikrinin gelişti‐
rilmesine bağlıdır. Bunun için de, hazırlanacak web sayfaları ile
doğrudan tüketiciye ulaşan etkileyici tanıtımlara ağırlık verile‐
rek Türk tüketicilerinin online talep alışkanlığı kazanmalarının
önü açılmalıdır.
13. Dün ya da, diğer endüstri dallarında yaygınlaşan sanal ürün sa‐
tış mağazaları gibi tatil konusunda da sanal seyahat acenteleri‐
nin yaygınlaştığı görülmektedir. Belirli bir fiziksel mekanı olma‐
yan bu acenteler internet üzerinden yaptıkları pazarlama ile en
kısa süre içersinde tüketicilerle ürünü buluşturabilmektedirler.
Bu yöndeki gelişmeler diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de
turizme olan talebi artıracaktır. Bu nedenle yerli acente ve tur
operatörlerimiz dün ya daki bu gelişmelere göre kendilerini ha‐
zırlamalıdırlar. Çünkü online üzerinden dünyanın her yanında‐
ki turist pazarına daha kolay ve daha ucuz bir yolla ulaşmak
mümkündür. Bilinen ve güvenilen olmak online üzerinde
portalı en fazla ziyaret edilen olmayı gerektirmektedir. Bu ne‐
denle online üzerinde uluslararası tanınan Türk acente ve tur
operatörlerinin çokluğu bu sektörle ilgili çıkarılacak uyum yasa‐
larının önceliğini de hızlandıracaktır.
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Uzay Turizmi 1
Space Tourism

Hilmi Rafet YÜNCÜ 2
ÖZ
İnsanlık için uzaya yolculuk uzun süre bir hayal olmuştur. Bu hayal, Amerikalı yatırımcı Tito’nun, Rus
Uzay İstasyonuna, yörüngeye yapılacak bir yolculuk için 20 milyon $ ödemesiyle gerçek bir olay haline
gelmiştir. Uzay turizmi, uzay seyahatlerine profesyonellerin dışındaki kişileri katılabilmesidir. Uzaya seyahatle ilgili bugüne kadar yapılan araştırmalar genel olarak askeri amaçlar taşımaktaydı. Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte hükümetler uzay çalışmalarının sadece askeri değil, aynı zamanda insanlığın kültürel ekonomik gelişimine katkı sağlaması amacıyla geliştirmişlerdir. Uzay turizmi, günümüzde
yerçekiminin sıfır olduğu uçuşlarla birlikte, 100 km yüksekliğe çıkılan yörünge altı uçuşlar şeklinde gerçekleştirilirken, teknolojik gelişmeler ve yatırımlarla birlikte yarım asır sonra, yörüngeye uçuşları ve yörünge ve ayda yapılan konaklama tesisleri ve yaşam alanlarına seyahatleri kapsayacaktır. Uzay Ajanslarının ve araştırmacıların uzay turizminin potansiyel talebini belirlemeye yönelik bir çok çalışma yapmışlardır. Japonya, Almanya ve Kuzey Amerika kıtası ülkeleri arasında yapılan çalışmada, uzay turizmine yönelik yoğun bir talep olacağını göstermiştir. Bu çalışmada uzay turizmi kavramı ve uzay turizminin gelecek yüzyıldaki gelişimi ele alınacaktır. Bunun yanında farklı ülkelerde uzay turizminin potansiyel talebini belirlemeye yönelik yapılmış çalışmalar incelenerek ülkeler arasındaki karşılaştırma yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler: Uzay, Uzay Turizmi, Alternatif Turizm, Turizm Talebi
ABSTRACT
Space tourism was a dream for mankind for a long time, this dream became a real
phenomenon when American Investor Tito paid 20 million $ to Russian Space
Agency for a journey to orbit. Space tourism is explained as the participation of nonprofessional people to the space flight with amount of fee. As yet Space studies
have been made with military purposes. After the end of cold war space studies
have been made for a contribution to community’s culture and economical development. Today space tourism is captured free gravity flights and sub-orbital flight (altitude-100km). With technologic developments and big investments, space tourism
will be captured trips to hotel in lunar system and orbit after fifty years. A variety of
studies were made to determine to demand of space tourism by space agencies and
researchers. The results of these studies show that there will be an intensive demand for space tourism in Japan, Germany and North America countries. In this
study, the notion of space tourism and development of space tourism in next century
are analyzed. Furthermore the studies of determination of demand for space tourism
in various countries are compared with each others.
Key words; space, space tourism, alternative tourism, tourism demand
1 Bu çalışma saygıdeğer danışmanım Prof. Dr. Fermani Maviş’in başladığı vefatı nedeniyle tamam‐
lanamayan çalışmasının son halidir.
2 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Yunus Emre Kampu‐
su, 26470 Eskişehir
E‐posta: hryuncu@anadolu.edu.tr
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GİRİŞ
Uzay yolculuklarına ait çalışmaların 20. yüzyılın ortalarına denk gelme‐
sine rağmen halkın uzay seyahatlerine yönelik beklentilerinin artması
21. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Bunun en önemli nedeni, dünya‐
da geçen yüzyıl boyunca devam eden soğuk savaştır. Soğuk savaş ne‐
deniyle, ülkeler, ticari uzay yolcukları yerine enerji ve kaynaklarını ülke
menfaatlerinin korumasına yönelik harcamışlardır. Ticari uzay yolcu‐
luklarına yönelik yatırımlar 1960’lardan bu yana devam etseydi günü‐
müzde uzay yolculuğu yapılıyor ve belki de insanlar tatillerinin bir
kısmını ay yüzeyinde kurulmuş otellerde geçiriyor olabilirdi.
Wright kardeşlerin, 1903 yılında geliştirdikleri motorlu uçaktan 66 yıl
sonra insanoğlu aya ayak basmış ve Boeing ve Concorde uçakları ilk
uçuşlarını gerçekleştirmiştir. Üretilen uçakların en önemli etkisi seyahat ve
turizm endüstrilerinde görülmüştür. Wright kardeşlerden bir asır sonra
insanlık uzay turizmi ve uzaya seyahatten bahsetmeye başlamışlardır
(Crouch 2001: 215).
Bazı astronotların deneyimlerinden yola çıkılarak, uzaya seyahatin
muazzam deneyimlerdir. Dünyayı dışından gözlemlemek, muhteşem
manzaralarla karşılaşmak ve yerçekimsiz alanlarda dolaşmak bu dene‐
yimin en büyük çekicilikleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle çok
sayıda insan hem ekonomik anlamda hem de güvenlik anlamında uy‐
gun koşullar sağlandığında bu deneyimi yaşamak istemektedirler
(Ashford 1995: 567).
Uzay turizmi, eğlence ve spor, araştırmalara katılmak, rekreasyon,
uzay otellerinde konaklama amacıyla belirli bir ücret karşılığında at‐
mosfer ötesi veya yörüngeye yapılan seyahatlere katılmayı kapsamak‐
tadır (Barrett, spacefuture.com 2008).
Uzay Turizmi, Ehricke ve Hilton’un uzaya eğlenmekten başka hiç bir
nedenle çıkılmayacağına ilişkin fikirlerini yayınlamaları ile 60’lı yıllarda
bir hayal haline gelmiştir. Bu fikri desteklercesine, uzaya yolculuk, mil‐
yonlarca insanın yaşam boyu hayallerini süslemesine rağmen uzay
ajansları tarafından bu fırsatı oluşturacak hiçbir imkan sağlamamıştır.
60’ların sonunda Stanley Kubrick ve Sir Arthur Clarke, “2001; Bir Uzay
Destanı” filminde, yolcuların ve mürettebatın sıfır yer çekimi ortamında
modern bir gemi ile dünyanın ekseninde seyahati anlatmışlardır. Bu
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filmde kullanılan uzay aracı, mevcut uçan araçlardan biraz farklılık
göstermekteydi, filmde NASA yerine Pan Am şirketi uçuş şirketi olarak
tanımlanmıştı ve Pan Am bu filmden sonra, uzaya giden ilk yolcu ol‐
mak için 93.000 rezervasyon almıştı (Crouch 2001).
Ticari boyutta uzay turizmi, Kaliforniyalı yatırımcı Dennis Tito tara‐
fında Rus oketiyle birlikte ilk uzay bileti olarak 20 milyon dolar ödeme‐
siyle başlamıştır.
Uzay turizmi birçok nedenden dolayı büyük bir çekiciliğe sahiptir.
Uzay turizmi, birkaç talihlinin şans bulduğu, sonsuz bir ağırsızlık orta‐
mı ve yörüngeden sonsuz manzara ve narin gezegenimize ve evrendeki
yerine geniş bir perspektifle bakabilme imkanı sağlayan deneyimdir
(Simberg, 2000: 1). Uzay turizmi geleceğe yönelik bir macera ürünüdür.
İnsanların uzaya ilgisi ve merakı sayesinde son on yıldır uzay turizmi
önemli bir iş alanı haline gelmiştir (Eccles 1995: 22).
Uzay turizmi, genel halktan kişilerin, dünya yörüngesi içinde boş za‐
man, eğitim ve eğlence amacıyla oluşturulan uzay istasyonu veya uzay
otellerine belirli bir bedel karşılığında ziyareti şeklinde tanımlanmakta‐
dır (Ashford 1995: 567).
Uzay turizmi kavramı halkın uzaya gidiş ve dönüş için bilet alması
için kullanılmaktadır. Birçok insan için bu fikir, geleceğe yönelik ve ça‐
ğın ötesinde algılanmaktadır. Bunun yanında geçmiş yıllardan bu yana
konuyla ilgili çok sayıda profesyonel girişim bulunmaktadır ve bu sa‐
yede ticari uzay turizmi günümüz iş dünyası için gerçekçi bir hedef
haline gelmiştir. Uzay turizmini hayal olarak görenlerin yanında ger‐
çekçi bir fikir olarak savunan kişilerde bulunmaktadır. Bu kişilerin görüş‐
lerine göre (Koelle 2002: 8‐9);
•

Uzay turizmi, insanlığa gezegen dışına çıkma fırsatı veren ve
yeni yaşam alanları keşfedilmesine katkı sağlayacak ilk adımdır.
İnsanlar ilk uzay turisti olmak için ve uzay seyahatine katılma
potansiyelleri için heyecan duymaktadırlar.

•

Uzay turizmi, uzay kolonisi oluşturmak için önemli bir aşama‐
dır. Ortak görüş, bu aşamanın insanların uzayda yaşamaları ve
çalışmaları için önemli bir adım oluşturduğudur. Güneş sistemi
uyduları, ticari yörünge faaliyetleri ve bunun gibi çok sayıda et‐
kinlikler uzayın ticari açıdan kullanılmasını sağlayacaktır.
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•

İnsanlığın uzaya açılma çabasında, uzay turistleri, gelecekte tek‐
noloji yatırımlarının gelişmesinde öncülük yapacaklardır.

•

Bu zengin insanların yeni bölgeler için yüksek düzeyde harcama
yaptıkları tarihi bir gerçektir. Kaynak kullanımı açısından bakıl‐
dığında, uzay turizmi sayesinde uzayın daha karlı bir şekilde
kullanımı sağlanacaktır.

•

Uzay turizminin gelişimindeki güçlü bir düşünce ise, uzay se‐
yahatleri ile ilgili güçlü bir pazarın bulunmasıdır. Bir çok insan,
Tito’nun 2001 yılında yapmış olduğu yolculuğun benzeri için,
yüksek bir maliyete katlanmaya razı olmuşlardır.

UZAY TURİZMİNİN FAYDALARI
Ekonomik fayda; dünya ekonomik durgunlukla mücadele ederken, küre‐
sel işsizlik ülkeleri tehdit etmektedir. Bu nedenle ülkeler, yeni çözümler
peşinde koşmaktadırlar. Daralan ekonomiler ve iş alanlarının küçülmesi
küresel ekonomiyi etkilemektedir. Ekonomilerdeki daralma, işletmeleri
daha az personelle daha çok iş yapmaya yöneltmiştir. Diğer bir ifadeyle,
kıt kaynakları daha etkin ve daha verimli kullanmaya başlamıştır.
Uzay, insanoğlu için bilinmezlikle beraber çok büyük imkanları da
bünyesinde barındırmaktadır. Uzay turizmi insanlığın yaşadığı dar
boğazı atlatmada en önemli araç olarak ortaya çıkmaktadır. Uzaya yapı‐
lacak yatırımlar sayesinde uzay turizmi gerek sosyal yönden gerekse
ekonomik yönden dünyaya büyük katkı sağlama potansiyeline sahiptir
(Crough 2001: 214).
Politik fayda; uzayda turizm insanlığa yeni iş imkanları sağladığı için
anlaşmazlıklar sonucunda ortaya çıkacak kavga ve tartışmaları engelle‐
yecektir. Bunun yanında insanlığı bekleyen “kaynak savaşları”(su, pet‐
rol vb.) uzaya gidilmesi ve uzayda yaşam sonucunda, yeni kaynakların
elde edilmesi ile insanlık açısından yeni açılımlar sağlayacaktır. Ayrıca
uzay çalışmalarına ağırlık verilmesi ve uzaya yolculuk düşüncesi askeri
harcamaların uzay çalışmalarına yönelmesini sağlayarak hükümetlerin
daha çok sivilleşmesini de beraberinde getirecektir (Crough 2001: 216).
Kültürel fayda; uzay yolculukları sayesinde mühendislik ve fizik alan‐
larına ilginin artması toplumların kültürel anlamda bu yönde gelişmele‐
rini sağlayacaktır. Tarihçilerin ifadelerine göre; Avrupa’da yaşanan Rö‐
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nesans gibi, toplumların yaşamlarında dönüm noktası olmuş olaylar
toplumların ilerlemesine ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Uzaya
yolculuk ta böyle dönüm noktalarından birini oluşturmakta ve uzay
çalışmalarına yapılan yatırımlar toplumların kültürel gelişmişliklerine
katkı sağlayacaktır (Crough 2001: 216).
Şekil 1’de görüldüğü gibi uzay turizmi deneyimi beş seviyeden oluş‐
maktadır. Şeklin en altında yer alan aşama bilgisayar simülasyonları ve
sanal dünyalardır. Bu aşama hem maliyeti en düşük hem de katılımcı
sayısı en fazla olan aşamadır. İkinci sırada gerçeğe yakın simülasyon
araçları yer almaktadır. Bu araçlar sayesinde yer çekimsiz ortamların ve
uzayın birebir koşulları sağlanabilmektedir. Sıralamanın üçüncü aşa‐
ması, sıfır yerçekimi ortamlarında uçuşlar yer almaktadır. Sıfır yerçe‐
kimi ortamları yaratılmış uçuş araçları ile yerçekiminin olmadığı ortam‐
lar yaratılmaktadır. Uzaydan dünyanın görülmesini sağlayan yörünge
altı uçuşlar dünyadan 100 km. uzaklığa gidilen uçuşlardır. Dünya dışı
deneyimin en son seviyesi gerçek uzay deneyimidir. Bu aşamada yö‐
rüngeye yapılan uçuşlar ve yörüngede günlerin geçirilmesini içermek‐
tedir. Şekilde de görüldüğü gibi üst seviyelere çıkıldıkça maliyet art‐
makta ve katılımcı sayısı azalmaktadır.
UZAY TURİZMİNDE GELECEK YAPILANMASI
Yirmin yüzyıl boyunca merak edilen ve hayal edilen uzay seyahati yir‐
mi birinci yüzyılın başlarında gerçek olmaya başlamıştır. Uzay teknolo‐
jisinin geliştiği 60’lardan günümüze ticari amaçlı uzay yolculuklarına
verilen önemin az olması uzay turizminin gelişmesinin yavaş olmasına
neden olmuştur. Uzay turizmi geleceğin en önemli pazarlarından biri
olarak kabul edilmesine rağmen, NASA’nın ve Uzay Ulaşım Birliği’nin
yapmış olduğu uzay turizmi çalışmalarına kadar uzay ile ilgili karar ve
politikalar içinde yer almamıştır (Ashford 1995: 567). Uzay turizmi için
gelecek yüz yılda planlanan gelişmeler şu şekilde ortaya çıkmaktadır;
•

2000‐2010 yılları arasında sıfır yer çekimi uçuşlar; uzay turiz‐
mine ilgiyi artırmak için uçaklarla bir dakika boyunca sıfır
yerçekimi ortamında uzay deneyimi sağlayan uçuşları
kapsamaktadır.
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•

2010‐2015 yılları arasında yörünge altı uçuşlar; dünyadan 100
km. yükseklikte 20 dakika boyunca seyahati kapsamaktadır.

•

2015‐2020 yılları arasında yörünge uçuşları; dünyadan 150
km. yükseklikte ve üç saat boyunca sürecek bir deneyimdir.

•

2020‐2030 yıllarında yörünge uçuşları; yüksek kapasiteli ta‐
şıma araçları ile dünyadan 450 km. yükseklikte ve 1‐2 gün
sürecek deneyimdir.

•

2030‐2040 yılları arasında Ay yörüngesi uçuşları; 10‐14 gün
sürecek ay yörüngesine yönelik yapılan bir uçuş deneyi‐
midir.

•

2040‐2050 yılları arasında Ay Yörüngesi uçuşlar; bir gün sü‐
ren yolculuk sonucunda ay yörüngesinde ve yüzeyinde iki
hafta süreyle konaklama deneyimini içerir.

•

2050 ve sonrası ziyaret; bu tarihten sonra Ay yüzeyinde ku‐
rulacak oteller sayesinde bir ay süreyle konaklama imkanı
bulunacaktır.

Maliyet/Güç Düzeyi

Gerçek Uzay

Yörünge
altı Uçuşlar
Yer Çekimsiz
Uçuşlar
Gerçeğe Yakın Simülasyon Araçları

Bilgisayar Simülasyonları/Sanal Dünyalar

Katılımcı Sayısı
Şekil.1. Uzay Deneyimlerinin Seviyeleri
Kaynak: Pizam (2008: 489)
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2050 yılına kadar uzay turizmi çalışmalarında oluşacak gelişmeler ışı‐
ğında uzay turizmi için yapılması planlanan çalışmalar Tablo 1’de ve‐
rilmektedir. Tablo 1’de verilen veriler, uzay turizmin ticari boyuta gele‐
bilmesi amacıyla yapılacak yatırım ve programları içermektedir. Buna
göre 2001 yılında TİTO’nun 20 milyon $ ödeyerek yapmış olduğu uzay
seyahati 2020 yılından sonra oturmuş bir pazara sahip olacaktır. Bunun
yanında Ay yörüngesi ve Ay yüzeyinde konaklama 2050 yılı için öngö‐
rülen bir program olarak ortaya çıkmaktadır.
Tablo.1. Uzay Turizminin Gelişim Aşamaları

α Araç gelişimi
β Pazar gelişimi
χ Oturmuş pazar yapısı
Yıllar
Program
Sıfır Yerçekimi Uçuşlar

2001-2005

2006-2010

2011-2020

2021-2030

αααβ

αβββ

χχχχ

χχχ

αααα

ββχχ

χχχ

χχ

α

αχχχ

χχχχ

χχ

αααχ

χχχχ

χχχχ

ααββ

χχχχ

αα

ββχχ

Yörünge Altı Uçuşlar
Yörünge Uçuşları (Saat)
Yörünge Uçuşları
Ay Yörüngesi Uçuşları
Ay Yörüngesinde Uzun Kalışlar

TİTO*

Ayın Ziyareti ve Konaklama

2031-2050
χχ

ααββ

Kaynak: Hermann (2002 :10-11)

UZAY TURİZMİ TALEBİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK
ÇALIŞMALAR
NASA’nın Talep Belirleme Çalışması; NASA 1996 yılında ABD’de 1500
kişi üzerinde yapmış olduğu çalışmada, ankete katılanların %34’ünün
gelecekte bir uzay aracı ile uzayda iki haftalık tatille ilgilenebileceklerini
ifade etmişlerdir. Kişilerin %42’si ise eğlence ve konaklama imkanları
sağlayan, bir uzay gemisi ile uzay seyahati ile ilgilendiklerini ifade et‐
mişlerdir. “Uzay seyahatine ne kadar ödemeyi istersiniz?” sorusuna ise
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%7,5’lik bir bölüm 100.000$ ve üzeri şeklinde cevap vermişlerdir
(Crough 2001: 216).
Japonya Çalışması; Collins, Stockmans ve Maita’nın (1995), 3030 kişi
üzerinde yaptıkları çalışmalarında 60 yaşından büyük kişilerin %45’i ve
60 yaşından genç kişilerin %80’i uzay turizmine katılmayı arzuladıkla‐
rını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan kişilerin % 20’si ise bir yıllık
kazançlarını uzay turizmine katılım için harcayabileceklerini belirtmiş‐
lerdir. Bunun yanında Collins’in (1996) yaptığı diğer bir çalışmada, po‐
tansiyel olarak bir milyon Japon’un uzayda bir tatil için 40,000$‐80,000$
arasında harcama yapabilecekleri belirlenmiştir (Ashford, 1995: 570).
Kuzey Amerika Çalışmaları; Japonya’da uygulanan çalışmanın aynısı
Kuzey Amerika’da yaşan insanlara da Collins, Stockmans, and Maita
tarafından uygulanmıştır. Araştırma sonucunda halkın % 61’i uzay tu‐
rizmi ile ilgilenebileceklerini ifade ederken, Halkın% 10’u bir yıllık ka‐
zançlarını uzay turizmi için harcayabileceklerini ifade etmişlerdir.
Kelly’nin yaptığı çalışmada ise ABD’de bilet fiyatlarının 400,000$ olması
durumunda yıllık olarak 10,000 kişinin uzay turizmine katılabileceğini
ortaya çıkarmıştır (Gaubatz, 2002: 448).
Almanya Çalışması; Abitzsch (1996), Collins’in uyguladığı çalışmanın
aynısını, Almanya’da uzay turizmine yönelik talebi belirlemek amacıyla
yapmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre Almanların %43’ü uzay turizmi
ile ilgilenebileceklerini ifade etmişlerdir (Crough 2001: 216).
Uzay turizmine yönelik talebi belirlemek amacıyla yapılan tüm çalış‐
malar birbirini takip eden ve benzerlikleri olan çalışmalardır. Bu neden‐
le araştırmaların yapıldığı ülkelerin karşılaştırılması, bu ülkeler arasın‐
daki farkların ortaya çıkartılması açısından önemli bir araç olacaktır.
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Şekil.2. Uzay Turizmine Katılım İstekler ve Yaş
Kaynak: Abitzsch (1996: 3)

Uzay turizmi ile ilgili yapılan çalışmalarda dört ülkenin karşılaştırma‐
ları aşağıdaki şekillerde verilmiştir. Şekil 2’ye göre yaş gruplarına göre
uzay turizmine olumlu görüş bildirmiş kişilerin oranları verilmektedir.
Buna göre toplamda uzay turizmine katılıma en çok olumlu bakan ülke
Japonya’dır. Japon halkının % 70’i uzay turizmine katılmayı tercih ettik‐
lerini belirtirken ABD ve Kanada halkının % 61’i uzay turizmine katıl‐
mada istekli olduklarını belirtmişlerdir. Almanların % 43’ü uzay turiz‐
mine katılabileceklerini ifade ederek, Almanya uzay turizmine katılım‐
da en az orana ulaşan ülke olmuştur.

Şekil.3. Uzay Turizmine Katılım Amaçları
Kaynak: Abitzsch (1996: 3)
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Şekil 3’te dört ülkede yapılan araştırmalar sonucunda, uzay turizmine
katılım amaçları arasında en fazla oran dünyayı seyretmek olarak orta‐
ya çıkmaktadır. Araştırmalarda, uzay turizmine katılım için ortaya çı‐
kan diğer amaçlar ise sırasıyla uzay yürüyüşü, astronomik gözlem, sıfır
yer çekimi deneyimi, sıfır yer çekimi sporları ağırlık kazanmaktadır. Bu
noktada şekil incelendiğinde Japon halkının uzay sporlarına diğer halk‐
lardan daha fazla ilgi gösterdiği görülmektedir.

Şekil.4. Uzay’da Kalış Süreleri
Kaynak: Abitzsch (1996: 4)

Şekil 4’te Uzaya yapılacak seyahatlerin ne kadar süreyle yapılması ge‐
rektiğine ilişkin soruya verilen cevaplarda, Japonların, 1 hafta, Alman‐
ların, 2‐3 gün, ABD ve Kanadalıların ise 1 haftadan fazla bir süreyi ter‐
cih ettikleri ortaya çıkmaktadır.
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Şekil.5. Uzay Turizmi İçin Ödenmeye Razı Olunan Para
Kaynak: Abitzsch (1996: 5)

Şekil 5’te ise uzaya yapılacak seyahatler için ödenecek paralarla ilgili
soruda kişilere kaç aylık maaşlarını bu seyahat için harcayabilecekleri
sorulmuştur. Ülkelere göre bu soruya cevap veren kişiler genel olarak
bir ve üç aylık kazançları üzerinde yoğunlaşırken Japonların bu konuda
diğer ülke vatandaşlarından farklılık gösterdiği şekle bakıldığında anla‐
şılmaktadır. Buna göre Japonlar arasında, bir yıllık, üç yıllık ve hatta beş
yıllık maaşlarını vermeye bile istekli olanlar görülmektedir.
SONUÇ
Uzay turizmi kimi insan için bir hayal kimi insan için gerçekçi bir he‐
deftir. İlk uzay turisti Tito 2001 yılında 20 milyon $ dolarlık bir bilet ile
yörüngeye çıktığı zaman, uzaya seyahatin gerçekleştirilebileceğine ina‐
nanların sayısı artmıştır. Uzay turizmi alternatif turizm çeşitlerinin ara‐
sında yer almasına rağmen mevcut teknoloji ve imkanlar doğrultusun‐
da daha çok zengin insanların katılacağı bir turizm çeşidi iken bundan
yaklaşık elli yıl sonra, insanların karşılayacağı bir miktar karşılığında
yapılabilecek bir etkinlik haline gelecektir. Uzay turizmine yönelik ya‐
pılmış talep çalışmaları, ticari uzay seyahatlerine yönelik yatırımların
artmasını sağlamıştır. Özellikle Japonya ve Kuzey Amerika’da yapılan
çalışmalarla insanların uzay turizmine katılmaya ne kadar istekli olduk‐
ları ortaya çıkmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda, önceki çalışmaların
benzeri çalışmalar özellikle Türkiye’ye gibi gelişmekte olan ülkeler için
yapılabilir ve uzay turizmi talebi belirlenmeye çalışılabilir.
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Bilimsel Araştırmaların “Nitel” Olup Olamayacağı
Üzerine “Akıl Yürütme” 1

Adnan ERKUŞ 2

GİRİŞ
Genel açıklamalar
a) Bilimsel çalışma bilgi üretmeye yöneliktir. Bunu da öngörülen hipotezle‐
ri, Galileo’dan itibaren gözlem ve deney yoluyla test ederek yapar. Bu
gözlem ve deney sonuçları ise herkesin üzerinde anlaşmaya vardığı
güvenilir ve geçerli araç gereçlerle sayısallaştırılarak kişisel–öznel ol‐
maktan çıkarak nesnelleşir. Buradaki sayılar (diğer simge ve sıfatlar da
olabilir), görgül (emprical) dünyanın soyut (formal) temsilleridir ve bu
sayısallaştırmalar gelişigüzel değil, belirli bir kurala göre yapılır; buna

*Sn Prof. Dr. Fermani Maviş Beyi, “hizmet içi eğitim” niteliğinde olan Araştırma Yöntemleri Semi‐
neri etkinliklerinde tanıdım. Sevgili eşi İlknur hocam ve sevgili oğulları Barış ile ailece bu etkinlik‐
lerde dost olduk. Fermani Hoca, benim iki yıl üst üste verdiğim etkinliklere de aktif bir şekilde
katıldı. Gençlere duyurulur… Sanırım Fermani hocamızla Alanya’da en son konuşanlardan biriy‐
dim. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde (ki, bu tüm bilim camiamız için örnek bir
etkinliktir) büyük emeği olanlardan birisi olan Sevgili Nazmi (Kozak) Hocam, benden Fermani
Hocam anısına bir yazı istediğinde hiç zorlanmadım: Hem etkinliğin hem de benim doğama uygun,
biraz da provokatif bir yazıyı kaleme almaya karar verdim. Bu yazı, bilimsel olmaktan çok “spekü‐
latif”tir ve istenirse çok açılabilir; ki buna ülkemiz bilimcilerinin de çok ihtiyaç duyduğu kanısında‐
yım. Fermani hocamın kendini sürekli yenilemeye açık genç bilimci ruhundan da güç alarak böyle
bir tartışmayı (aslında düşündürmeyi) uygun buldum. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum, seni ve
güzel aileni tanımak çok büyük ayrıcalıktı Fermani Hocam…
1
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ölçme diyoruz. Görgül dünyadaki “şeylerin” doğasına göre de ölçme
işlemi, genel olarak, iki düzeyde yapılabilir: Sürekli ve süreksiz veya
nicel ve nitel. Eğer bir özellik niteliğine bağlı olarak ancak gruplanabili‐
yor, bir birim atfedilemiyor ve daha küçük parçalara bölünemiyorsa
süreksiz/nitel ölçmeye elverişli demektir. Örneğin cinsiyet, medeni du‐
rum gibi. Sürekli değişken (özellik) ise varlıksal olarak birim atfetmeye
ve birimleri sonsuz sayıda daha küçük birimlere indirgenmeye elverişli
değişkendir. Örneğin, boy uzunluğu, ağırlık gibi. İnsanın psikolojik
özelliklerinin çoğu ise aslında sürekli bir özellik olmalarına rağmen
ölçülebilirlik açısından (yapılabilecek bazı işlemler hariç) sıralama dü‐
zeyinin ötesine geçemezler.
b) Bilimde gözlem sonuçları ister sürekli ister süreksiz olsun nicelleştirilmek
zorundadır, aksi halde ne üretilen bilgi başkalarına iletilebilir, ne tekrar
edilebilir, ne de doğruluğu/yanlışlığı test edilebilir. Gözlemlenebilirlik,
ölçülebilirlik, iletilebilirlik, tekrar edilebilirlik ve test edilebilirlik bilim‐
sel çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran en önemli özelliklerdir
(Underwood 1957; Karakaş 1988). Doğrudan ya da dolaylı yollarla göz‐
lenemeyen şeyler bilimin konusu olamaz; gözlenen “şeyler” ise birer
olgudur (facts) ve bir şekilde nicelik oluştururlar ve ölçülebilirler. Ölç‐
me sonuçlarının sınıflama ya da oranlı düzeyde olması bilimle değil,
ölçülen özelliğin yapısı ile ilgilidir. Bu bakımdan verilerin nitel olması o
çalışmanın bilimsel olmadığı anlamına gelmez.
c) Bilimsel çalışmanın “evrendeki düzeni bulmaya çalışma, insanın daha rahat
yaşamasını sağlama” gibi genel amaçları olmasına karşın, sistematik özelliğine
de uygun biçimde çalışma amaçları, betimleme (description), açıklama
(explanation), yordama (prediction) ve denetleme(controlling)dir (Underwood
1957; Nachmias & Nachmias 1996). Bilimsel çalışmanın hareket noktası,
ama düşünsel ama pratik düzeyde olsun bir problemdir. Bu problemin
öncelikle ne olduğu anlaşılmaya (betimleme), sonra problemi oluşturan
ilişkiler açıklanmaya çalışılır, açıklandıktan sonra açıklanan ilişkiler
aracılığıyla gelecekte ne olacağı yordanabilir ve aynı ilişkiler kullanıla‐
rak olması engellenebilir veya kendi denetimimizde olması sağlanabilir.
İnsan önce yağmurun ne olduğunu anlamaya çalışmış, sonra onu oluş‐
turan değişkenleri ve aralarındaki ilişkileri açıklamış ve ne zaman hangi
koşulda yağabileceğini kestirmiş ve şimdi istenildiği zaman yağmur
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yağdırabilmeye uğraşmaktadır. Çiçek hastalığının ne olduğu, aşısının
bulunması vb bu sürece örneklerdir.
d) Bilimsel çalışmalar, genel‐geçer açıklamaları amaçlar; örneklem üzerinde
bir çalışma yapmış olmak bir şey ifade etmez; amaç benzer durumlara
genelleme yapabilmektir. Hiçbir bilimci, “genelleme benim sorunum
değildir” diyemez. Ampulün yanma ilkeleri veya Skinner’in öğrenme
ilkeleri bir odadan (bireyde) diğerine, bir ülkeden (ulustan) diğerine
değişirse, o ilkeler bilimsel olamaz.
Bilimin ölçütleri ve amaçları doğrultusunda elde edilen bilgi de nes‐
nel, güvenilir, geçerli, yanlışlanabilen, birikimli…vb özelliklere kavu‐
şur. Felsefi, dinsel ve günlük bilgiden bilimsel bilginin farkı sayılara
dayanmasında yatar. Deneyimlerinden hareketle, hava durumu tahmini
(guessing) yapan bir Akdenizli balıkçıyı Karadeniz’e götürürseniz tah‐
min yapması çok zordur; oysa bir meteoroloğun tahmini bulunan ilişki‐
lere dayanır (prediction/estimation) ve balıkçının tahmininden çok daha
dakik, güvenilir ve geçerlidir.
“Nitel” araştırma olarak adlandırılan araştırmalar nedir, ne değildir?
a) “Pozitif bilim” paradigması fen bilimlerinin hızlı bir ivme kazandığı dönem‐
de A. Compte’a aittir ve 18.–19 .yüzyılda kalmıştır. Doğa bilimlerinin yön‐
temlerinin insanı anlamak için de kullanılabileceğini ileri süren bu gö‐
rüş ağırlıkla deneye odaklıdır. Ancak bilimsel çalışma salt–pure deney‐
sel çalışma ile sınırlı değildir; betimsel ve korelatif çalışmalar da bilim‐
seldir (bkz. tüm sosyal bilimler için yöntem kitapları). Bugün hiçbir
sosyal bilimci, bilimsel çalışmayı salt laboratuvar deneyine ve nedensel‐
liğe indirgememektedir. Betimsel ya da deneysel ne tür bir araştırma
düzeneği kullanılacağı problemin ve problemi oluşturan değişkenlerin
doğasına bağlıdır. Nasıl ki AIDS veya kopyalama için “odak grup ça‐
lışması” yapmak anlamlı değilse, insanların savaştan etkilenme düzey‐
leri için insanlar üzerinde deneysel bir çalışma yapmak da anlamlı de‐
ğildir.
b) İnsan davranışı çok karmaşıktır ve teorik anlamda sonsuz değişkenden etki‐
lenir; fizik bilimlerdeki gibi “unique” değişkenler çok azdır; ancak
Asch’in, Scheriff’in, Milgram’ın sosyal psikolojideki deneyleri ile
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Skinner’in temel öğrenme süreçlerine ilişkin deneylerinin katkısı da
inkar edilemez.
c) Veri toplama yöntemi olan görüşme (interview) bir bilgi üretme yöntemi
haline getirilmiştir. Görüşme yoluyla elde edilen verilerin nesnelleşmesi
az çok içerik çözümlemesiyle mümkündür ve veriler nitel olmaktan
öteye gidemez. Ancak görüşme ve onunla toplanan veriler içerik çö‐
zümlemesinden elde edilen frekanslar da olsa sonunda sayılara ulaşılır
ve ister istemez fark–değişim ya da ilişkileri test etmek için, çoğunlukla
parametrik olmasa da, istatistiğe başvurulur.
d) Bugün “nitel” araştırma olarak sözü edilen araştırmaların büyük çoğunluğu
“betimsel” çalışmadır. Betimsel çalışmalar, bilimsel çalışmaların ilk ve
temel aşamasını oluştururlar ve daha çok, sonraki açıklama ve yordama
çalışmaları için “hipotez üretme” işlevini yüklenirler. Elbette betimsel
çalışmalar da bilimseldir. Bilimsel olmayan, ağırlıkça görüşme yöntemine
dayanarak toplanan nitel verilerden hareketle bu tür çalışmalara “nitel araş‐
tırma” etiketi vurmaktadır. Bilimsel araştırma daima ölçmeye ve sayılara
dayanır; veriler nicel ya da nitel olur, bu bilimsel çalışmanın farklı eti‐
ketlerle etiketlenmesini haklı çıkarmaz.
Neden?
Epistemolojik yaklaşım, etnografik çalışma, eylem araştırması, odak
grup görüşmesi, söylem çözümlemesi vb. çok öteden beri bilimsel yak‐
laşım ve yöntemler olarak vardı, ancak “nitel araştırma” etiketi çok ya‐
kın bir geçmişe sahiptir. Acaba neden? Bu öyle yakın bir geçmiştir ki,
hemen hemen eş zamanlı olarak; çocukların eğitimde yeteneklerine uy‐
gun yönlendirilmesi ile zekanın birbirine karıştırıldığı çoklu zekalar görü‐
şü ve bilişin daima duygulardan önce gelmesine rağmen duyguları zeka
yapan duygusal zeka görüşü (ve başkaları) ile birlikte ortaya çıkmışlardır.
Hepsi de bilimin özüne (ölçmeye) bir saldırı hareketi niteliğinde ve “öl‐
çülemezliğe” dayanmaktadır ve sayılara bir tepki hareketi niteliğinde‐
dir. Nedenselliğe karşı olunsa da bunun nedenini sorgulamak gerekmez
mi? Hatta daha da ileri giderek “akıllı tasarımcı”‐yaradılış efsanelerinin
ve hurafelerin hortlatılışı ile dinsel çatışmaların körüklenmesi hareket‐
lerini de isterseniz bir komplo bakış açısıyla bu sürece katabilirsiniz;
belki o zaman sahnenin tamamlanması kolaylaşabilir.

Adnan Erkuş

483

Günümüzde bilim öyle bir yol kat etmiştir ki, gen haritasının çıkarıla‐
rak insanın nasıl doğacağına müdahalenin önünün açılması, klonlama
ile “biricikliğin” çökmesi, kök hücre çalışmalarıyla organ üretilmesi,
“higgs” parçacığı (CERN deneyleri) ile “yoktan varedilemez”in testi (ki
bunlar Vatikan’ın yeni günah listesindekilerin bir kaçıdır) vb. Öte yan‐
dan, dünyaya egemen olmanın yolunun bilgi üretimi ve ona sahip ol‐
maktan geçtiği de bu tabloya eklenince, son “eş zamanlı çıkışların” a‐
macı netleşmeye başlayacaktır.
Nitel–nicel, pozitivizm–“negativizm”–post pozitivizm ayrımları, as‐
lında madde–ruh, beden–zihin, idealizm (metafizik)– materyalizm tar‐
tışmalarına gitmektedir. Bu yeni “paradigmalar”, o kadar masum ola‐
rak görülebilir mi?
Bu eş zamanlı çıkışlar neden kabul görmüş olabilir?
1. Kol gücü önemini kaybetmeye, beyin gücü önemini artırmaya
başlamış, küreselleşmeyle birlikte işten çıkarmalar ve yoksulluk
artmıştır.
2. Bilimsel gelişmeler yerleşik dinsel görüşleri tehdit etmeye baş‐
lamıştır.
3. Dünyadaki kaynaklar hızla yok olmakta ve çevresel bir yıkımın
eşiğine gelinmektedir.
4. Dünyada, kişilerin kendilerini ifade edebileceği alternatif sistem‐
ler büyük yaralar almıştır.
5. Tüm bunlar, insanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar
kitlesel çaresizlik duygularını ve “alternatif” yönlere kanaliz e‐
dilmeleri gereğini(!) ortaya çıkarmıştır.
6. Az gelişmiş ülkelerdeki bilim insanlarının çoğu metodoloji, ista‐
tistik ve bilim felsefesi konusunda yeterli bir temele sahip değildir.
7. Bilmemekten kaynaklanan korkuya “sayılara olan önyargı” da
eklenince, “yeni” paradigmalar epey taraftar toplamaktadır.
Ancak, bu “yeni” paradigmaları pompalayanların bilimsel ça‐
lışmalara ne kadar önem verdiği ve bundan dolayı hangi noktaya gel‐
dikleri bilinen bir gerçektir. Bilim bir din değildir; bilim hiçbir kişiye,
ulusa ait değildir; bilim sadece onu yapan bireyin cinsiyetinden, ulu‐
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sundan vb. bağımsız bilgiye ulaşma–bilgi üretme yolu ve çabasının a‐
dıdır. Bilimi bilim yapan yöntemi ve tekniğidir.
Sorular
a) Bilimsel araştırma mıdır nitel olan, veri mi?
b) Sayısız bilim mi olur, öznel söylence mi?
c) Genellemesiz bilimsel mi, yerel‐bireysel‐öznel bilgi mi olur?
d) Yapılanlar neye hizmet etmektedir?
e) Siz nerede yer almaktasınız?
f) Kendimizi geliştirme ihtiyacı ve farkındalığımızın artması
dileğiyle…
KAYNAKÇA
Karakaş, S. (1988). Bilimsel Psikoloji: Temel İlkeler. Ankara: TBMM Vakfı Ofset tes.
Nachmias, C. F. & Nachmias, D. (1996). Research Methods in The Social Sciences. (5th ed.)
London: Arnold.
Underwood, B. J. (1957). Psychological Research. New York: Appleton‐Century.

Prof. Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir, 2008: 485-490.

Uluslararası Turizmdeki Olası Tehlikeler Hakkında..

Abduraşit NİSAMİEV 1

GİRİŞ
Uluslararası turizmde tehlike içeren faktörlerin meydana gelme ihtimali
iç turizme göre 2‐3 kat daha yüksektir. Çünkü turizmin bu türünün
katılımcıları kendi hayat tarzından, alışkanlıklarından, değer ve yargıla‐
rından tamamen farklı olan bir ülkeye gitmektedirler. Sağlık açısından
ele alınacak olursa oradaki bazı hastalıklara karşı bağışıklık sistemleri
gelişmemiş olabilir. Bu tür sebeplerden dolayı turistin gittiği ülkede can
güvenliğini sağlamak, hem göndereni kabul eden hem de turu düzenle‐
yen tur acentelerinin görevidir. Bir başka ifadeyle turistin kendi ülke‐
sindeki uluslararası turizm ile ilgilenen devlet kurumları, tur acenteleri,
turiste gideceği ülkede yaşayabileceği istenmeyen olaylar, olası tehlike‐
ler hakkında bilgi vermek durumundadır. Yukarıda değindiğimiz ku‐
rumlar turistin güvenliğini sağlamak adına bazı uyarılarda bulunmak‐
tadırlar. Turistin güvenliğini sağlamak; turisti kabul eden ülkelerdeki
devlet organları ve tur acenteleri için de geçerlidir.
Turizmde meydana gelebilecek olası tehlikelere karşı turistik sigorta
söz konusudur. Bu tür sigortalar anlaşma gereği herhangi bir olumsuz
olayla karşılaşan turistin giderlerinin tamamı veya bir bölümünü karşı‐
lar. Turistik sigorta; tıbbi sorunların, hayati ve özel eşyaların karşılan‐
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masından ibarettir. Büyük riskler içeren turlar için ayrı bir sigorta an‐
laşması mevcuttur.
Aşağıda uluslararası turizm sürecinde meydana gelebilecek olası teh‐
likeler ve bu tehlikelerin önlemi için yapılması gerekenler incelenecektir.
Turistlerin yanlış (olumsuz) davranışlarından dolayı meydana gelen
tehlikeler. Turistin yanlış davranışından, dikkatsizliğinden kaynakla‐
nan olaylar, aşağıda sayacağımız etkileri beraberinde getirir. Bunlar;
yanıklar, kesici aletler ve ateşli silahlar ile yaralanmalar, bozulmuş ye‐
meklerden zehirlenmeler, el ve ayak sakatlanmalarını içerir.
Uluslararası turizmde bozulmuş yemeklerden kaynaklı zehirlenmele‐
re sık rastlanır. Bu kalitesiz ve kontrol edilmemiş gıdaların tüketimi
sonucu meydana gelir. Bunların önlenmesi için hijyenik ve temizlik
kurallarının uygulanması gerekir. Kaliteli ve taze gıdalar kullanılmalı
ve iyi yıkanmalıdır. Ayrıca pazarlardan, sokaklardaki küçük dükkân‐
lardan alışveriş yapma konusunda temkinli olunmalıdır. Bu tür olaylara
Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın gelişmekte olan ülkelerinde rastla‐
mak mümkündür.
Turistlerin can güvenliği ve özel eşyaları ile ilgili tehlikeler; son za‐
manlarda yabancı ülkeleri gezmek çok riskli hale gelmiştir. Turistler
çoğu zaman kapkaççıların, soyguncuların, yalancıların, hırsızların, üç‐
kâğıtçıların ve de teröristlerin kurbanı olmaktadır. Turistlerin sadece
özel mülk ve maddi varlıkları değil, aynı zamanda hayatları da tehlike‐
ye girebilmektedir.
Turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması sadece turu düzenle‐
yenlere değil, kendilerine de bağlıdır. Rehberin belirlemiş olduğu kural‐
lardan uzaklaşmamak, sosyal ortamlarda yanlış davranışlarda bulun‐
mamak, dikkat çekici hareketler yapmamak ve giysiler giymemek, para
ve diğer eşyaları doğru kullanmak ve saklamak gibi talepler mevcuttur.
Örneğin, Brezilya’da polis memurları turistlere özel broşürler dağıt‐
maktadır. Bu broşürde tek başına gezmenin, çok miktarda nakit para
taşımanın, fotoğraf makinesi ve kamera gibi değerli eşyalar hakkında
dikkatli olmak gerektiğini belirtiyor. Tehlikeli olduğu yerler gösteril‐
mektedir (Birjakov 2002).
Turistlerin can güvenliğini gezdiği ülkedeki halkın örgütlenmesi, as‐
keri hareketler, terör olayları tehlikeye atabilir.

Abduraşit Nisamiev

487

Son zamanlarda çoğu ülkede (ABD, Mısır, İspanya, İsrail, Endonezya,
Irak, Rusya, Özbekistan, Türkiye, Fransa vb.) meydana gelen terör
olayları uluslararası turizm politikasını olumsuz yönde etkilemekte,
halkın bir ülkeden diğerine gezmesine engel olmaktadır. Bazen terör
saldırıları yabancı turistlere yapılmaktadır (örneğin; Mısır, Endonezya,
İtalya, İspanya, Fransa’da dinlenme merkezlerine yönelik saldırılar
meydana gelmiştir).
Devlet kurumları kendi vatandaşlarına ve tur acentelerine turizm ba‐
kımından tehlikeli olan ülkeler hakkında bilgi vermektedir. Örneğin;
Mart 2008’deki Çin’in Tibet özerk bölgesindeki siyasi ve sosyal diren‐
melerden dolayı birçok ülke o bölgeye gitmeyi belli bir süreliğine ya‐
sakladı. Günümüzde Rusya’nın Kuzey Kafkas bölgesi, Afganistan, Irak,
Filistin, Somali gibi siyasi istikrarın olmadığı yerler, gezmeye uygun
olarak kabul edilmemektedir. Birçok terör saldırılarından sonra bazı
ülkeler; Mısır ve İsrail’i (aksini iddia etmelerine rağmen) gezmenin teh‐
likeli olduğunu belirtmişlerdir.
Doğal nedenlerden oluşan tehlikelerin meydana gelmesi, etkilemesi so‐
nucu itibariyle çeşitlendirilebilir. Bazı tehlike faktörleri (soğuk algınlığı
veya zehirli bitkilerle zehirlenmeler) bir ya da birçok turiste zarar ge‐
tirmedir, bazı türlerse (deprem, sel, toprak kayması v.b.) sadece turistik
gruba değil, aynı zamanda o bölge için büyük tehlike yaratmaktadır. Bu
tür tehlikelerin meydana gelme ihtimalleri, etki etme derecesi ülkenin
doğal‐coğrafi özelliklerine ve teknolojik‐ekonomik durumuna bağlıdır.
Bu tehlikeler dört başlık altında incelenebilir.
Kötü hava şartları (meteorolojik) sonucu meydana gelen olaylara, soğuk al‐
gınlığı, güneş çarpması, dağ hastalığı v.b. olaylar örnek olarak gösteri‐
lebilir. Gezilerde soğuk algınlığı genelde kuzey enlemlerdeki ülkelerde
ve dağlı bölgelerde çok rastlanan bir durumdur. Önlem alma yolları;
bedeni alıştırmak, sıcak tutan giysiler giymek, kış turizminin doğru
organize edilmesidir. Güneş çapması ise aksine iklimi sıcak ülkelerde
sık rastlanır. Korunmanın yolları; yaz mevsiminde doğru giysileri seç‐
mek, yürüyüşleri serin zamanlarda yapmak, güneşe çıkmanın zamanını
ve kurallarını bilmek gibi yöntemlerdir. Göz kamaşması; karın, buzun,
suyun yüzeyinden yansıyan güneş ışıklarından dolayı meydana gel‐
mektedir. Korunmak için kesinlikle güneş gözlüklerinin kullanılması
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şarttır. Dağ hastalığı; yüksek dağlı bölgelerdeki oksijen yetersizliği, ba‐
sıncın düşüklüğü sonucunda oluşan rahatsızlıktır. Bunun önlenmesi
için bedenin dağ şartlarına alıştırılması, yemeğe ekşi gıdaların (limon
asidi, sarımsak, soğan) katılması tavsiye edilir.
Bitkiler ve hayvanlar dünyasının bazı türlerinde beklenen tehlikelere, vahşi
ve zehirli hayvanların saldırması, zehirli bitkiler ve mantar ile zehir‐
lenmeler v.b örnektir.
Genelde büyük vahşi hayvanlar (Afrika’nın doğa parklarını saymaz‐
sak) turistlere az rastlanır. Onlar çoğu zaman yaklaşmakta olan birini
fark ettiği anda uzaklaşmaya çalışır. Özellikle ısıran hayvanlar çok teh‐
likelidir. Örneğin; zehirli yılanlar dünyanın birçok bölgesinde her türlü
şartta (suda, bataklıkta, dağlarda, ormanlarda, çöllerde v.b.) yaşar. Ay‐
rıca sıcak iklimli ülkelerde (Hindistan, Özbekistan, Türkmenistan, En‐
donezya v.b.) güneşten‐sıcaktan korunmak gerektir. Böceklerden; ak‐
repler, zehirli örümcek tehlikelidir. Sinek ve sivrisineklerin yarattığı
tehlikeler ayrıdır. Sivrisinekler turistlerin yürüyüş ve dinlenme anların‐
da rahatsız eder, bazı çeşitleri de tehlikeli hastalıkları bulaştırır.
Turistlerin zehirli bitkiler ve mantarlar ile zehirlenmesi çok rastlanan
bir durumdur. Çünkü birçok turist (özellikle yabancı ülkelerde) onları
diğer zararsız bitkilerden ayırt edememektedir. Bu tür istenmedik olay‐
ların önlenmesi amacıyla gezilen bölgede yetişen zehirli bitkiler ve
mantarlar hakkında bilgi verilmesi onların dış görünüşleri hakkında her
turistin bilgilendirilmesi gerektir.
Kırgızistan’ın turistik bölgelerini gezerken genelde yüksek dağlarda,
ormanlarda vahşi hayvanlardan, çöllerde, tarlalarda zehirli yılanlardan
korunmalıdır. Böceklerden; örümceklere, akreplere dikkat etmeleri tav‐
siye edilir. Orman keneleri tehlikeli ansefalit hastalıkları bulaştırabilir.
Bu tür kene ısırmalarına genelde ülkenin kuzey ormanlarında mayıs ve
haziran aylarında rastlanır.
Tehlikeli bulaşıcı hastalıklar; veba, çiçek, kolera, sarı nöbet, sıtmadır.
Bunlar uluslararası karantina gerektiren hastalıklardır. Genelde sıcak,
nemli bölgelerde sıtma, veba, tifo vb. hastalıkların bulaşma ihtimali
yüksektir. Afrika’da (Zaire, Zimbabwe, Madagaskar, Mozambik, Tan‐
zanya, Uganda v.b.), Asya’da (Vietnam, Hindistan v.b.) Güney Ameri‐
ka’da (Bolivya, Brezilya, Peru v.b.) veba hastalıklarının sık rastlandığı

Abduraşit Nisamiev

489

ülkelerdir. Kolera hastalığının yaygın olduğu ülkeler: Afrika ve Güney
Amerika ülkelerinin çoğu, Asya’da Afganistan, Vietnam, Çin, Hindis‐
tan, Irak, İran, Malezya v.b. Avrupa’da Arnavutluk, eski SSBC ülkeleri‐
dir. Sarı nöbet – sivrisineklerin bulaştırdığı hastalıktır. Bu tür hastalıklar
genelde Afrika’da, Güney Amerika’nın çoğu ülkelerinde ve Güney‐
Doğu Asya ülkelerinde rastlanır.
Seyahat acenteleri turistlere gezeceği yerlerdeki bulaşıcı hastalıklar
hakkında ve bu tür yerlerde dikkat edilmesi gereken konular hakkında
bilgi vermek zorundadırlar. Çoğu şeyler turistlerin kendilerine de bağ‐
lıdır. Onların tıbbi‐sıhhat taleplerini tam korumaları lazım. Temiz suyu,
içecekleri kullanımında, fabrikada yapılmış olan yemek gıdalarını kul‐
lanma, manavda açık satılan meyve ve sebzelerden uzak durmaları,
rahat (su sistemi, kanalizasyonu var) yerlerde kalmaları, zararlı sivrisi‐
neklerden korunmaları gerekmektedir. Turist başka ülkeyi gezmeden
önce çoğu tehlikeli hastalıklara karşı ilaçlar kullanır.
Doğal felaketler; deprem, yanar dağların patlaması, toprak kayması,
karların kayması, tas kayması, sel, su baskını, şiddetli yağmur, rüzgâr‐
lar (lodoslar, kasırga), hortumlar, orman yangınlarından v.b. oluşur. Bu
tür olayların hepsini önceden bilmek çok zor veya hiç mümkün olmasa
da bazılarının olma ihtimali önceden belli olur. Bazı ülkeler, bölgeler
için turizme uygun olmayan zamanlar ilan edilir (toprak kaymaları, su
baskını, lodos, muson yağmurları yağacak zamanlar).
Deprem doğal afetlerin başlıca konularındandır. Dünyada her sene
milyonlarca deprem olmaktadır ve bunların yüzlercesi çok şiddetli ve
öldürücü seviyede olmaktadır. Dünyada seismic aktif bölgelerine At‐
lantik ve Sakin okyanus seismic alanları, karadaki bütün dağlı alanlar‐
dan ibaret. Depremlerin yüzde sekseni okyanuslarda olup, bunlar şid‐
detli tsunamilerin oluşmasına sebep olmaktadır. 2004 senesinde Endo‐
nezya’da meydana gelen depremde 150 binden fazla kişi hayatını kay‐
betmiştir. Bu olaydan dolayı ülkenin tüm ekonomik sektörlerine zarar
görmüştür, aynı şekilde turizmi de etkilemiştir. Tarımcılık alanlarına su
baskınları çok zarar getirir. Uzun süreli yağan yağmurlar Amazon (Bre‐
zilya), Gang (Hindistan), Misisipi, Missuri (ABD), Huanhe, Yantsi (Çin)
vb. nehirlerin taşmalarına neden olur. Yaz aylarında karların erimesi
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki büyük nehirlerin taşmasını beraberinde
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getirir. Taş ve karların kayması dağlı bölgelerde sık rastlanan bir du‐
rumdur, bunlardan korunmak için dağ turizmin kurallarına uymak lazım.
Kırgızistan’ın tüm bölgeleri yüksek dağlı jeolojik‐ekolojik sistem ol‐
duğundan dolayı yukarıda belirttiğimiz olaylara sık rastlanır. Onlar
(depremler, taş kaymaları, toprak kaymaları v.b.) bazı ekonomik branş‐
lar (elbette, turizm için de), halkın can güvenliği içinde büyük tehlike
yaratmaktadır.
Teknik sebeplerden dolayı meydana gelen tehlikelere her türlü fizik‐
sel ve kimyasal etkileri sayabiliriz. Turistlerin gezeceği yerlerde zararlı
gazlar, gürültü (ulaşım v.b.), kimyasal faktörler (zehirli), radyoaktif
ışınları, ulaşım kazaları, olası yangınlar v.b. olabilmektedir. Bu tur olay‐
lar turistlere ve onların can güvenliğine, özel mülküne ciddi zararlar
verebilmektedir. Bunları önlemek için öncelikle tur acenteleri her türlü
önlemleri almak zorundadır.
Bazı ülkelerde doğal, teknik, sosyal, ekonomik bunalım v.b. politik
sebeplerden dolayı olağanüstü durumlar olduğu zamanlarda kamu ve
uluslararası kurumlar halkı (aynı şekilde turistleri) kurtarmak, onları
güvenli yerlere yerleştirmek yiyecek, içeceklerini ve giysilerini vermele‐
rini sağlamaktadır.
Türkiye’nin uluslararası turizminde tehlikeli olaylar çoktur. En büyük
sorunların biri terörizm olmaktadır. Bunu önlemek için Türkiye büyük
çabalar göstermektedir (doğudaki askeri hareketler). Doğal afetlerden
deprem ciddi tehlikeler yaratmaktadır. Örneğin; 1999’da meydana ge‐
len deprem ülke için büyük felaket olmuştur. Zelzele turizm sektörüne
ciddi zarar getirmiştir. Turizm gelirleri 1999 yılının Ocak‐Mayıs döne‐
minde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 oranında azalarak 1
milyar 282 milyon dolara gerilemiştir. (1998 yılının aynı döneminde 1
milyar 946 milyon lira.) Ağustos ayı ortalarında yapılan bu açıklama,
turizm hareketleri açısından ‘ölü dönem’ olarak nitelendirilen beş ayrı
ayı kapsıyordu. Ancak bu yılın yeksek sezonunda bile 1998 yılına göre
en az %40’lık düşme kesin gözüküyordu (Özdemir 1999).
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Hüseyin YILDIRIM 1

Telefon çalıyor, donuk bir sesle. Hep böyle verirler acı haberleri. Her
şeyi anlatıyor o sesin rengi aslında. Ama inanmak istemiyorsunuz, Doğ‐
ru mu, diyorsunuz. Biliyorsunuz aslında doğru olduğunu. Telefondaki
hocanın asistanı Rafet’ti, boğuk bir sesle ‘Hüseyin Bey…’ dedi. Emin
değildi ölüm haberinden, araştıralım dedik. Doğruydu, kalp krizi...
Prof. Dr. Fermani Hoca’yı, güzel insanı yitirdik.
Bütün canlar ölümlüdür, biliyorum. Onunki çok ani oldu.
Acılar zaman geçtikçe koyulaşıyor. Haberin sıcaklığıyla anlamıyorsu‐
nuz ne olduğunu. Biraz vakit geçince, içinizde ne büyük bir boşluk açıl‐
dığının farkına varıyorsunuz. Tarifsiz bir uğultu sarıyor her yanınızı.
Hayat anlamını yitiriyor. Yalan dünya küçülüp, pörsüyüp gidiyor. Ve
öyle bir çağdayız ki artık, ölen bir dostunuzun ardından ağlayacak za‐
man ve mekan bile bulamıyorsunuz.
Biliyorum, her ölüm zamansızdır, erkendir. Biliyorum, her yakınımı‐
zın ölümü ile yaşadığımız diğer ölümleri bir kez daha yaşarız. Ben
ölümlerle erken tanışmış bir kuşak mensubuyum, yine de dostlarımı
kaybetmeye alışamadım. Kabullenemiyorum. Bu kadar çok şeyi yaşa‐
mış, bu kadar çok şeyi atlatmış, bu kadar acıya rağmen; hayata bağlan‐
mışken. Hani gündelik hayat denen o büyük törpüleme makinesinin hiç
1 Yayıncı., Detay Yayıncılık, Adakale Sokak, No: 14/1, 06420, Kızılay, Ankara
E‐posta: detayyay@ttmail.com
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değilse koca dişlilerinden kurtulmuş, ʹhani körkütük sarhoş gençliğimiziʹ
elden geldiğince uzatmayı başarmışken, insan kabul etmekte çok zorla‐
nıyor ölümü.
“Yalnızca ve yalnızca yaşayanlar ölür.”
Ölüm, hayatın faturası, bedeli. İnsanoğlunun varoluşundan beri ye‐
nebilmek için uğraştığı ve hiçbir şekilde alt edemediği bir gerçeği. Ha‐
yatın öteki yüzü: “Yalnızca ve yalnızca yaşayanlar ölür.” İnsanın asla
tecrübe edemediği bir bilgisi; çünkü ‘dönen yok seferinden…’ Yaşama‐
dığı, bu yüzden de tam olarak tarif edemediği bir şey. Sadece tanık ol‐
duğu ve başkalarının başına gelen bir olgu. “Öteki”nin ölümü.
Bilgi bazen işine gelmez, aleyhine işler: “Hayvanlardan daha bilgili
olmamız, onlardan daha ıstıraplı ölmemize neden oluyor…” Bu yüzden
hep onu aşmaya çalışır. Bilimle, teknikle, dinle, tüm ölümsüzlük arayış‐
larıyla. Ama o hep vardır. Çünkü “Hangi biçimde olursa olsun ölümü
kabul etmiyorum,” diyen Canetti de ölmüştür. Buna da herkes tanıklık
etmiştir. Bu yüzden insan kendini “Yaşayan, idrak eden ve ölen varlık”
olarak tanımlamıştır. Ölen varlık: İnsan.
“Felsefe bize ölmeyi öğretir”
Ölüm, hiç şüphesiz felsefenin, teolojinin, tıbbın, biyolojinin insanlık
tarihi kadar eski kadim konularının başında gelmekte. Sanat‐edebiyatın
da ana konularından birisi. Montaigne, “Felsefe bize ölmeyi öğretir”
diyerek ölümün, felsefenin temel konusu olduğunu ileri sürer. Ancak
felsefeciler ölümden çok yaşam hakkında konuşmayı severler. Aslolan
yaşamdır onlara göre, çünkü ölüme insanın aşamadığı tek yazgısı ola‐
rak bakarlar. İnsanın aşamadığı şeyi düşünmesi ise bu düşünürlere göre
trajik bir durumdur. Gerekçe Spinoza’nın şu sözleridir: “Özgür bir in‐
sanın en az düşüneceği şey ölümdür ve onun bilgeliği ölüm değil ya‐
şam üzerine meditasyondur” .
“Biz varken ölüm yoktur”
Ancak özellikle geleneksel felsefeciler için ölüm önemli bir felsefe ko‐
nusu olmuştur. Ölüm üzerine düşünen bu filozoflar/düşünürler onun
yaşamla ilgisini kurmuşlar, hepsi de ortak olarak ölümü, yaşamın öbür
yüzü olarak nitelemişler. Sokrat, ölümü ruhun bedenden ayrılması ola‐
rak kabul eder. Eflatun ise hayatı anlamak için ölümün kavranması ge‐
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rektiğini düşünür. Aristo bedenden ayrı bir ruhun varlığına inanmıştır.
Kısaca, her üç düşünür de beden ve ruh ayrımına gitmişlerdir.
Epikuros; “Biz varken ölüm yoktur ve ölüm varken biz yokuz,” yak‐
laşımı içerisindedir. Bu yüzden ölümü düşünmemizi önerir. Çağdaş
filozoflar ise ölümle fazla ilgilenmezler. Bunların istisnalarından biri
Martin Heidegger’dir. Heidegger “Bütün sorumluluklardan kaçınılabilir
ancak ölüm tek başına yaşanır,” görüşündedir. “Ölüm, benim için kim‐
senin bir şey yapamayacağı bir gerçeklik ve bize bireyselliğimizi kazan‐
dırır,” der. Kierkegaard ölüm ve hayat arasında ilişkiyi daha da derin‐
leştirmiştir.
Modernizm, bilim ve teknolojiyle ölümü yeneceği vaadinde bulundu.
Ölümü inkâr, yok sayma ve gizleme içerisine girildi. Çok yaşamak eli‐
mizde reçeteleri, hayatı uzatan yemek listeleri ve çıkarılan gen haritala‐
rıyla ölüm duygusu yenilmeye çalışıldı. Bütün bunların yanında ölüm,
felsefeden de edebiyattan da dışlandı.
Ancak hayat ve ölüm arasındaki mesafenin açılması modern insanda
ölüm korkusu, yalnızlaşma ve psikolojik sıkıntı olarak dışlaştı. Bu yüz‐
den modernizmin insanlığa en büyük hediyesi “ölüm korkusu” oldu.
Modernizm, ölüm karşısında hayatı/bireyi yücelttikçe bir paradoks ola‐
rak insanlarda ölüm korkusu başladı. Doğal olarak değerli olan şeyi
vermek, kaybetmek daha zor gelmeye başladı insanlara.
Hayatta en değer verdiği şeyin, bir anda yok olması elbette insanın
en acı, en yaralayıcı tecrübelerinden biridir. Bu anlamda ölüm hiçbir
zaman kabullenilmez. Birey onun anısını bir süre daha yaşatmaya çalı‐
şır. Bu ölümü hafifletmeye yönelik bir rehabilite girişimi, ölüme karşı
savunma biçimimizdir. Böylece kaçınılmaz gerçeği yumuşatmaya çalışı‐
rız. Çünkü her insan kaçınamadığı, aşamadığı gerçeklik karşısında en
azından avunmak ister. Öleni içinde yaşatma yemini bu avunma biçim‐
lerinden biridir. Ölümle tanışma ve yüzleşme beraberinde geriye dönük
bir hesaplaşmayı da bünyesinde taşır.
Güzel bir şiire benzetilen hayat, çoğunlukla ölüme yenilir.
Bir başkaldırı olarak ölüm
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Ölüm bu kadar gerçek ve kaçınılmaz olmasına rağmen insanlar ölüm
olgusuna ilgisiz, duyarsızdırlar. Sanki ölüm yokmuş gibi yaşarlar. Oysa
her tarafta ölümün izleri vardır.
“Her ölüm erken ölümdürʺ sözü sanki sevgili hocamız, değerli bilim
insanı, Prof. Dr. Fermani Maviş için söylenmiştir. Her insan birbirinden
etkilenir, ben genelde beni zenginleştirecek insanlar ile konuşmaktan
hoşlanırım. Fermani Hocam da etkilendiğim ve sohbetlerinden zengin‐
leştiğim kişiliklerden biriydi.
Hocamı ismen tanıyordum ancak kimdir, nasıl biridir, bilmezdim.
2003 yılı sonlarına doğru bir gün kapı çalındı, karşımda ağırbaşlı, temiz
yüzlü bir insan vardı. Kendisini tanıtarak içeri girdi. Kapının dışındaki
anahtarımı çıkararak, ʺKesinlikle anahtarı kapının üzerinde bırakmayın,
sakınca oluştururʺ diyerek selam verdi. ʺKitabımı yayınlayacak kişiyi
tanımadığım, merak ettiğim için sizinle tanışmaya geldimʺ dedi. Ben de
kendilerini ismen tanıdığım için saygıyla karşıladım. Kısa süren karşı‐
lıklı konuşmamızda satır aralarında ciddi, saygılı ve birçok konuya du‐
yarlı bir kişiliğe sahip olduğunu anladım. Zamanla, tanıdıkça Hocanın
duygusal zenginliğini, bilge ve iyimser yapısını, her olaya ciddiyetle
yaklaşımını gördüm.
Hoca çok iyimserdi. Her olayda ʺSiz size düşeni yapın, gerisi onların
olsunʺ derdi. Son derece ince bir diplomasi özelliğine sahipti. Konuşma‐
larına çok dikkat eder, sözlerini süsleyerek sürdürürdü. Ne söyleyece‐
ğini çok ince düşünerek söylerdi. Söyleyeceği sözünü karşı tarafı renci‐
de etmeden uygun bir dil ile anlatırdı. Son derece titiz ve dakik bir in‐
sandı.
Eski Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Alî Yücel ʺÖlüm mutlaka varı‐
lacak bir uçtur. Ölmeden değil, iz bırakmadan ölüşten korkmalıyızʺ.
Fermani Hoca gerçekten arkadaşlarının belirttiği gibi iz bırakanlardan
biriydi. Bir şeyler yapmanın heyecanı ile çırpınıyordu.
Tabii önemli olan uzun yaşamak değil, kaliteli yaşamaktır. Montaigne
ʺHayatın değeri, uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Öyle
uzun yaşamışlar vardır ki, pek az yaşamışlardır. Doyasıya yaşamak,
yılların çokluğuna değil, sizin coşkunuza bağlıdırʺ der. Sanırım kısa
sürede tanıdığım Hoca coşkulu yaşayanlardandı. Yaşamında çok badi‐
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relerin olduğunu ancak, her şeye rağmen yaşamın güzelliğine inanan ve
onun yaşanması gerektiğini söylüyordu. Çoğunlukla sorunlarını içinde,
kimseyi kendi sorunları ile meşgul etmek istemezdi.
Eğitimsiz İnsanla Çağdaşlığa Ulaşılmaz Diyorlar. Sen Onu Zincirle‐
rinden Kurtarmaya Çalışırsın O Sana Zincirlerle Hücum Eder…
Hoca sürekli doğruluktan ve dürüstlükten bahsediyordu. Gururlu bir
yapıdaydı. Aynı zamanda da mücadeleciydi ve yılmazdı. Adamına göre
davranmak, makam mevki için her türlü tavizi vermeyi kesinlikle be‐
nimsemiyordu. İkili davranmadı, hep dik durdu. Söylenmesi gerekeni
de kendi yöntemi, incitmeden‐kırmadan söylemesini bilirdi. İnsanlara
güvenirdi ve buna çok önem verirdi. Liyakatsizliğe ve sadakatsizliğe
çok tepkiliydi. Verdiği sözde durulmasını ve açık davranılmasını bek‐
lerdi. Konuştuğum birçok dostu, özellikle de üniversite çevresindeki
dostları hep yardımını gördüklerini belirtiyorlardı. Çevresindeki insan‐
lara mutluluk verdiğini ve dostça davrandığını söylüyorlardı.
Gerçekten Fermani Hocanın, bilim topluluğu için çok erken yaşta ara‐
mızdan ayrılması, yayınevimiz için de büyük kayıp. Hocanın bilimsel
çalışmalarından kitaplaştırdığı dört eseri yayınevimizce yayımlandı.
Yeni çalışmalarını beklerken, bu ayrılık sevenlerini, dostlarını ve yayı‐
nevimizi çok üzmüştür. Hele daha çok yapacakları var iken.
Şair Cahit Sıtkı Tarancı der ki:
Neylesin ölüm herkesin başında
Uyudun uyanamadın olacak,
Kim bilir nerede, nasıl kaç yaşında?
Gerçekten çok erkendi Fermani Hoca’nın ölümü. O hiç beklemiyordu.
Çok mutlu ve umut doluydu. Bu duygularını son nefesine kadar sür‐
dürmüştür. Fermani Hocamız, arkadaşımız nur içinde yatsın. 2008 Ocak
ayında Antalyaʹya tedavi için gitti, bir daha da dönemedi. Evi, işi, öğ‐
rencileri, arkadaşları, dostları ve geleceğe dair güzellikleri Eskişehirʹde
kalmıştı. Kısa süreli tanışmamız ve yazar‐yayıncı atmosferindeki hava
gitti, yerine hocamızın hoş anıları kaldı. O zaman yaşam nedir? Ne de‐
ğildir? Nasıl yaşanmalı? Kimler için, neyin uğrunda yaşanmalı gibi bir‐
çok soru ve derin derin düşünmek...
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Hani hep derdim ya “Sevilmemiş insanlar bulup seveceğim iyileş‐
sin.” Diye. Gülerdin hep, çok hoşuna giderdi: ʺSevilmemiş‐sevilememiş
insan nerden anlayacak sevildiğini, nasıl algılasın bilmediği bir şeyi...
Bunu dene tartışalım...ʺ demiştin. Hep böyle değerlendirirdik olayları...
Ve ne çok şey öğrenirdim ben de... Böyle birini sevdim ve sen haklı
çıktın biliyor musun?... Ama ne öğrendiğimi bilmiyorum. Belki de ya‐
şamın ikiyüzlülüğü...
Bu görüşleri, böyle bir kitapta toplamak, ona duyulan sevgi, saygı ve
vefa borcunun yanında, genç nesillere, böyle bir insanın varlığının, top‐
lumsal hizmetlerinin ülke ve insan sevgisinin kanıtını taşıyan, onu tanı‐
yanların düşüncelerinin bir belgeseli olarak belleklerde sonsuza kadar
yaşatmak içindir.
Gerçek bir dostu, vefalı bir insanı yitirmenin onulmaz acısı, sayısız
seveninin yüreğinde canlılığını daima koruyacak ve yokluğu hep hisse‐
dilecektir.
“Her ölüm erken ölümdür”, diyor Cemal Süreya.
“Ölüyorum tanrım,
Bu da oldu işte.
Her ölüm erken ölümdür,
Biliyorum Tanrım.
Ama ayrıca, aldığın şu hayat
Fena değildir...
Üstü kalsın...”
Seni hep özleyeceğiz, hiç unutmayacağız.
Güle güle hocam…
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