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Sunuş
Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 2002 yılından bu yana ikişer
yıllık dönemlerde düzenlenen, alanının öncü bilimsel etkinlerindendir. İlk
kongreden itibaren ortaya koyulan yenilikler, bilimsellikten ödün vermeyen
yaklaşımlar ve organizasyon sürecinde gösterilen titizlik ile kendinden söz ettiren bir etkinlik olmuştur. .
Ülkemizde turizm ve ilgili alanlarında 1960’lı yıllardan bu yana yüksek lisans
ve doktora düzeylerinde tez çalışmaları hazırlanmaktadır. Son yıllarda artan
lisansüstü program sayısına bağlı olarak her yıl yaklaşık 300 yüksek lisans ve
doktora tezi hazırlanmaktadır. Lisansüstü programlar arasındaki eşgüdümsüzlük ve farklı uygulamalar sonucunda farklı niteliklerde tez çalışmaları ortaya
çıkabilmektedir. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin amaçları arasında; yaşanılan bu kopukluğu azaltmak ve lisansüstü programların niteliğinin artmasına katkıda bulunmak bulunmaktadır. Bugüne kadar düzenlenen
kongrelerde bu amaca yönelik oldukça çok ilerleme kaydedilmiştir.
İki yılda bir, farklı bir üniversitenin akademik ev sahipliğinde düzenlenen Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin Yedincisi, Dokuz Eylül
Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin işbirliğinde gerçekleştirilecektir. Misyonumuz, kurumsallaşmış bu bilimsel etkinliğin, bundan sonraki yıllarda da gelişerek devam etmesini sağlamaktır
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi’nin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı takım arkadaşlarımızdan Arş. Gör. Gözde TÜRKTARHAN’a, Arş.
Gör. Ebru ZİNCİR’e ve Arş. Gör. Volkan BAHÇECİ’ye teşekkür ederiz.
Bir sonraki kongrede buluşmak dileğiyle…
Editörler
Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Doç. Dr. Ebru GÜNLÜ
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Turizm Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Özellikleri
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Turizm Fakültesi
E-posta: arzu_turan@anadolu.edu.tr

ÖZ
Bu çalışmada, YÖK veri tabanında 1984-2013 yılları arasında yayımlanan, 1670 turizm konulu yüksek lisans tezinin, bibliyometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada,
verilerin toplanması amacıyla YÖK veri tabanında yer alan yüksek lisans tezlerinin künyelerine ilişkin bilgiler istatistik analiz paket programına yüklenerek, verilerin sıklık ve yüzde
analizleri yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, tüm üniversiteler arasında en fazla
yüksek lisans tezinin İstanbul Üniversitesi bünyesinde hazırlandığı belirlenmiştir. En fazla
yardımcı doçent unvanlı öğretim üyelerinin danışmanlık yaptığı belirlenen yüksek lisans tezleri, pazarlama alanında yoğunlaşmıştır. Üniversitelerin en fazla sosyal bilimler enstitüsü ve
turizm işletmeciliği anabilim dalları bünyelerinde hazırlanan tez çalışmalarının uygulama
alanlarının ağırlıklı olarak Antalya olduğu belirlenmiştir. Ayrıca daha önceki yıllara göre,
2000’li yıllar itibariyle yüksek lisans tezlerinin sayısında önemli artışlar meydana gelmiştir.
Anahtar sözcükler: Turizm literatürü, yüksek lisans tezleri, bibliyometri.

GİRİŞ
Bibliyometrik araştırmalarda, belgelerin ya da yayınların yıllar itibariyle yayımlanan bilimsel eser sayısı, hangi konuların daha çok çalışıldığı, hangi üniversitelerin alana daha çok katkı yaptığı gibi belirli özellikleri analiz edilerek bilimsel
iletişime ilişkin çeşitli bulgular elde edilmektedir (Al ve Coştur 2007; Barca ve
Hızıroğlu 2009). Bilimsel iletişim, çalışmanın oluşturulması, niteliğinin değerlendirilmesi, ilgililere duyurulması ve gelecekte kullanımı için korunması süreçlerini ifade eden bir yaklaşımı ifade etmektedir (Polat vd. 2013: 273). Görüldüğü gibi, bibliyometrik çalışmalar, bilimsel yayınlara ilişkin verilerin istatistiksel olarak incelenmesi sonucunda belirli bir disipline ait genel yapının ortaya
çıkmasını mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, 1984-2013
yılları arasında yayımlanan turizm konulu yüksek lisans tezlerinin bibliyometrik özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Turizm alanında yapılan bibliyometrik çaBu çalışma Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nda Prof. Dr. Nazmi Kozak tarafından yürütülen TRZ613 dersi kapsamında hazırlanmıştır.
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lışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan incelemeler sonucu, yüksek
lisans tezlerinin bu bağlamda incelenmemiş olduğu dikkat çekmiştir. Bu anlamda bir çalışmanın yapılmasının bu boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.
Turizm alanında yazılan yüksek tezlerinin yoğunlaştığı alanlar, yıllar, tezleri
yürüten danışmanlar ve unvanları, tezlerin yayımlandığı üniversite, enstitü ve
anabilim dalları hakkında bir fotoğraf oluşturulmaya çalışılacaktır.
BİBLİYOMETRİ
Bibliyometri terimi ilk kez P.Otlet’in 1934 yılında yayınlanan “Traite de documentation le livre sor le livre therie et pratique” çalışmasında geçmesine rağmen kütüphane ve bilgi bilimi literatüründe ilk kez, Alan Pritchart’ın 1969 yılında Journal of Decumentation dergisinde yayımlanan “İstatistiksel bibliyografya mı
yoksa bibliyometri mi?” adlı makalesinde görülmektedir (Tatar ve Ece 2012: 2).
Ancak bibliyometrik çalışmalarının daha eskiye dayandığına dair ipuçları da
bulunmaktadır. Bilinen ilk bibliyometrik çalışmanın Campbell tarafından
1896’da yayımlanan Theory of the National and International Bibliography adlı kaynak olduğu iddia edilmektedir (Sengupta 1992: 75). Türkiye’deki bibliyometrik
çalışmalara bakıldığında, yapılan ilk çalışmanın tarihini 1970’li yıllara dayandığı görülmektedir. Özinönü (1970) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’nin
temel bilimlerdeki durumu incelenmiş ve belli alanlardaki verimlilik durumu
ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmadan bir yıl sonra fizik alanındaki Türk bilim
insanlarının yurtdışında yayımlanan dergilerdeki yayınlarını ve bu yayınların
etkisini araştıran bir çalışma yapmıştır (Al vd 2012: 2).
Bibliyometri, temel anlamıyla sayım yapmaya dayalı bir inceleme alanıdır (Al
ve Coştur 2007). Diğer bir tanımda ise matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin
kitaplar ve diğer iletişim ortamlarına uygulanması olarak ifade edilmektedir
(Pritchard 1969: 348’den akt. Al vd. 2010: 2). Bibliyometrik çalışmaların, araştırmaların değerini veya belirli bir alandaki bilimsel üretimi desteklemek; ikincisi, bir bilgi yaratıcı sistem olarak bilimsel alanda çalışmak gibi iki ana amacı
bulunmaktadır (Barrios vd. 2008: 454). Bu bağlamda bibliyometrik yöntemler
kullanılarak belirli bir disiplinde çalışılan konu başlıkları, konuları çalışan yazarlar, daha fazla ya da daha az çalışma yapılan konular, yıllara göre ilgili konuların çalışma yoğunlukları belirlenebilmektedir.
LİTERATÜR
Diğer birçok alanda olduğu gibi turizm çalışmalarında da bibliyometrik çalışmalar giderek çok önemli olmaya başlamıştır. Bunun sebepleri arasında, bir
bilgi alanı olarak turizm çalışma alanının büyümesi, araştırma performansının
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değerlendirilmesi, bireysel ölçekte, yayın kuruluşlarının ve kurumlarının turizm literatürüne sağladıkları katkıya duyulan ilginin artması sıralanabilir (Hall
2010: 16). Turizm alanında gerçekleştirilecek bibliyometrik çalışmalar, turizmin
farklı çalışma alanlarına dair kapsamlı bir bakış açıcı sağlayacaktır (Özel ve
Kozak 2012: 424).
Turizm alanında yapılan bibliyometrik çalışmalarda son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nde ilk beş yıl içerisinde
yayımlanan makalelerin bibliyometrik özellikleri belirlenmiş (Kozak 1994);
turizm alanında yayımlanan çalışmalar (Kozak 1995); Turizm İşletmeciliği Dergisi’nin turizm alanına katkısı (Kozak ve İçöz 1999); Türkiye turizm pazarlaması alanında yazılan lisansüstü tezlerin turizm literatürüne katkısı (Kozak 2001)
ortaya konmuştur. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nde 1997-2010 yıllarında yayımlanan tüm hakemli makalelerin bibliyometrik özellikleri incelenerek turizm araştırma eğiliminin yönü ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır (Çiçek ve
Kozak 2012). Daha sonraki yıllarda yapılan bibliyometrik çalışmalar önceki
yıllarda yapılan çalışmaların devamı niteliğini de taşımaktadır. Evren ve Kozak
(2012) tarafından yapılan bibliyometrik çalışmada turizm alanında 2000-2010
yıllarında yayımlanan makaleler incelenmiş ve o dönemde yayımlanan makalelerin genel görüntüsü sayısal verilerle ortaya konmuştur. Turizm pazarlaması
alanının genel yapısının ve özelliklerinin bibliyometri yasalarıyla ortaya konması açısından ilk olma niteliği taşıyan Turizm Pazarlaması Alanındaki Makalelerin Bibliyometrik Profili (2000-2011) ve Bradford Yasası adlı çalışmayla turizm pazarlaması alanında yapılan çalışmalarda makalelere yapılan atıfların
dergilere dağılımın Bradford Yasası’na uygun olduğu belirlenmiştir (Özel ve
Kozak 2012). Turizmin yükseliş dönemine tanıklık etmiş ve bu anlamda önemli
rolleri bulunan T.C. Turizm Bankası’nın bir yayını olan Turizm Yıllığı’nın genç
akademisyenlere ve turizm profesyonellerine tanıtımı açısından önem taşıyan
bibliyometrik çalışma Türktarhan ve Kozak (2012) tarafından yapılmıştır. Ayrıca Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizinin Araştırma Konuları ve Kurumlar arası İşbirliğinin Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle
incelendiği bir çalışma (Karagöz Yüncü ve Kozak 2012) ve sosyal bilimler enstitülerinde yayımlanan turizm makalelerinin bibliyometrik analizinin yapıldığı
çalışmalar da (Zencir ve Kozak 2012) mevcuttur.
YÖNTEM
Bu çalışmada, 1984-2013 yılları arasındaki 30 yıllık bir dönemdeki turizm alanında yazılan yüksek lisans tezleri incelenmiştir. İncelemenin yapılabilmesi için
YÖK’ün tez tarama motorunda “turizm” anahtar sözcüğüyle bir tarama yapıl-
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mıştır. Yapılan tarama sonucunda 1670 yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Tez
çalışmalarının bibliyometrik özelliklerinin incelenmesi için tez künyelerinde yer
alan “tez adı”, “tezin yazarı”, “danışman unvanı”, danışman adı”, “yayınlandığı üniversite”, “yayınlandığı enstitü”, “ilgili anabilim dalı”, tezin temel çalışma
alanı”, “tezin uygulama bölgesi” ve “tezin sayfa sayısı” olarak sıralanan parametreler belirlenmiştir. Söz konusu parametrelere ilişkin verilerin tamamı, istatistik analiz programına aktarılmıştır. Bu bibliyometrik çalışmada yanıtlanmaya
çalışılan sorular aşağıdaki gibi sıralanabilir;
1) Tezi yürüten danışmanlardan hangi unvana sahip akademisyen daha
yoğunluklu olarak tez yönetmiştir?
2) En fazla sayıda tez yürüyen akademisyenler kimlerdir?
3) Alana en çok katkı veren üniversiteler hangileridir?
4) Turizm alanındaki yazılan tezlerin enstitü dağılımları nasıldır?
5) Turizm alanında yazılan tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı nasıldır?
6) Turizm alanında yazılan yüksek lisans tezlerinin yoğunlaştığı temel
alanlar hangileridir?
7) Turizm alanında yazılan tezlerin yıllar itibariyle dağılımı nasıldır?
8) Turizm alanında yazılan tezlerin uygulama bölgeleri anlamlı bir yığılma yapıyor mu?
9) Turizm alanında yazılan tezlerin sayfa sayılarında anlamlı bir yoğunlaşma var mı?
10) Yıllara göre tez konularının dağılımı nasıldır?
Bu sorulara yanıt aramak için verilerin sıklık dağılımları incelenmiştir.
ANALİZ VE BULGULAR
Tablo 1’de belirtildiği üzere turizm alanında yazılan yüksek lisans tez çalışmalarının önemli bir kısmı İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Dokuz Eylül
Üniversitesi bünyesinde hazırlanmıştır. Daha önce Kozak (1999) tarafından
yapılan bir çalışmada, Türkiye’de turizm alanında hazırlanan bütün tezlerin
%30’unun İstanbul Üniversitesi bünyesinde hazırlanmış olduğu sonucuna ulaşılırken, yıllar itibariyle artması beklenen bu oranın düşme nedeni olarak İstanbul Üniversitesi’nde bir dönem 10 yıl süreyle lisansüstü eğitime ara verilmesi
gösterilebilir.
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Tablo 1. Yayımlandığı Üniversitelere Göre Tezlerin Dağılımı
Üniversite Adı

YüzSıklık

de

İstanbul Üniversitesi

264

15,8

Gazi Üniversitesi

253

15,1

Dokuz Eylül Üniversitesi

123

7,4

Balıkesir Üniversitesi

99

5,9

Akdeniz Üniversitesi

81

4,9

Sakarya Üniversitesi

67

4,0

Hacettepe Üniversitesi

65

3,9

Anadolu Üniversitesi

62

3,7

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

50

3,0

Marmara Üniversitesi

47

2,8

557

33,3

1670

100,0

Diğer
Toplam

Turizm alanında hazırlanan yüksek lisans tez çalışmalarının, tezlere danışmanlık yapan öğretim üyelerine göre Tablo 2’de yer almaktadır. Buna göre yüksek
lisans tezlerine en fazla sayıda danışmanlık yapan öğretim üyeleri Mithat Zeki
Dinçer, Cemal Şanlı ve Alp Timur olarak belirlenmiştir. Mithat Zeki Dinçer’in
ilk sırada olması, bağlı bulunduğu üniversite olan İstanbul Üniversitesi’nin,
bünyesinde en çok tez yazılan üniversite olmasına bağlanabilir.
Tablo 2. Danışmanlarına Göre Tezlerin Dağılımı
Danışman Adı

Sıklık

Yüzde

Mithat Zeki Dinçer

32

1,9

Cemal Şanlı

28

1,7

Alp Timur

22

1,3

Ertuğrul Çetiner

20

1,2

Füsun İstanbullu Dinçer

20

1,2

Ahmet İncekara

18

1,1

Necdet Hacıoğlu

18

1,1

Nüzhet Kahraman

18

1,1

Orhan Batman

18

1,1

Burhanettin Zengin

15

,9

Diğer

1427

85,7

8

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Bilinmiyor

34

2,0

Toplam

1670

100,0

Tablo 3’te yüksek lisans tezlerine danışmanlık yapan öğretim üyelerinin unvan
dağılımlarına bakıldığında yardımcı doçent unvanına sahip olanların yoğunluk
(%40,4) kazandığı görülmektedir.

Tablo 3. Danışman Unvanlarına Göre Tezlerin Dağılımı
Unvan

Sıklık

Yüzde

Prof. Dr.

539

32,2

Doç. Dr.

408

24,4

Yrd. Doç.

677

40,4

Dr.

11

,7

Öğr. Gör. Dr.

1

,1

Bilinmiyor

34

2,0

Toplam

1670

100,0

Tablo 4’te yüksek lisans tezlerinin çok büyük bir kısmı Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyelerinde yazılmıştır. Turizm alanının sosyal bilimlerin ilgi alanına girmesi nedeniyle bu olağan bir durumdur. Ancak diğer enstitüler bünyesinde de
turizm konulu tezlerin yazılması, turizmin disiplinler arası boyutunun dikkat
çekici ölçüde genişlediğini göstermektedir.

Tablo 4. Yayımlandığı Enstitüye Göre Tezlerin Dağılımı
Enstitü

Sıklık

Yüzde

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1460

87,4

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

127

7,6

Fen Bilimleri Enstitüsü

61

3,7

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü

4

,2

Güzel Sanatlar Enstitüsü

3

,2

Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü

3

,2

Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü

2

,1

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

2

,1
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İşletme Enstitüsü

2

,1

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

1

,1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1

,1

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

1

,1

Muhasebe Enstitüsü

1

,1

Avrupa Birliği Enstitüsü

1

,1

Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü

1

,1

Toplam

1670

100,0

Turizm alanında hazırlanan tezlerin çok büyük kısmının üniversitelerin Turizm
İşletmeciliği Anabilim Dalları (%35,7) bünyesinde yazıldığı görülmektedir.
Bunu İşletme Anabilim Dalı (%8,7) ve Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim
Dalı (%7,0) takip etse de, turizm alanına farklı disiplinlerde de ilgi gösterildiği
görülmektedir (Tablo 5).
Tablo 5. Yayımlandığı Anabilim Dallarına Göre Tezlerin Dağılımı
Anabilim Dalı

Sıklık

Yüzde

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

596

35,7

İşletme Anabilim Dalı

145

8,7

Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı

117

7,0

İktisat Anabilim Dalı

29

1,7

Coğrafya Anabilim Dalı

16

1,0

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

15

,9

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

11

,7

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

11

,7

İşletme Yönetimi Anabilim Dalı

8

,5

Bilinmiyor

598

35,7

Diğer

124

6,4

Toplam

1670

100,0

Yüksek lisans programlarında hazırlanan tezlerin yıllara göre dağılımı göz
önünde bulundurulduğunda, turizmin sektörel ve ekonomik değerinin yıllar
itibariyle artmasının lisansüstü eğitime de yansıdığı görülmektedir. Bu değere
bağlı olarak lisansüstü eğitim veren üniversitelerin sayısının artması yukarıdaki
tabloyu ortaya çıkarmıştır. Tablo 6’da görüldüğü gibi her beş yıllık dönemde
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birbirini katlayan ölçüde artan turizm alanındaki yüksek lisans tezlerinin sayısı,
turizm sektörünün gelecekte de değerinin artacağının göstergesi olabilir.
Tablo 6. Yayımlandığı Yıllara Göre Tezlerin Dağılımı
Yıllar

Sıklık

Yüzde

2008-2013

663

39,7

2002-2007

372

22,3

1996-2001

273

16,3

1990-1995

258

15,4

1984-1989

104

6,2

Toplam

1670

100,0

1984-2013 yılları arasında yazılan yüksek lisans tezlerinin üzerinde çalışıldığı
temel konulara (Tablo 7) bakıldığında pazarlama temel alanının yoğunlukta
(%38,6) olduğu görülmektedir. Turizmin ekonomik değerinin çok yüksek olması nedeniyle, tez çalışmalarının da bu doğrultuda yoğunlaşması çok doğal bir
sonuç olarak görülmektedir. Bunu, yönetim (%21,0), ekonomi (8,2) ve çevre
yönetimi (5,6) konuları takip etmektedir.
Tablo 7. Temel Alanlarına Göre Tezlerin Dağılımı
Temel Alanlar

Sıklık

Yüzde

Pazarlama

645

38,6

Yönetim Organizasyon

350

21,0

Ekonomi

137

8,2

Çevre Yönetimi

94

5,6

Genel

60

3,6

Muhasebe

58

3,5

Eğitim

55

3,3

Bilgi Teknolojileri

45

2,7

Siyaset

39

2,3

Sosyoloji

38

2,3

11
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Finansman

34

2,0

Hukuk

19

1,1

Mimarlık

16

1,0

Sağlık

13

,8

Coğrafya

13

,8

Ulaştırma

10

,6

Etik

9

,5

İletişim

6

,4

Tarih

6

,4

Psikoloji

6

,4

Rekreasyon

5

,3

Güvenlik

5

,3

Arkeoloji

3

,2

Mühendislik

2

,1

Din

2

,1

Toplam

1670

100,0

Tablo 8’de belirtilen sayfa sayılarına göre tezlerin dağılımı incelendiğinde,
sayfa sayılarının 101 ile 150 arasında yoğunlaştığı görülmektedir.
Tablo 8. Sayfa Sayılarına Göre Tezlerin Dağılımı
Sayfa Sayısı

Sıklık

Yüzde

101-150

808

48,4

151-200

425

25,4

51-100

261

15,6

201-250

133

8,0

12
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250'den fazla

37

2,2

50 ve altı

6

,4

Toplam

1670

100,0

Tablo 9’da sıralanan ve tezlerin uygulandığı şehirlerin genellikle turizmin
ağırlık kazandığı şehirler olduğu görülmektedir. Turizm sektöründe önemli
destinasyonlardan olan bu şehirler, akademik çalışma alanlarına da aynı oranda
çalışma alanı olarak konu edilmiştir.
Tablo 9. Uygulama Bölgelerine Göre Tezlerin Dağılımı
Uygulama Yeri

Sıklık

Yüzde

Antalya

121

7,2

İstanbul

85

5,1

Muğla

63

3,8

Ankara

59

3,5

İzmir

50

3,0

Nevşehir

30

1,8

Çanakkale

21

1,3

Afyon

17

1,0

Aydın

17

1,0

Balıkesir

17

1,0

Diğer

1190

71,3

Toplam

1670

100,0

Tablo 10. Tezlerin Çalışma Alanlarının Yıllara Göre Dağılımı
Yıllar
Temel Alan

1984-1989

1990-1995

1996-2001

2002-2007

2008-2013

Yönetim Organizasyon

14

36

48

76

176

Pazarlama

31

94

118

139

263

Ekonomi

11

29

22

28

47

13
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Eğitim

3

6

12

16

18

Çevre Yönetimi

5

17

11

18

43

İletişim

0

1

0

1

4

Bilgi Teknolojileri

0

7

4

14

20

Sosyoloji

1

4

8

8

17

Ulaştırma

0

0

4

2

4

Hukuk

0

3

5

6

5

Finansman

9

4

4

10

7

Muhasebe

9

18

13

8

10

Tarih

0

3

0

0

3

Psikoloji

0

1

1

2

2

Arkeoloji

0

0

1

0

2

Mimarlık

0

6

1

5

4

Mühendislik

0

2

0

0

0

Etik

0

0

0

3

6

Rekreasyon

1

2

0

1

1

Sağlık

0

2

0

3

8

Siyaset

4

11

6

10

8

Genel

11

10

12

12

15

Coğrafya

2

2

1

8

0

Güvenlik

1

0

2

2

0

Din

2

0

0

0

0

Toplam

104

258

273

372

663

Tablo 10 incelendiğinde, yıllar itibariyle turizm konusunda çalışılan temel
alanlar görülmektedir. Tabloda en dikkat çeken değişimlerin pazarlama, yönetim, çevre ve sosyoloji alanlarında olduğu dikkat çekmektedir. Turizmin 1990’lı

14

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

yıllardaki yükselişi dikkate alındığında, pazarlama alanında da 1990-1995 yılları arasında tez çalışmalarının da yoğunlaşması anlamlı görülmektedir. Ancak
1996-2001 ve 2002-2007 yılları arasında bu ilginin diğer yıllara oranla nispeten
azaldığı söylenebilir. Yönetim organizasyon alanına bakıldığında 2002-2007 ve
2008-2013 yıllarında yeni yönetim yaklaşımlarının dikkate değer ölçüde artmasının, yapılan tez çalışmalarına da yansıyıp, önceki yıllara nazaran keskin bir
artışa neden olduğu söylenebilir. Çevre yönetimi temel alanı incelendiğinde
2008-2013 yılları arasında hazırlanan tez çalışmalarındaki artışın sürdürülebilir
turizm konusundaki bilinçlenmeye, hem toplum hem de işletme düzeyinde bu
konuya verilen önemin artmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Sosyoloji
alanındaki çalışmalar ise göreceli olarak sayıca az olsa da 2008-2013 yıllarında
daha önceki yıllara göre artış olduğu görülmektedir. Turizm sektörünün her
boyutunda insan faktörünün yer alması, tüm etkileşim süreçlerinde bu unsurun
göz önüne alınmasını zorunlu kılmaktadır. Görüldüğü gibi, daha önceki yıllarda turizmin sektörel ve ekonomik değerinin yansıması olarak pazarlama, yönetim ve ekonomi alanlarında lisansüstü çalışmalar da yoğunluk kazanmıştır. Son
yıllarda yeni yönetim ve pazarlama yaklaşımları insan unsurunu merkeze alan
yönelimler içerisindedir. Bu durumun kısmen de olsa yapılan tez çalışmalarına
sosyoloji alanındaki çalışmaların sayısının artması şeklinde yansıdığı söylenebilir.
SONUÇ
Bu çalışmada, 1984 ve 2013 yılları arasında hazırlanmış olan yüksek lisans tezlerinin çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik özellikleri belirlenmeye
çalışılmıştır. 1670 yüksek lisans tezinin incelendiği çalışmanın sonuçlarına göre,
lisansüstü eğitim veren üniversiteler içerisinde en fazla İstanbul Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’nin yüksek lisans tezi yayımladığı görülmüştür. En fazla yardımcı doçent unvanlı öğretim üyelerinin danışmanlık yaptığı belirlenen yüksek lisans tezleri, pazarlama, yönetim organizasyon, ekonomi ve çevre yönetimi alanlarında yoğunlaşmıştır. Üniversitelerin en
fazla sosyal bilimler enstitüsü ve turizm işletmeciliği anabilim dalları bünyelerinde hazırlanan tez çalışmalarının uygulama alanlarının ağırlıklı olarak turizm
sektörü açısından da çok önemli turistik bölgeler olan Antalya, İstanbul ve
Muğla’da olduğu belirlenmiştir. Son yıllarda turizm sektörünün kazandığı
öneme de bağlı olarak 2000’li yıllar itibariyle hazırlanan yüksek lisans tezlerinin
de sayısı artmıştır.
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ÖZ
Yörelerin kendine özgü mimari yapısı, yiyeceği, içeceği, giyimi, kuşamı ve yöreye ait el sanatları kültürün korunmasını ve yeni kuşaklara aktarılmasını sağlayan ögeleridir. El sanatları
ürünleri yörenin karakteri hakkında yerli ve yabancı turiste bilgi vermektedir. Ülkemizde
çok fazla çeşitliliği bulunan, tanıtım araçlarının en önemlilerinden biri olan el sanatı ürünlerinin turist tüketiciye bilgi vermek amaçlı kimlik kartlarının olmadığı görülmektedir.
Bu çalışmada el sanatları açısından bir ürün üzerinde bulunması gereken kimlik kartı için
öneri getirilmektedir. Kimlik kartı örnekleri, Ankara, Konya illeri ve Çeşme, Amasra ilçelerinde pazarlanmakta olan ve coğrafi işaret temsil yeteneği yüksek ürünler için verilmiştir.
Anahtar sözcükler: El sanatı, turistik hediyelik eşya, kimlik bilgi kartı

GİRİŞ
Yerli ve yabancı turist, gidilen yöreden hatıra olabilecek el sanatı ürünü alma,
yörenin yiyecek içeceklerini tatma, özgün ve otantik değerlerini tanıma gibi
turistik davranışlar gerçekleştirmektedir. Turistin davranışlarını etkileyen en
önemli öge ise kültürdür.
Kültür kelimesinin etimolojik kökenine bakıldığında Latincedeki ‘tarım’ anlamına gelen ‘culture’ kelimesi ile karşılaşılmaktadır. Sosyolojide ise kültür,
etkileşimlere yön veren senaryo ve rollerin işleyişinin daha iyi anlaşılmasına
yardım eden bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Kültürü somut ve somut
olmayan şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. İnsanın ürettiği bütün araç, gereç, yapılar ve teknolojiler somut kültüre, yine insanın ürettiği bütün anlamlı
değerler, davranışlar ve kurallar ise somut olmayan kültüre örnektir (Kocadaş
2005; Gülcan 2010).
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Kültürü oluşturan ögelerden biri olan el sanatları; temelde insanın ana ihtiyaçlarını giderme isteğinden kaynaklanan, çok basit araçlarla yapılabilen, genellikle doğada kolay bulunabilen ya da artık maddeleri hammadde olarak
kullanan, yoğun emek ve yaratma gücü isteyen, ortaya çıkardığı üründe, fonksiyonel, estetik ve ekonomik olma özelliklerini birleştiren daha çok boş zaman
uğraşısı olarak da yapılabilen bir araştırma alanıdır.
Geleneksel el sanatlarının, korunması, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşamın içinde kendiliğinden devamının sağlanması için turistik ürün
olarak değerlendirilmesi ve hem kavram hem de ürün olarak turizm pazarında
‘değer’ bulması önemlidir. El sanatı ürünlerin turistik ürün olarak kullanılması
uzun yıllardır turizm alanında yaygın bir şekilde kabul görmektedir (İz-Yılmaz
2008).
Rızaoğlu’na (2012) göre, turizm davranışı, insanların turizm ve turistik satın
almaları ile ilgili karar ve eylemleri içermektedir. Bu satın alma davranışı sonrasında elde edilen ürün turistik üründür. Turistik ürün, bir turistin seyahatinin
başlangıcından bitimine kadar geçen zaman dönemi içerisinde gereksinimlerini
karşılamak amacıyla elde ettiği ve turizm arzını oluşturan unsurlar tarafından
servisi yapılan nesnel ve öznel değerlerin bütünü şeklinde tanımlanmaktadır
(Kozak vd. 2001). Bu açıdan bakıldığında el sanatı ve turistik hediyelik eşya
ürünleri de turistin gittiği yerden gerek kullanım amaçlı, gerekse hatıra amaçlı
satın aldığı turistik ürünlerdir.
Turizm açısından bakıldığında bir turistik ürün elle tutulamazlık özelliği sebebiyle vitrinlerde teşhir edilemezken el sanatı ürünü olan turistik hediyelik
eşya ürünleri tam tersine teşhir edilebilmektedir. El sanatı ürünler somut kavramlardır, zor olsa da markalanabilirler, ancak diğer turistik ürünler gibi standardizasyonu zordur. El sanatı ve turistik hediyelik eşyanın gidilen yöreden
alınma zorunluluğu vardır ancak alınan ürün yöreye özgü yemek içecek değilse
alındığı yerde tüketilme zorunluluğu yoktur.
Turistik alışveriş el sanatları ürünlerinin çeşitli boyuttaki satış mekanlarında
(atölye, stant, perakende satış mağazası, toptancı mağaza vb.) yerli veya yabancı turistlere hediyelik eşya veya başka kapsamlarda satışıyla ilgilidir. Türkiye’de turistik alışverişe konu olan el sanatları çoğunlukla geleneksel ve dekoratif niteliktedir. Örneğin, halı dokumacılığı, kuyumculuk, seramik ve çömlekçilik, taş süslemeciliği, ahşap oymacılığı, ebru, hat, minyatür, tezhip sanatları
gibi. Turizm merkezlerinde el sanatı ürünlerinin (özgün veya taklit) yoğun
olarak satışının yapıldığı görülmektedir. El sanatları kendi doğallıkları, özgün-
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lükleri içinde korunurken aynı zamanda çeşitli tüketici kitlelerine (yerli ve yabancı turist tüketicilere) pazarlanma olanakları oluşturmaktadır (Öter 2010).
Turist tüketicinin satın alma davranışını etkileyen üç etmen bulunmaktadır.
Bunlar sırasıyla; turist özellikleri, tatil özellikleri ve çekim yeri özellikleridir.
Turist özellikleri, turistin sosyo-ekonomik özellikleri ve turistin davranışsal
özellikleri şeklinde iki kümede toplanabilmektedir. Tatil özellikleri, gidilen yere
uzaklık, gezinin süresi, zaman sınırlamaları, tatilin maliyeti gibi etmenleri kapsamaktadır. Çekim yeri özellikleri ise, gidilen yörenin doğal çevresel özellikleri,
ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal yapısı, yerel kültürün gücü ve yerli nüfusun demografik özelliklerinden oluşmaktadır (Rızaoğlu 2012).
Turist tüketici turistik hediyelik eşya alırken, turistik hediyelik eşyanın ve
satışı yapılan yerin özelliklerine de dikkat etmektedir. Turner ve Reisinger’a
(2001) göre ürünlerin üç önemli niteliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi
değerdir (serisi, kalitesi), ikincisi ürünün görüntüleme özelliği (rengi, görüntüsü, paketlemesi, boyutu), üçüncüsü ise benzersizliği yani hafızada kalmasıdır.
Mağaza özelliklerine bakıldığında ise Berry (1969) öncü araştırmalar yapmış ve
mağaza imajının belirlenmesinde 12 bileşenin önemli olduğunu belirlemiştir.
Bu bileşenler; fiyat, kalite, çeşit, ürün modası, satış personeli, mağaza konumun
iyi ve kolay erişilebilir olması, diğer kolaylık ölçütleri, servisi, indirim promosyonları, reklamı, mağazanın atmosferi ve saygınlıktır.
Türkiye’de turistik hediyelik eşya pazarlayan satış yerleri incelendiğinde
ürünün paketlenmesi de dahil olmak üzere bir çok olumsuzluk görülmektedir.
İnsanlarda bilinç düzeyi her geçen gün daha da artmaktadır. Doğada kolay
çözülebilen ambalaj materyalleri yerine gelişi güzel paketlemeler ve doğa açısından en zararlı sayılan siyah renk kalın poşetlerde ürünün sunulması yörenin
imajını etkilemektedir. Bilinçli tüketici aldığı ürün hakkında bilgi edinmek istemektedir. Satış elemanlarının çoğunun yabancı dilinin yetersiz olması nedeniyle yabancı turiste yeterince bilgi verememesine sebep olmaktadır.
Bu çalışmada, araştırmanın yürütüldüğü yörelerde ürün üzerinde fiyatı dışında ürünün kimliğini ifade eden bilgilere rastlanmamıştır. Bu sebeple araştırmanın yürütüldüğü yöreleri temsil yeteneği yüksek olduğu düşünülen ürünler seçilerek bu ürünlerin kimlik kartının oluşturulması ve ürün üzerinde bulundurulması gereken unsurlara yönelik öneriler getirilmektedir.
Turistik Hediyelik Eşya’da Kimlik Oluşturma
Türkiye, iki kıta üzerinde yer alan ve dört mevsimin doyasıya yaşandığı bir yer
olup; kültürü, ekolojisi ve doğal güzelliklerinin çeşitliliğinden dolayı turizm
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yönünden zengin sayılmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü yörelerde turistlerin seyahat motivasyonları gezi isteği olarak gözlemlenmiştir. Konya’da inanç
amaçlı gezi isteği önemli rol oynarken, Çeşme’de güneş, kum ve deniz isteği ön
plana çıkmaktadır. Ankara ili ülkenin başkenti olması sebebiyle tarihi ve kültürel mekanlarıyla, Amasra ise doğal çevresiyle turist çekmektedir. Türkiye el
sanatları bakımından oldukça çeşitlilik göstermektedir. Öyle ki el sanatları yöreden yöre, ustadan ustaya göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar yüzünden el sanatlarında standardizasyon yapılamamaktadır. Durum böyle olunca
da ürünler tüketicide güven duygusu yaratmamaktadır. Yöreye özgü ürünlerin
turiste bir anlam ifade edebilmesi için tüketiciye bilgi vermesi gerekmektedir.
Bir el sanatı ürünü veya yöreye ait turistik hediyelik eşya alımında en önemli
kriter kimliktir. Çünkü kimlik tüketiciye doğrudan ürün ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktadır. Turistin aldığı ürünün kalitesi, hammaddesi ve taşıdığı özellikler hakkında bilgi edinme isteği en temel hakkı olarak görülmektedir. Türkiye’de müzelerden alınan turistik hediyelik eşyanın kimlik bilgisi kısmen yapılmaktadır. Ancak turistik yörelerdeki turistik hediyelik eşya satan mağazalarda
böyle bir sistem bulunmamaktadır.
Mağazalardaki turistik hediyelik eşya teşhirinde bilgi eksiklikleri yaygın bir
sorun olarak görülmektedir. Belirsiz sergileme ile kimlik bilgisindeki yetersizlik
ziyaretçilerin üzerinde belli bir etki oluşturmakta ve bu yetersizlikten kendilerini sorumlu tutmalarına neden olmaktadır (Serrell 1996).
Kimlik bilgisinin kısa, anlaşılır olması gerekmektedir. Çünkü turist, turistik
hediyelik eşya satın almak için belli bir zaman ayırmakta dolayısıyla da kimlik
bilgisi okumaya uzun bir zaman ayıramamaktadır. Günümüzde müze girişlerinde bile büyük afişlerde sadece birkaç kelimeden oluşan başlık atılmakta ve
bu, ziyaretçinin okuması için en fazla birkaç saniyesini almaktadır.
Kimlik kartında olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler
ürünün adı, ürünün yerel adı, ürünün yapımında kullanılan teknikler, hammaddesi, üretildiği yöre, boyutu, ağırlığı, fiyatı, üretici firma adı ve açıklamaları, açıklamalar kısmında ise, ürünle ilgili üretim tekniği, kullanım alanı, etnografik geleneksel motif ve desen özellikleri ve varsa geleneksel yaşamdaki yeri
ve anlamı, ayrıca ürünün bakımının ve temizliğinin nasıl olması gerektiği olmalıdır (Şekil 1). Bu özelliklerin bulunduğu kimlik kartları bir anlamda da garanti
belgesi olma özelliği taşımaktadır. Kimlik bilgilerinin yabancı turistler açısından da kullanımı yaygın olan dillerde açıklamaları da ürün üzerinde mutlaka
bulundurulmalıdır.
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Ürün adı
Yerel adı
Hammadde
Kullanılan teknik
Yöre
Boyutlar
Ağırlık
Açıklamalar
Fiyatı
Üretici firma
Bakımı
Şekil 1. Kimlik kartı örneği

Yapılan çalışmada kimlik kartı örnekleri için Ankara, Konya illeri ve Çeşme,
Amasra ilçelerinde bulunan coğrafi işaret kapsamında temsil yeteneği yüksek
turistik hediyelik eşya ürünleri tercih edilmiştir.
Konya ilinde satılmakta olan turistik hediyelik eşyanın kimlik kartı örneği

Araştırma Bildirileri

21

Semazen Biblo
Ye

Semazen Biblo

rel adı
H
ammadde

Toprak/Seramik

K

Kalıba döküm

Y

Konya

B

10 x 21 cm

A

180 gr

ullanılan
teknik
öre
oyutlar
ğırlık
A
çıklamalar

Sema, sembolik olarak, kainatın oluşumunu, insanın
alemde dirilişini, Yüce Yaratıcı’ya olan aşk ile harekete geçişini ve
kulluğunu idrak edip ‘İnsan-ı Kamil’e doğru yönelişini ifade
etmektedir. Semazenin üstündeki beyaz kıyafete ‘Tennure’ denmektedir. Kefeni simgelemektedir. Başındaki sarık ‘Sikke’dir.
Mezar taşını simgelemektedir.

Fi

35

yatı

Çeşme ilçesinde satılmakta olan turistik hediyelik eşyanın kimlik kartı örneği

Duvar saati
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Yerel adı

‘Çeşme’ yazılı kale figürlü duvar saati

Hammadde

Toprak/Seramik

Kullanılan

Baskı, boyama

Yöre

İzmir

Boyutlar

20 x 20 cm

Ağırlık

260 gr

teknik

Açıklamalar

Fiyatı

Çeşme'nin en çok ziyaret edilen tarihi eseri
II. Bayezid’in yaptırdığı kale bugün müze olarak
kullanılmaktadır. Çeşme Kalesi, 1508 yılında Osmanlı Padişahı II. Bayezid tarafından, Aydın Valisi Mir
Haydar aracılığıyla, Mimar Ahmet oğlu Mehmet'e
yaptırılmıştır. Kale ve liman, ticaret ve savaş gemilerini kötü hava koşullarına ve düşman saldırılarına
karşı korumaktaydı.
40

Ankara ilinde satılmakta olan turistik hediyelik eşyanın kimlik kartı örneği

Tablo
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Yerel adı

Ankara tablosu

Hammadde

Ahşap çerçeveli polyester

Kullanılan

Kabartma ve boyama

Yöre

Ankara

Boyutlar

30x40

Ağırlık

100 gr

teknik

Açıklamalar

Atakule, 3 Ekim 1989 tarihinde Ankara'nın başkent
oluşunun 66. yıldönümüne denk gelen günde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından açılışı yapılan Türkiye'nin
ikinci ve Ankara'nın ilk alışveriş merkezi başkentte hizmet
vermeye başlamıştır. Yapının adı bir yarışma sonucu belirlenmiştir.
Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla
Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır.
Hitit Heykeli, Alacahöyük'teki kazılarda ele geçirilmiş bir Hatti eserinin kopyasıdır. 1973'te belediye başkanı
Vedat Dalokay tarafından şehrin sembolü yapılmıştır.
Hitit sembolü, Ankara tarihi tunç çağı Hatti uygarlığına kadar uzanmaktadır.
Ankara Kalesi, yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kentte askeri bir garnizon bulunduran Hititler
tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Ama bu düşünce arkeolojik verilere dayanarak doğrulanmamıştır. Hititlerden bu
yana hep aynı yerde bulunan, Romalılar, Bizanslılar ve
Selçuklular dönemlerinde birçok kez onarılan Ankara Kalesi,
tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini
kuşatan dış kaleden oluşur (dış kalenin 20'ye yakın kulesi
vardır).
Kocatepe Cami, Ankara'nın Kocatepe semtinde
1967'de inşaatına başlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1987'de inşaatı tamamlanan camidir.

Fiyatı

55
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Amasra ilçesinde satılmakta olan turistik hediyelik eşyanın kimlik kartı örneği

Dekoratif süs
Yerel adı

Leylek figürlü masa süsü

Hammadde

Ahşap

Kullanılan

Oyma

Yöre

Amasra/Ahatlar

Boyutlar

16cm

Ağırlık

500 gr

teknik

Açıklamalar

Doğal yaşamın bir parçası olan leylekler Amasra ilçesi
için eskiden daha fazla hediyelik turistik eşyaya sembol olmaktaydı. Günümüzde fazla olmamakla beraber yapımı hala sürdürülmektedir. Leylek, nesilden nesile aktarılan hikayelerde olduğu gibi
çocuğun ve yuvanın koruyucu ruhu olan Umay ve Ayısıt’ın vazifesini üslenmektedir. Kutlu yaratılmış kahramanların, onların
kutlu eşlerinin ve kutlu nesillerinin koruyucu ruhu ve yardımcısı
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olan leyleğin evin en kutsal yeri olan ocağın üzerinde, bacada
yerleşmiş olması da mitolojik manzarayı tamamlamaktadır. Umay
ile leylek arasındaki bir başka bağ renk itibariye kurulabilir. Tanrı
mekanına aitlik ve kut ifade eden ak renk, ak saçlı Umay’dan ak
tüylü leyleğe dönüşerek sembolize edilmiştir. Türk inanışlarında
leylek diğer kuşlardan farklıdır. Leyleği havada gören o yılı evinden uzak geçirir gibi düşünceler de mevcuttur (Ergun 2011).
Fiyatı

80

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bir el sanatı ürünü veya yöreye ait turistik hediyelik eşya alımında en önemli
kriter kimliktir. Çünkü kimlik tüketiciye doğrudan ürün ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktadır.
Turistik hediyelik eşya kimliğinde özellikle yöresel ürünlerde ilk olarak üzerinde bulunması gereken bilgiler;


fiyat,



boyut,



hammadde,



yerel ad,



üretildiği yöre,



kullanım amacı



ve varsa geleneksel kısa bir hikayelendirilmesi olmalıdır.

Bu özelliklerin bulunduğu kimlik kartları bir anlamda da garanti belgesi olma
özelliği taşımaktadır. Kimlik bilgilerinin yabancı turistler açısından da kullanımı yaygın olan dillerde açıklamaları da ürün üzerinde mutlaka bulundurulmalıdır.
Kimlik kartı metalden, deriden, camdan, saydam maddelerden, kartondan,
plastikten, mukavvadan, kumaştan, geri dönüştürülmüş kağıttan oluşturulabilir ya da alınan ürünün yanında verilen bir CD veya taşınabilir bellek (USB)
ürünün kimliği olabilir.
Kimlik kartının boyutu ürün boyutuna göre orantılı olmalıdır. Kare, dikdörtgen, daire, elips veya köşeli geometrik şekillerde kimlik kartı hazırlanabilir. Bu
tarzda örnekler sayıları az olsa da görülmektedir. Örneğin, deri ürünü olan
turistik hediyelik eşyanın kimlik kartı yine deriden post şeklinde oluşturulabi-
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lir. Küçük kitapçıklar da yine kimlik kartına örnektir. Dört sayfayı geçmeyen
minyatür kitapçıklar (booklet) ürün hakkındaki bilgileri tüketiciye verebilmektedir.
Kimlik kartlarının ürünlere bağlanması çeşitli yollarla sağlanabilir. Kimlik
kartı kurdele, çengelli iğne, ataş, iplik (bükülmüş, örülmüş, renklendirilmiş),
sırım, deri, yapıştırma ve baskı yoluyla ürüne zarar vermeyecek şekilde bağlanabilir.
El sanatları doğadaki hammaddelerin kullanılmasıyla elde edilen, bulunduğu
yörenin kültürünü yansıtan ve o yöreye ait coğrafi işaret olan aynı zamanda el
emeği olmasından kaynaklı değerli olan bir uğraşıdır. Bu sebeple bu uğraşıların
kimlik bilgi kartı yani etiketi de kendi gibi doğaya özgü materyallerden olmalı
ve yine o yörede bulunan hammaddeden üretilmelidir.
KAYNAKÇA
Berry, L. (1969). The Components of Department Store İmages: A Theoretical and Empirical
Analysis. Journal of Retailing, 45(1):3-20.
Ergun, P. (2011). Bebekleri Dünyaya Leyleklerin Getirdiğine Dair İnancın Türk Mitolojisindeki
Kökleri Üzerine. Milli Folklor dergisi. Yıl 23, Sayı:89.
Gülcan, B. (2010). Türkiye’de Kültür Turizminin Ürün Yapısı ve Somut Kültür Varlıklarına Dayalı
Ürün Farklılaştırma İhtiyacı. İşletme Araştırmaları Dergisi. Sayı:2/1, (ss.99-120).
İz-Yılmaz, G. (2008). Geleneksel Türk El Sanatlarının Turistik Ürün Bağlamında Değerlendirilmesi.
(Uzmanlık Tezi),Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlğü.
Kocadaş, B. (2005). Kültür ve Medya. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social
Science of the Turkish World)-Bilig, Sayı:34:1-13.
Kozak, N. Kozak, M. A. ve Kozak, M. (2001). Genel Turizm. İlkeler ve Kavramlar. Detay Yayıncılık.
Öter, Z. (2010). Türk El Sanatlarının Kültür Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi. Milli Folklor
Dergisi. Yıl:22, Sayı:86:174.
Rızaoğlu,B. (2012). Turizm Davranışı. (3. Baskı). Ankara: Detay yayıncılık.
Serrell, B. (1996). Exhibit Labels an Interpretive Approach. Behind It All: A Big Idea. AltaMira Press.
Printed in the United States of America. (pp.1-7).
Turner, L. and Reisinger, Y. (2001). Shopping Satisfaction for Domestic Tourists. Journal of
Retailing and Consumer Services, Vol.8, (pp.15-27).

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 27-38,
04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-4940-00-4

Turizmin Çeşitlendirilmesi Stratejisi Kapsamında 2007-2013
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ÖZ
2023 Türkiye turizm stratejisi kapsamında turizmi çeşitlendirme stratejisi mevcuttur. Bu
stratejide geliştirilmesi hedeflenen alternatif turizm çeşitleri açıklanmıştır. Bunlar, kongre
ve fuar turizmi, sağlık ve termal turizmi, eko turizm ve yayla turizmi, deniz turizmi, kış turizmi ve golf turizmidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen tanıtımların
araçlarından birisi de tanıtım filmleridir. Her bir turizm çeşidi için ayrı filmler olmakla birlikte bunların yanında Türkiye genel tanıtım filmleri mevcuttur. Bu filmlerde Türkiye ile ilgili
genel tanıtım yapılmakta ve tek bir turizm çeşidi değil çeşitli turizm çeşitleri ile ilgili sahnelere yer verilmektedir. Bu araştırma kapsamında Türkiye genel tanıtım filmlerine içerik değerlendirilmesi yapılarak bu filmlerin hangi turizm çeşitleriyle ve ne kadar ilgili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çalışma sonucuna göre Türkiye genel tanıtım filmleri çoktan aza doğru sırasıyla %17 deniz turizmi, %3 eko turizm, %1,5 golf turizmi, %1 kış turizmi ve %1 sağlık ve
termal turizm ile ilgilidir. Kongre ve fuar turizmine ise hiç yer verilmemiştir.
Anahtar sözcükler: Turizmi çeşitlendirme stratejisi, Türkiye tanıtım filmleri.

GİRİŞ
Ülkemiz çok çeşitli turizm olanaklarına sahiptir. Bunlar sağlık ve termal turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, av turizmi, kongre ve fuar turizmi, golf turizmi, gençlik turizmi, yat turizmi, botanik turizmi, ipek yolu turizmi, dağcılık turizmi, akarsu-salcılık turizmi, su altı dalış turizmi, kuş gözlemciliği turizmi olarak sayılabilir.
Ülkemizde ağırlıklı olarak gerçekleşen turizm çeşidi yoğun olarak yazın yapılabilen deniz-kum-güneş turizmidir. Ancak 2023 Türkiye Turizm Stratejisinde
deniz turizmi, kış turizmi, sağlık ve termal turizmi, eko turizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizmi çeşitlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir (TTS, 2007).
Turizm bakanlığı tanıtım filmlerini bir araç olarak seçmiştir. Tanıtım filmleri
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yoluyla turizmi çeşitlendirme stratejisi kapsamındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için söz konusu alternatif turizm çeşitleri ile ilgili görüntüleri hazırlamak,
sunmak, uygun sloganlar ve sözcükler kullanarak anlatmak gerekir.
Tanıtma, bir taraf tarafından bir duygunun, düşüncenin veya kanının ileti
haline getirilerek belirlenen hedef kitleye yazılı, sözlü, görsel, işitsel teknik ve
araçlarla iletilmesidir. Turizmde tanıtma gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında insanların ilgilerini bir ülkenin veya turistik bir istasyonun mal ve hizmetleri üzerine çekmek için bilgi vermek, eğitmek, telkinde bulunmak, bellekte
bir imaj yaratmak ve bir inanç yaratmak suretiyle turistik mal ve hizmetlerin
satın alınmasını kolaylaştıran sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik bir çıkara
yönelik etkinlik, araç ve teknikleri içeren bir iletişim olayıdır (Rızaoğlu, 2004).
Ülkemizde turizmin gelişmesi için tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi bir
zorunluluktur. Geçmiş yıllarda turizmde tanıtma ile ilgili sorunlar yaşandığı
gibi günümüzde de turizmde tanıtma sorunu hala sürmektedir. Bu sorunu
çözmek için büyük uğraşlar verilmekte ve araçlar kullanılmaktadır. Tanıtım
filmleri turizmde tanıtma sorununu çözmek için bir araç olarak kullanılabilir.
Tanıtım filmleri hem görsel hem de sesli olarak kitleler üzerinde etki bırakma
gücüne sahip tanıtma araçlarından biri olarak düşünülebilir. Bu filmler, izleyici
kitlelerinin zihninde kalıcı bir tanıtım aracı olarak kullanılabilir. Uygulanan
temalar yoluyla izleyici kitleleri hedef çekimyerlerine yönlendirilebilir. Tanıtım
filmlerinde hangi turizm çeşitlerine yer verileceği de önemlidir. Ön plana çıkarılmak istenen turizm çeşidi seçilirken dikkat edilmeli ve hangi temalar ile ön
plana çıkartılacağı dikkatle saptanmalıdır. Filmlerde hangi turizm çeşidi ile
ilgili temalar daha fazla görülüyorsa izleyici kitlelerinin o turizm çeşidine yönelimleri de o kadar fazla olacağı düşünülür.
Türkiye genel tanıtım filmleri, turizmde tanıtma için kullanılan araçlardan
biridir. Genel tanıtım filmleri kitlelerin dikkatini çekmek, kitlelerin ilgisini çekmek, kitlelere haber ve bilgi vermek, kitleleri ikna etmek, kitleleri değişikliğe
veya eyleme hazır tutmak, kitleleri harekete geçirmek, kitlelerin sahip olduğu
imaj üzerinde istenilen yönde etki yaratmak, kitlelerin bir tutum ve davranış
değişikliği yapmasını sağlamak için daha elverişli bir araçtır. Bunun anlamı
genel tanıtma filmlerinin diğer tanıtma araçlarına göre maliyetinin daha düşük
olması, daha geniş izleyici kitlelerine daha çabuk ulaşılması, etkileme gücünün
daha fazla olması, izleyici kitlelerinin algılamasını daha hızlı ve kolay gerçekleştirmesidir.
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Yukarıdaki açıklama ve gerekçelerden çalışmanın sorununu aşağıdaki gibi
ortaya koymak mümkündür:
Turizm bakanlığının hazırladığı Türkiye genel tanıtım filmleri, 2023 Türkiye
turizm stratejisinde yer alan turizmin çeşitlendirilmesi stratejisi kapsamındaki
turizm çeşitlerinden hangileri ile ve ne kadar ilgilidir?
Çalışmanın amacı, turizm bakanlığının hazırladığı Türkiye genel tanıtım filmlerinin 2023 Türkiye turizm stratejisinin turizmin çeşitlendirilmesi stratejisi
kapsamındaki alternatif turizm çeşitleri ile ilgili uyumluluk/uyumsuzluğunu
ortaya koymaktır.
Bu temel amaç doğrultusunda araştırma soruları şunlardır:
1.

Alternatif turizm çeşitlerine Türkiye genel tanıtım filmlerinde yer
verilmiş midir?

2.

Alternatif turizm çeşitlerine Türkiye genel tanıtım filmlerinde ne
kadar süre yer verilmiştir?

3.

Türkiye genel tanıtım filmlerinin toplamı içinde turizm çeşitlerinin
süre açısından dağılımı nedir?

Türkiye genel tanıtım filmleri gerek yerli turistleri gerekse yabancı turistleri
çekme açısından maliyeti daha düşük, daha kolay, daha geniş izleyici kitlelerine hitap edebilecek bir tanıtma aracı niteliğinde değerlendirilebilir. Bu açıdan
Türkiye genel tanıtım filmlerinin kullanılması olumlu bir gelişme olarak görülebilir. Yeterli, eksiksiz, doğru ve geçerli tanıtım filmleri ile ülkemiz hakkındaki
olumsuz imajın yok edilmesi ve olumlu bir imaja çevrilmesine katkılar sağlanabilir. Ülkemiz bazı ülkeler tarafından ya hiç bilinmemekte ya az bilinmekte ya
yanlış bilinmektedir. Daha nitelikli tanıtım filmleri ile bu olumsuzluklar giderilebilir. Bu çalışma ile turizm bakanlığınca gerçekleştirilen genel tanıtma filmlerinin yerinde ve uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenilebilir, eksiklikler, yetersizlikler, yanlışlıklar ve geçersizlikler ortaya çıkartılarak daha nitelikli tanıtım filmleri geliştirilebilir. Daha nitelikli genel tanıtım filmleri yoluyla yabancı
turist sayısı artırılabilir ve böylece gelişmekte olan bir ülke olarak kalkınmamıza gerekli olan döviz sağlanabilir.
2023 TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ TURİZM ÇEŞİTLERİ
HEDEFLERİ
Turizmi çeşitlendirme stratejisinin açılımı şu şekilde belirlenmiştir: “Alternatif
turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi,
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golf turizmi, deniz turizmi, eko turizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi” (TTS, 2007)
Bu kapsamda belirtilen alternatif turizm çeşitleri ve tanıtma filmleriyle gerçekleştirilebilecek olan hedefler şu şekildedir:
Sağlık ve Termal Turizmi Hedefleri
2023 Türkiye Turizm Stratejisi sağlık ve termal turizmi hedefleri şu şekildedir:


Avrupa’da termal turizm konusunda birinci varış noktası olması sağlanacaktır.



Kaplıca tesislerinde mimarinin tarihsel ve yerel dokuya (Osmanlı, Selçuklu ve Roma mimarisi gibi) uygun şekilde yapılması, bu sayede özellikle dış turizm talebini arttırıcı görünüm kazandırılması sağlanacaktır.



Tanıtım amaçlı broşürlerde termal tesis ve termal su varlığı ile bilinen
yörelerimize ağırlık verilecektir.

Kış turizmi Hedefleri
2023 Türkiye Turizm Stratejisi kış turizmi hedefleri ise şu şekildedir:


Varış noktası olabilecek şekilde belirlenen kış turizm bölgeleri ile termal turizm, kültür ve kongre turizmi, dağ ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türleri birlikte değerlendirilecek ve geliştirilecektir.



Kış turizminin gelişimi için, iç turizm teşvik edilerek ve gençler daha
fazla bu spora yönlendirilmesi yönlendirilecektir.



Kış turizminin geliştirilmesi için iç turizmin teşvik edilmesi söz konusu
olduğundan bu kısım iç turizm stratejisi ile yakından ilgilidir. İç turizm
stratejisi hedeflerinde de alternatif turizm çeşitlerinin gelişimi için belirlenen hedef şu şekildedir:


İç turizm pazarında alternatif turizme dayalı ürünler araştırılarak bölgesel ve yerel bazda kapasite artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve bu değerlerin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.

Golf Turizmi Hedefleri
2023 Türkiye Turizm Stratejisi golf turizmi hedefi şu şekildedir:
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Ülkemizin golf sporuna uygun iklim yapısı, topografik özellikleri, zengin tarihi ve kültürel yapısı değerlendirilerek golf turisti çekimi arttırılacaktır.

Deniz Turizmi Hedefleri
2023 Türkiye Turizm Stratejisi deniz turizmi hedefi şu şekildedir:


Tanıtım faaliyetleri geliştirilerek, Akdeniz çanağındaki yat ve
kurvaziyer turizminden daha yüksek pay alınması sağlanacak
ve deniz turizmi ile ilgili yatırımların daha çekici hale getirilmesi sağlanacaktır.

Eko Turizm ve Yayla Turizmi Hedefleri
Tanıtım filmleri ile gerçekleştirilebilecek bir hedef bulunamamıştır. Strateji,
daha çok bölgelerin belirlenmesi, alt yapı ve üstyapı olanaklarının sağlanarak
oluşturulması üzerine odaklanmıştır.
Kongre ve Fuar Turizmi Hedefleri
2023 Türkiye Turizm Stratejisi deniz turizmi hedefi şu şekildedir:


Kongre turizmine altyapısı uygun iller İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Bursa, Mersin öncelikle ele alınarak Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından yönlendirici çalışmalar yapılacaktır.



Her ilde bir kongre merkezi oluşturularak gerek ulusal gerekse
de uluslararası kongrelerin Türkiye’de yapılması için tanıtma,
planlama ve uygulama projeleri yapılacaktır.



1. ve 2. Derece Fuar şehirlerinde bulunan fuar merkezleri Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım materyallerine alınarak,
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilecektir.



TOBB tarafından belgelendirilen ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Yurtdışı Alım Heyetleri” programına alınan fuarlar,
Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım materyallerinde dikkate
alınacaktır.

YÖNTEM
Araştırma betimleyici bir araştırmadır. Çalışma evreni Turizm bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye genel tanıtım filmleridir. Çalışma turizm çeşitlerini
tanıtmak için ayrı ayrı hazırlanmış özel tanıtım filmleri değil, Türkiye genel
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tanıtım filmleri ile ilgilenmektedir. Turizm bakanlığının yayınladığı bazı filmler
daha önce hazırlanan filmlerin birleştirilerek genişletilmiş veya kesilerek kısaltılmış sürümleridir. Bu sebeple filmler tek tek incelenmiş ve birbirinden farklı
olan 6 genel tanıtım filmi olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden içerik çözümlemesi kullanılmıştır. İçerik çözümlemesinde ise
kategorik içerik çözümleme tekniğinden yararlanılmıştır
İçerik çözümlemesinde amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve
ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2000). İçerik analizi iletişimin veya
mesajın birtakım kategorilere bölünerek belirli kodlama ya da kayıt birimleri
saptanmasıyla başlar. İçerik analizinin temel taşı olarak da anılan kategoriler
içerik analizinin en önemli kısmını teşkil etmektedir ve çalışmanın kalitesini de
bu belirlemektedir (Tavşancıl ve Aslan, 2001; Demirci ve Köseli, 2011).
Kategorileri oluştururken bazı temel kurallara uymak gerekmektedir. Bunlar
(1) her içerik biriminin kategorilerden sadece birine dâhil edilmesi, (2) kategorilerin bütün içerik birimlerini kapsaması gerekliliği (3) Bunların yanında kategorilerin birbirinden bağımsız olması da bir diğer gerekliliktir. (4) Tüm kategoriler
oluşturulurken önceden belirtilen standart kurallara dayanılarak yapılması
gerekmektedir (İnal, 1995; Demirci ve Köseli, 2011).
Kategoriler sağlık ve termal turizmi, golf turizmi, eko turizm ve yayla turizmi,
kongre ve fuar turizmi, kış turizmi ve deniz turizmi olarak belirlenmiştir. Kategorilerin altına girecek içerik birimleri ise her kategoriye yani turizm çeşidine
uygun düşecek simgeler, görüntüler, sahneler ve belirgin çağrıştırıcılar olarak
belirlenmiştir. Örnek olarak deniz turizmi kategorisi için içerik birimleri yatlar,
kurvaziyerler, jet ski ve yelken sörfü gibi spor ve eğlence için kullanılan deniz
taşıtları, turistik gezi tekneleri, su altı görüntüleri ve dalgıçlık aktiviteleri, yat
limanları şeklinde belirlenmiştir.
Araştırma modeli şu şekildedir:
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BULGU VE DEĞERLENDİRMELER
Tablo 1: Alternatif Turizm Çeşitlerinin Tanıtım Filmlerindeki Süre Dağılımları
F
E
K
K
G
D
ilmler
ko turizm
ongre ve
ış Turizmi
olf Turizmi
eniz Turizve Yayla
Fuar Tumi
Turizmi
rizmi
F
Y
Y
Y
5
8
ilm 1
ok
ok
ok
sn.
sn.
(30sn.)
F
Y
Y
Y
5
1
ilm 2
ok
ok
ok
sn.
2 sn.
(40sn.)
F
Y
Y
Y
2
3
ilm 3
ok
ok
ok
sn.
2 sn.
(180sn.)
F
Y
Y
Y
Y
Y
ilm 4
ok
ok
ok
ok
ok
(43sn.)
F
Y
Y
Y
Y
9
ilm 5
ok
ok
ok
ok
sn.
(30sn.)
F
2
Y
8
2
1
ilm 6
6
ok
sn.
sn.
10 sn.
(657sn.)

Tablo 2: Alternatif Turizm Çeşitlerinin Tanıtım Filmlerindeki Yüzde Olarak Dağılımları

ağlık ve
Termal
Turizmi
ok
ok
0 sn.
ok
ok

S

Y
Y
1
Y
Y
3
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Filmler

Eko turizm
ve Yayla
Turizmi

Kongre ve
Fuar Turizmi

Kış Turizmi

Golf Turizmi

Deniz
Turizmi

Sağlık ve
Termal
Turizmi

Film 1
(30sn.)

Yok

Yok

Yok

%16,6

%26,6

Yok

Film 2
(40sn.)

Yok

Yok

Yok

%12,5

%30

Yok

Film 3
(180sn.)

Yok

Yok

Yok

%1

%17,7

%5,5

Film 4
(43sn.)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Film 5
(30sn.)

Yok

Yok

Yok

Yok

%30

Yok

Film 6
(657sn.)

%4

Yok

%1

%1

%17

%1

Turizmi çeşitlendirme stratejisi kapsamında hedeflenen turizm çeşitlerinin
tamamına yer verilmemekle birlikte süre olarak da bazı eşitsizlikler göze çarpmaktadır. Filmlerin tamamında en çok süre ayrılan alternatif turizm çeşidi deniz turizmi olmaktadır. Golf turizmi bazı filmlerde ikinci en çok verilen turizm
çeşidi olmakla birlikte deniz turizmine göre süresi oldukça azdır. Eko turizm ve
kış turizmi 1 film hariç hiçbir filmde yer almamıştır. Yer aldığı filmde ise süre
açısından çok yetersiz düzeyde olarak kış turizmi için %1 ve eko turizm ve yayla turizmi için %4 oranlarında bulunmaktadır. Sağlık turizmi ise iki tanıtım
filminde yer almakla birlikte %1 ve %5,5 arasında yer alarak yine çok yetersiz
düzeydedir.
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Grafik 1. Tanıtım Filmlerinin Toplam Süresi İçinde Turizm Çeşitlerinin Dağılımı Grafiği

Filmlerin toplamı itibari ile bakıldığında en çok yer alan turizm çeşidi deniz
turizmi olarak belirlenmiştir. Deniz turizmiyle ilgili yoğun olarak görüntüler
yer almakta ve bunlarda ise ağırlıklı olarak mavi yolculuk, yatlar ile koylara
yapılan geziler ve su sporları ön plana çıkmaktadır. Turizmi çeşitlendirme stratejisinin bir hedefi şu şekildedir: Tanıtım faaliyetleri geliştirilerek, Akdeniz çanağındaki yat ve kurvaziyer turizminden daha yüksek pay alınması sağlanacak
ve deniz turizmi ile ilgili yatırımların daha çekici hale getirilmesi sağlanacaktır.
Bu hedefle ilgili olarak tanıtım filmleri ancak yat turizmi ile ilgili hedefe hizmet
edebilecek niteliktedir. Kurvaziyer turizmi ile ilgili herhangi bir temaya Türkiye
genel tanıtım filmlerinde yer verilmemiştir.
İkinci en çok yer verilen turizm çeşidi % 3 oranında eko turizm olmuştur. Bu
oran çok düşük bir oran olarak göze çarpmaktadır. Bu durumun sebebi eko
turizm için Türkiye’nin hazır olmadığının düşünülmesi olabilir. Türkiye turizm
stratejisinde de eko turizm ile ilgili daha çok alt yapı çalışmaları ve kapasite
artırma çalışmaları ile ilgili hedeflerden söz edilmektedir.
Üçüncü olarak en çok yer alan turizm çeşidi %1,5 oranında golf turizmi olmuştur. Bu oran çok düşük olarak dikkat çekmekle birlikte golf turizmiyle ilgili
ayrıca videoların hazırlanmış olması bu durumun sebebi olabilir.
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Dördüncü olarak en çok yer alan alternatif turizm çeşidi ise sağlık ve termal
turizmidir. Bu kapsamda kültürel öğeleri çağrıştıracak Türk hamamı görüntüleri ile birlikte verilmiş birkaç sahne de yer almaktadır. Sahneler termal turizmi
daha çok çağrıştırmaktadır ve sağlık turizmi geri plana atılmıştır. Termal turizm, sağlık turizminin bir parçası olmakla birlikte sağlık turizminin diğer boyutları olan tıp turizmi ve yaşlı ve engelli turizmi ile ilgili herhangi bir temaya
rastlanmamıştır. Bu durum sağlık turizmi ile ilgili bazı tanıtımların sağlık bakanlığına devredilmiş olması ve sağlık bakanlığının konuyla ilgili daha kapsamlı tanıtım videoları hazırlamış olmasından kaynaklanabilir.
Türkiye genel tanıtım videolarında kış turizmi golf turizmi ve sağlık ve termal
turizmi ile ilgili çok az tanıtıma yer verilmiştir. Kongre ve fuar turizmine de
genel tanıtım filmlerinde hiç yer verilmemiştir. Kongre ve fuar turizmi ile ilgili
olarak da ayrıca bir film çekilmiştir. Yine bu sebeple yer ayrılmamış olabilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
“Tanıtım faaliyetleri geliştirilerek, Akdeniz çanağındaki yat ve kurvaziyer turizminden daha yüksek pay alınması sağlanacak ve deniz turizmi ile ilgili yatırımların daha çekici hale getirilmesi sağlanacaktır.” Deniz turizmiyle ilgili hedef 2023 Türkiye turizm stratejisinde bu şekilde açıklanmıştır. Ancak tanıtım
filmlerinde sadece yat turizmi ve su sporları ile sahneler sunulmaktadır. Ülkemizin kurvaziyer turizmine de açık olduğuyla ilgili herhangi bir ibare yoktur.
Kurvaziyer turizmi günümüzde oldukça hızlı gelişen bir turizmdir. 2000 yılında dünya genelinde kurvaziyer turizmine katılan yolcu sayısı yaklaşık 7 milyon
kişi dolaylarında iken bu sayı 2010 yılında 15.000.000’a ulaşmıştır. Yine 2010
yılında ülkemize kurvaziyer turizmi ile uğrayan turist sayısı ise 1.700.000 kişidir. Buna göre ülkemizin bu turizmden alabildiği pay %11,9 olarak hesaplanmaktadır (KTO, 2010). Hedefte belirtildiği üzere eğer bu turizm çeşidinden
daha fazla pay almak isteniyorsa, bu turizm çeşidinin tanıtımının önemsenmesi
doğru bir hareket olacaktır. Bu doğrultuda deniz turizmiyle ilgili görseller ve
sahnelerde kurvaziyer turizmi ile ilgili de görseller ve sahnelere yer verilmelidir.
Golf turizmine tanıtım filmlerinde ayrılan yer % 1,5 olarak çok düşük bir seviyede hesaplanmıştır. Bununla birlikte sadece golf turizmi ile ilgili olarak hazırlanmış olan tanıtım filmi mevcuttur. Bu sebeple bu kadar düşük oranda yer
verildiği düşünülebilir. Ancak genel tanıtım filmleri ülkenin toplam görüntüsü
ve ürettiği toplam turizm hizmeti hakkında bilgiler sunmaktadır. Dolayısıyla
bu tanıtım filmlerini izleyecek olan turistlerin zihninde de bu turizm çeşidinin
yeri toplam içinde düşük kaldığından daha düşük bir etki yaratacaktır. Ülkemizde golf turizminin az bir öneme sahip olduğu, öncelikli olarak ele alınmadı-
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ğı hissiyatını yaratacaktır. Golf turizmi katılan kişilerin ekonomik gelir düzeyleri genellikle yüksektir. Golf sporu da yüksek ücretlerle yapılan bir spor çeşididir. Bu turizme katılacak olan golf sporcuları ve golf severler için gittikleri yerlerde geniş imkânlar olması ve konfor olanaklarının sağlanması büyük önem
taşımaktadır. Bu turistler beklenti düzeyi yüksek turistlerdir. Golf turizmine az
önem veren bir ülke imajı çizmek bu kişiler açısından istedikleri imkânların
sağlanamayacağı izlenimini uyandırabilir. Dolayısıyla özel olarak tanıtım filmi
hazırlamak doğru bir çalışma olmakla birlikte ülkenin toplam turizm potansiyelini gösteren genel tanıtım filmlerinde çok az yer verilmesi de aslında golf
turizminin ülkenin toplam turizmi içinde çok küçük bir yer tuttuğunu ve fazla
önemsemediği izlenimini uyandırabilir. Bu duruma düşmemek için genel tanıtım filmlerinde yer alan golf turizminin süresi artırılmalı ve daha fazla görsellerle desteklenmelidir.
Sağlık ve Termal turizmi ile ilgili kısımların oranı toplam filmler içinde %1
olarak hesaplanmıştır. Bu oran yeterli değildir. Sağlık turizminin tanıtımı için
sağlık bakanlığı bir internet sitesi oluşturmuştur ve burada sağlık turizmini
tanıtıcı filmler yayınlamaktadır. Bu durumda Kültür ve Turizm bakanlığı sağlık
turizminin tanıtımını Sağlık Bakanlığına devretmiştir. Ancak Sağlık Bakanlığının yaptığı tanıtım sağlık turizminin sadece tıp turizmi boyutu ile ilgidir. Bu
sitede yapılan tanıtımlar hastaneler ve ameliyatlar ile ilgili tedavi edici unsurları içeren bir takım filmlerdir. Sağlık turizmi bundan daha kapsamlı bir turizm
çeşididir. Sadece tıp turizmine odaklanılması yeterli değildir. Tıp turizminin
sadece sağlık bakanlığı tarafından tanıtılması da yeterli değildir. Çünkü turizmle ilgili bilgi almak isteyen turistler ülkelerle ilgili arama yaptıklarında öncelikli
olarak turizm ile ilgili kaynakları araştırmaktadırlar. Sağlık bakanlığının bünyesindeki bir sitenin turizm bakanlığı bünyesindeki bir site kadar dikkat çekmesi
daha zordur. Turizm bakanlığı kendi bünyesinde de bu konuya önem vermeli
ve genel tanıtım filmlerine bu konuda görseller eklemelidir. Genel tanıtım filmlerinde yer alan % 1 oranında bir sağlık ve termal turizm tanıtımı turistlerde bu
turizm türünün de ülkemizde gelişmiş olmadığı ve dikkate alınmadığı konusunda izlenim yaratabilir. Özellikle termal turizminde Avrupa’nın 1 numaralı
çekim bölgesi olmak istendiğinden bu turizm türüne daha fazla yer verilmelidir.
Eko turizm ve yayla turizmine Türkiye genel tanıtım filmlerinde % 3 oranında
yer verilmiştir. Oysaki bu turizm çeşidi günümüzde en çok dikkat çeken turizm
çeşitlerinden birisidir. 2023 Türkiye Turizm Stratejisinde bu turizm çeşitleri ile
ilgili olarak tanıtımdan daha fazla alt yapı ve kapasite geliştirmeleri yapılacağı
yer almaktadır. Buna göre tanıtımların daha geri planda kalması açıklanabilir.
Ancak kapasite artırımı ve altyapı çalışmaları yapılırken tanıtım faaliyetlerini
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bu seviyede geride bırakmak kritik bir strateji hatası olabilir. Tanıtım ile desteklenmeyen kapasite artırımı bir sonuç vermeyecektir. Artırılan kapasiteyi karşılayacak turist sayısı sağlanmaz ise bu kapasite atıl kapasite durumuna dönüşebilir ve yatırımlar boşa gidebilir. Ölü yatırım yapma tehlikesi söz konusu olabilir. Ülkemiz Eko turizm ve Yayla turizminde dünya genelinde hak ettiği payı
almak istiyorsa tanıtımlarında büyük ölçüde önemsenmesi ve hızlanması gerekmektedir.
Türkiye genel tanıtım filmlerinde Türkiye’nin kongre ve fuar merkezi olduğunu veya olabileceğini ortaya koyabilecek ibarelere yer verilmemiştir. 2023
Türkiye Turizm Stratejisinde kongre ve fuar turizmi ile ilgili belirlenen hedeflerden 4 tanesi doğrudan tanıtımla ilgili olmasına rağmen hiçbir genel tanıtım
filminde bu konudan bahsedilmemesi 2023 Turizm Stratejisinin hedefleriyle
doğrudan ters düşen bir yaklaşım olmaktadır. Bu durumdan kurtulmak için
hedeflerde belirtilen Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul gibi potansiyeli yüksek
şehirler tanıtım filmlerinde yer bulmalı ülkemizin bu hızla büyüyen pazardan
payını alması için gereken önem verilmelidir.
Türkiye hakkında yapılan genel tanıtım filmleri eko turizm, yayla turizmi, kış
turizmi, deniz turizmi ve kongre ve fuar turizmine yeteri kadar yer vermemesi
sebebiyle 2023 hedefleri ile çelişkiler barındırmaktadır. Farklı yabancı dillere
yer verme açısından yetersiz kalmakta, sözel anlatım açısından ise eksiklikler
barındırmaktadır. Bu ortaya konulmuş olan çelişkiler ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 2023 Türkiye Turizm Stratejisi hedeflerine
ulaşma anlamında sorunlarla karşılaşabilir ve yapılan yatırımlar tanıtmadaki
sorunlar sebebi ile değerlendirilemeyebilir.
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Annals of Tourism Research Dergisinde 2004 – 2013 Yılları
Arasında Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi1
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ÖZ
Bibliyometrik analizler bilim alanlarının gelişiminin niceliksel olarak ortaya konulabilmesi için önemli olan çalışmalardır. Bu çalışmada, turizm alan yazınının gelişimi
hakkında bir fikir sağlaması için, 2012 yılı verilerine göre turizm alanında atıf lideri
olan Annals of Tourism Research dergisinde, son on yılda yayınlanan makalelerin
bibliyometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla toplam 535 makale incelemeye alınmıştır. Araştırmalarda, çoğunlukla nitel araştırma yöntemlerine
yer veriliyor ve en fazla katkının sosyoloji, kültür, pazarlama ve psikoloji alanlarından sağlanıyor olması, ulaşılan sonuçlardan bazılarıdır. Ayrıca incelemeye alınan
araştırmaların çoğunun turizmin dışındaki bölümler tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür. Araştırma sonuçları, turizm kuramının diğer bilimlerden oldukça fazla yararlandığını da ortaya koymaktadır.
Anahtar sözcükler: Bibliyometri, turizm makaleleri, Annals of Tourism Research,

GİRİŞ
Bibliyometrik analizler, hem bilimsel yayınların, hem de ilgili bilim alanlarının
süreç içindeki gelişim yönünü ve mevcut durumunu ortaya koyabilmede
önemli bir yere sahiptir. Akademisyenlerin yükselmelerinde, kadro almalarında
ve hatta kazandıkları saygınlıkta gittikçe daha fazla gündeme gelen “nitelikli”
dergilerde yayın yapma şartı (McKercher, Law ve Lam 2006: 2), nitelikli olarak
bilinen dergilerin yapısının incelenme ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.
Kalite ölçütü olarak genellikle dergilerin sıralamalardaki yeri ve aldığı atıf
sayısı göz önünde bulundurulmaktadır. Birçok yazar, yayın yapacağı derginin
yüksek atıf alan bir dergi olmasını tercih etmektedir. Bununla beraber, yüksek
atıf alan dergilerin editörlerinin, seçim yapacakları makale ve yazar yelpazesi
de genişlemektedir. Diğer yandan, dergilerin başarı sıralamaları, bir etki-tepki
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nda Prof. Dr. Nazmi Kozak tarafından yürütülen TRZ613 dersi kapsamında hazırlanmıştır.
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sistemi yaratabilmektedir. Bu sistem, editörlerin belirli türdeki yayınları seçmelerine olanak tanırken, diğer yandan o dergide yayın yapmak isteyen yazarların
o doğrultuda yayınlar vermesi sonucunu doğurmaktadır (Korobkin 1998: 853856). Bu nedenle, tanınmış dergilerin önemi, sadece yaygın itibarlarıyla değil;
aynı zamanda ilgili bilim dalının izlediği yönün çizilmesinde, başat belirleyicilerden biri olmalarıyla açıklanabilir.
Bu çalışmada, 2012 yılı verilerine göre turizm alanında en çok atıf alan dergi
olan, yayın hedefini “turizm alan yazınını şekillendirmek ve alan yazın tarafından şekillenmek” olarak ortaya koyan Annals of Tourism Research (ATR) dergisinde, son on yılda yayınlanan makaleler analiz edilmiştir. Söz konusu çalışmada yapılan analizlerin, turizm alan yazınında işlenen konular, araştırmalarda
kullanılan yöntem, makalelerin kaynakça yapıları, alana katkıda bulunan yazar
ve kurumlardaki değişimi ortaya koyması ve son yıllardaki durumu hakkında
bilgi vermesi amaçlanmaktadır. Çalışmada akademik bir dergi olan ATR dergisi
istatistiki ve matematiksel yöntemlerle, çeşitli parametreler çerçevesinde incelendiği için, çalışma bibliyometrik çalışmalar kapsamına girmektedir.
Geçmiş yıllarda ATR dergisinin farklı yönlerini bibliyometrik olarak inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Ancak 2009 yılından sonra düzenlenen ve bu çalışmada kullanılan parametreler ile mevcut durumu ortaya koyan bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Turizm alanının çok disiplinli yapısı içinde çalışılan konuların,
paradigma ve yöntem eğilimlerinin değişkenlik gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, çalışmanın yapacağı katkının önemli olduğu düşünülmektedir.
KURAM VE ALAN YAZIN
Bibliyometri terimi ilk kez 1969 yılında Alan Pritchard tarafından alan yazına
kazandırılmıştır. Terim, istatiksel bibliyografi teriminin yetersiz bulunmasıyla
ortaya atılmış ve kabul görmüştür (Pritchard 1969: 348). Bibliyometri, “kitaplar
ve süreli yayınlara ait istatistiki verilerin derlenerek yorumlanması” olarak
tanımlanmaktadır. Bibliyometrik araştırmalar söz konusu alanın tarihi seyrini
ve ulusal, uluslararası araştırmalardaki kaynak kullanımını göstermek gibi
amaçlarla düzenlenen çalışmalardır (Raisig 1962: 450). Kısaca, belgeler ve belgelerle ilgili süreçlerin özelliklerinin, belirli bir biçimde ölçümü bibliyometrinin
alanına girmektedir (Borgman ve Furner 2002: 4).
Bibliyometri alanında yapılan çalışmaların geçmişi Cole ve Eales’in 1917’de
gerçekleştirdikleri çalışmaya kadar uzanmaktadır. Cole ve Eales, karşılaştırmalı
anatomi alan yazınının, 1550 ve 1860 yılları arasındaki seyrini ortaya koymak
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amacıyla istatistiksel bir analiz yürütmüşlerdir (Lawani 1981: 295). Buradan da
anlaşılabileceği gibi; bibliyometrik çalışmalarla, belirli bir alana ait alan yazının
mevcut durumu, hakim olan çalışma konuları ve alan yazının belirli bir süre
içindeki değişen profilinin bir fotoğrafının ortaya konulması mümkündür.
Akademik dergiler, turizm bilgisinin gelişimine yönelik hipotezler sağlamaktadır. Yeni bilgilerin yaygınlaşması ve turizm bilgisinin çizdiği yön, bu
yolla açığa çıkmaktadır (Ma ve Law 2009: 64). Turizmin, olgunlaşma sürecini
tamamlamamış, sabit bir yapısı olmadan gelişimini sürdüren ve yapısı anlaşılıp, çözümlenmeye çalışılan bir alan oluşu, bu alana yönelik süregelen bir ilgiyi
de beraberinde getirmektedir. Artan ilginin bir sonucu olarak, turizm konulu
yayın yapan akademik dergiler de değerlendirme ve sıralamaya tabi tutulmakta, dergilerin nitelikleri ve etkileri sorgulanmaktadır (Beckendorf 2009: 1). Bu
amaca yönelik olarak, akademik dergilerin içeriklerinin ampirik bir şekilde
ortaya konulması, araştırmaların gelişimi hakkında ulaşılmış sonuçların doğrulanabilir ve sağlam temellere oturtulmuş olmasını sağlamaktadır (Xiao ve Smith
2006: 491). Bibliyometrik yöntemlerden, birçok disiplinin entelektüel yapısının
ortaya konmasında başarı şekilde faydalanılmıştır (Schneider 2004: 506).
Turizm alanyazının gelişiminde önemli bir yere sahip olan ATR dergisi üzerine,
alan yazın hakkında farklı kesitlerin ortaya konulmasına yönelik bibliyometrik
araştırmalar düzenlenmiştir. Bunlardan bazıları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Annals of Tourism Research Dergisini Konu Alan Bibliyometrik Çalışmalar
Yazar İsimleri

Çalışma Yılı

Çalışmanın İçeriği

Reid ve Andereck

1989

Sheldon

1991

Kim

1998

Swain, Brent, Long
McKercher

1998
2003

Page

2003

Jogaratnam vd.

2005

İçlerinde ATR dergisinin de bulunduğu üç dergide, son beş
yıl içerisinde yayınlanan makalelerde kullanılan istatistiki
yöntemler incelenmiştir.
Journal of Travel Research, Tourism Management ve
Annals of Tourism Research dergileri çeşitli parametrelere
göre karşılaştırılmıştır.
Annals of Tourism Research ve Journal of Tourism Research dergilerine içerik analizi uygulanmıştır
ATR dergisi konu indeksi araştırılmıştır.
İçlerinde ATR dergisinin de bulunduğu 25 dergi, 20002004 yılları arasında yazar temelli parametreler ile değerlendirilmiştir.
ATR ve Tourism Management dergilerinin 1996-2002
yılları arasındaki yazar milliyetleri incelenmiş, ayrıca yayın
kalitesinin ortaya konulması için uzman görüşleri alınmıştır.
Konaklama ve turizm alanlarında yayın yapan 11 dergi,
1992-2001 yılları arasındaki sayıları yazar durumu ve
coğrafi özellikler gibi parametreler ile değerlendirilmiştir.
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McKercher, Law ve
Lam

2005

Palmer,
Montano

Sese

ve

2005

Jamal,
Watson

Smith

ve

2006

Leung ve Law

2006

Xiao ve Smith

2007

Law ve Leung

2007

Kim vd.

2009

Barrios vd.

2008

Beckendorf

2009

Ballantyne, Packer ve
Axelsen

2009

Ma ve Law

2009

Hall

2010

Hung ve Law

2010

Kim, Tung ve Ritchie

2010

Chueng vd.

2011

Wickham ve Dunn

2011

Turizm alanındaki akademisyenlerden kendi alanındaki
dergilere oy vermelerinin istendiği çalışmada 70 dergi
hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutulmuş ve çeşitli sabit
değerlendirme parametreleri saptanmıştır.
Turizm alan yazının olgunlaşmamış ve kuramsal olmayan
yapısını ortaya koyan çalışmada 12 turizm dergisinde
yayınlanan makalelerde kullanılan istatistiki teknikler ele
alınmıştır.
Yaygın olarak kullanılan akademik dergileri sıralama kıstaslarına farklı bakış açıları getirilmiş, dergilerin dört farklı
boyutta ele alınması tartışılmıştır. Değerlendirmeye alınan
dergilerden biri de ATR’dir.
İçlerinde ATR’nin de bulunduğu 6 dergide 1985-2004
yılları arasında yapılan yayınlar üzerinden bilgi teknolojileri
alanı irdelenmiştir.
Annals of Tourism Research dergisinin 1973 ve 2003
yılları arasındaki konu indeksini incelemişlerdir.
İçlerinde ATR’nin de bulunduğu, 6 dergi 1986-2005 yılları
arasında, bilgi teknolojileri alanındaki yayınlar açısından,
çok yazarlılık ve yayın sayısı gibi parametreler kapsamında incelenmiştir.
İçlerinde ATR’nin de bulunduğu, turizm ve konaklama
alanından dergiler içerik analizine tabi tutulmuş, turizm
alan yazınının henüz gelişmediği ortaya konulmuştur.
Turizm psikolojisi alan yazınında, 1990 ve 2005 yılları
arasındaki bilgi üretimi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
İncelenen dergilerin arasında ATR dergisi de vardır.
ATR ve Tourism Management dergilerinde, 1994-2007
yılları arasında, Avusturalyalı ve Yeni Zellandalı yazarların
yayınlamış oldukları çalışmaların bibliyometrik analizi
gerçekleştirilmiştir.
İçlerinde ATR’nin de bulunduğu 12 derginin 1994-2004
yılları arasındaki yayınları incelenmiş, çalışılan konular
sıralanarak, alan yazının genel bir profili belirlenmeye
çalışılmıştır.
ATR’de 1973-2009 yılları arasında yayınlanmış olan makalelerin çok disiplinli yapısı, konu başlıkları ve coğrafi
dağılım özellikleri çerçevesinde irdelenmiştir.
Akademik dergilerin yayın kalitesinin irdelendiği çalışmada, içlerinde ATR dergisinin de bulunduğu turizm alan
yazınındaki dergiler çeşitli parametrelere göre sıralanmıştır.
On yıllık bir süreci kapsayan çalışmada, internet temelli
araştırmalar, içlerinde ATR’nin de bulunduğu 45 dergi
üzerinden çeşitli parametreler kapsamında irdelenmiştir.
Turizm alanyazınında “Turizm Deneyimi” konusunun
gelişimi 5 farklı akademik dergi üzerinden ortaya konulmaya çalışılmıştır.
İçlerinde ATR dergisinin de bulunduğu 59 turizm dergisi
üzerinden turizm bilgisinin yayılımı ve dergilerde çalışılan
alanların gösterdiği farklılık incelenmiştir.
Turizm alanında önde gelen 3 derginin, 1999 ve 2008
yılları arasındaki yayınlarının araştırma metotları ve araş-
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tırma konuları irdelenmiştir.

YÖNTEM
Araştırmada, Annals of Tourism Research dergisinde, 2004-2013 yılları arasında
yayımlanmış 535 makalenin; çalışmanın yılı, yazar sayısı, kaynakça sayısı, araştırmanın türü, kaynakça yapısı, makalede başvurulan yöntem, yazarların isimleri, bulundukları kurumlar, bölümleri ve milliyetleri değişkenleri kapsamında
incelenmesi amaçlanmıştır.
Annals of Tourism Research, turizmin akademik perspektiflerine odaklanmış
olan bir sosyal bilimler dergisidir. Teori ve uygulama arasındaki dengenin sağlanmasına çabalarken, Annals kendini tamamen teorik yapının inşasına adamıştır. Stratejileri; çeşitli disiplinlerin katkılarını teşvik etmek, bu etkileşimlerle
bir forum olarak hizmet etmek, turizm bilgisinin sınırlarını genişletmek ve turizm sosyal biliminin alan yazınına katkıda bulunmaktır (Annals of Tourism
Research 2010: 1). ATR dergisi kuruluş yılından itibaren, araştırmacılara farklı
içeriklerin, teorik modellerin ve disiplin temelli metodolojilerin sunulduğu çok
disiplinli bir yapıyı benimsemiştir (Xiao vd. 2013: 363). ATR dergisinin bütüncül
bir yapıyı desteklediği, derginin kurucu editörü Jafar Jafari’nin “Her sayısında
turizm çalışmalarının bağlı bulunduğu teorik ve metodolojik perspektifler
sunma çabalarına devam etmesi ve bu konuda öncü olması…” ifadesinden de
açık bir şekilde anlaşılmaktadır (Jafari 1981: 165-166). Derginin şu anki editörü
2007 yılından itibaren görevini sürdürmekte olan John Tribe’dir. Yayım hayatına 1973 yılında başlamış olan dergi, bugüne kadar (2013- Aralık) içlerinde 28
özel sayının da olduğu 167 sayı yayınlamıştır.
Çalışma kapsamında betimleyici istatistiksel analizler gerçekleştirilerek, frekanslar değerlendirilmiştir. Makalelerde kullanılan yöntem, kaynakça sayısı,
konu dağılımı ve çok yazarlılık gibi parametrelerin değerlendirilmesi için çapraz tablolar oluşturulmuştur.
BULGULAR
Makalelerde İzlenen Araştırma Yaklaşımları
İncelenen makalelerde en sık kullanılan araştırma yaklaşımının %58’lik bir
oranla nitel araştırma yaklaşımı olduğu belirlenmiştir. Kullanılan nicel yöntemler makalelerin %34’ünü oluştururken, en az kullanılan yaklaşımın hem nitel
hem de nicel yaklaşımlara başvurulan karma araştırma yaklaşımının olduğu
ulaşılan sonuçlar arasındadır. Ağırlıklı olarak sosyolojik, antropolojik ve etnog-
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rafik bakış açısına sahip makalelere yer verilen ATR dergisinde, bu sonucun
beklenilen bir sonuç olduğu söylenebilir. İncelenen makalelerde, etnografik
araştırma yöntemleri, aktör-ağ teorisi, derinlemesine görüşme, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşme gibi tekniklere sıklıkla başvurulduğu
görülmüştür.
Makalelerde Atıf Yapılan Kaynak Türlerinin Dağılımı
Makalelerde kullanılan kaynak türleri incelendiğinde, makaleleri en fazla besleyen kaynak türünün yine makaleler olduğu saptanmıştır (n=18695). Araştırmalarda yer verilen makale sayısı, ağırlıklı olarak 21 ile 30 arasında değişmektedir. İnternetin yaygın kullanımı ve kolay bilgi erişiminin yanı sıra, akademik
yayınların çevrimiçi yayılma oranının fazla oluşu bu duruma sebep olarak gösterilebilir.
Araştırma kapsamında ele alınan 535 makalede yer verilen toplam kaynak
sayısı 33910 olarak hesaplanmıştır. Kaynak dağılımı incelendiğinde, en çok
kullanılan ikinci kaynak türünün kitaplar olduğu görülmektedir. İncelenen 535
makalede toplam 12163 kitaba atıf yapılmıştır. Kullanılan kitap sayısı ağırlıklı
olarak 11 ile 20 kitap arasındadır. Buna karşın, araştırmalarda sıklıkla 0 ile 10
arasında bildiri, tez ve diğer kaynaklara yer verildiği görülmektedir. Ek olarak,
makalelerde kullanılan toplam kaynak sayısının 51 ile 60 arasında yoğunlaştığı
görülmektedir.
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Tablo 2. Makalelerde Yapılan Atıfların Kaynak Türlerine Göre Dağılımları

Kullanılan
Kaynak Sayısı
Dağılımı

Kitap
Kullanılan
Makale
Sayısı

Makale
Kullanılan
Makale
Sayısı

Bildiri
Kullanılan
Makale
Sayısı

Makalelerde Kullanılan
Toplam
Kaynakça
Dağılımı

0-10

99

21

370

2

162

101

56

2

21-30

151

132

10

28

31-40

63

106

2

44

41-50

39

81

2

72

51-60

8

41

118

61-70

10

24

99

14

65

8

41

7

64

81-90

1

91 ve
üzeri
Toplam

533

535

180

138

Diğer Kaynaklara Yer
Verilen
Makale
Sayısı

11-20

71-80

180

Tez
Kullanılan
Makale Sayısı

138

440

535

Yazar Profilleri
ATR dergisi Birleşik Krallık menşeili, İngilizce dilinde yayın yapan bir dergidir.
Dergiye katkıda bulunan yazarların milliyetleri incelendiğinde ise bu duruma
paralel olarak, yazarların % 21’lik bir çoğunlukla Birleşik Krallık’ tan olduğu
görülmüştür. Birleşik Krallık’ ı takip eden ülkeler ise Amerika ve Avustralya’dır. Ana dilleri İngilizce olan Birleşik Krallık ve Amerika’nın dergiye yaklaşık olarak aynı oranda katkıda bulundukları ve ilk sıralarda yer aldıkları görülmektedir. Türkiye ise 2004-2013 yılları arasında, ATR dergisine en fazla katkıda bulunan ülkeler arasında 13. sırada yer almaktadır.
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Tablo 3. Yazarların Milliyetleri
Yazarların Milliyeti

Yazar Sayısı

1-

Birleşik Krallık

226

2-

Amerika

218

3-

Avustralya

118

4-

İspanya

71

5-

Kanada

60

6-

Yeni Zelanda

42

7-

İsrail

39

8-

Çin

34

9-

Tayvan

20

10- Norveç

19

11- Hong Kong

19

12- İtalya

14

13- Türkiye

13

Makale yazarları aynı zamanda isim sıralamasına da tabi tutulmuştur. ATR
dergisinde, ilgili yıllarda en fazla yayına sahip Avustralyalı yazar Bob McKercher’ dır. ATR dergisinin 2007 yılından bu yana editörlüğünü üstlenmiş olan
John Tribe ise 3. Sırada yer almıştır. Tablo incelendiğinde, dergide tekrarlanan
yayın sayısının da on yıllık süre zarfında en fazla 8 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Tablo 4. Yazar İsimlerinin Sıralaması
Yazar İsimleri

Yayın Sayısı

123456789101112-

8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5

Bob McKercher
Christine N. Buzinde
John Tribe
Bill Bramwell
Dogan Gursoy
Konstantinos Andriotis
Nigel Morgan
Annette Pritchard
David Airey
Graham Miller
Natan Uriely
Xinran Y. Lehto
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Yazarlar ve Kurumları
İncelenen 535 makalenin, toplam 1081 yazar tarafından oluşturulduğu saptanmıştır. Makaleler, katkıda bulunan yazar sayıları açısından da incelenmiş ve
makalelerin %71’lik çoğunluğunun tek veya iki yazarlı makaleler olduğu saptanmıştır. Tek ve iki yazarlı makaleler sırasıyla %35’lik ve %36’lık bir oranla,
birbirine yakın bir dağılım göstermektedir. Yazar sayısının en fazla olduğu
makale ise, yedi yazarlıdır.
ATR dergisinde 2004-2013 yılları arasında en fazla yayına sahip kurumlar,
dergiye en fazla katkıda bulunan ülkeler sıralamasıyla paraleldir. İlgili tarih
aralığında, dergide en fazla yayına sahip olan ülke Birleşik Krallık iken, kurumlar arasında en fazla katkıyı gösteren Surrey Üniversitesi olmuştur. Surrey Üniversitesi, dergide, sıralamada kendisine en yakın Hong Kong Üniversitesi’nin
iki katından fazla yayına sahip olarak birinci sıradadır. Tablo incelendiğinde,
dergide en fazla yayına sahip kurum adreslerinin yine Amerika ve Birleşik
Krallık ağırlıklı olduğu görülmektedir.

Tablo 5. Yazar Kurumlarının Sıralaması
Üniversitenin Adı

Yayın Sayısı

1-

Surrey Üniversitesi (Birleşik Krallık)

47

2-

Hong Kong Polytechnic Üniversitesi (Hong Kong)

22

3-

Waterloo Üniversitesi (Kanada)

20

4-

Illinois at Urbana-Champaign Üniversitesi(Amerika)

18

5-

Ben Gruion Üniversitesi (İsrail)

18

6-

Arizona State Üniversitesi (Amerika)

15

7-

Bournemouth Üniversitesi (Birleşik Krallık)

15

8-

Teksas A&M Üniversitesi (Amerika)

15

9-

Purdue Üniversitesi (Amerika)

13

10- The Pennsylvania State University (Amerika)

13

11- Les Illes Balears Üniversitesi (İspanya)

13

12- James Cook Üniversitesi (Avustralya)

12

13- Oxford Brookes Üniversitesi (Birleşik Krallık)

12
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Katkıda Bulunan Bölüm Sıralamaları
Araştırmada, makale yazarlarının görev yapmakta oldukları bölümler de incelenmiştir. Ancak makalelerde bütün yazarların bölüm bilgisine yer verilmediği
görülmüştür. Toplam 1081 yazar arasında, 848 bölüm bilgisine ulaşılabilmiştir.
Bilindiği üzere akademik bölümlendirmeler farklı ülkelerde ve farklı kurumlarda oldukça değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle, bölüm sıralamaları
analiz edilirken bölümler genelleştirilerek sayıma tabi tutulmuştur. Ancak buradaki genelleştirme, ilgili bölümün bir üst bilim dalına kaydırılması şeklinde
gerçekleştirilmemiştir. Örnek olarak; uygulamalı ekonomi, ekonomi bölümü
adı altında sınıflandırılırken, kültür çalışmaları bölümü antropoloji bölümüne
dâhil edilmemiştir. Bu şekilde yürütülecek bir analizin, bölümlerin özgün ve
sınırlı yapısını bozacağı düşünülmüştür.
Bölümler nispeten ortak paydada buluşturulduktan sonra, frekans analizine
tabi tutulmuştur. Sayıca fazla olan tek yapılı bölümler, birden fazla bölümün
bir arada bulunduğu bölümler içerisinde görülme sıklığı temel alınarak yeniden sıralandırılmış ve sıralamaya son şekli verilmiştir. Kalan bölümler, birbirlerinden oldukça farklı ve sayıca az olduğundan, burada diğer başlığı altında yer
verilmiştir.
Tablo 6. Katkıda Bulunan Bölümlerin Sıralaması
Katkıda Bulunan Bölüm

Bölüm Sayısı

1-

Turizm ve Turizm İşletmeciliği

332

2-

Rekreasyon Yönetimi

69

3-

İşletme

60

4-

Pazarlama

60

5-

Ekonomi

54

6-

Yönetim

50

7-

Coğrafya

44

8-

Antropoloji

21

9-

Boş Zaman Yönetimi

20

10- Sosyoloji

19

11- Çevre

19

12- Psikoloji

9

13- Diğer *

91

* Frekans analizinde tek bir başlık altında toplanamayan bölümler
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Katkıda bulunan bölüm sıralamalarına bakıldığında, ilk sırada turizm bölümlerinin yer aldığı görülmektedir. Ancak turizm dışındaki bölümlerin toplamı, turizm bölümü sayısının üstündedir. Bu durum, turizmin diğer disiplinlerden beslenen yapısını yeniden ortaya koymaktadır. Araştırmalara en fazla katkı
rekreasyon yönetimi bölümü tarafından yapılmıştır. Ayrıca işletme, pazarlama,
ekonomi, yönetim, coğrafya, antropoloji, boş zaman yönetimi, sosyoloji, çevre
ve psikoloji bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin de aktif olarak turizm
çalışmaları yürüttükleri sonucuna ulaşılabilir.
Araştırma Konuları
Araştırma konuları belirlenirken ATR dergisini bibliometrik açıdan ele alan
önceki makaleler incelenmiştir. Araştırmada benimsenen konu dağılımı ise, son
yürütülen çalışmalardan biri olan Ma ve Law’ ın 2009 yılında gerçekleştirdikleri
çalışmadan uyarlanmıştır. Yapılan sınıflandırmada, Ma ve Law’ ın yürüttükleri
araştırmanın konu başlıkları karşılaşılan konulara göre yeniden sınıflandırılmıştır. Ulaştırmayla ilgili tüm makalelerde, ulaşım unsuru bir turizm öğesi
olmaktan ziyade, destinasyonların bir üst yapı unsuru olarak ele alındığından
turizm ulaştırması başlığı, sınıflandırmadan çıkarılmıştır. Ek olarak, kumar
turizmiyle ilgili sadece bir çalışmaya rastlandığından, bu başlık bir turizm çeşidi olarak ele alınarak, genel turizm başlığıyla birleştirilmiştir.
Konu dağılımları belirlenirken, makalelerin özleri, anahtar kelimeleri, araştırma yaklaşımları ve sonuç bölümleri hızlı bir şekilde okunmuştur. Emin olunamayan durumlarda ise detaylı okuma gerçekleştirilmiştir. Konu dağılımlarında, esas olarak incelenen konular temel alınmaya çalışılmış ve araştırmada
ele alınan konular, yaklaşımları ile beraber değerlendirilmiştir. Örneğin; sık
incelenen bir konu olan deneyim, psikoloji veya pazarlama anlayışıyla ele alınışına göre farklı şekillerde sınıflandırılmıştır.
Tablo 7. Makalelerde İncelenen Konu Dağılımları
Makalenin Konusu

2004-2007

2008-2013

1-

Turizm Sosyolojisi ve Kültür

%13

%18,3

2-

Destinasyon İmajı ve Pazarlama

%15,4

9,3%

3-

Psikoloji ve Turist Davranışları

%10

%11,7

İlgili Makale Sayısı
87
62
59
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4-

Genel Turizm Bilgisi ve
Diğer Konular

%8,5

%10,8

5-

Turizm Planlaması

%9

%8,7

47

6-

Turizm Ekonomisi

%9

%6

38

7-

Teori ve Araştırma Gelişimi

%6

%7,5

8-

Mimari Miras ve Çevre

%6

%6

32

9-

Otantiklik

%3

%4,5

21

10- Turizm Politikası

%5

%3

20

11- Yerli Halk - Turist Etkileşimleri

%5,4

%2,7

12- Turizm Coğrafyası

%2,5

%3,6

13- Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi

%3

%0,9

14- Girişimcilik

%1

%1,5

7

15- Oteller ve Restoranlar

%2

%0,6

6

16- Turizm Tarihi

%0

%1,5

5

17- Turizm Eğitimi

%0

%1,2

4

18- Teknoloji

%1

%0,6

4

19- Kırsal Turizm

%0

%0,9

3

20- Yönetim

%0

%0,9

3

%100
( n=201)

%100,2
(n=334)

535

Toplam

37

20
17
9

Not: Toplamlar, yuvarlama hatası nedeniyle %100’den farklıdır.

Makalelerde incelenen konu başlıklarına bakıldığında, turizm sosyolojisi ve
kültürle ilgili konuların ilk sırada yer aldıkları görülmektedir. Araştırma kapsamında, hacılık, inanç öğeleri, etnik konular, cinsiyet çalışmaları ve turizmin
toplum üzerindeki etkilerini konu alan makalelere sıklıkla rastlanmıştır. Sosyoloji ve kültür çalışmaları, ele alınan 535 makalenin 87’sini oluştururken, ikinci
sırada 62 makale ile destinasyon imajı ve pazarlama konuları yer almaktadır.
Kalite, pazar bölümlendirmesi, müşteri sadakati ve imaj çalışmaları incelemeler
sırasında sık karşılaşılan pazarlama konuları arasındadır. Psikoloji ve turist
davranışlarına ise 59 araştırmada yer verilmiştir ve 3. sırada gelmektedir. Bir
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sonraki sırada yer alan genel turizm bilgisi ve diğer konular ise, direkt olarak
turizm kuramına ait olan konuları ve risk, etik, sağlık gibi konu başlıkları altında değerlendirilebilecek konuları içermektedir.
Konu dağılımları, derginin editör değişimi yaşadığı sene temel alınarak iki
farklı döneme ayrılmıştır. Destinasyon imajı ve pazarlama ilk dilimde en fazla
çalışılan konu iken, ikinci dilimde otantiklik, boş zaman ve rekreasyon yönetimi, sosyoloji ve kültür çalışmalarının arttığı görülmektedir. Turizm politikası ve
yerli halk-turist etkileşimleri konuları ise ikinci dönemde düşüş yaşamıştır.
Otantiklik konusu, daha önceki çalışmalarda ayrı bir başlık olarak ele alınmamıştır. Fakat daha önceki yıllarda kumar turizmi gibi farklı konu başlıklarının,
başlı başına bir bilim dalını temsil etme yeteneği olmasa dahi kullanılabilmesi,
bu konunun da sahada fazla araştırmacı tarafından ele alınışını araştırma fikrini
doğurmuştur. Ek olarak, araştırmalardaki konu eğilimleri zaman içinde değişim göstermektedir ve bibliometrik araştırmalarda bu unsurları ortaya koyabilmek önemlidir. Gerçekten de otantiklik konusunun, listede belirgin bir sıraya
yerleştiği görülmüştür.
SONUÇ
Bibliometrik çalışmalar bir alanın bilimsel seyrinin profilinin ortaya konulması
için önemli olan çalışmalardır. Bu çalışmada, turizmde önde gelen bir dergi
olan Annals of Tourism Research dergisi bibliometrik açıdan incelenmiş ve alan
yazının seyri hakkında genel bir fotoğraf ortaya konulmasına çabalanmıştır.
Makaleler, bir yandan yayınların yapıldığı ülkeler, yazarlar, kurumlar ve bölümler temel alınarak incelenirken, diğer yandan araştırma yaklaşımı, çalışılan
konular ve atıfları açısından farklı yönlerden analiz edilmiştir.
Turizm, kendi kuramının yanı sıra diğer bilim dallarından da oldukça fazla
beslenen bir alandır. Kuhn’un tasvirini yaptığı bilim felsefesi doğrultusunda,
turizm “bilim öncesi” aşamada görünmektedir. Kuhn’a göre paradigma öncesi
bilim, tam anlamıyla fikir birliğine varılmamış ve temel ilkeler üzerine sürekli
bir tartışmanın olduğu bir yapıya sahiptir. Kuhn’un felsefesine göre turizmin
gelişim yönü, barındırdığı disiplinlerin yapısının netleşmesi ve turizmin çok
disiplinli bir alan olarak kalması yönündedir (Etchner ve Jamal 1997: 875-876).
Bu çalışmada ortaya konulan bulgular ise bu düşünceyi destekler niteliktedir.
Turizm alanının, turizm bölümlerinden çok diğer bölümlerde çalışılması ve
turizm kuramının diğer bilimlerden oldukça fazla yararlanması son on yıl içinde farklı bir yön çizmemiştir. Makalelerin konularının analizinin yapıldığı bölümde, genel turizm kuramının alana yaptığı katkının, diğer bilimlerin yaptığı
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katkıya kıyasla, az sayılabilecek bir orana sahip olduğu görülmektedir. Aynı
şekilde, turizm, kendi bölümlerinden daha fazla diğer bölümlere çalışma konusu olmuştur.
Yapılan çalışmada, son on yılda, turizm alanındaki yayınlarda en fazla katkının sosyoloji, kültür, pazarlama ve psikoloji alanlarından sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Turizmin giderek daha fazla bir sosyal olgu olarak ele alınması,
konular değişse bile insan ve kültür odaklı paradigmalara yönelimin fazla olması bu durumu açıklayabilir.
İşlevsel / uygulamalı yapısı nedeniyle sıklıkla pozitivist ve nicel yöntemlere
başvuran turizm araştırmaları, paradigma geçişini sağlayamayan, sığ disipliner
yapısının bir kanıtı olarak ele alınmış ve eleştirilmiştir (Pernecky ve Jamal 2010:
1060). Turizm araştırmaları profilinin son on yılında ise durum değişmiş görünmektedir. Nicel araştırmalar yerini açık bir farkla nitel araştırmalara bırakmıştır. Dergide yer alan makalelerin çalışma konuları içerisinde sosyoloji ve
kültür konularının ilk sırada yer almasının da bu durumu desteklediği düşünülse bile, %58 karşısında (nitel) % 35’lik bir oranın (nicel) belirleyiciliği yadsınamaz.
ATR dergisine en çok katkı yapan ülke ve kurumların İngiltere ve Amerika
olması çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlardan biridir. Bu ülkelerin, turizm
alanında bilgi üretimi yönlendiren başat ülkeler olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, yayın dili İngilizce olan, Birleşik Krallık menşeili bu dergide ana
dili İngilizce olan milletlerin yayınlarının daha fazla oluşu beklenebilecek bir
sonuçtur.
Araştırmada turizm alan yazınını genel bir bakış açısıyla ele alabilmek için
önde gelen dergilerden biri analiz edilmiş olsa bile, bulgular bu dergide yer
alan çalışmalarla sınırlıdır. Daha sonraki çalışmalarda, farklı yayınlar bir araya
getirilerek daha büyük bir örneklem üzerinden daha geniş sonuçlara ulaşılmaya çabalanabilir. Ek olarak, alanlara yönelik konu dağılımları kişilerin kendi
görüşlerine dayalı olduğundan, öznel bir özellik taşımaktadır.
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ÖZ
Yiyecek içecek işletmeciliği alanı, çok disiplinli olma özelliği nedeniyle birçok alandan araştırmacı ve akademisyenler tarafından çeşitli yollarla araştırılmaktadır. Bu araştırma yollarından biri de lisansüstü tez düzeyinde yapılan araştırmalardır. Lisansüstü tezler, yiyecek
içecek literatürünün önemli bir özelliğini göstermekte ve literatürün gelişmişlik seviyesi
hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu araştırmada da ticari yiyecek içecek alanına yönelik hazırlanan tezler araştırma konusu olarak seçilmiştir. Bu kapsamda ilgili alana yönelik
1988-2013 yılları arasında hazırlanan 179 tez olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma ile söz konusu tezlerin bibliyometrik olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu analiz sonucunda yiyecek içecek alanının bilimsel iletişimine yönelik önemli bulgular elde edilmiştir. Bunlar; ilgili
alanda en çok tercih edilen konular, araştırma türü, araştırma yaklaşımı, araştırma alanı,
araştırma yürütülen anabilim dalları, üniversiteler, araştırmaya danışmanlık yapan kişiler
vb. şeklinde önemli bulgulardan oluşmaktadır.
Anahtar sözcükler: Yiyecek içecek işletmeciliği, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi, bibliyometri

GİRİŞ
Üniversite ve araştırmacı sayısındaki artışa bağlı olarak, yiyecek içecek alanına
yönelik olarak hazırlanan tezlerin sayısında da her geçen gün artış olmaktadır.
Hazırlanan tezler, alanın çok disiplinli yapısından ötürü farklı anabilim dallarında ve farklı bölümlerde ortaya konulmaktadır. Ancak farklı farklı alanlarda
ortaya konulan bu tezlerin bir araya toplanması ve bütünleşik bir bakış açısıyla
değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu alanda ortaya konulmuş tezlerin bütünleşik bir bakış açısıyla incelenmesi için bibliyometri tekniğinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Kitap, dergi ve diğer bilgi kaynaklarının matematiksel ve istatistiksel olarak
incelenmesinde yararlanılan tekniklerden biri olan bibliyometri (Broadus 1987;
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nda Prof. Dr. Nazmi Kozak tarafından yürütülen TRZ613 dersi kapsamında hazırlanmıştır.
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Al ve Coştur 2007), bilimsel iletişimde, literatürün gelişiminde ve ilgili alandaki
genel eğilimlerin ortaya konulmasında önemli bir araç rolünü görmektedir.
Özellikle belirli bir alanda ve bu alanın alt dallarında literatürün gelişimini
tespit etmek için araştırmacılar tarafından çokça tercih edildiği yapılan araştırmalarla da ortaya konuluştur (Palmer vd. 2005; Evren ve Kozak 2013).
Belirli bir alanda literatürün gelişimini ortaya koymak, gelecek araştırmacılara
yol haritası oluşturmak açısından pek çok alanda bibliyometri tekniğinden faydalanılmaktadır. Ancak pek çok alanda bir analiz tekniği olarak kullanılmasına
rağmen turizmin bir alt dalı olan yiyecek içecek alanında kullanılmasına ilişkin
araştırmalara rastlanamamıştır. Dolayısıyla yiyecek içecek alanında yapılacak
bibliyometrik araştırmalarla, alan hakkında araştırmacılara kısa ve açıklayıcı
bilgilerin sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma ile de bu ihtiyacın
giderilmesi amaçlanmış ve Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde yiyecek
içecek alanında ortaya konulmuş 179 tezin bibliyometrik analiz tekniği ile incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırma ile birlikte alanda yapılan çalışmalara bir
bütünlük içerisinde bakılarak eksiklikler ve yönelimler belirlenmeye çalışılacaktır. Dolayısıyla gelecek araştırmacılara alan ile ilgili ışık tutulacak ve gelecekte
hazırlayacakları tezlerde tekrara düşmemeleri, orijinal ve yaratıcı olmalarına
katkı sağlanacaktır.
KURAM VE LİTERATÜR
Turizm alanında (Hall 2011) ve diğer alanlarda artış gösteren çalışmalardan
ötürü bibliyometri tekniği, önemli bir konu haline gelmiştir. İlk olarak 1969
yılında Alan Pritchard tarafından kullanıldığı belirtilen bibliyometri terimi
(Broadus 1987; Lawani 2009) pek çok alanda bir analiz tekniği olarak kullanılmaktadır. Alan Pritchard’a (1969) göre bibliyometri matematiksel ve istatistiksel
tekniklerin kitap ve diğer iletişim alanlarına uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Bibliyometrik araştırmalarda belge ya da yayınların belirli özellikleri analiz edilerek bilimsel iletişime ilişkin çeşitli bulgular elde edilmektedir (Al ve
Coştur 2007). Bibliyometrik araştırmalar ile bir ülkenin bilimsel yayın gelişimi
değerlendirilebildiği (Kozak, 1994; 1995) gibi araştırmacıların ve kurumların
yayın açısından performansları da ölçülebilmektedir (Şakar ve Cerit 2013).
Pritchard (1969) bibliyometrinin yazın alanındaki gelişmeleri göstermesi açısından birçok bilim alanında da kullanılabileceğini belirtmiştir. Pritchard’ın bu
öngörüsünden hareketle bibliyometri kullanımının günümüzde ulaştığı seviye
değerlendirildiğinde; her alanda bibliyometrik çalışmalara önem verildiği görülmekte ve Pritchard’ın bu tahmininde haklı çıktığı anlaşılmaktadır. Bilimsel
alandaki hızlı ilerlemeler, günümüzde artan üniversite, araştırmacı ve araştır-
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malar düşünüldüğünde (Evren ve Kozak 2013); her bir alan hakkında kısa ve
açıklayıcı bilgilere sahip olmanın ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Son yıllarda artan yayın sayısı ile birlikte bibliyometri konusuna gösterilen
ilginin de artığı belirtilmiştir (Şakar ve Cerit 2013).WOS’ta (Web of Science)
yapılan taramada SSCI (SocialSciencesCitation Index) kapsamında 1 Ocak 198029 Ağustos 2012 tarihleri arasında konu başlığında ‘bibliometric’ kelimesi yer
alan 2.072 yayının olduğu belirtilmektedir (Şakar ve Cerit 2013).
Şakar ve Cerit’e (2013:57) göre pazarlama alanına yönelik bibliyometrik çalışmaların uluslararası alanda oldukça yaygın olduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde Türkiye’de de turizm alanında yapılan bibliyometrik çalışmalar incelendiğinde pazarlama alanına yönelik çalışmaların çokluğu dikkat çekmektedir.
Bibliyometrik çalışmalara bakıldığında bu çalışmalarda atıf analizi ve içerik
analizi şeklinde çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmaların genel
olarak dergiler ve içerisindeki makalelere ve tezlere yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Turizm alanında yapılan bibliyometrik çalışmalarda da aynı durum söz
konusu olmaktadır.
Dergilere yoğunlaşan çalışmalara bakıldığında; Ma ve Law (2009) turizmin
bileşenlerini belirlemek için Annals of Tourism Research (ATR) dergisinde 1973
ve 2006 yılları arasında yayınlanan makalelerde içerik analizi gerçekleştirmişlerdir. İçöz ve Kozak (1999) Turizm İşletmeciliği dergisinin turizm literatürüne
katkısını incelemişleridir. Özellikle bu araştırmada birinci kuşak turizmcilerin
daha çok kavramsal çalışmalara yöneldikleri ve dolayısıyla yürütülen tezlerin
de makro konulara yöneldiği belirtilmiştir. Kozak (1995) Türkiye’de yayımlanan turizm konulu makaleler üzerine bir inceleme gerçekleştirmiş ve bu çalışmada da önemli bulgulara ulaşmıştır. Kozak (1994) Anatolia dergisinde yayımlanan yazarlar üzerine bir inceleme yapmıştır. Evren ve Kozak (2013) Türkiye’de turizm ve konaklamaya ilişkin yayınlanan makaleler üzerinde bibliyometrik bir analiz gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada turizm yönetimi, organizasyonu, pazarlaması ve turizm ekonomisi gibi konuların akademisyenler arasında daha çok çalışılan konular olduğunu belirlemişlerdir.
Tezlere yoğunlaşan çalışmalara bakıldığında; Kozak (2001) Türkiye’de turizm
pazarlaması literatürünün gelişim sürecini lisansüstü tezlerde yaptığı araştırma
ile orta çıkarmaya çalışmıştır. Bu çalışmada 1972-1998 yılları arasında hazırlanmış tezler incelenerek önemli bulgular elde edilmiştir. Bulgulara göre tezlerin büyük bölümü yüksek lisans düzeyinde ve İstanbul- Gazi- Marmara- Hacettepe- Dokuz Eylül üniversitelerinde hazırlanmıştır. Arendt (2000) Kuzey Amerika’daki 1951-1998 yılları arasında ortaya konulmuş yüksek lisans ve doktora
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tezlerini incelemiştir. Bu araştırmada en çok tezin 1990’lı yıllarda ortaya konulduğunu belirtmiştir. Jafari ve Aaser (1988) çevrimiçi tez özetlerinde turizm konulu doktora tezlerinde bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırmada çevrimiçi
özeti bulunan ilk doktora tezinin 1951 yılında ortaya konulduğunu belirtmişlerdir. 1970’lerin ilk yarısında tez sayılarının artış gösterdiğini belirtmişlerdir.
Araştırmacılar tezlerin ortaya konulduğu temel disiplinleri ise şu şekilde belirtmişlerdir: Ekonomi, antropoloji, coğrafya, rekreasyon, işletme, eğitim, sosyoloji, şehir ve kent planlaması, siyasi bilimler, güzel sanatlar, sosyal hizmetler,
teoloji, tarih, iletişim ve halka ilişkiler şeklindedir.
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
Yiyecek içecek işletmeciliği alanı genel olarak ticari ve kurumsal yiyecek içecek işletmelerinden oluşmaktadır. Bu işletmelere yönelik yapılan araştırmalar
genel olarak yiyecek içecek alanına yönelik literatürü şekillendirmektedir.
Kurumsal yiyecek içecek işletmeleri; bu tür işletmelerin asıl faaliyet alanları ve
amaçları farklıdır (Sökmen 2011:3; Aktaş 2011:3). Bu işletmeler kurum ve kuruluşların bünyelerinde faaliyet gösterirlerken genel olarak kar düşünmezler. Bu
yiyecek içecek üniteleri söz konusu kurum ve kuruluşlarda destekleyici (Sökmen 2011:3) hizmet rolünü görmektedirler. Hastaneler, okullar, fabrikalar, mağazalar, dershaneler, üniversiteler vb. kurumlarda faaliyet gösteren yiyecek
içecek üniteleri kurumsal yiyecek içecek işletmelerine örnek gösterilebilir.
Ticari yiyecek içecek işletmeleri; asıl faaliyet alanını ve amacını yiyecek içecek
oluşturan ve gerçekleştirdiği faaliyetlerden kar beklentisi olan kuruluşlardır. Bu
işletmeler müşteri tatmini sağlayarak hedefledikleri kar marjına ulaşmayı
(Sökmen 2011:6) gaye edinirler. Bu kuruluşlar; ticari maçlı faaliyet gösteren ve
kısıtsız herkese açık olan bütün restoranlar (fastfood dâhil), kafeler, barlar, catering-banket işletmeleri, kurvaziyer gemilerindeki yiyecek içecek üniteleri, otel
bünyelerinde faaliyet gösteren bütün yiyecek içecek üniteleri vb. işletmelerdir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TEZ MERKEZİ (YÖKTEZ)
Ulusal tez merkezi 1987 yılından itibaren üniversitelerde yapılan yüksek lisans,
doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık tezlerini toplayarak, araştırmacıların
hizmetine sunmaktadır (Ulusal Tez Merkezi 2013). Sistemde 2013 Aralık ayı
itibariyle 343,555 tez mevcuttur (Ulusal Tez Merkezi 2013).
Türkiye’deki Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bulunan Ulusal Tez Arşivi
veya Tez Merkezi, yapılan tüm tezlerin toplandığı çevrimiçi bir veri tabanıdır.
Kısa adı YÖKTEZ olan bu merkeze tamamlanmış tezler üniversitelerin ilgili
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enstitüsü tarafından aktarılmaktadır. Bu tez merkezinde araştırılması düşünülen alan ile ilgili anahtar kelimeler kullanılarak ilgili tezlere ulaşılabilmektedir.
Ancak arama sonucunda bulunan tezlerin yalnızca özlerini okumak mümkündür. Tezlerin tam metin olarak açılabilmesi için ilgili merkeze çevrimiçi üye
olunması gerekmektedir. Ayrıca üye olunduktan sonra da ulaşılan bütün tezlerin metin olarak açılması mümkün olmayabilir, bunun nedeni ise tezi yazan
kişilerin belirli bir süre bu tezlere kısıt koymalarından kaynaklanmaktadır.
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bu araştırma ile Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde bulunan ve 1988-2013
yılları arasında (25 yıl) ticari yiyecek içecek işletmeciliği alanında ortaya konulan yüksek lisans ve doktora tezlerinin çeşitli parametreler doğrultusunda bibliyometrik analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu parametreler; tezin
yılı, tezin hazırlandığı anabilim dalı, tezin hazırlandığı üniversite, hazırlandığı
enstitü, konusu, danışmanlığını yürüten kişi, danışmanlığı yürüten kişinin ünvanı, araştırma türü, araştırma yaklaşımı ve araştırma alanı şeklindedir.
Araştırma için Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezine kişiye özel kullanıcı adı
ve şifreyle 31.10.2013 tarihinde giriş yapılmış ve aşağıdaki Tablo 1’de de gösterilmiş olan anahtar kelimeler ve farklı arama yerleri kullanılarak toplamda 613
tane teze ulaşılmıştır. Daha sonra bu tezler içerik olarak incelenmiş ve araştırma
kapsamına girmeyen tezler (kurumsal işletmelere yönelik tezler) içlerinden
çıkarılmıştır. Dolayısıyla geri kalan 179 tez üzerinden işlemler gerçekleştirilmiştir.
Bu araştırmada bibliyometrik temelli bir inceme sergilenmiştir. Bu kapsamda
bilimsel bilgiler matematik ve istatistikî yöntemlere uygun hale getirilmiştir.
Araştırmada elde edilen veriler istatistik paket programı olan SPSS yardımıyla
analiz edilmiştir. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler uygulanmış, yüzde ve
frekans değerleri belirlenmiştir.
Tablo 1. Tezlerin Aranmasında Kullanılan Anahtar Kelimeler ve Aranan Yerler
Tarama Terimi

Aranan Yer

Sonuç

Yiyecek içecek

Tez adı

35

Yiyecek içecek

Dizin terimi

87

Yiyecek ve içecek

Tez adı

17

Yiyecek ve içecek

Dizin terimi

0

Restoran

Tez adı

28

Restoran

Dizin terimi

21

Restaurant

Tez adı

41
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Restaurant

Dizin terimi

31

Catering

Tez adı

39

Catering

Dizin terimi

13

Otellerde yiyecek içecek

Tez adı

1

Otellerde yiyecek içecek

Dizin terimi

0

Fastfood

Tez adı

22

Fastfood

Dizin terimi

33

Lokanta

Tez adı

11

Lokanta

Dizin terimi

3

Mutfak

Tez adı

143

Mutfak

Dizin terimi

88

İzinli ve izinsiz ulaşılan tez toplamı

613

Tez listesine aynı tezin iki kez hesaplanmış olması ve bunların çıkarılması

-238

İzinli ve izinsiz kalan tez toplamı

375

Ticari olmayan işletmelere yönelik olan tezlerin listeden çıkarılması

-196

Nihai olarak araştırma için kalan tezlerin toplamı

179

BULGULAR
Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular aşağıda tablolarda sırasıyla belirtilmiştir. İlk olarak Tablo 2’de tezlerin yıllara göre dağılımı gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde yiyecek içecek alanında en fazla tezin 2010 yılında yapıldığı görülmektedir. Yapılan tez sayılarında geçmişten günümüze doğru bir artış olduğu
gözlemlenirken bu artışın da düzenli olmadığı anlaşılmaktadır. 2008 yılı itibariyle hazırlanan tez sayısında büyük bir artış olduğu, bunun da artan üniversite
ve araştırmacı sayısına bağlanabileceği düşünülmektedir. Özellikle 2007 yılından itibaren Türkiye’de yeni üniversiteler kurulmuş ve bu üniversitelerdeki
akademik kadro açığını kapatmak için çok sayıda çok sayıda araştırmacı alınmıştır. Bu araştırmacıların yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamaları ile
birlikte hazırlanan tez sayısı da artış gösterdiği tahmin edilmektedir. Ancak
2013 yılına ait tez sayısında çok önemli bir azalışın olduğu görülse de, bu yıla
ait tezlerin henüz tam olarak tez merkezine yüklenmemiş olması bu yıla ait tez
sayılarındaki azalışın da rasyonel olmadığını göstermektedir.
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Tablo 2. Yıllara Göre Tezlerin Dağılımları
Yıl

Frekans (n)

Yüzde (%)

1988

1

0,6

1989

1

0,6

1990

3

1,7

1991

2

1,1

1992

4

2,2

1993

1

0,6

1994

3

1,7

1995

3

1,7

1996

6

3,4

1997

5

2,8

1998

8

4,5

1999

4

2,2

2000

4

2,2

2001

6

34

2002

12

6,7

2003

7

3,9

2004

3

1,7

2005

9

5

2006

9

5

2007

7

3,9

2008

13

7,3

2009

14

7,8

2010

22

12,3

2011

14

7,8

2012

17

9,5

2013

1

0,6

Toplam

179

100
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Şekil 1. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Tezlerin anabilim dalına göre dağılımları aşağıdaki Tablo 3’te verilmiştir. Bu
dağılımlar incelendiğinde yiyecek içecek alanına yönelik en çok tezin, Turizm
İşletmeciliği Anabilim Dalında yapıldığı görülmektedir. Özellikle turizm ile
ilgili olan ve çok az sayıda tez hazırlanan anabilim dalları da Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı altında değerlendirilmiştir. Bu anabilim dalını sırasıyla İşletme, Gıda Mühendisliği ve Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim
Dalı takip etmektedir. Dolayısıyla bu dört anabilim dalının yiyecek içecek alanını besleyen temel anabilim dalları olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmada anabilim dalı bilgisine ulaşılamayan tezler bilinmeyen ismi altında toplanmış ve
bunlar tabloda da sunulmuştur.
Tablo 3. Anabilim Dallarına Göre Tezlerin Dağılımı
Anabilim Dalları

Frekans (n)

Yüzde (%)

Turizm İşletmeciliği

60

33,6

İşletme

23

12,8

Gıda Mühendisliği

13

7,3
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Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi

8

4,5

Halk Sağlığı

6

3,4

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

4

2,2

İç Mimarlık

3

1,8

İç Mimarlık Ana sanat

3

1,7

Mimarlık

3

1,7

Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi

2

1,1

Beslenme ve Diyetetik

1

0,6

Biyoloji

1

0,6

Ekonometri

1

0,6

Endüstri Mühendisliği

1

0,6

Ev Ekonomisi

2

1,1

İşletme Yönetimi

1

0,6

Kamu Yönetimi

1

0,6

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

1

0,6

Mikrobiyoloji

1

0,6

Sosyoloji

1

0,6

Tarım Ekonomisi

1

0,6

Toplam Kalite

1

0,6

Uluslararası Ticaret

2

1,1

39

21,8

179

100

Bilinmeyen
Toplam

Aşağıdaki Tablo 4’te tezlerin üniversitelere ve düzeylere göre dağılımı verilmiştir. Yapılan incelemede yiyecek içecek alanında 44 üniversitede 179 tez çalışması yapıldığı belirlenmiştir. Yiyecek içecek alanında dört ve üstü tez hazırlanmış üniversiteler tabloda isimleri belirtilirken dörtten az tez hazırlanmış
üniversiteler diğerleri başlığı altında toplanmıştır. Tablo incelendiğinde yiyecek
içecek alanında 13 üniversitenin ismi ön plana çıkmaktadır. Bunlar içerisinde de
en çok tezin Gazi Üniversitesinde ve yüksek lisans düzeyinde yapıldığı görülmektedir. Bu üniversiteyi sırasıyla İstanbul, Marmara ve Balıkesir üniversiteleri
takip etmektedir. Bu üniversitelerin ön plana çıkmasındaki neden ise köklü
üniversiteler olmaları ve bu alanda ilk lisansüstü programlar bulundurmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tablo incelendiğinde yiyecek içecek alanında iki tür düzeyde (yüksek lisans ve
doktora) tezlerin hazırlandığı görülmektedir. Ayrıca, hangi düzeyde hazırlandığı belli olmayan iki tezin de olduğu görülmektedir. Araştırma verilerine göre
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1988-2013 yılları arasında en çok tezin yüksek lisans düzeyinde hazırlandığı
görülmektedir. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora tezleri arasında da büyük bir
fark olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum ilgili üniversitelerde yüksek lisans
programının daha erken başlamış olmasından ve ayrıca çoğu üniversitede ise
doktora programının bulunmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tablo 4. Üniversite ve Düzeylere Göre Tezlerin Dağılımları
Üniversite

Yüksek
Lisans

Doktora

Gazi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi

24
17
11
8
7
6
7
7
2
4

1
1
1
3
2
2
1

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Çanakkale O.M.Ü
Diğer Üniversiteler
Toplam

5
4
4
55
161

Bilinmeyen

Toplam

Yüzde (%)

1

25
18
12
11
9
8
8
7
5
5

14,0
10,1
6,7
6,1
5,0
4,5
4,5
3,9
2,8

1
2

5
4
4
58
179

3

2
16

2,8
2,8
2,2
2,2
32,2
100

Aşağıdaki Tablo 5’te tezlerin enstitülere göre dağılımları verilmiştir. Tablo
incelendiğinde yiyecek içecek alanına yönelik tezlerin beş enstitü altında hazırlandığı görülmektedir. Bu enstitüler içerisinde de en çok tezin sosyal bilimler
enstitüsü altında hazırlandığı görülmektedir. Bu durum, yiyecek içecek alanının sosyal bir alan olması ve bu alanda daha çok sosyal bilimleri ilgilendiren
konuların ağırlıklı olarak çalışılmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tablo 5. Enstitülere Göre Tezlerin Dağılımı
Enstitü

Frekans (n)

Yüzde (%)

Sosyal Bilimler

112

62,6

Fen Bilimleri

32

17,9

Eğitim Bilimleri

19

10,6

Sağlık Bilimleri

11

6,1

Güzel Sanatlar

2

1,1

Diğerleri

3

1,1

Toplam

179

100
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Aşağıdaki Tablo 6’de tezlerin konulara göre dağılımı gösterilmiştir. Tabloda
da görüleceği üzere yiyecek içecek alanında dokuz konu üzerinde çalışılmıştır.
Bu konular içerisinde en çok çalışan konunun yönetim ve organizasyon olduğu
görülmektedir. Bu konuyu sırasıyla üretim yönetimi ve pazarlama ve ekonomi
konuları takip etmektedir. Yiyecek içecek alanında hazırlanan bu tezlerde söz
konusu konuların öne çıkması, bu alanda işletmecilik ağırlıklı konuların çalışıldığını göstermektedir. Dolayısıyla yiyecek içecek alanının daha çok işletmecilik
felsefesiyle değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bu alanda gıda mühendisliği, halk sağlığı ve mimarlık konularının da azımsanmayacak bir oranda çalışıldığı görülmektedir.

Tablo 6. Konulara Göre Tezlerin Dağılımı
Konu

Frekans (n)

Yüzde (%)

Yönetim ve Organizasyon

49

27,4

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

45

25,1

Eğitim

20

11,2

Ekonomi (Muhasebe ve Finans)

15

8,4

Gıda Mühendisliği

15

8,4

Halk Sağlığı

15

8,4

Mimarlık

10

5,6

Endüstri Mühendisliği

4

2,2

Bilgisayar Mühendisliği

3

1,7

Diğer Konular

3

1,7

Toplam

179

100

Tezlerin danışmanlarına göre yapılan değerlendirmede yiyecek içecek alanında sadece bir tez çalışmasına danışmanlık yapanlar diğerleri başlığı altında
toplanmış, iki ve üstü tez çalışmasına danışmanlık yapanların ise tabloda isimleri belirtilmiştir. Aşağıda Tablo 7’de de görüleceği üzere tezlere en çok danışmanlık yapan kişi Dündar Denizer olduğu ve onu sırasıyla Ahmet Aktaş ve
diğer danışmanların takip ettiği görülmektedir. Danışmanların toplam yönettiği
tez sayısı dikkate alındığında, yiyecek içecek alanına yönelik çok az oranda tez
yönettikleri görülmektedir. Özellikle yiyecek içecek alanına yönelik tezlere danışmanlık yapan ve bu araştırmada ön plana çıkan danışmanların toplam yönettikleri tez sayısı dikkat çekmektedir. Tabloda da görüleceği üzere ilgili tüm
danışmanlar farklı alanlarda da tezlere danışmanlık yaptıkları ve yiyecek içecek
alanının da bu alanlardan sadece biri olduğu anlaşılmaktadır.
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Tablo 7. Tezlerin Danışmanlarına Göre Dağılımı
Danışman

Yiyecek İçecek Alanında Yönettiği Tez Sayısı

Toplam Yönettiği
Tez Sayısı

Yüzde (%)

Dündar Denizer

5

13

38,4

Ahmet Aktaş

4

19

21

Alp Timur

3

41

7,3

Ertuğrul Çetiner

3

34

8,8

Cevdet Avcıkurt

3

15

20

Cahide Yağmur

2

12

16,6

Ali Fuat Ersoy

2

18

11,1

Füsun İstanbullu Dinçer

2

20

10

Diğerleri

155

-

-

Toplam

179

-

-

Tezlerin unvanlara göre dağılımına yönelik veriler, aşağıda Tablo 8’de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde yiyecek içecek alanında çalışılmış tezlere en çok
danışmanlık yapan akademisyenlerin Prof. Dr. unvanı altında tezlere danışmanlık yaptıkları belirlenmiştir. Bu unvanı sırasıyla Doç. Dr. ve Yrd. Doç. Dr.
unvanlarının takip ettiği görülmektedir. Söz konusu unvanların bu şekilde dağılması üniversitelerdeki akademik ünvanların dağılımı ile de yakın ilişkili
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından tercih edilen akademik unvan ile de yakın ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Dolayısıyla Prof. Dr. ünvanına sahip danışmanların bu alanda daha çok tercih
edildiği ya da üniversitelerde bu ünvana sahip akademisyenlerin diğerlerinden
daha fazla olduğu söylenebilir.
Tablo 8. Tezlerin Unvanlara Göre Dağılımı
Danışman

Frekans (n)

Yüzde (%)

Prof. Dr.

83

46,4

Doç. Dr.

49

27,4

Yrd. Doç.

44

24,6

Dr.

1

0,6

Öğr. Gör.

1

0,6

Belirsiz

1

0,6

Toplam

179

100

Tezlerde iki araştırma türü (uygulamalı ve kavramsal) dikkate alınarak incelenmiş ve ortaya çıkan bulgular aşağıda Tablo 9’da gösterilmiştir. Buna göre en
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çok uygulamalı araştırmalar yapıldığı ortaya çıkmıştır. Yiyecek içecek alanında
kavramsal araştırmaların çok az olduğu dikkat çekicidir. Bazı tezler, mevcut
bilgilerden araştırma türü tespit edilemediği için belirsiz olarak işaretlenmiştir.
Bu araştırmada uygulamalı çalışmaların çoğunlukta olması literatürde tartışılan
veya belirsizliğini koruyan kavramların çok az olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle araştırmaların uygulamaya dönük gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
Tablo 9. Tezlerin Araştırma Türlerine Göre Dağılımı
Araştırma Türü

Frekans (n)

Yüzde (%)

Uygulamalı

160

89,4

Kavramsal

9

5

Belirsiz

10

5,6

Toplam

179

100

Tezlerde üç (nitel, nicel ve karma) araştırma yaklaşımı dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Tablo 10’da da görüleceği üzere araştırma yaklaşımı
olarak en çok nicel araştırma yaklaşımından yararlanılmıştır. Bu araştırma yaklaşımını sırasıyla karma araştırma yaklaşımı ve nitel araştırma yaklaşımı takip
etmektedir. Araştırma yaklaşımı tespit edilemeyen tezler belirsiz olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada nicel araştırmaların çoğunlukta olması dikkat çekicidir. Bu durum yiyecek içecek alanına yönelik derinlemesine çalışmaların da
çok az olduğunu göstermektedir.
Tablo 10. Tezlerin Araştırma Yaklaşımına Göre Dağılımı
Araştırma Yaklaşımı

Frekans (n)

Yüzde (%)

Nicel

117

65,4

Karma

25

14

Nitel

14

7,8

Belirsiz

23

12,8

Toplam

179

100

Araştırma alanına göre tezler, sekiz alan dikkate alınarak incelenmiştir. Bu
alanlar aşağıda Tablo 11’de de görülmektedir. Yapılan analizde tezlerde daha
çok otellerin araştırma alanı olarak seçildiği ve onu sırasıyla birden çok alan,
catering işletmeleri, fast food restoranları ve bağımsız ve geleneksel restoranların takip ettiği görülmektedir. Araştırmada daha çok otellerin araştırma alanı
olarak seçilmesi, araştırmacıların otel bünyesinde faaliyet gösteren yiyecek içecek departmanlarına yönelik çalıştıklarını göstermektedir. Birden çok alana
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yönelik yapılan araştırmaların sayısı dikkate alındığında, karşılaştırmalı araştırmaların da yapıldığı anlaşılmaktadır.

Tablo 11. Tezlerin Araştırma Alanına Göre Dağılımı
Verilerin Toplama Yeri

Frekans (n)

Yüzde (%)

Oteller

61

34,1

Birden çok alan

45

25,1

Catering İşletmeleri

25

14

Fastfood Restoranları

19

10,6

Bağımsız ve Geleneksel Restoranlar (bütün restoran tipleri dâhil)

14

7,8

Kurvaziyer gemiler

1

0,6

Belirsiz

14

7,8

Toplam

179

100

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu araştırma kapsamında Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’nde (YÖKTEZ)
bulunan ve ticari yiyecek içecek işletmelerine yönelik hazırlanan tezler incelenmiştir. Tez merkezinde bu kapsamda hazırlanmış 179 tez tespit edilmiştir.
Bu tezlerin tarih itibariyle 1988-2013 yılları arasında hazırlandığı belirlenmiştir.
Bu yıllar arasında da en çok tezin 2010 yılında ve düzey itibariyle de yüksek
lisans düzeyinde hazırlandığı belirlenmiştir. Kozak’ da (2001) 1972-1998 yılları
arasında hazırlanan tezler üzerinde yaptığı araştırmada benzer bir sonuca
ulaşmıştır. Dolayısıyla bu bulgular değerlendirildiğinde geçmişten günümüze
yüksek lisans ve doktora düzeyinde hazırlanan tez sayılarında büyük farklılıklar olduğu; bu farklılığın da üç nedeni olduğu tahmin edilmektedir. Birincisi
belirli bir alanda yüksek lisans düzeyinde tez hazırlayan kişilerin doktora düzeyinde alan değiştirmiş olabilecekleri, ikincisi yüksek lisans düzeyinde tez
hazırlayan kişilerin doktora eğitimine devam etmemiş oldukları ve üçüncüsü
ise üniversitelerde daha çok yüksek lisans programının olması ancak doktora
programlarının olmamasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Anabilim dalı dikkate alınarak yapılan incelmelerde yiyecek içecek alanında
en çok tezin turizm işletmeciliği anabilim dalında hazırlandığı ortaya çıkmıştır.
Bu anabilim dalını sırasıyla işletme ve gıda mühendisliği anabilim dalları takip
etmiştir. Tezlerin hazırlandığı üniversiteler incelendiğinde bu alanda en çok
tezin Gazi Üniversitesinde hazırlandığı ve bu üniversiteyi de sırasıyla İstanbul
ve Marmara üniversitelerinin takip ettiği belirlenmiştir. Bu sonuç Kozak’ın
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(2001) araştırma sonucu ile benzerlik gösterse de Kozak’ın araştırmasında en
çok tezin İstanbul üniversitesinde hazırlandığı ortaya çıkmış ve bu üniversiteyi
sırasıyla Gazi ve Marmara üniversiteleri takip etmiştir. Bu açıdan iki araştırma
sonuçları itibariyle farklılık göstermiştir.
Hazırlanan tezlerin enstitülere göre dağılımı incelendiğinde, bu alanda en çok
tezin sosyal bilimler enstitüsünde hazırlandığı tespit edilmiştir. Bu enstitüyü de
sırasıyla fen bilimleri ve eğitim bilimleri enstitüleri takip etmiştir. Tezlerin hangi konularda daha çok hazırlandığını belirlemek amacıyla yapılan değerlendirmede bu alanda daha çok yönetim ve organizasyon konusunun çalışıldığı ve
bu konuyu da sırasıyla üretim yönetimi ve pazarlama ve ekonomi konusunun
takip ettiği belirlenmiştir. Bu araştırmada ulaşılan sonuç Çiçek ve Kozak (2012)
ve Evren ve Kozak’ın (2013) araştırma sonuçları ile de paralellik göstermektedir. Evren ve Kozak’ın (2013) araştırmalarında akademisyenlerin daha çok yönetim, pazarlama ve ekonomi konularını çalıştıkları belirtilmiştir. Dolayısıyla
akademisyenlerin ilgi duydukları konuların çalışılan tez konularına da yansıdığı görülmektedir.
Tezlerin danışmanlarına göre dağılımı hususunda yapılan incelemede yiyecek
içecek alnında en çok tezin Dündar Denizer’in danışmanlığında hazırlandığı ve
onu da Ahmet Aktaş’ın takip ettiği belirlenmiştir. Ancak yönettikleri toplam tez
sayısı içerisinde ticari yiyecek içecek alanına yönelik tezlerin çok az olduğu da
görülmüştür. Unvanlara göre tezlerin dağılımına bakıldığında, en çok tezin
Prof. Dr. unvanına sahip danışmanlarca yürütüldüğü ve bu unvanı sırasıyla
Doç. Dr. ve Yrd. Doç. Dr. unvanlarının takip ettiği görülmüştür. Bu sonuç tezlerde öne çıkan unvanlarla; makalelerde öne çıkan unvanların birbirinden farklı
olduğunu da göstermektedir. Genel olarak makalelerde Yrd. Doç. Dr. unvanının öne çıktığı (Kozak, 1994; Kozak, 1995; Kozak ve İçöz, 1999; Çiçek ve Kozak,
2012) belirtilirken tezlerde Prof. Dr. unvanının öne çıktığı görülmektedir.
Tezlerin daha çok hangi araştırma türünü uyguladıklarını belirlemek için
yapılan incelemede yiyecek içecek alnında daha çok uygulamalı araştırmaların
tercih edildiği belirlenmiştir. Bu sonuç literatürdeki bazı araştırma sonuçları ile
(Çiçek ve Kozak, 2012; Evren ve Kozak, 2013) benzerlik gösterse de bazıları ile
farklılık göstermektedir (Kozak, 1994; 1995).
Tezlerde araştırma yaklaşımı olarak en çok kullanılan yaklaşımın nicel araştırma yaklaşımı olduğu ve onu da karma araştırma yaklaşımının takip ettiği
belirlenmiştir. Tezlerin araştırma alanına göre dağılımı husussunda yapılan
incelemede ise yiyecek içecek alanında en çok tercih edilen araştırma alanının
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oteller olduğu ve onu da birden çok alanda uygulanan tezlerin takip ettiği belirlenmiştir.
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ÖZ
Bu çalışmanın amacı İzmir’de etkinliklere katılan bireylerin güdülerini etkinlik türüne göre
sınıflandırmaktır. Bu kapsamda, İzmir il sınırları içerisinde düzenlenen etkinliklere katılan ziyaretçilerden anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, çalışmanın
yürütüldüğü dönemde İzmir’de düzenlenen film, çiçek ve boyoz festivaline katılan ziyaretçiler oluşturmuş ve araştırma sonucunda film festivaline ait 175, çiçek festivaline ait 141 ve
boyoz festivaline ait 144 ziyaretçi olmak üzere toplamda 460 adet anket elde edilmiştir.
Araştırma sonucunda, etkinliklere katılan ziyaretçilerin katılım güdülerinin etkinlik türlerine
göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Etkinlik, güdü, etkinlik yönetimi.

GİRİŞ
Deniz, kum, güneş geçmiş dönemlerde en önemli turizm çeşidi iken, günümüzde popülerliğini yitirmiş, farklı turistik ürün çeşitleri önem kazanmaya
başlamıştır. Bu bağlamda, son yıllarda hızla gelişen etkinlik turizmi de önemli
bir turistik ürün çeşidi olarak sahnede yer alırken, kültürel değerlerin korunması, yayılması ve paylaşılması noktasında önemli bir araç olarak da değerlendirilmektedir. Zira, son yıllarda yapılan araştırmalar, etkinliklerin yönetiminde
etkinliğe katılan bireylerin güdülerinin belirleyici rol üstlendiğini işaret etmektedir (Backman vd., 1995; Chang, 2006; Crompton ve Mackay, 1997; Formica ve
Uysal, 1996, 1998; Lee, 2000; Lee vd., 2004; McMorland ve MacTaggart, 2008;
Mohr vd., 1993; Schneider ve Backman, 1996; Scott, 1996; Uysal vd., 1993). Buradan hareketle, etkinliklere katılan ziyaretçilerin katılım güdülerinin araştırılması, araştırmalar sonucunda ziyaretçilerin demografik özelliklerinin ve katılım
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güdülerinin belirlenmesi, etkinliklerin planlanması ve pazarlanması açısından
önemli katkı sağlayacaktır.
YAZIN TARAMASI
Turizm hareketleri bireylerin davranışlarından oluştuğundan bireysel özellikler
ile de yakından ilgilidir. Doğuştan gelen bazı güdüler, bireylerin turizm davranışlarına yön vermede etkili olmaktadır. Bunların başında, değişiklik ve yenilik
isteği gelmektedir. Diğer doğal güdülerden olan dinlenme de turizm davranışını etkilemektedir. Bazı zamanlarda turizm, saygınlık kazanma gibi öğrenilmiş
güdülerin doyurulmasında etkili bir araç olmaktadır (Doğan, 2004:5-6). Turist
güdülenmesi; seyahat seçeneklerine, davranışlarına ve deneyimlerine yön veren fizyolojik ve kültürel güçlerin dünya çapında bir araya getirilmesi olarak
tanımlanmaktadır (Pearce vd., 1998’den aktaran Singh, 2008:34) .
Gezi isteğinin güdülerle bağıntılı bir biçimde ortaya çıkması belirli koşullar
altında gerçekleşmektedir. Bu bağlantı, bir etkilenme ve öğrenme sürecine dayanmaktadır. Birey, çeşitli deneyimleriyle bağıntılı olarak istek ve güdülerini
bir değer sırasına koymakta; özellikle kendisi için öncelik taşıyan amaçlara
ulaşmaya çalışmaktadır. Böylece, çeşitli güdülerin turizm davranışına dönüşmesi, bir karar verme sürecini içermektedir (Doğan, 2004:7). Eğer turistler tüketici olarak görülüyorsa, turizm talebi tüketici karar verme süreci olarak formülleştirilmektedir (Hall ve Page, 2006:87). Bu kapsamda turistlerin güdülenmelerinin temelini anlamak için turistleri güdüleyen faktörleri dikkate almak gerekmektedir.
Turizm disiplininde yapılan araştırmaların ve yaklaşımların temelinde Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi bulunmaktadır. Maslow Hiyerarşisi, turistik davranış, açısından değerlendirildiğinde; a) dinlenme, yeme-içme, sağlık ve eğlenme amaçlı gezilerin fizyolojik gereksinmelerle; b) akraba ziyaretleri, atalara
özlem, yalnızlık duygusundan kurtulma ve arkadaşlar edinme amaçlı gezilerin
bağlılık gereksinimleriyle; c) statü arama ve saygınlık kazanma için yapılan
gezilerin benlik gereksinimleriyle; d) bilimle uğraşma, spor yapma, sanat yapıtları yaratma, bilgi görgüyü artırma, değişik yerleri görme, değişme, yenilenme,
yeni şeyler öğrenme, var olmayı kanıtlama, yaşamdan daha çok doyum alma
için yapılan gezilerin kendini gerçekleştirme gereksinimleriyle ilişkili olduğunu
söylemek mümkündür. Böylece turizm davranışının oluşmasında güdüsel etmenlerin etkili olduğu görülmektedir (Doğan, 2004:15-16; Rızaoğlu, 2003:72-73).
Pearce ve arkadaşları, Seyahat Kariyer Merdiveni’ni Seyahat Kariyer Modeli’ni
de ekleyerek geliştirmiştir. Pearce, insanların yaşam mertebesi değiştikçe güdü-
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sel modelin değiştiğini savunmaktadır. Pearce ve Lee (2005:227-236), turist davranışları üzerine on dört tane güdüleme faktörü saymaktadır; a) yenilik, b) kaçış/rahatlama, c) dayanıklılık ilişkisi, d) bağımsızlık, e) doğal, f) öz gelişim (karşı taraf) g) dürtü, h) öz gelişim (kişisel gelişim), i) güvenlik ilişkisi, j) öz gerçekleştirme, k) yalnızlık, l) geçmişe duyulan özlem, m) çekicilik, ve n) tanınma.
Etkinlik turizmi; “ziyaretçiyi çeken etkinliğin düzenlenmesi, planlaması, pazarlanması ve sistematik gelişme (Tassiopoulos, 2005:4)” olarak tanımlanırken;
Masberg (1998:67’den aktaran Tassiopoulus, 2005:5) etkinlik ziyaretçisini; “iş,
keyif veya başka kişisel nedenlerle evinden uzak bir yere seyahat eden ve çekim
merkezinde geceleyen kişiler” olarak tanımlamaktadır.
Etkinlik yönetiminde etkinliğe katılım güdülerinin önem taşıması, birçok
araştırmacının etkinliklere katılım güdülerini ele almasına neden olmaktadır.
Ralston ve Crompton (1988) yaptıkları çalışmada kraliçenin tarihini anlatan tatil
festivali olarak da adı geçen ‘‘1987 Dickens on the Strand Festival’’ini ele almıştır.
Bu etkinlikte aile birlikteliği, yeni kişilerle buluşma veya insanları gözlemleme, nostalji, öğrenim ve keşfetme, sosyal bağlantılar, bir şeyler yapma arayışı, kişisel ve sosyal
baskılardan kaçış boyutları ortaya çıkmıştır.
Uysal vd (1993)’ün çalışmasında yiyecek ile ilgili olan ‘‘1991 Traveler6s Rest’s
Country Corn Festival’’i incelenmiş olup kaçış, heyecan/haz, yeni etkinlikler, sosyalleşme, aile birlikteliği saptanmıştır. Özel zevklerle ilgili olan ‘‘Freedom Weekend
Aloft, a Hot Air Balloon Festival’’ini ele alan Mohr vd (1993)’ün yaptıkları çalışmada sosyalleşme, aile birlikteliği, heyecan/ sıradışı, kaçış,yeni etkinlikler; kültürel bir
etkinlik olan ‘‘1995 Umbria Jazz Festival’’ini ele alan Formica ve Uysal (1996)’nın
yaptıkları çalışmada ise heyecan/haz, sosyalleşme, eğlence, yeni etkinlikler, aile birlikteliği boyutları dikkat çekmiştir. 1998 yılında yaptıkları çalışma olan müzik ve
operadan oluşan ‘‘İtalya Spoleto Festivali’’nde ortaya çıkan boyutlar ise sosyalleşme ve eğlence, etkinlik çekiciliği/heyecan, grup birlikteliği, kültürel/tarihsel ve aile
birlikteliğidir.
Nicholson ve Pearce (2001) farklı etkinlikleri irdelemiş ve sırasıyla belirtilen
boyutları saptamıştır; a) Malborough Şarap, Yiyecek ve Müzik Festivali: sosyalleşme,
teklik ilgisi/değişiklik, kaçış ve aile; b) Hokitika Wildfoods Festivali: sosyalleşme, teklik
ilgisi/değişiklik, eğlence/heyecan/insan, kaçış ve aile; c) Wardbirds over Wanaka Festivali: teklik ilgisi/değişiklik, sosyalleşme, ayrıntılar, kaçış ve aile; d) Yeni Zelanda Altın
Gitar Ödülleri: ayrıntılar/eğlence, kaçış, çeşitlilik, teklik ilgisi, aile ve sosyalleşme.
Buradan hareketle, bu çalışmadaki araştırma sorusu;
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“İzmir’de düzenlenen farklı etkinliklere katılan ziyaretçilerin sahip oldukları demografik
özelliklere bağlı olarak katıldıkları etkinlik türlerine göre güdüleri farklılaşmakta mıdır?” olarak belirlenmiş olup, ziyaretçilerin güdülerinin sahip oldukları demografik özellikler ışığında etkinlik türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ölçmek amacı ile aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.
Snipes ve Ingram (2007), Thompson ve Schofield (2009), Yuan vd. (2005) araştırmalarında etkinliğe katılma güdülerinin ziyaretçilerin cinsiyetine göre farklılık gösterdiğini belirtmektedir.
H1: Ziyaretçilerin cinsiyetine göre, etkinliğe katılma güdüleri farklılık göstermektedir.
Park (2009), Snipes ve Ingram (2007), Thompson ve Schofield (2009) ve Yuan
vd. (2005) etkinliğe katılma güdülerinin etkinliğe katılan ziyaretçilerin yaşlarına
göre farklılık gösterdiğini belirtmektedir.
H2: Ziyaretçilerin aile tipine göre, etkinliğe katılma güdüleri farklılık göstermektedir.
Snipes ve Ingram (2007), Yuan vd. (2005) etkinliğe katılma güdülerinin etkinliğe
katılan ziyaretçilerin eğitim seviyesine göre farklılık gösterdiğini belirtmektedir.
H3: Ziyaretçilerin eğitim seviyesine göre, etkinliğe katılma güdüleri farklılık göstermektedir.
Yuan vd. (2005) etkinliğe katılma güdülerinin etkinliğe katılan ziyaretçilerin
aylık ev halkı gelirine göre farklılık gösterdiğini belirtmektedir.
H4: Ziyaretçilerin aylık ev halkı gelirine göre, etkinliğe katılma güdüleri farklılık göstermektedir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Ölçek ve Örneklem
Araştırmanın ana kütlesi, İzmir il sınırları içerisinde düzenlenen etkinliklere
katılan ziyaretçileri kapsamaktadır. Katılan ziyaretçilerin katılım güdülerinin
karşılaştırılıp etkinlik türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek
amacı ile film festivali, çiçek festivali ve boyoz festivali olmak üzere üç farklı
etkinlik üzerine odaklanılmıştır. Bu bağlamda, Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenen etkinlikler arasından kültürel etkinlik olan 12.Uluslararası İzmir Film
Festivali, bireylerin özel zevkleriyle ilgili etkinlik olan 15.Uluslararası Bayındır
Çiçek Festivali ve yiyecek ile ilgili bir etkinlik olan 1. İzmir Boyoz Festivali seçilmiştir. Rastgele örnekleme yöntemi ile film festivaline ait 175, çiçek festivali-
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ne ait 141 ve boyoz festivaline ait 144 ziyaretçi olmak üzere toplamda 460 yerli
ziyaretçi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Araştırmanın yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi ile anket tekniği tercih
edilmiştir. Bu kapsamda Nicholson ve Pearce (2001)’in Malborough Sarap, Yiyecek ve Müzik Festivali, Hokitika Wildfoods Festivali, Wardbirds over Wanaka Festivali, Yeni Zelanda Altın Gitar Ödülleri’ni karşılaştırdıkları araştırmalarında kullandıkları ölçekten faydalanılarak her festival için ayrı olmak üzere 3
adet anket formu yapılandırılmıştır. Anket 5’li Likert ölçeği (1=tamamen katılmıyorum 2=katılmıyorum 3= ne katılıyorum ne katılmıyorum 4=katılıyorum
5=tamamen katılıyorum) kullanılarak hazırlanmıştır olup a) demografik bilgiler, b) etkinlik, katılım şekli ve özellikleri ile ilgili bilgiler, c) ziyaretçi katılım
güdüleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS ile
analiz edilmiştir.
Demografik Özellikler
Araştırmaya katılan ziyaretçiler hakkında bilgi edinmek amacıyla ziyaretçilere
cinsiyet, yaş, ikametgah yeri, aile tipi, sosyal statü, eğitim seviyesi ve aylık ev
halkı gelirini kapsayan birtakım demografik sorular ölçekte yerini almaktadır.
İzmir ili kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan ziyaretçilerin profili Tablo1’de yer almaktadır;
Tablo 1. Etkinliklere Katılan Ziyaretçilerin Profili
15.
Uluslararası
12. Uluslararası İzmir Film
Bayındır Çiçek Festi- 1.İzmir Boyoz Festivali
Festivali
vali
Cinsiyet

Kadın

Kadın

Kadın

Yaş

18-34

45-64

18-24

Aile Tipi

Bekar

Evli ve çocuğu olan

Bekar

Sosyal
Statü

Öğrenci

Emekli
hanımı

Öğrenci

Eğitim
Seviyesi

Lisans

İlkokul/ortaokul

Lise veya Lisans

701 TL - 1000 TL

1001TL-3000 TL

Aylık
Ev
2001 TL ve üstü
Halkı Geliri

veya

ev

Araştırma Bulguları
Güvenilirlik ve Geçerlilik
Yapılan faktör analizi sonucunda film festivali, çiçek festivali ve boyoz festivali
için değerler p= 0.00 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Kaiser-Meyer-Olkin
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(KMO) örneklem yeterliliği değerleri film festivali için 0,78 çiçek festivali için
0,70 ve boyoz festivali için ise 0,71 olarak tespit edilmiştir. Açıklanan varyans
oranı film festivali için 0,65 çiçek festivali için 0,60 ve boyoz festivali için
0,57’dir. Ziyaretçilerin katılım güdüleri alt boyutlarında da açıklanan varyans
değerleri yeterlilik düzeyleri arasındadır. Faktör analizi sonuçlarına göre;
a) 12.Uluslararası İzmir Film Festivali’nde teklik ilgisi, kaçış, değişiklik, aile ve sosyalleşme,
b) 15. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali’nde sosyalleşme, teklik ilgisi,
aile, kaçış ve merak,
c) 1. İzmir Boyoz Festivali’nde ise teklik ilgisi, sosyalleşme, kaçış ve aile
boyutları ortaya çıkmıştır.
Ölçeğe uygulanan güvenilirlik testi neticesinde, Cronbach’s alpha değerleri
sırasıyla film festivali için 0,82 çiçek festivali için 0,77 boyoz festivali için ise
0,78’dir. Bu değerler uygulanan ölçeklerin bu araştırma için güvenilirliğini ifade
etmektedir.
Etkinliklere Katılım Güdüsü
Aşağıda yer alan tablo 2’de görüldüğü üzere etkinlik türlerine göre katılım
güdüleme ifadeleri içinde öne çıkan beş güdü vurgulanmaktadır. Film festivali
ve çiçek festivali için özel ifadeler olan ‘‘filmlerden hoşlanırım’’ ve ‘‘çiçekleri
severim’’ ifadeleri etkinliklere katılım güdüleri arasında en önemlileridir. Fakat
boyoz festivaline özgü olan ‘‘boyoz yemek için katılırım’’ ifadesi sıralamada yer
almamaktadır. ‘‘değişik şeyleri görmeyi ve değişik şeyler yapmayı severim’’ ve
‘‘özel etkinliklerden/festivallerden hoşlanırım’’ her üç festival için de önem
taşıyan diğer ifadelerdir. ‘‘Festivaller aydınlatıcı/heyecan vericidir’’ ifadeleri
film festivali ve çiçek festivaline katılım için önem taşırken, boyoz festivali için
sıralamada yer almamaktadır. Etkinliklere meraklı olan ziyaretçiler film festivaline, deneyim elde etmek isteyen ziyaretçiler ise çiçek festivaline katılırken,
boyoz festivaline de arkadaşlar ve eğlence için katılmaktadır.
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Tablo 2. Etkinlik Türüne Göre Öne Çıkan Beş Güdü
Ortalama

Standard Sapma

Filmlerden hoşlanırım

4,69

0,59

Değişik şeyleri görmeyi ve değişik şeyler yapmayı severim

4,41

0,76

Özel etkinliklerden/festivallerden hoşlanırım

4,39

0,63

Meraklıyımdır

4,38

0,69

Festivaller aydınlatıcı/heyecan vericidir

4,28

0,74

Çiçekleri severim

4,86

0,43

Değişik şeyleri görmeyi ve değişik şeyler yapmayı severim

4,48

0,65

Özel etkinliklerden/festivallerden hoşlanırım

4,39

0,70

Yeni ve değişik şeylerden deneyim elde etmek için katılırım

4,24

0,73

Festivaller aydınlatıcı/heyecan vericidir

4,21

0,88

Değişik şeyleri görmeyi ve değişik şeyler yapmayı severim

4,47

0,64

Arkadaşlarımla birlikte olmak için katılırım

4,28

1,01

Özel etkinliklerden/festivallerden hoşlanırım

4,26

0,85

Eğlence görmek için katılırım

4,25

0,92

Eğlenceli insanlarla beraber olmak için katılırım

4,20

0,90

Güdüler
12.Uluslararası İzmir Film Festivali

15. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali

1. İzmir Boyoz Festivali

Araştırmanın kapsamında film festivali, çiçek festivali ve boyoz festivali olmak üzere üç çeşit festival bulunmaktadır. Araştırma sorusu kapsamında oluşturulan hipotezleri analiz etmeye yönelik olarak t ve F testleri yapılmıştır. Ziyaretçilerin cinsiyetlerine yönelik H1 hipotezin test edilmesi için yapılan t testine
ilişkin veriler Tablo 3’te yer almaktadır;
Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyetine Göre Etkinliğe Katılım Güdüleri
Boyutlar

Film Festivali

Teklik ilgisi
Kaçış

Cinsiyet

n

X

ss

Kadın

96

4,3464

0,54455

Erkek

79

4,2089

0,66196

Kadın

96

2,9818

0,96603

t

p

1,508

0,133

1,274

0,204
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Değişiklik

Aile

Sosyalleşme

Sosyalleşme

Teklik ilgisi

Çiçek Festivali

Aile

Kaçış

Merak

Teklik ilgisi

Sosyalleşme
Boyoz Festivali
Kaçış

Aile

Erkek

79

2,7848

1,07695

Kadın

96

3,9583

0,59889

Erkek

79

3,8127

0,76684

Kadın

96

2,1979

1,02977

Erkek

79

2,2658

1,32005

Kadın

96

2,8021

0,80143

Erkek

79

2,8565

0,90532

Kadın

87

4,0230

0,64802

Erkek

54

3,7259

0,59596

Kadın

87

4,1858

0,63664

Erkek

54

4,1944

0,44362

Kadın

87

2,8908

1,18965

Erkek

54

2,9907

1,15534

Kadın

87

3,0517

1,13618

Erkek

54

3,1574

1,02250

Kadın

87

3,0690

1,09749

Erkek

54

3,0648

0,77122

Kadın

94

4,0567

0,56350

Erkek

50

3,6700

0,84950

Kadın

94

4,0213

0,55742

Erkek

50

3,8114

0,77628

Kadın

94

3,2872

1,16664

Erkek

50

3,0133

1,06044

Kadın

94

2,2128

1,30031

Erkek

50

2,1100

1,34881

1,411

0,16

-0,373

0,71

-0,422

0,674

2,728

0,007

-0,095

0,925

-0,49

0,625

-0,558

0,578

0,026

0,979

2,898

0,005

1,869

0,064

1,383

0,169

0,446

0,656

Tablo 3’te yer alan bulgulara göre, film festivali etkinliğine katılma nedenleri
teklik ilgisi, kaçış, değişiklik, aile ve sosyalleşme boyutlarında 0.05 düzeyinde
anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ziyaretçilerin cinsiyetleri ile film festivaline katılma nedenlerinin boyutları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
Çiçek festivaline katılan ziyaretçilerin cinsiyetleri ile etkinliğe katılma nedenlerinden olan sosyalleşme boyutu arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu
sonuç, kadınların çiçek festivalinde sosyal bir ortam içinde bulunma isteğiyle
açıklanabilecektir. Tablodaki bir diğer bulguya göre, boyoz festivaline katılma
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nedenlerinden olan teklik ilgisi boyutu t testinin p değeri 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ziyaretçilerin cinsiyetleri ile boyoz festivaline
katılma nedenlerinden olan teklik ilgisi boyutu arasında anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır. Bu sonuç, kadınların boyoz festivalinin daha önce gerçekleşmediği ve bu nedenle bu festivalin tek olduğu düşüncesiyle beraber etkinliğe
katılmak istemesi şeklinde yorumlanabilmektedir.
Ziyaretçilerin eğitim seviyesine yönelik H4 hipotezin test edilmesi için yapılan
F testine ilişkin veriler Tablo 4’te sunulmaktadır.
Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Düzeyine Göre Etkinliğe Katılım Güdüleri
Boyutlar

Teklik ilgisi

Kaçış

Film Festivali

Değişiklik

Aile

Kt

Sd

Ko

Gruplar arası 2,503

5

0,501

Grup içi

60,666

169

0,359

Toplam

63,169

174

Gruplar arası 5,911

5

1,182

Grup içi

174,892

169

1,035

Toplam

180,804

174

Gruplar arası 0,947

5

0,189

Grup içi

79,914

169

0,473

Toplam

80,860

174

Gruplar arası 20,464

5

4,093

Grup içi

216,393

169

1,280

Toplam

236,857

174

Gruplar arası 6,377

1,275
0,702

Sosyalleşme Grup içi

118,699

169

Toplam

125,076

174

Gruplar arası 8,511

Çiçek Festivali

5

5

1,702
0,366

Sosyalleşme Grup içi

49,367

135

Toplam

57,878

140

Teklik ilgisi

Aile

Gruplar arası 2,335

5

0,467

Grup içi

42,955

135

0,318

Toplam

45,290

140

Gruplar arası 4,661

5

0,932

Grup içi

135

1,394

188,129

F

p

1,395

0,229

1,142

0,340

0,400

0,848

3,196

0,009

1,816

0,112

4,655

0,001

1,467

0,205

0,669

0,648
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Toplam

Kaçış

Merak

Teklik ilgisi

192,791

140

Gruplar arası 4,292

5

0,858

Grup içi

162,510

135

1,204

Toplam

166,801

140

Gruplar arası 8,084

5

1,617

Grup içi

127,026

135

0,941

Toplam

135,110

140

Gruplar arası 5,178

5

1,036

Grup içi

64,595

138

0,468

Toplam

69,773

143

Gruplar arası 4,280

5

0,856
0,403

Sosyalleşme Grup içi

55,582

138

Toplam

59,862

143

Boyoz Festivali
Kaçış

Aile

Gruplar arası 8,436

5

1,687

Grup içi

175,692

138

1,273

Toplam

184,129

143

Gruplar arası 14,499

5

2,900

Grup içi

232,236

138

1,683

Toplam

246,734

143

0,713

0,615

1,718

0,135

2,212

0,056

2,125

0,066

1,325

0,257

1,723

0,133

Tablo 4’teki bulgulara göre, film festivali etkinliğine katılma nedenleri sadece
aile boyutunda anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu sonuç, eğitim seviyesi
ön lisans, lisans, lisansüstü olan ziyaretçilerin genelinin öğrenci olmasından
dolayı aile ile beraber vakit geçirmeyi tercih etmemesi seklinde yorumlanabilmektedir. Tablodaki bir diğer bulguya göre, çiçek festivaline katılma nedenlerinden olan sosyalleşme boyutu F testinin p değeri 0.05 düzeyinde anlamlı bir
farklılık göstermektedir. Ziyaretçilerin eğitim seviyesi ile çiçek festivaline katılma nedenlerinden olan sosyalleşme boyutu arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu sonuç, eğitim seviyesinin etkinliğe katılma nedeni sosyalleşme
olan ziyaretçilerin güdülerini etkileyebildiğine işarettir. Ziyaretçilerin eğitim
seviyesi ile boyoz festivaline katılma nedenlerinin boyutları arasında anlamlı
bir fark bulunmamaktadır. Bu sonuç, eğitim seviyesinin boyoz festivali etkinliğine katılma nedenlerini etkilemediğini göstermektedir.
Ziyaretçilerin aylık ev halkı gelirine yönelik H 5 hipotezin test edilmesi için yapılan F testine ilişkin veriler Tablo 5’te sunulmaktadır;
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Tablo 5. Katılımcıların Gelir Düzeyine Göre Etkinliğe Katılım Güdüleri
Boyutlar
Teklik ilgisi

Kaçış

Film Festivali

Değişiklik

Aile

Sosyalleşme

Sosyalleşme

Teklik ilgisi

Çiçek Festivali

Aile

Kaçış

Merak

Teklik ilgisi
Boyoz Festivali
Sosyalleşme

Kt

Sd

Ko

Gruplar arası 1,784

5

0,357

Grup içi

61,385

169

0,363

Toplam

63,169

174

Gruplar arası 1,563

5

0,313

Grup içi

179,241

169

1,061

Toplam

180,804

174

Gruplar arası 3,091

5

0,618

Grup içi

77,769

169

0,460

Toplam

80,860

174

Gruplar arası 14,744

5

2,949

Grup içi

222,113

169

1,314

Toplam

236,857

174

Gruplar arası 4,695

5

0,939

Grup içi

120,380

169

0,712

Toplam

125,076

174

Gruplar arası 2,682

5

0,536

Grup içi

55,196

135

0,409

Toplam

57,878

140

Gruplar arası 1,142

5

0,228

Grup içi

44,148

135

0,327

Toplam

45,290

140

Gruplar arası 4,047

5

0,809

Grup içi

188,744

135

1,398

Toplam

192,791

140

Gruplar arası 10,978

5

2,196

Grup içi

155,823

135

1,154

Toplam

166,801

140

Gruplar arası 4,538

5

0,908

Grup içi

130,572

135

0,967

Toplam

135,110

140

Gruplar arası 0,468

5

0,094

Grup içi

69,305

138

0,502

Toplam

69,773

143

Gruplar arası 3,282

5

0,656

Grup içi

56,579

138

0,410

Toplam

59,862

143

F

p

0,982

0,430

0,295

0,915

1,344

0,248

2,244

0,052

1,318

0,259

1,312

0,263

0,698

0,626

0,579

0,716

1,902

0,098

0,938

0,458

0,186

0,967

1,601

0,164

82

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Kaçış

Aile

Gruplar arası 3,207

5

0,641

Grup içi

180,922

138

1,311

Toplam

184,129

143

Gruplar arası 6,221

5

1,244

Grup içi

240,514

138

1,743

Toplam

246,734

143

0,489

0,784

0,714

0,614

Yukarıda yer alan bulgulara göre, ziyaretçilerin aylık ev halkı geliri ile film
festivaline katılma nedenlerinin boyutları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı gibi ev halkı geliri ile çiçek festivaline katılma nedenlerinin boyutları arasında da anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
Boyoz festivali için de durum farklılık göstermemektedir. Ziyaretçilerin aylık
ev halkı geliri ile boyoz festivaline katılma nedenlerinin boyutları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
Elde edilen verilerin analiz edilmesi ile beraber hipotezlerin test edilmesine
ilişkin değerlendirme etkinlik türlerine göre yapılmış olup aşağıda yer alan
Tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6. Hipotezlerin Test Edilmesine İlişkin Değerlendirme
Film Festivali

Çiçek Festivali

Boyoz Festivali

Hipotez 1

RED

KABUL

KABUL

Hipotez 2

KABUL

RED

KABUL

Hipotez 3

KABUL

KABUL

RED

Hipotez 4

RED

RED

RED

SONUÇ VE TARTIŞMA
Uluslararası yazında, etkinliklerin türüne göre güdülerin farklılaşabildiğini
ortaya koyan çalışmalar mevcut iken, ulusal yazında bu konuda eksik olduğu
göze çarpmaktadır. Bu araştırma söz konusu eksiği gidermeye yönelik olarak
tasarlanmıştır. Bu bağlamda bu araştırmada, İzmir’de etkinliklere katılan bireylerin güdüleri etkinlik türüne göre analiz edilmiş olup, güdüler ve etkinlik türleri arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.
Araştırmanın yazına sağladığı katkı; birden fazla etkinlik türüne göre farklı
katılım güdülerini irdelemesi ve karşılaştırma yapması ve dolayısıyla, etkinliklerin ekonomik, sosyal ve kültürel katkıları konusunda yapılacak araştırmalara
örnek teşkil etmesidir. Sektör açısından değerlendirildiğinde ise özel sektörün
katılımcı güdülerini öğrenmesinin, güdülere yönelik aktivitelerin geliştirilmesi-
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ne katılımcı profiline bağlı olarak pazar bölümlemesini yapmasına neden ihtiyaç olduğuna işaret etmesi açısından araştırma önem taşımaktadır. Çalışmanın
sektöre olan katkısından yola çıkarak özel sektörün katılımcı güdülerini öğrenerek, güdülere yönelik faaliyetleri geliştirmeleri gerektiği düşünülmektedir.
Araştırmanın yerel yönetime katkısı ise etkinliklerin türünün, katılımcı profilinin etkinlik planlama ve yönetme açısından sağladığı öngörüdür.
Yapılan araştırma, İzmir il sınırları içerisinde düzenlenen üç çeşit etkinlik,
toplanan verilerin güvenirliği ve geçerliliği anket tekniğinin özellikleri, uygulayan kişi ve örneklem kapsamında yer alan kişilerin ankete verdikleri cevaplarla
sınırlıdır. Bu açıdan konu ile ilgili elde edilen bulgular, ziyaretçilerin etkinlik
anındaki algı ve görüşleriyle sınırlıdır. Yazında yapılacak araştırmalar açısından değerlendirme yapıldığında; söz konusu araştırmada etkinliklere katılan
ziyaretçilerin tamamının yerli ziyaretçiden oluşmasından dolayı gelecek araştırmaların araştırma evreninin, daha geniş kesime hitap etmesi, uluslararası ve
yerli ziyaretçilerin bulunduğu çeşitlilik içeren grupları hedef alması yazına
katkı sağlayacaktır.
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ÖZ
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990 yılında yayın hayatına başlayan ve turizm alanında akademik içerikli yayın yapan bilimsel bir dergidir. Anatolia: Turizm Araştırmaları
Dergisi’nin konu edildiği bu çalışmada, derginin bir süreli yayın olarak gelişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada inceleme alanı olarak Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin seçilmesinin nedeni, derginin Türkiye’de turizm konusunda akademik içerikli süreli
yayımcılık faaliyetleri arasında öncülerden olması ve 2014 yılı itibariyle 25 yıldır yayın hayatına istikrarlı bir şekilde devam ediyor olmasıdır. Konuyla ilgili derinlemesine bilgi elde edebilmek amacıyla veri toplama aşamasında sözlü tarih yöntemine başvurulmuş ve derginin
yayın hayatına tanıklık etmiş olan dört kaynak kişi ile görüşülmüştür. Çalışmadan elde edilen bulgular, derginin yayın hayatının ilk yıllarında nitelikli yazı bulma ve maddi olanaksızlıklar gibi sıkıntılar yaşadığını, derginin tek elden yürütülmesinin uzun yıllar ayakta kalmasına
katkı sağladığını ve derginin yayın hayatında üç önemli dönüm noktasının bulunduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar sözcükler: Süreli yayın, sözlü tarih, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi.

GİRİŞ
Süreli yayın, belirli aralıklarla yayımlanan basılı ya da elektronik yayın anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu 2013). Süreli yayınların her sayısı, birden çok
yazarın yazılarından oluşmaktadır. Dergi ve gazeteler, bu grupta yer almaktadır. Dergiler grubunda yer alan bilimsel dergiler, belirli bir alandaki bilgi birikimini aşamalı olarak arttıran önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu çalışmanın konusunu; Türkiye’de turizm alanında yayımlanan bilimsel dergilerden Anatolia:
Turizm Araştırmaları Dergisi oluşturmaktadır.
Türkiye’de turizm dergilerinin geçmişi, 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Bu
dönem, Türkiye’de turizmin bakanlık düzeyinde temsil edilmeye başlandığı
döneme denk gelmektedir. Diğer bir ifade ile Türkiye’de turizm sektörünün
gelişiminin hız kazandığı dönem ile turizm alanındaki süreli yayınların, özellikle de dergilerin gelişme içinde olduğu dönem çakışmaktadır (Kozak 1995a: 3).
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Bu dönemde 1952-1965 yılları arasında yayımlanan Turizm Mecmuası, 19561987 yılları arasında yayımlanan Turizm Dergisi ve 1971 yılında yayımlanmaya
başlayan İstanbul Lokantacılar Dergisi gibi mesleki dergilerden söz etmek
mümkündür. 1980’li yılların başında T. C. Turizm Bankası A. Ş. Bülteni, International Tourism Magazine, TÜRSAB Dergi ile Ekonomi ve Turizm Dergisi
yayın hayatına başlamış, 1989 yılında ise Turizm Dünyası Dergisi, yayımlanan
turizm dergileri arasına eklenmiştir (Kozak 2006). Ancak söz konusu dergiler,
akademik içerik taşımayıp daha çok turizm ile ilgili haberlere ve yorumlara yer
veren dergilerdir. Yine, 1995 yılı öncesinde yayımlanan turizm dergilerinin
önemli bir bölümü, bir ila üç sayı arasında bir yaşam süresine sahip olmuştur.
Dolayısıyla bu dergilerin büyük bir çoğunluğunun süreklilik arz etmediği ifade
edilebilir (Kozak 1995b: 85).
Turizm alanında Türkiye’deki akademik içerikli ilk süreli yayın organı; Ege
Üniversitesi Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nda görevli olan
akademisyenlerin girişimiyle 1979 yılında hayata geçen ve 1983 yılına kadar
aralıksız olarak yayımlanan Turizm İşletmeciliği Dergisi’dir (İçöz ve Kozak
1999: 9). Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, bu anlamdaki ikinci girişim
olarak görülebilir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, turizm ve yakın alanları olan “konaklama işletmeciliği”, “seyahat işletmeciliği”, “yiyecek-içecek işletmeciliği” başta olmak üzere; turizm disiplininin yakın ilgi ve ilişki içinde olduğu dallarda hazırlanmış makaleleri yayımlayan bilimsel bir dergidir. Derginin,
1997 yılında hakem denetimli hale geldikten sonraki sayıları için önerilen makaleler, en az iki hakem tarafından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde denetimli makalelerin yanı sıra, 2014 yılı
itibariyle “Turizm Tarihinden”, “Rekreasyon İncelemeleri”, “Turizm Araştırma
İncelemeleri”, “Türk Turizm Araştırmacıları”, “Konferans Notları” “Seçme
Çeviri Makaleler” ve “Türkçe Makale İndeksi” ve “Tez Özetleri” bölümlerine
de yer verilmektedir.
Bu çalışmada, 1990 yılında yayın hayatına başlayan Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin bir süreli yayın olarak gelişiminin incelenmesi amaçlanmıştır.
Anatolia Dergisi’nin Türkiye’de turizm konusundaki süreli yayımcılık faaliyetleri arasında öncülerden olması ve istikrarlı bir yayın politikasına sahip olması,
derginin bu çalışma kapsamında inceleme alanı olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin bir süreli yayın olarak uzun
bir süredir yayın hayatına devam ediyor olması, diğer dergilerden belirli konularda farklılaştığı yönünde ipuçları vermektedir. Bu durum, derginin başarılı
uygulamalarının günümüzde yayımlanmakta olan bilimsel dergiler tarafından
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örnek alınabileceğini göstermektedir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin
bir süreli yayın olarak gelişiminin incelenmesi, bu nedenle önem arz etmektedir.
YÖNTEM
Çalışmanın bu bölümünde çalışmada yanıtı aranan araştırma sorularına, görüşme formunun oluşturulmasına ve veri toplamaya ilişkin detaylara yer verilmiştir.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin bir süreli yayın
olarak gelişimini incelemektir. Bu genel amaca bağlı olarak araştırmada yanıtı
aranan araştırma soruları ise şunlardır;








Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın hayatına geçişi nasıl
gerçekleşmiştir?
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın hayatına geçmesinde
nasıl bir ekip çalışması söz konusudur?
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin 25 yıllık yayın hayatı boyunca yaşadığı en önemli sıkıntılar nelerdir?
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın hayatı boyunca derginin yayın sıklığında ne gibi değişiklikler olmuştur?
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi nasıl hakem denetimli hale gelmiştir?
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın hayatındaki dönemler
nelerdir?
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin tanıtımı ve dağıtımı için ne
gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir?

Görüşme Formunun Oluşturulması
Araştırmada kaynak kişilerden verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış
görüşme formlarından yararlanılmıştır. Bu amaçla, iki kısımdan oluşan görüşme formları hazırlanmıştır. İlk kısımda, kaynak kişilerin kısa öz yaşam öykülerinin öğrenilmesine yönelik sorular yer almıştır. İkinci kısımda ise Anatolia:
Turizm Araştırmaları Dergisi’nin bir süreli yayın olarak gelişimini incelemeye
yönelik olarak geliştirilen ve araştırma sorularına yanıt bulmayı hedefleyen
yedi adet açık uçlu soruya yer verilmiştir.
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Veri Toplama
Araştırmada verilerin toplanmasında sözlü tarih yöntemi benimsenmiş ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin bir süreli yayın olarak gelişimine tanıklık
etmiş olan kaynak kişilerin anlatılarına başvurulmuştur. Bu amaçla iki araştırmacı tarafından Eskişehir ve İzmir illerinde toplam dört kaynak kişi ile görüşülmüştür. Kaynak kişilerden ilki, derginin editörü Prof. Dr. Nazmi Kozak’tır.
Prof. Dr. Nazmi Kozak ile 5 Kasım 2013 tarihinde Eskişehir’de bir görüşme
gerçekleştirilmiştir. Anlatılarına başvurulan bir diğer kaynak kişi ise, dergide
uzun yıllar yardımcı editörlük görevini yerine getirmiş olan ve aynı zamanda
bilimsel danışma kurulu üyesi olan Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak’tır. Prof.
Dr. Meryem Akoğlan Kozak ile 5 Temmuz 2013 tarihinde Eskişehir’de görüşülmüştür. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin 25 yıla yaklaşan yayın
hayatına tanıklık eden kişilerden bir diğeri ise dergide bölüm editörlüğü görevi
yürüten ve yayın kurulu üyesi olan Prof. Dr. Metin Kozak’tır. Prof. Dr. Metin
Kozak ile 27 Ağustos 2013 tarihinde İzmir’de görüşülmüştür. Görüşülen son
kaynak kişi ise derginin ikinci sayısından bu yana dergiye yakın ilgi gösteren ve
destek olan, bilimsel danışma kurulu üyesi ve aynı zamanda bölüm editörü
olan Dr. Mehmet Özdemir’dir. Dr. Mehmet Özdemir ile 31 Ekim 2013 tarihinde
Eskişehir’de görüşülmüştür.
Kaynak kişilerle yapılan tüm görüşmelerin ses kayıtları alınmıştır. Ardından,
ses dosyaları incelenmiş ve görüşmelerin deşifreleri, araştırmacı tarafından
yapılarak görüşülen her kişiye ait anlatı metinleri oluşturulmuştur. Anatolia:
Turizm Araştırmaları Dergisi’nin bir süreli yayın olarak gelişiminin incelenmesinde bu anlatı metinlerinden yararlanılmıştır. Kaynak kişilerin anlatılarından
elde edilen veriler, bu araştırmada yanıtı aranan soruların yanıtlarını oluşturacak şekilde bulgulara dökülmüştür.
BULGULAR
Türkiye’de Akademik Süreli Yayımcılık Alanında Hissedilen Eksiklik
Anatolia Dergisi’nin bir fikir olarak Nazmi Kozak’ın zihninde yer etmesini sağlayan ancak pek az sayıdaki kişi tarafından bilinen bir çıkış noktası; Nazmi
Kozak’ın 1986 yılında Mersin Üniversitesi’nden mezun olurken yayımlanmasında önemli katkılarda bulunduğu yıllıktır. O yıllarda bir yayınevinde çalışmakta olan Nazmi Kozak, buradan gelen deneyimi ile okul yıllığının çıkartılmasında yıllık komitesine önemli katkılarda bulunmuştur. Yıllığın bir bölümü
Çelik Gülersoy, Hasan Olalı, Hasan Zafer Doğan, Necdet Hacıoğlu, Asker Kartarı gibi turizm duayenlerinin ve akademisyenlerin akademik yazılarına ayrıl-
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mıştır (Kozak, N. 2013). Bu durum, Nazmi Kozak’ın bu dönemde bu kişilerle
yazışıp onlardan yıllık için akademik içerikli yazılar talep ettiğini göstermektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi, Nazmi Kozak’ın dergi çıkarma yönündeki
istek ve azminin tohumları bu yıllarda atılmıştır.
Üniversiteden mezun olduktan sonra Ankara’ya gelen ve vaktinin önemli bir
kısmını Kızılay civarındaki kitapçılarda ve kütüphanelerde geçirmeye başlayan
Kozak, o yıllarda Türkiye’de akademik süreli yayınlar açısından büyük bir eksiklik olduğunu düşünmektedir. Girdiği kitapçılarda ve gittiği kütüphanelerde
Kozak, sıklıkla süreli yayınları incelemiş, yaptığı bu incelemeler onun süreli
yayımcılık alanında Türkiye’deki eksikliğin farkına varmasını sağlamıştır. Bu
durum, Nazmi Kozak tarafından şöyle dile getirilmektedir;
“Kitapçılara girdiğim zaman dergiler de dikkatimi çekiyordu. Çeşitli dergileri
inceliyordum. O dönemde Turizm Bankası Kütüphanesi ve Turizm Bakanlığı
Kütüphanesi’ne de sıkça giderdim. Orada çeşitli uluslararası yayınlar vardı;
Tourism Management, Annals of Tourism Research, Journal of Travel Research, Cornell Hospitality Quarterly gibi. Bunlara bakıp ‘Türkiye’de niye böyle bir dergi çıkmıyor?’ diye hayıflandığımı hatırlarım. O dönemde, TURBAN
1995 yılında Turizm Yıllığı’nı çıkardı, bunun dışında yoktu böyle bir dergi.
‘Böyle bir şeyi bizim de yapmamız lazım’ diye hayıflanırdım” (Kozak, N.
2013).
Bir Ekip İşi Olarak Anatolia Dergisi
Akademik süreli yayımcılık alanında hissedilen eksikliğin giderilmesi amacıyla
yola çıkan Kozak, Anatolia Dergisi’nin yayın hayatına geçmesi aşamasında bir
ekip ile birlikte çalışmıştır. Bu ekip; derginin sahibi, ekibe maddi katkıda bulunan bir kameraman, bir yazı işleri müdürü ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşmaktadır. Adnan Hastürk derginin sahibi, Nazmi Kozak ise yazı
işleri müdürüdür. TRT’de kameramanlık yapan Muammer Bey, dergiye maddi
katkıda bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi’nde basın yayın alanında doktora
yapan Engin Başçı ise ekibin diğer elemanlarıdır. Bunların dışında, dergiye
dolaylı yoldan fikri katkılar yaparak destek olan kişiler de bulunmaktadır. Metin Kozak’ın anlatıları, bu ekipte yer alan insanların ne denli hevesle çalıştıklarına ışık tutmaktadır;
“Benim gördüğüm kadarıyla çok hevesli ve isteklilerdi, öyle kısa sürede bitecek
bir proje değil giriştikleri. Yaşları, 23-25 arasındaydı. Yeni mezun, yüksek lisans yapan idealist insanlardı. Ankara gibi genel kültür düzeyi yüksek bir yerde yaşıyorlardı. Gerektiğinde hocalarıyla görüşlerini tartışan insanlardı” (Kozak, M. 2013).
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Derginin ilk sayısı için çalışmalar, 1989 yılının Eylül ayında başlamış ve ilk
sayı, 1990 yılının Ocak ayında yayımlanmıştır. Derginin adı da ilk etapta ekibin
kararıyla belirlenmiştir (Kozak, M. 2013). İlk sayıda derginin adı; Anatolia: Turizm ve Çevre Dergisi iken daha sonra Anatolia: Turizm ve Çevre Kültürü Dergisi olarak değiştirilmiştir. 1994’ten sonra ise dergi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi adıyla yayın hayatına devam etmiştir (Kozak, N. 2013). Anatolia Dergisi’nin yayımlanmasında birlikte çalışan ekip, akşamları Kızılay Konur Sokak’taki Buluş Kıraathanesi’nde toplanarak dergi ile ilgili kararları burada almıştır. Kozak’ın o yıllardaki enerjisi ve heyecanı, Meryem Akoğlan Kozak tarafından şöyle dile getirilmektedir;
“Nazmi’nin kafasında bir dergi çıkarma fikri vardı. Yayımcılık yapmak istiyordu. Neredeyse hayatının merkezinde bu konu vardı. Hacettepe’ye gelip giderdi
ama birinci önceliği buydu. Nazmi, yüksek lisans yapıyordu ama aslında dergi
çıkarmak istiyordu, Nazmi akademisyen olmak istiyordu ama tüm enerjisini
dergiciliğe veriyordu” (Akoğlan Kozak, M., 2013).
Derginin ilk sayılarındaki yazılar; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin yazılarından, bu öğrencilerin derslerde yaptıkları akademik çalışmalardan ve yabancı makalelerin Türkçe çevirilerinden oluşmaktadır (Kozak,
N. 2013). Buna ek olarak, çeşitli röportajlara, turizmle ilgili toplantılara ilişkin
haberlere de yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla, Anatolia Dergisi’nin ilk
yıllarda hem bilimsel ağırlığı olan hem de turizm aktüalitesiyle ilgili bilgiler
veren bir dergi olduğunu söylemek mümkündür.
Anatolia Dergisi’nin yayımlanmasında birlikte çalışan ekip, 1992 yılına kadar
çalışmalarını sürdürmüştür. Ancak, bu yıldan sonra maddi kaygılar ve motivasyon azalması dolayısıyla ekibin dağıldığı bilinmektedir (Kozak, N. 2013;
Kozak, M. 2013). 1992 yılından itibaren dergi ile ilgili tüm işler, Nazmi Kozak
tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır. Bu yıldan itibaren Kozak, başarılı
yurtdışı örneklerini incelemek suretiyle derginin yayın politikası ile ilgili kararları tek başına almaya başlamıştır (Kozak, M. 2013).
Yaşanan Sıkıntılar ve Derginin Yayın Sıklığına Yansımaları
Anatolia Dergisi, yayın hayatına aylık bir dergi olarak başlamış ve ilk yıl derginin 12 sayısı yayımlanmıştır. İkinci yılda derginin yayımlanma sıklığı yılda altı
sayıya düşürülmüştür. 1994 yılına gelindiğinde dergi, yılda üç sayı olarak yayımlanmaya başlamıştır. Bu değişikliğin temelinde iki neden bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, yazı bulmakta yaşanan sıkıntılardır. Bu durum, derginin ilk
yıllarına tanıklık eden Metin Kozak tarafından şöyle dile getirilmiştir;
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“İlk sayılarda daha çok tercümeler yayımlandı. Özellikle Cornell Dergisi’nden
tercümeler yapıldı ve bu tercümeler Türkçesi düzgün olmak şartıyla yayımlandı. Bu bir öğrenme süreciydi. Yönlendirme, bilgilendirme yapacak insanlar da
yoktu. İkinci yıldan sonra çevirilerin yerine kişilerin yazdığı yazılara yer verilmeye başlandı. Temel çıkış mantığı; Türk akademisyenlere, sektör elemanlarına ve yöneticilere katkıda bulunmak idi. Ancak, o yıllarda hem akademide
hem de sektörde yazı yazacak yeterli sayıda insan olmadığı için onunla da çok
uğraştılar. İki tarafta da bir yetersizlik vardı” (Kozak, M. 2013).
Dergiye nitelikli yazıların gönderilmesini teşvik etmek amacıyla giriştiği çabaları Meryem Akoğlan Kozak ise şöyle dile getirmektedir;
“1993’ten sonra hoca arkadaşlarıma ‘Bu dergiye niye abone olmuyorsunuz?
Niye desteklemiyorsunuz? Bunun yaşatılması için sizlerin de abone olmanız,
iyi makalelerinizi göndermeniz gerekiyor’ şeklinde tavsiyelerde bulundum. Bu,
hepimizin dergisidir. Bugün doçent olan, profesör olan herkesin mutlaka bu
dergide güzel bir çalışması vardır. Bu dergi, herkese hizmet ermiştir. Hem kendisi yazarlardan beslenmiş hem de yazılarla turizmi beslemiş olan çok güzel bir
yayındır Anatolia” (Akoğlan Kozak, M. 2013).
Derginin yayın sıklığının azaltılmasında etkili olan ikinci neden ise dergiye
maddi desteğin olmaması ve bu nedenle dergi çıkarmanın giderek güç hale
gelmesidir (Kozak, M. 2013). Bu dönemde yaşanan maddi sıkıntılar, Nazmi
Kozak tarafından şöyle ifade edilmektedir;
“1990-2005 yılları arası ciddi enflasyonist bir dönemdi. Örneğin, kâğıt fiyatlarını düşündüğümüzde, ben hiçbir zaman iki sayı üst üste aynı kâğıt fiyatından
basamadım. Matbaa fiyatı da öyle, posta ücreti de öyle. Her seferinde yüzde
yüze yakın zam gelirdi. Dolayısıyla çok zor bir dönemdi. 2000’den sonra kendi
kişisel gelirim de olmaya başladığı için biraz daha rahat bir dönemdi ama ondan önceki dönem çok kötüydü. İlan alma konusunda çeşitli kişiler zaman zaman yardımcı oldular. Mehmet Özdemir 10 yıla yakın bir süre ilan konusunda
yardımcı oldu. Mithat Üner, İbrahim Birkan ve Kemal Birdir, bir dönem yardımcı olmuştur. Bu kişilerin bulduğu üç beş ilanla biz 2005’e kadar işi götürdük. Ondan sonra da başka kaynaklar bulmaya çalışarak götürmeye başladık.
Bu iş, pek de öyle pozitivist bir bakışla açıklanabilecek bir durum değil. Tesadüflerle geldi diyelim” (Kozak, N. 2013).
Nazmi Kozak’ın (2013) ifade ettiği üzere, derginin yaşadığı maddi sıkıntılar,
dergiye verilen ilanlardan elde edilen gelirlerle aşılmaya çalışılmıştır. Ancak,
maddi kaygılar derginin yayın yaşamı boyunca hiçbir zaman nitelikli yayın
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yapma kaygılarının önüne geçmemiştir. Bununla ilgili bir anı, Mehmet Özdemir tarafından şu şekilde ifade edilmektedir;
“Derginin ikinci sayısından itibaren biz Nazmi Bey ile tanıştık. Nazmi Bey, o
kadar sessiz ve o kadar gösterişsiz bir insan ki bu kadar başarılı olabileceğini o
zaman tahmin edebilmek son derece zordu. Nazmi Bey ile ilk görüşmemizi yapıyorduk, birlikte beni ziyarete geldikleri arkadaşı, işin daha ziyade ekonomik
yönüyle ilgili, dergiyi çıkartmanın zorluklarından bahsediyordu. Maddi hususta içinde bulundukları zorluklardan bahsediyordu ama Nazmi Bey bu konuşmalar yapılırken işin hiç bu tarafıyla ilgili değildi. Sanki odada yok gibiydi.
Onu, işin ekonomik yönü hiç ilgilendirmiyordu. Nazmi Bey’in para ile ilgili
konulara hiç girmemesi, bir istemde bulunmaması dikkat çekiciydi. Onun ilgilendiği hususlar, daha ziyade günün önemli turizm konularıydı. Bu konuları
konuştuk biz onunla. Nazmi Bey, konuştukça büyüyen bir insandı” (Özdemir
2013).
Derginin yayın hayatındaki ilk yıllarda yaşadığı sıkıntılar; nitelikli yazı bulamamak ve maddi sıkıntılar yaşamış olmakla da sınırlı değildir. Dergi, ilk yıllarda akademik camiadan beklenen ilgiyi görmemiş, akademisyenler dergiye yazı
göndermekten çekinmişlerdir. Meryem Akoğlan Kozak’a (2013) göre bu tepkinin altında yatan neden, derginin bir kurum tarafından değil, bir kişi tarafından
çıkartılıyor olmasıdır. Derginin akademik camiadan yeterli ilgiyi görmemesinden duyulan rahatsızlık, Özdemir (1994; 2004) tarafından Anatolia Dergisi’nin
beşinci ve onuncu yıllarındaki sayılarında yer verilen değerlendirme yazılarında da önemle vurgulanmıştır. Yaşanan bu sıkıntılar; Nazmi Kozak’ın ve Meryem Akoğlan Kozak’ın anlatılarına şöyle yansımıştır;
“İlk yıllarda akademik camianın önemli bir kısmı dergiyi kabul etmek istemedi.
Kendi hocalarımdan bile kabul etmek istemeyenler oldu. İlk yazılarını 1995 yılından sonra vermeye başladılar. Derginin beşinci ya da altıncı yılında yazı veren hocalar oldu. Türkiye’de kabul edilmemiz altı, yedi yıl sürdü. Bunun nedeni Türkiye’nin kendi özel koşulları olabilir. Hocaların çekingenliği ya da ‘Dergi
bir süre sonra batabilir’ şeklindeki düşünceleri olabilir. Biz o yıllarda yüksek lisans öğrencisi olduğumuz için ‘Bunlara mı kalmış?’ diyenler de olabilir. Bilemiyorum” (Kozak, N. 2013).
“ ‘Tamam, iyi bir dergi, ama bunu bırakın üniversiteler yapsın’, dendi. O dönemde Turizm Bakanlığı’nın ve Kalkınma Bakanlığı’nın dergileri vardı. ‘Kurumlar yapsın’ dendi. ‘Bu, bir kişinin yapacağı bir şey değil. Kişi bunu ciddiyetle yapamaz, kişiselleştirerek yapar, ileride bu makaleleri sokağa atmış olmaz
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mı arkadaşlar?’ şeklinde eleştiriler aldık. Ama daha sonra dergi hakemli olduktan sonra bu kaygı ortadan kalktı” (Akoğlan Kozak, M. 2013).
Derginin yayın kalitesine önemli oranda etki eden işlerden biri de; dizgi işidir.
Anatolia Dergisi’nde yayımlanacak olan makalelerin dizgisinin yapılması işi,
1992 yılından bu yana Nazmi Kozak tarafından bizzat yerine getirilmektedir.
İlk sayılarda dizgi işinin dışarıdan hizmet alımıyla yaptırılması yolunu seçen
Kozak, işin istediği düzeyde titizlikle yapılmadığını görmesi üzerine dizgi işini
tümüyle üzerine almıştır. Bu dönemde yaşanan sıkıntılar, Nazmi Kozak tarafından şu şekilde dile getirilmektedir;
“Ben 1992 yılından sonra derginin sayfa düzenini kendim yapmaya başladım.
İşin bir maddi boyutu var bir de dışarıda dizgi yaptırdığınızda istediğiniz titizlikte yapılmıyor. Mesela dergide tashihleri hiç yapmadan baskıya gönderen
dizgiciler var. Bu tip sıkıntılar olmaması için 1992’de bilgisayar aldım ve dizgiyi kendim yapmaya başladım” (Kozak, N. 2013).
Dizgisi yapılan makalelerin baskı için matbaaya gönderilmesi ve burada baskısının yapılması da ciddi oranda dikkat ve özen gerektiren bir iştir. Baskı ve
ardından postalama işlemlerinin yapılması aşamasında yaşanan sıkıntıları ise
Nazmi Kozak şöyle özetlemektedir;
“Matbaa dergiyi kötü basıyor, aynen manavlarda olduğu gibi üste iyisini koyuyor, paketin altına kötüsünü koyuyor. Burada bir matbaacı kadar olmasa da
matbaacılığı bilmek zorundasınız. Matbaacının nerede ne yaptığını, nerede hata yapabileceğini bilmek zorundasınız. Posta ücretlerini postanedeki kişiden
daha iyi bilmek zorundasınız. Çünkü hata yaptığınızda, bin tane göndermeye
kalktığınızda büyük bir miktar fark ediyor. Buradaki her aşamayı bilmek durumundasınız. Bilmediğiniz zaman, zor bir iş” (Kozak, N. 2013).
Derginin Hakem Denetimli Olmasıyla Başlayan Yeni Dönem
Anatolia Dergisi, hakem denetimli dergi olmak konusunda Türkiye’deki tüm
bilimsel akademik dergiler içinde öncülerdendir (Kozak, N. 2013). 1997 yılına
gelindiğinde dergiye gönderilen makalelerin hakem denetiminden geçmesine
yönelik gereksinim giderek artan bir şekilde hissedilmeye başlanmıştır. Hakemlik sürecinin nasıl işleyeceğine dair bir-iki yıl süren tartışmalardan sonra Nazmi
Kozak, kimlerin dergi için hakemlik yapabileceğini araştırmış, bir hakem listesi
oluşturmuştur (Akoğlan Kozak, M. 2013). Bu gelişmeleri takiben, dergi 1997
yılının üçüncü sayısından itibaren hakemli olarak yayımlanmaya başlamıştır.
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Anatolia Dergisi’nin yayın hayatı boyunca yaşadığı kırılma noktaları, hakem
denetimli hale gelmesinden ibaret değildir. Nazmi Kozak (2013), derginin yayın
hayatındaki dönemleri dört başlık altında özetlemektedir. Bunlar; büyüme dönemi, kendini kabul ettirme dönemi, olgunlaşma dönemi ve 2002 yılı sonrası
dönemdir (Kozak, N. 2013);
“İlk dönem; 1990-1994 arasıdır. Buna, büyüme çağı diyebiliriz. 1994’ten
1997’ye kadar olan döneme ise kendini kabul ettirme dönemi olarak bakılabilir.
1997’nin üçüncü sayısından sonra dergi, hakem denetimli olarak yayımlanmaya başladı. 1997 ile 2002 arasına olgunlaşmaya doğru giden bir dönem diyebiliriz. Tabii orada hem bizden kaynaklanan bir olgunlaşma var hem de akademisyenlerden kaynaklanan bir olgunlaşma var. 2000’li yıllarda doçentlikte turizm temel alanının kaldırılmasından sonra turizm alanındaki çalışmaların kalitesinde bir yükselme oldu. Dolayısıyla 2002’den sonra makale hazırlama şablonuna uygun, metodolojik olarak daha kaliteli makaleler yayımlanmaya başlandı. 2002 yılından bu yana ise çok büyük bir kırılma noktası yaşanmadı”
(Kozak, N. 2013).
Anatolia Dergisi için 2002 yılından itibaren başlayan yeni bir dönemden daha
söz edilebilir. Bu dönem, derginin kongre organizasyonlarının düzenlenmesinde de etkili olduğu bir dönemdir. Anatolia Dergisi, 2002 yılında ilki düzenlenen
Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi ile birlikte, 2010 yılında
Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi ve 2012 yılında Rekreasyon
Araştırmaları Kongrelerinin de düzenlenmesinde etkili olmaya başlamıştır. Bu
nedenle, 2002 yılı sonrası dönem, Meryem Akoğlan Kozak tarafından farklı bir
dönem olarak nitelendirilmiştir;
“2002’den sonra bir dönemimiz daha var. Bu defa Anatolia’nın sadece yayımcılık değil kongre organizasyonları da yapan ciddi bir dergi olduğunu görüyoruz. Bu kongreler, pek çok alandaki farklı kongrelerin düzenlenmesi için de teşvik edici oldu. Bu anlamda Anatolia, bu tür bir enerjisi de olan bir dergi”(Akoğlan Kozak, M. 2013).
Derginin Tanıtımı ve Dağıtımı için Yapılan Çalışmalar
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin tanıtılması için yapılan çalışmalar,
derginin ilk yıllarında maddi olanaksızlıklar nedeniyle oldukça sınırlı düzeyde
kalmıştır. Derginin ilk sayısı 2500 adet basılmış ve tüm akademisyenlere ve
turizm sektöründeki otel müdürlerine gönderilmiştir. Bu girişimin bir amacı da;
sektörden reklam alma, akademik camiadan ve sektör temsilcilerinden ise abo-
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nelik almadır. Bu ilk gönderimin sonucunda 50’den fazla abonelik talebi alınmıştır. Ancak dergiye reklam vermek isteyen olmamıştır.
Derginin dağıtımı ise Nazmi Kozak tarafından, posta ücretleri ödenmek suretiyle yapılmıştır. Teknolojik olanakların yaygın olmadığı bu dönemde, alıcıların
adreslerinin elle yazılması, bu işe ayrılan zamanı bir hayli arttırmıştır. Metin
Kozak, derginin ilk yıllarında dergiyi tanıtabilmek ve derginin dağıtımını daha
geniş çapta yapabilmek adına giriştikleri çabaları öyle özetlemektedir;
“Ben o zamanlar öğrenciydim. Bana postayla dergiler gelirdi. Ben öğrenci arkadaşlarımı abone etmeye çalışırdım. Ya da tek tek sayılar halinde dergiyi satardık. Ancak, alan çok fazla olmazdı. Dergiyi alan arkadaşlarımızın çoğu, şu
anda akademisyen oldular. Yine Mersin’deki kitapçılara giderdim tek tek. Her
birine üçer beşer adet dergi bırakırdım. Kitapçılara da komisyon verirdik,
%50’si onların olsun diye. Ancak yine de satış az olurdu. Alanya’da çalışırken
tatil günlerimde çarşıya gider, otelleri tek tek gezerdim. Otel müdürlerinden,
özellikle de turizm okuyanlardan, randevu isterdim. Dergiyi almak isteyip istemediklerini sorardım. Sponsorluğu zaten hiç konuşamazdık, öyle bir şey yoktu çünkü. Onlar da herhalde hayır dememek için bir tane dergi alırlardı. Yani
benim kendim harcadığım para, orada kazandığımdan çok daha fazlaydı. Çünkü ben bir tatil günümde dolmuşla beş ila on oteli gezerdim. Abone ettiklerime
daha sonra posta ile dergi gönderilmeye başlanırdı” (Kozak, M. 2013).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Türkiye’de turizm alanında 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren bilimsel bir dergidir. Yayın hayatına başladığı
dönemin koşulları ile değerIendirildiğinde, derginin önemli bir gereksinimi
karşıladığı ve büyük bir boşluğu doldurmuş olduğu görülmektedir. 1990 yılı
öncesinde bilimsel dergilerin birçoğu tarafından sağlanamayan süreklilik, Anatolia Dergisi’nin öncelikli değerlerinden biri haline gelmiştir. Derginin zaman
içinde istikrarlı bir şekilde yayın hayatına devam etmesi, giderek akademik
camianın da dergiye ilgi göstermesi ile sonuçlanmıştır. Böylece dergi hem turizm alanındaki akademisyenlere hizmet etmiş hem de akademik camiadaki
gelişmelerden beslenerek büyümüştür.
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayımlanması işi, 1990’lı yıllarında
başlarında belirli bir süre boyunca bir ekip işi olarak yürütülmüştür. Ancak,
daha sonraki yıllarda ekibin dağılmasıyla sorumluluğun tek bir kişiye, Nazmi
Kozak’a kaldığı görülmektedir. Bu dönemden sonra derginin yayımlanması ile
ilgili tüm işler, tek elden yürütülmeye başlanmıştır. Tek kişiye yüklenen bu
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sorumluluk, gerek iş yükü gerekse maddi olanaksızlıklar anlamında oldukça
sıkıntılı dönemlerin yaşanmasına neden olmuş, ancak bu sıkıntıları aşmada
başarılı olan Nazmi Kozak, bu durumu önemli bir fırsata çevirmiştir. Söz konusu fırsatın, derginin içerik ve biçim açısından Nazmi Kozak tarafından sıkı bir
kontrolden geçirilmesi ve mümkün olduğunca hatasız bir şekilde yayımlanması
anlamında ortaya çıktığı ifade edilebilir. Buna ek olarak, Nazmi Kozak’ın tek
başına işi ciddiyetle sahiplenmesinin derginin uzun yıllar ayakta kalmasını
sağladığı da kaynak kişileri anlatılarından çıkarılan önemli bir sonuçtur.
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25 yıllık yayın hayatının ilk dönemlerinde nitelikli yazı bulma anlamında da sorun yaşamıştır. Bu sorunun, 1990’lı
yıllarda akademide ve sektörde dergiye yazı gönderebilecek yeterli sayıda insan olmadığından kaynaklandığı, kaynak kişilerin anlatılarına yansımıştır. Bu
yıllarda Türkiye’de lisans düzeyinde ve lisansüstü düzeyde akademik turizm
eğitimi veren kurumların sayısının az olması, bu durumu daha da anlaşılır
kılmaktadır. Ayrıca, derginin bir akademik kurum tarafından değil bir kişi tarafından çıkartılıyor olması da bu durumun ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
Buradan, 1990’lı yılların Türkiye’sinde sayısı az olan akademik kurumlarca
desteklenen süreli yayınların kişilerin gayretleriyle yürütülen süreli yayınlara
kıyasla daha güvenilir bulunduğu sonucu çıkartılabilir. Bu sıkıntıların aşılmasında, dergiye akademik çevreden önemli bir desteğin, turizm akademisyenleri
olan Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak ve Prof. Dr. Metin Kozak’tan geldiği
görülmektedir. Söz konusu akademisyenler, öğretim elemanlarına ve öğrencilerine dergiyi tanıtarak dergiye yazı gönderilmesi ve abone olunması anlamında
teşvik edici olmuş, bir anlamda ağızdan ağıza pazarlama yöntemi ile derginin
bilimsel gelişimine katkıda bulunmuşlardır.
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın hayatında üç önemli dönüm
noktasının bulunduğu da çalışmada ulaşılan sonuçlar arasındadır. Bu dönüm
noktaları; derginin 1994 yılında büyüme dönemini tamamlaması, 1997 yılında
hakem denetimli olması ve 2002 yılında kongre organizasyonlarının düzenlenmesinde etkili olmaya başlamasıdır. Derginin 2002 yılı sonrasında kongre organizasyonlarının düzenlenmesinde etkili olmaya başlaması, derginin sağladığı
istikrarın geniş bir çevre tarafından fark edildiğinin ve derginin akademik camiada geniş bir kabul gördüğünün göstergesi olarak düşünülebilir.
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25 yıl öncesine uzanan yayın yaşamı ile
gelecekte yapılacak birçok akademik çalışmada araştırma konusu olarak ele
alınabilir. Bu çalışmalarda derginin yayın hayatı boyunca geçirdiği dönemler
ayrı başlıklar altında daha derinlemesine incelenebilir. Derginin geçmişteki ve
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günümüzdeki aboneleri ile yapılacak görüşmeler, derginin içeriğinde yapılan
değişikliklerin okuyuculara nasıl yansıdığı hakkında gelecekte yapılacak araştırmalara fikir sunabilir. Ayrıca derginin hakem denetimli hale getirildiği yıllarda dergide hakemlik yapan yayın kurulu üyeleri ile görüşülmesi, derginin
hakemlik sürecine geçişinde yaşanan ayrıntıları ortaya çıkarabilir.
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Bibliyometrik Özellikleri Açısından İncelenmesi1
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ÖZ
Bu çalışma, IJWBR dergisinde 1992-2013 yılları arasında yayımlanan makalelerin çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik analizini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Künye bilgileri incelenen 362 makalenin bibliyometrik analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre,
en fazla yayın yapan kurumların başında ABD, Avustralya, İngiltere ve İtalya’da yer alan kurumlar gelmektedir. İncelenen dergideki yazar üretkenliğine ilişkin bulgulara bakıldığında,
Peter Garett, Tim Knowles ve Tim H. Dodd’un ilk sıralarda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En
fazla görgül araştırmaların yapıldığı ve yıllar itibariyle bu araştırmaların sayısında artış yaşandığı görülmüştür. Bunun yanısıra çalışma kapsamında incelenen makalelerin en fazla nicel araştırma tasarımıyla (n=154) yürütüldüğü belirlenmiştir. Disiplinler açısından incelendiğinde ise en fazla pazarlama alanında makalelerin yayınlandığı belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: IJWBR, şarap, bibliyometrik analiz.

GİRİŞ
İçecek tüketiminde önemli bir yer tutan şarap bölgesel ekonomiye katkısı ve
turizmle ilişkisi göz önüne alındığında, farklı alanlardaki araştırmacılar ve şarap sektörü uygulayıcıları için önemli bir araştırma konusu olabilmektedir. Söz
konusu araştırmalara yer veren ve şarap ile ilgili literatürün gelişmesine önemli
ölçüde katkıda bulunan International Journal of Wine Business Research (IJWBR),
şarap pazarlaması ve işletmeciliğiyle ilgili araştırmalarla ön plana çıkmaktadır.
Bu nedenle yalnızca şarap ile bilimsel araştırmalara yer veren IJWBR’in bibliyometrik analizini gerçekleştirmek ilgili alanyazına önemli faydalar sağlayabilecektir.
Belirli bir alanda yapılan çalışmaların özelliklerini, önceden belirlenen çeşitli
parametreler çerçevesinde sayısallaştırarak niceliksel analizine olanak tanıyan
bibliyometri (Özel ve Kozak 2012), son yıllarda birçok araştırmacının üzerinde
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nda Prof. Dr. Nazmi Kozak tarafından yürütülen TRZ613 dersi kapsamında hazırlanmıştır.
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önemle durduğu bir araştırma yöntemi haline gelmiştir. Bir disiplinle ilişkili
olan çalışmaların ortaya çıkmasını sağlayan bilimsel dergilerin bibliyometrik
profilinin ortaya çıkarılmasıyla o disipline ait gelişmeler ve gelişme eğilimleri
anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, şarapla ilgili çeşitli araştırmaları
bilimsel olarak 1989 yılından itibaren yayınlayan IJWBR dergisinin çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik özelliklerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.
Bu çalışma analizi yapılacak veri setini oluşturmak için önceden belirlenen
bibliyometrik parametreler ile şarap literatürünün gelişimi hakkında yorumlamaların yapılabilmesi, şarap araştırmalarının hangi bilimsel disiplinlerde ele
alındığı, en çok hangi yazar ve üniversitenin öne çıktığı, hangi araştırma tasarımı bünyesinde araştırmaların yürütüldüğü, araştırmada hangi yöntem türünün kullanıldığı gibi konular üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle, IJWBR
dergisi bünyesinde yer alan makalelerin bazı bibliyometrik parametreler açısından incelenmesi, şarap araştırmaları hakkında genel bir kanıya ulaşılmasını
mümkün kılmaktadır. Bu çalışma, belirlenen bibliyometrik parametreler kapsamında oluşturulan veri setinin analiziyle ortaya çıkan bulgular neticesinde
şarap ile ilgili araştırmalarının genel bir görüntüsünü ortaya çıkarması ve ilgili
alanyazında böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmemiş olması açısından önemli
bir girişim olarak nitelendirilebilir.
KURAM VE LİTERATÜR
Bibliyometrik terimi literatürde ilk olarak kullanılmadan önce ‘istatistiksel bibliyografi’ şeklinde E. Wyndham Hulme (1922) tarafından ele alınmış ve daha
sonra Pritchard (1969) tarafından istatistiksel bibliyografi terimi yerine bibliyometri terimi kullanılmaya başlanmıştır. Pritchard (1969) bibliyometriyi, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin bilimsel iletişim ortamlarına uygulanması
şeklinde tanımlamıştır. Bibliyometri; ülkeler, araştırma alanları, kurumlar, araştırma grupları veya bireysel katkı düzeylerinde analiz etme, haritalama, araştırma faaliyetleriyle birlikte, etkilerini değerlendirme ve ölçme amacıyla yapılan
araştırmaların nitel bir şekilde ele alınması olarak tanımlanabilir (Martin
2011:459). Daha açıklayıcı bir şekilde ifade etmek gerekirse; bibliyometri bilimsel bilgiye konu olan her türlü yayının yazar, araştırma konusu, atıf yapılan
yazar ve kaynaklar, literatüre katkıda bulunan yazarların görev aldığı kurumlar
gibi değişkenlerin esas alınarak niceliksel türde analiz edilmesini kapsamaktadır (Metin 2013) ve aynı zamanda bu konulara ilişkin bulguların ortaya konmasına olanak sağlamaktadır (Broadus 1987; Al ve Tonta 2004). Bu bulgular bağlamında, bibliyometrik çalışmalar incelenen bilim dalına, kişiler ve kurumlara
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ait bilimsel çalışmaların değerlendirilmesine ve mevcut durumuna yönelik
saptamalarda bulunulmasına olanak vermektedir (Şakar ve Cerit 2013: 38).
Hem bilimsel çalışmaların o dönemdeki gelişme çizgisinin ortaya konması
hem de eğilimlerin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olunması açısından bilimsel bilginin üretilmesi, yayılması ve akademik bilginin değişmesinin sağlanması noktasında önemli bir rol oynayan (Weiner 2001) akademik dergilerin
belirli aralıklarla incelenmesi önemli görülmektedir (Çiçek ve Kozak 2012: 735).
Bundan hareketle de, akademik dergilerin profillerinin ortaya çıkarılması veya
herhangi bir disipline ait makaleler üzerinden o disipline ait gelişim seyrini
ortaya koyma amacıyla çeşitli parametreler esas alınarak yapılan çok sayıda
bibliyometrik çalışma bulunmaktadır ( Kozak 1995; Al ve Coştur 2007; Vijay ve
Ragvahan 2007; Birinci 2008; Law vd. 2009; Al, Soydal ve Yalçın 2010; Yalçın
2010; Yozgat ve Kartaltepe 2009; Çiçek ve Kozak 2012; Polat, Sağlam ve Sarı
2013). Örneğin Kozak (1995), 1979-1994 yılları arasında yayımlanan turizm konulu makaleleri inceleme amacıyla gerçekleştirdiği çalışmasında 491 makaleyi,
makalelerin konusu, makalenin yazım yılı, makale yazarının unvanı, makalelerin görgül veya kavramsal temelli olma durumu gibi parametreler etrafında ele
almıştır. Yazar bulgularında; makalelerin %89, 8’inin kavramsal olarak yürütüldüğünü, makale yazarların ağırlıkla doçent ve doktor unvanlı akademisyenlerden oluştuğu ve makalelerin daha çok konaklama işletmeciliği, turizm ekonomisi, turizm pazarlaması ve turizmin çeşitlendirilmesi gibi konularda yoğunlaştığı ve en fazla makalenin 1990-1994 yılları arasında yapıldığı sonucuna
ulaşmıştır.
Vijay ve Raghavan (2007), Journal of Food Science and Technology dergisinin
bibliyometrik profilini ortaya koyma amacıyla yaptıkları çalışmada, dergide
2000-2004 yılları arasında yayımlanan 779 makaleyi çeşitli parametreler çerçevesinde incelemişlerdir. Bu parametreler, yazar sayıları, atıf sayıları, atıf verilen
yayınların türü, yazarların ulusal ve uluslararası coğrafik dağılım değişkenleri
olarak belirlenmiştir.
Birinci (2008), Turkish Journal of Chemistry dergisinin bibliyometrik profilini
ortaya koyma amacıyla yaptığı çalışmasında, dergide 1995-2007 yılları arasında
yayımlanan 861 makaleyi, verimli yazarlar, yazarlar arasındaki ilişki durumu,
çok yazarlılık durumu, yazarların kurumları, makalelerin bibliyometrik yasalara uygunluğu, atıf yapılan kaynak türleri vb. parametreler çerçevesinde incelemeye çalışmıştır. Yazar bulgularında 861 makaleye 1628 farklı yazarın katkı
yaptığını ve bu makalelere 361 farklı kurumun katkıda bulunduğu sonucuna
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varmıştır. En çok katkıda bulunan kurumların başında Hacettepe, Ankara ve
Atatürk üniversiteleri gelmektedir.
Law vd. (2009) yılında yaptıkları çalışmada, turizm dergilerinde 2000-2007
yılları arasında en etkili 100 makalenin hangileri olduğunu, en çok hangi makalenin atıf aldığını ve bu makalelerde etkili olan konu başlıklarının neler olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır. Yozgat ve Kartaltepe (2009) ise Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi kitaplarında yer alan bildirilerin bibliyometrik profilini çıkarmak amacıyla yaptıkları çalışmada, Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongrelerinde Örgütsel Davranış ve Örgüt Teorisi başlıkları
altında basılı toplam 391 bildiride yapılan 7.745 atıfı analiz ederek Türkiye’de
Yönetim ve Organizasyon disiplininin genel yapısını ve özelliklerini ortaya
koymayı amaçlamışlardır. Atıf analizinde kullanılan değişkenler ise; en sık atıf
yapılan kaynak turu, en sık atıf yapılan yerli ve yabancı dergiler, yapılan atıfların Bradford Yasası’na uyup uymadığı, örgüt teorisi ve örgütsel davranış literatürünün yaşlanma hızı olarak belirlenmiştir.
Yalçın (2010), Milli Folklor Dergisi’nin bibliyometrik profilini ortaya çıkarma
amacıyla gerçekleştirdiği çalışmasında, 2007-2009 yılları arasında yayımlanan
174 makaleyi çok yazarlılık durumu, yazarların çalıştıkları kurumlar, en çok atıf
yapılan kaynak türü ve dergi, ilgili literatürün yaşlanma hızı ve söz konusu
derginin (MFD) folklor literatürüne katkı sağlayan 18 dergi içerisindeki katkı
durumu gibi bibliyometrik değişkenler çerçevesinde incelemişlerdir.
Polat, Sağlam ve Sarı (2013), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
dergisinde 2005-2012 yılları arasında yayınlanmış 434 makaleyi bibliyometrik
açıdan ele alarak incelemiştir. Bibliyometrik açıdan ele alınan çalışmada değişkenler; “en verimli yazarlar ve yazarlar arasındaki ilişki durumu, çok yazarlılık,
yazarların görev aldıkları kurumlar ve bu kurumların katkı düzeyi, atıf durumları ve yazarların bibliyometrik yasalara göre durumu ile ortalama kaynakça
sayısı, en sık atıf yapılan kaynak türü JEL (Journal of Economic Literature) sınıflama sistemine göre konu dağılımı” olarak belirlenmiştir.
İNCELEME KONUSU
Bu çalışmanın konusunu oluşturan International Journal of Wine Business Research, sosyal bilimler alanında yer alan şarap ile ilgili araştırmaların yer aldığı
uluslararası bir dergi konumundadır. Dergide şarap pazarlama araştırmalarının
yapıldığı makalelerin yanı sıra; şarap eğitimi, şarap, şaraphane ve şarap bölgelerinin tarihi ve gelişimi, şarap bölgelerin gelişimi, şarap satışlarının ekonomik
etkileri, şarap turizmi, şarap işletmeciliği, şarap tüketici davranışları, çevresel
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sürdürülebilirlik, genel konular vb. alanlarda yapılan araştırmalara da yer verilmektedir. Bunun yanı sıra dergide araştırma notları ve kısa yazılar da yer
almaktadır.
Almanya, Kiel Üniversitesinden Ulrich R. Orth derginin baş editörü konumundadır. Yardımcı editör ise yine aynı üniversiteden, Yonca LimonCalisan’dır. Diğer yardımcı editörler ise farklı üniversitelerden görev yapan,
Philippe Aurier, Francois D'Hauteville, Tim Dodd, Larry Lockshin, Dr Richard
Mitchell ve Elizabeth Thach’dır. Dergideki makalelerin yer aldığı sayılara Emerald Publishing Group Limited yayın evine bağlı veri tabanından ulaşılmakta,
bunun yanı sıra dergi, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Marketing,
Electronic Collections Online, Hospitality and Tourism Index, Inspec, Zetoc (British
Library)’te indekslenmekte veya özetleri yer almaktadır.
IJWBR dergisi 1989-2007 yılları arasında International Journal of Wine Marketing
adı altında yayın hayatına başlamış ve 1989-1990-1991 ve 1997 yıllarında iki,
diğer yıllarda ise üç sayı şeklinde yayınlanmıştır. 2007 yılından itibaren IJWBR
ismini alarak yayın hayatında devam etmektedir. IJWBR yılda dört sayı şeklinde yayımlanmaktadır.
YÖNTEM
IJWBR dergisinin bibliyometrik profilini ortaya koyma amacı taşıyan bu çalışmada, öneceden belirlenen bibliyometrik parametrelere ilişkin tanımlayıcı analizler yapılmıştır. IJWBR dergisinin yayın hayatına başladığı 1989 yılından şuana kadar yayınlanan tüm makaleler (389) çalışmanın evrenini oluşturmaktadır.
Ancak 1989-1992 yılları arsındaki makalelere erişim konusundaki kısıtlılıklardan dolayı 1992 yılından sonra yayımlanan makaleler inceleme kapsamına
alınmıştır. Bu nedenle 1992 yılından sonra yayımlanan 363 makale, çalışmanın
örneklemini oluşturmaktadır. Bu makalelerden bir tanesi eksik bilgi içerdiğinden analize dahil edilmemiş ve toplam 362 makaleye ilişkin bilgiler incelemeye
tabi tutulmuştur.
İnceleme kapsamına alınan makalelerin bibliyometrik özellikleri ‘makalenin
yılı’, ‘yazar sayısı’, ‘en çok katkı yapan yazar (yazar üretkenliği)’, ‘yazarların
görev yaptıkları üniversite (kurum üretkenliği)’, ‘makalenin dayandığı disiplin’, ‘makalenin araştırma yaklaşımı (kavramsal ve araştırma temelli olma durumu)’, ‘makalenin yöntemi (nitel, nicel ve karma)’, ‘makalenin atıf sayısı’ ve
‘makalenin sayfa sayısı’ şeklinde belirlenen parametreler çerçevesinde ele alınmıştır.
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Belirlenen parametrelere ilişkin bilgiler, istatistik paket programına aktarıldıktan sonra ilgili kodlamalar yapılarak, frekans ve yüzdeleri değerlendirilmiş ve
betimleyici analizler yapılmıştır. Bu parametrelerdeki değişimlerin yıllara göre
değerlendirilmesi açısından çapraz tablolar oluşturulmuştur. Bu çalışmada
bibliyometrik değerlendirmeler tanımlayıcı nitelikte ele alınmış ve bu doğrultuda IJWBR dergisinin genel bibliyometrik profili ortaya konarak parametrelere
ilişkin yorumlamalar yapılmıştır.
BULGULAR
Çok Yazarlılık, Yazar ve Kurum Üretkenliği
Çalışma kapsamında incelemeye tabi tutulan 362 makalenin yıllara göre çok
yazarlılık durumları ve incelenen dergiye en fazla katkı yapan ilk 10 yazar ve 10
kurumun belirlenmesine yönelik frekans analizi yapılmıştır. Bununla birlikte,
çok yazarlılık durumlarının yıllara göre değişimini görmek amacıyla çapraz
tablo oluşturulmuştur. Yazar ve kurum üretkenliğini ortaya çıkarmak için hazırlanan Tablo 1’de görüldüğü gibi incelenen dergiye en fazla katkı, Güney
Afrika’dan Peter Garett tarafından yapılmıştır. Kurum düzeyinde ise Amerika
Birleşik Devletleri’nden Sonoma State Universitesi en çok katkıda bulunan kurum
olarak görülmektedir. Tablo 1’de yalnızca beş ve üzeri yayın yapan yazarlar ile
en fazla kurum adının geçtiği (10 üzeri) ilk 10 sıralama yer almaktadır. Öne
çıkan ilk 10 kurumun Avustralya ve ABD’de yer aldığı göze çarpmaktadır.
Avustralya’nın şarap firmaları sayısı (1258) göz önüne alındığında (Alyward
2003), Avustralya’da bulunan kurumların öne çıkması normal görülebilir. Bununla birlikte ABD’nin şarap açısından zengin bir potansiyele sahip olmasının
(Castaldi vd. 2002) yayın sayısı bakımından öne çıkmasına neden olduğu söylenebilir.
Tablo 1. En fazla yayın yapan yazar ve kurum
Yazar Üretkenliği

Kurum Üretkenliği

Yazar adı

Frekans

%

Kurum Adı

Frekans

%

Peter Garett

10

1.4

Sonoma State University, ABD

50

6.9

Tim Knowles

9

1.2

University of Adelaide, Avustralya

40

5.1

Tim H. Dodd

9

1.2

University of Surrey, İngiltere

33

4.5

Larry Lockshin

8

1.1

Texas Tech University, ABD

30

4.1

Johan Bruwer

8

1.1

University of South, Avustralya

22

3.0

Linda Nowak

7

1.0

Sheffield Hallam University, İngiltere

18

2.5

0.8

Edith Cowan University, Avustralya

15

2.1

Janeen E. Olsen

6
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Robert Eyler

6

0.8

San Francisco State University,
ABD

14

1.9

Lawrence Lockshin

5

0.7

University of Florence, İtalya

12

1.6

Francois
d'Hauteville

5

0.7

11

1.5

Diğer

655

90

Diğer

483

66.8

Toplam

728

100

Toplam

728

100

Victoria University, Avustralya

Sosyal bilimlerin gelişimine bağlı olarak disiplinlerin birbiriyle etkileşim halinde olmaları ve farklı bakış açısına sahip akademisyenlerin ortak çalışma yapmaları, yayın niteliğine katkıda bulunması açısından önemli görülebilmektedir.
İncelenen dergiye ait makalelerin çok yazarlık durumu ve yıllara göre değişimini incelemek için çapraz tablo (Tablo 2) oluşturulmuştur. Tablo 2 incelendiğinde, en fazla bir (%35,4) ve iki (%39,2) yazarlı yayınların olduğu göze çarpmaktadır. Yıllar itibariyle değişimler incelendiğinde ise keskin olmamakla birlikte tek yazarlı sayıların azaldığı Tablo 2’de açıkça görülebilmektedir. İki yazarlı yayınlarda artış ve azalışlar sürekli bir seyir göstermemekte, üç yazarlı
yayınlarda özellikle 1996 yılından sonra bir artış görülmekte; ancak izleyen
yıllarda bu artışlar gibi zaman zaman düşüşlerin de olduğu görülmektedir. Beş
yazarlı yayınların sayısına bakıldığında ise 2007 yılından sonra bir artış olduğu
görülmektedir.
Tablo 2. Yıllar itibariyle çok yazarlılıkla ilgili değişimler
Çok yazarlılık durumu (Yazar sayıları)
1
YIL

2

3

4

5

6

9

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1992

13

65

7

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1993

10

66.7

5

33.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1994

9

69.2

3

23.1

1

7.7

0

0

0

0

0

0

0

0

1995

10

76.9

3

23.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1996

6

40

9

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1997

2

22,2

4

44.4

2

22.2

1

11.1

0

0

0

0

0

0

1998

5

41.7

6

50

1

8.3

0

0

0

0

0

0

0

0

1999

6

40

7

46.7

0

0

2

13.3

0

0

0

0

0

0

2000

8

57.1

4

28.6

2

14.3

0

0

0

0

0

0

0

0

2001

4

23,5

9

52.9

3

17.6

1

5.9

0

0

0

0

0

0

2002

6

40

4

26.7

5

33.3

0

0

0

0

0

0

0

0

2003

5

35.7

6

42.9

2

14.3

0

0

0

0

1

7.1

0

0
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2004

7

46.7

5

33.3

3

20

0

0

0

0

0

0

0

0

2005

6

37.5

6

37.5

4

25

0

0

0

0

0

0

0

0

2006

6

37.5

9

56.3

1

6.3

0

0

0

0

0

0

0

0

2007

3

14.3

6

28.5

12

57.1

0

0

0

0

0

0

0

0

2008

3

14.3

11

52.4

4

19

1

4.8

2

9.5

0

0

0

0

2009

6

28.6

8

38.1

4

19

2

9.5

1

4.8

0

0

0

0

2010

5

20

9

36

8

32

3

12

0

0

0

0

0

0

2011

3

13.6

9

40.9

4

18.2

4

18.2

1

4.5

0

0

1

4.5

2012

4

23.5

5

29.4

5

29.4

0

0

2

11.8

1

5.9

0

0

2013

1

6.3

7

43.8

5

31.3

3

18.8

0

0

0

0

0

0

Toplam

128

35.4

142

39.2

66

18.2

17

4.7

6

1.7

2

0.6

1

0.3

Sayfa Sayısı ve Yıllara göre Dağılımı
Bibliyometrik parametrelerden biri olan makale sayfa sayısı durumunu ve yıllara göre değişimini göstermek için çapraz tablo (Tablo 3) oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında incelenen makalelerin sayfa sayıları beş grupta incelenmiştir.
Makalelerin önemli bir bölümünün 11-15 (%36,5) ve 16-20 (28,2) sayfa aralığında yoğunlaştığı saptanmıştır. Bunu daha çok ilk yıllarda yoğunlaşan 1-10
(%19,9) sayfa aralığı izlemektedir. IJWBR dergisinin 1992 yılında yayınlanmaya
başlaması ve dolayısıyla ilk yıllarda makale sayısının az olmasının bu durumda
etkili olduğu söylenebilir. Öte yandan sayfa sayısının yıllara göre değişimine
bakıldığında ilgili alan yazının gelişmesine bağlı olarak 21-25 sayfa sayısı aralığındaki makale sayısında 1997 yılından itibaren bir artış olduğu ve 1-10 arasındaki makale sayısının ise 2010 yılından itibaren azaldığı görülmektedir. Bunun
yanısıra 26 ve üzeri sayfa sayısı grubuna bakıldığında ise makale sayısının fazla
olmadığı (n=13) görülmektedir.
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Tablo 3. Yıllar itibariyle sayfa sayısıyla ilgili değişimler
Sayfa Sayısı Grupları
Yıl

1-10

11-15

16-20

21-25

Toplam

26+

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1992

16

80

3

15,0

1

5,0

0

0

0

0

20

5,5

1993

5

33,3

8

53,3

1

6,7

0

0

1

6,7

15

4,1

1994

5

38,5

7

53,8

0

0

0

0

1

7,7

13

3,6

1995

6

46,2

4

30,8

3

23,1

0

0

0

0

13

3,6

1996

5

33,3

7

46,7

3

20

0

0

0

0

14

4,1

1997

1

11,1

4

44,4

2

22,2

1

11,1

1

11,1

9

2,5

1998

4

33,3

4

33,3

3

25

0

0

1

8,3

12

3,3

1999

3

20

7

46,7

3

20

2

13,3

0

0

15

4,1

2000

0

0

9

64,3

3

21,4

2

14,3

0

0

14

3,9

2001

4

23,5

6

35,3

7

41,2

0

0

0

0

17

4,7

2002

7

46,7

5

33,3

2

13,3

1

6,7

0

0

15

4,1

2003

5

35,7

4

28,6

2

14,3

1

7,1

2

14,3

14

3,9

2004

1

6,7

5

33,3

5

33,3

1

6,7

3

20

15

4,1

2005

3

18,8

5

31,2

6

37,5

2

12,5

0

0

16

4,4

2006

2

12,5

7

43,8

5

31,2

2

12,5

0

0

16

4,4

2007

3

14,3

7

33,3

9

42,9

2

9,5

0

0

21

5,8

2008

0

0

6

28,6

14

66,7

1

4,8

0

0

21

5,8

2009

2

9,5

7

33,3

8

38,1

3

14,3

1

4,8

21

5,8

2010

0

0

7

28

8

32

9

36

1

4

25

6,9

2011

0

0

8

36,4

8

36,4

6

27,3

0

0

22

6,1

2012

0

0

8

47,1

5

29,4

3

17,6

1

5,9

17

7,7

2013

0

0

4

25

4

25

7

43,8

1

6,2

16

4,4

Toplam

72

19,9

132

36,5

102

28,2

43

11,9

13

3,6

362

100

Kaynak Sayısı Durumu ve Yıllara Göre Dağılımı
Çalışma kapsamında değerlendirmeye alınan makalelerde kaynak sayısı durumunu incelemek için altı farklı grup belirlenmiştir. Bu gruplara ilişkin frekans
analizi yapılarak kaynak sayısına ilişkin genel durum belirlenmeye çalışılmış ve
yıllar itibariyle değişimin olup olmadığını saptamak için de çapraz tablo (Tablo
4) oluşturulmuştur. Tablo 4 incelendiğinde, en fazla atıf kullanım oranı sırasıyla, 11-20 (%24,6) ve 0-10 (%21,5) arasında yoğunlaştığı görülmektedir. Kaynak
sayısının 2007 yılına kadar 0-10 sayısı arasında yoğunlaşması ve bu yoğunlaş-
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manın yıllara göre azalmasına karşın diğer gruplardaki kaynak kullanım sayılarında yıllara göre artış görülmüştür. Bununla birlikte kaynak sayısındaki artışın ilgili alanyazının gelişmesine bağlı olduğunu ve bu yönde bir eğilimin olabileceğini söylemek mümkün olabilmektedir. Yıllara göre makale sayısındaki
artışa bağlı olarak şarapla ilgili literatürün birikerek zenginleşmesi uygulayıcılar için de önemli yararlar sağlayabilmektedir.
Tablo 4. Yıllar itibariyle kaynak sayısı ile ilgili değişimler
Kaynak Sayısı Grupları
0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51+

Toplam

Yıl

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1992

18

90

1

5

0

0

0

0

1

5

0

0

20

5,5

1993

9

60

5

33.3

0

0

0

0

1

6.7

0

0

15

4,1

1994

7

53,8

6

46.2

0

0

0

0

0

0

0

0

13

3,6

1995

9

69,2

2

15.4

0

0

1

7.7

0

0

1

7.7

13

3,6

1996

5

33,3

5

33.3

4

26.7

1

6.7

0

0

0

0

15

4,1

1997

2

22,2

4

44.4

2

22.2

0

0

0

0

1

11.1

9

2,5

1998

3

25

5

41.7

2

16.7

1

8.3

0

0

1

8.3

12

3,3

1999

4

26,7

6

40

2

13.3

3

20

0

0

0

0

15

4,1

2000

5

35,7

5

35.7

2

14.3

1

7.1

1

7.1

0

0

14

3,9

2001

4

23,5

7

41.2

2

11.8

1

5.9

2

11.8

1

5.9

17

4,7

2002

4

26,7

6

40

4

26.7

0

0

1

6.7

0

0

15

4,1

2003

2

14,3

6

42.9

5

35.7

1

7.1

0

0

0

0

14

3,9

2004

0

0

6

40

4

26.7

4

26.7

1

6.7

0

0

15

4,1

2005

2

12.5

7

43.8

1

6.3

3

18.8

1

6.3

2

12.5

16

4,4

2006

1

6.3

4

25

6

37.5

4

25

0

0

1

6.3

16

4,4

2007

2

9.5

5

23.8

7

33.3

3

14.3

2

9.5

2

9.5

21

5,8

2008

0

0

3

14.3

3

14.3

7

33.3

3

14.3

5

23.8

21

5,8

2009

0

0

1

4.8

4

19

6

28.6

1

4.8

9

42.9

21

5,8

2010

1

4

2

8

6

24

5

20

3

12

8

32

25

6,9

2011

0

0

2

9.1

4

18.2

6

27.3

3

13.6

7

31.8

22

6,1

2012

0

0

1

5.9

2

11.8

5

29.4

4

23.5

5

29.4

17

7,7

2013

0

0

0

0

2

12.5

2

12.5

2

12.5

10

62.5

16

4,4

Toplam

78

21,5

89

24,6

62

17,1

54

14,9

26

7,2

53

14,6

362

100
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Araştırma Yaklaşımı ve Başvurulan Yöntem Durumu
Çalışma kapsamında incelenen makalelerde benimsenen araştırma yaklaşımlarının nicelik olarak değerlendirilmesi ve yıllar itibariyle değişimin gerçekleşip
gerçekleşmediğini görmek için Tablo 6 hazırlanmıştır. Tablo 6’da görüldüğü
gibi görgül araştırma sayısı (243) kuramsal araştırma sayısına (119) oranla daha
fazladır. Yıllar itibariyle değerlendirildiğinde ilk yıllarda kuramsal araştırma
sayısı fazla olduğu ve yıllara göre azaldığı görülmektedir. Bununla birlikte
görgül araştırma sayısının yıllara göre arttığı dikkat çekmektedir. Kullanılan
yöntem durumuna göre incelendiğinde ise nicel araştırmaların sayısının diğer
yöntemlere oranla yüksek ve dikkat çekici bir şekilde olduğu görülmektedir
(Tablo 5).
Tablo 5. Makalede kullanılan yöntemler
Yöntem

Frekans (n)

Yüzde %

Kuramsal

119

32.9

Nicel

154

42.5

Nitel

67

18.5

Karma

22

6.1

Toplam

362

100

Tablo 6. Yıllar itibariyle makalelerde kullanılan araştırma yaklaşımı ile ilgili değişimler
Araştırma Yaklaşımı
Kavramsal

Görgül

Toplam

YIL

n

%

n

%

n

%

1992

18

90

2

10

20

1993

14

93.3

1

6.7

1994

9

69.2

4

1995

10

76.9

1996

12

1997

Toplam

Kavramsal

Görgül

YIL

n

%

n

%

n

%

5,5

2003

2

14.3

12

85.7

14

3,9

15

4,1

2004

5

33.3

10

66.7

15

4,1

30.8

13

3,6

2005

2

12.5

14

87.5

16

4,4

3

23.1

13

3,6

2006

4

25

12

75

16

4,4

80

3

20

15

4,1

2007

2

9.5

19

90.5

21

5,8

2

22.2

7

77.8

9

2,5

2008

1

4.8

20

95.2

21

5,8

1998

4

33.3

8

66.7

12

3,3

2009

2

9.5

19

90.5

21

5,8

1999

6

40

9

60

15

4,1

2010

2

8

23

92

25

6,9

2000

10

71.4

4

28.6

14

3,9

2011

3

13.6

19

86.4

22

6,1
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2001

6

35.3

11

64.7

17

4,7

2012

0

0

17

100

17

7,7

2002

5

33.3

10

66.7

15

4,1

2013

0

0

16

100

16

4,4

G.
Toplam

119

32,9

243

67,1

362

100

119

32,9

243

67,1

362

100

Makale konularının yer aldığı temel disiplinler
Çalışma kapsamında incelemesi yapılan makalelerin sosyal bilimlere ait hangi
temel disiplinlerde ele alındığını belirlemek için frekans analizi yapılarak Tablo
7 oluşturulmuştur. Tablo 7’de görüldüğü gibi makalelerin önemli bir kısmının
pazarlama alanında yapıldığı bunu yönetim ve ekonomi disiplinlerinin izlediği
görülmektedir. Pazarlama alanında yapılan makalelerin sayıca fazla olmasının
(n=273) incelenen derginin 2007 yılına kadar pazarlama temelli araştırmalara
yer vermesine bağlı olduğu söylenebilir.
Belirlenen disiplinlerin dışında yer alan çalışmalar; şarap tanıtımı ve gelişimde
etkili olan kişilerin bibliyografyası, şarap yapım stilleri, matematik modelleme, şarap
tadımı vb. konulardan oluşmakta ve sayılarının az olması nedeniyle genel konular adı altında ele alınmıştır. Hukuk alanında yer alan çalışmalar belirlenirken;
vergi düzenlemeleri, vergi indirimleri, ticari kısıtlılıklar, şarap ticareti ile ilgili yasal
düzenlemeler, uluslararası vergi politikaları gibi konulara odaklanılmıştır. Şarap
endüstrisinin ekonomik etkileri, arz ve talep yapıları, yatırım politikaları ve finansman
durumları, esnek talep analizi, şirketlerin finansal performansları vb. konular ekonomi disiplini kapsamında ele alınmıştır. Yönetim alanında yapılan makaleler,
yönetici ve organizasyon geliştirme, insan kaynakları yönetimi, örgüt iletişimi, servis
ve ürün kalite değerlendirilmesi, ürün kıyaslaması, stratejik yönetim, girişimcilik, çevresel sürdürülebilirlik yönetimi vb. konulardan oluşmaktadır. Tarih disiplininde
yer alan makaleler incelenirken, şarap, şarap bölgelerinin ve şaraphanelerin tarihsel
gelişimi vb. konulara odaklanılmıştır. Şarap eğitimi ile ilgili makaleler ise eğitim
disiplininde ele alınmıştır. İklim değişikliği, yağış, sıcaklık değerlerinin üzüm üreticiliği ve türleri üzerindeki etkileri vb. konular ise coğrafya disiplini kapsamında
incelenmiştir.
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Tablo 7. Makale konularının yer aldığı temel disiplinler
Disiplin

Frekans (n)

Yüzde %

Pazarlama

273

75.4

Yönetim

31

8.6

Ekonomi

17

4.7

Tarih

6

1.7

Eğitim

6

1.7

Hukuk

6

1.7

Coğrafya

2

0.6

G. Konular

21

5.8

Toplam

362

100

SONUÇ
IJWBR dergisinin bazı parametreler çerçevesinde bibliyometrik profilini ortaya
koymak amacıyla yapılan bu çalışmada, 1992-2013 yılları arasında yayımlanan
toplam 362 makalenin bibliyometrik künyesi incelenmiştir. Makalelerin niceliksel olarak incelendiği çalışmanın bulgularına göre; yayımlanan makalelerin
yoğunlukla pazarlama disiplininde ele alındığı, bunu yönetim ve ekonomi alanında yapılan araştırmaların izlediği belirlenmiştir. Nitekim incelenen derginin
2007 yılında kadar pazarlama temalı araştırmalara yer verdiği göz önüne alındığında bu bulgunun normal karşılanabileceği; ancak 2007 yılında derginin
yayın politikasının değiştiği ve yalnızca pazarlama alanında değil diğer disiplinleri konu alan araştırmaların da yapılabileceği ifade edilmiştir (Orth, Lockshin ve d'Hauteville, 2007). İncelenen dergiye en fazla katkı yapan yazarlar incelendiğinde Peter Garett, Tim Knowles ve Tim H. Dodd olduğu belirlenmiş ve
kurum açısından değerlendirildiğinde ise Avustralya ve ABD’ yer alan üniversitelerin etkin bir rol oynadığı görülmüştür.
Çok yazarlılık durumu ile ilgili eğilimin yönüne bakıldığında yıllara göre
düşük düzeyde bir artış olduğu görülmüş, fakat bazı yıllarda artış olduğu gibi
düşük düzeyde azalışların da olduğu saptanmıştır. Farklı disiplinlerin birlikte
ele alınmasıyla ortaya çıkan araştırmaların disiplinlerin gelişmesinde önemli rol
oynayabilmektedir. Ayrıca, birçok disiplinin etkileşim içinde olması bir disiplinin gelişmesine bağlı olarak diğer bir disiplinin gelişme göstermesi, farklı konularda araştırma yapan araştırmacıları ortak çalışma yapma konusunda bir araya
getirebilmektedir.
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Sayfa sayısı ve kaynak sayısı durumlarının yıllara göre değişimiyle ilişkili bulgulara bakıldığında yıllar içinde bu değişkenlere ilişkin niceliksel artışların
olduğu ortaya çıkmıştır. Dergide yer alan makale sayısının yıllara göre birikerek arttığı ve buna paralel olarak şarap ile ilgili literatürün zenginleşmesinin
bunda etkili olabildiği düşünebilir. Araştırma yaklaşımı açısından incelenen
makalelerin yoğun olarak (%67,1) görgül temelli olarak yapıldığı görülmüş ve
yıllara göre değişim değerlendirildiğinde ise yine görgül temelli araştırma sayısında dikkat çekici bir şekilde artış görüldüğü saptanmıştır.
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ÖZ
İşletmelerin sürdürülebilir kalkınmalarını sağlamaları yeni dünya düzeni içerisinde pek kolay
görünmemektedir. Eskiden birbirinin benzeri birkaç işletmeden oluşan pazar dilimleri, günümüzde çok uluslu yüzlerce işletme ile gelişmiş ve farklı boyutlarda işlevsellik kazanmıştır.
Pazarda ayakta kalabilmek ve rakipler nezdinde başarılı olabilmek için artık yeni yaklaşımlar
belirmiştir. Bu çerçevede her bir olgunun bir diğerini derinden etkilediği günümüzde, otel
işletmelerin farkındalığını arttırması gereken konulardan biri olan örgütsel yaratıcılık kültürü,bu araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır.Araştırma sonucuna göre,otel çalışanlarının örgütsel yaratıcılık algıları yönetsel boyutlarda düşük düzeyde ortaya çıktığından, bunu
geliştirecek uygulamalara gereksinim duyulduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar sözcükler: Örgütsel yaratıcılık kültürü, örgüt kültürü, örgütsel değişim, inovasyon,
otel işletmeleri

GİRİŞ
Küreselleşmenin ortaya çıkması ve artan rekabet ortamı, örgütler için pazarda
varlıklarını sürdürme konusunda bir tehdit ortaya çıkarmış ve bunun sonucunda inovasyon ve farklılaşma sürekli ekonomik gelişme ve büyüme ile rekabet
için son derece gerekli bir unsur haline gelmiştir.
Ekonomik durgunluklar ve belirsizlikler firmaların önüne olağan üstü ve
beklenmedik fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle örgütler gün geçtikçe daha yenilikçi ve yaratıcı olmaya çalışmaktadırlar. İnovasyon, ürün inovasyonu, süreç
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inovasyonu, hizmet inovasyonu, iş modeli inovasyonu gibi birçok farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Ancak bir örgüt için yenilikçi olmak bu rekabetçi ve
küreselleşmiş pazar ortamında o kadar da kolay değildir. Bu noktada, örgütün
yaratıcı kültüre sahip olması, onun bu inovasyonları ortaya çıkarması ve rekabet gücünü sürdürebilmesi açısından en önemli etkendir.
Yaratıcılık sosyologlar açısından uzun zamandan beri son derece popüler bir
araştırma sorusu haline gelmiştir. Son 40-50 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olan
çalışmalar hem kişilikle ilgili iç etkenlerin, hem de insan kişiliğinin dışındaki
çevresel etkenlerin yaratıcılık üzerinde nasıl etkili olduğu konusu üzerine yoğunlaşmıştır. Geçtiğimiz 20-25 yıllık dönemde kültürün sosyolojik çalışmalardaki rolünün artışına paralel olarak, araştırmacılar şimdi de dikkatlerini kültürün yaratıcılığı nasıl etkilediği ve kurumsal yaratıcı kültür çalışmaları üzerine
yoğunlaştırmışlardır.
Örgüt için yaratıcı bir kültüre sahip olmanın anahtarı, onu oluşturan bireylerin yeniliği kabul ve benimseme, yani değişen kurum kültürüne uyum sağlama
kapasitesi ile doğru orantılıdır. Yani, başka bir ifadeyle söylemek gerekirse,
örgüt üyelerinin yaratıcılığı örgütün yaratıcılık kültürüne sahip olmasının temelini meydana getirmektedir. Ancak buradaki püf noktası, örgüt yönetiminin
yaratıcı kültürü ne kadar benimsemiş olduğu hususudur.
Bu çalışmada, örgütsel yaratıcılık kültürü bağlamında örgüt içerisinde yaratıcılık kültürünün benimsenmesinin örgütün hedeflerine ulaşmasında ne denli
önemli olduğu ve bu etkiyi yaratan faktörler üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede yaratıcılık konusunda daha önce gerçekleştirilmiş akademik çalışımaların
ışığında örgütsel yaratıcılık kültürü ele alınacaktır.
TEORİK ALTYAPI
Günümüz toplumlarında bilgi tabanlı ekonomilerin ortaya çıkması, bir şirketin
sürekli rekabetçi bir üstünlük sağlamasına yol açan ve onun en önemli maddi
olmayan duran varlığını oluşturan örgüt çalışanlarının yaratıcılığına katkıda
bulunmaktadır (Petty ve Guthrie, 2000).
Yaratıcılık sık sık örgütlerin başarıyı elde etmeleri ve bu başarıya daha da
ileriye taşımaları için gerekli olan etkin bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu
örgütlerde yaratıcı problem çözümü ana yapısal süreç yaklaşımı olarak en yoğun ve yaygın şekilde kullanılmakta ve uygulanmaktadır (Chen ve Kaufmann,
2008).
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İnovasyon konusunda bir danışman olanGifford Pinchot’a göre, inovasyon
çağı aynı zamanda bir bilgi çağı olarak ortaya çıkmıştır. Ona göre, ne kadar çok
yeni bilgiye sahip olur isek, o kadar fazla da yaratıcılık, depolama ve bilgiye
işlem yapma problemleri ve özellikle de yeni bilgilerin yeni problemlere uygulanmasında ve dolayısıyla şirketlerin yeni rekabet biçimlerinde başarı elde etmeleri konusunda belirleyici ve son derce önemli bir rol oynamaktadır (Pinchot
ve Pinchot, 1996).
Yüksek yaratıcılık kabiliyetine sahip bireylerin bir örgüt için en değerli varlığı
olduğu bir gerçektir ancak, örgütlerin yaratıcılığı örgüt içerisinde nasıl hakim
kılacakları ve bunun gelişimini nasıl sürekli kılacakları ve en nihayetinde etkin
bir örgütsel yaratıcı kültürü nasıl ortaya çıkaracakları sorusu önemli bir gündem teşkil etmekte ve akıllarda durmaktadır (Majid, 2011).
Bu soruya yanıt olarak ortaya atılan en basit yaklaşımlardan birisi genel olarak örgüt içerisindeki bireylerin yaratıcılığının sağlanması ve örgütün de genel
anlamıyla ve bütünüyle yaratıcı bir yapıya sahip olması şeklinde ifade edilebilir.
Bunun başarılabilmesi için muhtelif akademisyenler tarafından her ne kadar
pek çok farklı faktör olduğu öne sürülse de, genel olarak iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, örgüt çalışanlarının yaratıcı olma konusunda
eğitilmeleri, diğeri ise yeni fikirlerin ortaya konulması ve üretilmesine açık olma konusunda örgüt çalışanlarının cesaretlendirilmesidir (Chen ve Kaufmann,
2008).
Akademisyenler tarafından yönetim, pisikoloji, ekonomi ve eğitim alanlarında geniş bir yelpazede gerçekleştirilmiş çok sayıda çalışmalar mevcuttur. Bu
çalışmaların bir ürünü olarak, modern bir örgütün rekabet gücünün ölçümlenmesinde yaratıcılığın en önemli referans noktası ve karşılaştırma kriteri olduğunu gösteren çok sayıda deliller elde edilmiştir (Zientara 2009, Peng vd 2009,
Zhang ve Xu 2011).
Hayal gücü ve inovasyon gün geçtikçe işgücünün yerini almakta ve bir şirketin en önemli rekabet gücü olan değer yaratmanın en temel kaynağı haline gelmektedir. Her türlü örgütün yönetimi, çalışanlarının yaratıcılığını hangi faktörlerin etkilediğini öğrenme hususu ile ilgilenmekte ve sürekli inovasyon için
yeni güdüleyiciler bulma çabasına girişmektedirler (Gumusluoglu ve Ilsev,
2009).Burada amaç, çalışanların bireysel yaratıcılıklarının ve potansiyellerinin
bir örgüt kültürü olarak geliştirilmesi ve örgütün genel hedeflerine uygun hizmet göstermelerinin sağlanması ve bunun da ötesinde bir bütün olarak örgütün
rekabet gücünün ve performansının geliştirilmesidir (Shalley, 2009).Bu alanda

116

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

çalışma yapan akademisyenler, öncelikle yaratıcılık, örgütsel değişim yönetimi
ve örgüt kültürü konularında kuramsal perspektifleri incelemişlerdir. Bütün bu
araştırmaların ve yaklaşımlar bir yana, yaratıcılığın en iyi şekilde nasıl geliştirileceği konusunda çeşitli örgütlerin yine çeşitli ve birbirinden farklı etkenlere
sahip oldukları bir gerçektir.
Çoğu örgüt için değişim kaçınılmaz bir olgudur. Örgütsel değişimler genellikle örgüt stratejilerinde, teknolojide, çalışma ve yönetim sistemlerinde ciddi değişikliklerin yapılmasını gerekli kıldığı için, rekabeti geliştirmekte ve güçlendirmektedir. Ancak bu değişimler, örgütsel performansa yön veren değerlerin,
inançların ve davranış kalıplarının günden güne derin analizlerinin yapılmasını
gerekli kılmaktadır.
Yaratıcılık ve inovasyon, bu değişim sürecinde önemli bir rol oynamaktadır.
Örgüt kültürü kavramı, birbirine zıt iki görüntüyü bize sunmaktadır. Bunlardan birincisi, örgüt kültürünün örgütü bir arada tutan bir zamk, yapıştırıcı olma özelliğidir. İkincisi ise, örgüt kültürünün değişim sürecinin en merkezi kısmı olarak kabul edilmesidir (Denison, 2001).
Read’a göre, günümüzün sanayi sonrası örgütleri bilgi tabanlı örgütlerdir ve
bu örgütlerin başarısı tamamen yaratıcılık, inovasyon, yeni keşifler ve buluşlara
bağlıdır. Bu görüşü benimsemiş olan örgütler ve bu örgütlerin liderleri değişimin merkezinde, yaratıcılığın ve inovasyonun temel kültürel normlar olduğu
bir kurumsal çerçeve yaratmaya çalışmaktadırlar. Daha önce de ifade ettiğimiz
gibi, birçok akademisyen davranış normlarının ve paylaşılan değerlerin örgüt
içerisinde yaratıcılık ve inovasyon uygulamalarının çok farklı yollarla etkin
kılınması konusunda oyunun yazılı olmayan kurallarını oluşturduğu görüşünü
paylaşmaktadırlar (Read, 1996).
Johnson, Tuskman ve O’Reilly gibi birçok yazar, hangi seviyede yaratıcı ve
yenilikçi davranışın bir örgütün çalışanları arasında bulunacağı konusunda
örgüt kültürünün katkıda bulunduğu önemli bir etken olduğu konusunda hemfikirdirler(Johnson 1996, Tushman 1997).
Bu konuda sanki akademisyenlerin görüşlerinde bir çatışma ve tutarsızlık
mevcut gibi görünmektedir: Örgüt kültürü rekabet ve başarının elde edilmesi
için gerekli olan yaratıcılığı ve inovasyonu geliştirebilir, ancak diğer taraftan da
yine yaratıcılık ve inovasyonun önünde önemli bir engel de oluşturması mümkündür (Glor, 1997). Dolayısıyla bu noktada ne tür bir örgüt kültürünün yaratıcılığı ve inovasyonu destekleyebileceği sorusu akıllara gelmektedir.
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Birçok araştırmacı, yaratıcılık ve inovasyon uygulamaları ve bunların geliştirilmesi konusunda etkin olan değerleri, normları ve varsayımları tespit etmek
maksadıyla çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Yaratıcılığı ve inovasyonu etkileyen kültürel değerlerin ve normların analiz edilmesi maksadıyla, Martin tarafından bir model geliştirilmiş olup, bu model örgütsel davranışları etkileyen
ideal bir yaratıcı örgüt kültürünün oluşturulmasında etkin olan örgüt kültürünü ve liderliğin bu konudaki önemini açıklamaktadır (Martins, 2000).
Örgütsel yaratıcılığın çeşitli tanımları bulunmaktadır ve bahsettiğimiz yaratıcılığın sonuç ve ürünleri örgüt için yeni ve faydalı olma özelliklerini taşımaktadır. Sternberg yaratıcılığı, yeni ve faydalı bir işin yaratılması olarak tanımlamaktadır (Sternberg, 1999). Moultrie ve Young ise yaratıcı faaliyetlerin hem
yeni, hem de belirli bir fırsata uygulanabilecek özelliğe sahip olması gerektiğini
öne sürmektedirler (Moultrie ve Young, 2009).
Woodman ve arkadaşları ise örgütsel yaratıcılığı “karmaşık bir sosyal sistem
içerisinde birlikte çalışan bireyler tarafından değerli, faydalı bir ürün, hizmet,
fikir, süreç veya prosedürün üretilmesi” şeklinde tanımlamayı tercih etmektedir
(Woodman vd., 1993).
Örgütsel yaratıcılık konusunda yapmış olduğu kapsamlı çalışmasında Ekvall,
“yaratıcı iklim” ifadesine yer vermiştir. Yaratıcı iklim, örgüt kültürünün bir
ürünü ve sonucu olarak görülmektedir ve “örgütün, örgüt yaşamını karakterize
eden niteliği, örgütte mevcut tavır ve tutumların, duyguların ve davranışların
bir birikimi” olarak tanımlanmaktadır (Ekvall, 1997).
Bazı yazarlar ise bu görüşü paylaşmamaktadır ve literatürde örgüt iklimi ile
örgüt kültürü , tamamı örgütsel yaratıcılığı meydana getiren beş adet faktörden
sadece ikisi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, akademisyenler arasında
örgüt iklimi ile örgüt kültürü kavramlarına farklı anlamlar yükleme eğiliminin
mevcut olduğunu söylemek mümkündür.
Ekvall’ın terminolojisinde, yaratıcı iklim on boyuttan oluşmaktadır (Ekvall,
1996).
Bunlar;


Dürtü



Özgürlük



Fikir desteği



Güven ve açıklık



Dinamizm ve canlılık
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Eğlenceli ve keyifli olma



Tartışmalar



Çatışmalar



Risk alma



Fikir zamanı

Örgütsel yaratıcı iklimin var olabilmesi için Ekvall’in terminolojisinde yer
verilen bu boyutların yanında, Amabile ise örgütsel yaratıcılık konusunda biraz
daha farklı bir görüşe sahip bulunmaktadır. O, örgütsel yaratıcılığın değerlendirilmesi için daha farklı boyutlar kullanmaktadır (Amabile, 1996).
Moultrie ve Young ise gerçekleştirmiş oldukları çalışmada farklı araçları kullanmalarına rağmen, içerik ve anlam olarak bu boyutların birbirine oldukça
yakın özelliklere sahip bulunduklarını tespit etmişlerdir (Moultrie ve Young,
2009).
Gerçekleştirilen çok sayıdaki çalışma, yaratıcılık ve inovasyonun örgüt içeriği
ve çevresi tarafından etkilendiğini göstermektedir. Bu bağlamda, Lin ve Liu,
örgütteki yaratıcı iklimin, kültür ve ülke koşulları dikkate alınmaksızın, yaratıcı
kazanım ve başarıyla ilgili olduğunu göstermişlerdir. Bütün bunların ötesinde,
yaratıcı iklimin, kar, zarar, araştırma-geliştirme, üretim gibi farklı ortamların
daha üzerinde ve daha fazla öneme sahip olduğu görünmektedir(Lin ve Liu,
2012).
Aynı zamanda, eğer işyerinin faaliyet konusu yaratıcılığın var olmasını gerekli kılıyor ise, örneğin faaliyet alanı araştırma-geliştirme konusuyla ilgili olan
bir örgüt gibi, örgütün iklim şartları ile yaratıcı kazanımlar arasındaki ilişki
daha güçlü olmaktadır (Hunter, 2007).
Amabile, örgütlerde yaratıcılık ve inovasyon ile ilgili olarak üç adet geniş
kapsamlı örgütsel faktörün varlığından bahsetmektedir (Amabile, 1996).
Bunlar;


İnovasyona yönelik örgütsel motivasyon, örgütün inovasyona karşı en temel yönlendiricisi durumundadır ve aynı zamanda bütün örgüt içerisinde yaratıcılık ve inovasyon konusunda gerekli desteği sağlamaktadır.



Örgütün, inovasyon için hedeflenmiş bir çalışma alanında
işe yardımcı olacak şekilde uygun olarak elinde bulundurduğu bütün kaynaklar (örneğin, çalışma alanında yeni işin
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üretilmesi için yeterli zamanın olması ve eğitim imkanının
bulunması).


İşin yürütülmesi, zorlukların karşılanması, ilginç işler, bütün
stratejik hedeflerin üzerinde açık görüşlü olmanın sağlanması ve farklı becerilere ve bakış açılarına sahip bireylerin
bir araya getirilmesi suretiyle takım çalışmalarının meydana
getirilmesi sırasında özgürlük veya otonomi sağlamak konusunda yönetimle ilgili uygulama ve deneyimler.

Perez-Freije ve Enkel gibi bazı araştırmacılar, değişen taleplere gerekli ve
süratli reaksiyonu göstermek maksadıyla, hızla değişen çevre ve sanayilerin en
üst seviyede yaratıcılık gerektirdiğini öne sürmektedirler. Bu esnekliği sağlamak maksadıyla liderler sürekli olarak reaksiyon göstermek ve örgüt ortamını
ve çevresini olumlu yönde harekete geçirecek ve bireylerin davranışlarını enerjik hale getirecek şekilde yaratıcılığı desteklemek zorundadırlar (Perez-Freije ve
Enkel, 2006).
ARAŞTIRMA
Araştırma Tasarımı ve Veri Toplam
Literatür taraması sonucunda,“ otel işletmelerinde örgütsel yaratıcılık algısı,
otel çalışanlarının çeşitli özelliklerine göre farklılaşmakta mıdır?” sorusu araştırma problemi olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda da otel işletmelerindeki
örgütsel yaratıcılık kültürü ile ilişkili ifadelere verilen cevapların otel çalışanlarının çeşitli özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi çalışmanın amacını oluşturmuştur. Araştırma probleminin çözümü için literatür
taraması ve pilot çalışma sonuçları göz önüne alınarak aşağıdaki hipotezler
oluşturulmuştur.


H1: Otel çalışanlarının çalışma sürelerine göre, örgütsel yaratıcılıkkültürü algılarıarasında fark vardır.



H2: Otel çalışanlarının cinsiyetine göre, örgütsel yaratıcılık kültürü algıları arasında fark vardır.



H3:Otel çalışanlarının yaşına göre, örgütsel yaratıcılık kültürü algıları
arasında fark vardır.



H4: Otel çalışanlarının eğitim durumuna göre, örgütsel yaratıcılık kültürü algıları arasında fark vardır.
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Araştırma hipotezlerinin test edilmesi amacıyla tanımsal araştırma tasarımına
uygun olarak bir alan araştırması planlanmıştır. Araştırmanın ana kütlesini
İzmir ili Konak ilçesindeki 5 yıldızlı oteller oluşturmaktadır. Otel işletmelerinin
105 çalışanına basit tesadüfi örnekleme yoluyla ulaşılmıştır. Anket uygulaması,
konuya ilişkin bilgilerin daha açıklayıcı olması ve buna bağlı olarak toplanacak
olan verilerin daha güvenilir olması bakımından araştırmacı tarafından yüz
yüze görüşme yoluyla, yapılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla, Ramus ve
Stegerin (2000) tarafından hazırlanan ve Gümüşsuyu (2004) tarafından geliştirilen ölçekte yer alan 50 soru ve otel çalışanlarının çeşitli özelliklerini belirlemeye
yönelik hazırlanmış 4 sorunun yer aldığı bir anket formu kullanılmıştır. 35 otel
işletmesi çalışanı ile pilot uygulama yapılarak ölçeğin güvenilirliği test edilmiş
ve ölçeğin güvenilir olduğu belirlenmiştir (Cronbach Alpha=0.802).
Veri Analizi
Araştırmada kullanılan veriler SPSS 19.0 programı ile analiz edilmiştir. Örgütsel yaratıcılık kültürüne ilişkin değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz edilmiştir. Tüm değişkenler için p<0.05 olduğu
için, bu verilerin normal dağılıma uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle
çalışmada, araştırma hipotezlerinin analiz edilmesi için, parametrik olmayan
testlerden Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis testlerinden yararlanılmıştır.
Ayrıca tanımlayıcı bulguların elde edilmesi için frekans dağılımlarından yararlanılmıştır.
Araştırmada anket tekniği olarak kullanılan ölçeğin ifadelerinin genel güvenilirliği, 0.689 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu ortaya konmuştur.
BULGULAR
Tanımlayıcı Bulgular
Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan otel çalışanlarının %40 oranında
büyük çoğunluğu 1 ile 3 yıl arası, %32,4’ü ise 1 yıldan daha az olmak üzere
evreni oluşturan otel işletmelerinde çalışmaktadır.
Araştırmaya katılan otel çalışanlarının %65,7’sini erkek çalışanların oluşturduğu tespit edilmiştir. Bulguya göre, otellerde çalışan erkek sayısının kadın
çalışanlara göre bir hayli yüksek olduğu görülmektedir.
Evreni oluşturan çalışanların %41,9’u 21 ile 30 yaş aralığındadır. %33,3’ü ise
20 ve altı yaş aralığındadır. Analiz sonucuna göre, otel çalışanlarının genç yaş
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aralığında yoğunluk göstermesi, birer hizmet işletmesi olan otel işletmelerinin
sektörel özelliğinden kaynaklanmaktadır.
Eğitim durumuna göre yapılan analiz sonucuna göre ise, çalışanların %56,2’si
üniversite, %41’i ise lise mezunudur. Bulguya göre, otel işletmelerinin iş gücü
ihtiyacında eğitimli personel tercih ettikleri dikkat çekmektedir.
Tablo 1. Çalışanların Özelliklerine İlişkin Bulgular.
N

%

1 yıldan daha az

34

32,4

1-3 yıl arası

42

40

3-5 yıl arası

23

21,9

5 yıl ve üstü

6

5,7

TOPLAM

105

100

Kadın

36

34,3

Erkek

69

65,7

TOPLAM

105

100

20 ve altı

35

33,3

21-30

44

41,9

31-40

17

16,2

41-50

9

8,6

51 ve üstü

0

0

TOPLAM

105

100

İlköğretim

2

1,9

Lise

43

41

Üniversite

59

56,2

Lisansüstü

1

1

TOPLAM

105

100

Çalışan Özellikleri
Çalışma süresi

Cinsiyet

Yaş

Eğitim

Otel çalışanlarının yönetsel boyuttaki örgütsel yaratıcılık algı düzeylerine
ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmektedir
Tablo 2’de 1-5 arası verilen rakamlar:
5: Kesinlikle Katılıyorum
4: Katılıyorum
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3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum
2: Katılmıyorum
1:Kesinlikle Katılmıyorum’a karşılık gelmektedir.
Tablo 2. Çalışanların Yönetsel Boyuttaki Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Algıları
5

4

3

2

1

%

%

%

%

%

1. Şirketimizde, uygulanması konusunda
zorluk çekildiği için değişik, yeni fikir ve buluş51,4
larla ilgilenilmez.

34,3

8,6

1,9

3,8

2. Uygulanma şansı olmasa da, yeni fikirlerinden dolayı çalışanların düşündükleri ile ilgilenilir.
1,9

3,8

3. Yöneticim, çalışanların yaratıcı fikirlerini üst
yönetime iletmekte tereddüt etmez.
1,0
4. Yeni fikirlerin uygulanabilmesi bakımından
şirketimde birimler arası işbirliğine önem
verilir.
1,0
5. Yöneticim, danışmanımız gibidir. Çalışmalarımızı sık sık yeni şeyler yaratmamızı sağla1,9
yacak bir şekilde yönlendirmeyi ihmal etmez.
6. Yöneticimden, ona yeni bir öneri götürdüğümde, “ biz bunu daha önce denemiştik”, ”bu
olmaz” ve “bu çok saçma” şeklinde gayret ve
1,9
cesaret kırıcı bir cevap almam.
7. Yöneticim, istihdam ettiği kişilerin çalışmalarında, yeni fikir, çözüm ve buluşlar üretmele0
rinin beklentisi içerisindedir.
8. Şirketim, çalışanlarına ihtiyaç duydukları
ölçüde (parasal, ekipman ve personel v.b.
1,0
gibi) kaynak sağlamaktadır.
9. Şirketim, çalışanların işlerini zevkle yapmaları amacıyla çalışma yapılan ortamların (
tasarım ve ışıklandırma v.b. yönlerden) çalışmayı teşvik edici biçimde düzenlenmiş
3,8
olması yönünden titizlik gösterir.
10.Yöneticim, çalışanlarını projelerinde veya
işlerinde yanlış yapma riski almaları konusun1,0
da teşvik eder.
11. Şirketimiz, çalışanlarına eğitim ve geliştirme programları sunmak amacıyla belli bir
5,7
zaman ve kaynak ayırmaz.
12. Şirketimiz, çalışanlarının işlerle ilgili olarak
öğrenmek istedikleri konularla ilgili olarak
onları teşvik eden bir tutum sergiler.
1,9

S.S.

4,28

,976

25,7 49,5 19,0

2,20

,859

5,7

44,8 45,7 2,9

2,56

,692

4,8

30,5 44,8 19,0

2,24

,849

7,6

15,2 43,8 31,4

2,05

,974

5,7

30,5 38,1 23,8

2,24

,946

4,8

13,3 51,4 30,5

1,92

,793

2,9

19,0 40,0 37,1

1,90

,872

0

4,8

57,1 34,3

1,82

,841

2,9

11,4 65,7 19,0

2,01

,714

50,5

41,9 1,9

3,60

,629

3,8

15,2 54,3 24,8

2,04

,854

0
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13. Şirketimiz, eğer işin yapılması için yeni
tekniklerin öğrenilmesi gerekiyorsa, çalışanlarını bunları anlama ve öğrenmeleri için teşvik
2,9
eder.

1,9

19,0 47,6 28,6

2,03

,904

14. Şirketimiz, her çalışanı için ona özgü bir
eğitim planı hazırlar.
0

1,9

21,0 48,6 28,6

1,96

,759

15. Yöneticim, çalışanlarının diğer yöneticilerle konuşmasını pek istemez.
1,0

18,1

48,6 26,7 5,7

2,82

,830

16. Yöneticim, sorunlar ortaya çıktığında,
onları önemseyen biçimde davranır.
41,9

37,1

16,2 4,8

0

4,16

,867

17. Yöneticim, çalışanlarını dinler, fakat sonra
onların söylediği şeyleri ya unutur, ya da
67,6
umursamaz.

21,9

10,5 0

0

4,57

,677

18. Yöneticim, şirketin karar ve politikaları ile
ilgili olarak, çalışanlarının düşüncelerini almak
ister bu açıdan konuşmaları için onları teşvik
16,2
eder.

45,7

35,2 1,9

1,0

2,26

,785

19. Yöneticim, olası değişikliklerin, gelişmelerin ya da sorunların tartışılması amacıyla
çalışanları arasında bilinçli ve açık bir iletişim
0
ortamı yaratır.

2,9

21,9 52,4 22,9

2,05

,752

20. Yöneticim, şirketin tüm bölümlerinden
gelen çeşitli düşünceleri hiçbir engelleme
1,0
yapmaksızın dinler.

1,9

21,9 59,0 16,2

2,12

,730

21. Çalışanların işlerini nasıl yapacağı konusunda onlardan gelen fikirler prensip olarak
0
dikkate alınır.

3,8

20,0 42,9 33,3

1,94

,830

22. Şirketim, yeni fikirlerini açıklamaları konusunda çalışanlarını özgür ve serbest bırakır.
1,0

1,9

23,8 43,8 29,5

2,01

,838

23. Şirketimizde, yöneten ve yönetilen arasındaki ilişki tamamen güvene dayanmakta1,9
dır.

6,7

41

2,50

,833

24. Şirketim, çalışanların kendilerini rahatça
ifade edilmelerine izin verir.
1,0

1,9

23,8 44,8 28,6

2,02

,832

25. Sanki şirketimizdeki değişimleri en son
öğrenen bizim birimdir. Çünkü yöneticimizin
11,4
birçok şeyi bizlere söylemediğini biliyoruz.

41

41,9 4,8

3,57

,795

26. Yöneticim, çalışanlarından gelen bilgi ve
olumsuz düşünleri kendine saklamaya çalışır. 0

1,9

30,5 47,6 20

2,14

,752

27. Yöneticim, çalışanlarına tam doğru olmayan veya oldukça eksik bilgiler verebilir.
1,0

25,7

49,5 22,9 1,0

3,03

,753

28. Yöneticim, şirketin diğer bölümlerinden
esinlenen veya aktarılan kendi alanıyla ilgili
sorunları saklar ve çözmesi gerekiyorsa onları
8,6
yardım almaksızın çözmeye çalışır.

14,3

28,6 41

2,75

1,072

2,64

1,057

29. Yöneticim, çalışanları arasında bilginin
paylaşımını tam olarak veya etkin biçimde

41

9,5

1

7,6
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sağlayabilmek için video ve bilgisayar gibi 3,8
bilgi sistemlerini kullanır.
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18,1

30,5 33,3 14,3

30. Eğer ortada aşırı bilgi varsa, yöneticim
onları öncelik sırasına koyarak çalışanlarının
önemli bir sorununa doğrudan katkıda bulu1,9
nur.

7,6

25,7 35,2 29,5

2,17

1,004

31. Yöneticim, işten çıkarma ya da yeniden
yapılanma gibi sıkıntılı personel durumlarını
gecikme olmaksızın çalışanlarına ileterek
1,9
onların güvenini kazanır.

4,8

22,9 46,7 23,8

2,14

,903

32. Yöneticim, şirketin amaç ve politikalarını
çalışanlarına açık bir şekilde anlatır.
1,9

7,6

34,3 43,8 12,4

2,43

,875

33. Yöneticimin, çalışanını açık bir şekilde ve
herkesin önünde eleştirdiğine çok tanık ol10,5
dum.

32,4

39,0 17,1 1,0

3,34

,918

34. Eğer iyi bir iş yaparsam, yöneticimin bunu
takdir edeceğinden emin değilim. Fakat eğer
bir hata yaparsam, yöneticimin bunu önemsemeyeceğini ve bu hatamdan dolayı beni
11,4
mutlaka eleştireceğini düşünüyorum.

37,1

40,0 10,5 1,0

3,48

,867

35. Yöneticim, ancak çok iyi bir iş yapılırsa
takdir eder ya da ödüllendirir.
21,9

44,8

29,5 3,8

3,85

,806

36. Yöneticim, çalışanların performanslarının
hakkını vermek amacıyla onları hem herkesin
önünde hem de özel olarak ödüllendirir.
0

1,9

21

42,9 34,3

1,90

,791

37. Yöneticim, amaçlara ulaşan çalışanlara
prim veya başkaca parasal ödül sağlar.
0

0

0

33,3 66,7

1,33

,474

38. Yöneticim, çalışanlarını herkesin önünde
eleştirmekten özellikle kaçınır.
1,0

9,5

29,5 42,9 17,1

2,34

,908

39. Şirketim çalışanlarının, başarılarına karşılık kendilerinden gurur duymalarını sağlaya1,0
cak bir şekilde onları teşvik eder.

15,2

40

2,61

,925

40. Yöneticim, çalışanını işini yaparken kendi
başına bırakmak bir yana, onların işlerinin
0
ayrıntısını bile yönetmeye çalışır.

2,9

34,3 39

23,8

2,16

,822

41. Yöneticim, şirket politikalarının gerektirdiği
durumlar dışında amaçlarımızla ilgili olarak
34,3
nadiren bizlerle konuşur.

45,7

14,3 5,7

0

4,09

,845

42. Yöneticimin, çalışanından istediği şeyleri
tam olarak anlayamadığımız çok olur.
25,7

43,8

25,7 4,8

0

3,90

,838

43. Yöneticim, işlerin nasıl yapılacağı ile ilgili
her şeyi bizlere anlatır.
5,7

25,7

32,4 27,6 8,6

2,92

1,053

44. Yöneticim, amaçlara nasıl ulaşılacağı
konusunda bizlerle düzenli olarak konuşur.
1,0

6,7

25,7 52,4 14,3

2,28

,826

2,65

,920

45. Yöneticim, işle ilgili bir hata yapılmışsa,

0

31,4 12,4
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doğru yöntemi çalışanına anlatır.

1,9

16,2

35,2 38,1 8,6

46. Yöneticim, çalışanının işine sahip çıkmasını bekleyerek, onları da değişim sürecinin
0
içerisine katma eğilimindedir.

14,3

41,9 33,3 10,5

2,60

,862

47. Şirketim, amaca yönelik çalışmalarda
çalışanlarıyla etkili bir işbirliği ortamı sağlar.
0

6,7

53,3 36,2 3,8

2,63

,669

48. Şirketim, amaca yönelik çalışmalarda
yalnızca seçilmiş projelerde çalışma izni verir. 20

41

33,3 5,7

3,75

,841

49. Yöneticim, çalışanlarını şirketin amaçlarına yönlendiren stratejiler de kullanır.
0

12,4

25,7 46,7 15,2

2,35

,888

50. Amaca yönelik çalışmalarda çalışanlar,
çalışmalarını kendi belirleyecekleri yöntemler0
le sürdürürler.

0

15,2 48,6 36,2

1,79

,689

0

Tablo 2 incelendiğinde, otel çalışanlarının örgütsel yaratıcılık algı düzeylerinin bir hayli düşük olduğu tespit edilmiştir.
“Şirketimizde, uygulanması konusunda zorluk çekildiği için değişik, yeni
fikir ve buluşlarla ilgilenilmez” ifadesine araştırmaya katılan otel çalışanlarının
büyük çoğunluğu (%51.4) yüksek oranda katılım göstermiştir (X=4,28). Otel
yöneticilerinin yönetişim sinerjisinden uzak oldukları, örgütsel yaratıcılık kültürünü işletmelerine adapte edemedikleri ve çalışanların örgütündinamik işleyişinde salt emir komuta zincirinde aktif rol aldıkları ve sürecin tek taraflı işleyişinin çalışan güçlendirme ve yaratıcılığı arttırma noktasında etkisizliği analiz
sonucuna göre dikkat çekicidir.
“Şirketim, çalışanların işlerini zevkle yapmaları amacıyla çalışma yapılan
ortamların (tasarım ve ışıklandırma vb. yönlerden) çalışmayı teşvik edici biçimde düzenlenmiş olması yönünden titizlik gösterir” ifadesine araştırmaya
katılan otel çalışanlarının %57.1’iolumsuz görüş bildirmişlerdir (X=1,82). Analiz
sonucuna göre, otel yöneticileri çalışma alanlarının çalışanlar nezdinde etkililiğine dikkat etmemekte ve çalışan memnuniyeti sağlanamamaktadır.
“Amaca yönelik çalışmalarda çalışanlar, çalışmalarını kendi belirleyecekleri
yöntemlerle sürdürürler” ifadesine araştırmaya katılan otel çalışanlarının büyük çoğunluğu katılım göstermemişlerdir (X=1,79). Bu noktada otel yöneticilerinin örgütsel yaratıcılık kültürü oluşturma hassasiyetine çok hakim olmadıkları ve çalışanlarının salt verilen emirler doğrultusunda faaliyet göstermelerini
beklemeleri dikkat çekicidir.
“Çalışanların işlerini nasıl yapacağı konusunda onlardan gelen fikirler prensip olarak dikkate alınır” ifadesine araştırmaya katılan otel çalışanlarının büyük
çoğunluğu katılım göstermemiştir (X=1,94). Evreni oluşturan otel işletmelerinin,
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örgütsel yaratıcılık kültürünün üstünlüğü noktasında zayıf algıları ve çalışanlarını sürece aktif bir şekilde dahil edememeleri tespit edilen dikkat çekici unsurlar olarak değerlendirilmektedir.
Hipotez testleri
Araştırmanın hipotezlerinin sonuçlarını saptamak amacıyla, tablo 3’te belirtilmiş olan örgütsel yaratıcılık kültürü algıları ile otel çalışanlarının özellikleri
(çalışma süresi, yaş, eğitim durumu) arasında bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla Kruskal Wallis testi yapılmıştır.
Tablo 3. Çalışanların Özelliklerine Göre Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Algıları Arasındaki Fark
Değişken

Örgütsel yaratıcılık kültürü ifadeleri

Değişken
Örgütsel yaratıcılık kültürü ifadeleri
Değişken
Örgütsel
ifadeleri

yaratıcılık

kültürü

Çalışma Süresi

N

Ortalama

1 yıldan daha
az

34

44,96

1-3 yıl arası

42

62,29

3-5 yıl arası

23

46,85

5 yıl ve üstü

6

57,17

Yaş

N

Ortalama

20 ve altı

35

55,83

21-30 arası

44

53,27

31-40 arası

17

46,68

41-50 arası

9

52,61

Eğitim Durumu

N

Ortalama

İlköğretim

2

32,25

Lise

43

62,93

Üniversite

59

46,60

Lisansüstü

1

45,00

K/R

K

p

7.334

.062

R

K

p

K/R

1.041

.791

K

p

8.180

.042

R

K/R
K

K/R : Kabul/Red

Tablo 3’te görüldüğü gibi“Otel çalışanlarının çalışma sürelerine göre, örgütsel
yaratıcılık kültürü algıları arasında fark vardır” ifadesini içeren H1 hipotezi,
“Otel çalışanlarının yaşına göre, örgütsel yaratıcılık kültürü algıları arasında
fark vardır” ifadesini içeren H2 hipotezi reddedilmektedir. Otel çalışanlarının
sahip oldukları yaş aralığı ve otelde çalışma sürelerinin, örgütsel yaratıcılık
kültürü algılarında herhangi bir farklılaşma yaratmadığı tespit edilmiştir.
“Otel çalışanlarının eğitim durumuna göre, örgütsel yaratıcılık kültürüalgıları
arasında fark vardır” ifadesini içeren H4 hipotezi ise kabul edilmektedir. Çalışanların eğitim durumuna göre otellerindeki örgütsel yaratıcılık kültürü algı-
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lamaları arasında oluşan farklılık dikkat çekicidir. Bu durumda belli bir eğitim
seviyesine sahip çalışanların, işletmelerindeki yaratıcılık kültürüne katkılarının
daha etkin oldukları sonucuna varılabilir.
Örgütsel yaratıcılık kültürü ifadelerine katılım durumları ile otel çalışanlarının özellikleri (cinsiyet) arasında bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Çalışanların Cinsiyete Göre Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Algıları Arasındaki Fark
Değişken
Örgütsel yaratıcılık kültürü
ifadeleri

Cinsiyet

N

Ortalama

Kadın

36

54,47

Erkek

69

52,23

U

Z

p

K/R

1189.0

-.358

.720

R

K/R: Kabul/Red

Tablo 4’te görüldüğü gibi “Otel çalışanlarının cinsiyetine göre, örgütsel yaratıcılık kültürü algıları arasında fark vardır” ifadesini içeren H4 hipotezi reddedilmektedir. Çalışanların kadın veya erkek olmasının örgütsel yaratıcılık kültürü algılamalarında herhangi bir farklılaşmaya yol açmadığı tespit edilmiştir.
SONUÇ
Hizmet sektörü içerisinde yer alan otel işletmelerinin sürdürülebilir kalkınmaları doğrultusunda çalışanları ile kurdukları ilişki stratejik açıdan önemlidir.
Değişen dünya yapısı, insana verilen değeri odak noktaya taşımıştır. Müşteri
değeri ve bu noktada çalışan değeri bütünsel manada iç içe girmiş kavramlardır. Çalışanların yönetim sürecine dahil edilmeleri ve yaratıcılıklarını gösterebilecekleri bir alanın varlığı iç müşteri olarak da adlandırılan çalışan sadakati
açısından kritik noktadadır. Salt emir komuta zinciri düzleminden sıyrılan
işletmelerin, pazarda rakiplerine oranla daha güçlü durabildikleri bilinmektedir. Bu noktada bu çalışmanın konusu olan örgütsel yaratıcılık kültürünün,
ilgili örneklem üzerinde değerlendirilmesi sonucu tespit edilen verilerin çok da
istenen boyutta şekillenmediği ortaya konulmuştur.
Araştırma sonucuna göre, otel çalışanlarının işletmelerindeki örgütsel yaratıcılık kültürünün varlığına ilişkin ifadelere katılım dereceleri çok düşüktür. Bu
çerçevede işletmeler açısından yüksek derecede farkındalık yaratması beklenen
bu çalışma, uzun süreli çalışan işletme ilişkisi açısından düzeltilmesi gereken
işletme işleyişine yönelik bazı olgulara sahiptir.
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Örgütsel yaratıcılık noktasında, örgüt kültüründen yoksun bir otel işletmesinin çalışanlarının gösterdiği reaksiyonun düşüklüğü, doğal bir neticedir. Otelin
yaratıcılık kültürüne sahip olması, otel çalışanlarının yaratıcılığına temel teşkil
etmektedir. Araştırma kapsamındaki otel işletmelerinin yaratıcı kültürü ne
kadar benimsemiş olduğu, bu çalışma sonucu olarak gün yüzündedir. Bu bağlamda otel çalışanlarının yaratıcı performanslarının harekete geçirilmesi için,
otel işletmelerinin ivedi olarak yönetim politikalarını gözden geçirmesi, gerekli
inovasyon çalışmalarını yapması ve çalışma ortamında etkili iletişime dayalı
işbirlikçi bir çalışma ortamının yaratılması önerilmektedir.
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ÖZ
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin serbest zaman aktivitelerine katılımlarına
engel teşkil edebilecek unsurların belirlenmesidir. Serbest zaman aktivitesi olarak basit ve
bilinir olması sebebiyle doğa yürüyüşü seçilmiştir. Bu amaçla Nyaupane tarafından geliştirilen “Serbest Zaman Kısıtları Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmaya Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Meslek Yüksekokulu’nda 2013-2014 öğretim döneminde öğrenim gören toplam 479
üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Gençlerin doğa yürüyüşüne katılma kısıtları
arasında en fazla etkili olanlar sırasıyla; ‘Hizmeti veren şirket hakkında bilgim yok’, ‘Yeterli
boş zamana sahip değilim’, ‘Ailem ve arkadaşlarımın katılacaklarını sanmıyorum’, ‘Seyahat
ve konaklama giderleri çok yüksek’, ‘Doğa yürüyüşü çok fazla fiziksel güç gerektiriyor’ ifadeleri olmuştur. Kısıtlar arasında en az etkili olanlar ise; ‘Doğa yürüyüşü yüksek derecede risk
taşıyor’, ‘Bu faaliyeti sevmem’, ‘Ailevi sorumluluklarım katılmamı engelliyor’ ifadeleridir.
Cinsiyet değişkeninin gençlerin doğa yürüyüşü aktivitesine katılım kısıtları üzerinde etkili
olmadığı, gençlerin ekonomik farklılıklarının katılım kısıtlarını etkilediği görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Doğa yürüyüşü, serbest zaman, katılım kısıtları, üniversite öğrencileri

GİRİŞ
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yaşam koşullarındaki kolaylıklar ve iş hayatının düzene girmesi kişilerin serbest zamanlarını arttırmış ve serbest zaman
etkinliklerini daha önemli hale getirmiştir. Serbest zamanın bilinçli değerlendirilmesi fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan önemli faydalar sağlamaktadır. Serbest zamanın olumlu bir biçimde değerlendirilmesi toplumsal uyumun güçlendirilmesinde yararlı olurken, özellikle genç nüfusu zararlı alışkanlıklardan koruyabilecektir. Serbest zaman aktivitelerinin en yaygın şekillerinden biri fiziksel
aktivitelerdir. Sağlıklı bir yaşam için düzenli yapılan fiziksel aktivitenin önemi
giderek artmaktadır. Serbest zaman fiziksel aktivitelerinin olumlu katkılarına
rağmen, bireylerin değişik sebeplerle, kendileri için oldukça önemli olan bu tür
etkinliklere katılmadıkları ya da çeşitli engeller nedeniyle katılamadıkları belirlenmiştir(Balcı ve İlhan, 2006). Serbest zaman aktivitelerine katılımı kısıtlayan
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faktörleri incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada; doğa yürüyüşü faaliyeti
hakkında gençlerin görüşleri alınmış ve bu faaliyete katılımlarını kısıtlayan
etkenler araştırılmıştır.
SERBEST ZAMANDA FİZİKSEL AKTİVİTERE KATILIM KISITLARI
Serbest zaman ve boş zaman kavramları araştırmalarda birbirlerinin yerine
kullanılabilmektedir. Serbest zaman, bireyin zorunlu uğraşlarının dışında, bireysel tercihlerine uygun olarak dinlenme, rahatlama, öğrenme, eğlenme gibi
etkinliklerle psikolojik ve fizyolojik doyumun gerçekleştirildiği özgürce kullanılabilen insan hayatının özel bir alanıdır(Horner ve Swarbrooke, 2005; Karaküçük, 2005; Broadhurst, 2001; Özşaker, 2012)
Serbest zamanın bilinçli değerlendirilmesi fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan
önemli faydalar sağlamaktadır. Serbest zaman aktiviteleri eğlenme, dinlenme
ve gelişim fonksiyonlarını içermekte, kişilerde zihinsel performans, yaratıcılık
ve kültürel gelişim sağlamaktadır(Demir, 2006). Özgürce ve hiçbir kısıtlama
olmadan seçilen; kitap okumak, resim yapmak, balık tutmak, sinemaya gitmek,
bahçede çalışmak, doğada yürüyüş yapmak gibi aktivitelerde oluşan deneyimler insan hayatının fiziksel, sosyal ve bilişsel boyutlarına olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu aktivitelerden elde edilen doyum ve memnuniyet hissi, her yaştaki bireye öz değer ve kimlik arayışı çabalarında destek olmaktadır. Özellikle
üniversite öğrencileri açısından bilimsel ve sosyal hayatta başarılı olmanın koşulu, akademik altyapının yanında sosyal, kültürel ve fiziksel donanım kazanmaktır(Haase ve diğ., 2004; Sındık ve diğ., 2009).
Sağlıklı bir yaşam için düzenli yapılan fiziksel aktivitenin önemi giderek artmaktadır. Çünkü son 50 yılda bireylerin fiziksel aktivite gerektiren etkinlikleri
daha az tercih etmeleri, enerji harcama eğilimlerinin giderek azalmasına yol
açmıştır(Mutlu ve diğ., 2011). Serbest zaman fiziksel aktiviteleri, fiziksel aktivitelerin bilimsel olarak ortaya konulan faydaları ve önemi göz önüne alındığında, titizlikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Düzenli fiziksel aktivite
yapmak, fiziksel ve psikolojik sağlıkla doğrudan ilişkilidir. Serbest zamanda
yapılan fiziksel aktiviteler spor kavramı içerisinde, yarışma ya da kazanma gibi
bir hedef taşımadan, kişisel performansı geliştirmek, sağlıklı yaşamak ve kilo
kontrolünü sağlamak gibi önemli amaçları içermektedir. Düzenli fiziksel aktivitelerin hasta olma oranını azalttığı, çalışma kapasitesine olumlu etki yaptığı,
mutluluk hissi verdiği bilinmektedir(Karvonen, 1996). Örneğin, Haase, Staptoe,
Sallis ve Wardle (2004) üniversite öğrencilerinin boş zamanlarında katıldıkları
fiziksel aktiviteleri belirlemek için yaptıkları katılım sıklığı ile katılımdan beklenen sağlıkla ilgili fayda arasında önemli bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.
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Serbest zaman fiziksel aktivitelerinin olumlu katkılarına rağmen, bireylerin
değişik sebeplerle, kendileri için oldukça önemli olan bu tür etkinliklere katılmadıkları ya da çeşitli engeller nedeniyle katılamadıkları belirlenmiştir. İnsanların doğadan uzaklaşması, şehir hayatının hızlı temposu, teknoloji bağımlılığı
serbest zaman etkinliklerine katılımdaki engellerden sadece birkaçıdır. Serbest
zaman aktivitelerini etkileyen faktörler 1950’li yıllarda incelenmeye başlanmıştır. İlk çalışmalar sadece serbest zaman aktivitelerini “engelleyen” nedenler
üzerinde durmuştur. Zamanla sadece fiziksel aktiviteyi engelleyen nedenler
değil, zorlaştıran nedenler de akademisyenlerin ilgisini çekmiş ve araştırmacılar
bu iki boyutu “kısıtlayıcılar” (constraints) adı altında kullanmaya başlamışlardır. Engeller sadece fiziksel ve dış faktörleri ifade ederken, kısıtlayıcılar fiziksel
ve dış engellerin yanında içsel ve sosyal engelleri de içermektedir(Hawkins ve
diğ., 1999). Bu nedenle günümüzde engel kelimesinden çok kısıtlayıcı kelimesi
tercih edilen bir kavram haline gelmiştir. Kısıtlayıcı, bireylerin serbest zaman
aktivitelerine katılma arzularını kıran, zaman kaybına yol açan, serbest zaman
hizmetlerinin avantajını ortadan kaldıran ve bu aktivitelerden beklenilen memnuniyet derecesini azaltan etkenler olarak tanımlanmaktadır(Hinch, 2005).
Serbest zaman aktivitelerini kısıtlayan faktörleri inceleyen çalışmalar
1980’lerde önemli ölçüde artmıştır. Bu çalışmalarda serbest zaman aktivitelerinde zaman içerisinde değişen eğilimler incelenmiş, insanlar ve toplumlar serbest zaman aktivitelerini seçme eğilimlerine göre sınıflandırılmıştır. Serbest
zaman aktivitelerine katılımı kısıtlayan faktörler yapısal, bireysel ve toplumsal
olmak üzere üç ana grupta toplanmıştır(Crawford ve diğ., 1991). En önemli ve
en çok araştırılan kısıtlayıcılar olan yapısal kısıtlayıcılar genel olarak fiziksel
kısıtlamaları, kötü hava gibi coğrafik koşulları, maddi imkânsızlıkları ve zaman
kısıtlılığını ifade etmektedir. Toplumsal kısıtlamalar ise bu tür aktivitelerin
gerçekleştirebileceği sosyal ortamın uygunluğuyla ilgilidir(Albayrak ve diğ.,
2007). Bireyler aile, arkadaş, eş veya başka insanlar tarafından olumsuz şekilde
etkileniyorsa, burada toplumsal bir kısıtlamadan söz edilmelidir. Diğer taraftan
kişisel kısıtlayıcılar ise belirli bir aktiviteye karşı ortaya çıkan stres, kaygı, yorgunluk ya da depresif duyguları içermektedir. Kişisel ve toplumsal kısıtlayıcıların serbest zaman aktivitesi seçimi sırasında, yapısal kısıtlayıcıların ise daha çok
yapılan seçimlerin katılım aşamasına gelmesine kadar geçen sürede etkili olmaktadır. En yaygın kısıtlayıcılardan bir tanesi de zamandır. ‘Zaman Yetersizliği’ kısıtlayıcısına vurgu yapan birçok çalışma vardır. Diğer önemli kısıtlayıcılar para, tesis, aile sorumlulukları, ilgi azlığı, karar verme ve bedensel kısıtlar
olarak görülmektedir(Alexandris ve Carroll, 1997; Burton ve diğ., 2003; Demirel
ve Harmandar, 2009; Ergül, 2008).
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DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Doğa yürüyüşü doğa sporlarının en hafiflerinden biridir. "Doğal engellerle dolu
bir arazi parçasını herhangi bir ulaşım aracı kullanmaksızın yürüyerek aşmak"
anlamına gelir. Yürüyüş süresi parkurun zorluk derecesine göre değişiklik gösterir. Orta dereceli bir parkur yaklaşık olarak 5–6 saat sürer. Kalabalık ve gürültülü şehir hayatından bir an olsun uzaklaşmak, doğayla baş başa bir gün geçirmek ve doğadaki güzellikleri grup arkadaşlarıyla paylaşmak isteyenlerin uğraştıkları bir spor aktivitesidir. Amaç şehirde özlenen doğal yaşama bir gün olsun
kavuşabilmektir.

Doğa yürüyüşü ekoturizm kavramı içerisinde önemli bir faaliyet olarak yer
almaktadır. Doğa yürüyüşü; doğada, bir noktadan diğer bir noktaya varmak
amaçlı yapılan, genelde hafif tempolu sportif bir yürüyüştür. Belli prensiplere
bağlı kalınarak uygulandığında doğa yürüyüşünün bazı faydaları şöyle sıralanabilir; dolaşım sistemini düzenler, kalp kası dahil, vücut kaslarını kuvvetlendirerek, daha etkin çalışmalarını sağlar, kan basıncını düzenler, şişmanlık riskini azaltır, sindirimi kolaylaştırır, beyine oksijen akımını artırarak, zihinsel keskinlik ve yaratıcı düşünce potansiyelini yükseltir, solunum kapasitesini artırır,
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kemiklerin sertleşmesini ve kuvvetlenmesini sağlar, vücudun doğal mutluluk
hormonu olan endorfin salgılanmasını sağlar. (Kiracıoğlu, 2010).
YÖNTEM
Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırma, gençlerin doğa yürüyüşü
faaliyetine katılım kısıtlarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu’nda
2013-2014 eğitim-öğretim dönemindeki 1.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrenciler 7 farklı bölümden (Muhasebe, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, İşletme,
Turizm ve Otel İşletmeciliği, Bilgisayar Programcılığı, Pazarlama, Aşçılık) seçilmiştir. 479 öğrenci üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Öğrenciler anketleri sınıf ortamında gönüllü olarak doldurmuşlardır. Araştırmada Nyaupane
tarafından geliştirilen(Nyaupane ve diğerleri, 2004) ‘Serbest Zaman Katılım
Kısıtları’ ölçeği kullanılmıştır. Serbest zaman katılım kısıtları 5’li likert tipi ölçek(1:Kesinlikle katılmıyorum, 5:Kesinlikle katılıyorum) ile ölçülmüştür. Ayrıca
katılımcıların demografik özelliklerini ölçen 3 soru(yaş, cinsiyet, bütçe) kullanılmıştır.
BULGULAR
Katılımcıların demografik özelliklerine göre frekans dağılımları belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine bakıldığında % 71,8’i
bay, % 28,2’si bayan, % 36,9’u 18 yaş ve altında, % 63,1’i 19 yaş ve üzerindedir.
Aylık bütçe(Öğrencilerin ailelerinden gelen ve kendi çalışmaları ile elde ettikleri
para miktarı) durumuna göre; % 56,5’ i 500 TL altında, % 43,5’ i ise 501TL ve
üzerindedir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişkenler

Frekans

Yüzde Oranı

Bayan

134

28,2

Bay

342

71,8

18 ve altı

173

36,9

19 ve üstü

296

63,1

500’ve altı

230

56,5

501’ve üzeri

177

43,5

Cinsiyet

Yaş

Bütçe
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Ortalama bütçeleri 473 TL (Standart Sapma 350 TL), ortalama yaş 19,3 (Standart
Sapma 1,7) olarak tespit edilmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların Doğa Yürüyüşü Katılım Kısıtları Ortalamaları
OrtalamaDeğer

Standart Sapma

Hizmeti veren şirket hakkında bilgim yok

3,39

1,259

Yeterli boş zamana sahip değilim

2,94

1,273

Ailem ve arkadaşlarımın katılacaklarını sanmıyorum

2,82

1,278

Seyahat ve konaklama giderleri çok yüksek

2,73

1,238

Doğa yürüyüşü çok fazla fiziksel güç gerektiriyor

2,70

1,281

Beraber gidebileceğim kimse yok

2,55

1,419

Doğa yürüyüşü faaliyetini icra edecek bilgim yok

2,53

1,241

Yakın çevrede bu faaliyeti yapabileceğim yer yok

2,53

1,296

Bu faaliyet bana çok masraflı olmaktadır

2,41

1,145

Bu faaliyetten ne beklediğimi bilmiyorum

2,40

1,242

Doğa yürüyüşü yüksek derecede risk taşıyor

2,21

1,085

Bu faaliyeti sevmem

2,03

1,124

Ailevi sorumluluklarım katılmamı engelliyor

2,01

1,149

(1:Kesinlikle katılmıyorum, 5:Kesinlikle katılıyorum)

Tablo 2’ de görüldüğü gibi gençlerin doğa yürüyüşüne katılma kısıtları arasında en fazla etkili olanlar sırasıyla; ‘Hizmeti veren şirket hakkında bilgim
yok’, ‘Yeterli boş zamana sahip değilim’, ‘Ailem ve arkadaşlarımın katılacaklarını sanmıyorum’, ‘Seyahat ve konaklama giderleri çok yüksek’, ‘Doğa yürüyüşü çok fazla fiziksel güç gerektiriyor’ ifadeleri olmuştur. Kısıtlar arasında en az
etkili olanlar ise; ‘Doğa yürüyüşü yüksek derecede risk taşıyor’, ‘Bu faaliyeti
sevmem’, ‘Ailevi sorumluluklarım katılmamı engelliyor’ ifadeleridir.
Elde edilen bu verilere göre; gençlerin doğa yürüyüşü faaliyetini nasıl yapacakları konusunda bilgi eksiklikleri olduğu görülmektedir. Zaman önemli bir
etkendir. Arkadaş çevresi ve aile, gençlerin kararlarını etkilemektedir. Ekonomik durum da katılım kararında önemli bir paya sahiptir. Gençlerin doğa yürüyüşü faaliyetine olan sevgisine bakıldığında; ‘Bu faaliyeti sevmem’ ifadesine
gençlerin % 71,8’i katılmamaktadır. Bu ifadeye katılan yani doğa yürüyüşü
faaliyetini sevmeyenlerin oranı %10 dur. Bu oran kısıtlar ortadan kaldırıldığında gençlerin doğa yürüyüşü faaliyetine katılabileceklerini göstermektedir.
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Tablo 3. Bütçeye Göre Katılım Kısıtlarındaki Farklar
Anlamlılık

Düşük
Bütçe

Yüksek Bütçe

Seyahat ve konaklama giderleri çok yüksek

2.98

2.49

.000

Beraber gidebileceğim kimse yok

2.75

2.36

.007

Yakın çevrede bu faaliyeti yapabileceğim yer yok

2.70

2.30

.002

Bu faaliyet bana çok masraflı olmaktadır

2.55

2.26

.013

Öğrencilerin bütçe tutarına göre algıladıkları kısıtların değişip değişmediğini
tespit etmek maksadıyla bağımsız örneklemler t testinden faydalanılmış ve
aralarında istatistiki açıdan anlamlı farklılık bulunan değişkenler Tablo 3’te
gösterilmiştir.Bütçe seviyesi yüksek olan öğrencilerde bu 4 ifadede kısıtlar daha
az etkili olmaktadır. Düşük bütçeli öğrencilerde ise bu kısıtların etkisi artmaktadır.
Daha önce doğa yürüyüşü faaliyetine katılan gençlerin oranı % 34,5, katılmamış olanların oranı ise % 65,5 tir. Tüm ifadelere göre daha önce doğa yürüyüşü
faaliyetine katılan ve katılmayanlar için bağımsız örneklemler t testi yapıldığında, faaliyete katılanların kısıtlarının daha düşük olduğu görülmüştür. Bu
bakımdan gençlerin serbest zaman aktivitelerine katılım kararında en az bir
defa da olsa deneyim kazanmaları önemlidir.
Cinsiyetin doğa yürüyüşü katılım kısıtlarında fark yaratıp yaratmadığını tespit etmek maksadıyla bağımsız örneklemler t testi yapılmıştır. Yapılan analiz
sonucu cinsiyete göre bir farklılığa rastlanmamıştır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Üniversite gençlerinin serbest zaman fiziksel aktivitelerinden doğa yürüyüşü
faaliyetine katılım kısıtlarını görmek amacıyla yaptığımız bu araştırmada; cinsiyet farklılığının kısıtlar açısından önemli olmadığı görülmüştür. Bütçe değişkeni yani gençlerin ekonomik durumu onların serbest zamanlarındaki aktivite
seçimlerini etkilemektedir. Gratton (2000) yaptığı araştırma sonucunda bireyin
serbest zaman etkinliklerine katılımındaki en önemli faktörün “para” olduğunu
belirtmiştir. Doğa yürüyüşü aktivitesinin basit ve bilinir olmasına rağmen gençlerin bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Serbest zaman
aktiviteleri konusunda teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirme yapılmalıdır.
Zaman kavramı kısıtlar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Gençlere zaman
planlama konusunda eğitimler verilebilir. Gençlerin ifadelerine göre öz güven
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eksikliği tespit edilmiştir. Bu tür aktivitelerde kazanılan deneyimler sayesinde
bu kısıt aşılabilir. Doğa yürüyüşü faaliyetini sevmeyenlerin oranı sadece %
10’dur. Gençler motive edildiğinde bu tür aktivitelere katılmaya hazır durumdadır.
Araştırmanın diğer önemli sonucu ise daha önce doğa yürüyüşü faaliyetine
katılanların kısıtlarının daha düşük çıkmış olmasıdır. Bu sebeple gençlerin bu
tür etkinliklere en az bir kez katılımı sağlanmalı, faaliyet hakkında bilgilendirme yapılmalı ve gençler bu faaliyetlere katılıma motive edilmelidir. Bu tür çalışmalar farklı serbest zaman etkinlikleri üzerine yapılabilir. Özellikle serbest
zaman fiziksel aktivitelerine katılım gençler için çok önemlidir. Kısıtların şiddeti azaldığı zaman katılım artacaktır. Bu katılım toplumun her kesimine yaygınlaştırılmalı ve alışkanlık haline gelmelidir. Bu sayede toplumsal refaha katkı
sağlanacaktır.
Bu sonuçlar doğrultusunda gençlerin serbest zaman etkinliklerine katılımlarının sağlanabilmesi için üniversite tesislerinin geliştirilip çoğaltılması, sosyal ve
sportif organizasyonların her dönemde düzenlenerek gençlerin ilgisini çekecek
şekilde cazip hale getirilmesi, serbest zaman değerlendirme konusunda eğitici
bilgilerin sunulması, spor yapma ve fiziksel aktivitede bulunma bilincinin uygulamalı olarak verilmesinin büyük önem taşıdığı görülmektedir.
Bu çalışma sadece serbest zaman aktiviteleri katılım kısıtları ile sınırlı kalmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda gençlerin serbest zaman fiziksel aktivitelerine
katılım motivasyonları, katılım sonrası memnuniyet ölçümü gibi çalışmalar
planlanmaktadır. Bu tür akademik çalışmaların toplumun farklı kesimlerine
yapılması da önemlidir. Hatta ülkemize gelen turistler üzerinde uygulanacak
bu tür çalışmalar turizm çeşitliliğine katkı sağlayacaktır.
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ÖZ
Turizm; ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasında ve tanıtılmasında önemli bir etkiye sahiptir. Günümüzde güneş, deniz ve kumdan giderek uzaklaşan turizm; insanların alternatif olarak tercih ettikleri spor, sağlık, kültür, doğa,
kongre ve dini ibadet vb. gibi alternatif faaliyetlere doğru kaymaktadır. Öte yandan bir kentin tanıtımı ve turizminin geliştirilmesi noktasında önemli potansiyel bir güç olan üniversite
öğrencileri yeteri kadar değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla çalışmamızda bir ilin tanıtımına ve turizme katkısında üniversite öğrencilerin rolü ele alınmıştır ve Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi örneği incelenmiştir.
Anahtar sözcükler: Turizm pazarlaması, kent turizmi, üniversite öğrencileri

GİRİŞ
Hizmet sektörünün alt dalları arasında yer alan ve ekonomiye katkı sağlayan
turizm, gün geçtikçe önemi artan ve rekabetin bölgesel ve uluslararası boyutta
yoğun olarak yaşandığı bir sektördür. Dünyada en hızlı gelişen sektörlerden
biri olan turizm; insanların dinlenme, eğlenme, merak, spor, sağlık, kültür, ak-
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raba ziyaretleri, dini ibadet, kongre ve seminere katılma gibi kişisel nedenlerle,
aile ya da grup olarak yaptıkları faaliyetlerdir (Özgüç 2003).
Türkiye, bulunduğu coğrafi konumdan dolayı ve sahip olduğu kültürel, doğal
ve tarihi zenginlikleri açısından turizm alanında dünyada önemli bir yere sahiptir. Bunun yanısıra, şehirlerinde kendilerine özgü kültürel, tarihi, kırsal,
dağlık vb. turistik potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyellerin ortaya çıkarılması
ve ulusal alanda yerel turizm faaliyetlerine kazandırılması önemlidir. Günümüzde turizm; deniz-güneş kum üçgeni klasiğinden ayrılarak farklı bir şekilde
gelişim göstermektedir. İnsanlar eğitim düzeylerinin artması, yaşam standartlarının yükselmesi, kişilik yapılarının ve özel ilgi alanlarının da etkisiyle farklı
turizm faaliyeti arayışına girmiştir. Böylece şehir turizmi gibi farklı turizm çeşitleri gündeme gelmiştir (Koçak vd. 2008).
Günümüze kadar ulusal kalkınma aracı olarak kullanılan turizm sektörü artık
yöresel, bölgesel ve şehirsel kalkınmanın da itici gücü halindedir (Tosun vd.
2004). Böylelikle bir ülke veya bölgenin bütün olarak değil, her bir şehrin sahip
olduğu turizm özelliklerinin ortaya çıkarılmasıyla hedef kitleye ulaşılmaktadır
(Giritlioğlu vd. 2010). Son zamanlarda yaşanan turizm hareketliliği yöresel etmenler üzerinde yoğunlaşmaya başlamış ve bu alandaki pazarlama faaliyetleri
artış göstermeye başlamıştır. Böylelikle bölge ve şehirlerin pazarlanması önemli
hale gelmiştir (Tosun vd. 2008). Bunun sonucu, turizm sektöründe şehrin imajı
ziyaretçiler açısından önemli olmaya başlamıştır. Artık kişilerin yaşadıkları
yerden ayrılarak hiç bilmedikleri ya da merak ettikleri bir şehre seyahat düzenlemeleri de şehrin zayıf veya olumlu olmayan bir imaja sahip olması sonucunda
gerçekleşmeyecektir (Limburg 1998). Bu amaçla, tanıtım işlemlerinin yapılması, şehir yöneticileri tarafından yerine getirilmesi gerekli olan bir uygulamadır.
Bu konuda valiliklerin, belediyelerin ve özellikle üniversitelerin rolü oldukça
büyüktür.
Belirtilen ifadeler neticesinde bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin
bir şehrin turizm etkinliklerinin pazarlanmasında üstlendikleri rolü ortaya
koymaktır.
TURİZM PAZARLAMASI
Tarihte insanlar sürekli bir yerden diğer bir yere seyahat etmişlerdir. Bunlar
genellikle sosyolojik ve ekolojik nedenlerden gerçekleşmiştir. Ancak günümüz
de sanayi devriminden itibaren refah düzeyinin artması ile bu seyahatler turizm özelliği taşımaya başlamıştır. Her yıl milyonlarca insan turizm içine giren
seyahatleri yapmaktadır. Yapılan seyahatlerde insanların meraklarının ve kül-
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türel ihtiyaçlarının giderilmesiyle arta kalan zaman değerlendirilmektedir. Bu
amaçlama yapılan bütün eylemler turizmi oluşturmaktadır. Bununla birlikte
Turizm: insanların boş zamanlarını iyi değerlendirmek amacıyla bulduğu yerden başka yerlere seyahat ederek ve bu sırada konaklamadan doğan ihtiyaçları
ile ilişkileri kapsayan sosyal, ekonomik ve kültürel hizmetler bütünüdür (Urger
1992). Bir başka ifadeyle de turizm; insanların sürekli yaşadığı yerleri, çeşitli
amaçlarla terk ederek, seyahatte bulundukları yerlerde turizm işletmelerinin
ürettikleri mal ve hizmetleri alarak geçici konaklamalardan doğan ilişkiler bütünüdür (Toskay 1989). Turizm hizmetlerin iyi bir şekilde tüketicilere ulaştırılması pazarlama ayağı ile yapılır. Pazarlama: kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun bir şekilde değişimi gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve
düşüncelerin üretilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir (Yükselen 2006). Pazarlama; mal ve hizmetlerin
üreticiden tüketiciye akışını sağlayan işletme faaliyetlerinin sistemli bir şekilde
yerine getirilmesidir (American Marketing Association 1960). Turizm ve pazarlamanın bütünleşmesiyle oluşacak hizmetler bütünü turizm pazarlamasını
oluşturmaktadır. Turizm pazarlaması, ulusal turizm işletmelerinin, ulusal ve
uluslararası düzeylerde turistlerin ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik sistematik ve uyumlu çabaların bütünüdür (Hacıoğlu 1997). Turizm pazarlaması, turisttik mal ve hizmetlerin doğrudan veya dolaylı olarak üreticiden tüketiciye
olan akışı ve yeni turisttik tüketim ihtiyaçlarının ve taleplerinin oluşturulması
ve karşılanması ile ilgili faaliyetlerin tümüdür (Barutçugil 1989). Turizm pazarlamasında turizm arzının, turizm talebine uygunluğunu sağlamak amacıyla
tüketici tatmininin esas alınmalıdır (Akat 1990). Turizm pazarlamasında çevre
ve alt yapının zenginliği ile tüketici hizmete sahip olmak için üretim yerine
gider. Üretim ve tüketimin aynı zamanda meydana geldiği yerde hizmeti önce
satın alır sonra da tüketir (Pehlivan 2009). Yerinde tüketilen hizmetin ihtiyaçları
karşılayacak düzeyde olmasıyla fayda sağlanır.
TURİZM PAZARLAMASINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ROLÜ
Bir ülkede bölgesel ve yerel düzeyde ekonomik etkileri bulunan birden fazla
işkolu vardır. Bu işkollarında biri de turizmdir bu ticari faaliyetleri sonucunda
içerisinde bulundukları bölge ekonomisini önemli ölçüde etkileyebilmektedir.
Bu iş kollarını etkileyen en önemli etkenlerden biri de üniversitelerdir. 1960’lı
yıllardan bu yana birçok Avrupa ülkesinde yükseköğretim kurumları bölgesel
kalkınma aracı olarak görülmüş ve gelişmemiş bölgelerinde yaygınlaştırılmış
ve bu kurumların bulundukları bölgeleri çok yönlü etkileyecekleri sezilmiştir
(Özyaba 1999). Günümüzde bölgelerde kurulan üniversiteler bölgenin turizmi
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için cazip merkezlerdir. Gerek yurtiçinden gelen gerekse de yurtdışında gelen
öğrenciler bölgenin turizm faaliyetlerinde önemli bir katkı sağlayıcısıdır. Yıl
içindeki Farabi ve Erasmus öğrenci değişim programlarıyla da bu turizme destek sağlanmaktadır.
İyi bir üniversitenin, bölgenin tamamıyla kalkınmasında büyük etki yaratmasıyla beraber bulunduğu şehirde turizmin gelişmesine direk olarak etki etmektedir. Üniversiteler bulundukları bölgelerin turizmine hem tüketen hem de
çalışan sağlamaktadır. Üniversite öğrencileri bölge ekonomisinin önemli bir
kısmını oluştururken aynı zamanda kalifiyeli çalışan üreten bir merkezdir. Turizm Lisans- MYO ile bölge turizminin büyümesini ve meslek eğitimleriyle
kalitenin artması sağlanmaktadır.
Üniversite öğrencilerinin öğrenim süresince yasadıkları bölgelerde turistik
faaliyette bulunan diğer insanlardan bir farkları yoktur. Üniversite öğrenimi,
turizm faaliyeti içerisinde değerlendirilmemesine rağmen öğrencilerin yararlandıkları hizmetler, turiste verilen hizmetlerden ve üniversite öğrencileri de
turistlerden çok farklı değildir. Bundan dolayı yerel halka önemli görevler
düşmektedir. Her şeyden önce üniversite öğrencileri turist gibi görülmeli ve
turistik faaliyetin oldukça kısıtlı olduğu bölgelerde ve zamanlarda yüksek harcama potansiyelleri ile bölge ekonomileri için vazgeçilmez oldukları göz ardı
edilmemelidir. Özellikle turistik bölgelerde eğitim-öğretimlerine devam eden
üniversite öğrencileri, turistik faaliyetin bir yıla yayılmasını sağlayan kalıcı
turistler gibi düşünülmelidir. Dolayısıyla turistlere gösterilen hoşgörünün üniversite öğrencilerine de gösterilmesi büyük önem taşımaktadır (Kaşlı 2008).
ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE ÖNEMİ
Bu araştırmanın temel amacı, Kütahya ilinin turizm yönünden pazarlanmasında üniversite öğrencilerinin üstlendikleri rolü ortaya koymak, değerlendirmede
bulunmak ve bir model oluşturabilmektir. Bu amaçla bir kentin tanıtılmasında
üniversite öğrencilerinin mevcut durumları göz önüne alınarak çalışma gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın kapsamını, Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim gören fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri ve aileleri oluşturmaktadır.
Bunun nedeni, kentin tanıtılmasında öğrencilerin kullanılması ve öğrenci aileleri ile iletişimin kolay bir şekilde sağlanabilmesidir.
Araştırmanın önemi, Kütahya ilinin tanıtımına katkı sağlamak, böylece ilin
bilinirliğini artırmak, turizm potansiyeli bakımından kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olmaktır.
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Kütahya İlinin Mevcut Turizm Yapısı ve Tanıtımı İçin Öneriler
Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde, Yukarı Sakarya ve Güney Marmara
bölümlerinin kavşağında yer alan Kütahya, kuzeyden ve kuzeybatıdan Bursa,
kuzeydoğudan Bilecik, doğudan Eskişehir, güneydoğudan Afyonkarahisar,
güneyden Uşak, güneybatıdan Manisa, batıdan ise Balıkesir illeri ile çevrilidir.
Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık,
Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı olmak üzere on iki ilçesi vardır.
Kentin topraklarında Geç Miyosen dönemden itibaren Neolitik, Kalkolitik,
Eski Tunç, Hitit, Frig, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyan, Osmanlı
devletlerine ait zengin bir kültür mirası vardır. Selçuklu dönemi eserleri arasında, Kütahya merkezinde Hıdırlık Mescidi, Yoncalı Hamamı ve Camii, Balıklı
Camii ve tekkesi olarak bilinen Medresesi sayılabilir. Germiyanoğulları eserleri
arasında II.Yakup Bey İmaret Külliyesi, Umur bin Savcı Medresesi ile İshak
Fakih Camii ve Medresesi yer almaktadır.
Kütahya ilinin tarihi ve kültürel değerlerinin sergilendiği Arkeoloji Müzesi,
Çini Müzesi, Lajos Kossuth Müzesi, Anadolu Kültür Sanat ve Arkeoloji Müzesi,
Jeoloji Müzesi, Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi önemli yerler arasındadır.
Ayrıca Aizanoi Antik Kenti, Frigya Vadileri, Seyit Ömer Höyük Arkeolojik
Kazıları, Kütahya Kalesi, Ulu Camii, Mevlevihane-Dönenler Camii, Çinili Camii, Smav Ağa Camii, Yeşil Camii, Hıdırlık Mescidi, Muvakkithane, Menzilhane, Haymeana Türbesi, Evliya Çelebi Anıtı yer almaktadır.
Kütahya kaplıca ve termalleriyle de ün yapmış bir şehirdir. Bu yerler arasında
Ilıca Harlek ve Yoncalı Kaplıcaları, Emet Yeşil ve Kaynarca Termali, Gediz Muratdağı Termali ve Ilıcasu Termali, Simav Eynal, Çitgöl ve Naşa Termalleri,
Tavşanlı Göbel Termali bulunmaktadır. Bunların yanısıra Kütahya, dağ ve doğa
yürüyüşü, ava ve yaban hayatı, kamp ve karavan turizmi, mağara turizmi, kuş
gözlemciliği gibi birçok turistik alternatifler arasında sayılabilir.
Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda Kütahya ilinin tanıtılmasında üniversite öğrencilerinin önemli bir yeri vardır. Öğrencilerden bu konuda istifade
etmek için;


Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrencilere ve
ailelerine Kütahya’daki yurtları tanıtan katalog ve çeşitli materyaller posta yoluyla ulaştırılarak il hakkında bir ön bilgi sunulabilir.
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Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırmaya geldiklerinde kendilerine ve ailelerine Kütahya’yı tanıtacak broşür, kitapçık ve
cd’ler verilmelidir.



Öğrenci ailelerine 15 günde bir yayınlanacak Kütahya haberlerinin yer aldığı, tarihi ve turistik yerlerin anlatıldığı, kültürel ve
yöresel lezzet tariflerinden oluşan tanıtım gazetesi gönderilmelidir.



Kütahya Turizm İl Müdürlüğü ve valilik bünyesinde organize
edilecek ve her 15 günde bir gruplar halinde öğrenci ve velilerine gezi ve turlar düzenlenmelidir.



Üniversite bünyesinde kurulacak olan teknopark içerisinde bir
tur işletmesi kurulmasıyla da tanıtım noktasında eksikler giderilebilecektir.



Üniversiteye yapılacak ve bölgenin en büyük kongre merkezi
özelliğini taşıyacak olan merkezde ilgili üniversite birimleriyle
ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenecek sergi, fuar, toplantı, kongre ve her türlü bilimsel etkinlikler organize edilerek ilin
tanıtımı yapılabilecektir.



Kütahya’nın Konya’dan sonra ikinci büyük Mevlevihane merkezi olması nedeniyle ilahiyat fakültesiyle ortak yürütülecek çalışmalarla ulusal alanda etkinliklerle dini açıdan sahip olduğu
değerler ortaya çıkartılabilecektir.



Üniversite mezuniyet töreninin Aizona antik kentinde düzenlenmesi ve konserler organize edilmesiyle öğrencilere ve ailelerine tanıtımı sağlanabilir.

SONUÇ
Geçmişten günümüze sürekli değişim ve gelişim içinde olan turizm faaliyetleri
bir ülkenin, bir şehrin veya bir bölgenin tanıtılmasında ve gelişmesinde önemli
bir role sahiptir. Özellikle son zamanlarda ülkenin tamamını değil, ülkenin her
bir bölgesinin sahip olduğu destinasyonlar yoğun olarak tanıtılmaya ve turizm
açısından değerlendirilmeye başlanmıştır. Bunun için ülkeler sahip oldukları
şehirleri turistik açıdan pazarlamaya yönelmişlerdir. Bunun nedeni ise kuşkusuz bir şehrin ekonomik, politik, kültürel ve sosyal açıdan gelişmesine katkı
sağlamak ve insanları alternatif turizm olarak değerlendirilen doğa, sağlık,
spor, tarih ve kültür gibi aktivitelere yönlendirmektir.
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Türkiye’de sahip olduğu şehirleri doğal güzellik ve tarihi geçmişiyle birlikte
turizme sunmaktadır. Özelliklere kültürel ve tarihi mirasa sahip öğeleri ayrıca
diğer çekim unsurlarıyla şehirleri ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda şehirlerin turizm potansiyellerinin ortaya konulması gerekmektedir. Bunun için her
şehrin sahip olduğu turistik unsurları ön plana çıkarmalı ve bu unsurları hedef
kitlesi olan ziyaretçilere ve turistlere ulaştıracak gerekli çalışmaları yerine getirmelidir. Bir şehrin pazarlamasına önemli olan unsurlar ise şehrin sahip olduğu kültürel ve tarihi miras, doğal güzellikler, sportif faaliyetler, kolay ulaşılabilirlik, yöresel lezzetler, festivaller ve sosyal etkinliklerdir. Bu bağlamda, bir
şehir olarak Osmanlı Döneminden çok öncelere dayanan tarihi geçmişiyle öne
çıkan Kütahya’da turizm alanındaki imajının güçlendirilmesi için tanıtım ve
pazarlama faaliyetlerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tanıtım çalışmalarında, Kütahya turizmi için uygun pazarlama karmasının oluşturulması ve bu
karmanın ilgili hedef kitleye ulaştırılması noktasında üniversite öğrencilerinin
rolü oldukça önemlidir. Bu konuda Kütahya turizmini geliştirmek için tanıtım
ve reklam faaliyetlerinde öğrencilerin belirtilen öneriler çerçevesinde kullanılması kentin imajını olumlu yönde etkileyecektir.
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ÖZ
Termal otelcilik sektörünün şu anda ve gelecekte karşılaşabileceği pazarlama bağlamındaki
fırsatları, zorlukları ve termal turizminin gelecekteki durumu hakkında bilgi sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, nitel veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma,
aynı zaman diliminde hem Karahayıt (Termal Bölgesi) ve hem de Termal (Yalova Termal
Bölgesi) ’de gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yapılan
araştırmada toplamda on bir otel yöneticisi ile görüşülmüştür. Görüşme kapsamında çeşitli
kademelerdeki otel yöneticilerine otel ve şahsi bilgiler dışında beş adet soru yöneltilmiştir.
Elde edilen bulgular kapsamında gelecekteki araştırmacılara ve yerel idarecilere çeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Pazarlama, turizm, termal otelleri, nitel

GİRİŞ
Devletlerin üstünlük stratejileri arasında yıllarca çok önemli yer tutan sıcak
savaş stratejileri yerini, teknolojik ve bilgisel anlamda en önde olma gayretine
bırakması, devleti baki kılmak için toplumu ön planda tutan “devlet için toplum” düşüncesinden “toplum için devlet” düşüncesinin doğmasına olanak
vermiş ve toplum içerisinde giderek özgürleşen bireylerin oluşmasına imkân
tanımıştır.
Bireyi dünyanın merkezine alan özgürlükçü akımlar, teknolojik gelişmeler,
refah seviyesinin artmasına neden olan unsurlar, kültürel, iktisadi, çevresel
değişimler ve tüm bu süreçlerin nedenleri-sonuçları bütünsel olarak bireyin
nisbi oranda narsistleşmesine, bireyin istek-beklentilerinin kişiselleşmesine ve
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bu yolla bireyin kendini özel hissetme duygusunun tatmin edilmesine olanak
sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir.
Ortaya çıkan bu senaryo, işletmeleri tüketici merkezli ürün ve hizmetler sunmaya iterken, küreselleşmenin sonucuyla pazarlar ve işletmeler daha da yakınlaştığı için, rekabet de dozunu arttırmıştır. En basit şekliyle “Aynı amacı güden
kimseler arasındaki çekişme” (TDK, 2011) olarak tanımlanan rekabet, dünya genelinde çoğu alanda görülmekte olduğu gibi, turizmin ana bileşenlerinden olan
konaklama sektöründe görülmektedir. Rekabetin şiddetinin arttığı dünya genelinde, örgütler, işletmeler, uluslar, bölgeler sahip olduğu fiziksel, sosyal, kültürel tüm organlarıyla bir adım önde olmaya çabaladığı gibi, konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de rekabette üstün konuma gelme çabasındadır. Bu noktada, başvurulan en önemli unsurlardan biri olarak pazarlama görülmektedir.
TERMAL OTEL SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA
İnsanlar ihtiyaç duyduğu, istediği ürünleri; kendisi üreterek, birinden zorla
alarak, birisine yalvararak (dilenerek) ve mübadele ederek yani, bu dört farklı
yollardan elde edebilirler (Kotler, 1997). İktisadi hayat, insanın ihtiyaç duyduğu
ve/veya istediği ürün/hizmetleri çeşitli seviyelerde, mübadele ilişkileri yoluyla
karşılamasına imkan tanımıştır. Mübadele, arzu edilen bir şeyin başkasından
sunulan bir teklif karşılığında elde edilme hareketidir (Kotler vd. 1999).
İnsan ihtiyaç ve beklentilerinin sonucu olarak ortaya çıkan mübadele süreçleri, dünyanın devingen yapısıyla paralel belki de daha hızlı değişen ve artan
insan ihtiyaçları ve beklentileri sebebiyle, çok daha fazla yaşanmaya başlamış
ve artarak süregitmektedir. Mübadele sürecinden daha fazla yarar sağlama
isteği, pazarlama olgusunun doğmasını sağlayıcı unsurlardan biri olarak sayılabilir.
Pazarlama, dinamik bir çevrede malların, hizmetlerin ve fikirlerin yaratım,
dağıtım, tutundurma ve fiyatlaması vasıtasıyla tatmin edici mübadele ilişkilerini hızlandıran ve kolaylaştıran bireysel ve örgütsel aktivitelerdir (Dibb vd.
2001). Pazarlama, tüketicilerin ihtiyaçlarının ve isteklerinin mübadele süreci
yoluyla belirlenmesi ve tatmin edilmesine yönelik tüm aktiviteler olarak tanımlanabilir (Assael, 1993). Pazarlama, konaklama ve seyahat endüstrisinde, müşterilerin ihtiyaçları, isteklerinin memnun edilmesi ve onların sahip olduğu örgütlerinin amaçlarının tatmin edilmesi doğrultusunda dizayn edilmiş aktivitelerin, planların, kontrollerin, araştırmaların yönetimi yoluyla birbirini takip
eden sürekli bir süreçtir (Morrison, 1989).

Araştırma Bildirileri

149

Pazarlama ağları, şirketler ve onların tüm destekleyici paydaşlarından: tüketiciler, işçiler, tedarikçiler, dağıtıcılar, perakendeciler, reklam ajansları, akademisyenler ve diğer karşılıklı yarar sağlayıcı iş ilişkilerinin bulunduğu kişilerden
oluşmaktadır (Kotler, 1997). Pazarlama ağlarını, etkin ve verimli şekilde kullanarak kişiler/kurumlar mübadele sürecinin faydasını kendileri adına arttırma
gayreti içerisindedirler.
Gerek iktisadi gerekse sosyal mübadelenin yoğun şekilde yaşandığı turizm
sektöründe mübadele süreçlerinden kazanılan fayda seviyesi, işletmelerin ömrünü ve destinasyona turist akışını belirleyen unsurlardandır. Turizm işletmeleri, iktisadi ve sosyal mübadele açısından sundukları tekliflerin turistler için
faydalarını, modern pazarlama stratejileriyle anlatma gayretindedirler.
Tosun ve arkadaşları (2008) uluslararası sistemin yapısı ve aracıların baskın
yapısının, özellikle gelişmekte olan ülkelerde destinasyonları ve şirketlerin
çoğunu modern pazarlama ve sürdürülebilir kalkınma prensipleriyle bağdaşmayan pazarlama stratejileri uygulamaya ittiğini ileri sürmektedir.
Türkiye’ nin yıllara göre turizm gelirleri incelendiğinde, genel bir büyüme
eğilimi olduğu görülmektedir. Türkiye’ deki turizm belgeli konaklama tesis
sayılarına bakıldığında, Tablo 1’ de olduğu gibi, turizm sektörünün büyüme
eğiliminin olduğunu destekler niteliktedir. Türkiye’ de konaklama tesislerinin
sayısının artış göstermesinin yanında, dünya üzerinde çeşitli ülkelerde de benzer artışlar görülmektedir. Gu ve arkadaşları (2012) Çin’ de otelcilik sektörü
üzerindeki araştırmasında, Çin’ de son otuz yılda nitelik ve nicelik yönünden
yaşanan ciddi gelişmeleri ortaya koymuştur. Turizm sektöründe; markalaşmanın artması, uluslararasılaşma, yeni trendler, iktisadi gelişmeler, tüketim noktasında bireyselleşme isteği, ulaşımın ve bilginin hızlanması vb. nedenler tüketicilerin tercihlerini etkilemektedir.
Türkiye’ nin turizm belgeli konaklama tesisleri içerisinde, turizm belgeli termal konaklama tesislerinin (Tablo 2’ de görüldüğü gibi) oranının düşüklüğü
göze çarpmaktadır. Çeşitli çalışmalarla (Oğuz vd. 2010; Toy vd. 2010; Aksu ve
Aktuğ, 2011; Aydın vd. 2011:) ortaya koyulan Türkiye’ nin termal kaynaklarının, turizm belgeli termal konaklama tesislerinde karşılaştırılarak yorumlandığında; termal kaynakların turistik amaçla kullanımının çok yetersiz olduğu, var
olan tesislerin talebi karşılamada yeterli olduğu veya varolan tesislerin bile
kapasitelerini dolduramamaları nedeniyle yeni termal tesislerin oluşmaması
nedeniyle termal konaklama tesislerinin oranın böyle düşük kaldığı söylenebilir.
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Tablo 1. Türkiye’ deki Turizm Belgeli Konaklama Tesis Sayıları
Turizm Yatırımı Belgeli

Turizm İşletmesi Belgeli

YILLAR

Tesis Sayısı

Oda Sayısı

Yatak sayısı

Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak sayısı

2000

1 300

113 452

243 794

1 824

156 367

325 168

2001

1 237

106 683

229 047

1 998

177 371

368 819

2002

1 138

102 972

222 876

2 124

190 327

396 148

2003

1 130

111 894

242 603

2 240

202 339

420 697

2004

1 151

118 883

259 424

2 357

217 664

454 290

2005

1 039

128 005

278 255

2 412

231 123

483 330

2006

869

123 326

274 687

2 475

241 702

508 632

2007

776

112 541

254 191

2 514

251 987

532 262

2008

772

113 487

258 287

2 566

268 633

567 470

2009

754

103 119

231 456

2 625

289 383

608 765

2010

877

114 771

252 984

2 647

299 621

629 465

2011

922

122 364

267 900

2 783

319 319

668 829

2012

960

126 592

273 877

2 870

336 447

706 019

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013.

Bu çalışmayla, termal otelcilik sektörünün yaşadığı ve yaşayabileceği pazarlama fırsatları ve zorluklarını ortaya koymanın yanında, yukarıdaki çıkarımların da bazılarının dolaylı olarak desteklenmesi sağlanacaktır.

Tablo 2. Türlerine ve Sınıflarına Göre Türkiye’ deki (2012 yılı) Termal Konaklama Tesisleri Bilgileri

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013.
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KARAHAYIT VE TERMAL BÖLGELERİ
Karahayıt, Denizli merkez ilçesine bağlı bir beldedir. Yerleşimin, belediye sınırlarının tamamı, bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin kirlenmesine ve bozulmasına karşı güvence altına almak amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu’ nun 9. Maddesine istinaden, 21.11.1990 tarih ve 20702 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
“Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen 44 km² lik alan
içerisinde yer almaktadır. Karahayıt yerleşiminin nüfusu yaklaşık 3200’ dür.
Karahayıt beldesinde ekonomik yapının temelini termal turizm potansiyeline
bağlı olarak gelişen ticari aktiviteler oluşturmaktadır. Burada yılın her mevsiminde, kaynağında 58ºC kırmızı renkli termal su çıkmaktadır (Karahayıt Belediyesi, 2013).
Termal, Yalova’ya 12 km. mesafede bulunur. 2200 metre derinlikten geldiği
saptanan termal suyu, içinde taşıdığı maddeler nedeni ile 1911 yılında Roma’da
yapılan Dünya Termal Suları Değerlendirilmesi’ nde dünya birinciliği ödülünü
kazanmıştır. Termal; 6 Haziran 1995 tarihinde 550 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile ilçe statüsü kazanmıştır (Yalova Valiliği, 2013).
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Termal otelcilik sektörünün yakın gelecekte (gelecek on yılda) oluşacak pazarlama olgularına yönelik otel yöneticilerinin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, Karahayıt bölgesindeki ve Yalova termal bölgesindeki oteller
evren olarak belirlenmiştir. Bu bölgelerdeki üç, dört ve beş yıldızlı otellerle,
hizmet kalitesi yüksek olan butik otellerin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Karahayıt ve Termal bölgesindeki, termal özellikteki farklı yıldızlara (üç, dört
ve beş yıldızlı) sahip toplam on dört otelle, görüşme soruları, bilgilendirme
mesajı ile birlikte mail atılmış, telefonla bilgilendirilme yapılmış ve otel genel
müdürleri, pazarlama müdürleri veya yetkili kişilerden randevu istenmiş fakat
bilinmeyen nedenlerden ötürü dönüt sağlanamamıştır. İlgili işletmeler, tekrar
aranarak durum aktarılmış ve konuyla ilgili yetkili kişilerle görüşülmesine binaen yetkili kişilere, bilgilendirici metin, randevu isteği ve görüşme sorularından oluşan fakslar dikkatlerine ulaştırılmış ve randevu cevapları olumlu gelen
Karahayıt bölgesinden dört otel ve Termal bölgesinden beş otel yöneticisiyle
görüşülmüştür. Karahayıt bölgesindeki diğer üç otelden, iki yönetici yoğunlukları sebebiyle görüşmeye olumsuz cevap verirken, bir otel yöneticisi ve Termal
bölgesindeki diğer iki otel yöneticiyle iletişim kurmak mümkün olamamıştır.
Tüm görüşmeler, yöneticilerin kendilerini rahat hissetmeleri adına kendi otelle-
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rinde kendilerinin belirlediği mekânlarda gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler
12.06.2013 - 25.07.2013 arasında gerçekleştirilmiştir. Karahayıt’ taki otel yöneticilerin tamamı görüşmelerin ses kaydına alınmasına izin verirken, Termal’ deki
yöneticilerin ikisi ses kaydına izin vermemiş ve görüşme notları yoluyla veriler
kaydedilmiştir. Katılımcılar, görüşme sırasında tüm soruları yanıtlamışlardır.
Yarı yapılandırılmış görüşme soruları, Matovic ve McCleary (2003) çalışmasındaki görüşme soruları çalışmaya uyarlanarak kullanılmıştır. Bu soruların
yanı sıra, otel yöneticilerinin kaç yıldır turizm sektöründe olduğuna, ilgili andaki bulunduğu görevleri ne kadar süredir yaptığına ve otelle ilgili genel bilgiler verilmesi adına üç soru daha oluşturulmuştur.
Nitel araştırmalarda, araştırmacının esnek olması geçerliliğin sağlamasında
önemli bir faktördür. Araştırma alanına yakınlık, yüz yüze görüşmeler yoluyla
ayrıntılı bilgi toplama, gözlemler yoluyla doğrudan bilgi toplama ve elde edilen
bulguların teyit edilebilmesi için alana geri gidebilme ve ek bilgi toplayabilme
olanağının olması nitel araştırmada geçerliliği oluşturan önemli belirleyicilerdir
(Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Tablo 3. Yarı-yapılandırılmış görüşme soruları
1

Sizce, önümüzdeki beş – on yıl içerisinde bölgenizde, otelcilik sektörünün karşılaşacağı en
önemli üç pazarlama zorluğu nedir?

2

Sizce, önümüzdeki beş – on yıl içerisinde bölgenizde otelcilik sektörünün karşılaşacağı en
önemli üç pazarlama fırsatı nedir?

3

Bölgenizdeki otelcilik sektöründeki rekabet düzeyini şu an ve yakın gelecek için nasıl değerlendiriyorsunuz?

4

Gelecekte, bölgenizdeki otelcilik sektöründe pazarlama stratejilerini etkileyecek ne gibi gelişmeler olabilir.

5

Sizce, gelecek 5-10 yıl içerisinde bölgenizdeki otelcilik sektörü nasıl olacaktır.

Araştırmada iç ve dış geçerlilik, Miles ve Huberman (1994: Aktaran: Yıldırım
ve Şimşek 2011) bulguların ve sonuçların geçerliliğini konu edinen soruları
cevaplandırılarak sağlanmıştır. Bu bağlamda iç geçerlilik adına; (1) araştırma
bulguları kendi içerisinde tutarlı ve anlamlıdır, (2) elde edilen bilgiler farklı veri
kaynaklardan teyit edilerek elde edilmiştir. Araştırmada, (a) örneklem, ortamı
ve süreçleri başka örneklemlerle karşılaştırma yapılacak düzeyde ayrıntılı ve-
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rilmesi, (b)araştırmanın çeşitlendirilmiş bir örnekleme sahip olması, (c) okuyucuya bulunan sonuçları kendi deneyimleriyle ilişkilendirme fırsatı vermesi, (d)
araştırma bulgularının benzer ortamlarda kolaylıkla test edilebilir olması dış
geçerliliği sağlayıcı unsurlardır.
Araştırma da nitel araştırmalarda güvenilirlik (Yıldırım ve Şimşek 2011) sağlamak adına çeşitli önemler alınmıştır. İç güvenilirlik için; (1) verilere herhangi
bir yorum katılmamış, (2) elde edilen veriler katılımcılara görüşme sonunda
teyit ettirilmiş, (3) veriler, amaca uygun ve ayrıntılı şekilde toplanılmış, (4) araştırmacılar yansız ve tutarlı bir yaklaşım sergilenmiş ve dış geçerlilik için ise; (1)
araştırmacılar, alanla ilgili akademik donanıma sahip, (2) görüşmeler tüm katılımcıların çalıştığı ortamda gerçekleştirilmiş, (3) konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve veri toplama yöntemi ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.
BULGULAR
Araştırmanın bulguları Karahayıt ve Termal bölgelerinde yer alan otel işletmelerinin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirilen görüşme notları ve ses kayıtlarından elde edilmiştir.

Tablo 4. Karahayıt ve Termal' de Görüşme Yapılan Oteller ve Katılımcılara İlişkin Özellikler

Termal

Karahayıt

Bölge

Otel adı

Belge ve yıldız
türü

Katılımcının
Görevi

Cinsiyeti

Görev
süresi
(yıl)

Sektör
deneyimi
(yıl)

Herakles
Thermal Otel

İşletme belgeli 3
yıldızlı

Genel Müdür

Erkek

14

14

Pam
Thermal Otel

İşletme belgeli 5
yıldızlı

Rezervasyon
Şefi

Erkek

6

15

Polat Thermal Otel

İşletme belgeli 5
yıldızlı

Genel Müdür
Yrd.

Erkek

1

20

Richmond
Otel

İşletme belgeli 5
yıldızlı

Pazarlama
Satış Müdürü

Kadın

2

7

Thermo Vital
Otel

İşletme belgeli 3
yıldızlı

Genel Müdür

Erkek

3

3

Limak
mal

Ter-

İşletme
belgeli
Butik Otel

Önbüro Müdürü

Erkek

3

12

Grand Aydoğan Otel

İşletme belgeli 4
yıldızlı

Genel Müdür

Erkek

2

2

Yalova Termal Kaplıca
Oteli

Sağlık Bakanlığına bağlı

Önbüro Müdürü

Erkek

13

15

Thermalium
Otel

İşletme belgeli 5
yıldızlı

Önbüro Müdürü

Erkek

4

14
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Tablo 4’ de görüldüğü üzere; Karahayıt bölgesindeki 4 otel yöneticisi ve Yalova’dan da 5 otel yöneticisi ile görüşme yapılmıştır. Otellerin 7’si işletme belgesine sahip ve 4 tanesi beş yıldızlı otel işletmesidir. Ayrıca otellerden 1 tanesi,
Marmara Bölgesi’nin en büyük turizm yatırımına sahip işletmelerinden birisidir. Katılımcılardan sadece bir tanesi kadındır. Bu bulgu, Türkiye’deki iktisadi
ve toplumsal alanlardaki erkek egemenliğinden dolayı olağandır (Tosun, 2006).
Katılımcıların 4 tanesi genel müdür veya yardımcısı, 4 tanesi ön büro müdürü
ve 1 tanesi de pazarlama satış müdürüdür. Katılımcıların çoğunun görev süresi,
7 yıl ve üzerindedir.
Araştırmada katılımcılara beş adet soru yöneltilmiştir ve bunlara yönelik cevaplar alınmıştır. Bu kısımda katılımcıların beş adet soruya vermiş oldukları
cevaplar, soru sırasına göre, Karahayıt ve Termal şeklinde iki gruba ayrılarak
incelenmiştir.
Soru 1. Sizce, önümüzdeki beş – on yıl içerisinde bölgenizdeki otelcilik sektörünün karşılaşacağı en önemli üç pazarlama zorluğu nedir?
Karahayıt daki otel yöneticilerinin vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde; 4
otel yöneticisinin de ortak olarak belirttiği pazarlama zorluğu; Karahayıt da
yeterli düzeyde aktivitenin ve ürün çeşitliliğinin olmayışıdır. Turistlerin ağırlıklı olarak bölgeyi günü birlik turlarla ziyaret ettiklerini ve sahil bölgelerdeki gibi
uzun süreli bir konaklamanın mümkün olmadığını belirtmişlerdir. Bu konuda
belirtilen görüşlerin bazıları şunlardır;
P1: “Karahayıt’ ın zorluğu hala bir destinasyon olmaması burası kültür turlarının ve
Antalya’dan hareket eden günü birlik turların esaretinde bir bölge…”
P2: “Daha önceden bu bölgeyi ziyaret eden insanlar artık pek gelme gereği duymuyor.
…ürünleri çeşitlendiremememiz bizim için biraz sıkıntı olacak”
P4: “…Tur kapsamında olduğu için geliyorlar ve burada yapılacak hiçbir şey yok ve 2
saatte bitiyor tur. Çoğu grup zaten burada konaklamadan günübirlik bölgeyi gezip geri
dönüyor. Yani hiç konaklama yapmadan hiç bir otelde kalmadan yol üzerinde bir işletmeden öğle yemeği yiyip buradan geri dönüyorlar.”
Yöneticiler ikinci pazarlama zorluğu olarak da fazla yatak kapasitesini işaret
etmektedirler. Geceleme sayısının az, talebin az olduğu bir bölgede yatak kapasitesinin fazla olmasını ve hala atıl durumdaki işletmeler var iken yeni işletmelerin yapılmasını mantıklı bulmamaktadırlar. Bu hususla ilgili belirtilen görüşlerin bazıları şunlardır;
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P1: “Arz çok fazla... Hızlı bir şekilde yatırımlar devam ediyor aslında bölgede iki üç
tane atıl durumda olan tesis var buna rağmen yeni ilave yataklar sürekli ekleniyor…
Ben arzın talepten önce koştuğunu düşünüyorum.”
P3: “Benim öngördüğüm şey yatak sayısı daha da artarsa bu bölgede biraz daha sıkıntı
yaşanacağıdır, şu andaki arz ve talep meselesine göre bölgedeki yatak sayısı fazla olması
nedeniyle otelciler şu anda istedikleri fiyata oda satamıyor.”
Pazarlama anlamında bölgedeki diğer zorluklar ise; tanıtım hususundaki
yetersizlikler ve acentelere olan bağımlılıklardır. Bu bağlamda yöneticilerin bu
hususlarla ilgili belirttikleri görüşlerden bazıları şunlardır;
P1: “…işletmecilerin acente bağımlılığı sürecektir çünkü on yıl yirmi yıl hatta biz buraya geleli 14 yıl olmuş aynı bağımlılık devam ediyor…”
P4: “şu anda zorlandığımız bir şey de Karahayıt’ı tanıtamıyoruz, pazarlayamıyoruz.”
Yalova termal bölgesindeki otel yöneticilerinin birinci soruya ilişkin görüşleri
incelendiğinde; Karahayıt’a göre, Yalova termal bölgesindeki zorluk türlerinin
çeşitlendiğini ifade edebiliriz. Tekrarlanma sayısına göre sıralandığında belirtilen pazarlama zorlukları; pazarlama ve tanıtımdaki yetersizlikler, yeterli düzeyde suyun temin edilememesi, nitelikli personel yetersizliği, yatak sayısının
fazla olması, talebin düşük olması, profesyonel anlamda işletmeciliğin olmayışı
ve yeterli aktivitenin olmayışıdır.
Karahayıt’ taki yöneticiler gibi, Termal (Yalova Termal Bölgesi)’deki yöneticiler de tanıtım yetersizliğinden şikâyetçi olmaktadırlar ve bu beklentilerinin
karşılanması için sorumlu olarak yerel idarecileri işaret etmektedirler. Bu hususla ilgili belirtilen görüşlerin bazıları şunlardır;
Y1: “Termal’in yeterli düzeyde tanıtıldığına inanmıyorum hala Yalova’yı Bursa’ya
veya İstanbul’a bağlı bilen insanların sayısı oldukça fazladır”.
Y2: “…Yerel idareciler turizmden çok fazla gelir sağlıyorlar ancak görevlerini tam
olarak yerine getirmiyorlar. Elinde topçular gibi bir nimet var. Burayı kamyoncular da,
otobüsçüler de, transit geçen hususi araçlarda kullanıyor, yoldaki bütün üst geçitlere
reklam çalışması yapılabilir, sürücüler ve yolcular topçuları kullanıyor Yalova’dan
geçiyor ancak burada Termal olduğunu bilmiyor.”
Yöneticiler tarafından belirtilen diğer bir pazarlama zorluğu ise; su sıkıntısıdır. Yöneticiler, yerel dereciler tarafından termal suyun sağlıklı dağıtılmadığını
düşünüyorlar. Özellikle sağlık turizminde en önemli ürünün termal su olmasına rağmen belirli zamanlarda çeşitli sebeplerle ve arızalarla suyun kesilmesinin
işletme ve bölge kalitesine, imajına zarar verdiğini düşünmektedirler. Bu bağ-
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lamda yöneticilerin bu hususlarla ilgili belirttikleri görüşlerden alıntılar aşağıdaki gibidir;
Y1: “Termal otellerde su yetersiz olur mu? Ama yetersiz”
Y2: “…Termal su da bir problem. Suyun gidip 1 hafta gelmemesi, termal otelde termal
suyu yok! …Depo var ancak, depo yoğun zamanlarda 2 gün yetiyor. Depodaki suyu
ısıttığımızda, termal su mineral değerlerini yitiriyor ve müşteriler bunu anlıyor ve
söylüyor. …Teknik arızalar kesintinin nedeni, pompa arızalanıyor pompayı yapacak
ekip Konya’dan geliyor o da 3 günde 5 günde.”
İfade edilen görüşlere göre, termaldeki diğer bir zorluk ise; termaldeki otellerde
çalıştırılacak nitelikli personel yetersizliğidir.
Y2: “Eleman bulma en başta… Kalifiye eleman yetişmiyor… Yalova’nın yerlisi de
turizmi bilmiyor. Ve dışarıdan gelen kalifiye elemanı burada tutmak için cazip bir şey
sunmak lazım (Kariyer, kalacak yer…), tesislerde bunu sunamıyor ve elemanlar da
dışarıya kaçıyor.”
Y5: “yetişmiş nitelikli personel eksikliği en önemli zorluklarımızdan birisidir”
Karahayıt’ taki yöneticilerin belirttiği gibi, Termal’ deki yöneticiler de düşük
talebe karşın arz fazlasından şikâyetçi olmaktadırlar. Böyle bir tabloda ürün
pazarlama anlamında zorlandıklarını ve daha da zorlanacaklarını ifade etmektedirler. Var olan işletmelerinin tam doluluk oranlarına ulaşmadan bölgeye
yeni işletme açılması için verilen teşviklerin mantıklı olmadıklarını düşünmektedirler. Yeterli tanıtım ve pazarlama yapılır ve talepte de bir artış sağlanırsa
arz için sağlanan teşviklerde mantıklı ve yararlı hale geleceği düşüncesine sahipler. Bu hususla ilgili belirtilen görüşlerin bazıları şunlardır;
Y3: “…baştaki zorluk, gücü yeten herkesin otel yapması 4 yıldızlı otelde Ramazan’da
iki tane müşteri var!… Bu kadar otele yetecek talep yok”
Termal için ifade edilen diğer bir pazarlama zorlukları ise; bölgede turistleri
tutacak yeterli düzeyde aktivite ve ürün çeşitliliğinin olmayışı ve işletmelerin
profesyonel anlamda yönetilmeyişidir.
Y1: “…bizim pazarlamada zorluk çekeceğimiz konulardan birisi Termal’ de insanları
burada tutabilecek yeterli aktivite yok, etkinlik yok…”
Y4: “Otellerdeki yönetim eksikliği en önemli zorluktur. Yalova’da işini profesyonel
anlamda yapan işletme sayısı çok azdır. Çoğu patron oteli bu yüzden bu otellerden
yüksek hizmet kalitesi beklemek yanlış olacaktır. Gelişimci bir anlayış söz konusu değil,
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Yalova’da hala geçerli olan pansiyonculuk sistemi… Profesyonelliğe geçiş biraz zaman
alacak, Antalya gibi işleyen bir çark yok”
Soru 2. Sizce, önümüzdeki beş – on yıl içerisinde bölgenizdeki otelcilik sektörünün karşılaşacağı en önemli üç pazarlama fırsatı nedir?
Karahayıt’ daki otel yöneticilerinin vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde;
yöneticiler özellikle kentsel dönüşüm ve kür merkezi projelerinin Karahayıt
turizmi için büyük bir fırsat olacağını düşünmektedirler. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi ile fay hattı üzerinde bulunan konutlar,
işyerleri ve pansiyonlar yıkılıp, depreme dayanıklı bölgede, yöresel mimaride
yeni bir yaşam alanı oluşturulacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda yöneticilerin bu
hususlarla ilgili belirttikleri görüşlerden alıntılar aşağıdaki gibidir;
P1: “….kentsel dönüşüm buranın çevresini değiştirebilir, üç dört yıl içerisinde o virane
binaların yıkılıp yerine daha modern kür alanlarının oluşturulması bölge için büyük bir
fırsattır.”
P2: “…uygulanmakta olan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde bu bölge sağlık kenti
statüsü kazanacak ve bu önemli bir fırsat.”
P3: “fırsat olarak değerlendirildiğinde şu anda Denizli Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ve Karahayıt bölgesi Otelciler Birliği de çok güzel bir çalışma içerisinde. Eğer bu
çalışma bu şekilde devam ederse bu çalışma dediğimiz; kür merkezi olayı… buralar çok
gelişecektir”
Karahayıt’ daki otel yöneticilerinin önemli olarak gördüğü diğer bir fırsat,
Pamukkale üniversitesi tarafından yapılması planlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezidir.
P1: “…bölge için var olan ikinci fırsat ise; üniversitenin yapmayı planladığı fizik tedavi
rehabilitasyon merkezi”
Yöneticiler antik kentte (Laodikeia) bulunan ve Hz. İsa’ nın havarilerinden St.
Philippus’ a ait olduğu düşünülen mezar ile dini amaçlarla bölgeye gelen yabancı turistin geleceği ve turist sayısında bir artış olacağını düşünmektedirler.
Çünkü bulunan mezar ile bölge Hıristiyan dünyasının varış notalarından birisi
haline gelecektir.
P4: “…o antik kentteki mezar bulunduktan sonra öyle bir umudumuz oldu. Çünkü dini
gruplar hem 2-3 gece konaklıyor hem de geliş amaçları var, en azından bu devamlılığı
sağlayan bir turizm çeşidi,
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Termaldeki otel yöneticilerinin otelcilik sektörünün karşılaşacağı en önemli üç
pazarlama fırsatı ile ilgili soruya vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde; otel
yöneticilerinin çoğu Yalova’nın konum olarak 20 milyon nüfusa sahip 3 büyük
şehir ortasında bulunduğunu ve bu durumun her zaman fırsat oluşturacağını
düşünmektedirler. Ayrıca üç sanayi kentinin ortasında mavi ve yeşil doğaya
sahip olmanın da bir fırsat olduğu düşünmektedirler.
Y1: “…İstanbul, İzmit ve Bursa nüfusu burası için bir fırsattır. “
Buna ilaveten, bir işletmeci de sanayi sektörüne yakın olmanın Yalova için iş
turizmi ve kongre turizminin bir fırsat oluşturacağını düşünmektedir. Bu hususla ilgili belirtilen görüşlerin bazıları şunlardır;
Y4: “Metropollerin arasında küçük, yeşili ve mavisiyle insana huzur veren bir ortamda
tatil yapmayı birçok insan istemekte ve bu büyük bir fırsat, ayrıca üç sanayi ve ticaret
kentinin ortasında Yalova bir kongre merkezi haline gelirse cazip bir bölge olacaktır.”
İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek Gebze - İzmir Otoyolu Projesi kapsamında İzmit Körfezi’ne inşa edilen Körfez Köprüsü dünyanın 4. büyük
köprüsü statüsünde ve 2015 yılında yapımı tamamlanacaktır. Bu köprü Yalova’yı İstanbul’a yakınlaştıracak ve ulaşımın daha rahat gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda termaldeki otel yöneticileri de bu köprüyü termal turizmi için bir fırsat olarak görmektedirler.
Y1: “Köprü en önemli fırsat olarak görülüyor, en önde konuşulacak projelerden birisidir.”
Y3: “Körfez köprü projesi Termal ve Yalova için çok önemli bir proje…”
Yöneticilerden bazıları, internet teknolojisinin de pazarlama açısından kendilerine çok büyük olanaklar sağladığını ve internet ile daha geniş kitlelere ulaştıklarını ifade etmektedirler.
Y1: “Teknolojinin gelişmesi, özellikle internet teknolojisi bizler için çok büyük bir fırsat
örneğin booking.com, müşterilerimizin bir kısmı bu siteler aracılığıyla bizi tercih etmekte…”
Soru 3. Otelcilik sektöründeki rekabet düzeyini şu an ve yakın gelecek için
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Karahayıt bölgesindeki otel yöneticileri arz fazlasından dolayı bölgede rekabetin fazla olduğunu ifade etmektedirler. Arz fazlasının fiyatlar üzerindeki
olumsuz etkisinden de bahsetmektedirler. Bu konuda belirtilen görüşlerin bazıları şunlardır;
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P1: “…Valla rekabet çok acımasız, yani son on yıl içerisinde belki Pamukkale’de otellerin yarıdan fazlası el değiştirdi. Hala kapalı olan iki üç tane tesis de var. Fiyatlar çok
düşük, yakın gelecekte çok değişecek gibi görünmüyor ancak bu kentsel dönüşüm ve
üniversitenin yapacağı hastane bölgeye belki katkı sağlar.”
P2: “Şuan itibariyle birazcık olumsuz neden derseniz çünkü yatak sayımız çok fazla.
Ayrıca acentelere bağlı olarak çalışıyoruz. Acentelerde arz ve talep durumunun farkında olarak fiyat indirimine gidiyorlar….yani aşırı fiyat indirimi mevcut bölgede.”
P4: “Yatak sayısı daha da artarsa hepimizi olumsuz etkileyecek çünkü gelen grup sayısı
belli zaten ve hepimize yetiyor aslında, paylaşınca hepimiz o pastadan pay alabiliyoruz
ancak başka oteller açılırsa durum kötü olabilir.”
Termaldeki otel yöneticilerinin “Otelcilik sektöründeki rekabet düzeyini şu an
ve yakın gelecek için nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna belirtmiş oldukları
görüşler değerlendirildiğinde; Termal’ deki işletmeler arasında tam anlamıyla
bir rekabetten bahsetmek söz konusu değil. Çünkü yöneticilerin çoğu bölgede
rekabet olmadığını ifade etmektedirler. Bu hususla ilgili alıntılar şunlardır;
Y1: “Diğer otelleri rakip olarak görmüyorum. Birlikte çalıştığımız kuruluş olarak görüyorum. Bunlar ne kadar fazlalaşırsa çevremizde ne kadar güzel oteller olursa buraya
daha fazla turist gelebilir. Yalova’ya rağbet daha fazla artar. Birde bizim için rekabet
demek hizmet kalitesinin artması demektir.”
Y3: “Çok fazla rekabet yok… Her işletme kendi maliyetleriyle boğuşuyor”
Y4: “Konsept olarak diğer otellerden farklı olduğumuz için çok fazla rekabetle karşılaşmıyoruz, kendi içimizde bir yarışımız var geçmiş yıllardaki rakamlar bizim rakibimiz
diyebiliriz.”
Y5: “Çok fazla rekabetle karşılaşmıyoruz ancak rekabet olacağını varsayarak hizmet
kalitesini üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz, ayrıca rekabet artarsa bölge tanıtımına da
fayda sağlayacaktır.”
Soru 4. Gelecekte, otelcilik sektöründe pazarlama stratejilerini etkileyecek ne
gibi gelişmeler olabilir?
Karahayıt’ ta yer alan otel yöneticileri eğer kür merkezi ve kentsel dönüşüm
tamamlanırsa, daha fazla müşteri bulmanın ve ürün pazarlamanın daha kolay
olacağını düşünmektedirler. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılacak fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin de bölgenin cazibesini arttıracağını düşünmektedirler.
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P2: “Bölgemizde sağlık turizmi için yeterli imkanlar oluşturulursa buradaki talep bir
günlük değil daha fazla olacaktır. Sağlık turizmiyle arzımızı yani geceleme sayısını
arttırmak için buradaki insanların yapabileceği aktiviteleri arttırmalıyız.”
P3: “Belediyemiz, Pamukkale Üniversitesi ve sivil toplum örgütleri eğer şu anda yürütülen bu çalışmayı bu şekilde devam ettirirlerse bölge çok çok farklı bir hal alacak.”
P4: “…kür merkezi açılıyor buraya, açılacak yani, orası sadece tedavi merkezli olacak.
Çünkü oraya tedavi için gelenler olacak. Tatil için de tercih edecekler. Tanıtımımıza da
katkı sağlayacaktır.”
Yöneticilerden birisi de İstanbul’daki gazetecileri bölgede misafir olarak ağırlamayı ve onlardan gazete/dergi köşelerinde Karahayıt hakkında yazı yazmaları konusunda talepte bulunmayı düşünmektedir. Bununla birlikte uluslararası
fuarlara katılmanın da bölgenin dış ülkelerde tanıtımı açısından faydalı olacağını düşünmektedir. Bu hususla ilgili alıntılar şu şekildedir;
P1: “Bu kentsel dönüşüm ile doğru bir yapılaşma ortaya çıkarsa, hastane ve düzgün bir
kür merkezi kurulursa ayrıca hastaneden ziyade Avrupa örneklerinde olduğu gibi bir
sağlık kompleksi kurulursa bölge hem iç pazar hem de dış pazar için cazibe merkezi
haline gelebilir. …Bunu iç pazarda tanıtmak ise bir gün, yani İstanbul’dan bir uçak
gazeteciyi getirirsiniz, uçak biletlerini karşılarsınız, otellere yerleştirirsiniz ve buraya
çok ciddi bir insan akışı sağlanır. Bu faaliyeti daha evvel yaşadık 2006’da 2007’de mevcut tesislerle yüksek bir doluluk yaşadık. Dış pazarda da iç pazarda belli bir ivme kazandıktan sonra yani hem otellere hem de kür merkezine talep oluşturulduktan sonra
yapılacak iş, önemli fuarları Berlin ve Moskova fuarlarını ziyaret etmektir.”
Aynı otel yöneticisi internetin pazarlama stratejilerini olumlu ve olumsuz
anlamda etkileyeceğini belirtmektedir. Özellikle gezi ve yorum sitelerindeki
tüketici yorumlarının kısa sürede yayıldığını ifade etmektedir. Yöneticinin görüşlerinden şu şekildedir;
P1: İnternet çok etkili, internetin ağırlığı artacak gibi görünüyor. İnternetin olumlu
tarafı da var olumsuz tarafı da var… Şikâyetler anında yayılabiliyor. İnternet konusunda şöyle bir sıkıntı da var; müşteri haklı ya da haksız olsun çok rahat bir şekilde dile
getirebiliyor şikâyetini ancak karşısında yapabileceğiniz bir şey yok, aynı sitede cevap
vermeye kalksanız 4-5 yıllık bir aidatlarından bahsediliyor.
Termaldeki otel yöneticilerinin “Gelecekte, otelcilik sektöründe pazarlama
stratejilerini etkileyecek ne gibi gelişmeler olabilir?” sorusuna belirtmiş oldukları görüşler değerlendirildiğinde; Termal’ deki otel yöneticileri gelecekte pa-
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zarlama stratejilerini etkileyecek gelişme olarak internet teknolojisini işaret
etmektedirler. Yöneticilerin internet teknolojisi ile ilgili görüşleri şu şekildedir;
Y2: “Online rezervasyon sistemi bütün pazarlama stratejilerini değiştirecek. Global
pazarlama stratejilerini değiştirmeye başladı. Bunlar sizin pazarlamanızı ve kalitenizi
etkiliyor. Önceden tüketici acenteye giderdi şimdi ailesi ile akşam evinde oturuyor bilgisayardan, telefondan otelleri inceliyor satın alıyor. Tüketiciler yorum sitelerine çok
rağbet gösteriyorlar. Kötü yorum almak istemiyorsanız seviyenizi yüksek tutmanız
gerekiyor. Bir de işletmeler artık bu rezervasyon sitelerine komisyon ödememek için
kendi rezervasyon sitelerini yapıyorlar.”
Y3: “İnternet teknolojisi ile gelişen online rezervasyon sistemi pazarlama tekniklerini
de değiştirmektedir…”
Y4: “Kesinlikle internet teknolojisi… Sosyal medya şu anda çok aktif, bizde bu alanda
aktif olmak için müşterilerimize otelimizde kaldığı süre içinde yaşadıkları olumlu ve
olumsuz durumların buralarda paylaşılması için bir kart bastırdık ve bu kartta yoğun
olarak kullanılan yorum tavsiye sitelerinin web adresleri mevcut. Hatta geçmiş yıllarda
yorum yapan müşterilerimiz arasında çekiliş yaparak onlara hediyeler dağıttık.”

Soru 5. Sizce, gelecek 5-10 yıl içerisinde bölgenizdeki otelcilik sektörü nasıl
olacaktır?
Karahayıt’ taki otel yöneticilerinden bazıları, planlanan çalışmalar gerçekleştirilirse (kür merkezi, antik kentteki mezar, kentsel dönüşüm, hastane…) bölgenin
turizm anlamında gelişeceğinden umutlu iken bazı yöneticiler ise, 5-10 yıl içerisinde çok fazla bir şey değişmeyeceğini düşünmektedirler. Bölgenin turizm
bağlamında gelişeceğini düşünen yöneticiler daha iyi bir gelişim için de öneriler sunmaktadırlar. Onlardan bazıları şunlardır;
P1: “Bundan daha iyi olacağını düşünüyorum… Pamukkale’ye yıllık iki milyon kişi
geliyor. İki milyon kişiyi on dakika sürecek bir yolculukla buraya getirmek ve bölgenin
tanıtımını yapmak çok kolay… Termal turizm için arzuladığımız olay devletin termal
turizm harcamalarının sağlık harcamaları şeklinde karşılamasıdır. Bu arzumuz sadece
Pamukkale veya Karahayıt bölgesine katkı sağlamayacaktır. Bütün termal bölgelerinin
gelişimine katkı sağlayacaktır hem de bu alanda hizmet almak isteyen ancak ekonomik
anlamda yeterli güce sahip olmayan tüketicilere de bir destek olacaktır. Özellikle emekli
bir kesimin şu andaki ekonomik durumu ile 14 gün veya 21 gün süren tedavi kapsamında hem termal imkânından hem de konaklama imkânından yararlanması neredeyse
zor. Devlet tarafından yapılan bu destekler birçok tesisi rahatlatır.”
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P3: “İyi olacağını temenni ediyorum… İyi olmasını da isterim… Daha çok sağlık ve
inanç turizmine yöneleceğine inanıyorum. Çünkü Karahayıt ve Pamukkale hakikaten
nadir özelliklere sahip bir bölge ve bu da en iyi şekilde değerlendirildiğinde hakikaten ön
plana çıkacaktır. Hem inanç turizmi, hem kongre turizmi hem de sağlık turizmi olarak
diğer bölgelerden daha farklı olacağına inanıyorum ben.”
P4: “Afyon nasıl bu konuda öne geçtiyse bizde kendimizi öne çıkarabiliriz. Yabancı
gruplar için dediğim gibi hem Pamukkale’ye hem de dini turizme yönelirsek ancak o
şekilde düzelebiliriz. Çünkü yatak sayısı gittikçe artıyor ama potansiyel aynı değişen bir
şey yok. Aynı onlar gibi bizde aktiviteleri faaliyetleri çoğaltırsak bir de hani o dini turizmi öne çıkarırsak bizim için faydalı olacak inşallah.”
Termaldeki otel yöneticilerinin, “Sizce, gelecek 5-10 yıl içerisinde bölgenizdeki otelcilik sektörü nasıl olacaktır?” sorusuna belirtmiş oldukları görüşler değerlendirildiğinde; bölgedeki otel yöneticileri gelecekteki durumdan umutlu
olarak görüş beyan etmişlerdir. Ancak bölgenin turizm bağlamında gelecekte
daha iyi yerlerde olması için yerel ve ulusal anlamda öneriler getirmişlerdir. Bu
önerilerden ve düşüncelerden alıntılar şu şekildedir;
Y1: “Turizm teşviklerinin bölgeye çok katkısı olacak ancak planlı bir gelişme olmasını
öneririm yoksa gelecekte atıl duruma gelecek yapılar yapmanın israf olacağı kanaatindeyim. Talep perspektifinden baktığımızda da eğer şu andaki müşteriler memnun ayrılırsa gelecekte Yalova’da turizm daha fazla gelişecek çünkü ağızdan ağza iletişim çok
fazla ve hep tavsiye üzerine gelen müşterilerimiz mevcut.”
Y2: “Müşteri kitleri çok fazla ayrışmaya başladı farklı özelliklerde isteklerde müşteriler
var. Özellikle muhafazakâr kesimin turizmdeki rolü gittikçe artmakta, buna göre yatırımlar yapılabilir.”
Termaldeki bir otel yöneticisi de, termal içerisindeki sağlık bakanlığına bağlı
kompleksin özelleştirilmesi halinde termalin turizm anlamında daha fazla gelişeceği ifade etmektedir.
Y4: “Eğer Sağlık Bakanlığına bağlı kaplıcalar özeleştirilir ve profesyonel kişilere emanet
edilirse o zaman Termal bölgesi çok fazla gelişecektir. Çünkü kamu zihniyeti ile turizmin başarıya ulaşacağını zannetmiyorum. Ayrıca Yalova için planlanan turizm teşvikleri ilan edilir ve bölgede zincir oteller açılırsa Yalova da bir turizm merkezi haline gelebilir ancak bunun için de yerel yönetimlerin gerekli desteği sağlaması gerekli”
Karahayıt’ taki gibi Termal’ deki bir otel yöneticisi de, devletin termal turizmini sağlık hizmeti kapsamında desteklemesini talep etmektedir.
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Y5: “Teşviklerle bölgedeki yatırımlar artacak ancak bu teşvikler sadece arz bazlı olamamalı devlet yurt dışındaki gibi insanların sağlık amaçlı termal harcamalarını karşılamalı eğer bu sağlanırsa sadece Yalova da değil Türkiye’nin diğer bölgelerinde de termal
turizmi gelişecektir.”
SONUÇ
Karahayıt ve Termal’ de yer alan otel yöneticilerinin şu anda ve gelecekte karşılaşabileceği pazarlama bağlamındaki fırsatları, zorlukları ve termal turizminin
gelecekteki durumu hakkındaki düşüncelerini tespit etmeye yönelik gerçekleştirilen bu çalışmanın sonucunda önemli bazı saptamalar yapılmıştır.
İki bölgedeki otel yöneticileri de termal turizmini olumlu veya olumsuz anlamda etkileyecek makro düzeydeki pazarlama gelişmelerine değinmekten daha
çok mikro yerel düzeydeki gelişmelere yer vermişlerdir. Ancak işletmelerin
çoğu, yerel düzeydeki fırsatlar, zorluklar ve gelecek hakkındaki gelişmeler
hakkında asgari oranda ortak düşünceye sahiptirler.
Karahayıt’ taki otel yöneticilerinin algıladıkları pazarlama zorlukları sırasıyla;
yeterli aktivitenin olmayışı(ürün çeşitlendirme), yatak kapasitesinin fazla olması, tanıtım hususundaki yetersizlikler ve acentelere bağımlılığın doğurduğu
düşük fiyat durumudur. Yalova termal’deki otel yöneticilerinin algıladıkları
pazarlama zorlukları sırasıyla; pazarlama ve tanıtımdaki yetersizlikler, yeterli
düzeyde suyun temin edilememesi, nitelikli personel yetersizliği, yatak sayısının fazla olması, talebin düşük olması, profesyonel anlamda işletmeciliğin olmayışı ve yeterli aktivitenin olmayışıdır. Her iki bölgedeki otel yöneticilerinin
ifade ettikleri zorluklar ile İlban ve Kaşlı (2009) tarafından Gönen’de gerçekleştirilen termal turizminin gelişmesinde yaşanılan sorunlar konulu araştırmada
ortaya konan zorluklarla/sorunlarla benzerlik bulunmaktadır.
Her iki bölgedeki ortak pazarlama zorluğundan bir tanesi ürün çeşitlendirme
konusundaki sıkıntıdır. Eğer ürün çeşitlendirme bağlamında misafirleri bölgede tutacak yeterli düzeyde aktivite oluşturulur ise her iki bölgede de uzun süreli konaklamalar gerçekleştirilecektir. Diğer ortak sorun ise bölgelerin tanıtımının yeterince yapılmamasıdır. Yeterli tanıtım yapılmadan yatak kapasitenin
arttırılmasının mevcut durumu daha kötüye dönüştüreceğini düşünmektedirler. Bunun yanında bir termal tesiste termal suyun çeşitli arızalarla kesilmesi
şaşırtıcı bir sonuçtur. Başat ürünü termal su olan bir işletmenin, yerel idarecilerin gerekli önlemleri zamanında almayıp işletmenin misafirine termal suyu
sağlayamaması termal turizm için vahim bir durumdur. Termaldeki otel yöneticilerinden bazıları nitelikli eleman yetersizliğinden şikâyetçi olmaktadırlar.
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Ancak bölgede hem üniversite hem de orta öğretim düzeyinde turizm eğitimi
verilmektedir. Bu okullardan eğitim alan genç turizmcilerin çalışma yeri olarak
Akdeniz, Ege bölgelerini ve İstanbul’u tercih etmeleri bölgede yeterli düzeyde
nitelikli eleman olmamasına neden olarak gösterilebilir.
Karahayıt bölgesi için planlanan kentsel dönüşüm projesi, kür merkezi projesi
ve Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılacak hastane projesi fiiliyata dönüştürülürse bölgenin iktisadi anlamda ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Otel yöneticileri turizm anlamında bu projelerden umutlu olduklarını belirtmişlerdir.
Ayrıca antik kente bulunan tarihi mezar ile bölgenin farklı bir konseptte turizm
ürününe sahip olacağını düşünmektedirler. Yalova Termal için ise düşünülen
en önemli fırsat 20 milyon nüfusa sahip bir kitlenin ortasında bulunmak ve 2015
yılında tamamlanması hedeflenen körfez köprüsü projesidir. Özellikle bölgede
yeterli düzeyde kongre toplantı salonu inşa edilirse, Yalova Termal hem termal
hem de kongre turizmi sunan cazip bir bölge konumuna gelir.
İnternet teknolojisi ile birlikte online rezervasyon sistemi, şikayet-tavsiye siteleri ve sosyal medya ağları hızlı bir şekilde gelişmekte ve artmaktadır. Her iki
bölgedeki otel yöneticileri de internet teknolojisinin pazarlama stratejilerini
nasıl ve ne şekilde etkileyeceğinin farkındalar ve bu değişime ayak uydurabilmek için sistemi yakından takip ettikleri anlaşılmaktadır. Hatta Yalova’daki bir
işletme müşterilerine otelden ayrılmadan önce bir kart vererek bu kartta yer
alan sitelere işletme hakkında yorum yapmaları talebinde bulunmaktadır.
Gelecekte termal turizminin nasıl olacağı sorusuna, her iki bölgedeki otel
yöneticileri de termal turizminin geleceği hakkında umutlu olduklarını ancak,
devlet tarafından termal turizminin desteklenmesi gerektiğini başka bir ifadeyle
termal harcamalarının sağlık harcamaları bağlamında düşünülüp desteklenmesi görüşündedirler. Eğer bu destek sağlanırsa sadece iki bölgede değil ülkenin
diğer bütün termal bölgelerinde termal turizminin gelişeceğini düşünmektedirler.
Yerel yöneticilere öneriler; her iki bölgedeki yerel idareciler bölgedeki turizm
işletmecileri ve sivil toplum örgütleri ile bölgenin tanıtımı için gerekli çalışmaları yürütmelidir. Turizmin gelişmesi açısından yatak kapasitesinin arttırılması
tek başına yeterli bir çaba değildir, bunun yanında bölgenin iyi tanıtımının yapılması, bürokrasi anlamında yerel işletmecilere kolaylık sağlanması gerekmektedir. Ayrıca yerek idarecilerden işletmecilerin misafirlerine eksiksiz ürün sunmasında işletmecilere yardımcı olması beklenmektedir.
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Araştırmanın sınırlılıkları; Bu araştırma araştırmacılara yakınlığı açısından
Karahayıt ve Termal’ de yapılmıştır. Bu bölgelerin seçilmesindeki ana etken
yakınlık ve ulaşılabilirlik olmuştur. Gelecekteki araştırmacılar, daha nesnel
kriterler belirleyerek farklı çalışmalar yapabilirler. Ayrıca çalışmada otel yöneticilerine yöneltilen soruların ana konusu pazarlama bağlamındaki zorluklar,
fırsatlar iken, katılımcılar genel anlamda yaşanan zorluklar ve karşılaşılacak
fırsatları cevaplanmak istenen konular olarak algılamışlardır. Görüşme esnasında da otel yöneticilerini etkilememek için müdahale edilmemiştir. Ve bu
durumda araştırmanın diğer bir sınırlılığıdır.
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ÖZ
Turizm potansiyelinin daha verimli kullanılması, ekonomiye katkısının ve istihdamdaki
payının arttırılması amacıyla çoğunlukla büyük kentlerde gelişen kent turizmi giderek önem
kazanmaktadır. Bilgi ekonomisinin aktörü olarak kentler; sakinleri için yüksek yaşam kalitesi
sunan ve bu ortamı dış dünyaya stratejik yöntemler kullanarak pazarlayabilen ülkelerin
gelişmesine büyük katkılar sağlayabilmektedir. Öğrenen turizm bölgeleri yaklaşımında bilgi,
bilginin paylaşımı kent turizmine faklı sektörlerin, yerel yönetimlerin, profesyonel grupların,
üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımı hedeflenmektedir.
Bu çalışmanın amacı; öğrenen kentler-turizm ilişkisini tanıtmak ve İzmir’e ilişkin bir çalışma
örneği sunmaktır. İzmir uluslararası limanı, fuarı, ılıman iklimi, doğal çekicilikleri, tarihi,
kültürü ve hizmet çekicilikleri ile zengin bir kent olarak avantajlı konumdadır. Ancak İzmir’in
turizmden ve kent turizminden aldığı pay azdır ve araştırma bu kuram üzerine
kurgulanmaya çalışılacaktır. Araştırmada çeşitli bilimsel veri ve yayınların yanısıra bazı resmi
kurumların istatistiki verileri incelenmiştir. Öğrenen kentler yaklaşımı ve kent turizmine
kuramsal yaklaşım çalışmanın ilk bölümünde, İzmir turizmi ve kent turizminin istatistiksel
olarak değerlendirilmesi ikinci bölümde ele alınmıştır.
Anahtar sözcükler: Öğrenen turizm bölgeleri, öğrenen kentler, kent turizmi, İzmir.

GİRİŞ
‘’Öğrenen turizm bölgeleri’’ (kentlerinin /kasabalarının/köylerinin) yaklaşımında kent turizmine katkı sağlayan bilgi, bilginin paylaşımı ve onun yarattığı
rekabet üzerinde durulmaktadır. Kenti daha yaşanabilir, daha iyi yönetilen bir
kent olarak pazarlama öğrenen kentler yaklaşımının esasını oluşturmaktadır.
Dünyada 1980’lerin başından itibaren giderek artan oranda dikkat çeken kent
turizmi, metropol ölçeğindeki büyük kentlerde gerçekleştirilen bir turizm türüdür. Kent turizmi, turistlerin diğer toplumların tarihi ve kültürel mirası veya
çağdaş yaşam tarzlarını, düşünce biçimlerini öğrenmek için gerçekleştirdikleri
tüm ziyaretleri kapsamaktadır. Tercih nedenleri farklı olsa da çekicilikler ve
bunların tanıtımı, pazarlanması kent turizminin gelişmesinde etkili olmaktadır
(Koçak ve Tandoğan 2008: 7).
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Hafta sonları ya da kısa tatillerde ulaşımı kolay ve ucuz, güvenli bir kente
gitmek, bir-iki gece konaklamak dünyada yükselen bir eğilim olarak karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle sürenin hafta sonu, bayram ve özel gün kutlamaları ile
sınırlı kalması; mesafenin az veya kısa bir sürede alınabilmesi, ucuz havayolu
taşımacılığının gelişmesi ile birlikte kent turizminde büyüme görülmeye başlamıştır. Bu durum kentlerin tüm yıla yayılan kentsel pazarlamayı benimsemesi
için önemli bir gerekçedir.
Kentin; turizm potansiyelinin etkin kullanılması, turizmin ekonomiye katkısının arttırılması yerel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunması, istihdamdaki
payının yükseltilmesi gibi gerekçeler kent turizmine ilgiyi arttırmaktadır.
Tarih boyunca elverişli konumu, iklimi, korunaklı kıyıları ve zengin ekonomik kaynakları nedeniyle birçok medeniyetin yaşadığı İzmir kenti, günümüzde, geleneksel özellikleri yaşatan folklorik değerleri, geleneksel çarşıları, yemekleri, halk oyunları, dansları, sanat-kültür gösterileri, ünlü düşünürleri, festivalleri, fuarları ile kent turizminin tüm çekiciliklerine sahiptir.
Buna karşın yabancı turist girişlerinde, konaklama ve gecelemelerde, İzmir
ilinin ve kentinin aldığı pay giderek azalırken, tarihi ve kültürel zenginliklere
bağı olarak gelişen ören yeri ziyaretlerinin önemini korumaya devam ettiği,
müze ziyaretlerinin geri planda kaldığı görülmektedir. Araştırmanın çıkış noktasını bu sorunlar oluşturmaktadır.
Araştırmanın ilk bölümlerinde öğrenen kentler ve kent turizmi kuramsal olarak ele alınmış, ardından İzmir turizmi ve kent turizmi olanakları irdelenmiştir.
Özellikle bazı turistik göstergelere göre, İzmir turizmi ve kent turizmi değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın son bölümünde İzmir kenti ve kuramsal yaklaşımlar karşılaştırılmaya özen gösterilerek öneriler getirilmiştir.
KURAM VE YÖNTEM
İş-toplantı, sanat, kültür, tarih, festival-fuar gibi organizasyonlara katılmak,
farklı toplumların yaşam tarzlarını görmek için kentlerde gerçekleştirilen ziyaretler kent turizmi kapsamında değerlendirilmektedir. Kent turizminde öne
çıkan kentler incelendiğinde nüfuslarından daha fazla turist çektiği ve kentin
tüm çekim noktalarının en üst düzeyde kullanıldığı görülmekte kent turizmine
ilişkin çalışmaların arttığı görülmektedir (Giritoğlu ve Avcıkurt 2010: 79-80).
Araştırma öncelikle iki temel bölüme ayrılarak ele alınmıştır. Öğrenen kentler
yaklaşımı ve kent turizmi ilk bölümde, İzmir turizmi ve kent turizminin istatistiksel olarak değerlendirilmesi ikinci bölümde ele alınmıştır. Araştırmanın en
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önemli sorunu ve bulgusu İzmir turizminin özellikle kent turizminin ulusal ve
uluslararası turizmden aldığı payın az olmasıdır. 1980’lerin başından itibaren
kent turizmine ilgi artmaya başlamıştır ve İzmir bu eğilimden yararlanmak için
gerekli potansiyele sahiptir. Araştırma bu bulgu üzerine kurgulanmaya çalışılacaktır.
Araştırmada çeşitli bilimsel yayınlar ile istatistiki veriler incelenerek, öğrenen
kentler yaklaşımı ile İzmir’de kent turizmi değerlendirilmeye çalışılmıştır. İzmir’in turistik gücünü değerlendirmek elbette bu çalışmanın konusu değildir.
İzmir turizminde kent turizminin payını anlatabilmek için turistik göstergeler
kullanılmıştır.
Öğrenen Turizm Kentleri ve Kent Turizmi
Öğrenen kentler; küresel değişimleri, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri
kullanarak, süreklilik gösteren bir öğrenme süreci içinde ulusal veya bölgesel
anlamda diğer ülke/kent/bölgelere oranla ileride olabilmeyi sağlayan bir sistemdir. Öğrenen kent/bölge sistemi 2000’lerin başlarından itibaren özellikle
turizmin farklı çekiciliklerine sahip ülkeler açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Buradaki öğrenme; daha geniş bakış açısını, zihnin açılmasını,
toleranslı olmayı, diğer kültürlere, geleneklere daha anlayışlı olmayı içerir. Kentin; alt-üst yapı olanakları, nitelikli işgücü, farklı ürünleri-hizmetleri, talep koşulları, rekabeti destekleme olanakları, kenti daha yaşanabilir, daha iyi yönetilen bir kent olarak pazarlama arayışları öğrenen turizm kentleri yaklaşımının
temelini oluşturmaktadır (Çiftçi ve Özsoy 2008: 10-14).
Günümüz insanları uzun tatili, yazın yıllık izinlerini kullanmayı beklemek
yerine, kısa kaçışlarla yenilenmek, yeni deneyimler yaşamak istemektedir. Bunun turizm dilindeki karşılığı ise ‘city break’’tir. Hatta Avrupa kentleri hızla
artan bu eğilimden faydalanabilmek için ‘’CityBreakExpo’’ isminde bir fuar
düzenlemektedir. Özellikle sürenin hafta sonu, bayram ve özel gün kutlamaları
ise sınırlı kalması; mesafenin az veya kısa sürede alınması gerekliliği, ucuz havayolu taşımacılığının gelişmesiyle kent turizmi büyümektedir (Soykan 2002: 34). Bu durum kentlerin tüm yıla yayılan kentsel pazarlamayı benimsemesi için
önemli bir gerekçedir.
Kentlerin, yüksek katma değerli sektörlere yönelmesi, ekonomik, kültürel,
sosyal yönden güçlü olması için paydaşların ortak hareket etmesi, uluslararası
anlamda tanınır konuma dönüşmesi gerekmektedir (Deffner ve Liouris 2005: 710). Burada öğrenme; eğlence ve ödülü barındıran bir yaratıcılık faaliyeti olarak
kabul edilmektedir. ‘’Öğrenen kentler; öğrenmeyi, toplumun bütün kesimlerini
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içine alan sosyal oluşumun ve ekonomik gelişmenin sağlanmasında bir araç
olarak kullanan ve 21. yüzyılın bilgi toplumlarına ve yönlendiricilerine hizmet
eden, gerekli kaynakların, kurumsal yapıların, modern teknolojilerin ve karmaşık değerlerin doğru karmasını sunabilen yapılanmalardır
Öğrenen turizm kentleri yaklaşımında üç aşama dikkat çekmektedir.
1. Başlangıç Aşaması: Konuyla ilgili kavramları tanımlamak, envanter
oluşturmak, ihtiyaçları, imkanları, anahtar konumundaki kişileri belirlemek, seminerler planlamak.
2. Koordinasyon Aşaması: Koordinasyon araçlarını, çalışma planı ve grubunu oluşturmak, öğrenme deneyimlerini sunanlar ile yararlanıcıları
bir araya getirmek, turizmi modelleri geliştirmek, web sitesi portalı
oluşturmak, işbirliği protokolü (tutanağı) hazırlamak.
3. Gelişme/Kalkınma Aşaması: Oluşturulan modelleri denemek, öğrenen
bölgeye ait ilerlemeleri açıklamak, öğrenen bölge kapsamında kalite
kontrolü-izleme denetleme yapmak1.
Öğrenen turizm bölgeleri/kentleri yaklaşımı ile; destinasyon kalitesinin yükseltilmesi, konuya ilişkin bilgi akışının ve bölgeye ait öğrenmenin sağlanması,
turizm açısından kaliteli ürün ve hizmet yaratılması, tanıtım için yenilikçi bakış
açılarının geliştirilmesi, rekabetin artırılması, küresel ve teknolojik değişimlere
yönelik stratejiler oluşturulması ve kentte hayat kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Özellikle çevresel-kültürel gelişimleri izleme, kaynakları etkili
kullanma, katılımcılık, yerel halk, STK’lar, turistler de dahil olmak üzere bütün
kesimlerde eğitimi ön planda tutmak, ortaklık kavramını yerleştirmek, ahlaki
ve etik sorumluluk geliştirmek, doğal ve kültürel çevreyi korumak öğrenen
turizm bölgeleri yaklaşımının temeli olduğu kadar sürdürülebilir turizmin de
temelidir (Özsoy ve Çiftçi 2008: 16).
Kent turizmi, genellikle metropol ölçeğindeki büyük kentlerde, kentin tüm
olanaklarından yararlanılarak geliştirilen bir turizm türüdür. Bugün birçok
kent; çekiciliklerini arttırmakta, imajını güçlendirerek çok sayıda turist çekmekte hatta turistlerin tekrar gelmelerini sağlamak için çaba harcamakta, kentin
etkin bir şekilde pazarlanabilmesi için hedef kitleye uygun ürün ve hizmetler
geliştirmektedir.
Kentleri yenileme, gençleştirme ve imaj düzeltme çalışmalarında turizmden
yararlanılması kent ile turizm arasındaki ilişkiyi güçlendirmektedir (Paddison
1

www.alphait.se/westswedenfil/2004121 5153955_154imc5.pdf
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1993: 345). Günümüzde dinamizmini kaybeden kent merkezlerinin bazı bölümlerinin canlandırılmasında, kentsel sorunların çözümünde hatta kent ekonomisini geliştirmede kent turizmi bir çıkış yolu olarak görülmektedir (Turofed 2008:
68). Bir kentin pazarlanmasında kullanılacak ürünler dört grupta toplanabilir
(Koçak ve Tandoğan 2008: 7 değiştirilerek).


Kentteki sosyo-kültürel donatılar ve faaliyetler: Tiyatrolar, gösteriler,
müzeler, konserler, spor karşılaşmaları, kumarhaneler, gece kulüpleri
ve festivaller



Doğal ve kültürel çevre özellikleri, geleneksel yaşam biçimleri



Oteller, yeme-içme işletmeleri, seyahat acenteleri, alışveriş, güvenlik ve
otopark olanakları



Kente erişim-ulaşım olanakları, bilgilendirme ofisleri, organizasyon yeteneği ve işbirliğine ilişkin düzenlemeler önemlidir. Bu olanakların turistler açısından tatmin edici düzeyde olması gerekmektedir (Sohn ve
Park 1999: 71 değiştirilerek).

Dünyada çok sayıda kentin varlığı, kentler hakkındaki bilgi eksikliği/kirliliği,
kentlerin birbirinden yeterince farklılaşamaması, özgün olmaması (tüm kentlerin benzer mesajlar vermesi) kentsel pazarlamanın temel sorunlarıdır. Özellikle
küresel ekonomide kalıcı rekabet yaratmak için rakiplerin sahip olmadığı bilgi,
ilişkiler ağı, motivasyon gibi yerel özelliklere artan oranda ihtiyaç duyulduğu
ileri sürülmektedir (Porter 2001: 155-156). Buradaki öğrenme yalnızca bireysel
öğrenmenin geliştirilmesi değil aynı zamanda bölgesel gelişmedir. Öğrenme
süreci bireysel öğrenmeden bölgesel öğrenmeye giden ve süreç boyunca bölgedeki sürekli gelişimi zorunlu kılan bir faaliyettir. Öğrenen turizm bölgeleri yaklaşımında kent turizmin aktörleri arasında;


Bölgesel kalkınma organizasyonları ve işbirlikleri



Yerel/Bölgesel kamu kurumları, üniversiteler



Öğrenim merkezleri (eğitim ve araştırma kurumları)



Yerel halk ve ortaklıklar (STK’lar, Sendikalar vb)



Konaklama-yeme-içme-eğlence sektörü, ulaşım, turistik rehberlik hizmetleri



Turizm sektöründe yer alan ticari aracılar (Tur operatörleri, Seyahat
acenteleri)
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Öğrenme biçimlerinin ve işbirliklerinin yanı sıra günümüzde arzın çeşitlenmesi, talebin farklılaşması, rekabet ve pazar koşullarındaki değişmeler kent
turizmi özelliklerinin iyi analiz edilmesini gerektirmektedir (Limburg 1998: 475477):


Kent turizmi tatilleri, geleneksel kent molalarından daha fazlasıdır.



Kent turizmi büyük metropolleri (popüler kültür) tanımak yanında, küçük kentleri (yerel kültür) keşfetmeyi de olanaklı kılar.



Kent turizmi bütün yıl uygulanabilmektedir.



Kent turizmi için coğrafi konum, uluslararası hava ve deniz limanları
güçlü bir çekiciliktir



Kentlerde kültürel turizm kadar, alışveriş-ticaret olanakları, festivalfuar, iş, kongre ve inanç turizmi olanakları da önemlidir



Avrupa’da kent turizmine katılanların oranı %35-40’tır



Kentlerde turizm, yoğun ilgi sonucunda kitlesel olguya, tehdide dönüşebilmektedir



Kentleri koruma çabaları turizmin önünü açarken, gelişen turizm de
korumacılığı teşvik etmekte ve canlı tutmaktadır.

Başarılı kentler; hizmetler, bilgi ve iletişim sektörüne yönelmekte, daha yenilikçi ve bilgi yönünden daha zengin yapı sunmaktadır (Matexas 2007: 405-412).
Sanat ve kültür etkinlikleri, araştırma-geliştirme çalışmaları, coğrafi işaret ve
patent başvuruları da kentlerin başarı ölçütleri arasındadır (Jensen ve Butler
1997: 10-12).
Rainisto (2003) ise aşağıdaki faktörlerin kent gelişimine ve kent pazarlamasına
katkı sunacağını öngörmektedir:


Bir milyonun üzerinde nüfus



Elverişli coğrafi konum ve ulaşım



Çalışanlar ve turistler için yüksek yaşam kalitesi



Sağlıklı doğal-kültürel çevre



Yerel girişimcilerin desteklenmesi



Eğitim ve iş dünyasının bir araya getirilmesi



Büyük üniversitelerin varlığı
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Uluslararası ekonomik ağlar, bilimsel ve kültürel değiş-tokuş



Kongreler ve ticaret fuarları için gerekli altyapı



Sanat ve kültürün artan öneme sahip olması
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Burada kalkınmayı ve bilgiyi oluşturan-paylaşan bütün ortaklar uzlaşma kültürüne sahip olmalı, herkes diğerlerinin öğrenmesine katkıda bulunmak için
bazı sorumluluklar almayı kabul etmelidir.
İzmir Turizminde Bugün ve Kent Turizmi
İzmir; Avrupa’ya açılan bir liman, Anadolu’da demiryolu hattının başlangıç
yeri, İzmir İktisat Kongresi ile yüklendiği misyon açısından Türkiye’nin modern yüzü, bir dünya kentidir. İzmir gerek nüfusu, gerekse ticaret, sanayi, eğitim, kültür, eğlence, sanat, sağlık, finans, ulaşım, turizm işlevleriyle ve bu alanlardaki kurum, kuruluşlarıyla Ege’nin metropolü konumundadır.
İzmir’de ‘’kent turizmi’’ ya da ‘’kültürel turizm’’ kapsamında ziyaret edilecek birçok yer bulunmaktadır. Kadifekale, Agora, Kızılçullu su kemeleri, Kızlarağası hanı, Kemeraltı çarşısı, Saat Kulesi, farklı dini yapılar, müzeler, Tarihi
Asansör, Atatürk Anıtı, İlk Kurşun Anıtı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı, Dönertaş Sebili, TBMM Egemenlik Evi, Halil Rıfat Paşa Köşkü, Uşakizade Köşkü,
Hükümet Konağı, Turizm ve Kültür Md., Alsancak Garı, Basmane Garı, İzmir
Milli Kütüphane, İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Devlet Opera ve Balesi Binası.
Kent müzeler açısından da zengindir. İzmir Arkeoloji ve Etnografya Müzesi,
Atatürk Müzesi, Cumhuriyet Eğitim Müzesi, Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi, Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi, E.Ü. Tabiat Tarihi Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, İzmir Tarih ve Sanat Müzesi, İnönü Evi Müzesi, İzmir Ticaret Tarihi Müzesi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Selçuk
Yaşar Resim Müzesi, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Arkas Deniz
Tarihi Merkezi Müzesi, Neşe ve Karikatür Müzesi, Mask Müzesi, İzmir Radyo
ve Demokrasi Müzesi, TCDD Müze ve Sanat Galerisi kentte, Efes Müzesi, EfesSelçuk Meryem Ana Evi, Çeşme Müzesi, Bergama Müzesi, Ödemiş Müzesi,
Ödemiş Birgi Çakırağa Konağı, TCDD Selçuk Çamlık Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi, Tire Müzesi ilçelerde dağılış göstermektedir.
Kent, doğal çekiciliklere bağlı rekreasyonel alanlarda bütünleşmektedir. İzmir
Körfezi kıyıları (Karşıyaka, Bostanlı, Alsancak, Güzelyalı, Narlıdere, Sahilevleri), Buca Kaynaklar Rekreasyon Alanı ve Göleti, Buca Yedi Göller Rekreasyon
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Alanı, Homeros Vadisi (Bornova), Balçova Kaplıcaları, İzmir Kuş Cenneti, Doğal Yaşam Parkı (Çiğli), Yamanlar Dağı-Karagöl.
Özetle, tarih boyunca elverişli coğrafi konumu, iklimi, korunaklı kıyıları ve
zengin ekonomik kaynakları nedeniyle birçok medeniyetin yaşadığı kent, günümüzde, üniversiteleri, ulusal ve uluslararası festivalleri, geleneksel çarşıları,
yemekleri, halk oyunları, dansları, sanat-kültür gösterileri, ünlü düşünürleri,
fuarı ile kent turizminin tüm çekiciliklerine sahip, farklı deneyimler sunabilen
İzmir, büyük bir avantaja sahip olmakla birlikte, kent turizmi yeterince gelişmemiştir. Araştırma bu sorun ve bulgudan yola çıkılarak planlanmaya çalışılmıştır.
İzmir’de Neden Kent Turizmi?


Potansiyel kaynakları kent turizmine kazandırmak



İzmir kent turizminin talep-pazar özelliklerini vurgulamak



Turizmde yenilikleri ve yaratıcılıkları kent ile bütünleştirmek



Mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak



Turistin kentte kalış süresini ve harcamalarını arttırmak



Turisti on iki ay kente çekebilmek



Kentsel hizmetleri (ulaşım-konaklama-yeme-içme-eğlence-sağlık vb)
turizmle bütünleştirmek



Kenti yurt içinde ve dışında daha etkin (web tabanlı GIS) tanıtabilmek
için kent turizmi geliştirilmelidir.

İzmir’de limanın varlığına bağlı olarak iş-ticaret turizmi, Roma döneminden
beri işletilen Agamemnon kaplıcaları ile termal turizm, Artemis Mabedi ve
Meryem Ana Evi ile inanç turizmi, Efes, Bergama harabeleri ile kültürel turizm
hareketleri yüzyıllar öncesinden başlamıştır (Emekli 1999: 85). Mutfak kültürü,
sağlık ve inanç turizmi olanakları, yürüyüş yolları, alışveriş mavi bayraklı plajlar kent ve İzmir ili turizmi için önemlidir. İzmir’in çok kültürlü bir yapıya sahip olması, bu kültürlerin kentin sosyal ve mekansal dokusundan bıraktığı
izler, farklı bir kent ve kültür turizmi kaynağı yaratmaktadır. Sözgelişimi Levanten kültürü ve köşkleri İzmir için bir ayrıcalıktır.
- İzmir’in kent turizmi için çekicilikler yeterlidir ancak potansiyel araştırılması ve günümüz eğilimlerine göre geliştirilmelidir.
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Turizmde ulaşım-erişim olanakları çok önemlidir. Ülkenin metropol kentleri
ve bölge kentleriyle güçlü karayolu bağlantıları bulunan İzmir; güneyde; Kuşadası, Didim, Bodrum, kuzeyde; Çanakkale, Assos, Edremit, Ayvalık ve doğuda;
Denizli Pamukkale gibi ülkemizin önemli turizm merkezlerine yakın konumda
bulunmaktadır.
Üç deniz giriş kapısı ve bir havalimanı bulunmaktadır. Özellikle merkezi bir
konumda bulunan İzmir limanı, günümüzde turistik açıdan daha yoğun kullanılırken, Çeşme ve Dikili limanları yeterince kullanılmamaktadır. Havayolu
ulaşım olanakları geliştirilmekle birlikte uluslararası direkt uçuşların azlığı kent
turizmi için önemli bir engeldir. Öte yandan ulusal-uluslararası demiryolu bağlantıları az olan kentte, yapılan yatırımlar ve havalimanına bağlanan kenti kuzeyden güneye (Aliağa-Cumaovası) 60 km boyunca kat eden İzmir banliyösü
(İZBAN) ile kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdiren turistik otobüs kent turizmi için önemli gelişmelerdir. Öte yandan Narlıdere-Sahilevleri-Çiğli-Doğal
Yaşam Parkı arasında körfez kıyılarında düzenlenen yaya ve bisiklet yolları da
kent turizmine katkı sağlamaktadır.
- İzmir’in coğrafi konumu turizmi desteklemektedir. Bu durum kent turizmi
için önemli bir avantaj sağlamakla birlikte denizyolu, havayolu ve demiryolu
bağlantılarının güçlendirilmesi gerekir. İzmir kentinin ulaşım-erişim olanakları ulusal, uluslararası ve kent içi olmak üzere üç boyutta ele alınmalı, dünya kentleri ile rekabet edebilmesi sağlanmalıdır.
Turizm arzını tamamlayan hizmet çekicilikleri de değerlendirilmelidir. 2012
verilerine göre İzmir’de 145 turizm işletme belgeli tesis, 29.046 yatak bulunmaktadır. Türkiye yatak kapasitesinin %35’inin Antalya, %20’sinin Muğla,
%12’sinin İstanbul, %5,5’inin İzmir’de olduğu hatırlanırsa yatak kapasitesinin
düşük olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 1. İzmir’de turistik tesis sayılarının dağılımı (2013)
Yeme
Tesisleri

İçme

Konaklama Tesisleri
Tesis Sayısı

Oda

Yatak

İşletme Belgeli

67

145

13.890

29.046

Yatırım Belgeli

4

45

4.660

10.556

Kaynak: İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstatistikleri

Bu otellerin yaklaşık %37’si kent merkezinde, %28’i Çeşme, %13’ü Selçuk,
%11’i Menderes ve kalan %11’i diğer ilçelerde dağılış göstermektedir. İzmir’de
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yatak kapasitesinin %70’inin 4 ve 5 yıldızlı otellerden oluşması, özellikle Konak
ve çevresinde dağılış göstermesi kent turizmi için avantajdır.
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Şekil 1. İzmir ilçelerinde oda ve yatak sayılarının dağılımı (2012)
Kaynak: İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstatistikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır

- İzmir hizmet çekicilikleri açısından ülke ölçeğinde birçok yere oranla iyi
bir konumda olabilir ancak uluslararası ölçütlere göre değerlendirildiğinde
konaklama-yeme-içme-eğlence olanaklarının artırılması, olanların yeniden
düzenlenmesi gerekir. Kent turizminde arz analizi kadar talep analizinin değerlendirilmesi önem taşır. İzmir son yıllarda gerek giriş yapan yabancılar,
gerekse konaklama ve geceleme sayılarında bazı dalgalanmalar yaşamaktadır.
Tablo 2. Ülkemize gelen yabancıların başlıca turistik illere göre dağılımı (2012)
2012

%

Antalya

10.298.769

32,40

İstanbul

9.383.054

29,52

Muğla

2.968.629

9,40

İzmir

1.368.251

4,31

Aydın

592.637

1,86

Diğer

7.153.492

22,51

Toplam

31.782.832

100,00

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri
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Ülkemize gelen yabancı turistlerden İzmir’in aldığı pay 1989’da %11,7’den
2013 yılında %4,5’e düşmüştür. Aynı yıllarda İstanbul payını korurken Antalya
ve Muğla’da sürekli artış dikkat çekmektedir. İstanbul’da kent turizmi (işticaret-kültür vb) Antalya ve Muğla’da kıyı turizminin ön planda olması bu
tabloyu hazırlamaktadır. Oransal gerileme, İzmir turizminin temel sorunlarından biri iken tarihi ve kültürel zenginliklere bağlı olarak gelişen kültürel turizmin bir parçasını oluşturan yakın çevredeki ören yeri ziyaretlerinin önemini
korumaya devam etmesi sevindiricidir.
İzmir ilinde konaklama ve geceleme sayıları, ortalama kalış süresi ve doluluk
oranına bakıldığında; yabancılarda 3-4 gün, yerlilerde ise 1-2 gün arasında değişen ortalama kalış süresi, %41 doluluk oranı, İzmir gibi turizm potansiyeli
yüksek bir il ve kent için son derece azdır.
Tablo 3. İzmir’de işletme belgeli tesislere konaklama, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk
oranı (2012)
Yabancı

Yerli

Toplam

454.904

567.546

1.022.450

Geceleme Sayısı

1.730.557

1.046.713

2.777.270

Ortalama Kalış Süresi

3.8

1.8

2.7

Doluluk Oranı

25.64

15.51

41.15

Konaklayan
Sayısı

Kişi

Kaynak: İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstatistikleri

İzmir turizminde; yabancı turist giriş sayısının azlığı, Türkiye turizminden
alınan pay, kalış süresi ve doluluk oranı düşük olmasına rağmen, kruvaziyer
turizmi son yıllarda atılım içindedir. İzmir Limanına 2003 yılında 5 gemi ile
3.271 yolcu gelirken, bugün 286 gemi ile 510.042 yolcuya ulaşılmıştır. Ayrıca,
Midilli, Sisam, Sakız adalarından Dikili, Foça, Seferihisar ve Çeşme ilçelerine
yaz aylarında karşılıklı turist akışı İzmir turizminde denizyolu kullanımını
canlandırmaktadır.
- Kent turizminin en önemli göstergeleri arasında müze ve ören yeri ziyaretleri sayılmaktadır.
İzmir; tarihsel ve kültürel geçmişine paralel olarak müze ve ören yerleri açısından zengindir. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığa bağlı olanlar değerlendirilecektir.
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Tablo 4. İzmir’de müze ve ören yeri ziyaretçi sayılarının dağılışı (2012)
Müze veya Ören Yerinin Adı

2012
Ücretli

Ücretsiz

Müze Kart

Toplam

Arkeoloji Müzesi

6.665

10.840

3.520

21.025

Atatürk Müzesi

-

51.924

-

51.924

Tarih ve Sanat Müzesi

30.206

5.612

2.994

38.812

Agora

38.490

2.821

1.228

42.539

Efes Müzesi

205.102

34.380

28.802

268.284

Efes

1.469.894

196.182

237.724

1.903.800

ST. Jean

268.240

25.763

23.127

317.130

Yamaç Evleri

133.382

15.314

-

148.696

Bergama Müzesi

8.679

7.265

7.713

23.657

Akropol

212.752

23.541

33.818

270.111

Asklepion

105.518

20.215

18.394

144.127

Kızıl Avlu

20.138

4.823

7.734

32.695

Çeşme Müzesi

26.167

6.527

7.621

40.315

Ödemiş Müzesi

-

2.922

-

2.922

Tire Müzesi

-

8.026

-

8.026

Çakırağa Konağı

958

19.277

-

20.235

GENEL TOPLAM

2.526.191

435.432

372.675

3.334.298

Kaynak: İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü İstatistikleri

İl bütününde her yıl 3-3,5 milyon ziyaretçisi olan (Efes ören yeri), 500 bine
yakın kruvaziyer turistin uğradığı kentte müze-ören yeri ziyaretlerinin yok
denecek kadar az olması üzücüdür. Ancak kent müzelerinin artması, devam
eden arkeolojik araştırmalar, birçok antik kent ve buluntular (Pitane, Kyme,
Klaros, Teos, Phokaia, Ulucak, Agora, Smyrna-Tepekule, Kadifekale, Klozamenai, Eythrai, Limantepe, Baklatepe, Metropolis vd.) kent turizmine katkı verecek güçtedir.
TARTIŞMA
Öğrenen kentler yaklaşımı, kent turizmine İzmir’de ne gibi yararlar sağlar?
Sorusunun karşılığı teoride kolay, uygulamada zordur.


Öğrenen turizm bölgeleri yaklaşımında kent turizmi; kamunun, yerel
yönetimlerin ve farklı sektörlerin, kişilerin, üniversitelerin, sivil toplum
örgütlerinin katılımıyla oluşturulacak büyük bir organizasyondur. Öğrenen kentler bilgiyi paylaşarak ortak bir sinerji-işbirliği sağlayabilir.
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Öğrenen turizm kentleri yaklaşımı ile kent turizmi; envanter oluşturma,
ürün geliştirme, farklılaştırma, imaj oluşturma, pazarlama modeli seçilmesi gibi birçok strateji geliştirmeyi, ortak ürünler yaratmayı, birden
fazla ziyaret edilebilecek zenginlikleri oluşturmayı kolaylaştırmaktadır.
Ayrıca arzı tek başına geliştirmenin talebi göz ardı etmek anlamı taşımadığı yeni turist eğilimlerini iyi kavrayarak rekabet avantajı yarattığı
bilinmektedir.



Kentte alt ve üst yapı eksiklerinin saptanmasına ve giderilmesine yardımcı olur.



Ulaşım, erişim, dil gibi bağlantılar geliştirilmesine yardımcı olur.

Hiçbir kamu organizasyonu 21’inci yüzyılda turizmin getireceği tüm sorunlarla baş edemez. Ülkemizde ve kentte zayıf olan ArGe paralelinde, dünya çapındaki yenilikleri izleme ve yorumlama açısından öğrenen kentler yaklaşımı
İzmir turizmine çok şey katacaktır.
SONUÇ
Yeni turizm eğilimleri kitlesellikten bireyselliğe kayarken, turizmde çevre, sosyal sorumluluk, sessizlik, yavaşlık ve kısa tatiller öne çıkmaktadır. Bu anlayış
kent turizmini de farklılaştırmaya başlamıştır. Önceleri kent içindeki müzeleri,
anıtları, tarihi ve doğal mekanları, turistik etkinlikleri kapsayan ‘’kent turizmi’’
kapsamını genişletmektedir. Yeni turist tipleri destinasyonun sabit turistik ürün
ve hizmetlerinin dışına çıkıp yerel kültürler bütünleşmek ve deneyimlemek
istemektedir.
Kentlerde arz bakımından; pazar talebini karşılamaya yönelik, kaynak kullanımı konusunda farklı yollar geliştirme çabaları artmakta, fuarlar, olimpiyatlar,
kongreler, festivaller, forumlar gibi dünya çapında organizasyonlar kültürel ve
kentsel gelişimi sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Yönetişim ve sektörün performansını etkileyen unsurlara özel önem verilmesi, aktörler arası bilgi
akışı ve işbirliklerinin sağlanmasında öğrenen turizm bölgeleri yaklaşımı kilit
rol oynamaktadır.
Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de kent turizminin geliştiğini söylemek
mümkün değildir. Başarılı bir kent turizmi için İzmir’de ilk adımları somut
olarak sıralamak mümkündür (Deffner ve Liouris 2005: 2-9 uyarlanarak).


Kent ve yakın çevresinde destinasyonların kültürel, doğal, tarihi, sanatsal varlıklarına ilişkin envanter oluşturulmalı, CBS’ye aktarılmalı
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Geleneksel güzergahlar ve alternatifleri oluşturulmalı



Destinasyonun geleneksel/alternatif turistik çekicilikleriyle, yakın çevresindeki ürünlerle bütünleşmesi sağlanmalı: Urla Yarımadası ilçeleri,
Foça, Kemalpaşa, Bayındır, Ödemiş gibi ilçeler ile farklı turistik ürünlerle bütünleşme gibi.



Ziyaretçiler için yeni rezervasyon yöntemleri (City Cards) yaratılmalı,
ziyaretten önce, yeni iyi işleyen danışma ve destek (promosyon) stratejileri geliştirilmeli



Verimli bilgilendirme ve tanıtım stratejileri (before the visit) oluşturulmalı



Bilgi teknolojilerinden destek alınmalı, sanal tur organizasyonları artırılmalı



Bölgedeki turizm paydaşları arasında işbirliği ve ağ yapıları oluşturulmalı



Öğrenim deneyimleri (en iyi uygulama örnekleri) paylaşılmalı



Ünlü yerlerden elde edilen ün ve özel değerlerden sağlanan kazançlar
en yüksek düzeye çıkarılmalı



Coğrafi işaretleme çalışmaları artırılmalı (gastronomi ve yerel ekonomik ürünlerle ilgili)



Unesco Dünya Kültür Miras Listesine ilişkin çalışmalar önemsenmeli
(somut ve somut olmayan miras)



Turistler ile yerel halk arasında yararı üst düzeye çıkaran ve sistem
üzerindeki negatif etkileri önleyen tüketim hareketi konusunda eğitimler verilmeli



Ulaşım ağı ve hizmet kullanımı iyileştirmek için kentsel hareketliliği
kontrol etme, turistlerin ve kentlilerin gereksinimlerini birleştirme çabaları artırılmalı

Bu önerilere ve stratejilere son noktayı koymak elbette çok güçtür. Kent turizminde merkezi veri toplama-sorgulama-izleme-değerlendirme sistemi (coğrafi bilgi sistemi-turizm bilgi sistemi) oluşturulmalı, geleneksel yaşam-üretim
biçimlerinin, kültürel mirasın, çevresel değerlerin korunması sağlanarak, sürdürülebilir turizm ve kalkınmanın temeli oluşturulmaya özen gösterilmelidir.
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ÖZ
Literatürde Türkiye’de turizm işletmeciliği ile ilgili ilk eserlerin verilmeye başlandığı dönem
olan 1930’lu yıllarda turizm alanının geçirdiği değişimin ve boşluklarının belirlenmesi doğrultusunda bir çalışmaya rastlanmamış olmasından hareketle gerçekleştirilen bu çalışmanın
amacı, 55 yıllık bir dönemde turizm alanındaki çalışmaların geçirdiği değişimin ortaya konmasıdır. Bu amaçla Bülent Ağaoğlu tarafından 1985 yılında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası isimli eserde yer alan 2683 tane eserin künye bilgileri bibliyometrik parametreler doğrultusunda incelenmiştir. İncelenen
eserlerin türleri kitaplar, akademik nitelikli süreli yayın makaleleri, turizm sektörü ile ilgili
dergilerdeki köşe yazıları, mevzuatlar, istatistikler, kurum faaliyet raporları ve ders notlarıdır. Sonuç olarak, incelenen yıllar içerisinde en fazla çalışmanın 1984 yılında yapıldığı, çalışmaların genellikle tek yazar tarafından yürütüldüğü, en çok makale türü eserler üretildiği,
Arkitekt ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteninin en çok makale yayımlayan süreli yayınlar olduğuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası, bibliyometri,
uyum analizi, sosyal ağ analizi, literatür incelemesi.

GİRİŞ
Turizm disiplini ile ilgili olarak ilk temel bilgiler dünya genelinde Avrupa’da
üretilmiştir (Kozak ve Kozak 2011: 33). 1970'li yıllarla birlikte ABD üniversiteleri “belirleyici” olmaktadır (Kozak 2000: 16). Türkiye’de çeşitli bilimsel çalışmalarda ve akademik arama konferanslarında turizmin bilimsel konumu tartışılıyor olsa da bu konuda bir fikir birliğinin olmadığını söylemek mümkündür.
Turizmin doçentlikte temel başvuru alanı olması durumunun oturmuş olmaması, turizm ile ilgili yapılmış olan çalışmalarda sosyoloji, psikoloji, iktisat gibi
çeşitli bilimlerin temel kuramlarından faydalanılıyor olması bu durumu destekler niteliktedir. Türkiye’de turizm ile ilgili çalışmalar incelendiğinde turizmin
birçok disiplinle ve bilim dalıyla ilgili olduğu görülmektedir. Bu bilim dallarını
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nda Prof. Dr. Nazmi Kozak tarafından yürütülen TRZ613 dersi kapsamında hazırlanmıştır.
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ve disiplinleri genel olarak iktisat, antropoloji, psikoloji, sosyoloji, coğrafya,
işletme, arkeoloji, tarih, felsefe, hukuk, eğitim ve bazı teknik bilimler olarak
belirtmek mümkündür.
Bir bilim dalındaki, disiplindeki ya da uygulama alanındaki ürünleri bir düzen içerisinde derleyen ve geniş kapsamlı bir liste olarak ortaya koyan kaynaklar olan bibliyografyaların, o bilim dalındaki ya da alandaki gelişimin ortaya
konabilmesi bakımından önemi büyüktür (Üsdiken ve Pasadeos, 1993: 74). Türkiye’de bibliyografyaların tarihi incelendiğinde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1495-1561 tarihleri arasında yaşayan Taşköprülüzade Ahmet Efendi’nin
günümüzdeki bibliyografyalara benzer bazı eserler ürettiği görülmektedir.
Taşköprülüzade Ahmet Efendi, Osmanlı Devleti’ni kuruluşundan itibaren ele
alarak Osmanlı uleması ve eserleri ile ilgili ulaşabildiği eserleri Şaka’ikü’nNu’maniye fi-Ulemai’d-Devletü’l-Osmaniye isimli eserinde bir cilt halinde derlemiştir. Daha kapsamlı olan ve günümüzdeki bibliyografyalara daha yakın olan
bibliyografyalar ise Kâtip Çelebi tarafından hazırlanmıştır. Bu âlimlerin dışında
Bursalı Mehmet Tahir (1861-1925), Peyami Safa (1899-1961), Seyfettin Özege
(1901-1981), Sami Nabi Özerdim (1918-1997), Leman Şenalp (1924- ), Aykut
Kazancıgil (1930- ), İsmet Binark (1941- ), Hasan Keseroğlu (1955- ), Bülent Ağaoğlu (1958- ) ve Hatice Aynur (1962- ) Türkiye’de çeşitli alanlarda bibliyografyalar hazırlamış araştırmacılardır.
Turizm alanındaki bibliyografyalar incelendiğinde en kapsamlı bibliyografyaların Bülent Ağaoğlu tarafından hazırlandığı görülmektedir. Bülent Ağaoğlu
tarafından hazırlanan toplam 260 bibliyografyanın 50’si turizm alanındadır.
Araştırmacının turizm alanındaki en kapsamlı bibliyografyası olan “Sistematik
Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası” 1929-1984 yılları arasında turizm
alanında yayımlanan toplam 2683 eserin künye bilgisini içermektedir. Künye
bilgileri verilen bu eserlerin incelenmesiyle Türkiye’de 55 yıllık bir dönemde
turizm alanındaki çalışmaların geçirdiği değişimin ortaya konması bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu temel amacın yanı sıra, 1929-1984 yılları
arasında yayın yaparken günümüzde yayın hayatı sona ermiş olan akademik
nitelikli süreli yayınların, turizm alanında bildirilerin sunulduğu kongrelerin,
turizm alanına katkı sağlayan araştırmacıların belirlenmesi ve turizmin beslendiği temel bilimlerin ortaya konması da bu çalışmanın alt amaçları arasındadır.
Genel başvuru kaynaklarının bir türü olan bibliyografyalar, ait olduğu alandaki
boşlukları ortaya koyması ve stok tespit çalışmalarının yapılabilmesi bakımından önem taşımaktadır (Ağaoğlu 1985: 12). Turizm alanının Türkiye’de gelişmeye başladığı yılları da kapsayan ve 1929-1984 yılları arasındaki 55 yıllık bir
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dönemi ele alan Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyasının
incelenmesi turizm alanıyla ilgili çıkarımlar yapmaya ve günümüzle kıyaslama
yapmaya olanak sağlayacaktır. İlgili dönemdeki turizm alanının boşluklarının
ve gelişim sürecinin belirlenebilmesi bakımından bu çalışmanın önem teşkil
ettiğini söylemek mümkündür.
Bir bilim dalında üretilen yayınların niteliksel ve niceliksel bakımdan incelenmesi, o bilim dalının zaman içerisindeki değişimini tespit etmek bakımından
önem teşkil etmektedir. İlgili alanyazın incelendiğinde, bir alandaki stok tespiti
çalışmalarının yapılabilmesi için bibliyometrik yöntemlere başvurulduğu görülmektedir. Diodato (1994: 14) bibliyometri terimini; “matematiksel ve istatistiksel tekniklerle yayımlanmış olan dergi, kitap gibi bilimsel iletişim araçlarının
incelenmesinde kullanılan yöntemler bütünü” olarak tanımlamıştır. Bu araştırmada da, Bülent Ağaoğlu’nun 1984 yılında yüksek lisans tezi olarak hazırladığı,
1985 yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından kitap olarak basılan Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası (1929-1984) belirli parametreler doğrultusunda bibliyometrik yöntemlerle incelenmiştir.
BİBLİYOGRAFYA KAVRAMI
Bibliyografya terimi, MÖ. 5. YY’da, “kitap” ve “yazmak” terimlerinden türetilerek ortaya çıkmış, o dönemlerde kitaplardan kopya etmek anlamını karşılayan
ve 18. YY’a kadar bu anlamda kullanılan bir terimdir (Totok ve Weitzel
1959’den akt. Baysal 1987). Ağaoğlu’na (1985) göre, genel müracaat kaynaklarının bir türü olan bibliyografyalar, insanoğlunun ihtiyaçlarının giderilmesini
bazı araçlarla kolaylaştırma düşüncesinin uygulamadaki sonuçlarından biridir.
Bibliyografya hazırlama eyleminin altında; insanın, hayatını birtakım araçlarla kolaylaştırma düşüncesi yattığı gibi, yine bu amaca varmak üzere “bibliyografik denetim” düşüncesi de yatmaktadır (Ağaoğlu 1985: 12). Bibliyografik denetim Chaplin’e (1978: 49) göre, mevcut basılı materyallerin düzenlenmiş ve
ulaşılabilir kaydı olarak tanımlanmıştır. Bibliyografik denetim, basılmış ve
çoğaltılmış materyallerin düzenlenmesini bunun için de materyalin önce belirli
merkezlerde toplanması, belirli standartlar ışığında kimliklerinin saptanması ve
bir mantık silsilesi içinde gruplandırılmasını gerektirmektedir (Soysal 1962).
Belirli bir alanda, bölgede, tarihte yayımlanmış olan eserlerin künye bilgilerini
toplu olarak veren bibliyografyaların araştırmacılar için kullanım alanlarını şu
şekilde sıralamak mümkündür (Baysal 1987: 83-84):


Yayımlanmış olan eserleri amaçlarına, ayrımlarına ve tarihçelerine göre
sınıflandırmak,
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Yayın listeleri hazırlamak için araştırmacılara yol ve yöntem göstermek,



Bir alanda yayımlanmış olan eserleri bulundukları yer belirtme koşulu
olmadan tanıtmak ve bildirmek.

Turizm alanında hazırlanan bibliyografyalar, sadece tek bir konuda yayımlanmış eserleri bildiren özel bibliyografyalar oldukları için bu bibliyografyaların içerdikleri konular açısından incelendiğinde “özel bibliyografyalar” olarak
tanımlanması mümkündür. Turizm alanında yayımlanmış olan bu bibliyografyaların listesi Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1’de de görüldüğü gibi, Türkiye’de turizm alanında hazırlanan bibliyografyaların yaklaşık olarak kırk yıllık geçmişi vardır. Geçmişte az sayıda
basılmış olan ve ilerleyen yıllarda tekrar basılmayan, Türkiye’de turizm alanında önemli çalışmalar yürüten birinci kuşak akademisyenlerin (Kozak, 2000)
yapmış oldukları yayınların günümüze aktarımının sağlanması ve kapsadıkları
dönemdeki literatür gelişiminin belirlenebilmesi bakımından turizm bibliyografyalarının önem teşkil ettiğini söylemek mümkündür. Tablo 1’de de görüldüğü gibi, Türkiye’de yayımlanmış olan turizm bibliyografyalarının büyük bir
kısmı Bülent Ağaoğlu tarafından hazırlanmıştır. Türkiye’de 1928 yılında yapılan Harf Devrimi ile birlikte Latin harflerine geçilmiş ve birçok alanda olduğu
gibi turizm alanında da yapılan yayınlar Latin harfleriyle yayımlanmıştır. Latin
harfleriyle yazılan bu eserlerin yayımlanmaya başladığı dönem olan 1929 yılından iti 1984 yılının sonuna kadarki dönemi kapsayan ve 2683 eserin künye bilgisini içeren Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyasının, Türkiye’de turizm alanının 1929-1984 yılları arasındaki gelişimini ortaya koymaya
yardımcı olan önemli bir eser olduğunu söylemek mümkündür.
Tablo 1. Türkiyede turizm alanında yayımlanan bibliyografyalar
Yayımlandığı
Yıl

Derleyen

Bibliyografyanın adı

Bibliyografyanın
kapsadığı dönem

Bibliyografyadaki
künye sayısı

1971

Şenel
Özpolat

Turizm Bibliyografyası (Açıklamalı)

1960-1970

2174

1974

Aydan
Bulca

Seçmeli
Turizm
Bibliyografyası

1930-1970

275

1978

Mehmet
Tekin

Turizm Konusunda
Bilimsel Araştırmalar ve Diğer Yayınlar Bibliyografyası

-

-

1979

Nigan
Bayazıt,
Nur Esin

Turizm ve Konaklama
Tesisleri
Bibliyografyası

-

119
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1981

Kitaplık
Müdürlüğü

Türkiye
Turizm
Bibliyografyası

1970-1980

1983

T.C. Turizm
Bankası
A.Ş.

Duyuru Listesi

1983-1986
lık)

1983

T.C. Kültür
ve Turizm
Bakanlığı

Turizm
Konulu
Makaleler Duyurusu

1983- Bilinmiyor
(Aylık)

-

1983

Fermani
Maviş

Turizm Bibliyografyası

… - 1982

407

1984

Bülent
Ağaoğlu

Seçmeli
Türkiye
Turizm
Politikası
Bibliyografyası

1984

38

1984

Bülent
Ağaoğlu

Türkiye Bankacılık
ve Turizm Bibliyografyası

1984

33

1984

Bülent
Ağaoğlu

GATGP Hakkında
Bibliyografya
Denemesi

1984

14

1985

Bülent
Ağaoğlu

Sistematik Türkiye
Turizm İşletmeciliği
Bibliyografyası

1929-1984

2683

1985

Bülent
Ağaoğlu

Türkiye
Turizm
Kaynakçası

1981-1985

10512

1986

Bülent
Ağaoğlu

Türkiye
Turizm
Tezleri Bibliyografyası

1963-1985

178

1988

Bülent
Ağaoğlu

Türkiye
Seyahat
Acentaları
Birliği
Bibliyografyası

1972-1988

72

1996

Nazmi
Kozak

Türkiye
Turizm
Tezleri Bibliyografyası

1952-1995

1055

1845
(Ay-

-

TURİZM LİTERATÜRÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Turizm disiplininin gelişimi incelendiğinde turizmle ilgili incelemelerin ilk
olarak Avrupa’daki üniversitelerde üretildiği ve yayıldığı, 1970’li yıllarda bu
gelişimin Amerika Birleşik Devletleri’ne kaydığı, bu dönemden sonra turizm
disiplininin ABD’de gelişim gösterdiği ortaya çıkmaktadır (Kozak 2000: 16).
Turizm disiplininin genel olarak ABD’de gelişmiş olmasının turizm sektörünün
sınıflandırma düzeyinin olduğu gibi turizm disiplininin alt dallarının ve kapsadığı konuların da ABD ekolü etkisiyle geliştiğini ve günümüze kadar gelmiş
olduğunu söylemek mümkündür.
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Palmer ve Montano tarafından 2005 yılında yürütülen bir çalışmada turizm
disiplini üzerine 1998-2002 yılları arasında yayımlanan makale çalışmaları belirlenen bibliyometrik parametreler kapsamında incelenmiştir. Araştırma kapsamında 1.790 turizm konulu makale incelenmiş ve sonuç olarak en sık kullanılan
araştırma yönteminin nicel araştırma yöntemleri olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan analizler incelendiğinde ise regresyon modelleri, faktör analizi ve varyans
analizinin ön plana çıktığı gözlenmiştir.
Kozak (2000) Türkiye’de akademik turizm literatürünün gelişim süreci üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. Bu araştırmada daha önce gerçekleştirilmiş
çalışmalar incelenmiş ve turizm literatürünün oluşumunda birincil ve ikincil
düzeyde önemli olan faktörler belirlenmiş, bu faktörlerdeki niceliksel ve niteliksel gelişmeler ortaya konmuştur. Bu kapsamda, birincil faktörler kitaplar,
makaleler, bildiriler, tezler, istatistik ve araştırmalar; ikincil faktörler ise kongre
ve sempozyumlar, seminer ve paneller, akademik süreli yayınlar ve yükseköğrenim düzeyindeki programlar belirlenmiştir. Diğer yandan, turizm araştırmacıları almış oldukları lisans eğitimi, çalışmalarının makro-mikro dağılımı, çalışmalarında metodolojik yaklaşım, turizm disiplinine yaklaşım gibi değişkenlere göre sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak turizm alanına katkı sağlayan akademisyenlerden Selahattin Çoruh, Tunay Akoğlu, Çelik Gülersoy, Hasan Olalı ve
Ergün Göksan birinci kuşak akademisyenler olarak tespit edilmiştir.
Leung ve Law (2007), turizm alanında önde gelen süreli yayınlardan olan
Annals of Tourism Research, Journal of Tourism Research, Tourism Management, International Journal of Hospitality Management, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Journal of Hospitality and Tourism Research
dergilerinde yayımlanan makaleleri turizm ve bilgi teknolojileri bağlamında
sosyal ağ analizi ile incelemişlerdir. 1986-2005 yılları arasında yayımlanan 4.140
makale çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak tüm makalelerin
%90’ının üç ve dört yazarlı olduğuna ve en az bir yazarın kıdemli bir akademisyen olduğuna ulaşılmıştır. Ortak yazarlı makalelerin genel olarak kıdemli
akademisyenler tarafından yapıldığı ulaşılan diğer sonuçlardandır. Makalelerin
oluşturduğu sosyal ağ incelendiğinde ise, çalışmaların çoğunlukla Amerika
Birleşik Devletleri odaklı olduğu, en yoğun iletişimin Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya arasında olduğu, Kanada’nın, Barbados’un ve Güney Afrika’nın ise en az ağ iletişiminde olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Hu ve Racherla (2008), International Journal for Hospitality Management,
Cornell Hotel and Retaurant Administration Quarterly, Journal of Hospitality
and Tourism Research ve International Journal of Contemporary Hospitality
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Management dergilerinde yayımlanan 331 makalenin ortak yazarlılık oranını
kullanarak turizm alanındaki işbirliğinin sosyal ağ yağısını ortaya çıkarmışlardır. Sonuç olarak 441 yazar tespit edilmiş, makalelerin %72’sinin çok yazarlı
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar, sosyal yapının bilgi edinmede önemli
olduğuna, ortak yazarlı makale çalışmalarının yazarlarının diğer makalelerinde
birbirleri ile işbirliği içinde olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Yüncü ve Kozak (2012), Türkiye’de turizm alanında çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergi olan Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nde 1997-2010
yılları arasında yayımlanmış olan makaleleri sosyal ağ analizi ile incelemişlerdir. Turizm bilgi ağ yapısının ve kurumlar arasındaki işbirliğinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı çalışmada 205 turizm makalesi incelemiştir. Araştırmacılar, sonuç olarak turizm bilgi ağının genelinde disiplinler arası bir yaklaşımdan daha çok merkezi olma eğiliminin olduğunu tespit etmişlerdir. Yönetim,
pazarlama, ekonomi, eğitim, muhasebe-finansman, sağlık ve ulaştırma konularının diğer araştırma konularına göre kendi aralarında birbirleriyle daha bağlantılı olduğu ulaşılan sonuçlar arasındadır.
SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
BİBLİYOGRAFYASI (1929-1984)
Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası, 1985 yılında Bülent
Ağaoğlu tarafından Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Anabilim Dalı’nda “Türkiye'de Turizm İşletmeciliği ve İlgili Konuları Hakkında
Yayınlanmış Eserlere Dair Bibliyografya Araştırması” başlığıyla yüksek lisans
tezi olarak hazırlanmış ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından
kitap olarak basılmıştır. Araştırma, 1929-1984 yılları arasında turizm alanında
hazırlanmış olup, Türkiye’de yayımlanmış olan Türkçe ve yabancı kitaplar,
makaleler, basılmamış tezler, tebliğler (bildiriler), raporlar ve teksirlerden
oluşmaktadır.
Araştırma kapsamına alınan eserlerin derlenmesi için Ankara’da, İstanbul’da,
İzmir’de ve Aydın’daki kütüphaneler taranmıştır. Kütüphaneler dışında genel
müracaat kaynaklarından olan bibliyografyalardan turizm, ekonomi, işletmecilik konulu bibliyografyalar; devlet kurumlarının, üniversitelerin, akademilerin
ve bazı özel kuruluşların yayın katalogları; turizm, mimarlık ve işletmecilik
konulu süreli yayınlar taranmıştır. Günlük gazetelerde basılan turizm haberleri,
resmi gazetede yayımlanan turizm mevzuatları, turizm kurumlarının tanıtıcı
broşürleri, ana konuları itibariyle turizmle ilgili olup da turizm işletmeciliği ve
alt konularına kısmen değinen kitaplar çalışma kapsamına dâhil edilmemiştir.
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmada, Bülent Ağaoğlu tarafından 1985 yılında “Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası (1929-1984)” başlığıyla hazırlanan yüksek lisans
tezinde, dönemin önemli kütüphaneleri ve veri tabanları incelenerek oluşturulan 2683 adet turizm kaynağının künye bilgileri bibliyometrik parametreler
kapsamında incelenmiştir. Bu eserlerin künye bilgilerinin bibliyometrik parametreler kapsamında incelenmesi suretiyle, 1929-1984 yılları arasındaki turizm
alanının gelişim sürecinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Bir alan yazındaki gelişim sürecinin ortaya konulmasıyla ilgili yapılmış olan
çalışmalar incelendiğinde o alan yazında en sık çalışılan konular, çok yazarlılık
durumu, eserlerin yayım dili gibi konuların göz önünde bulundurulduğu görülmektedir. Buradan hareketle, Türkiye’de turizm literatürünün 1929-1984
yılları arasındaki gelişiminin incelenebilmesi için belirlenen araştırma soruları
şu şekildedir:


Çalışılan konuların yıllara göre dağılımı nasıldır?



Çok yazarlılık durumu nedir?



Turizmle ilgili kongrelerin düzenlendiği bölgeler hangi bölgelerdir?



Yayımlanan eserleri türü nedir?



Turizmle ilgili eserlerin en sık yayımlandığı dergiler hangileridir?



Turizmle ilgili çalışmaların sunulduğu kongreler/seminerler hangileridir?



Turizm endüstrisinin hangi kolu üzerine daha çok çalışma yürütülmüştür?



Çalışmalar ağırlıklı olarak hangi dilde yayımlanmaktadır?



Bütün çalışmalar içerisinde yabancı dilden dilimize çevrilmiş olan eser
sayısı kaçtır?

Bu araştırma soruları doğrultusunda, çalışmaya esas oluşturan kaynak olan
“Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası” isimli tez çalışmasında derlenen çalışmaların bibliyometrik parametreler kapsamında incelenmesi
için öncelikle alan yazındaki benzer çalışmalardan yararlanarak bibliyometrik
parametreler belirlenmiştir. Bu parametreleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
1. Yayın yılı
2. Yazar adı
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3. Yayın türü: Kitap, makale, yüksek lisans tezi, doktora tezi, doçentlik tezi, profesörlük tezi, uzmanlık tezi, bitirme tezi, bildiri /tebliğ, rapor,
teksir.
4. Makalenin yayımlandığı derginin adı
5. Bildirinin sunulduğu kongrenin adı
6. Bildirinin sunulduğu kongrenin düzenlendiği yer
7. Kitabın-raporun basıldığı yer
8. Eserin sayfa sayısı
9. İncelenen turizm endüstrisi kolu: Konaklama işletmeciliği, yiyecekiçecek işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, ulaştırma işletmeciliği, rekreasyon işletmeciliği, kongre ve fuar işletmeciliği, turistik faaliyet gösteren diğer işletmeler.
10. İncelenen alt konu başlığı: Yönetim, yatırım ve planlama, pazarlama,
üretim yönetimi, finansman, muhasebe, çevre, hukuk, mimarlık, iktisat,
sosyoloji, tarih, sağlık, genel
11. Yayının dili: Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca.
12. Çeviri olma durumu: Çeviri eser, Türkçe orijinal eser, yabancı orijinal
eser.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Çalışmada, Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyasında künye
bilgileri yer alan 2683 eser analiz edilmiştir. Bu eserlerin, öncelikli olarak belirlenen parametreler kapsamında genel olarak yüzdesel ifadelerini ortaya koymak amacıyla sıklık (frekans) ölçümü yapılmıştır. Ardından, çalışmalarda incelenen turizm endüstrisi kolları ile disiplinler arasındaki dağılımın ortaya amacıyla basit uyum analizi (correspondance analysis) yapılmıştır.
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Grafik 1. Eserlerin yayım yıllarına göre dağılımı

Bibliyografyada künye bilgisi yer alan 2683 eserden 186’sının yayımlandığı
tarih bilgisi yer almamaktadır. Grafik 1’de, bu eserlerin dışında kalan 2497 eserin yayımlandığı tarihe göre dağılımları yer almaktadır. Grafik 1’e göre, en çok
eser 1984 yılında üretilmiştir. 1984 yılını takiben 1983 yılında da oldukça fazla
sayıda eser üretildiği görülmektedir. Bibliyografyanın tamamlandığı yıl olan
1985 yılına en yakın yıllar olarak 1984 ve 1983 yıllarında en çok eserin üretilmiş
olması beklenen bir sonuçtur. Bibliyografyanın kapsadığı dönem içerisinde ilk
yıllar olan 1920’li yılların başlarında eser verilmediği, 1930’lu yıllarda eserlerin
üretilmeye başlandığı, yıllar ilerledikçe yayın sayısının genel olarak bir artış
içerisinde olduğu Grafik 1’de ortaya çıkan bir başka sonuçtur.
Tablo 2. Eserlerin yazar dağılımları*
Sıra
No

Yazar adı

Sayı

Yüzde

Sıra
No

Yazar adı

Sayı

Yüzde

1

Tunay Akoğlu

60

%2,2

8

Süreyya Ergün

18

%0,7

2

Çelik Gülersoy

56

%2,1

9

Ayça Adalılar

17

%0,6

3

Selahattin Çoruh

46

%1,7

10

Meral Korzay

13

%0,5

4

M. Orhan Sezgin

33

%1,2

11

Nüzhet
man

13

%0,5

5

Nevin Çekirge

24

%0,9

12

Mario Di Mario

12

%0,4

6

Hasan Olalı

22

%0,8

13

Necmettin Ersoy

12

%0,4

7

Hüsnü Sadık Durukal

20

%0,7

14

A.Yunus Aslan

11

%0,4

*İlk 14 yazarın ismine yer verilmiştir.

Kahra-
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Tablo 2’de görüldüğü gibi 1929-1984 yılları arasında turizm literatürüne en
çok katkı sağlayan yazarlar Tunay Akoğlu, Çelik Gülersoy, Selahattin Çoruh,
M. Orhan Sezgin ve Nevin Çekirge’dir. Bu yazarları Hasan Olalı ve Hüsnü Sadık Durukal takip etmektedir. Turizm literatürüne 1929-1984 yılları arasında en
çok katkı sağlayan bu yazarlar incelendiğinde turizm alanındaki ilk akademisyenler oldukları görülmektedir. Diğer yandan bu yazarların uzmanlık alanları
araştırıldığında turizmin yanı sıra sosyoloji, mühendislik, eğitim gibi farklı
disiplinler ya da alanlar oldukları göze çarpmaktadır.
Tablo 3. Eserlerin yazar sayıları, yayın türü ve sayfa sayısı dağılımları
Yazar Sayıları

Sayı

Yüzde

Yayın Türü

Sayı

Yüzde

İki yazarlı

162

%6,0

Makale

1291

%48,1

Üç yazarlı

50

%1,9

Çoğaltılmış eser

789

%29,4

Dört Yazarlı

14

%0,5

Bildiri

201

%7,5

Toplam

1683

%100

Kitap

200

%7,5

Sayfa Sayısı

Sayı

Yüzde

Rapor

82

%3,1

1-20

1812

%67,5

Yüksek lisans tezi

65

%2,4

21-40

249

%9,3

Doktora tezi

25

%0,9

41-60

119

%4,4

Doçentlik tezi

13

%0,5

61-80

86

%3,2

Uzmanlık tezi

12

%0,4

81-100

43

%1,6

Profesörlük tezi

2

%0,1

101 ve üzeri

215

%8,0

Bitirme tezi

1

%0,1

Ortalama sayfa sayısı

33,59

TOPLAM

2683

%100

Toplam

2542

%100

Tablo 3 incelendiğinde, 1929-1984 yılları arasında yayımlanan eserlerde çok
yazarlılık durumunun oldukça düşük olduğu gözlemlenmektedir. İlgili yıllarda
turizm literatürünün dünyadaki genel durumu düşünüldüğünde bu durum
beklenen bir sonuçtur. Türkiye’de özellikle Turing ve Otomobil Kurumu ve
Turizm Bankası A.Ş. tarafından basılan bültenler, belletenler ve diğer süreli
yayınlar sayesinde turizm ile ilgili yazıların genellikle makale türünde olduğu
Tablo 3’te görülen diğer sonuçlardandır. Turizm akademisyenlerinin genellikle
ders notu olarak hazırladığı ve çoğaltarak yayımını gerçekleştirdiği eserler olan
teksirler de sayıca yüksek bir yer tutmaktadır. İlgili dönemde bilgi iletişim ağının kısıtlı olması, öğrenci sayısının nispeten az olması teksirlerin turizmle ilgili
bilgilerin yayılması ve dağıtılmasında dönem itibariyle önemli yer tutacağı göz
önünde bulundurulursa, bu durumun beklenen bir sonuç olduğunu söylemek
mümkündür. Yayımlanan eserlerin sayfa sayıları incelendiğinde ise 141 eserin
sayfa sayısının belirtilmemiş olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, yayımla-
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nan eserlerin büyük çoğunluğunun 1-20 sayfa arası olduğu ulaşılan bir diğer
sonuçtur. Yayımlanan eserlerin türleri, sayfa sayısı kısıtlı olan süreli yayın, teksir gibi eserler olmaları, eserlerin sayfa sayılarının büyük çoğunluğunun 1-20
sayfa arasında olmasına sebep olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür.

Tablo 4. Eserleri yayınlayan kurumların dağılımları*
Yayınlayan Kurum

Sayı

Yüzde

Turizm Bakanlığı

108

%4,20

T.C. Turizm Bankası A.Ş.

82

%3,20

Ege Üniversitesi

34

%1,16

İstanbul Teknik Üniversitesi

26

%0,88

Milli Eğitim Bakanlığı

21

%0,80

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

19

%0,79

Devlet Planlama Teşkilatı

13

%0,72

Boğaziçi Üniversitesi

11

%0,60

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

9

%0,50

*İlk 10 kurumun ismine yer verilmiştir.

Tablo 4’te, bibliyografyada künye bilgisi yer alan kitap, teksir ve rapor türü
eserleri yayınlayan kurumların dağılımları görülmektedir. Tablo 4’e göre, 19291984 yılları arasında Turizm Bakanlığı2 ve T.C. Turizm Bankası A.Ş. en çok eser
yayımlayan kurumlardır. Bu kurumları Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve milli eğitim Bakanlığı takip etmektedir. Bu kurumlar incelendiğinde
bütün kurumların ulusal kurumlar olduğu, yerel kuruluşların turizm yayınlarına katkısının ilgili dönem itibariyle olmadığı göze çarpmaktadır. T.C. Turizm
Bankası AŞ’nin, Türkiye’de turizm ve otel işletmeciliği alanında bir okul, önemli bir kurum ve yol gösterici olduğu düşünülürse, turizmle ilgili eserler yayımlanmış olmasının beklenen bir sonuç olduğunu söylemek mümkündür. Üniversite olarak ön plana çıkan üniversiteler incelendiğinde Hasan Olalı’nın görev
yaptığı Ege Üniversitesi ve turizm alanyazınına mimari ve mühendislik konularında katkı sağlayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ön plana çıkmaktadır.

1929-1984 yılları arasında T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
farklı dönemlerde Turizm Bakanlığı olarak faaliyet göstermiştir. Bu yüzden bu iki bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar T.C. Turizm Bakanlığı yayını olarak değerlendirilmiştir.

2
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Tablo 5. Eserlerin yayımlandığı dergi, sunulduğu kongre ve kongrenin düzenlendiği yer dağılımı
Yayımlandığı Dergi

Sayı

Yüzde

Bildirinin Sunulduğu Kongre

Sayı

Yüzde

Arkitekt

169

%6,3

Otel Yönetimi Semineri

28

%1,05

Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu Belleteni

158

%6,1

Turizm Eğitimi Konferans

20

%0,9

TÜRSAB Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği Aylık Dergisi

131

%5,0

İktisadi Coğrafya ve Turizm
Enstitüsü Konferansları

19

%0,6

Türkiye İktisat Dergisi

87

%3,3

Kongre Turizmini Türkiye’ye Yerleştirme Semineri

12

%0,4

Mesleki ve Teknik Öğretim

67

%2,5

İstanbul Otel
Semineri

Müdürleri

11

%0,4

Turizm Mecmuası

47

%1,8

Türk Turizminin Pazarlama
Sorunları Semineri

10

%0,4

Turizm İşletmeciliği Dergisi

35

%1,3

Türkiye Turizm Politikası
Semineri

8

%0,3

İller ve Belediyeler Dergisi

34

%1,3

Kongrenin
Yer

Sayı

Yüzde

İşte Turizm

Düzenlendiği

30

%1,1

İstanbul

116

%4,3

Odası

28

%1,0

Ankara

52

%1,9

T.C. Turizm Bankası A. Ş.
Bülteni

27

%0,9

Bodrum

8

%0,8

İzmir

5

%0,2

Marmaris

5

%0,2

Mimarlık Mimarlar
Yayın Organı

Tablo 5’te, makalelerin yayımlandığı süreli yayınlar, bildirilerin sunulduğu
kongreler ve bu kongrelerin düzenlendiği bölgeler yer almaktadır. Tablo 5’te,
Arkitekt dergisi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni ve TÜRSAB
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Aylık Dergisi’nin süreli yayınlar içerisinde
en çok çalışmanın yayımlandığı kaynaklar olduğu görülmektedir. Bildiri türü
eserlerin sunulduğu kongreler incelendiği zaman ise, İstanbul’da düzenlenen
Otel Yönetimi Semineri ve Turizm Eğitimi Konferansı ve İktisadi Coğrafya ve
Turizm Enstitüsü Konferanslarının turizmle ilgili bildirilerin en çok sunulduğu
konferanslar olduğu görülmektedir. Bu konferanslara bakıldığında konferansların pazarlama ve eğitim odaklı olduğu görülmektedir. İlgili dönemdeki turizm politikalarına ve Kalkınma Planlarındaki turizm ile ilgili kararlara bakıldığında pazarlama ve eğitim konularının öne çıktığı, ulaşılan sonuçların da bu
durumla örtüştüğünü söylemek mümkündür.
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Tablo 6. Eserlerin inceleme alanı, disiplini, yayım dili ve çeviri olma durumu dağılımları
İnceleme Alanı

Sayı

Yüzde

Ait Olduğu Disiplin

Sayı

Yüzde

Konaklama işletmeciliği

983

%36,6

Pazarlama

739

%27,5

Genel

933

%34,7

Genel

661

%24,6

Seyahat işletmeciliği

225

%8,4

Yatırım ve planlama

258

%9,6

Turistik faaliyet gösteren diğer işletmeler

167

%6,2

Yönetim

200

%7,5

Yiyecek içecek işletmeciliği

134

%5,0

Eğitim

177

%6,6

Rekreasyon işletmeciliği

88

%3,3

Hukuk

147

%5,5

Ulaştırma işletmeciliği

76

%2,8

Mimarlık

143

%5,3

Kongre ve fuar işletmeciliği

43

%1,6

Tarih

111

%4,1

Yat işletmeciliği

34

%1,3

Ekonomi

74

%2,8

Toplam

2683

%100

Finansman

51

%1,9

Muhasebe

50

%1,9

Eserin Yayım Dili
Türkçe

2546

%94,9

Üretim yönetimi

25

%0,9

İngilizce

102

%3,8

Mühendislik

22

%0,8

Almanca

17

%0,6

Çevre

16

%0,6

Fransızca

16

%0,5

Sosyoloji

6

%0,2

İtalyanca

2

%0,1

Sağlık

3

%0,1

Toplam

2683

%100

Toplam

2683

%100

Türkçe

2501

%92,2

Yabancı

133

%5,0

Çeviri

49

%1,8

Toplam

2683

%100

Eserin Çeviri Olma Durumu

Tablo 6’da bibliyografyada yayımlanan eserlerin inceleme alanları, ait olduğu
disiplin, yayım yılı ve çeviri olup olmadığına ilişkin dağılımlar yer almaktadır.
Tablo 6’ya göre, en çok inceleme konusu olan turizm endüstrisi kolu konaklama
işletmeciliğidir. Bunu takiben, herhangi bir alana odaklanmadan genel olarak
turizm işletmeleri hakkında yayımlanan “genel” eserler yer almaktadır. Seyahat
işletmeciliği ve turistik faaliyet gösteren diğer işletmeler konaklama işletmeciliğinden sonra en çok incelenen turizm endüstrisi koludur. Çalışmaların ait olduğu disiplin incelendiğinde ise, pazarlama, yatırım ve planlama, yönetim konularının önce çıktığı görülmektedir. Turizm literatürünün gelişimini inceleyen
diğer çalışmalar incelendiğinde, pazarlama konusunun 1990’li yıllardan sonra
da oldukça sık ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunların dışında turizm işletmeleri ile ilgili genel çalışmalar da sayıca oldukça fazladır. Eserlerin yayımlandığı dil incelendiğinde tamamına yakınının Türkçe olduğu, yabancı dilde
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yayımlanan eserlerin genellikle İngilizce olduğu ulaşılan diğer sonuçlardandır.
Eserlerin çeviri olup olmama durumu incelendiğindeyse, tamamına yakınının
Türkçe olduğu, yabancı eser sayısının tüm çalışmaların sadece %5’ini kapsadığı
görülmektedir.
Tablo 7. Eserlerin inceleme alanları ile ait oldukları disipline ilişkin uyum analizi
Boyutların Toplam Değişimi Açıklama Oranı

Boyut

Tekil
Değer
(Singular Value)

Hareketsizlik
(Inertia)

1

0,367

0,135

0,393

0,393

2

0,315

0,099

0,289

0,683

3

0,246

0,061

0,177

0,860

4

0,159

0,025

0,073

0,933

5

0,114

0,013

0,038

0,971

6

0,083

0,007

0,020

0,991

7

0,048

0,002

0,007

0,998

8

0,029

0,001

0,002

1,000

0,343

1,000

1,000

Toplam

Açıklanan
(%)

pay

Eklemeli
(%)

pay

Tablo 7’de, eserlerin inceleme alanı ile ait oldukları disiplin arasındaki uyum
analizinin sonuçları verilmiştir. Tablo 7’ye göre, eserlerin inceleme alanı ile ait
oldukları disiplin istatistiksel olarak anlamlı olan üç boyut oluşturmaktadır
(singular value=0,367>0,20; 0,315>0,20; 0,246>0,20). İstatistiksel olarak anlamlı
olan bu boyutlar toplam varyansı %86 oranında açıklamaktadır.
Şekil 1’de bibliyografyada künye bilgisi verilen eserlerin inceleme alanlarıyla
ait oldukları disipline ait uyum analizi dağılımı görülmektedir. Şekil 1’e göre,
turistik faaliyet gösteren işletmelerle ilgili tarih çalışmaları daha çok yapılmıştır.
Bunun sebebinin, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından restore edilip turizme kazandırılan yalıların, binaların, sarayların, tarihi konumunun ve
öneminin tartışıldığı çalışmaların oldukça fazla olması olduğu düşünülmektedir. Yat işletmeciliği ile ilgili çalışmaların gelen olarak hukuk çalışmaları çerçevesinde şekillendiği Şekil 1’de görülen bir diğer bulgudur. Kongre ve fuar işletmeciliği ve seyahat işletmeciliğiyle ilgili konuların genellikle pazarlama disiplini kapsamında incelendiği; rekreasyon işletmeciliği ile ilgili konuların sosyoloji kapsamında incelendiği Şekil 1’de ulaşılan bulgulardandır.
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Şekil 1. Eserlerin inceleme alanları ile ait oldukları disipline ilişkin dağılımları

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, Bülent Ağaoğlu tarafından hazırlanan, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından 1985 yılında yayımlanan Sistematik Türkiye Turizm
İşletmeciliği Bibliyografyasında künye bilgisi yer alan 2683 eser bibliyometrik
parametreler kapsamında incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre, en çok eser
1984 yılında yayımlanmış, en çok makale türü eserler yayımlanmış, Tunay
Akoğlu, Çelik Gülersoy, Hasan Olalı gibi turizm profesyonelleri ve araştırmacıları alana önemli katkılar sağlamış, üretilen eserlerde sayfa sayıları ve çok yazarlılık durumunun oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra,
T.C. Turizm Bankası AŞ’nin, Tanıtma ve Turizm Bakanlığı’nın, Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu’nun turizm alanına önemli katkılar sağladığı, Ege Üniversitesi’nin ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin turizm alanında bilgi üreten
üniversiteler oldukları, TÜRSAB’ın ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun yayınlamış olduğu süreli yayınların turizmle ilgili çok sayıda çalışma
yayımladığı ulaşılan diğer sonuçlardandır.
Türkiye’de turizm alanıyla ilgili yapılmış olan çalışmaların yazarları incelendiğinde Hasan Olalı, Tunay Akoğlu, Selahattin Çoruh gibi birinci kuşak turizm
araştırmacıları ön plana çıkmaktadır. Birinci kuşak araştırmacılar, ekonomi,
işletme, sosyoloji gibi farklı alanlarda eğitim aldıktan sonra uzmanlık dalı ola-
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rak turizmi tercih eden, lisansüstü eğitimini Avrupa’da tamamlayan ve çalışmalarında Avrupa ekolünü benimseyen araştırmacılardır. Bu araştırmacıların
1929-1984 yılları arasında yayımlanmış olan eserlerin büyük kısmını üretmiş
olmaları, Türkiye’de turizm ile ilgili çalışmalarda bir dönem Avrupa ekolünün
yaygın olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Yapılan bir araştırmaya (Kozak,
2000) göre birinci kuşak araştırmacıların yayınları genellikle Turizm İşletmeciliği Dergisi, T.C. Turizm Bankası AŞ’nin yayınlarında yayımlanmaktadır. Bu
açıdan değerlendirildiğinde, 1929-1984 yılları arasında turizm alanındaki çalışmalara yer veren süreli yayınların daha çok birinci kuşak araştırmacıların çalışmalarıyla şekillendiğini söylemek mümkündür.
Bibliyografyanın kapsadığı dönem itibariyle turizm alanında hakem denetimli
süreli yayınların oldukça kısıtlı olduğu söylenebilir. Sayıca kısıtlı olan bu süreli
yayınların büyük kısmı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve T.C. Turizm
Bankası AŞ. tarafından yayınlanan bültenler ve dergilerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun ve T.C. Turizm Bankası AŞ’nin Türkiye’de sadece yenileme, tarihi binaların korunması, turizm
personelinin eğitilmesi, turizm işletmelerinin kurulması gibi alanlarda değil, bu
alanların yanı sıra turizmin akademik gelişimine de katkı sağladıkları ortaya
çıkmaktadır.
Turizm alanında düzenlenen kongre ve seminerler incelendiğinde, İstanbul’da düzenlenen Otel Yönetimi Semineri ve Turizm Eğitimi Konferansı ve
İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü Konferanslarının öne çıktığı görülmektedir. İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1969 yılında kurulan İktisadi Coğrafya
ve Turizm Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği İktisadi Coğrafya ve Turizm
Enstitüsü Konferansları serisi, turizm literatürüne katkı sağlamanın yanı sıra,
İstanbul’u Türkiye’de turizm kongrelerinin önemli bir bölgesi haline getirmiştir. Bu konferans serisinin dışında Otel Yönetimi Semineri ve Turizm Eğitimi
Konferansı da İstanbul’da düzenlenmiştir. Düzenlenen seminerlerin ya da konferansların içeriklerine bakıldığında, konferansların pazarlama ve eğitim odaklı
olduğu anlaşılmaktadır. İlgili dönemdeki turizm politikalarına ve Kalkınma
Planlarındaki turizm ile ilgili kararlara bakıldığında pazarlama ve eğitim konularının öne çıktığı görülmektedir. Buradan hareketle, 1929-1984 yılları arasında
Türkiye’de turizm profesyonellerine ve akademisyenlerine yönelik olarak düzenlenen toplantılarda, Kalkınma Planlarının ve dönemin turizm politikalarının
etkili olduğunu söylemek mümkündür.
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ÖZ
Kontrol odağı (KO) modelinin bir uzantısı olarak Spector tarafından 1988 yılında geliştirilen
İş Kontrol Odağı Ölçeği (İKOÖ), örgüt yaklaşımlarına uygunluğu nedeniyle sonraki yıllarda
çok sayıda çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışmada İKOÖ, ilk defa turizm sektöründe çalışanlar üzerinde sınanmıştır. İzmir ili merkezi ve Çeşme’deki beş yıldızlı otellerde çalışan bireyler
üzerinde yapılan anket çalışması ile toplanan veriler doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test
edilmiştir. Sonuç olarak, bireylerde iş ortamları ile ilgili olarak KO’nun iç ve dış iş kontrol
odağı (İKO) olarak iki boyutta ortaya çıktığı belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: İş kontrol odağı, beş yıldızlı oteller, İzmir, Çeşme.

GİRİŞ
Rotter tarafından geliştirilen KO ölçeği, gerek dünyada gerekse Türkiye’de
birçok örgütsel çalışmada farklı yaklaşımlarla ilişkisini tespit etmek üzere araş-
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tırmalarda kullanılmıştır. 1980’li yılların başlarından itibaren aynı modeli kullanan Spector, iş doyumu ile ilişkisinden yola çıkarak KO’nun örgüte uyarlanmış modeli üzerinde çalışmış ve çeşitli örgütsel yaklaşımlarla ilişkisini incelemiştir. Çalışmalarının sonucunda 1988 yılında İKOÖ (Work Locus of Control
Scale – WLCS) modelini tanımlayarak, örgütsel çalışmalara yeni bir araştırma
modeli sunmuştur. 1990’lı yıllardaki çalışmalarda iş ortamındaki KO’yu ölçmeye yönelik güçlü bir model olarak önerilen İKOÖ, günümüze kadar gelen çalışmalarda bireylerin çeşitli konularda örgütsel yaşamla ilgili algılarının incelenmesi çalışmalarında kullanılmıştır.
Bu çalışmada, İKOÖ kullanılarak, iç ve dış olarak boyutları belirlenen KO
bağlamında, ödül, teşvik ve terfilerin bireyin kendi faaliyetleri ile (iç) ya da
birey dışındaki güçler tarafından (dış) gerçekleşebileceğine dair beklenti ve
inanışların konaklama işletmelerindeki modelini çıkarmak amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda, İzmir ili merkezi ve Çeşme’deki beş yıldızlı otellerde çalışan bireylerden, İKOÖ ifadelerinden oluşan ve 7’li Likert ölçeği kullanılarak tasarlanan
anket formu ile veri toplanmıştır. Gerçekleştirilen DFA sonucu, bireylerin işle
ilgili beklenti ve inanışlarının yönüne bağlı olarak İKOÖ’nün boyutları belirlenmiştir; bu boyutlar, iç İKO ve dış İKO olarak isimlendirilmiştir.
Daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde, İKOÖ’nün, dünyada ve Türkiye’de turizm alanında ilk kez bu çalışma ile kullanıldığı görülmüştür. Bu bağlamda, çalışma turizm alanındaki örgütsel çalışmalara yol gösterecek bir modeli
önermesi ile önem taşımaktadır.
YAZIN
İş Kontrol Odağı (İKO)
İKOÖ’nün (Work Locus of Control Scale – WLCS) gelişmesindeki çıkış noktası,
Rotter tarafından geliştirilen İç – Dış Kontrol Odağı ölçeğidir. Bu ölçek, 23 adet
KO’yu belirten ve altı adet doldurucu (filler) ifadeden oluşan, dış KO ifadelerine bir (1) puan verilerek hesaplanan bir modeldir. Modelin sonucundaki yüksek puanlar dış KO’nun yüksek, iç KO’nun düşük olması olarak değerlendirilmektedir (Spector 1982). Bu ölçek ile iç ve dış olarak boyutları belirlenen KO,
ödül, teşvik ve terfilerin bireyin kendi faaliyetleri ile (iç) ya da birey dışındaki
güçler tarafından (dış) gerçekleşebileceğine dair beklenti ve inanış olarak tanımlanmaktadır (Spector 1988).
KO ölçeği bulgularına göre (Spector 1982), iç KO’ya sahip olduğuna inanan
bireyler, iş koşulları üzerinde etkili, istedikleri sonuçları elde etme, öğrenmeye
yönelik bilgi toplama davranışlarını geliştirme yönelimlidirler. Bu yönelimlerin
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sonucu olarak, iç KO’ya sahip bireylerin teşvik ve yetkilendirme faaliyetlerine
olumlu tepki verdikleri, katılımcı yönetimi tercih ettikleri, girişimci bir iş ortamı
oluşturdukları görülmektedir. Dış KO’ya sahip olanlar ise, izleyici ya da birinin
emrinde çalışan, amirlerine direniş göstermeyen, bu nedenle idare edilmesi
daha kolay bireyler olarak betimlenmektedir.
Rotter tarafından geliştirilen ve araştırmalarda en çok kullanılan KO ölçeği
olan (Spector ve Michaels 1986; Ng ve arkadaşları 2006) İç – Dış KO ölçeği (genel KO ölçeği), yaklaşık 20 yıl kadar KO’nun diğer örgüt yaklaşımları (motivasyon, iş doyumu, iş performansı, liderlik) ile ilişkilerini tespit etmeye yönelik
çalışmalarda kullanılmıştır (Spector 1982). Bir çalışmada, KO’nun işten ayrılmalarda aracı değişken olduğu ve dış KO’ya sahip olanların daha düşük iş doyumuna sahip olduklarından, gerçekleştirmeseler de işten ayrılma yönelimli
oldukları tespit edilmiştir (Spector ve Michaels 1986).
Spector, örgüt çalışmalarında Rotter ölçeği ve bu ölçeğin kısaltılmış şekli olan
Valecha ölçeğini kullandıktan sonra, örgüt yaklaşımları ile daha yüksek ilişki
düzeyleri ortaya koyacak İKOÖ geliştirme çalışmalarına başlamıştır (White ve
Spector 1987). 1984 yılı itibariyle üzerinde çalışmaya başladığı bu ölçekte Spector, iş kontrol odağını (İKO) belirlemeye yönelik, yarısı iç ve diğer yarısı dış KO
ile ilgili olmak üzere 16 ifade tanımlamıştır (Storms ve Spector 1987). ‘Çoğunlukla katılmıyorum’ ile ‘Çoğunlukla katılıyorum’ arasında değişen altı dereceli
seçenekleri içeren bu ifadelerin yanıtlanması sonucunda, puanlar yükseldikçe
(ortalamalar 6’ya yaklaştıkça) ilgili bireyin dış İKO’ya sahip olduğu anlaşılmaktadır (Spector 1988). Altı farklı örneklem grubuyla çalışılarak oluşturulan bu
ölçek, Rotter’in ölçeği ile r=0,57 düzeyinde korelasyon sağlamıştır (Spector
1988).
Bu çalışma ile İKOÖ ile ölçülen KO’nun, Rotter’in ölçeğine göre, iş doyumu,
örgütsel bağlılık, otonomi, algılanan etki, liderlik, rol stresi gibi örgütsel yaklaşımlarla daha yüksek ilişkiye sahip olduğu anlaşılmıştır (Spector 1988). Böylelikle İKOÖ’nün iş yerindeki KO’yu ölçmeye yönelik güçlü bir model olduğu
kanıtlanmıştır. 1985 – 1991 yılları arasında üzerinde çalışılan bir konu haline
gelen İKOÖ araştırmaları arasında yer alan Spector’ın ölçeği (Furnham ve Steele 1993), alanında yapılan araştırmalarda en fazla kullanılan ölçek haline gelmiştir (Ng ve arkadaşları 2006). Ayrıca ölçeğin örgütsel ölçütlerle ilişkilerin
sınanmasında genel KO ölçeğine göre daha güvenilir ve anlamlı sonuçlar verdiği görülmüştür (Spector 1988; Maram ve Miller 1998).
Bu süreçte ve daha sonrasında, İKO’nun çok çeşitli örgütsel yaklaşımlarla
ilişkisi üzerine araştırmalar yapılmıştır (Storms ve Spector 1987; White ve Spec-
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tor 1987; Blau 1993; Furnham ve Drakeley 1993; Spector ve O’Connell 1994;
Maram ve Miller 1998; Fox ve Spector 1999; Muhonen ve Torkelson 2004; Blakely ve arkadaşları 2005; Ng ve arkadaşları 2006; Johnson ve arkadaşları 2009;
König ve arkadaşları 2010; Wang ve arkadaşları 2010; Oliver ve arkadaşları
2012). Spector tarafından yapılan uluslararası çalışmalarda toplumsal yapıya
dayalı kültürlerarası farklılıkların, İKO ve diğer örgütsel yaklaşımlar ile etkileşimi üzerinde etkisi olduğu ortaya koyulmuştur (Spector ve arkadaşları 2001;
Siu ve arkadaşları 2002; Spector ve arkadaşları 2002; Spector ve arkadaşları
2004).
Oliver ve arkadaşları (2012), DFA uygulayarak Spector’un İKOÖ modelini
sınamışlardır. İngiltere’de yapılan bu çalışmada, KO’nun iki boyutunun (iç ve
dış) verilere tam uygunluk göstermemesi nedeniyle keşfedici faktör analizi
(EFA) uygulanarak, verilere daha iyi düzeyde uygunluk gösteren biri dış ve
ikisi iç KO olarak sınıflandırılan üç KO boyutu belirlenmiştir. İki boyutlu iç
KO’nun iş doyumu üzerindeki etkilerinin farklı düzeylerde olduğu aynı çalışmanın bir başka bulgusudur.
Türkiye’de yapılan KO (ya da denetim odağı olarak kullanılmıştır) çalışmaları, 1991 yılında Rotter’in İç – Dış KO ölçeğinin üniversite öğrencileri üzerinde
yapılan bir çalışma ile Türkçe’ye çevrilmesi ve güvenilirliğinin sınanması ile
başlamıştır (Dağ 1991). Ayrıca KO’yu daha kapsamlı ölçmek için, çoğunluğu
Rotter ölçeğinin ifadelerini içeren Likert ölçeği ile birleştirilerek oluşturulmuş,
ifade sayısı çoğaltılmış ve dış KO’yu birden fazla boyutla açıklayan ve Türkiye’de kullanılması önerilen yeni bir ölçek geliştirilmiştir (Dağ 2002). Türkiye’de
yapılan KO çalışmalarının hemen hepsinde Rotter tarafından geliştirilmiş olan
ölçek kullanılmakla birlikte, Spector tarafından geliştirilen İKO ölçeğinin sınanması ise 1998 yılında gerçekleşmiştir. Bu çalışmada (Bilgin ve İftar 1998), 16
ifadeden oluşan ölçeğin üç maddesi iç ve dış boyutlarının dışında kaldığı için
çıkarılarak, ölçek 13 ifadeye (sekiz dış kontrol ve beş iç kontrol ifadesi) indirilmiştir. Bu bulgu, iç KO’nun tüm ifadeleri ile tam bir boyut olarak çıkmaması
açısından Oliver ve arkadaşlarının (2012) çalışması ile benzerlik taşımaktadır.
Bilgin (1998) tarafından değiştirilen ölçek, bu haliyle diğer bir çalışmada kullanılmış ve iç KO ile çalışanların sendika bağlılıkları arasında pozitif yönlü ilişki
olduğu tespit edilmiştir (Bilgin 2007).
Bu çalışma Spector’un İKOÖ modelinin tüm ifadeleri ile kullanıldığı Türkiye’deki tek çalışma olup, bu ölçeğin turizm alanında kullanıldığı herhangi bir
çalışma dünya ve Türkiye yazınında tespit edilmemiştir.
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YÖNTEM
Spector tarafından geliştirilen İKOÖ 16 ifadeden oluşmaktadır. Araştırma tasarımı sürecinde, söz konusu ifadeler tek tek araştırmacılar tarafından değerlendirilmiş ve tüm maddelerin anketi yanıtlayacak turizm çalışanları tarafından
net olarak anlaşılmayacağında fikir birliğine varılmıştır. Nitekim daha önceki
çalışmada (Bilgin 1998), iç KO ile ilgili üç ifadenin boyutlar dışında kalmasının
da bu durumdan kaynaklanması muhtemeldir. Bu nedenle, veri toplama aşamasının sağlıklı ve tutarlı bir şekilde yürütülebilmesi için bu çalışmada yine
Spector
tarafından
sekiz
madde
olarak
kısaltılan
ölçek
(http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/ wlcspage.html) kullanılmıştır. 8 madde olarak kullanılan ve “kesinlikle katılıyorum- kesinlikle katılmıyorum” arasında değişen 7’li likert tipi ölçek, 2013 Şubat- Mayıs ayları arasında İzmir (2) ve
Çeşme’de (4) faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarına uygulanmıştır. Eksik işaretlemeler nedeni ile 5 anket geçersiz olarak kabul edilmiş ve
değerlendirmeye 175 anket dâhil edilmiştir.
Katılımcılar
Araştırmanın katılımcıları, İzmir’de (2) ve Çeşme’de (4) adet faaliyet gösteren
beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarıdır. Katılımcıların %41’i (73 kişi) kadın,
%57’si (102 kişi) erkektir. %3’ü (6 kişi) ilkokul, % 8’i (14kişi) ortaokul, % %34’ü
(62 kişi) lise, %52’si (93 kişi) üniversite mezunudur. % 37’si (66 kişi) evli, %61’i
(109 kişi) bekârdır.
BULGULAR
Ölçeğin Kapsam/İçerik, Yüz ve Yakınsak Geçerliği
İçerik geçerliği, ölçme aracında bulunan maddelerin ölçme amacına uygun olup
olmadığı, ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediği ile ilgilidir (Hair vd.
2010). İçerik geçerliğinin sağlanmasında uzmanların görüşlerinden yararlanılır.
Bu çalışma kapsamında uyarlanmak istenen ölçeğin içerik, yapı ve yakınsak
geçerliği Spector (1988) tararından yapıldığı için, ölçeğin içerik geçerliğine sahip
olduğu kabul edilmiştir.
Yüz geçerliği, madde içeriklerinin ölçme aracının yapısal tanımları ile tutarlı
olmasıdır. Araştırmacıların değerlendirmeleri temel alınır (Hair vd. 2010). Yüz
geçerliğinin, ölçekte yer alan her maddenin net olarak anlaşılmadan sağlanması
mümkün değildir. Bu nedenle en önemli geçerlik türü olarak kabul edilmektedir (Hair vd. 2010). Bu çalışmada İKO olarak belirlenen maddeler için DFA
yapılarak ölçeğin yüz geçerliği tekrar test edilmiştir.
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Yakınsak geçerlik bir yapıyı temsil ettiği varsayılan maddelerin gerçekte aynı
yapıya düşmesi ile ilgilidir. Parasuraman vd. (1991) Croanbach’s Alfa katsayısının sorular arasındaki uyumluluk derecesini temsil ettiğini ve yakınsak geçerliğin dolaylı bir göstergesi olduğunu belirtmiştir. Bu çalışma kapsamında, ölçme aracının Croanbach’s Alfa değerlerine bağlı olarak yakınsak geçerliğe sahip
olduğunu söylemek mümkündür.
Yapı Geçerliği
Verilerin açıklayıcı faktör analizine (AFA) uygunluğu KMO ve Barlett testiyle
belirlenmiştir. KMO değeri 0,764 ve Bartlett Sphericity testi değeri 534,703
(p<0,000) olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar, verilerin faktör analizi için uygun
olduğunu göstermektedir (Hair vd. 2010). Nitekim, Murphy ve Davidshofer
(2005) ölçme yazınında kabul edilen değerleri, en düşük 0.70 güvenilirlik tahmin katsayısı olarak ifade etmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde, İKO’yu
oluşturan maddelerin V30 dışında (0.31) 0.70 düzeyinde iç tutarlılık güvenilirlik
katsayısına sahip olduğu tespit edilmiştir.
Ölçme aracının yapı geçerliğini belirlemek için AFA yapılmıştır. Faktör sayısının tespitinde öz değerin 1’den büyük olmasına, maddenin en az 0,40 düzeyinde yüke sahip olmasına, her bir boyutun en az üç maddeden oluşmasına ve
Varimax dönüşümü uygulanmasına karar verilmiştir.
AFA sonucu değerlendirildiğinde ölçeğin öz değeri 1’den büyük iki alt boyut
oluşturduğu görülmektedir. Birinci alt boyut toplam varyansın %26,87’sini
açıklarken, ikinci alt boyut %39, 16’sını açıklamaktadır. İki boyutun toplam
varyansı ise % 66, 041’dir.
Ölçekte yer alan faktörlerin, yük değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Ölçeğin ilk faktörü toplam dört maddeden oluşmakta ve varyansın yaklaşık
%27’sini açıklamaktadır. En fazla yükün “Birçok işte, insanlar inanarak başlarsa, başarılı olurlar” maddesinde olduğu görülmektedir. Birinci faktörü oluşturan maddeler incelendiğinde kişiler iş yaşamlarındaki süreçlerde (başarı/terfi/performans vb) kendilerini etkin görmektedirler. Bu nedenle birinci
faktöre “İç İş Kontrol Odağı (İç İKO)” adı verilmiştir.
Ölçeğin ikinci faktörü toplam dört maddeden oluşmakta ve varyansın yaklaşık % 39’unu açıklamaktadır. Faktörde en fazla “Terfi almak genellikle şansa
bağlıdır” maddesinde olduğu belirlenmiştir. İkinci faktörü oluşturan maddeler
incelendiğinde kişiler iş yaşamlarındaki süreçlerde (başarı/terfi/performans
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vb.) başka faktörlerin etkin olduğunu düşünmektedirler. Bu nedenle ikinci
faktöre “Dış İş Kontrol Odağı (Dış İKO)” adı verilmiştir.
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
AFA’dan sonra ölçeğin iki boyutlu yapısı birinci düzey DFA ile test edilmiştir.
Şekil 1’de ölçme modeline ilişkin standardize değerler incelendiğinde, V30 dışındaki diğer maddelerin standardize yüklerinin 0,50’nin üzerinde olduğu görülmektedir (Hair vd. 2010). Ölçme modelinde hata terimlerine bakıldığında en
yüksek hata teriminin en düşük standart yüke sahip olan yine V30 maddesine
aittir. Ancak bu modele söz konusu olan maddeler için kabul gören t değerlerinin elde edilmesi nedeniyle bu maddenin (V30) model içerisinde yer almasına
karar verilebilir (Çokluk vd. 2012).
Tablo 1. Ölçek Maddelerine İlişkin AFA Sonuçları
Faktör
Yükü
1.Faktör – İç İKO

Ortalama

Öz değer

Varyans

5,6496

2,150

26,877

3,133

39,163

Birçok işte, insanlar inanarak
başlarsa, başarılı olurlar.

,83

6,30

Nasıl bir iş istediğimi biliyorsam, o
işi bulabilirim

,83

5,72

İşini iyi yapan insanlar, terfi alırlar.

,82

5,48

İşini iyi yapan insanlar ödüllendirilirler.

,56

5,10

2. Faktör – Dış İKO

4,0388

Terfi almak genellikle şansa bağlıdır.

,85

3,83

Bir insan çalışkan olsa da, fark
edilmesi şansa bağlıdır.

,80

4,21

Şanslıysam, istediğim işte çalışabilirim

,83

4,39

Çok veya az para kazanmak şansa
bağlıdır.

,84

3,71

Faktör Çıkarma Metodu: Temel Bileşenler Analizi; Döndürme metodu: Varimax
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği : %76,4 p<0,05
Barlett’s Küresellik Testi için Ki-Kare: 534,703 Açıklanan toplam varyans: %66,041
Ölçeğin tamamı için güvenilirlik katsayısı: 0,767 Ölçeğin genel ortalaması: 4,8461
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Ölçme modelinin kabul edilebilir olarak yorumlanabilmesi için esas alınan
değerlerden biri de değişkenin t değeridir. Bu değerin 0,05 hata payı esas
alındığında 1,96’nın üzerinde olması gerekir. Şekil 2’de modele dahil edilen
maddelerin ve boyutların t değerleri yer almaktadır. Tüm t değerlerinin 2. 56’yı
aştığı için 01. düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir (Çokluk vd. 2012).
Ölçme modelinin bir bütün olarak kabul edilebilmesi için uyum iyiliği değerlerinin de istenilen düzeyde olması gerekir (Hair vd. 2010)

Şekil 1. Birinci Düzey DFA’ya ait Standardize Çözümleme Değerleri

Şekil 2. Birinci Düzey DFA’ya İlişkin t Değerleri
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Ölçme modeline ait uyum iyiliği endeksleri incelendiğinde (Tablo 2) serbestlik
derecesinin 19, ki-karenin 43,85 olmasına bağlı olarak normalleştirilmiş kikarenin (X²/df) 2,30 olduğu görülmektedir. Ölçme modelinde yer alan normalleştirilmiş ki-karenin 2’nin altında olması iyi bir model, 2 ile 5 arasında olması
ise kabul edilebilir bir model olduğunu göstermektedir (Hair vd. 2010). Bu doğrultuda normalleştirilmiş ki-kare değerine bağlı olarak İKO ile ilgili geliştirilen
bu modelin kabul edilebilir olduğunu söylemek mümkündür.
RMSEA’nın %5’in altında çıkması ölçme modelinin iyi bir model, %10’un
altında çıkması ise kabul edilebilir bir model olarak yorumlanmasına olanak
sağlamaktadır. Ölçme modeli için RMSEA değeri 0,09 olarak hesaplanmıştır. Bu
nedenle modelin kabul edilebilir bir model olduğunu söylemek mümkündür.
Diğer uyum iyilikleri incelendiğinde AGFI’nin 0,89, GFI’nın 0,94, CFI’nın 0,95
PNFI’nin 0,63 olması; SRMR’ nin 0,063 olması ölçme modelinin bütün olarak
kabul edilebilir olmasında yeterli olarak kabul edilmektedir.
Ölçeğin Güvenilirliği
Croanbach’s Alfa Güvenilirliği
Ölçek maddelerine verilecek cevapların üç veya daha fazla olması durumunda
Croanbach’s Alfa katsıyısı kullanılır. Genel olarak Croanbach’s Alfa katsayısının 0,70 ve üzerinde olması tercih edilirken, bu katsayının keşifsel araştırmalarda 0,60’a kadar tolere edilmesi mümkündür. (Hair vd. 2010). Tablo 2’de ölçeğin
Croanbach’s Alfa değerleri verilmiştir. Veri setine uygulanan güvenilirlik analizi sonucunda genel Croanbach’s Alfa değeri 0,75 (p<0,05) olarak belirlenmiştir.
Bu değer, ölçeğin güvenilirliğe sahip olduğunun göstergesidir (Nunnally 1976).
Tablo 2. Ölçme Modeline ilişkin Uyum İyiliği Değerleri
Uyum İyiliği Endeksi

Ölçme Modelinin Uyum İyiliği Değeri

X

43,85

Serbestlik Derecesi

19

Probability

,000

GFI

,94

RMSEA

,09

RMR

,17

SRMR

,063

Normalleştirilmiş X2 (X2/df)

2,30

IFI

,96

2
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NFI

,93

NNFI

,93

CFI

,95

RFI

,89

AGFI

,89

PNFI

,63

Tablo 3. Ölçeğin Croanbach’s Alfa Değerleri
Croanbach’s Alpha
İKO

,75
1.

İç İKO

,75

2.

Dış İKO

,85

İKOÖ’nün güvenilirliği 0,75 iken iç İKO’nun 0,75, dış İKO’nun 0,85’tir. Bu
değerlere bağlı olarak iç İKO ve dış İKO boyutlarının kabul edilebilir güvenilirlik değerlerine sahip olduğu söylenebilir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma, daha önce geçerliği ve güvenilirliği kanıtlanmış olan İKOÖ kullanılarak, iç ve dış olarak boyutları belirlenen KO bağlamında, ödül, teşvik ve terfilerin bireyin kendi faaliyetleri ile (iç) ya da birey dışındaki güçler tarafından
(dış) gerçekleşebileceğine dair çalışanların beklenti ve inanışlarının konaklama
işletmelerindeki modelini çıkarma amacıyla gerçekleştirilmiştir. Daha önce
yapılan İKOÖ çalışmalardan farkı, iç ve dış İKO olarak iki ayrı boyut ortaya
çıkarılmış olmasıdır. Çalışmanın başında yapılan geçerlik ve güvenilirlik analizlerine bağlı olarak, konaklama işletmelerinde İKO’nun iç ve dış olmak üzere
kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu söylemek mümkündür.
Aynı zamanda bu çalışma Spector’un İKOÖ modelinin herhangi bir ifadesi
çıkarılmadan uygulanan Türkiye’deki tek çalışma olup, bu ölçeğin turizm alanında kullanıldığı herhangi bir çalışma dünya ve Türkiye yazınında tespit
edilmemiştir. Bu çalışmanın en önemli katkısı, turizm alanında motivasyon ve
iş doyumu başta olmak üzere, çeşitli örgütsel yaklaşımların sınanmasına yönelik örgütsel ölçütlere daha uygun olduğu kanıtlanmış yeni bir model (İKOÖ)
önermesidir.
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Çalışmanın en önemli sınırlılığı, ilk çıkış fikri olan İKOÖ’nün kıyı ve şehir
otellerindeki modellerini belirleme hedefinin gerçekleştirilememiş olmasıdır.
İzmir’de bulunan konaklama işletmelerinden (şehir otellerinden) karşılaştırma
yapabilecek düzeyde veri toplanamadığı için kıyaslama yapılamamıştır. Gelecekte yapılan araştırmalar için kıyı ve şehir otelleri olarak kıyaslama yapabilecek daha çok sayıda örnekleme ulaşılması İKOÖ’nün turizmdeki uygulamalarına çeşitli yönlerde katkıda bulunabilecektir.
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ÖZ
Bu çalışmada, Türkiye’de 1990-2013 yılları arasında turizm alanında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu amaçla, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’nın internet adresinde kayıtlı olan lisansüstü tezler bibliyometrik bazı
özellikler açısından incelenmiştir. Tezler adı geçen internet adresinde turizm, otel, otel işletmesi, seyahat acentası ve yiyecek-içecek işletmesi anahtar kelimeleri ile taranmış, 1565
yüksek lisans ve 783 doktora tezi olmak üzere toplam 2348 tez araştırma kapsamına dahil
edilmiştir. Kayıt altına alınan tüm tezler SPSS for Windows paket programına aktarılmıştır.
Çalışmada tezler “tür”, “dil”, “yıl”, “üniversite”, “enstitü”, “anabilim dalı” ve “konu” gibi bibliyometrik özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda 1990-2013 yılları arasında tez çalışmaları içerisinde en fazla yüksek lisans tezinin Gazi Üniversitesi’nde, doktora tezinin ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde hazırlandığı saptanmıştır. Zaman açısından incelendiğinde en fazla sayıda tezin 2010-2013 yılları arasında hazırlandığı saptanmıştır. Konu açısından yüksek lisans tezlerinde turizm, işletme ve mimarlık konulu tezler ilk sıralarda yer alırken; doktora tezlerinde turizm, işletme ve coğrafya konulu tezler şeklinde bir dağılım göze
çarpmaktadır.
Anahtar sözcükler: Lisansüstü tez çalışmaları, turizm, bibliyografik araştırma, Türkiye.

GİRİŞ
Turizm, her geçen gün önem kazanan ve ekonomiye yüksek düzeyde katkı
veren bir hizmet sektörüdür. Bu katkının büyüklüğü sadece elde edilen turizm
gelirlerinin yükselmesi ile sınırlı kalmayıp, bu alanda teorik ve araştırmaya
dayalı çalışmaların da hızla artmasını ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu gelişmeler
turizm alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin nitelik ve nicelik açısından incelenmesini gerektirmektedir. 1963-1992 yılları arasında Türkiye’de lisansüstü
turizm tezlerinin çeşitli parametrelere göre incelendiği Kozak (1994)’ın çalışmasından sonra yapılmış bir çalışmanın bulunmayışı bu alanda çalışma yapacak
akademisyen ve araştırmacıların önünde bir engel olarak bulunmaktadır. Buradan hareket ederek, araştırmanın Türkiye’de 1990 ile 2013 yılları arasında turizm alanında yapılan lisansüstü tezleri kapsamasına karar verilmiştir. Bu ça-
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lışmanın temel amacı, bu akademik boşluğun giderilmesine bir katkı sunmak,
aynı zamanda bir disiplin olarak turizm alanında hazırlanan yüksek lisans ve
doktora tezlerinin ortalama 25 yıllık bir zaman süreci içerisinde gösterdiği gelişmeye ışık tutmaktır.
TEMEL KAVRAMLAR
Yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme,
bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamayı
(Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği) amaçlayan lisansüstü eğitim programıdır. Yüksek lisans derecesinden sonraki aşama olan doktora programının
amacı ise, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin
bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için
gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak olan lisansüstü programdır.
Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir
bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği).
Bir disiplinin gösterdiği gelişimi incelemede o alanda hazırlanan lisansüstü
tezlerin ele alınarak incelendiği bibliyometrik araştırma sayısının giderek arttığı
görülmektedir (Küçükoğlu ve Ozan 2013: 28).
Bibliyometri, bilimsel iletişim üzerinde bilimsel iletişimin yapısına yönelik
araştırmalar için yöntemler sunmaktadır (Borgman ve Furner 1990: 2). Bibliyometri, akademik yayınların çeşitli unsurlarının (yazar, konu, yıl, sayfa sayısı,
yapılan atıflar vb.) sayısal analizler ve istatistikler yardımıyla incelenmesi ile
ilgilenmektedir (Yozgat ve Kartaltepe 2009: 150).
Bir bilim dalıyla ilgili literatürün gerçekçi bir profilini ortaya koyan bibliyografik çalışmalar, yayınların kaydı, tanımı, sınıflaması ve nitel çözümlemesi hakkında bilgi vererek ilgili bilim dalına ait yazılı dokümanlar sağlayan bir yöntemdir (Koç 2004).
Farklı disiplinlerde tezleri inceleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır (LaBorie ve Halperin 1976; Herubel 1991; Walcott 1991, 1994; Sylvia ve Lesher 1995;
Zipp 1996; Buttlar 1999; Edwards 1999; Kuyper-Rushing 1999; Wehmeyer ve
Wehmeyer 1999; Gooden 2001; Kushkowski, Parsons ve Wiese 2003; Waugh ve
Ruppel 2004; Şimşek ve diğerleri 2009; Uçak ve Al 2009; Tatlı ve Adıgüzel 2012;
Şahin, Çetinoğlu ve Ayvaz 2013). Tezlere yönelik yapılan bu araştırmalar incelendiğinde tezlerin bibliyometrik değişkenler açısından incelenmesinin yanı
sıra, içerik analizi ve atıf analizi açısından da incelendiği görülmektedir. Türki-
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ye’de ise turizm alanında lisansüstü tezlere yönelik olarak bibliyometrik açıdan
yapılan temel çalışma Kozak (1994, 2001)’a aittir. Kozak’ın (1996) bir diğer çalışması olan Türkiye Turizm Tezleri Bibliyografyası 1952-1995 yılları arasında
hazırlanan uzmanlık, yüksek lisans ve doktora tezleri ile doçentlik ve profesörlük takdim çalışmalarından oluşmaktadır. Bu çalışma sonrasında turizm alanında hazırlanan yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
YÖNTEM
Bu çalışmada, veri toplama yöntemi olarak belge incelemesi kullanılmıştır. Derinlemesine görüşme ve gözlem yapmanın olanaklı olmadığı durumlarda başvurulan bir yöntem olan belge incelemesi, araştırılması hedeflenen olay ya da
olgular hakkında yazılı bilgi içeren kaynakların ayrıntılı biçimde analiz edilmesidir. Çalışma kapsamında Türkiye’de 1990 yılından 2013 yılının Eylül ayının
sonuna kadar turizm alanında yapılan toplam 1565 yüksek lisans, 783 doktora
tezine ulaşılmıştır. Bu tezler yıl, konu, dil, üniversite, enstitü ve anabilim dalı
gibi değişkenler açısından değerlendirilmiştir.
Araştırmanın Kapsamı
Öncelikle 1990 ile 2013 yılları arasında hazırlanan lisansüstü turizm tezleri araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Çalışma kapsamında turizm lisansüstü tezleri
“turizm, otel, otel işletmesi, yiyecek- içecek işletmesi ve seyahat acentası” kelimelerinin anahtar kelime olarak kullanılması ile kayıt altına alınmıştır. Bu amaçla bu
yıllar arasında hazırlanan tüm tezlerin bibliyografik künyeleri elde edilmiştir.
Bunun için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın1 adresinden yararlanılmıştır.
Araştırmada ilgili adreste sürekli güncellemeler ve yeni tezlerin ekleme işlemi
yapıldığından, sağlıklı bir veri toplama işlemi yapılabilmesi için tarama işlemi 1
Temmuz 2013’te başlamış ve 30 Eylül 2013’te sona erdirilmiştir. Bu süre zarfında yapılan güncellemeler gerekli kontroller yapılarak, veri dosyasına aktarılmıştır.
İncelenen Değişkenler
Araştırmada Türkiye’de 1990 ile 2013 yılları arasında yapılan 1565 yüksek lisans ve 783 doktora tezi bibliyometrik özellikleri “tür”, “yıl”, “dil”, “üniversite”,
“enstitü”, “anabilim dalı”, “yıl” ve “konu” açısından incelenmiştir. Veriler incelenen değişkenler açısından kayıt altına alındıktan sonra SPSS paket programından yararlanılarak incelenmiştir.
1

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
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BULGULAR ve YORUM
Turizm alanında 1990-2013 yılları arasında toplam 2348 tez yapılmıştır. Araştırma kapsamında bu tezlerin tamamı incelenmiştir. Söz konusu tezlerin 1565’i
(%67) yüksek lisans, 783’ü (%33) doktora tezidir. Tezlerin türüne göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Lisansüstü Tezlerin Türüne İlişkin Sayısal ve Yüzdesel Dağılım
Tez Türü

n

%

Yüksek Lisans

1565

67

Doktora

783

33

Toplam

2348

100,00

İncelenen tezlerin yıllara göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre,
2000’li yıllardan günümüze turizm alanında yapılan hem yüksek lisans hem de
doktora tezlerinde artış görülmektedir. Bu alanda tez üretilme sayısı en çok 440
yüksek lisans (%28,12) tezi, 210 doktora tezi (%26,82) ile 2010-2013 yılları arasında gerçekleşmiştir.
Tablo 2. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
Enstitüler

Yüksek Lisans

Doktora

n

%

n

%

1990-1994

139

8,88

45

5,75

1995-1999

255

16,29

163

20,82

2000-2004

336

21,47

170

21,71

2005-2009

395

25,24

195

24,90

2010-2013*

440

28,12

210

26,82

TOPLAM

1565

100,00

783

100,00

*: 2013 yılının Eylül ayı sonuna kadar veri girişi yapılan tezleri kapsamaktadır.

İncelenen tezlerin hazırlandığı dillere göre dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir.
Hem yüksek lisans tezlerinde hem doktora tezlerinde en fazla kullanılan dil
Türkçe’dir. Yüksek lisansta ve doktorada İngilizce hazırlanan tezlerin oranı
%4,1’dir.
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Tablo 3. Tezlerin Dillerine Göre Dağılımı
Diller

Yüksek Lisans

Doktora

n

%

n

%

Türkçe

1499

95,78

749

95,66

İngilizce

64

4,09

32

4,08

Almanca

2

0,13

1

0,13

Fransızca

-

-

1

0,13

Toplam

1565

100,00

783

100,00

İncelenen tezlerin üniversitelere göre dağılımı Tablo 4’te verilmiştir. Buna
göre en çok yüksek lisans tezinin yapıldığı üniversiteler arasında birinci sırada
Gazi Üniversitesi (%.15,72), ikinci sırada Dokuz Eylül Üniversitesi (%7,35),
üçüncü sırada ise İstanbul Üniversitesi (%6,78) yer almaktadır. Doktora alanında ise en çok tez Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (%13,03), ikinci sırada İstanbul
Üniversitesi’nde (%11,75) ve üçüncü sırada ise Gazi Üniversitesi’nde (%9,96)
yapılmıştır.
Tablo 4. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı
Üniversiteler

Yüksek Lisans

Doktora

n

%

n

%

Gazi

246

15,72

78

9,96

DEU

115

7,35

102

13,03

İstanbul

106

6,78

92

11,75

Sakarya

84

5,37

8

1,02

Balıkesir

79

5,05

38

4,85

Akdeniz

70

4,47

20

2,55

Hacettepe

69

4,41

21

2,68

Anadolu

58

3,71

41

5,24

Yıldız Teknik

49

3,13

17

2,17

Mersin

48

3,07

1

0,13

Muğla

44

2,81

3

0,38

Çanakkale

44

2,81

2

0,26

Marmara

41

2,62

38

4,85

İTÜ

38

2,43

31

3,96

ODTU

37

2,36

17

2,17

Ankara

37

2,36

51

6,51

Düzce

31

1,98

-

-

Afyon Kocatepe

29

1,85

14

1,79

ADU

24

1,53

20

2,55
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Selçuk

24

1,53

23

2,94

Atatürk

6

0,38

32

4,09

Çukurova

13

0,83

18

2,30

Diğer

273

17,45

116

14,82

Toplam

1565

100,00

783

100,00

Tezlerin hazırlandığı enstitülere göre dağılımı Tablo 5’te verilmiştir. Buna
göre, turizm alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin hazırlandığı enstitülerin
1231 tez (%78,66) sosyal bilimler enstitüsü, 187 tez (%11,95) fen bilimleri enstitüsü, 119 tez (%7,60) eğitim bilimleri enstitüsü gelmektedir. Doktora tezlerinde
ise 553 tez (%7,62) sosyal bilimler enstitüsü, 159 tez (%20,31) fen bilimleri enstitüsü ve 48 tez (%6,13) eğitim bilimleri enstitüsü yer almaktadır.
Tablo 5. Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı
Enstitüler

Yüksek Lisans

Doktora

n

%

n

%

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1231

78,66

553

70,62

Fen Bilimleri

187

11,95

159

20,31

Eğitim

119

7,60

48

6,13

Sağlık Bilimleri

9

0,58

15

1,91

İşletme

7

0,45

1

0,13

Ortadoğu

3

0,19

Güzel Sanatlar

3

0,19

Mühendislik

2

0,13

Deniz Bilimleri

2

0,13

3

0,38

Türkiyat Araştırmaları ve

1

0,06

2

0,25

Yurtdışı Enstitü

1

0,06

Avrupa Birliği

-

-

1

0,13

1565

100,00

783

100,00

1

0,13
-

-

Tezlerin hazırlandığı anabilim dallarına göre dağılımı Tablo 6’da verilmiştir.
Buna göre, turizm alanında yapılan yüksek lisans tezlerinden 547 tez (%53,06)
turizm* anabilim dalında, 196 tez (%19,01) işletme anabilim dalında, 49 tez
(%4,75) mimarlık anabilim dalında hazırlanmıştır. Doktora tezlerinde ise 176
tez (%32,29) turizm anabilim dalında, 107 tez (%19,63) işletme anabilim dalında
ve 38 tez (%6,97) peyzaj mimarlığı anabilim dalında hazırlanmıştır.
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Tablo 6. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı
Anabilim Dalları

Yüksek Lisans

Doktora

n

%

n

%

Turizm*

547

53,06

176

32,29

İşletme

196

19,01

107

19,63

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri

14

1,36

3

0,55

Mimarlık

49

4,75

24

4,40

İktisat

27

2,62

25

4,60

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

16

1,55

10

1,83

Şehir Planlama

17

1,65

12

2,20

Peyzaj Mimarlığı

15

1,45

38

6,97

Coğrafya

10

0,97

31

5,70

Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi

16

1,55

1

0,18

Kamu Yönetimi

8

0,78

2

0,37

Diğerleri

116

11,25

116

21,28

Toplam

1031**

100,00

545**

100,00

*: Turizm anabilim dalı olarak belirtilen değişkende turizm, turizm ve otel işletmeciliği, turizm
işletmeciliği ve otelcilik, turizm işletmeciliği eğitimi anabilim dalları dahil edilmiştir.
**: Bazı tezlerde anabilim dalı belirtilmediğinden toplam değişmiştir.

İncelenen tezlerin konularına göre dağılımı Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre,
turizm alanında yapılan yüksek lisans tezleri sıralamasının başında 863
(%55,14) tez ile turizm, 244 (%15,59) tez ile işletme, 96 ile mimarlık (%6,13) gelmektedir. Doktora tezlerinde ise 319 (%40,74) turizm, 88 işletme (%11,24) ve 57
coğrafya (%7,28) yer almaktadır.

Tablo 7. Tezlerin Konularına Göre Dağılımı
Enstitüler

Yüksek Lisans

Doktora

n

%

n

%

Turizm

863

55,14

319

40,74

İşletme

244

15,59

88

11,24

Mimarlık

96

6,13

33

4,21

Eğitim-öğretim

57

3,64

21

2,68

Ekonomi

41

2,62

39

4,98

Halkla ilişkiler

32

2,04

11

1,40

Coğrafya

27

1,73

57

7,28

Şehir ve Bölge Planlama

22

1,41

23

2,94
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Peyzaj Mimarlığı

17

1,09

45

5,75

Sosyoloji

13

0,83

13

1,66

İç Mimarlık ve Dekorasyon

12

0,77

-

-

Halkla İlişkiler

-

-

11

1,40

Spor

-

-

10

1,28

Diğerleri

141

9,01

113

14,44

Toplam

1565

100,00

783

100,00

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
1990-2013 yılları arasında Türkiye’de turizm alanında gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin çok boyutlu bir incelemesinin yapılmasını amaçlayan bu çalışma,
genel bir toplu değerlendirme niteliğindedir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara yönelik geliştirilen öneriler
şu şekilde özetlenebilir:
 Turizm alanında lisansüstü tezlerin daha çok yüksek lisans düzeyinde
yapıldığı, doktora düzeyinde yüksek lisansa göre daha az sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir.
 Tez sayısında 2010 yılından itibaren bir artış göze çarpmaktadır. Bu artış, son yıllarda turizm alanında lisansüstü eğitim veren üniversite sayısının ve yetişmiş öğretim üyesi sayısının artışına bağlanabilir.
 Tezlerin hazırlandığı üniversiteler incelendiğinde yüksek lisans tezlerinde Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde hazırlanan tez sayısı fazla iken, doktora tezlerinde Dokuz Eylül
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi şeklinde bir sıralama oluşmuştur.
 Turizm alanında hazırlanan tezlerin yoğun olarak sosyal bilimler enstitülerinde hazırlandığı saptanmıştır. Anabilim dalında ise turizm ilk sırada yer almıştır.
 Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de turizm konusunun farklı disiplinler tarafından da yoğun olarak çalışıldığı gözlenmiştir. İncelenen
tezlerde özellikle mimarlık, coğrafya, peyzaj mimarlığı konularına sıkça
rastlanmaktadır.
Çalışmada ele alınan tezlerin sadece bibliyometrik özellikler açısından incelenmiş olması bu çalışmanın bir sınırlılığıdır. Ayrıca, araştırma kapsamına yalnızca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın internet adresine kayıt edilmiş
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tezlerin dahil edilmesi, henüz internet adresine veri girişi yapılmayan tezlerin
kapsam dışı kalmasına neden olmuş olabilir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda
turizm alanında hazırlanan tezlerin atıf analizlerinin yanı sıra, tezlerde kullanılan yöntemlerin incelenmesi ile çalışmalarda yıllara göre bir değişiklik olup
olmadığına ilişkin kapsamlı incelemelerde de bulunulabilir. Yapılacak atıf analizleri ile turizm literatürünün yaşlanma hızı da hesaplanabilir. Yine benzer
şekilde gelecek yıllarda turizm alanında hazırlanan yüksek lisans ve doktora
tezlerinin bibliyometrik açıdan inceleneceği yeni araştırmalar ile yıllar itibari ile
karşılaştırma yapma olanağı da elde edilecektir
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ÖZ
Sürdürülebilir turizme katkıda bulunacak nitelikteki turizm faaliyetlerinde son yıllarda talep
artışı yaşanmaktadır. Bu kapsamda gönüllü turizmi popülerliği artan bir alternatif turizm çeşidi olarak dikkat çekmektedir. Gönüllü turizmine yönelik gerçekleştirilen programlarda
çevreyi koruma ve geliştirmeye yönelik uygulamalar önemli yer tutmaktadır. Gönüllü turizm
faaliyetlerinin yerel halka ekonomik fayda sağlarken yerel halkın kültürünü koruyacak nitelikte olmasi gereklidir. Gönüllü turizm yerel halka direkt pozitif etkilerde bulunabilmesi bakımından önem arz etmektedir. Permakültür, sürdürülebilir ve ekolojik olarak sağlıklı, ekonomik olarak uygulanabilir tasarımlarla yaşam alanları yaratmayı amaçlayan bir sistemdir.
Bu anlamda permakültür, gönüllü turizmi kapsamında gerçekleştirilen çevre ile ilgili programlarda kullanılabilir nitelikleri bünyesinde barındırmaktadır. Çalışmada Dünya’daki ve
Türkiye’deki permakültür uygulamaları incelenmiş olup permakültür uygulamalarının çiftlik
ve ekoköy üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Gönüllü turizmi faaliyetleri permakültür
çiftliklerinde uygulanabilecek nitelikte çevre programlarına sahiptir. Permakültür çiftliklerinin turizme açılmasının turistlerin sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmasını ve doğayı etkin deneyimlemelerini sağlayarak bilinçlendirme yoluyla sürdürülebilir turizme katkıda bulunabileceği ortaya konulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Gönüllü turizmi, Permakültür, sürdürülebilir turizm.

GİRİŞ
Sürdürülebilir turizm ekolojik çevre, biyolojik çeşitlilik ve yaşamsal sistemlerin
desteklenip geliştirilmesiyle birlikte ekonomik ve sosyal gereksinimlerin karşılandığı turizm faaliyetlerini savunmaktadır. Sürdürülebilir turizmin savunduğu ilkeler doğrultusunda gelişen alternatif turizm çeşitleri koruma kullanma
dengesini önemseme ve doğal ortamları geliştirme yoluyla sürdürülebilirliğe
hizmet etmektedir. Alternatif bir turizm türü olarak gönüllü turizmi kişilerin
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karşılıksız yardım etme seyahatlerine dayalıdır. Son yıllarda turizm pazarında
kitle turizmine olan talebin olgunluk noktasına erişmesi ve turistlerin farklı
deneyimler yaşayabileceği turizm çeşitlerine ilgi göstermesi gönüllü turizminin
ön plana çıkan alternatif turizm çeşitleri arasında yer almasına neden olmuştur.
Gönüllü turizmi, ihtiyaç olunan konularda karşılıksız yardım faaliyetlerinden
oluşmaktadır. Günümüzde yaşanan çevresel sorunlar nedeniyle bu turizm türünün odak noktalarından biri de çevre koruma ve iyileştirme konusudur.
Permakültür sistemi kendi kendine yetebilen sürdürülebilir yaşam alanları
yaratma ve bu amaçla doğayı koruyup ve geliştirirken permakültür tasarımlarını kullanmaya dayalı bir sistemdir. Doğası gereği permakültür çevre motivasyonunun önem teşkil ettiği gönüllü turizminde kullanılabilir faaliyetleri bünyesinde barındırmaktadır.
Çalışmanın amacı gönüllü turizm faaliyetlerinde uygulanan program faaliyetlerinin permakültür sistemi içeriğine uygunluğunu örneklerin incelenmesi yoluyla ortaya koymak ve permakültür çiftliği ve köyü girişimlerini. Bu çalışmada
gönüllü turizminin günümüzdeki durumu ortaya konarak permakültür sistemi
ve sistemin gönüllü turizmi faaliyetlerine dâhil edilebilirliğine yönelik Dünya’dan ve Türkiye’den örnekler incelenerek öneriler sunulmuştur. Yerel halkın
eksikliklerini gidererek yaşam standartlarını iyileştirmesi ve bu aşamada çevreyi önemsemesi gönüllü turizmini sürdürülebilirliğe katkısı bakımından ön plana çıkarmaktadır. Gönüllü turizmi yerel halkın girişimlerini desteklemekte,
maliyet ve iş yükünü hafifletmektedir. Gönüllü turist ile yerel halkın bir arada
çalışması kültürel etkileşimin yoğun yaşanmasına neden olmaktadır. Permakültür gibi sürdürülebilir yaşam alanları oluşturan, minimum tüketen, elde var
olanı verimli kullanan ve bu yönde tasarımlar oluşturup üretim yapan eğitsel
bir sistemin yerel halka ve gönüllü turistlere turizm faaliyetleri içerisinde öğretilmesi turizmin sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunacaktır.
GÖNÜLLÜ TURİZMİ
Gönüllü turizmi katılanların kişisel gelişimine katkı sağlamayla birlikte uygulandığı yerlerde pozitif ve direkt olarak sosyal, doğal ve ekonomik çevreleri
etkileyen, mutual bir turist deneyimi arayan kişileri cezbeden, seyahat ve gönüllü çalışmayı birleştiren bir turizm çeşididir (Wearing, 2001: 1). Weaver
(2002) gönüllü turizmini ‘‘maddi bir karşılık almadan sosyal ve çevresel koruma için gönüllü çalışan turistlerden oluşan bir sistem’’ olarak tanımlamaktadır.
Gönüllü turistler çalışan turistler ile karıştırılmamalıdır. Gönüllü turiste bir
ödeme yapılmaması tam aksine bu turistlerin gönüllülük için kendilerinin
ödeme yapmaları bu kişileri çalışan turistten ayıran en temel özelliktir (Toma-
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zos ve Butler, 2009). Sin (2009) gönüllü turizm fikrini ‘‘evsahibi destinasyondaki yerel halka pozitif etkide bulunabilecek turizm girişimleri’’ olarak nitelendirmektedir.
Google arama motorunda 2008 yılında ‘‘volunteer tourism’’ kelimeleri ile
yapılan arama 230 bin sonuç verirken 2013 yılında aynı arama 53.3 milyon sonuç vermektedir. Günümüzde gönüllü turizmi tek bir website veritabanında
bile 6.201 yurtdışı gönüllülük programı imkânı sunan toplamda 1.021 yurtdışı
gönüllülük organizasyonu bulunmaktadır (GoAbroad.com). Gönüllü turizmine
yönelik Türkiye’de 8 organizasyon toplamda 17 gönüllülük programı sunmaktadır (GoAbroad.com). Turizm pazarında adından söz ettirmeye başlayan gönüllü turizmine yönelik ülkemizdeki faaliyetler yeterli düzeyde değildir.
Sürdürülebilir turizm çeşidi olan ve popülerliği giderek artan gönüllü turizm
projelerine yılda yaklaşık 1.6 milyon gönüllü turist katılmaktadır (TRAM, 2008).
Young (2008)’e göre turizm hareketliliği içerisinde giderek yaygınlaşan bir sektör haline gelen gönüllü turizm hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde
görülmektedir. Uzun dönemli gönüllü turizm faaliyetleri 2 yıla kadar, kısa dönemli gönüllü turizm faaliyetleri ise 8 aya kadar olan dönemi kapsamaktadır.
(TRAM, 2008). Son yıllarda kısa dönemli organize gönüllü turizm programlarına katılan kişi sayısında hızlı ve önemli bir artış gözlenmektedir (Hall ve Raymond, 2008: 531). Günümüzde, ticari anlamda başarı gösterebilmiş olan kitlesel
paket turlara benzer biçimde sürelere sahip gönüllü deneyimler sunan ve büyüyen bir gönüllü turizm pazarı bulunmaktadır (Brown ve Morrison, 2003).
Gönüllü turizminin gelir düzeyi üst seviyelerde olan turistlere yönelik olduğu
bilinmektedir.
Gönüllü turizm, toplumdaki bazı grupların materyal eksikliğini hafifletmek
ve çevrenin düzenlenmesine yardım etmek gibi faaliyetleri içerebilen seyahatlere organize bir şekilde katılan turistlere uygulanır (Wearing, 2001: 1). Çevreyi
ve hedef toplumun yaşam şartlarını geliştirme gönüllü turizminin odaklandığı
iki alandır (Dorin, 2013: 764). Gönüllü turizm faaliyetlerinin yerel halka ekonomik fayda sağlarken yerel halkın kültürünü koruyacak nitelikte olması gerekmektedir. Gönüllü turizm gönüllülerin yardımından faydalanabilecek destinasyon bölgeleri ve yaptıkları işten keyif alacak turistler için bir şanstır (Dorin,
2013: 764). Gönüllü bireyler fiziksel, duygusal ve sosyal olarak istenen belirli
faydaların başarılmasına yönelik motive olmaktadırlar (Caissie vd, 2003: 39).
McGehee ve Santos (2005)’a göre yaygınlığı gitgide artan gönüllü turizmi ortak
bir amaç kapsamında bazı değerlere sahip çıkma amacıyla gerçekleştirilmesi
nedeniyle katılımcıların ve ev sahibi halkın yaşamını önemli derecede etkileye-
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bilmektedir. Gray ve Campbell (2007) ise gönüllü turizminin genellikle diğer
turizm türlerinde gözlenen sorunlara alternatif bir çözüm olarak görüldüğüne
vurgu yapmaktadır.
Andereck ve McGehee (2008) gönüllü turizminin pozitif etkilerini şöyle sıralamaktadır;


Gönüllü turistler ve yardım edilen bölgedeki insanlar arasındaki kültürlerarası etkileşim bu iki grup arasında karşılıklı anlayışın artmasına
neden olabilir.



Gönüllü turistlerin yerel olaylar ve küresel etkiler arasındaki bağlantıyı
görmelerini sağlayabilir.



Gönüllü turistlerin uluslararası sorunları direkt olarak görerek sorunlara yönelik anlayışını arttırabilir (çevresel sorunlar, sınır sorunları vb.)



Gönüllü turistler evlerine sosyal ve çevresel sorunlara yönelik organizasyonlarda daha katılımcı olmak için cesaretlenmiş olarak dönebilirler.



Ev sahibi toplumların ve bireylerin yaşam kalitesinin artmasını sağlar.



Gönüllü turistler kitle turizmi turistlerine göre ev sahibi topluma direkt
kaynak girdisi sağlayarak daha pozitif ekonomik etkide bulunurlar.



Gönüllü turistler yerel halk arasında gönüllülük kültürü olmayan bölgelere hizmet sağlarlar.

Cohen ve Kennedy (2000) gönüllü turizminin kültürel öğelerin korumada,
çevreyi korumaya teşvik etmede, barış ortamı ve küresel bilincin oluşturulması
konusunda bir farkındalık yaratabileceğine dikkat çekmektedir. Gönüllü turizm geniş çapta küresel anlamda birçok toplumu etkileyen sosyal ve çevresel
sorunlara karşı yaratıcı olan, tüketici olmayan bir çözüm olarak görülmekte ve
pazarlanmaktadır (Lyons ve Wearing, 2008: 6). Gönüllü turizminin kişinin kendi gelişimine ve öz farkındalık oluşturmaya olanak tanımadaki etkisi ve bunun
gönüllü turizme yönelik katılımlarda anahtar bir motive edici etken olduğu
bilinmektedir (Wearing, 2001). Gönüllülük organizasyonları toplumların ihtiyacı doğrultusunda hizmet etme amacıyla birçok farklı türde projeler oluşturmaktadır. Bu projeler eğitimi, çevre yenilemeyi, korumayı ve araştırmayı, bina projelerini ve kültürel gelişimi içermektedir (Callanan ve Thomas, 2005).
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Tablo. 1. Gönüllülük Programları ve Aktiviteleri
Gönüllülük Program
Türleri

Programların İçerdiği Aktiviteler

Program Sayısı

Kültürel

Sanat, Kadınların güçlendirilmesi, Tarihi koruma

1280

Eğitim

Yabancı dil eğitimi, halk eğitimi, spor eğitimi

342

Sağlık

İlaç yardımı, hastane desteği, Uyuşturucu rehabilitasyonu

1223

Çevre

Su yönetimi, Ağaç dikme, Doğayı koruma, Küresel
ısınma,

1504

Diğer

Barış, Besleme, Doğal afetler, Gençliğin gelişimi

1852

Kaynak: goabroad.com/volunteer-abroad

PERMAKÜLTÜR
Permakültür, sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratma amaçlı bir tasarım sistemidir. Permakültür bileşik bir sözcük olarak ‘‘permanent agriculture’’ kalıcı
tarım ve ‘‘permanent culture’’ kalıcı kültür anlamındadır. Permakültür sisteminin kurucusu olan Bill Mollison permakültürü tasarımı, kavramsal, maddi ve
stratejik bileşenleri tüm canlıların yararına işleyen bir örüntü halinde bir araya
getirme sistemi olarak tanımlamaktadır. Amaç kendi ihtiyaçlarını karşılayan,
çevresini sömürmeyen veya kirletmeyen, dolayısıyla uzun vadede sürdürülebilir, ekolojik olarak sağlıklı ve ekonomik olarak uygulanabilir sistemler yaratmaktır.
Permakültür mümkün olan en küçük alanı kullanarak şehir ve köyler için
yaşamı destekleyen bir sistem oluşturmak amacıyla, arazinin ve yapıların karakteristiğini bitki ve hayvanların doğal özellikleriyle bir araya getirir. Permakültür, insanların ihtiyaçlarını karşılarken, temel haklara erişmek için muhtaç
oldukları doğaya zarar vermek yerine onu besleyip onarmalarını mümkün kılacak olgun ve ahlaki bir davranış mekanizmasıdır (Permakültür El Kitabı, 2010: 4).
Permakültür ilkeleri sürdürülebilir turizm anlayışının prensipleriyle paralel
doğrultudadır. Bill Mollison (2011) permakültürün ilkelerini şöyle sıralamaktadır:


Bağıntılı yerleştirme (verim alabilmek için doğru yere koyma)



Her öğenin birçok işlevi bulunması (öğelerin işlevsel kullanımı)



Bütün önemli işlevler birçok öğe tarafından desteklenir (temel ihtiyaçların iki ya da daha fazla biçimde karşılanması)
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Etkin enerji planlaması



Biyolojik kaynakların kullanılması



Enerji döngüsü (geri dönüşüm)



Küçük ölçekli yoğun sistemler



Ardıllığın ve evrimin hızlandırılması



Çeşitlilik (uyumlu işleyen öğeler birliği)
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Permakültür ilkeleri incelendiğinde sürdürülebilir turizm anlayışının prensipleriyle paralel doğrultuda olduğu gözlenmektedir.
Permakültürde üç bölümden oluşan bir etik anlayışı bulunmaktadır. Permakültür etiği dünyaya özen göstermek, insana özen göstermek ve zaman, para ve
malzeme fazlasını bu amaçlar için kullanmaktan oluşmaktadır.
Dünyaya özen göstermek toprağa, canlı türlerine ve çeşitliliğine, atmosfere,
ormanlara, mikro yaşam alanlarına, hayvanlara, suya, kısacası canlı veya cansız
tüm varlıklara özen göstermek demektir. Bu düşünce, zararsız ve iyileştirici
faaliyetleri, aktif koruyuculuğu, kaynakların tutumlu bir şekilde kullanılmasını
içerir. İnsana özen göstermek, insanların doğa üzerinde belirleyici etkilere sahip
olması bakımından önem arz etmektedir. Zaman, para ve enerji fazlasını dünyaya ve insanlara özen gösterme amacını gerçekleştirmek için kullanmak
‘‘dünyaya özen göstermek’’ etiğinin üçüncü bileşenidir. Temel gereksinimlerimizi karşıladıktan, sistemlerimizi becerilerimiz doğrultusunda en iyi şekilde
tasarladıktan sonra diğer insanların da bu hedefi gerçekleştirebilmesi için etkimizi ve enerjimizi ortaya koyabiliriz (Mollison, 2011: 1). Permakültür anlayışı
tüm bilim dallarına uygulanabilir ve adapte edilebilir sürdürülebilir prensiplere
sahiptir. Dizayn aşamasında, üretici uygulama aşamalarında kişinin kendine
yetebileceği dizaynlar bu prensipleri kullanarak gerçekleştirilebilir (Bulut ve
Yılmaz, 2008: 36).
Permakültür kitle turizminin ortaya çıkardığı çevresel sorunları gerek çevre
düzenlemesindeki etkinliği gerekse de sürdürülebilir yaşama yönelik tasarımları ile aza indirgenmesini ve çevresel farkındalığın bireylerde kalıcı bir biçimde
oluşmasını sağlayabilir. Kent yaşamından uzaklaşmak isteyen kişilere yönelik
arazi düzenleme, yeşillendirme çalışmaları, barınak inşa etme, bahçe işleri, organik tarım gibi öğeleri birleştiren ve bu faaliyetlerde katılımcıların ortak amaca
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dâhil eden öğretici bir sistem olarak dikkat çeken permakültür gönüllü turizmine de doğası gereği oldukça uygun bir yapıdadır.
Tablo 2. Gönüllü Turizmi Organizasyonları ve Programları
Gönüllü Turizmi Organizasyonlarında
Permakültürel Programlar

Organizasyon Sayısı

Program Sayısı

Eko Turizm

370

1080

Su

160

421

Tarım

313

733

Hayvanlara Yardım

281

1050

Biyolojik Araştırmalar

163

493

Yiyecek

198

457

Çevre

422

1503

Ağaç Dikme

234

547

Bahçecilik

255

584

Toprak Devriyeleri

38

96

Barınma

134

298

Denizi Koruma

126

345

Doğal Kaynaklar

219

545

Organik Tarım

207

455

Koruma Altına Alınmış Araziler

134

392

Kırsal İşler

53

109

Ekim İşleri

258

604

Ağaçlandırma

210

496

Kaynak: goabroad.com/volunteer-abroad

Gönüllü turizmi organizasyonlarının çevre ile ilgili gerçekleştirdiği programların içeriklerinin permakültür sisteminin bileşenlerine pararel olduğu görülmektedir. Gönüllü turizminde doğal yaşam alanlarını koruyup geliştirme temalı programların çokluğu permakültürü bu turizm çeşidi için uygulanabilir kılmaktadır. Permakültür etiğinin konuları olan dünyaya özen gösterme, insana
özen gösterme, zaman ve para fazlasını belirli amaçlar için kullanma yaşam
şartları ve çevreyi geliştirme konularında hassas olan gönüllü turizmin amacına
hizmet eder bir yapıdadır.
Permakültür sürdürülebilir yaşam alanları yaratan, doğayı koruyup onu iyileştirme esasına dayanan bir sistem olması nedeniyle eko turizm, tarım turizmi,
çiftlik turizmine yönelik sunulan turistik etkinliklerde kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Turistlerin ‘‘yeşil turizm’’ türlerini deneyimleme sürecine eğitici
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katkıda bulunabilecek ve bu yolla sürdürülebilir turizme hizmet edebilecek bir
sistemdir.
PERMAKÜLTÜR ÖRNEKLERİ
Dünya’da 1421 permakültür projesi bulunmaktadır (permacultureglobal.com).
Permakültür projeleri permakültürün uygulandığı ve eğitiminin yapıldığı, bununla birlikte ek faaliyetlerin sunulduğu ekoköy veya çiftliklerden oluşmaktadır. Bu girişimlerden bazıları konaklama tesisi olarak hizmet verebilmelerinin
yanında gönüllü organizasyonları aracılığıyla gelen kişileri de kabul etmektedir. Dolayısıyla bu girişimler sürdürülebilir turizme katkıları ve çevreye duyarlı
kişilere yönelik cazip bir tatil seçeneği oluşturması bakımından önemlidir.
Dünya’dan örnek permakültür çiftliklerine yer verilen tablodaki bilgiler ilgili
kuruluşların internet sitelerindeki bilgiler derlenerek hazırlanmıştır.
Tablo 3. Dünya’dan Turistik Permakültür Çiftlikleri Örnekleri
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TÜRKİYE’DE PERMAKÜLTÜR UYGULAMALARI
Türkiye’de permakültür toplulukları giderek artmakla birlikte gerek bloglar
gerek diğer web platformlarında örgütlenmektedirler. Dünya’da olduğu gibi
Türkiye’de de permakültüre giriş kursları, uluslararası geçerliliği olan Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) kursları, uygulamalı tasarım eğitimi ve permakültür eğitmen eğitimi konulu kurslar düzenlenmektedir. Uluslararası geçerliliği olan Bu kursların süresi 12 saat ile 72 saat arasında değişmektedir ve
permakültür eğitmenleri tarafından verilmektedir.
Türkiye’deki permakültür uygulamalarından Gelemer Permakültür Projesi,
Bostancık çiftliği, Ankara Güdül’deki Tahtacıörencik Köyü Kırçocukları grubu,
İmece Evi Doğal Yaşam ve Ekolojik Çözümler Çiftliği, Ahlatdede Permakültür
Uygulama Çiftliği, Güneşköy gibi doğayı koruma ve doğa ile uyumlu yaşam,
permakültür tasarımları ile üretim yapma ve sürdürülebilir yaşam alanları yaratma hususunda küçük ölçekli permakültür çiftliklerine örnek verilebilir.
Türkiye’deki permakültür çiftlikleri ve köylerine örnek oluşturan projelerin
tablosu ilgili projelerin internet sitesindeki bilgiler derlenerek hazırlanmıştır.
Tablo 4. Türkiye’de Permakültür Çiftlikleri ve Köyleri
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Çevreye zarar vermeden onu iyileştirme ve nesilden nesile çevre bilinci aktarılmasına katkıda bulunan permakültür sistemi ve anlayışının turizm faaliyetleri içerisinde değerlendirildiği projeler artmalıdır. Doğa temelli bir turizm faaliyeti içerisinde bulunma eğilimine yönelik turizm talebinin artış göstermesi ve
eko-turizm, tarım turizmi, çiftlik turizmi gibi alternatif turizm türlerinin turizm
pazarında ön plana çıkması, permakültür gibi ‘‘yeşil ve yenilikçi sistem’’ lerin
bu faaliyetlere adapte edilmesi gereksinimi yaratmaktadır.
Yerel halkın permakültürel girişimlerinin gönüllü turizm faaliyetleriyle birlikte desteklenmesi çevre koruma ve geliştirme sürecini hızlandırırken yerel halka
ekonomik alternatifler oluşturmaktadır. Böylece yerel halkın yaşadığı bölgedeki
doğal çekicilik unsurlarının sürdürülebilir bir biçimde turizm faaliyetleri içerisinde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen permakültürel gönüllü turizm girişimleri ile birlikte yerel halkın turizme yönelik
olumsuz düşünceleri de olumluya çevrilebilir.
Permakültür çiftlikleri ve köylerinin turizme açılması sürdürülebilir yaşam
alanları oluşturan turist kitlesi yaratarak sürdürülebilir turizme önemli katkıda
bulunabilir. Permakültür çiftliklerinde özel bir tema oluşturularak burada hem
permakültür eğitimi, hem de çiftliğe has bazı etkinlikler düzenlenmelidir. Çocuklarının doğa ile iç içe bir ortamda tatil yapmasını isteyen aileler bu anlamda
permakültür çiftliklerinin hedef kitlesini oluşturabilir. Ziyaretçi anlamında gönüllü turizmine yönelik hizmet veren organizasyonlardan destek alınmalıdır.
Gönüllü turizmi, permakültür köyü oluşturma veya çiftlik kurma girişimlerinde bir araç olarak kullanılmalı ve bu girişimlerin işgücü gereksinimi azaltılırken
maliyetlerin düşürülmesini sağlanmalıdır. Üniversite öğrencilerine yönelik iç
ve dış pazarda gönüllü turizm kampları oluşturulup bu kamplara permakültür
çiftlikleri ve ekoköyler dahil edilmelidir.
Sürdürülebilir turizm ilkelerini destekleyici faaliyetler içeren permakültürel
aktivitelerin ve girişimlerin turizm sektöründe yaygınlaşması gerekmektedir.
Bu gereklilik kitlelerin çevre bilincinin doğayı etkin bir biçimde deneyimlemesi
ile kalıcılık kazanması açısından önemli olduğu gibi permakültür uygulamalarıyla alternatif turizm türlerine yönelik ürün çeşitlendirme imkanını arttırması
bakımından da önem arz etmektedir. Çevreye zarar vermeden onu iyileştirme
ve nesilden nesile çevre bilinci aktarılmasına katkıda bulunan permakültür
sistemi ve anlayışının turizm faaliyetleri içerisinde değerlendirildiği projeler
artmalıdır.
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ÖZ
Bilginin örgütsel planlama ve kontrol için vazgeçilmez bir kaynak olması, örgütler için yaşamsal bir unsur olarak değerlendirilmesini sağlamıştır. Buna ek olarak, bilgi paylaşımı, örgütsel performansın artırılmasında çok önemli bir unsurdur. Özellikle, örtük bilginin işletmenin bir değeri haline getirilmesinde bilgi paylaşımının rolü büyüktür. Bu çalışmada, yiyecek içecek bölümünde çalışanların bilgi paylaşımına yönelik tutumları araştırılacaktır. Bu
amaçla, Kepez bölgesinde faaliyet gösteren 110 odalı ve 4 yıldızlı bir otel işletmesinde uygulama yapılmıştır. Araştırmanın tek bir otelin yiyecek-içecek bölümünü uygulama alanı olarak
ele alması araştırmanın en önemli kısıtıdır. Araştırmanın verileri 48 cevaplayandan elde
edilmiştir. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, ‘A Oteli’ yiyecek içecek
bölümü çalışanlarının, bilgiyi başarılarının bir unsuru olarak gördükleri, bilgiyi daha çok yöneticileri ile paylaştıkları, bilgi paylaşmalarında daha çok ödüllendirmeye önem verdikleri ve
hatalarını ortaya çıkaracak bilgileri paylaşmaktan kaçındıkları ortaya çıkmıştır.
Anahtar sözcükler: Bilgi paylaşımı, otel işletmesi, yiyecek-içecek bölümü.

GİRİŞ
Günümüzde başarılı işletmeler, strateji oluşturma, planlama, karar verme ve
kontrol süreçlerinde güçlü bilgi altyapılarını kullanmaktadırlar. Literatürde
bilgi paylaşımı bu güçlü bilgi altyapısının en önemli unsuru olarak ele alınmaktadır. Başarılı bir bilgi paylaşımı süreci ise öncelikle insan kaynaklarının sorunları ile yakından ilgilenmek ile mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, başarısı
büyük ölçüde insan kaynaklarının etkili çalışmasına bağlı olan turizm işletmelerinde, başarılı bir bilgi paylaşımının sağlanabilmesi için öncelikle insan kaynaklarının bilgi paylaşımına yönelik tutumlarının araştırılmasının önemli oldu-
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ğu söylenebilir. Bu araştırmada, otel işletmelerinin en önemli ikinci gelir birimi
olarak kabul edilen yiyecek-içecek bölümü çalışanlarının bilgi paylaşımı tutumları araştırılmıştır. Araştırmanın uygulama aşaması, Kepez bölgesinde faaliyet
gösteren 110 oda kapasiteli ve 4 yıldızlı bir otel işletmesinin yiyecek-içecek bölümünde gerçekleştirilmiştir. Bu durum araştırmanın en önemli kısıtı olarak
değerlendirilebilir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bilgi kavramı, Latince ‘informatio’ kökünden olup, biçim verme, biçimlendirme
ve haber verme eylemi olarak tanımlanmaktadır (Şimşek ve Çelik, 2011: 374).
Literatürde yer alan birçok bilgi tanımından bazıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yazar-Yıl

Bilgi Tanımı

Starbuck, 1992

Bilgi, deneyimlerin birikimidir.

Nonaka, 1994

Bilgi, doğru inançların açıklanmasıdır.

Beijerse, 2000

Bilgi, yönetilebilir veri ve enformasyonun birlikte oluşturduğu unsurdur.

Awad ve Ghaziri, 2004

Bilgi, tecrübe veya çalışma yoluyla kazanılmış anlayıştır.

Kaynak: Köseoğlu v.d’den (2011) uyarlanmıştır.

Bilgi paylaşımı, bireysel veya örgütsel amaçları gerçekleştirmek ve başarıyı
artırmak için birey ile birey, örgüt ile örgüt ve birey ile örgüt arasında bilginin
değişimi ve kabulü olarak tanımlanmaktadır (Davenport ve Prusak, 2001: 2627). Bu bağlamda, bilgi paylaşımın bireysel ve örgütsel hedefleri başarmada
önemli bir unsur olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, bütün bilgiler paylaşılabilecek kadar değerli değildir. Değerli bilgi örgüt için stratejik bir öneme sahiptir.
Örgütler için stratejik öneme sahip değerli bilginin özellikleri ise şunlardır
(Özer, 2008: 119): Değerli olmalı, rakipler arasında kıt olmalı, kolay taklit edilememeli ve aynı derecede önemli ikameleri olmamalıdır. Örgütlerde bilgi paylaşımının önünde bazı engeller olduğu bilinmektedir. Bu engeller, teknolojik
engeller, örgütsel engeller, bireysel engeller, bilişsel kanalların kapalı oluşu gibi
engellerin yanı sıra, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve tecrübe gibi demografik
özelliklerden kaynaklanan özellikler de olabilmektedir (Riege (2005) ve Keyes
(2008)’den akt: Altındiş ve Ağca, 2011: 49).
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YÖNTEM
Bu çalışmada, ‘çalışanların bilgi paylaşımı tutumları demografik özelliklere
göre farklılaşır mı?’ sorusuna cevap aranmıştır. Literatürde, bilgi paylaşımı
tutumu konusunu otel işletmelerinin bölümleri bazında ele alan yeterli sayıda
araştırma ile karşılaşılmadığı için, araştırmanın turizm sektörü açısından önemli bir boşluğu doldurabileceği düşünülmektedir. Bu açıdan araştırmanın oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma betimsel tarama türündedir.
Uygulama alanı olarak Kepez bölgesinde faaliyet gösteren 110 odalı ve 4 yıldızlı bir otel seçilmiştir. Bu otelin seçilmesinin nedeni yöneticilerin yiyecek- içecek
bölümü çalışanlarıyla yüz yüze görüşme yapılmasına imkan sağlamalarıdır.
Araştırma verilerinin, düşük sezon olarak nitelendirilen Kasım ayında toplanmasının da, yöneticilerin araştırmaya yönelik tutumlarını olumlu etkilediği
düşünülmektedir. Otel işletmesi araştırmada ‘A Oteli’ olarak ele alınmıştır. A
Oteli’nin yiyecek-içecek bölümünde yöneticiler dahil toplam 51 kişi çalışmaktadır. Bu rakam araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Evren sınırlı olduğu
için, örneklem alınmamış ve tam sayım yapılması hedeflenmiştir. Ancak 3 kişi
araştırmaya katılmak istememiştir. Bu nedenle 48 anket elde edilebilmiştir.
Buna göre anket geri dönüş oranı %94,1’dir. Araştırmaya ilişkin ölçek Chow,
Deng ve Ho (2000) tarafından geliştirilen ve Öztürk (2005) tarafından Türkiye’de iletişim sektöründe uygulanan 28 önermeden oluşan bir ölçektir. Ayrıca
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 6 demografik soru içeren ölçek de ankette
yer almaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,852 olarak hesaplanmıştır. Buna
göre ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir.
BULGULAR
Tablo 1. Demografik Özellikler
Cinsiyet

Yaş
Medeni Durum

Eğitim Durumu

Mevcut Oteldeki Tecrübe-

Tür
Kadın
Erkek
18-25
26-40
41-55
Bekar
Evli
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
1 yıldan az
1-5

N
15
33
29
15
4
42
6
6
3
32
7
26
19

%
31,2
68,8
60,4
31,2
8,3
87,5
12,5
12,5
6,2
66,7
14,6
54,2
39,6
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6-10
Toplam

3
48

6,2
100

Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışmaya katılan cevaplayanların çoğu erkeklerden, 18-25 yaş arasında olanlardan, bekarlardan, lise mezunlarından ve bir yıldan daha az süredir otelde çalışmakta olan yiyecek- içecek bölümü çalışanlarından oluşmaktadır.
Aşağıdaki tablolarda yiyecek içecek çalışanlarının bilgi paylaşımına yönelik
tutumları değerlendirilmiştir.

%

Kesinlikle Katılıyorum

1.Sahip olduğum bilgi, benim için güç kaynağıdır

%

35,4

6,2

0

20,8

37,8

3,18

2.Sahip olduğum bilgi, bana özeldir, paylaşmak
zorunda değilim

%

8,3

14,6

14,6

25,0

37,5

3,68

3.Sahip olduğum bilgiler işletme için önemli bir
değerdir.

%

16,7

39,6

8,3

8,3

27,1

2,89

4.Otelim sayesinde kazandığım bilgiler bana özel
değildir, otelin bir değeridir.

%

20,8

22,9

16,7

20,8

18,8

2,93

5.Sahip olduğum bilgiler pozisyonumu korumamam yardım ediyor.

%

10,4

8,3

39,6

18,8

22,9

3,35

6.Bilgi paylaşımı işletme içinde bana avantaj
sağlar.

%

10,4

27,1

22,9

12,5

27,1

3,18

7.Otel içindeki bireylerin birbirini iyi tanıması bilgi
paylaşımını kolaylaştırır.

%

27,1

10,4

12,5

16,7

33,3

3,18

Kararsızım

Katılmıyorum

İfadeler

Katılıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Tablo 2. Çalışanların Bilgiye Bakış Açıları

X

Tablo 2’de görüldüğü gibi cevaplayanlar 1. İfadeye %58,6 oranında katılmışlardır. 2.ifadeye %62,5 oranında katılmışlardır. 3. İfadeye %35,4 oranında katılmışlardır. 4. İfadeye %39,6 oranında, 5.ifadeye %41,7 oranında, 6.ifadeye %39,6
ve 7.ifadeye %50 oranında katılmışlardır. Ortalama değeri en yüksek olan ifade
ise 5. İfadedir. Bu sonuçlara göre, yiyecek içecek bölümü çalışanlarının bilgiye
bakış açılarının daha çok ‘sahip olduğum bilgiler pozisyonumu korumama yardım
ediyor’ ifadesiyle açıklanabileceği söylenebilir.
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İfadeler

%

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 3. Çalışanların Bilgi Paylaşımına Yönelik Algılamaları

X

8.Yeni bir teknik geliştirdiğimde, iş arkadaşlarımla
paylaşırım

%

33,3

27,1

14,6

8,3

16,7

2,47

9.Yeni bir teknik geliştirdiğimde, yöneticilerimle
paylaşırım

%

8,3

14,6

14,6

25,0

37,5

2,70

10.İş arkadaşlarımla işle ilgili paylaşımda bulunurum

%

31,2

10,4

16,7

27,1

14,6

2,83

11.Yöneticiler çalışanlardan gelen fikirlerle ilgilenirler

%

18,8

18,8

31,2

16,7

14,6

2,89

12.Bilgi paylaşımında ödüllendirme benim için bir
belirleyicidir

%

14,6

25,0

14,6

16,7

29,2

3,20

13.Hiyerarşik yapı bilgi paylaşımını güçleştirir

%

20,8

25,0

25,0

14,6

14,6

2,77

14.Bilgi kişiye özel olsa da paylaşılmalıdır

%

22,9

14,6

29,2

18,8

33,3

2,87

Tablo 3’te görüldüğü gibi cevaplayanlar 8.ifadeye %25 oranında katılmışlardır. 9.ifadeye %62,5 oranında katılmışlardır. 10. İfadeye %41,7oranında katılmışlardır. 11. İfadeye %31,3 oranında, 12.ifadeye %45,9 oranında, 13.ifadeye
%29,2 ve 14.ifadeye %42,1 oranında katılmışlardır. Ortalama değeri en yüksek
olan ifade ise 12. İfadedir. Bu sonuçlara göre, yiyecek içecek bölümü çalışanlarının, bilgi paylaşımına yönelik algılarının daha çok ‘bilgi paylaşımında ödüllendirme benim için bir belirleyicidir’ ifadesiyle açıklanabileceği söylenebilir. Ödüllendirmenin pek çok olumlu davranışı olduğu gibi, bilgi paylaşımını da özendirici olduğu söylenebilir.
Tablo 4’te görüldüğü gibi cevaplayanlar 15.ifadeye %31,3 oranında katılmışlardır. 16.ifadeye %35,4 oranında katılmışlardır. 17.ifadeye %55,8 oranında katılmışlardır. 18.ifadeye %29,1 oranında, 19.ifadeye %37,4 20.ifadeye %29,1,
21.ifadeye %18,7 oranında ve 22.ifadeye %31,3 oranında katılmışlardır. Ortalama değeri en yüksek olan ifade ise 17.ifadedir. Bu sonuçlara göre, yiyecek içecek bölümü çalışanlarının, bilgi paylaşımına yönelik algılarının daha çok ‘Otelimizde çalışanlar her zaman üst yönetime ulaşabilir’ ifadesiyle açıklanabileceği
söylenebilir.
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İfadeler

%

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 4. Bilgi Paylaşımında Örgüt İçi Bilişsel Kanalların Açıklığı

X

15.Otelimizde, hatalarımızdan ders çıkarırız

%

29,2

20,8

18,8

16,7

14,6

2,66

16.Takım çalışmasıyla her türlü bilgiyi paylaşırız

%

29,2

22,9

12,5

22,9

12,5

2,66

17.Otelimizde çalışanlar her zaman üst yönetime ulaşabilir.

%

4,2

37,5

12,5

33,3

12,5

3,12

18.Otelimizde çalışanların konuşabilecekleri
alanlar vardır

%

18,8

33,3

18,8

20,8

8,3

2,66

19.Otelimizde düzenli olarak çalışanlar için
sosyal aktiviteler düzenlenir

%

20,8

41,7

0

31,2

6,2

2,60

20.Otelimizde parasal ödül, ayın personeli gibi
onursal teşvikler yapılır

%

27,1

39,6

4,2

22,9

6,2

2,41

21.Otelimizde yöneticiler hatalarının ortaya
çıkmasından korkmazlar

%

29,2

33,3

18,8

10,4

8,3

2,35

22.Yöneticilerimiz başarıları kadar başarısızlıklarını da açıklar

%

2,1

64,6

2,1

12,5

18,8

2,81

%

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

X

23.Bilgiyi paylaşırsam yükselmem engellenir
24.Hatalarım bilinmezse işten atılma riskim
azalır
25.Yaptığım yanlışın başkaları tarafından
bilinmesini istemem
26.Hatalarım anlaşılırsa rezil olurum
27.Hatalarımı
gizleyemezsem
karizmam
sarsılır
28.Onuruma zarar verecek bilgiyi paylaşmam

%
%

16,7
4,2

2,1
20,8

22,9
12,5

27,1
25,0

31,2
37,5

3,54
3,70

%

4,2

14,6

8,3

39,6

33,3

3,83

%
%

6,2
4,2

12,5
14,6

4,2
2,1

39,6
37,5

37,5
41,7

3,89
3,97

%

22,9

0

12,5

22,9

41,7

3,60

Katılmıİfadeler

Kesinlikle
yorum

Tablo 5. Bilgi Paylaşımının Önündeki Bireysel Engeller

Tablo 5’te görüldüğü gibi cevaplayanlar 23.ifadeye %58,3 oranında katılmışlardır. 24.ifadeye %62,5 oranında katılmışlardır. 25.ifadeye %72,9 oranında ka-
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tılmışlardır. 26.ifadeye %77,1 oranında, 27.ifadeye %79,2 ve 28.ifadeye %64,6
oranında katılmışlardır. Ortalama değeri en yüksek olan ifade ise 27.ifadedir.
Bu sonuçlara göre, yiyecek içecek bölümü çalışanlarının, bilgi paylaşımının
önündeki bireysel engellerin neler olduğuna ilişkin algılarının daha çok ‘Hatalarımı gizleyemezsem karizmam sarsılır’ ifadesiyle açıklanabileceği söylenebilir. Buna göre, yiyecek-içecek bölümü çalışanlarının hatalarını ortaya çıkarabilecek
bilgileri, kişisel imajlarını zedeleyeceği algısıyla paylaşmaktan kaçındıkları
söylenebilir.
SONUÇ
Bilgi paylaşımı tüm işletmeler için olduğu gibi otel işletmeleri için de son derece önemli bir konudur. Pek çok işletmenin başarısının temelinde yatan sırrın
bilgiyi elde etmesi ve onu kullanmasındaki becerinin olduğu düşünüldüğünde
bu konunun turizm sektörü açısından değerlendirilmesinin önemli olduğu
düşünülmektedir. Literatürde otel işletmelerinin bölümlerine yönelik bilgi paylaşımı araştırmalarının yeterli olmadığı gözlenmiştir. Bu çalışma ‘Yiyecekiçecek departmanı çalışanlarının bilgi paylaşımı tutumu ne düzeydedir?’ sorusuna cevap aramak için yapılmıştır. Kepez bölgesindeki A oteli yiyecek içecek
bölümü çalışanları, bilgilerinin kendileri için bir güç kaynağı olduğuna inanmakta ve bilgiyi pozisyonlarının teminatı olarak görmektedirler. Yöneticiler,
personelin bilgiyi paylaşmalarını sağlayacak özendiriciler geliştirmelidirler. Bu
sayede pek çok olumlu sonuç elde edilebilir. Örneğin, yeni ve tecrübesiz çalışanlar bilgiye daha kolay ulaşabilir ve işe daha hızlı uyum sağlayabilirler. Çalışanlar bilgilerini daha çok yöneticilerle paylaştıklarını ifade etmişlerdir. Bunun
bilgiyi kendileri için bir teminat bir imaj meselesi olarak algılamalarının bir
sonucu olduğu ve yöneticilerine ilettiklerinde bu bilginin kendilerine ait olduğunu bir anlamda tescil etmiş olacaklarını düşündükleri söylenebilir. Çalışanlar, istedikleri zaman yöneticilerine ulaşabileceklerini ifade etmişlerdir. Buna
göre örgüt içi bilişsel kanalların açık olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, diğer
ifadelerde çalışanlar daha çok olumsuz görüş bildirmişlerdir. Buna göre, ödüllendirme, teşvik ve takım çalışması gibi uygulamalardan yeterince yararlanılmadığı söylenebilir. Bilgi paylaşımın önündeki bireysel engeller değerlendirildiğinde ise çalışanların daha çok bilgiyi özellikle de hataları ortaya çıkarıcı nitelikteki bilgiyi paylaşmaktan kaçındıkları söylenebilir. Bunun en önemli nedeni
ise, çalışanlar tarafından kişisel imaj ve karizma kaygısı olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda bir ön araştırma niteliğinde olup, gelecekte
yapılacak daha büyük ölçekte ve daha fazla sayıda otel işletmesini kapsayan
araştırmalara yol göstereceği umulmaktadır.
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ÖZ
Tarihsel süreç içerisinde göstermiş olduğu gelişmeler sonucu büyük bir endüstri olma özelliği gösteren konaklama sektörü, ülke turizminde önemli bir yer teşkil etmektedir. Ülke geneliyle İstanbul kıyaslandığında, İstanbul otellerinin ülke turizminde önemli bir etkiye sahip
olduğu ortaya çıkmaktadır. Konaklama sektörünün sahip olduğu kalite ve performans da
varış noktasının çekiciliğini belirleyen önemli bir etkendir. Bunlardan yola çıkarak çalışmada,
İstanbul’daki otelcilik sektörünün mevcut durumu anlatılarak, sektörün gelişmesinin önündeki engeller ve muhtemel fırsatlar üzerinde durulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Konaklama sektörü, otel işletmeciliği, İstanbul.

GİRİŞ
İnsanların konaklama başta olmak üzere yeme-içme ve eğlenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan konaklama işletmelerinin tarihi gelişimi, otelciliğin başlangıcı
sayılan hanlara kadar uzanmaktadır. Her gün gelişerek büyüyen konaklama
sektörü, hancılıktan bu yana büyük değişiklikler yaşamış, gelişen teknoloji ve
modern hizmetlere cevap verebilen büyük ve dinamik bir endüstri haline gelmiştir.
Türkiye, turizme başladığından beri turizmi geliştirme yönündeki çabalarını,
diğer işletmeleri ihmal etme pahasına konaklama işletmelerinin geliştirilmesi
yönünde yoğunlaştırmıştır. Özellikle 1982 tarihinde yürürlüğe giren Turizm
Teşvik Kanunuyla turizm sektörü özellikle de otel işletmeleri, uygulamaya
konulan teşvik tedbirleriyle desteklenerek hızlı bir gelişim göstermiştir. Türki-
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ye’de talebe dayalı olarak gelişme gösteren otelcilik sektörü, gelen yabancılarının sayısının artmasına ve buna bağlı olarak konaklama talebinin artış göstermesiyle belli bir aşama kaydetmiştir. Uluslararası otel zincirlerinin dikkatini
çekmeyi başaran bu durum, 1970’li yıllardan günümüze kadar birçok uluslararası otel zincirinin, Türkiye pazarına girmesine ve rekabet ortamının oluşmasına imkan sağlamıştır. Bu pazardan en çok pay alan illerin başında da İstanbul,
Ankara, İzmir ve Antalya gelmektedir. Özellikle İstanbul, sahip olduğu çeşitli
medeniyetlere ilişkin tarihi ve kültürel çekiciliklerin yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğunun paha biçilmez eserleriyle de başta kültür turizmi olmak üzere, alışveriş turizmi, kongre ve toplantı turizmi ve diğer turizm türleriyle de milyonlarca turistin tercih ettiği bir destinasyon haline gelmiştir. Turizm sektörünün
bu denli gelişmesine bağlı olarak konaklama sektörü de hızlı bir gelişim sürecine girerek İstanbul’a yönelen turizm talebine cevap vermeye çalışmaktadır.
Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği’nin (TUROB) yayınlamış
olduğu, 2013 Kasım ayı konaklama raporuna göre, İstanbul’u ziyaret eden turist sayısıyla doğru orantılı olarak konaklama kapasitesinin de arttığı görülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu verilere ek olarak
Belediye Belgeli konaklama tesislerini de kapsayan raporda, İstanbul’un toplam
tesis sayısı 1717, yatak kapasitesinin ise 152.441 olduğu görülmektedir. Dört
yıldızlı otellerin bu toplamdaki payı, tesis olarak 107 ve yatak kapasitesi 23.368
olarak belirtilmiştir. İstanbul’daki beş yıldızlı otellerin sayısı ise 62, yatak kapasitesi 33.996’dır. Uluslararası markalardan da büyük ilgi gören İstanbul, marka
şehir olma yönünde hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Sektöre yönelik
trendi belirleyen bu rapor, ayrıca İstanbul’da turizmin hareket yönünün belirlenmesine ve sektörün mevcut durumun ortaya konulmasına yardımcı olmaktadır.
İSTANBUL’DA OTELCİLİK SEKTÖRÜNÜN GEÇMİŞİ VE GELİŞİMİ
İnsanlar, sürekli yaşadıkları yerlerden geçici sürelerle ayrılarak başka ülke veya
bölgelere gitmekte ve buralarda gezip-görme, dinlenme, eğlenme, öğrenme gibi
psikolojik ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ekonomik alanda
geniş etkiler doğuran ve turizm olarak isimlendirilen bu olay, günümüz uygarlığının temel bir özelliğini oluşturmaktadır (Uçkun 2004). Yine turizmle ilgili
olarak yapılan diğer bir tanım ise, “Turizm genel olarak devamlı yaşanan yer
dışında, tüketici olarak tatil, dinlenme, eğlenme gibi ihtiyaçların giderilmesi
amacıyla yapılan seyahat ve geçici konaklama hareketleridir” (Kozak vd. 1997).
Tanımdan da anlaşılacağı üzere, konaklama, turizm hareketinin ayrılmaz bir
parçasıdır.
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Konaklama işletmeciliğinin tarihine baktığımızda, yaklaşık bin yıl kadar önce
han ve kervansaraylar ile başladığını söylemek mümkündür. Konaklama sektörü içinde önemli ve geniş bir yer tutan otel işletmeciliği, geçmişten günümüze
kadar önemini ve yerini emin adımlarla artırmaya devam etmiş ve gelecekte de
edecektir. Günümüzde modern konaklama yapılarını ifade eden “otel” sözcüğü, Fransızca kökenli olup (L’hotel), misafirhane anlamına gelmektedir. Otel
kelimesinin Fransızca kökenli olmasının temel nedeni de, Fransızların otel sektörüne öncülük yapmaları ve otel kelimesinin ilk kez Fransa’da kullanılmasıdır.
Osmanlıların Batı ülkeleriyle yakınlaşması ve diğer bazı nedenlerden dolayı
başka ülkelerle ilişkilerinin gelişmesi, gerek dış ülkelerden siyasi ve ticari nedenlerle gelenlerin sayısında artışın yaşanması ve gerekse de Orient Express’in
İstanbul’a kadar süren seferlerine başlaması, İstanbul’da otel ihtiyacını kaçınılmaz hale getirmiştir (Çakıcı vd. 2002). Bütün bu gelişmeler, İstanbul başta olmak üzere Osmanlı kentlerinde Avrupa yapılarına benzer standartlara uygun
otellerin inşa edilmesini zorunlu kılan temel etkenler olmuştur.
Tarih ve coğrafyadan gelen mirasla beslenen İstanbul’un, Avrupa standartlarında otel olarak inşa edilen ilk yapısı hakkında kesin bir bilgi olamamakla
birlikte, 1841 yılında Levanten James Missirie tarafından Pera’da açılan Hotel
d’Anglettere’in Avrupa’daki otellerle eş standartlarda olduğu düşünülmektedir
(Gülersoy 1985). Ancak Türkiye’de modern anlamda ilk otel, 1872 yılında İstanbul Beyoğlu’nda hizmete giren Pera Palas Otelidir. Pera Palas Oteliyle 1914
yılında yapılan Tokatlıyan Oteli, Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun o dönem için en
lüks otellerinden sayılmaktaydı (Maviş 1992). Modern Türk turizminin başlamasına öncülük eden İstanbul Hilton Oteli 1955’de ve Divan Oteli ise 1956’da
faaliyete geçmiştir (Batman, 2008: 29). Hilton’un zincirine Türkiye’de bir oteli
katmasının Türk otelciliği açısından önemli sonuçları olmuştur. Öncelikle belirtilmelidir ki Hilton, daha sonradan başka otel işletmelerinde yöneticilik yapacak personeli yetiştiren bir otel olmuştur (Kozak vd. 2002).
1985’lerden beri özellikle İstanbul’da yerli ve yabancı zincir otel işletmeleri
açısından bir yoğunluk göze çarpmaktadır. Sözü edilen bu yabancı zincir oteller
içerisinde; 1990 yılında açılan Parksa Hilton (119 oda, İstanbul’da 2. Hilton),
1991 Swissotel İstanbul The Bosphorus (580 oda), yine aynı yıl Çırağan Palace
Kempinski Oteli (315 oda) açılarak Türk turizminin hizmetine girmiştir. 1991
yılında açılan Hyatt Regency İstanbul, 2009 yılı Aralık ayı itibariyle bir üst sınıfa geçerek Grand Hyatt İstanbul olarak hizmet vermeye başlamış, onu takiben
1992 yılında İstanbul’da oda sayısı bakımından en büyük uluslararası zincir
oteli Conrad İstanbul (590 oda ve süite) açılmıştır. Yıllara göre sırasıyla devam
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edecek olursak Renaissance Polat İstanbul (1993), Four Seasons Istanbul Hotel
in Sultanahmet (1996), Intercontinental Ceylan İstanbul Hotel (1996), Radisson
Blu Airport ve Conference Hotel, İstanbul (1999) olarak sıralayabiliriz
(Wowturkey 2014).
İSTANBUL’DAKİ OTEL İŞLETMECİLİĞİ KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ
Pera Palas Otelinin açılmasını izleyen 125 yıllık dönemde, otel işletmeciliği açısından çok fazla bir sapma olmamıştır. Türkiye’ye gelen yabancıların konaklama talebi, her zaman Türk otelcilik sisteminin belli bir aşamayı geçmesine neden olmuştur (Kozak vd. 2002). Türkiye’nin yıllar itibariyle sunabildiği toplam
turistik konaklama kapasitesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 1. Konaklama Tesis, Oda ve Yatak Sayıları (2004-2012)
Turizm Yatırım Belgeli

Turizm İşletmeli Belgesi

Yıllar

Tesis
Sayısı

Oda Sayısı

Yatak
Sayısı

Tesis
Sayısı

Oda Sayısı

Yatak
Sayısı

2004

1 151

118 883

259 424

2 357

217 664

454 290

2005

1 039

128 005

278 255

2 412

2 123

483 330

2006

869

123.326

274.687

2.475

241.702

508.632

2007

776

112.541

254.191

2.514

251.987

532.262

2008

772

113.487

258.287

2.566

268.633

567.470

2009

754

103.119

231.456

2.625

289.383

608.765

2010

877

114.771

252.984

2.647

299.621

629.465

2011

922

122.364

267.900

2.783

319.319

666.829

2012

960

126.592

273.877

2.870

336.447

706.09

Kaynak: KTB, (2014).

Tablo 1 incelendiğinde; İşletme Belgeli Tesis sayısında yıllar itibariyle bir artış
gözlemlenirken, Turizm Yatırım Belgeli Tesislerde 2006-2010 yılları arasında bir
düşüş yaşandığı ancak 2010 yılından itibaren tekrar artmaya başladığı görülmektedir. 2012 yılına ait Belediye Belgeli konaklama tesis sayısıyla ilgili detaylara bakıldığında ise, toplamda 8988 tesis, 226.954 oda ve 512.462 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Tesis türü bakımından otel işletmelerinin payı, 5601 tesis,
172.928 oda ve 375.317 yatak kapasitesini karşılamaktadır.
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Tablo 2. 2012 Yılı Konaklama Tesisleri İstatistikleri
2012

Belediye Belgeli

Turizm
Belgeli

Yatırımı

Turizm
Belgeli

işletme

Toplam

İstanbul

Türkiye

İstanbul

Türkiye

İstanbul

Türkiye

İstanbul

Türkiye

Tesis
Sayısı

809

8.998

130

960

402

2870

1.341

12.828

Tesis %

9

100

13.5

100

14

100

10.5

100

Oda
Sayısı

23.641

226.954

19.915

126.592

34.644

336.447

78.200

689.993

Oda %

10.4

100

15.7

100

10.3

100

11.3

100

Yatak
Sayısı

45.660

512.462

41.754

273.877

70.246

706.019

157.660

1.492.358

Yatak %

8.9

100

15.3

100

10

100

10.6

100

Kaynak: KTB, (2014).

Tablo 2’de, 2012 verileri çerçevesinde Türkiye geneli ve İstanbul özelinde
bulunan belediye, turizm yatırımı ve işletme belgeli konaklama işletmeleri sayıları, karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Tablo 2 incelendiğinde; İstanbul’da
bulunan tesis sayısının Türkiye’deki toplam tesis sayısının % 10,5’ini, toplam
oda sayısının toplam oda sayısının % 11,3’ünü ve yatak sayısının da toplam
yatak sayısının % 10,6’sını oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca İstanbul’da bulunan belediye belgeli tesis sayısının toplam sayının % 9’u, turizm yatırım belgeli tesis sayısının toplam sayının % 13,5’i ve turizm işletme belgeli tesis sayısının da toplam sayının % 14’ü olduğunu söylemek mümkündür. Bu açıdan sözü
edilen tesis sayısı ve kapasitesi içerisinde İstanbul’un önemli bir potansiyele
sahip olduğu görülmektedir.
2013 yılında Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB)
tarafından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü listelerine ilave olarak yayınlanan, “İstanbul Konaklama Kapasitesi Raporu” detaylı bir şekilde aşağıda
yer almaktadır. Raporu incelediğimizde; gerek tarihi, gerekse kültürel yapısıyla
bir cazibe merkezi haline gelen İstanbul, eşsiz turizm zenginliğini her geçen
gün daha geniş kitlelere yaymaktadır. İstanbul’un turizmde gelişmesine yönelik
olarak her geçen gün marka değeri yükselmesiyle bağlantılı olarak, konaklama
sektörünün bu başarıyı yakalamasında payı ve sorumluluğu da oldukça büyüktür. Genel bir çerçeve çizecek olursak, İstanbul konaklama sektöründe tesis
sayısı bakımından en büyük pay dört yıldızlı otellere aitken, yatak kapasitesi
bakımından beş yıldızlı oteller ilk sırada gelmektedir. Ayrıca otellerin hangi
bölgede yoğunlaştığı ve bu yoğunlaşmanın sebebi de raporda ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 1. İstanbul'un ilçelerine göre konaklama kapasitesi (Avcılar-Beylikdüzü)
Kaynak: TUROB, (2013).

Öncelikle Avrupa Yakası’nda bulunan ilçeleri tesis, oda ve yatak sayısı olarak
incelediğimizde, konaklama tesislerinin turizm ve iş merkezleriyle doğru orantılı olarak Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Atatürk Hava Alanı bölgesinde yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. Sözü edilen bu bölgelerin, İstanbul’un turistik
çekim merkezlerini sınırları içerisinde barındırmaları bu durumun temel sonucudur. Fatih bölgesinde, tarihi yarımadayı kapsayan Sultanahmet, Eminönü ve
Kapalıçarşı bölgelerinin bulunması konaklama tesislerinin bu bölgede bulunma
ve tercih nedenidir. Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş bölgelerinin şehrin merkezinde
bulunan bölgeler olmaları, bu bölgelere ulaşımın çok kolay olması, kültürel,
eğlence ve alışveriş merkezi olmaları, konaklama yatırımcıları için çekicilik
oluşturarak faaliyete geçen işletme sayılarını artırmıştır. Yine Atatürk Havalimanı çevresinin de, kongre ve iş amaçlı seyahatler için cazip olması ve son yıllarda havayolu ulaşımında sağlanan gelişmelere bağlı olarak İstanbul’un bir
transit merkez haline gelmesine neden olmuş ve faaliyete geçen işletme sayısının artmasına neden olmuştur.
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Şekil 2. İstanbul'un ilçelerine göre konaklama kapasitesi (Beyoğlu-Fatih)
Kaynak: TUROB, (2013).

Beş yıldızlı tesis sayısında, Şişli önde gelirken, dört yıldızlı tesis sayısı bakımından Fatih ilçesi birinci sırada, Beyoğlu ise ikinci sırada yer almaktadır. Beş yıldızlı otellerde yatak kapasitesi bakımından Beşiktaş önde gelirken (6795), 5280
yatak ile Şişli ikinci sıradadır. Özel belgeli tesislerdeyse 3415 yatak kapasitesiyle
Fatih Bölgesi’nin ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

Şekil 3. İstanbul'un ilçelerine göre konaklama kapasitesi (Gaziosmanpaşa-Zeytinburnu)
Kaynak: TUROB, (2013).

İstanbul’un toplam yatak kapasitesinin yarısına yakınını Bakanlık belgesi
olmayan işletmeler oluşturmaktadır. Söz konusu işletmelerin kapasitesini ince-
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lediğimizde, 1272 tesisin bulunduğu ve bu tesislerin sahip olduğu yatak sayısının da 70.087 olduğu görülmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu 2013 yılı İstanbul konaklama kapasitesi verileri de bu bilgileri
doğrulamaktadır.
Anadolu Yakası’nın konaklama kapasitesini incelediğimiz de ise, beş yıldızlı
tesis sayısı bakımından Pendik ilçesinin 4 adet işletmeyle ilk sırada yer aldığı
görülmektedir.

Şekil 4. İstanbul'un ilçelerine göre konaklama kapasitesi (Adalar-Maltepe)
Kaynak: TUROB, (2013).

Toplam yatak kapasitesin de ise, Kadıköy’ün önde geldiği ve ilçedeki tesislerin 5066 yatağa sahip oldukları görülmektedir. Yatak kapasitesi bakımından
Kadıköy’ü takiben Pendik 4186 yatak kapasitesiyle gelmektedir. Bu olumlu
artışın nedenleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı’nın etkisi de görülmektedir. Genel olarak bakacak olursak İstanbul Anadolu Yakası’nda 169 tesis, 11.197
oda ve 22.364 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Bu da yaklaşık olarak toplam
yatak kapasitesinin % 15’ ine denk gelmektedir. Ancak tesis, oda ve yatak sayısında Anadolu yakasının Avrupa yakasına göre sayı ve kapasite olarak düşük
olmasının temelinde, İstanbul’un sahip olduğu turistik çekiciliklerin Avrupa
yakasında bulunmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür.

249

Araştırma Bildirileri

Şekil 5. İstanbul'un ilçelerine göre konaklama kapasitesi (Pendik-Üsküdar)
Kaynak: TUROB, (2013).

Fatih-Beyoğlu-Şişli-Beşiktaş ve Atatürk Hava Alanı bölgesinde yoğunluk gösteren konaklama işletmeleri toplam kapasitenin % 75’ini geçerek 100.000’in üzerinde yatağı temsil etmektedir. Ayrıca İstanbul içerisindeki yeni otel yatırımları,
36.000'lik yatak kapasitesiyle mevcut kapasitesinin yaklaşık olarak % 25’ine
karşılık gelmektedir. İstanbul’da yatırım halindeki işletmeleri gösteren grafiği
incelediğimizde, yeni yatırımlarda en büyük oran 22.068 yatak kapasitesiyle beş
yıldızlı otelleri bölgesel olarak da 6088 yatak ile Şişli’ye aittir. Şişli’yi takiben
Beyoğlu, Zeytinburnu ve Fatih takip etmektedir.

Şekil 6. Yatırım Aşamasındaki Tesis Sayıları
Kaynak: TUROB, (2013).
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Yukarıdaki şekil 6' ya göre, yeni otel yatırımlarının da var olan otel işletmelerinin bulunduğu bölgelerde yoğunluk kazandığını ve İstanbul’daki konaklama
kapasitesinin kümelenme etkisi göstererek Avrupa yakasında yoğunlaştığını
söylemek mümkündür. Bu nedenle Anadolu yakasının turizm açısından öne
çıkabilmesi için kongre ve toplantı turizmi başta olmak üzere yeni turistik
ürünlerin oluşturulmasına bağlıdır.
İSTANBUL KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN GENEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Günümüzde İstanbul dünyanın farklı noktalarından ve farklı gelir gruplarından ziyaretçileri ağırlamaktadır. Konaklama sektörünün yerli ve yabancı ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek duruma gelmesi, İstanbul’un bir marka kent olmasında kilit rol oynayacaktır. Destinasyonlar birbirleriyle yarışmaya,
ziyaretçileri ve turistleri çekmeye çalıştığı için otel endüstrisi de dahil olmak
üzere işletmelerin büyük bir önemi bulunmaktadır (Tsai vd. 2009). Araştırmacılar, bir destinasyonun rekabet gücü ve konaklama endüstrisi arasında bir ilişki
olduğu üzerinde durmuştur. Bir destinasyonun cazip bir çekim merkezi olabilmesinde kaliteli konaklama tesisleri ve hizmetleri gereklidir (Kozak ve Rimmingto 1998). Kaliteli konaklama tesisi olabilmek ve bu yönde bir hizmet verebilmek için de işletmeninin ya da işletmelerin kendi eksiklerini, sorunlarını
saptaması çözüm üretmek adına atılan en önemli adımdır. İstanbul’un otel
işletmeciliğine yönelik sorunlarını incelediğimizde;


Otelcilik sektörünün en önemli sorunu, nitelikli işgücü sorunudur.

Konaklama sektörü yapısı itibarıyla emek yoğun olup, misafirlere yüksek
kalitede bir servis sunmak iyi eğitilmiş ve yetkin işgörenler olmadan imkânsızdır (Rees 1995). Yapılan araştırmalar da bunu doğrulamakta, otellerde işgörenlerin eğitim durumunun sunulan hizmetin kalitesini etkileyeceği düşünülmektedir. Bütün bunlara paralel olarak, eğitimli işgücünün yönetilmesi ve geliştirilmesi yönetim açısından kolay olacaktır. TUROB üyesi oteller baz alınarak
Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre, yönetici olmayan işgörenlerin neredeyse yarısı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve üstü mezunudur.
Ayrıca yöneticilerin içinde eğitim almamış kişilerin oranı oldukça azdır. Fakat
turizm eğitimi almış kişilerin oranı tüm işgörenler içinde düşüktür. İşgörenlerin
eğitim durumuyla ilgili tablo aşağıda yer almaktadır.
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Tablo 3. İşgörenlerin Eğitim Durumu
İşgören

Lise ve Altı

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans ve
Üstü

Toplam

Yönetici Olmayan

1003

538

365

40

1946

%

52

28

19

2

100

Yönetici

26

49

116

18

209

%

12

23

56

9

100

Kaynak: TUROB, (2013).



Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Departmanın Olmaması veya Etkin Çalışamaması

İnsan kaynakları bölümüne, nitelikli işgücünün seçiminde ve istihdamında
büyük sorumluluklar düşmektedir. Sektörde başarılı olabilmenin temel koşulu,
işgören seçimidir (Chand 2010). Bir işletmedeki işe alım sürecinde etkili bir
kadro planlaması yapılmalı ve bu doğrultuda stratejiler izlenmelidir. Belirtildiği
gibi bu konuda özellikle otel işletmelerinin organizasyonu içerisinde İK bölümün bulunması işletmeyi daha kaliteli hale getirecektir. Yapılan araştırmalar
ışığında beş yıldızlı otellerin hepsinde IK bölümünün yer aldığı saptanmıştır.
Fakat dört yıldızlı bazı oteller de İK bölümü bulunmamaktadır. Bunun nedeni
olarak işgören sayısının düşük olması gösterilirken, aynı sayıda işgörene sahip
bazı dört yıldızlı otellerde İK bölümü bulunmaktadır. Yıldız sayısı ve işgören
sayısı düştükçe İK bölümü olmayan otel sayısı da artmaktadır. Fakat işgören
sayısının düşük olması bu durumu açıklamada çokta yeterli olmamaktadır.
Konaklama sektöründe misafir memnuniyetini artırmanın yolu misafirlerin
ihtiyaçlarını anlayabilmek, cevap verebilmek ve onlar için bir değer yaratabilmekten geçer (Chand 2010). Yapısı gereği emek yoğun olan konaklama sektörünün misafirlerine kaliteli hizmet sunabilmesi iyi eğitim almış ve yetiştirilmiş
kalifiye işgörenlerden geçer. Bu da ancak etkin, donanımlı işgören seçiminle ve
verimli bir şekilde yönetmekle mümkündür. Ayrıca hazırlanan bu raporda İK
yönetimiyla ilgili olarak otellerin bunu çok etkin kullanamadığı ortaya çıkmıştır.


Otel İşletmelerinde Satış ve Pazarlama Bölümünün Bulunmaması

Otellerle ilgili olarak değinilmesi gereken bir başka konu da satış ve pazarlama yönetimidir. İstanbul’daki otellerin çoğunun satış- pazarlama hizmeti olarak internet kaynaklı kanalların kullanımına yoğunlaşmamasıdır. Günümüzde
büyük bir öneme sahip olan sosyal medya, maalesef etkin ve verimli bir şekilde
hizmet satabilmek için kullanılamamaktadır. Çoğu otel internet ve sosyal med-
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ya kanalları üzerinden müşteri yorum ve şikâyetlerini takip ettiğini söylese de,
bu etkin bir kullanım şekli değildir (TUROB 2013).


Otel İşletmelerinde Sürdürebilirlik Yönetiminin İstenilen Düzeyde Olmaması

Otel işletmelerinde sorunlardan bir diğeriyse sürdürülebilirlik yönetimiyle
ilgilidir. Konaklama sektöründe etkin bir rekabetin sadece fiyatla sağlanamayacağının farkına varılması kaliteli rekabeti kaçınılmaz hale getirmiştir. Otel sürdürülebilirliği, sosyal ve kültürel etkiler içermektedir. Oteller için rekabet kavramı, müşterilerin gereksinim ve beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetlerin
sağlanma seviyesi olarak tanımlanabilir (Tsai vd. 2009). Sürdürülebilirlik ilkeleri; misafirleri, çalışanları ve sosyal çevreyi de kapsayan genel anlamıyla çok az
sayıda otel tarafından yeni yeni benimsenmeye ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Günümüzde artık oteller, sadece ekonomik performanslarına göre değil,
doğal ve sosyal çevreye katkıları, bu konuda ne kadar etkin olduklarıyla da
değerlendirilmektedir. Çevreye ve sosyal yapıya verilen önemin artması özellikle gelen misafirler için bir tercih nedeni olabilmektedir. Dört ve beş yıldız
oteller, bu konuda daha bilinçli iken daha küçük oteller henüz konunun öneminin farkına varamamıştır.
İstanbul’daki konaklama ihtiyacının karşılanmasında önemli yere sahip olan
küçük ölçekli otellerin sürdürülebilirlik profilleri incelendiğinde, uluslararası
kriterleri sağlayabilmeleri için kurumsal ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının iyileştirilmesi gerekmektedir (Hatipoğlu vd. 2013). İstanbul otellerine
bakıldığında, sürdürülebilirlik performansı ölçümleri ağırlıklı olarak enerji, su
ve kimyasal tüketimleriyle atık üretimleri üzerine bilgiler derlenerek yapılmaktadır. Oysa günümüz koşullarında sosyal ve kültürel konulara yönelik ölçümler
de önem taşımaktadır.


İşgörenlerin İş Devir Hızının Yüksek Olması

Otelcilik endüstrisinin diğer temel sorunlarından bir tanesi de, işgörenlerin
sıklıkla işten ayrılmalıdır. Sezona bağlı işletmelerde bu mevsimselliğin getirdiğin olağan bir durum olarak kabullenilirken, şehir otelciliğinde aynı açıdan
bakmak çokta sağlıklı olmayacaktır. İşgörenlerin iş devir hızı, şehir otelciliğinde
verimliliğin düşmesine neden olabilmektedir. 2006 yılında yayınlanan US Bureau of Labor Statics (Amerikan Çalışma İstatistikleri) göre, konaklama sektöründe çalışan personelin ortalama devir hızı % 52,2 iken, yine TUROB ve Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliğiyle çıkarılan konaklama raporunda 29 adet beş
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yıldızlı otel baz alınarak yapılan incelemede, yaklaşık 10 yıllık süre içinde işgörenlerin % 85’ini kaybettiği görülmektedir.
İşletmenin işgören bağlılığını artırmak için düzenli ve planlı insan kaynağı yönetim araçlarını kullanmaları gerekir (Hatipoğlu vd. 2013).


İşgörenlerin Düzensiz Çalışma Saatleri

Otel işletmelerindeki bütün teknolojik gelişmelere rağmen, her zaman insan
emeğine gereksinim duyulmaktadır. Üretimin müşteriyle aynı ortamda gerçekleşmesi, çalışma saatlerinin düzensizliği bir takım zorluklar, çalışanların verimliliğinde, başarılarında ve işten soğumalarında önemli etken olarak karşımıza
çıkmaktadır (Pelit ve Türkmen 2008). Başta konaklama olmak üzere turistlerin
birçok ihtiyacını karşılayan otel işletmelerindeki işgörenler, ağırlama faaliyetlerinin haftanın tüm günleri olması ve sürekli insanlarla iletişim içinde olmalarından dolayı tükenmişlik sendromu olgusuna maruz kalabilmektedirler. Düzenli çalışma saatlerinin uygulanamadığı otel işletmelerinde, işgörenlerin motivasyonu düşmekte bu durum hem işletmenin verimliliğini düşürmekte hem de
müşteri tatminini olumsuz etkilemektedir.
SONUÇ
Geçmişten günümüze kadar gelen binlerce yıllık geçmişiyle birçok farklı medeniyeti bünyesinde barındıran İstanbul, sahip olduğu arkeolojik, tarihi, kültürel,
alışveriş ve kent yaşamına ilişkin turistik çekicilikleriyle yalnızca Türkiye’nin
değil dünyanın önemli turistik destinasyonlarından biridir. İstanbul turizm
sektörü açısından sahip olduğu bu potansiyeli, son yıllarda yürütmüş olduğu
etkili tanıtım ve pazarlama çabalarını, otel işletmeciliği alanında yapmış olduğu
yatırımlarla destekleyerek önemli boyutlara taşımıştır. Bu çalışmaların doğal
sonucu olarak İstanbul, günümüzde dünyanın her kıtasındaki birçok ülkeden
kültür turizmi başta olmak üzere, iş ve toplantı, tatil, dini ve diğer turizm türlerinden çok fazla turisti çekerek yıllık gelen yabancı ziyaretçi sayısını 10 milyondan fazla bir rakama ulaşmıştır. İstanbul’a yönelik turizm talebi, otel işletmeciliği yatırımlarını da teşvik ederek önemli potansiyele ulaştırmıştır. İstanbul’daki belediye belgeli otellerin % 9’u, turizm yatırım belgeli otellerin % 13,5’i
ve turizm işletme belgeli otellerin % 14’ü İstanbul’da bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda artan turizm talebine bağlı olarak otel sayı ve kapasitelerinde
önemli artışlar olacağını da söylemek mümkündür.
İstanbul’daki otelcilik sektöründe yaşanan olumlu gelişmelere rağmen sektörde yaşanan sorunları varlığı da yaşanacak olan sektörel gelişmenin önündeki
en önemli engeldir. Başta nitelikli işgören çalıştırılmasında sıkıntıların yaşan-
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ması, düzensiz çalışma saatleri ve personel devir hızının yüksek olması gibi
personel sorunlarının varlığı en önemli sorunları oluşturmaktadır. İnsan kaynakları ve satış ve pazarlama departmanlarının istenilen düzeyde otellerde yer
almaması veya var olan otellerde etkin olarak çalışamaması ve sürdürebilirlik
yönetiminin istenilen düzeyde olmaması gibi yönetimsel konular ile ilgili sorunların varlığı da İstanbul otelcilik sektörünün gelişmesi önündeki en önemli
engellerdir. Sözü edilen sorunların başta Bakanlık olmak üzere TUROB, TÜROFED ve TÜRSAB olmak üzere diğer turizm paydaşlarınca uygulanacak olan
politikalar ve alınacak olan tedbirler ile çözüme kavuşturulması İstanbul’daki
otel işletmelerinin yanı sıra Türkiye turizminin gelişmesi açısından da oldukça
önemlidir.
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ÖZ
Bir bölgede ulaşım ağının gelişmesiyle doğru orantılı olarak bölgenin turizmi de gelişim gösterebilmektedir. Bu nedenle, turistlerin tatillerini geçirdikleri sırada bulundukları bölge içerisinde ulaşım ağının hizmet performansının nitelikli ve başarılı olması turist memnuniyeti
açısından son derece önem arz etmektedir. Kaza risklerini daha az olması, düşük enerji harcaması ve aynı anda çok fazla kişiye hızlı bir şekilde konforlu hizmet sunabilmesi gibi birçok
avantajıyla birlikte şehir içi ulaşım probleminin çözümü olarak raylı sistemlerin yatırımlarının önemini artırmaktadır. Bu araştırmada, İstanbul’a gelen yabancı turistlerin bölgede bulunan raylı ulaşım sistemleri ile ilgili memnuniyetleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç
doğrultusunda demografik ve demiryolu kullanım memnuniyetine ilişkin bir anket düzenlenerek uygulanmıştır. Katılımcıların birçoğu, İstanbul’da mevcut olarak bulunan raylı ulaşım
sisteminin turistik açıdan yeterli olduğunu belirtmişlerdir.
Anahtar sözcükler: Raylı ulaşım sistemleri, turist memnuniyeti, İstanbul.

GİRİŞ
Günümüzün önemli endüstrilerinin başından gelen turizm endüstrisi; ülkelerin, bölgelerin ve kentlerin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda turizmde iyi bir konumlandırma sağlayan ülkelerin,
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bu pastadan önemli oranlarda ekonomik pay almaktadır. Ülkelerin sahip oldukları doğal, kültürel ve tarihi zenginlikler turist talebinin oluşturulmasında
önemli bir rol oynarken, etkin bir alt yapının da kurulmasıyla beraber bu gelişmeye artı bir değer katmaktadır.
Bölge ve kentlerin sahip olduğu ulaşım ve ürün çeşitliliği, talebin sürekliliğini
sağlamaktadır. Bu bağlamda, Usal ve Oral (2001) turistlerin hizmet aldığı her
şey olarak tanımladığı turistik ürün; çekicilik, etkinlik, imaj, işletme ve ulaşım
gibi bazı temel özelliklerden oluşmaktadır (Olalı ve Timur 1988).
Turistik ürünü oluşturan özelliklerin başında gelen çekicilik, tercih edilen
ürünün diğer ürünlere göre farklılığının ortaya çıkmasını sağlayan önemli bir
faktördür. Etkinlikler, toplumların yaşam biçimini içeren ve onların kültürel
zenginliklerini gösteren cazibeli faaliyetler bütünüdür. İmaj, turistik bir ürünün
müşteri tarafından nasıl algılandığı ve nasıl bilindiği olarak tanımlanmaktadır.
İşletmeler, turistlerin konaklama, yeme içme ve eğlenme ihtiyacına cevap verebilecek tesisleri içermektedir. Turistik bölgelerin sahip olması gereken diğer bir
önemli özellik ise, ulaşılabilirlik açısından uygunluğudur (Kızılırmak 2005;
Balcı ve İlhan 2006; Getz 2008; Kozak ve Bahçe 2009). Bir bölgenin çekici kaynaklara sahip olması, turist talebi açısından yeterli bir özellik değildir. Ancak
ulaşım ağının genişliği ve etkililiği bu konuda oldukça önemlidir.
Gelişen teknolojiyle beraber artan araç sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan
trafik yoğunluğu, kentlerin planlamasında öne çıkan önemli sorunlardan biridir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ise araç sayısı sürekli artmaktadır. Uluslararası bir bakış açısıyla sorun göz önüne alındığında, bu durumun temelinde
teknoloji, ekonomi ve planlama olarak üç başlık sıralanabilir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 1995 yılında yayınlanan “Motorlu
Araç Kirliliği: 2010 Yılı Ötesinde Azaltma Stratejileri” isimli raporda, Avrupa’da her 1000 kişiden 600’ ünün bir araca sahip olduğu, 2020’lere kadar ise, bu
oranın daha da artacağı öngörülmektedir (Banister 2000). Bu durumla beraber,
bölgelerin çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından olumsuz bir sonucun ortaya çıkabileceği söylenebilir.
Dünya genelinde karayolu ağırlıklı mevcut taşımacılık sisteminin sebep olduğu kirlenme, kaza, trafik tıkanıklığı ve zaman- maliyet nedeniyle,- Avrupa ve
Asya ülkelerinin birçoğunda demiryollarına önem verilmesine neden olmuştur.
Gelecek yıllarda demiryolu taşımacılığının gelişmeye devam edeceği ve kamuoyunun çevresel konulara duyarlılığının artacağı öngörüldüğünde, trafik yoğunluğunu karayolundan demiryoluna yönelmesine neden olması beklenmektedir. Demiryolları’ da oluşan bu pozitif gelişmeden yararlanabilmek için hiz-
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met kalitesi, konfor, güvenilirlik ve fiyat konusu ön plana çıkarılabilir (TUBİTAK 2013).
Turist kabul eden bölge ile turist gönderen bölge arasında ulaşımın zaman,
maliyet ve hizmet kalitesi açısından etkin olmasının yanında, turistlerin tatillerini geçirdikleri sırada ziyaret ettikleri bölge içerisinde ulaşım ağının hizmet
performansının nitelikli ve başarılı olması turist memnuniyeti açısından ayrıca
önemlidir. Dolayısıyla büyük kentlerde önemi giderek artan ulaşım ağının ve
bu ulaşım ağı içerisindeki şehir içi demiryolu ulaşımının, Öztürk ve Yazıcıoğlu’na (2002) göre başta o şehirde yaşayanların yanı sıra, kültür turizmi ve diğer
çeşitli turistik amaçlar ile gelen yabancı turistlerin yaşadıkları deneyimlerine
bağlı olarak memnuniyetleri üzerinde de etkili olduğunu söylemek mümkündür.
Yapılan bu araştırmayla, 2013 yılında gelen yabancı turist sayısının 10 milyonu aştığı İstanbul’da (TürkiyeTurizmi 2014), en büyük şikâyet konusu olan
trafik sorununun çözüm alternatifleri arasında yer alan demiryolu taşımacılığının, şehir içi trafiğinde üstlendiği rolü ve önemi doğru bir şekilde ortaya koyarak, gerek bu şehirde yaşayanlar ile birlikte geçici olarak burayı ziyaret eden
turistlerin tatillerini memnun edici bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayıp sağlamadığını belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca, demiryolu ulaşımının araç,
hizmet ve personel kalitesinin artırılmasına yönelik alternatif çözüm önerilerini
ortaya koyabilmek de diğer belirlenmeye çalışılan konular arasındadır.
KAVRAMSAL DEĞERLENDİRME
Bir turistik bölgenin mevcut olarak bulunan ulaşım sistemlerinin rehabilitasyonu ve yeni yapılacak alt ve üst yapı yatırımlarının, bölgenin etnik, kültürel ve
doğal çevre yapısına zarar vermeyecek şekilde planlanması ve sürdürülebilir
yaşam kalitesinin sürekli göz önünde bulundurulması turizmin bölgedeki devamlılığı için son derece önemlidir (Sorupia 2005).
Ulaşım politikalarında, son yıllarda yeni bir bakış açısının ortaya çıktığını ve
çeşitli aşamalar içerdiğini görmek mümkündür. Söz konusu gelişim aşamaları
(Banister 2000);


Aşama 1: Planlanan trafik gelişiminin sürdürülebilir olmadığı.



Aşama 2: Sunulan ulaşım dizaynın trafik problemi çözecek nitelikte taşımadığı.



Aşama 3: Kişisel araç kullanımının masrafını artırılarak toplu
taşıma araçlarına yönelimini sağlanması
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Aşama 4: Yenilenen bir sistem olarak çevreci sonuçlara önem
veren engelsiz mobilite ön plana çıkarılması



Aşama 5: Seyahatlerde şahsi araç kullanımının azaltılması, çevre ve trafiğin geliştirilmesindeki tek gerçekçi yöntem olduğu
ifade edilebilir.

Bir bölgenin ulaşım sistemlerinin planlanması aşamasında daha fazla çevre
açısından sürdürülebilir bir sistemin geliştirilebilmesi, bölge turizminin de
planlama aşamasında dikkate alınmasıyla sağlanabilmektedir. Ulaşım sistemleriyle ilgili olarak; uygun fiyat tarifelerinin, servis kalitesi ve konforunun, güvenlik imkanlarının, seyahat zamanının ve araçların zamanlamasının, bölge pazarına uygunluğu ve kullanım imkanı kolaylıkları gibi faktörlerinin tümü bölgeye
gelen turistlerin seyahat deneyimleri üzerinde etkin bir rol oynamaktadır
(Reilly 2008).
Bireyin sürekli olarak yaşadığı mekândan, başka bir mekâna gerçekleştirmiş
olduğu yer değiştirme eylemiyle kavrama dönüşen turizm olgusunun, ulaşımdan ayrı düşünülmeyeceği tezini güçlendirmektedir (European Parliament
2010). Turistik bölgelerinin ulaşım planlaması yapılırken, iki faktör göz önünde
bulundurulmalıdır. Bunlardan birincisi, şehir içi ulaşım sistemlerinin turistlerin
beklentilerine cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi, ikincisi ise, yoğun turistik sezonlarda yerel halkın ulaşım problemlerine çözüm getirilebilmesidir(Albalate ve Bel 2009). Bu bağlamda ulaşım sistemleri içerisinde deniz, hava
ve kara yolu ulaşım türlerinin birbirleriyle olan bağlantı noktaları turizm için
son derece önem taşımaktadır (Doğaner 1998).
Literatürde, turizm ve ulaştırma arasındaki ilişkiyi anlatan ve bunun müşteri
memnuniyeti üzerinde etkisini ortaya koyan birçok araştırmaya rastlanmıştır.
Bu araştırmalarda, öne çıkan bazı bulgulara aşağıda yer verilmiştir.
Thompson ve Schofield’e (2007) göre ‘‘Yerel Taşıma Performansıyla Destinasyon Memnuniyeti Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma’’ adlı çalışmasında,
destinasyon içerisindeki ulaşım sisteminin performansının, bölgeye turist olarak gelen yabancıların destinasyon çekiciliği üzerindeki memnuniyetleri değerlendirilmiştir. Çalışmada, Manchester şehrine gelen yabancı turistlere 280 anket
uygulanmış ve elde edilen sonuçlara göre, bölgeye gelen yabancı turistlerin %
30,12’sinin toplu taşıma araçlarının kolay kullanım imkanı sunduğu görülmüştür (Thompson ve Schofield 2007).
Kozak (2001) tarafından yapılan ‘‘Devamlı Ziyaretçilerin İki Farklı Bölgedeki
Tutumları’’ adlı çalışmada, İspanya ve Türkiye’de uygulanan çalışmada toplam
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976 ziyaretçiyle görüşülmüştür. Bu çalışmada devamlı ziyaretçilerin hangi ziyaret deneyimlerinin bölgeye veya bölgenin bulunduğu ülkeye yeniden gelmeleri
üzerindeki memnuniyet etkileri araştırılmış ve ziyaretçilerin genel memnuniyetlerinde etkili bulunan faktörler arasında yer alan ulaşım imkânlarının önemli
bir paya sahip olduğu sonucuna varılmıştır (Kozak 2001).
Toxward (1998) ‘‘Gezginlerin Seyahat Beklentileri ve Memnuniyetleri: Kuzey
Yeni Zelanda Örneği’’ isimli tez çalışmasında ‘‘Backpackers’’ olarak adlandırılan ve sadece bir sırt çantası ile dünyayı dolaşmak hevesiyle seyahat eden yeni
genç bir turist grubunu motive eden seyahat beklentilerinin neler olduğuyla
ilgili, 219 anket çalışması ve 10 yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak bir araştırma yapmıştır. Söz konusu çalışmadan elde edilen verilere göre, gezgin turistlerin % 30,6’sının toplu taşıma araçlarının kullanım sebeplerinin uygun fiyat
olduğu sonucuna varılmıştır (Toxward 1998).
Reilly (2005) ‘‘Gelecekteki Turizm Çevresinin Yapısı: Daha Fazla Ekolojik
Destinasyon Ulaşım Sistemleri’’ isimli çalışmasında, 1643 adet online e-mail
Whistler şehrine gelen turistlere gönderilmiş ve gönderilen e-maillerin %
36’sından alınan geri bildirim ile yapılan analizlerde, şehre gelen uzun süreli
konaklama yapan turistlerin % 52’sinin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullandığı, kısa süre konaklama yapan turistlerin ise % 30 ‘unun da şehir içi toplu
taşıma araçlarını kullandıkları belirlenmiştir (Reilly 2008).
İstanbul, sahip olduğu arkeolojik, tarihsel, kültürel çekicilikler ile kültürel
turizm açısından dünyanın önemli turistik kentlerinden biri konumundadır.
İstanbul metropolü, sahip olduğu nüfus ile Türkiye’nin en kalabalık kenti olmasının yanı sıra her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste de ev sahipliği
yapmaktadır. Bu nüfus yoğunluğu kent içi trafiği olumsuz olarak etkilemekte
ve ulaşıma ayrılan zamanın artmasına ve sunulan hizmetlerin kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle artan trafik yoğunluğunun önüne geçebilmek amacıyla yapılan çalışmaların başında şehir içi demiryolu taşımacılığı
sisteminin kurulması ve geliştirilmesi gelmektedir. Merkezi ve yerel yönetimlerce İstanbul’un giderek artan trafik sorununun çözümü olarak demiryolu
sisteminin kurulması ve sahip olunan ağ uzunluğunun artırılmasına yönelik
çalışmalar son yıllarda oldukça artmıştır. Sahip olunacak olan demiryolu ulaşım ağı ve sunulacak olan hızlı ve kaliteli hizmet ile yalnızca İstanbul’da yaşayanlar değil kısa süreli de olsa gezmek amacıyla İstanbul’a gelen turistlerde
yararlanabileceklerdir.
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Şekil 1. İstanbul’da Raylı Sistemlerin Tarihsel Gelişim Süreci
Kaynak: İstanbul'un Metrosu (2014).

1875 yılında yapılan “Beyoğlu-Karaköy” tünel hattı, İstanbul'un ilk raylı sistem taşımacılığının örneğidir. Ancak İstanbul'a yapılan bu yatırım sonrasında,
1989 yılına kadar bir raylı sistem yatırımı yapılmamıştır. 1989 yılında hizmete
giren “Aksaray-Kartaltepe” hafif metro hattını ise, 1990 yılında yapılan “Taksim-Tünel” arasındaki ''Nostaljik Tramvay'' ve 1992 yılında “Topkapı-Sirkeci”
arasında yapılan “İstanbul Tramvayı” takip etmiştir. Bugün mevcut olarak
hizmette bulunan raylı sistemlerin hat uzunluğu, İstanbul Ulaşım A.Ş tarafından 2004 yılında 45 km, 2013 yılında ise 141 km olarak gerçekleşmiştir. Yapılacak olan yatırımlarla ise 2019 yılına kadar 400 km, 2019 yılına kadar olan zaman
süresinde ise 776 km raylı sistem hat uzunluğu İstanbul için hedeflenmektedir
(İstanbul'un Metrosu 2014). Böylece İstanbul’da yaşayanlar ile kenti gezmek
amacıyla gelen turistlerin kullanabileceği demiryolu ağının uzunluğu ve araçlarının kalitesi de artmış olacaktır.
ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın evrenini, İstanbul’a turizm amaçlı gelip tekrar ülkelerine geri
dönen münferit yabancı turistler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi,
tesadüfi yöntem ile 01 Ocak ile 10 Ocak tarihler arasında Atatürk Havalimanında dış hatlar terminalinde ülkelerine geri dönen gönüllü olarak ankete katılan
turistleri kapsamaktadır. Bu doğrultuda toplam 400 adet anket dağıtılmış olup,
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312 anketin dönüşü sağlanmıştır. Araştırmanın anketi, Toxward (1998), Reilly
(2008) ve Özgüven (2008),çalışmalarından esinlenerek düzenlenmiştir. Anket,
turistlerin demografik özellikleriyle şehir içi ulaşımda kullanılan demiryollarına yönelik memnuniyetlerini dile getirecek beşli likert ölçekli sorulardan oluşmaktadır. Toplam 32 sorudan oluşan anket, beşli likert ölçeğiyle sorulan sorularda “kesinlikle katılıyorum 5”, “katılıyorum 4”, “kararsızım 3”, “katılmıyorum 2” ve “kesinlikle katılmıyorum 1” olarak ölçeklendirilmiştir. Anketin amacına ulaşabilmesi için saha çalışmasından ön test olarak 20 turiste çalışma uygulanarak gerekli eksiklikler belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler ve tavsiyeler ışığında ankete son şekli verilmiştir. Uygulanan anketlerin 244’i değerlendirilebilir nitelikte olup, SPSS 17. istatistik programıyla analiz edilmiştir.
BULGULAR
İstanbul’a gelen münferit turistlerin raylı ulaşım sistemlerine ilişkin memnuniyet düzeylerine ölçmeye yönelik yapılan bu araştırmada, birinci aşamada turistlerin demografik özellikleri ortaya konulmuştur. İkinci aşamada turistlerin
demiryollarına ilişkin mevcut durumuna yönelik bakış açıları belirlenmiş ve
son aşamada ise demiryolları taşımacılığına ilişkin konfor, güven, zaman ve
maliyet, kolaylık ve çevre faktörleriyle ilgili olarak turistlere yöneltilen soruların ortalamaları analiz edilmiştir.
Tablo 1. Demografik Özellikler
Cinsiyet
Yaş

Erkek

%

Kadın

%

136

55,7

108

44,3

14-29
114

Medeni
Durum

Meslek

Gelir

46,7

Evli
110

Eğitim

30-64
124

65+
50,8

Bekâr
45,1

130

6

2,5

Dul
53,3

Lisans

Lisans
Öncesi

%

4

1,6

Lisansüstü

84

34,4

122

50,0

38

15,6

N

%

N

%

N

%

Serbest

Memur

Hizmet

N

%

Emekli

30,3

31

12,7

84

34,4

3

1,2

N

%

N

%

N

%

N

%

101

20002999
41,4

41

30003999
16,8

66

18

52

21,3

N

%

5000+

40004999
27,0

%

Öğrenci

74
10001999

N

7,4

18

7,4
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Tablo 2. Demografik Özellikler (Devam)
Turistlerin
Kıta
ve
Bölgelere
Göre
Dağılımı
Turistlerin
İstanbul’a
Geliş
Sıklığı

Avrupa

%

Asya

%

Amerika

%

Afrika

%

Ortadoğu

%

132

54,1

42

17,2

19

7,8

9

3,7

42

17,2

1-5

157

6-10

64,3

28

11-15

11,5

19

16+

7,8

40

16,4

Tablo 1’e bakıldığında İstanbul’a gelen turistlerin cinsiyete göre dağılımının
eşit bir dağılım gösterdiği, katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında ise daha
çok 14-29 ve 30-64 yaş aralığında toplandığı görülmektedir. Genellikle kültür
turizmine katılanlarının yaş ortalamasının yüksek olmasına rağmen bu çalışmada düşük olmasının temelinde İstanbul’a yönelik kültür tur programı, ulaşım ve konaklama fiyatlarının kış sezonunda daha düşük olmasıyla açıklanabilir. Eğitim düzeyine bakıldığında katılımcıların %50’sinin lisans mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Kış döneminde İstanbul’da konaklama fiyatlarının düşük
ve uluslararası ulaşım araçlarındaki indirim tarifeleri nedeniyle öğrencilerin
%21,3’ünün İstanbul’u ziyaret ettiklerini tablodan yorumlamak mümkündür.
Bununla beraber önemli bir oranda hizmet sektörü ve serbest meslek çalışanlarının İstanbullu ziyaret ettikleri ve gelir dağılımına bakıldığında öne çıkan gelir
grupları ise 1000-1999 (%41,4 )ile 3000-3999 (%27) olduğu görülebilir.
Ankete verilen cevaplar, kıtalara göre vermekle beraber milliyetlere göre incelediğimizde Avrupa kıtası içinde İngiliz, Alman ve Fransız turistlerin yüksek
katılım gösterdikleri bunun yanında son zamanlarda özellikle Ortadoğu ülkelerinden turistlerinde İstanbul’u ziyaret ettikleri tabloda görülebilir. Ziyaretçilerin
İstanbul’a gelme sıklığının 1-5 kez arasında ve oransal olarak da %64,3 olduğu
görülmektedir. Ortadoğu ülkelerinde yaşanan bu talep artışının temel sebebi
Türk Hava Yolları’nın (THY) son zamanlarda bu ülkelerde uçuş sayısında artışın sağlanması ve izlenilen kampanyaların olduğu söylenebilir (Sabah Gazetesi
2014).
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Tablo 3. Ulaşım Aracı Türünün Tercih Sıralaması
Ulaşım Aracı Türü

1.

2.

3.

Toplam

Raylı Sistemler

141

55

48

244

Denizyolları

35

83

126

244

Kara yolları

59

115

70

244

İstanbul’u ziyaret eden turistlerin kullanmış oldukları toplu taşıma türleri
arasında ilk sırayı raylı ulaşım araçları yer alırken karayolları ikinci sırada, deniz yollarıyla üçüncü sırada yer almaktadır. Bu bağlamda son zamanlarda gelişmiş turizm merkezlerinde öne çıkmakta olan raylı ulaşım sistemlerinin İstanbul turizminde de önemli olduğu kanısına varılabilir.
Tablo 4. Turistlerin Demiryollarında Problem Yaşama Durumu
Problem Durumu

N

%

Evet

47

19,3

Hayır

197

80,7

Toplam

244

100

Turistlerin şehir içi demiryolu taşımacılığında problem yaşayıp yaşamadıkları
sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde büyük bir çoğunluğu oluşturan %
80,7’ lik bölümün problem yaşamadığını söylemesi oldukça memnun edici bir
gelişmedir. Bu sonucun olumlu olmasının temelinde şehir içi raylı sistemin
oluşturulması metro ve tramvay sefer sayılarının sık olarak düzenlenmesinden
dolayı yolcuların çok fazla zaman kaybetmeden bu araçları kullanabilmeleri,
araçların fiziksel olarak iyi ve temiz durumda olmaları, diğer ulaşım araçlarıyla
entegre edilmeleri, fiyatının ucuz olması ve İngilizce olarak ulaşım ile ilgili bilgilerin verilmesi temel etken olarak düşünebilir. Bu açıdan turistlerin memnuniyetlerinin yüksek olmasına bağlı olarak yakın çevresine raylı ulaşım sistemlerini tavsiye ettiklerini tabloda da görmek mümkündür.
Tablo 5.Turistlerin Demiryolları Ağının Yeterliliği Hakkında Görüşleri
N

%

Evet

175

71,7

Hayır

69

28,3

Toplam

244

100

Turistler, raylı ulaşım sistemlerinin İstanbul ulaşımı için yeterli olup olmadığı
sorusuna %71,7’lik oranda yeterli olduğu cevabını vermişlerdir. İstanbul 2014
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Ocak ayı itibarıyla mevcut raylı ulaşım sisteminin önümüzdeki yıllar içinde
genişletileceği göz önüne alınırsa ilerdeki dönemlerde bu memnuniyetin daha
da artacağı söylenebilir.
Tablo 6. Turistlerin Demiryollarını Tavsiye Etme Durumu
N

%

Evet

220

90.2

Hayır

24

9.8

Toplam

244

100

Tablo 6’da görüldüğü gibi katılımcıların İstanbul’un raylı ulaşım sistemlerinde memnuniyetlerinin yüksek olduğu ve buna bağlı olarak arkadaş ve yakın
çevresine tavsiye edeceği görülebilir.
Tablo 7. Raylı Ulaşım Sistemlerinin Memnuniyet Düzeyleri

Konfor

Raylı Ulaşım Sisteminin Memnuniyet Düzeyi
Kriterleri

Ortalama

St.
Sap.

St.
Hata

Demiryolları ulaşımında, kullanılan araçlar kullanım açısından uygundur.

3,8740

0,984

,0631

3,8637

,945

,0605

3,8760

1,0031

,0642

3,9857

,987

,0632

Demiryolları ulaşımında, yoğunluk oldukça yüksektir.
Demiryolları ulaşım araçları yaşlılar ve engel için
uygundur.
Demiryolları ulaşım araçlarının sefer yeterlidir.
Güven

Demiryolları ulaşımında, ferdi kazası sigortası
yeterlidir.
Demiryolları ulaşımında, kullanılan araçların şehir
içi hız sınırlaması trafik kuralları açısından uygundur.
Demiryolları ulaşım araçlarında, ulaşım esnasında
yaşanabilecek problem için kamera ve güvenlik
sistemleri mevcuttur.
Demiryolları ulaşım araçlarında, çalışan görevliler
sağlık problemi yaşanması halinde çözüm sunabilecek bilgiye sahiptir.

Zaman
ve
Maliyet

Demiryolları ulaşımında, kullanılan araçlar hızlıdır.
Demiryolları ulaşımında, kullanılan araçlar dakiktir.
Demiryolları ulaşımında, aktarma yapılan duraklar
arasındaki fiziki mesafe fazladır.
Demiryolları ulaşımında, fiyatlar uygundur

Kolaylık

Demiryolları ulaşımında, çalışanlar müşterilere
güler yüzlü hizmet sunmaktadır.
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Demiryolları ulaşımında, kullanılan kart ve jeton
ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.
Araç içi anons ve dijital göstergeler yolcular durak
hakkında bilgilendirme olanağı sağlamaktadır.
Demiryolları ulaşımında, bilgilendirme dilleri olarak
açısından İngilizce ve Türkçe dil seçenekleri
yeterlidir.
Çevre

Demiryolları ulaşımım araçları çevreye duyarlıdır.

3,640

1,088

,0696

Demiryolları ulaşım ağının doğal yaşam alanları
üzerinde olumsuz etkileri vardır.
Demiryolları ulaşım araçları çevre kirliği (ses,
görüntü, hava vb.) üzerinde etkilidir.
Demiryolları ulaşım araçları temiz ve hijyeniktir.

Raylı ulaşım sistemlerine yönelik turistlerin memnuniyeti düzeylerini ölçmeye amaçlayan sorular beş faktör altında sınıflandırılarak her bir faktör dört sorudan oluşturulmuştur. Yapılan ortalama ve standart sapma hesaplamaları
sonucunda; “Konfor”, “Güven”, “Zaman ve Maliyet”, “Kolaylık” ve “Çevre”
faktörlerin “Katılıyorum” ifadesine denk geldiği görülebilmektedir. Özellikle
raylı ulaşım sistemlerinin “kullanım kolaylığı” (3,9857) faktörü ön plana çıkmaktadır. Bu durum önceki tablolarda raylı ulaşım sistemlerine yönelik turistlerin memnun olduklarını ifade eden görüşleriyle paralellik gösterdiği söylenebilir. İstanbul’da son zamanlarda yapılan raylı ulaşım sistemlerinin Avrupa
yakasında ki Tarihi Yarımada bölgesinde yoğunlaşması ve turistlerin çoğunluğunun tatillerinin büyük bir kısmını bu bölgede harcamalarında nedeniyle bu
memnuniyet düzeyinin artmasına olumlu olarak etki ettiği söylenebilir.
SONUÇ
Ulaşım araçlarındaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak uzun mesafeler kısalırken, maliyetlerde azalmalar yaşanmakta ve memnuniyet seviyesi artmaktadır.
Ulaşım aracında yaşanan gelişmelere bağlı olarak karayolları, demiryolları ve
deniz yolları ağı sürekli gelişme kaydetmektedir. Demiryolları, ulaşım araçları
içerisinde gerek çevreye gerekse kullanım kolaylığı, güvenliği, zaman ve maliyet açısından öne çıkmaktadır. Uluslararası ulaşım imkânlarının gelişmesinin
yanında ülke içinde ulaşım araçlarının gelişmişliği turizme katılan turistler
açısından önemlidir. Çalışmaya konu olan İstanbul ili, eski çağlardan beri bir
çok medeniyete ev sahipliği yaparak kültürel bir zenginlik barındırmaktadır.
İstanbul kültürel turizm açısından dünyada önemli kentleri arasında yer almaktadır. 2013 yılı sonu itibarıyla on milyon turist İstanbul’u ziyaret etmiştir. Bu
nedenle turistlerin memnuniyetleri önemli olmakla beraber, kısa süreli seyahat-
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lerin yoğunlaştığı günümüzde turistlerin ulaşımlarının çok etkin olması da
gerekmektedir.
İstanbul’u ziyaret eden katılımcıların raylı ulaşım sistemlerine yönelik bakış
açılarını ortaya koyan; Konfor”, “Güven”, “Zaman-Maliyet”, “Kolaylık” ve
“Çevre” başlıkları altında yapılan analizlerde ziyaretçilerin ulaşım araçlarından
memnun oldukları belirlenmiştir. Turizm 2023 stratejisi içerisinde İstanbul ili
raylı ulaşım sistemlerinin genişletilmesinin başarılı olduğu, ancak henüz istenilen seviyede olmadığı söylenebilir. Bu nedenle turistik ürünün önemli bir parçası olan ulaşım faktörünün ve özellikle demiryolu ulaşım sisteminin turist
çeken destinasyonlarda yaygın bir ağa sahip olması ulaşım sistem sefer sayısının, hızlı, ucuz ve konforlu olması turistler üzerinde olumlu etkide bulunarak
memnuniyetlerini artıracaktır.
Sonuç olarak turistlerin raylı ulaşım sistemlerine yönelik bakış açılarının analiz edildiği bu araştırmada, kış dönemi içerisinde gerek zaman darlığı, gerekse
turist sayısındaki azalmalara bağlı olarak sınırlı sayıda katılımcıyla anket yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında ziyaretçilerin genel bir demografik tablosu
ortaya konularak, ulaşım araçlarına yönelik bakış açıları analiz edilmiştir. Sınırlı sayıda da elde edilen sonuçların genellemesi doğru olmayacaktır. Gelecekte
yapılacak olan çalışmalarda, İstanbul’da turizmin en yoğun yaşandığı yaz döneminde daha fazla katılımcı ile görüşülüp, milliyetlerine, sahip olduğu gelire,
mesleğine bağlı olarak memnuniyet düzeyleri araştırılabilir.
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Turizm Pazarlamasında Göstergebilim:
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ÖZ
Çalışmada yapısalcılık temelinde ortaya çıkan göstergebilimin, turizm pazarlaması alanındaki gelişimi konu edilmiştir. Çalışmanın temel amacı, göstergebilimin turizm pazarlamasındaki işlevini vurgulamaktır. Bu bağlamda öncelikle göstergebilim kuramları ışığında, göstergebilimin turizm pazarlamasındaki gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır. Daha sonra Türkiye’nin, 2013 yılında Avrupa pazarındaki reklam kampanyalarında kullanılan bir görselinin,
göstergebilimsel çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. İncelenen görselde Türkiye turizminin
gösterilenlerinin; bolluk, konukseverlik, doğallık, bireysellik, farklılık, yenilik, özgürlük, öznellik ve yerellik gibi anlamlardan oluştuğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca turist-yerel halk etkileşimine ilişkin karşıt anlamlara ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda göstergebilimin, turizm
pazarlama dilini ortaya çıkararak, pazarda istenen değer değişimlerinin yaşanmasını güçlendirdiği vurgulanmıştır. Ayrıca göstergebilimin, turizmin sosyal ve psikolojik temellerine
ışık tutacak önemli bir bilimsel yöntem olduğuna işaret edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Göstergebilim, turizm pazarlaması, turistik bölge tanıtımı, göstergebilimsel çözümleme.

GİRİŞ
Göstergebilim, kendi kuram ve teknikleri olan, farklı bilim dallarında ve disiplinlerde başvurulan bir yöntem bilimidir. Göstergebilimi “hem anlamlamanın
oluşum ve kavranım koşulları üzerinde bir genel düşünce, hem de anlamlı nesnelerin somut çözümlemelerinde uygulanacak bir yöntemler bütünü (Yücel
2005:126)” şeklinde tanımlanmak mümkündür. Daha çok sosyoloji, antropoloji,
gibi bilim dallarında kullanılan göstergebilim, "işlevselliğine rağmen turizmde
nispeten geç fark edilmeye başlanmıştır (Echtner 1999: 55)".
Bir dilbilimci olan Culler (1990) “yaygın olmasına karşın dışlanan bir kültürel
pratik” olarak turizmi tanımlamış ve turizmin göstergebilimsel bir yaklaşımla
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nda Prof. Dr. Nazmi Kozak tarafından yürütülen TRZ613 dersi kapsamında hazırlanmıştır.
1

Araştırma Bildirileri

269

ele alınması gerektiğini vurgulamıştır. Buna karşın turizm göstergelerinin analizine ilişkin az sayıda çalışma vardır. Mevcut çalışmaların çoğunluğu turizm
pazarlama iletişimindeki gösterge sistemleri üzerinedir. Buradan temel alarak,
çalışmanın çıkış noktası da turizmde, özellikle turizm pazarlamasında işlerliği
göz ardı edilen göstergebilimin önemini vurgulamaktır.
Esasında pazarlama alanında, gösterge konusuna ilişkin kuramsal temeller
mevcuttur. Pazarlama kuramlarında tüketicilerin, bir şeyi satın alma kararı
verirken ürünün işlevinden çok, taşıdığı kişisel ve sosyal anlamlara odaklandığı, bu anlamların da simgelerle gösterildiği kabul edilmektedir. Pazarlama disiplininin önemli kuramcılarında olan Levy’e (1959) göre tüketicilerin aradıkları
anlamın farkında olup olmamasından bağımsız olarak, pazarlamacıların sundukları mal ve hizmetler için simgeleştirme yapmaları gerekmektedir. Bu bağlamda gösterge kodlamalarının yanı sıra “tüketici toplumun yarattığı kültür
(Berger 2007:138)” olan reklamların çözümlemeleri de pazarlama hedeflerine
hizmet etmektedir. Turizm uygulamalarında da gösterge analizleri, benzer
işlevler üstlenmiştir. Turizmde gösterge analizleri, pazarlamacıların gösterge ve
turistik bölge arasında oluşması muhtemel ilişkilerin nedenlerini anlamalarını
sağlamaktadır (Pennington ve Thomsen 2010:48). Öyleyse hedef pazar ile kurulacak iletişimde üstünlük sağlayacak bir rekabet unsuru olarak da göstergeleri
anlamak önemlidir.
Turizmdeki az sayıda göstergebilimsel çalışmanın genellikle turizm reklamlarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Özellikle turistik bölge tanıtım görselleri,
turizme dair ortak göstergelerin kolaylıkla görülebileceği pazarlama materyalleri arasındadır. Tanıtım görselleri, potansiyel turistler ve turistik bölge pazarlamacıları arasında aracılık sağlayan temsillerden oluşmaktadır. “Turistik bölge
seçiminde etkili olan (Pennington ve Thomsen 2010:33)” bu temsiller, pazarlama uygulayıcıları tarafından tasarlanmakta ya da yönlendirilmektedir. Temsiller, işlevlerini gösterge sistemlerinden edinmektedir. Bu nedenle reklamlarda
yer alan gösterge sistemlerinin açığa çıkarılması için göstergebilimsel analize
ihtiyaç duyulmaktadır.
Alanyazına benzer şekilde bu çalışmada da bir reklam görselinin, Türkiye’nin
turistik tanıtım reklamlarında kullanılan bir görselin göstergebilimsel analizi
gerçekleştirilmiştir. Seçilen Türkiye tanıtım görselinin analiziyle, görselde kullanılan göstergeler ve taşıdıkları anlamların belirlenmesi amaçlanmıştır. Diğer
yandan Türkiye örneğinde tanıtım görselleri ya da farklı tanıtım materyallerinin göstergebilimsel analizinin yapıldığı bir başka çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu nedenle çalışma özgün nitelik taşımaktadır.
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Uygulama nihayetinde, Türkiye turizminin gösterilenlerine ilişkin ipuçlarına
ulaşmak hedeflenmektedir. Elde edilecek göstergeler, Echtner’ın (1999:53) “turizm pazarlamasının dili” şeklinde bahsettiği gösterge sistemine de katkı sağlayacaktır. Öte yandan gösterge analizi sonrasında ulaşılacak temsiller, sosyal bir
sistem olarak turizmin ilgili olduğu sosyal yapılara ilişkin çıkarımlarda bulunmaya imkân sağlayacaktır.
GÖSTERGEBİLİM VE TURİZM
Göstergebilim 19. yüzyılın sonlarında, toplumsal olgu ve ögelerin yapı adı verilen modeller çerçevesinde inceleyen ve “bir çözümleme yöntemi (Yücel
2005:17)” olan yapısalcılık temelinde gelişmeye başlamıştır. Göstergebilimin
öncülerinden Amerikalı pragmatist filozof Charles Sanders Peirce göstergeyi
“herhangi biri için herhangi bir şeyin yerini tutan şey (MacCannell 1999:109)”
şeklinde tanımlamaktadır. 'Semiyoloji' terimiyle göstergebilimin varlığını ilke
olarak ileri süren ilk kişi ise “anlamlandırma edimi kapsamında göstergeleri
inceleyen (Fiske 1996:66)” ve dilbilimin kurucusu olan Ferdinand de Saussure’dür. Saussure göstergebilimi “toplumda oluşan göstergeleri araştıran bir
bilim dalı (Saussure 1916:16 aktaran Echtner 1999:48)” şeklinde tanımlamaktadır. Göstergebilim amacı anlamlı bütünleri, ya da gösterge dizgelerini, yani
göstergeleri belirleyen yasaları, göstergelerin aralarında kurulan bağıntıları,
işleyiş kurallarını saptamak, böylelikle inceleme yöntemlerini oluşturmaya,
betimleyip açıklamaya çalışmaktır (Aktulum 2004:2). Bir yöntem olarak göstergebilime, dilbilim başta olmak üzere psikoloji, budunbilim, iletişim bilimleri
gibi alanlarda sıklıkla başvurulmaktadır.
Turizmde gösterge konusu MacCannell’ın (1976) turist çekiciliklerini bir gösterge olarak tanımlamasıyla ele alınmaya başlanmıştır. Bir dilbilimci olan Culler
(1981) daha ileri giderek turistin, turistik bölgeye ait sosyokültürel kodları çözümleme amacıyla hareket ettiği varsayımıyla turistlerin, göstergeleri okuyup
bunları yayarak ve yeni göstergeler oluşturarak esasında bir “tanınmayan göstergebilim failli” olduğunu öne sürmektedir. Bu fikri, turist bakışının göstergelerden oluştuğunu ifade eden Urry (2009) de desteklemektedir. Buna rağmen
turizm göstergelerine ilişkin çalışmaların zayıf kaldığı görülmektedir. MetroRoland (2011:35) bu durumun, turizmin kendi gösterge kuramı için ikincil kaynaklara bağımlı olmasından ya da Saussure’un çalışmalarına uzak gösterge
kuramlarına başvurulduğundan kaynaklanabileceğini belirtmiştir. Nitekim
yapılan çalışmalarda genellikle Peirce’ın gösterge kuramı temel alınmıştır (Pennington ve Thomsen 2010; Echter 1999; Culler 1981; MacCannell 1976, 1999).
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Peirce’ın gösterge kuramı nesne (designatum), yorumlayıcı (interpretant) ve gösterge (sign) olmak üzere üç bileşen ve bu bileşenler arasındaki ilişkilerden oluşmaktadır. Kurama göre bir gösterge kendinden başka bir şey olan nesneye göndermede bulunur ve yorumlayıcı tarafından anlaşılır. Burada yorumlayıcı, 'uygun
anlamsal etki'yi ifade etmektedir, yani hem gösterge hem de kullanıcının nesneyle ilgili deneyimi tarafından üretilen zihinsel bir kavramdır (Fiske 1996:65).
Peirce’ın kuramını ilk kez MacCannel (1999), turistik cazibe mekânlarına uyarlayarak turizme taşımıştır. Buna göre nesne, turistik bölge; gösterge, işaretleyiciler (marker); yorumlayıcı ise potansiyel turistlerdir. Burada işaretleyiciler, görülecek bir yeri görülecek bir yer olarak işaret eden, broşür, levha, el ilanı gibi
herhangi bir malumat ya da temsildir.
Turizm çalışmalarında Peirce’ın gösterge kuramı temel bir anlayış oluştursa
da turizm göstergelerine ilişkin derinlemesine bilgi sağlamak için Saussurien
yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Saussure, Peirce’ın aksine göstergenin
kendisine çok daha doğrudan odaklanır. Saussure’un gösterge modelinde gösterge bir gösteren ve bir gösterilen’den oluşur. Gösteren, göstergenin duyularımızla algıladığımız imgesiyken; gösterilen, göstergenin göndermede bulunduğu
aynı dili paylaşan aynı kültürün üyelerinin tümü için ortak olan zihinsel bir
kavramdır (Fiske 1996:67). Bu zihinsel kavramın dışsal gerçekliğiyle ilişkisi ise
Saussure’un modelinin ayırt edici özelliği olan anlamlandırma ilişkisini oluşturmaktadır. Saussure’un takipçisi olan Barthes (2005), anlamlandırmayı düzanlam
ve yananlam olmak üzere iki düzlemde incelemektedir. Düzanlam, göstergenin
göstereni ve gösterileni arasındaki ilişkiyi ve gösterenin dışsal gerçeklikteki
göndergesiyle ilişkisini betimler. Yananlam, göstergenin, kullanıcıların duygularıyla ya da heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle buluştuğunda meydana gelen etkileşimi betimlemektedir (Fiske 1996:116). Barthes’a benzer şekilde, göstergebilimin temel konusunun anlam olduğunu savunan Greimas’a göre anlamlandırma farklılıklar ve benzerliklerin algılanması ile gerçekleşmektedir
(Yücel 2005). Nitekim insan zekâsı anlam iletmek için, bağlama yoluyla değil
bölümleme yoluyla işlem yapar (Barthes 2005:54). Bu noktada her tür anlatının
içinde barındırdığı karşıtlıklar araştırmacıya rehber olmaktadır. Açık terimler
halinde yer almasa da farklı biçimler halinde bu karşıtlıkların saptanması ile
anlamlandırma gerçekleştirilir.
Turizmde kuramsal düzeyde, karşıtlıklara dayalı olarak anlamlandırma edimiyle bazı turizm gösterilenlerine ulaşıldığı görülmektedir. Bunlardan ilk göze
çarpan, turizmin sıradışı (extraordinary) olmasıdır. İlk turizm kuramcıları tarafından günlük hayat ve turizm deneyimlerinin birbirinden farklı olduğu kabul
edilmektedir (Cohen 1972, 1979; Smith 1978; MacCannell 1973; Turner ve Ash
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1975 aktaran Uriely 2005). Buna göre turistin, zamansal ve mekânsal olarak
günlük hayatından uzak deneyimler yaşaması söz konusudur. Bir başka önemli
gösterilen, her ne kadar tarihsel süreç içinde köklerine rastlansa da esasında
turizmin modern bir olgu olduğudur. Turizm, modern toplumlarda çalışma ile
serbest zamanın birbirinden ayrı ve düzenlenmiş toplumsal pratik alanları olarak örgütlenişinin bir tezahürüdür (Urry 2009:16). Tresidder (2011) de Durkheim’in kutsal ve dünyevi (sacred and profane) karşıtlığı temelinde, turistik değerlerin pazarlamasında kullanılan göstergelerle söz konusu değerin kutsal bir yapı
haline getirildiğini belirtmektedir. Ayrıca Tresidder (2011), turizm göstergelerinin olağan dünyadan kaçış anlamı taşıdığına da işaret etmektedir. Urry'nin eserlerinde de turizm gösterilenlerine ulaşmak mümkündür. Urry (1999), “turizm
göstergelerinin biriktirilmesi” şeklinde açıkladığı turist bakışının, romantik bakış
ve kolektif bakış olarak iki karşıt durumu olduğunu belirtmektedir. Kolektif bakışta başka turistlerin varlığı ve şenlikli etkinlikler söz konusu iken romantik bakışta, bir başınalık, mahremiyet ve bakışa maruz kalan nesneyle kurulan kişisel/yarı manevi bir ilişki vurgulanmaktadır (Urry 2009:260).
TURİZM PAZARLAMASINDA GÖSTERGEBİLİMLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Turizmde göstergebilim uygulamalarının genelde turizm pazarlamasına yönelik olduğu görülmektedir. Turizm pazarlaması, satın alma davranışını etkileyen
unsurlarıyla ve deneyim beklentileriyle bağlantılı olan sosyal ve kültürel söylemlere gömülü olan göstergebilimsel bir dil oluşturmakta ve kullanmaktadır
(Tresidder 2010:596). Nitekim turizmde göstergebilimle ilgili en eski çalışmalardan olan Uzzell (1987), bir dizi deniz tatili sunan broşürü incelemiş ve broşürlerdeki görsellerin, ilgili turistik bölgenin niteliklerinden çok fantezi, anlama, kimlik gibi yapıları ortaya çıkaran bir dizi kültürel araç ile çekiciliğin sağlandığına dikkat çekmiştir.
Bhattacharya (1997), popüler bir Hindistan turizm rehberinde içerik çözümlemesinin yanı sıra göstergebilimsel analizle turist-yerli halk ilişkisine odaklanmıştır. Çalışma neticesinde yerel halkın, hizmet eden aracı kimseler ya da
turistik gezinin bir nesnesi olarak, Hint kültürüne uzak batılı söylemle temsil
edildiği sonucuna varmıştır.
Alandaki temel çalışmalardan biri, Echtner’ın (1999), MacCannell’ın Peirce’e
dayandırdığı yaklaşımını geliştirerek turizm pazarlaması gösterge modelini
önerdiği çalışmasıdır. Bu modele göre turizm pazarlamasında nesne, turistik
bölge; gösterge, turizm reklamları; yorumlayıcı ise potansiyel turistlerden oluşmaktadır. Göstergeler içeren turizm reklamları, potansiyel turistlerin turistik
bölgeye ilişkin uygun anlayışlar ya da olumlu imaj geliştirilmesinde kullanıl-
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maktadır (Echtner 1999:53). Modeldeki her bir unsur arasındaki ilişkiler ise
turizm pazarlamasında göstergebilimin muhtemel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Aynı çalışmada Echtner (1999), Peirce’ın gösterge türleri yaklaşımını
da turizme uyarlamıştır.
Peirce, nesne-gösterge arasındaki ilişki bakımından göstergeleri üç gruba
ayırır. Bunlar görüntüsel gösterge (ikon), belirtisel gösterge (indeks) ve simge (symbol)’dir (Fiske 1996:71). Bir gösterge, nesne göstergenin özelliklerini taşıyor ya
da ona benziyorsa görüntüsel gösterge; göstergenin varlığı nesneyle olan nedensel bağlantıya dayalıysa belirtisel gösterge; nesne ve gösterge arasında sosyal ya
da kültürel bir bağlam söz konusuysa simge olarak isimlendirilmektedir. Burada
dikkat edilmesi gereken, gösterge türlerinin birbirini dışlamadığı, benzer işlevleri aynı anda görebilmeleridir. Örneğin bir broşüre basılan Eyfel kulesi hem bir
görüntüsel gösterge, hem bir turistik bölge simgesidir. Benzer şekilde bronz ten,
güneşlenmenin belirtisel göstergesi olduğu gibi deniz, kum, güneş tatilinin de
simgesidir (Echter 1999:48).
Pennington ve Thomsen’ın (2010) Florida, Kanada ve Danimarka ülkelerinin
kültürel miras turizmi tanıtımlarında kullandığı fotoğraflardan birer adet seçerek göstergebilimsel inceleme yaptıkları çalışma bu durumu destekler niteliktedir. Çalışmada nesne-gösterge ilişkisi açısından gösterge türleri ele alınmış ve
gösterge nesne ilişkisinin tekil olmadığı, nadiren de melez olabileceği sonucuna
varılmıştır. Aynı çalışmada görüntüsel göstergelerin turistler için aşinalık yaratarak turistik bölge imajında etkin rol oynadığı; belirtisel göstergelerin de turistik
özgünlüğün temsilini güçlendirdiği vurgulanmıştır. Ayrıca simgelerin algılanmasında turistlerin göstergeye ilişkin önceden zihinlerinde mevcut olan bir
tamamlayıcı deneyimin (collateral experience) gerekliliğinden bahsedilmiştir.
Görüldüğü üzere alanyazında az sayıda olan göstergebilimsel çalışmada genelde Peirce’ın göstergebilim modeli temel alınmıştır. Oysa turizm pazarlaması
dilinin güçlendirilmesi için Sausurien yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
bağlamda bu çalışmada, turizmde göstergebilimin göz ardı edilen önemini
ortaya koymak adına, Sausurien yaklaşımla bir göstergebilimsel çözümleme
uygulaması gerçekleştirilmiştir.
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Çalışmada turizm pazarlamasında göstergebilimsel yaklaşımın işlerliğini kuvvetlendirmek üzere Türkiye turistik tanıtım reklamlarında kullanılan bir görselin çözümlemesi amaçlanmıştır. Gösterge analizine alınan görsel, Türkiye’nin
2013 yılında Avrupa pazarında tanıtımı amacıyla Dream Design Factory şirketi
tarafından gerçekleştirilen reklam kampanyasında kullanılmıştır. Görselin seçiminde etkili olan hususlar; görselde, Türkiye’nin en önemli turistik bölgelerinden olan Antalya’nın temsil edilmesi ve diğer görsellerden farklı olarak turist dışında bir turizm aktörüne –yerel halka- ilişkin bilgi sunulmasıdır.
Analiz, Saussure’un takipçisi olan Barthes (1977) tarafından tanımlanan göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Buna göre çözümleme
üç düzlem temel alınarak yapılmıştır;
1- Dilsel ileti çözümlemesi
2- Şifrelenmemiş görüntüsel ileti çözümlemesi (gerçeğe benzerlik, düzanlam)
3- Şifrelenmiş görüntüsel ileti çözümlemesi (yananlam)
Dilsel ileti düzleminde slogan ve gösterdiği anlam incelenmiştir. Şifrelenmemiş görüntüsel ileti çözümlemesi, göstergenin göstereni ve gösterileni arasındaki ilişkiyi ve gösterenin dışsal gerçeklikteki göndergesiyle ilişkisini yani düzanlamı betimlemek için yapılmıştır. Son düzlem olan şifrelenmiş görüntüsel
ileti çözümlemesinde ise göstergenin, kullanıcıların duygularıyla ya da heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle buluştuğunda meydana gelen etkileşimi
ifade eden yananlam çözümlenmeye çalışılmıştır.
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ANALİZ VE DEĞERLENDİRME
Barthes’ın (1977) çözümleme yöntemine göre yapılan analiz ve değerlendirme,
ilgili başlıklar halinde aşağıda verilmiştir.
Dilsel İleti Çözümlemesi
Tanıtım görselinde dilsel ileti öğesi olarak slogan incelemeye alınmıştır. Almanca olan “Erlebemehr” sloganı Türkçede “daha fazla deneyimle” anlamına gelmektedir. Emir kipiyle yazılmış slogan, alıcı ve gönderici arasındaki bağıntıya
göre “buyursal işlev (Jakobson 1970 aktaran Yücel 2005:59)” taşımaktadır. Burada deneyimin anlamı olarak ilk akla gelen turizm aktiviteleridir. Bu bağlamda
Türkiye’de çok fazla turizm aktivitesi yaşanacağı belirtilmektedir.
Esasında deneyim tanımlaması güç bir kavramdır. Alanyazında deneyim
kavramının, aktivite, algı, anlam, güdü ve değerlendirme gibi kavramlarla farklı şekillerde kullanıldığı görülmektedir (Elands ve Lengkeek 2012:31). Her ne
kadar ilk akla gelen turizm aktivitesi olsa da ifadede deneyim nesnesinin ne
olduğu açıkça belirtilmemektedir. Ancak Manfredo, Driver ve Tarrat’a (1996)
göre deneyim, davranış sonrasında elde edilen psikolojik çıktıları kapsamaktadır. Halbrook ve Hirschman (1982) da boş zaman ve turizm deneyimlerinin
öznel ve duygusal anlamlarla yüklü olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla deneyimin temellinde bireysellik ve öznellik söz konusudur. Buradan yola çıkarak
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sloganda deneyimleme kavramı üzerinden yananlam olarak öznellik ve bireysellik gösterilenlerine ulaşılmaktadır.
Pazarlama açısından bakılacak olursa deneyim, “en az hizmetlerin mallardan
farklı olduğu kadar hizmetlerden farklı olan dördüncü ekonomik sunu türüdür” (Pine ve Gilmore 2011:31). Rekabet ortamında avantaj sağlamak adına
geliştirilen deneyim pazarlamasının amacı, tüketicilerin yaşadıkları deneyimleri
ortaya çıkarmak, olumsuz olanları yok etmek, olumlu ve unutulmayacak deneyimleri sahnelemektir. Sloganda “daha fazla” anlamına gelen “mehr” kelimesi
koyu yazılarak vurgulanmıştır. Burada daha çok – daha az göreceli karşıtlığı
mevcuttur. Bu karşıtlıktan yola çıkıldığında alternatif turistik bölgelere göre
Türkiye’nin mal ve hizmetin ötesinde, geleneksel pazarlamaya karşıt olarak
daha çok deneyim vadederek farklılaştığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla sloganda
farklılık ve yenilik gibi yananlamlara da ulaşmak mümkündür.
Şifrelenmemiş Görüntüsel İleti
Şifrelenmemiş görüntüsel ileti düzlemi, reklamda görüp de hemen tanıdığımız
şeylerden oluşmaktadır (Erkma-Akerson 2005:185). Görselin sol alt köşesinde
yazıldığı üzere Antalya tanıtımı söz konusudur. Görselin ön planında yerli bir
kadının bir turiste kucak dolusu portakal verdiği görülmektedir. Sol üst köşeden inen portakal ağacının dalı ise mekânın bir portakal bahçesi olduğuna işaret etmektedir. Turiste göre ön açıyla turist-yerli etkileşimi verilmiştir. Reklamlarda ön açı kullanımı, tüketici ile görüntü arasında bir bağ kurulmasını sağlamaktadır (Küçükerdoğan 2011: 230). Böylece tüketici ile görüntü doğrudan
karşı karşıya bırakılır. Bu görselde de potansiyel turistlere doğrudan mutlu bir
turistik deneyim vadedilmiştir.
Görselin merkezinde bulunması ve diğer tüm renklerle karşıt şekilde beyaz
bir elbise giymesiyle, mutlu bir şekilde gülen turist kadın vurgulanmaktadır.
Yan cepheden gördüğümüz yerli kadın ise ilginin turist kadında kalmasını
sağlayacak şekilde yüzü turist kadına dönük, gülümseyerek portakal uzatmaktadır. Arka planda ise deniz, denize doğru yönlerini çevirmiş iki adet lüks tekne
ve denizin ardında, ufuk çizgisinde uzanan tepeler görülmektedir. Böylece
Antalya’nın doğa güzelliğinin yanı sıra farklı deniz turizmi türlerinin de yapılabileceği gösterilmektedir.
Şifrelenmiş Görüntüsel İleti
Şifrelenmiş görüntüsel ileti düzleminde, ilk analiz edilen gösterge, yerli kadının
turist kadına portakal vermesidir. Bu etkileşimin ticari nitelik taşıdığına dair
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herhangi bir işaret yoktur. Dolayısıyla verilen portakal ikram edilmektedir.
Yerel halkın konukseverliği ve eli açıklığı simgelenmektedir. Yerli kadın, çok
sayıda portakalı turist kadın elbisesinin eteğine yerleştirmektedir. Sol köşeden
sarkan portakal dallarının da pekiştirdiği üzere bolluğa işaret edilmektedir.
Yerli kadının da bu bolluğu paylaşmaktan mutlu olduğu gösterilmektedir.
Portakal sağlığı, ferahlığı ve tazeliği göstermektedir. Peirce’ın nesne-gösterge
ilişkisine göre gösterge türlerine bakıldığında, doğanın bir ürünü olarak portakal, belirtisel gösterge iken tamamlayıcı deneyime sahip biri, portakalın Antalya’nın önemli bir simgesi olduğunu hemen anlayacaktır.
Olayın geçtiği yerin bir portakal bahçesi olduğu, şifrelenmemiş görüntüsel
çözümleme aşamasında belirlenmişti. Ancak portakal bahçesi farklı yananlamlara sahiptir. Bu uzam, turistik işletme, alışveriş ya da sit alanı gibi olağan bir
turistik çevre değildir. Yerel halkın yaşadığı mekândır. Burada turistin varlığıyla, Türkiye'nin özgün değerlere sahip bir turistik bölge olmasının yanı sıra yabancıya açık bir toplum olduğu anlatılmaktadır. Dahası yalnız bir turist kadının
mutlu deneyimler yaşayabileceği, güvenli ortamların olduğuna da işaret edilmektedir.
Görseldeki kişiler üzerinde detaylıca durmakta fayda vardır. Peirce’ın nesnegösterge ilişkisine göre kişilerin kıyafetlerinin simgesel göstergeler olduğunu
söylemek mümkündür. Kıyafetler, kadınların taşıdıkları turizm aktörü kimliklerini -turist, yerel halk- göstermektedir. Yerli kadın, yerel halkı temsil etmektedir. Burada “türü temsil etme durumu (Erkman-Akerson 2005:189)” söz konusudur. Dolayısıyla yerli halkın misafirperver, eli açık ve güler yüzlü olduğu
gösterilmektedir. Yerli kadına ilişkin fiziksel ögelere bakıldığında da yerel kültüre dair anlamlar taşıdığı görülebilir. İlk dikkat çeken yerli kadının başında,
saçlarını kapatma amacıyla kullanılmadığı açık olan, diğer bir deyişle din değil
kültür göstergesi olan bir eşarp bağlıdır. Üzerindeki mavi renk bluzun ve arka
fonda denizin benzer tonlara sahip olması yerli kadını, dikkatten uzaklaştırarak
önemsizleştirmiştir. Kadının iki kolunda da yine kültürel bir nitelik taşıyan
bilezikler vardır. Bilezikler, kadının sosyoekonomik statüsünden çok kültürel
bir temsil olarak kullanılmıştır. Gelenekselliğe işaret edilmektedir. Kadının
giyimi de kırsal kültürü göstermekte ve yerelliğe vurgu yapılmaktadır.
Genç, güzel ve çekici olan turist kadının milliyetine ya da sosyokültürel niteliklerine ilişkin bilgi mevcut değildir. Turist kadın kolları açık bir beyaz elbise
giymektedir. Beyaz renk, insan psikolojisinde, ferahlık, soğukkanlılık, samimiyet ve aydınlık hisleri uyandırırken toplumsal değerlerde değişebilmekle birlikte, masumiyeti, temizliği ve asaleti temsil etmektedir (Yılmaz 1991:44). Burada
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da beyaz elbise, samimiyet ve aydınlık hissi uyandırmaktadır. Özellikle yerli
kadınla kıyaslandığında turistin sahip olacağı asalete vurgu yapılmaktadır.
Potansiyel turistlere, Türkiye'yi tercih ederek bu hisleri yaşamaları vadedilmektedir. Berger’e göre (2007:132) reklamlarda gelecekte elde edilebilecek bir durumu özleten bir kıskançlık söz konusudur. Böylece reklam, kıskanılmanın
getirdiği bu mutluluk yoluyla çekicilik yaratmaktadır. Bu görselde de dışardan
başkalarının gözüyle görülen bir mutluluk vaat edilmektedir.
Görselde turist-yerel halk ilişkisine dair karşıtlıklar üzerinde çeşitli anlamlara
ulaşmak mümkündür. İlk olarak yerli kadın ve turist kadının fiziki özelliklerinin net karşıtlıklar taşıdığı görülmektedir. Turist kadın, yerli kadından daha
uzun ve daha zayıftır. Her ne kadar güzellik algısı farklılaşsa da turist kadın
daha çok dikkat çekmektedir. Görselin genelinde turistin ifadesine vurgu yapılırken, yerli kadın önemsizleştirilmiştir. Ayrıca turist kadın daha şehirli ve modern görünmektedir. Burada kırsal ve şehirli karşıtlığı üzerinden turist-yerli
etkileşimini anlamlandırmak mümkündür. Diğer yandan turistin haz ve keyif
alarak bir çeşit tüketme eylemiyle mutlu olduğu görülürken yerel kadın, turisti
ağırlayarak mutlu olmaktadır. Bu bağlamda, yerel halkın turistin keyif alacağı
ortamların hazırlanmasında etkin olduğu, bir çeşit üretici rol üstlendiği söylenebilir. Dolayısıyla bir başka karşıtlık olarak tüketici-üretici paralelinde turistyerli ilişkisine dair anlamlara ulaşmak mümkündür.
Görselde arka planda denizde görülen iki adet lüks tekne, Türkiye’de yat
turizmi gibi deniz turizmi türlerinin yapıldığını göstermesi bakımından görüntüsel göstergedir. Ancak yat turizminin lüks bir turizm türü olduğu hesaba katıldığında, görseldeki teknelerin üst ekonomik sınıf için bir belirtisel gösterge işlevi
görmesi söz konusudur. Diğer yandan tekneler, denizin açıklarına doğru yönelmiş olmalarıyla da kaçış ve özgürlüğü temsil eden birer simge özelliği taşımaktadır.
Dilsel ve görüntüsel iletiler arasındaki bağlantı incelendiğinde, sloganda geçen deneyimin, turist ve yerel halk arasında etkileşimle ortaya çıkan bir sosyal
deneyime işaret ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla burada yerel halkın bir çekicilik unsuru niteliği taşıdığı ifade edilebilir. Cohen’in (1972) yerel halk ve turist
ilişkisine göre geliştirdiği turist tipolojisi kapsamında bu tanıtımın hitap ettiği
turist gruplarının, ev sahibi toplumla kaynaşma arzusu duyan başıboş ve araştırıcı turist grupları olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Bu turist gruplarının özelliği, genellikle gezilerini kendileri planlamaları ve popüler turistik bölgelerden olabildiğinde kaçınmalarıdır. Bu bağlamda tanıtımda kitle turizminden uzaklaşma ve bireyselleştirme de görülmektedir.
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SONUÇ
Turizm pazarlamasında göstergebilimsel yaklaşımın önemini ortaya koymak
üzere bu çalışmada, örnek uygulama olarak bir Türkiye tanıtım görseli, göstergebilimsel analize tabi tutulmuştur. Çözümlemede turizmde göstergebilim
alanyazınından farklı şekilde Barthes’ın gösterge çözümleme yöntemine başvurulmuştur.
Dilsel ve görsel ileti çözümlemesi sonucunda ulaşılan temel karşıtlıklar şunlardır: Daha fazla deneyim/daha az deneyim; bireysellik/kitlesellik; konukseverlik/soğukluk; farklılık/aynılık; yenilik/aşinalık; bolluk/kıtlık; yerellik/küresellik; güvenli/güvenli olmayan; öznel/nesnel; özgürlük/esaret. Bu karşıtlıklarla incelenen tanıtım görselinde, Türkiye’nin turizminin gösterilenleri
daha çok deneyim, bireysellik, konukseverlik, farklılık, yenilik, bolluk, yerellik,
güvenlilik, öznellik ve özgürlük gibi anlamlardan oluşmaktadır.
Turist ve yerel halk etkileşimine ilişkin detaylı anlamlara ulaşmayı sağlayan
pek çok karşıtlık saptanmıştır: Çekici/çekici olmayan; önemli/önemsiz; şehirli/köylü; modern/geleneksel; tüketici/üretici. Bir turizm aktörü olarak turist,
kadın olarak çekici, önemli şehirli, modern ve tüketici gibi anlamlar taşımaktadır. Buna karşıt olarak yerli halk, kadın olarak çekici olmayan, önemsiz, köylü,
geleneksel ve tüketici gibi anlamlar taşımaktadır. Bu anlamlar, turizm pazarlamacılarının politika ve stratejileriyle gelişmektedir. Turistin niteliklerine karşıt
bir yerel insan gösterimi, turistin olağan çevresinden farklılık aramak için turizm olayına katıldığı göz önünde bulundurulduğunda anlamlı bir turizm uygulaması olarak tanımlanmaktadır.
Nesne-gösterge ilişkisi bakımından gösterge türlerinin analizi sonucunda, üç
gösterge türüne de rastlanmıştır. Portakal, Antalya’yı; portakalın ikramı, konukseverliği; tekneler, kaçış ve özgürlüğü; kıyafetler sosyal kimliği simge olarak
göstermektedir. Aynı gösterenlerin farklı göstergelerle için anlam taşıması söz
konusudur. Portakal, doğallığın; tekneler, yüksek sosyoekonomik düzeyin belirtisel göstergesidir. Aynı zamanda tekne, yat turizmi gibi lüks deniz turizmi türlerinin de bir görüntüsel göstergesidir. İncelenen tanıtımda belirtisel göstergeler ve
simgeler daha fazla yer kaplamaktadır. Belirtisel göstergeler, Türkiye’nin özgünlüğüne vurgu yapılmasını sağlarken, simgelerin anlaşılması için soydaş bir deneyime ihtiyaç olduğu açıktır.
Çalışmada bir turistik bölgeye ait temsillerin göstergebilimle nasıl çözümleneceği gösterilmeye çalışılmıştır. Görüldüğü üzere göstergebilimsel yaklaşım
turizm olgusunu, farklı bileşenlerden oluşan bir yapı olarak ele alıp çözümleme
imkânı sağlamaktadır. Turizm pazarlamasında da turistler ve turistik bölge
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yönetimi başta olmak üzere diğer turizm aktörleri arasındaki ilişkilerin çözümlenmesine olanak sağlamaktadır. Göstergebilimin bir başka işlevi de hizmet,
deneyim gibi soyut olan turizm ürününe ilişkin turistin anlayışını geliştirecek
fiziksel kanıtlar sunmasıdır. Böylece turistin zihninde istenen yapıların inşası
için bir kanal oluşturmak mümkün olmaktadır. Bu kanal sayesinde turist ve
pazarlama uygulayıcıları arasında özel bir dil olan, turizm pazarlaması dili
ortaya çıkmaktadır.
Sonuç olarak göstergebilimin, turizm pazarlama dilinin geliştirilmesini sağlayan önemli bir bilimsel yöntem olduğu görülmektedir. Turizm pazarlama dilinin geliştirilmesi ve turizm gösterge sisteminin güçlendirilmesi için göstergebilim çalışmalarına ihtiyaç vardır.
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ÖZ
Turizm sektörünün ülke ekonomileri için önemli bir döviz kaynağı oluşturmasının yanı sıra
sahip olduğu sektörel bağlantıları neticesinde etkili bir katma değer ve istihdam unsuru
olması, turistleri ve turizm destinasyonlarını hedef alan terörist saldırıların temel amacını
gösterir niteliktedir. Küresel Terörizm Veritabanından elde edilen veriler üzerinden
Türkiye'ye yönelik turizm talebinin terör olayları karşısındaki duyarlılığının Sabit Etkiler
Panel Veri Yaklaşımıyla incelendiği bu çalışmada, sanılanın aksine terör olaylarının turizm
talebi üzerindeki saptırıcı etkisinin çok yüksek olmadığına dair bulgular tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Turizm talebi, terör, OECD, Türkiye.

GİRİŞ
Küreselleşmeyle birlikte belirgin bir yükseliş ivmesi kazanan turizm, ülkeler
için önemli bir döviz kaynağı oluşturmasının yanı sıra sektörel bağlantıları
üzerinden yarattığı tamamlayıcı talep neticesinde önemli bir katma değer ve
istihdam unsuru olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin yapısal sorunlarının çözüme kavuşturulmasında önemli bir döviz kaynağı olan turizm talebinin turist gönderen ve alan
ülkelerin bir takım sosyo-iktisadi dinamiklerine bağlı olarak şekillendiği açıktır.
Gelir düzeyi, turizm arz kapasitesi, fiyatlar genel düzeyi gibi iktisadi faktörlerin
yanı sıra terör gibi dışsal bir şokun turizm talebi üzerindeki etkilerinin analiz
edildiği bu çalışmada, öncelikle turizmin dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut
konumu hakkında bilgi verilerek bir anlamda, terörist grupların yabancı turistlere ve turizm destinasyonlarına yönelik saldırılarda bulunmalarının ardında
yatan mantıksal gerekçe ortaya konulmak istenmiştir. Sonrasında, Türkiye ör-
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neği dahilinde, terör ile turizm arasındaki ilişkinin boyutları ampirik bir analizle ortaya konularak turizm talebinin terör olayları karşısındaki duyarlılığı saptanmıştır.
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TURİZM
Küreselleşmeyle birlikte her geçen gün etki alanını genişleten turizm sektörü,
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre; 2013 yılında yarattığı ve
dünya gelirlerinin %9,3'üne denk gelen toplam katma değer kapasitesiyle ve
dünya genelindeki toplam istihdamın %8,8'lik kısmını oluşturan 266 milyonluk
istihdam kapasitesiyle birçok sektörün önünde yer almaktadır.
Dünya genelindeki bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de turizm sektörünün her geçen gün yükseliş ivmesi kazandığını söyleyebiliriz. Dünya Seyahat
ve Turizm Konseyi'nin 2013 yılı verilerine göre turizm sektörünün hizmet ihracatı içindeki payının %68; toplam ihracat içindeki payının ise %13 olduğu ülkemizde, tablo 1'de de görüldüğü gibi turizm gelirleri her geçen yıl artmaktadır.
Fakat; birçok turizm türüne ev sahipliği yapan ve toplamda 268 adet turizm
merkezine sahip olan ülkemizin uluslararası turizm pazarından aldığı payın
sahip olduğu potansiyelin altında olduğu açıktır. 1
Tablo 1. Seyahat ve Turizm Sektörünün GSYİH Üzerindeki Toplam Etkisi (Milyar $)
Yıllar

Dünya

Türkiye

Türkiye'nin Payı

2009

1686.880

27.255

1,62

2010

1813.330

29.201

1,61

2011

2011.450

31.618

1,57

2012

2056.720

32.181

1,56

2013

2154.280

34.803

1,62

Kaynak: WWTC

TURİZMİN EKONOMİDEKİ YERİ
Turizm ve Cari İşlemler Dengesi
Sebebi olan harcama kalemlerinin türü ve finanse ediliş şekli itibariyle ülke
ekonomilerini kırılgan hale getirebilen cari açık sorunsalının finanse edilebilmesi için ihtiyaç duyulan döviz girişlerini sağlaması ve ekonomi üzerindeki

1

www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr, 2013
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negatif etkilerini minimize etmesi açısından, turizm gelirlerinin ödemeler dengesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Nitekim; 2011 yılında cari açığın milli gelire oranının %10'lara ulaştığı; şimdilerde de %6 civarında seyrettiği ülkemizde, cari açığın önemli bir kısmının sıcak
para olarak adlandırılan spekülatif amaçlı, doğrudan olmayan yatırımlarla finanse edilmesi2, ülke ekonomisini dış şoklara açık hale getirerek uzun vadede
sürdürülemez bir yapıya sürüklemiştir.
Bununla birlikte, yüksek düzeylerde seyreden cari işlemler açığına karşılık
turizm gelirlerinin de yıllar itibariyle artış göstermeye devam etmesi ve cari
açığın önemli bir kısmını finanse edebilmesi, ülkemiz için önemli bir gelişme
olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar cari açıktaki dalgalanmalara bağlı
olarak turizm gelirlerinin cari açığı kapama oranları değişkenlik gösterse de
turizm gelirlerinin cari açık üzerinde ortalama %55 gibi önemli bir potansiyele
sahip olduğu tablo 2'de açık bir şekilde görülmektedir.
Tablo 2. Yıllar İtibariyle Cari Açık ve Turizm Gelirlerinin Seyri - Milyon $
Yıllar

Cari Açık

Turizm Gelirleri

Turizm Gelirlerinin
Cari Açığı Kapama
Payı

2009

-12.168

22.980

%65,3

2010

-45.447

22.585

%33,1

2011

-75.092

25.054

%25

2012

-48.505

25.345

%34,3

2013

-49.000

21.283

%30,2

2000-2013

Ortalama Kapama Payı

%55,8

Kaynak: TCMB

Turizm, Yarattığı Katma Değer ve İstihdam
Önemli bir kümelenme örneği olan turizm sektörünün finans, sağlık, haberleşme ve eğlence gibi birçok sektör için talep yaratıcı etkilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim; turizm sektörüyle bağlantılı çok sayıda sektörün bulunması, turizmin ileri - geri bağlantıları yüksek bir sektör olduğunu göstermektedir.
Bu doğrultuda, turizmin ekonomi üzerindeki etkilerinin çok yönlü olduğunu ve
bu etkileri 3 farklı düzeyde ayrıştırmamızın mümkün olduğunu söyleyebiliriz.
Bunlar, yalnızca turizm sektörü dahilinde yaratılan istihdam ve katma değeri
2002-2010 yılları arasında, arzu edilen yatırım türü olan net doğrudan yatırımların sermaye hesabı içindeki
payı, TCMB verilerine göre; yalnızca %31 seviyesinde gerçekleşebilmiştir.
2
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ifade eden "direkt etkisi", endüstriler arası bağlantı olarak da adlandırılabilen ve
turizm sektörüyle bağlantılı sektörler arasındaki tedarik zinciri etkisini ifade
eden "dolaylı etkisi" ile direkt ve dolaylı olarak elde edilen gelirin harcanmasıyla
ortaya çıkan "uyarılmış etkisi"dir. (WTTC 2013). Bu yönüyle turizm harcamaları,
çarpan mekanizması ile kendisinden kat kat fazla gelir yaratılmasını sağlamaktadır. (Kar 2004).
Türkiye örneğinde turizm sektörünün milli gelir üzerinde yarattığı direkt ve
toplam etkileri içeren grafik 1, turizm sektörünün bünyesinde barındırdığı çarpan etkisini gösterir niteliktedir.
Grafik 1: Turizmin GSYH İçindeki Payı (%)
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Yaratılan tüm bu katma değer ve dışsallıkların somut bir sonucu olarak önemli bir istihdam artışı sağlaması da turizmin ekonomi üzerindeki katkılarından
bir diğeridir. Bununla birlikte emek yoğun bir hizmet türü olan turizmin kendi
bünyesinde yarattığı istihdam artışının yanı sıra bağlantılı olduğu sektörlerde
de istihdam unsuru üzerinde pozitif etkiler yaratacağı göz ardı edilmemelidir.
Tablo 3. Seyahat ve Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013

GSYİH Üzerindeki Etkisi
(Milyar $)
Direkt
%
Toplam
%
27.255
4,4
71.537
11,6
29.201
3,9
73.880
10
31.618
4
86.024
11
32.181
4
86.874
10,9
34.803
4
93.941
10,8

Kaynak: WTTC

İstihdam Üzerindeki Etkisi ('000)
Direkt
%
Toplam
451.3
2,1
1825.7
461.1
2
1725.4
488.2
2
1982.3
516.4
2
2053.6
534.9
2,1
2106.1

%
8,5
7,6
8,2
8,3
8,4

286

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Sonuç itibariyle, gerek ödemeler dengesi üzerindeki dengeleyici etkisi; gerekse de katma değer ve istihdam unsurları üzerindeki tamamlayıcılık ve dışsallık
etkileri bakımından, turizmin özellikle de ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçlerinde katalizör etkisi taşıdığı söylenebilir.
TURİZM VE TERÖR
Turizm ve Terör İlişkisi
İleri - geri bağlantıları neticesinde sahip olduğu çarpan etkisini göz önünde
bulundurduğumuzda, bu sektörde ani bir daralma yaşanması halinde, ekonominin genelinde çarpana bağlı olarak daha sert etkiler ortaya çıkabilmektedir.
(Emsen ve Değer 2004).
Bunun bilincinde olan terörist grupların özellikle siyasi alanda istikrarsızlık
ve güvensizlik ortamı yaratmak amacıyla iktisadi ve diplomatik artçılar doğurabilecek olan turistlere ve turizm destinasyonlarına yönelik eylemler içerisinde
yer almaları şaşırtıcı değildir. Nitekim; tablo 4'te gösterilen turistlere yönelik
saldırıların temelinde de bu sebepler yatmaktadır.
Tablo 4. 1990 - 2012 Yıllarında Turistlere Yönelik Düzenlenen Saldırılar
Tarih

3
4

Yer

Failler

Olay

09.04.1991

İstanbul

-

Yunan tur otobüsüne yönelik gerçekleştirilen ve
35 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı

12.09.1991

Iğdır

PKK

Otomatik silahlı PKK terör örgütü mensuplarının
2 ABD vatandaşını yaklaşık 3 saat süreyle
alıkoyması

02.08.1992

Bitlis

PKK

Otomatik silahlı PKK terör örgütü mensuplarının
13 Alman vatandaşını alıkoyması

29.06.1994

Marmaris

-

İngiliz turist John Kettel'in öldürülmesi

21.04.1995

İstanbul

-

Turistik lokasyonda 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bomba yüklü bir aracın infilak etmesi

21.05.1995

Alanya

-

Rus ve Hollandalı 1 bayan turistin yaralanması
ve 2 bayan turistin ölümüyle sonuçlanan alıkoyma eylemi

13.07.1995

Siirt

PKK

1 Japon turistin kaçırılması ve 5 gün süreyle
alıkonulması eylemi

14.07.1995

İstanbul

SKG3

31 kişinin 1 gün boyunca alıkonulması eylemi

27.08.1995

İstanbul

KİB

Turistik bölgede 2 kişinin ölümü, 30 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı eylem

Sol Kanat Göstericiler
Kürt İslam Birliği Örgütü

4
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10.04.1998

İstanbul

PKK

Sultanahmet Meydanı'na bomba atılması neticesinde 2 Hintli, 1 Yeni Zelandalı turistin ve 6 Türk
vatandaşının yaralanması

10.09.2001

Taksim

DHKP/C

1 kadın canlı bombanın kendisini infilak ettirmesi
neticesinde 2 polis memurunun hayatını kaybetmesi ve 11'i polis olmak üzere 16 kişinin
yaralanması

10.07.2005

Çeşme

TAK5

Çeşme'de sahil beldesinde meydana gelen ve
en az 20 sivil vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylem

16.07.2005

Kuşadası

-

5 kişinin ölümü 13 kişinin yaralanması ile sonuçlanan ve TAK'ın üstlendiği; fakat doğruluğunun
teyit edilemediği otobüse gizlenen bombanın
infilak etmesi

24.07.2005

İstanbul

-

Galata Köprüsü altındaki bir restoranda, bomba
patlaması neticesinde 3 kişinin yaralanması

02.08.2005

Antalya

-

4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan çöp kutusuna yerleştirilmiş ses bombasının patlaması

06.02.2012

Diyarbakır

PKK

Yolcu otobüsünün durdurulması ve bir İngiliz
turistin kaçırılması

Kaynak: GTD (Global Terrorism Database)

Turizm Talebinin Terör Olaylarına Karşı Duyarlılığını Belirleyen Kriterler
Turizm talebinin terör olayları karşısındaki duyarlılığı, bazı kriterler çerçevesinde, dönemden döneme ve ülkeden ülkeye farklılık gösterecektir. Bu kriterler
3 ana eksen dahilinde analiz edilebilir. Bunlar; "turistlere ve turizm destinasyonlarına yönelik terörist saldırıların boyutu", "terörist saldırıların sıklık derecesi" ve ölüm
ve yaralanmayla sonuçlanan saldırıların toplam içindeki payı olarak yorumlanabilecek olan "terörist saldırıların sertlik derecesi"dir. Bu kriterlerin boyutu, saldırıların uluslararası medyada yer bulma sıklığı ve oluşacak tehdit algısı üzerinde belirleyicilik taşımaktadır. Söz gelimi; büyük yıkımlar ile sonuçlanan
terörist saldırıların yoğun olduğu bölgelere/ülkelere yönelik tehdit algısının
potansiyel turistlerin tercihlerinde daha büyük sapmalara sebep olacağı söylenebilir.
Küresel Terörizm Veritabanı istatistiklerine göre; bahsi edilen tüm bu kriterler
Türkiye için değerlendirilecek olursa; gerek 1970 - 2012 yılları arasında kayda
alınmış 3016 terörist saldırıdan yalnızca 18 tanesinin turistleri ve turizm destinasyonlarını hedef alması; gerekse de bu saldırıların tarihsel süreç içerisinde
sıklık derecesinin düşük olması ve birçoğunun taciz niteliğinde kalması, turizm

5

Kürdistan Özgürlük Şahinleri
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talebinin terör olayları karşısındaki duyarlılığının çok yüksek olmayacağının
göstergesidir.6
AMPİRİK LİTERATÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Terör olaylarının turizm talebi üzerindeki etkilerinin analiz edilmesine yönelik
ampirik çalışmalar, uluslararası literatürde yaygın olmasına rağmen; ulusal
literatürde sığ kalmıştır. Örneğin;
Aly ve Strazicich (2002); terör gibi dışsal şokların Mısır ve İsrail'e yönelik turizm talebi üzerindeki etkilerinin kalıcı olup olmadığını tespit etmek amacıyla,
Mısır için 1955 - 1997; İsrail için 1971 - 1997 yıllarını kapsayan yıllık verileri
kullanarak yaptıkları çalışmalarında, her iki ülkeye yönelik turizm talebi üzerindeki şokların geçici etkilere sahip olduğuna dair bulgular tespit etmişlerdir.
Drakos ve Kutan (2001); Yunanistan, Türkiye ve İsrail olmak üzere 3 Akdeniz
ülkesinde meydana gelen terör olaylarının bu ülkelere yönelik turizm talebi
üzerindeki etkilerini ayrıştırabilmek adına, Ocak 1996 - Aralık 1999 dönemine
ait aylık veriler üzerinden Görünürde İlişkisiz Regresyon (SUR) Modeli'ni kurguladıkları çalışmalarında, tüm ülkeler için terörün turizm talebi üzerinde negatif etkilere sahip olduğuna yönelik bulgular tespit ettikleri gibi bu ülkelerde
meydana gelen terör olaylarının ülkelerin turizm sektöründeki piyasa payları
üzerinde ikame etkisi yarattığını saptamışlardır.
Gazopoulou (2011), terörist saldırıların Yunanistan'ın turizm ve seyahat gelirlerindeki oynaklığı ne derece etkilediğini saptamak istemiştir. 1980 - 2009 dönemine ait yıllık veriler üzerinden kurguladığı modelde, sanılanın aksine terör
olaylarının turizm talebi üzerinde çok düşük etkilere sahip olduğuna yönelik
bulgular tespit etmiştir.
Pizam ve Fleischer (2001); İsrail örneği dahilinde 1991 - 2001 yıllarında meydana gelen terör olaylarının sıklık ve sertlik derecelerinin turizm talebi üzerindeki göreceli etkilerini mukayese etmek amacıyla, aylık verileri kullanarak yaptıkları çalışmalarında, terör olaylarının sertlik derecesinden ziyade sıklık derecesinin daha büyük bir etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir.
Thompson (2008); terörizmin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin turizm
talebi üzerinde farklı etkilere sahip olup olmadığını tespit etmek amacıyla 2003
yılı dahilinde 60 ülkeye ait yatay kesit verileri kullanarak En Küçük Kareler
Yöntemi'ni uyguladığı çalışmasında, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere

6

http://www.start.umd.edu/gtd/
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nazaran terör olaylarından daha fazla etkilendiğine yönelik bulgular tespit etmiştir.
Altay, Ekinci ve Peçe (2013); Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan örnekleri dahilinde, terör olaylarının ülkelerin ihracat, ithalat, milli gelir, turizm talebi, doğrudan yabancı yatırımlar ve işsizlik gibi iktisadi faktörler üzerindeki etkilerini
saptayabilmek adına uyguladıkları Sabit Etkiler Panel Modeli'nde, terör olaylarının turizm talebi üzerinde oldukça yüksek ve negatif bir etkiye sahip olduğuna dair bulgular tespit etmişlerdir.
Emsen ve Değer (2004); Türkiye örneği dahilinde turizm sektörünün terör
eylemlerinden etkilenme düzeyini belirlemek amacıyla, 1984 - 2001 dönemine
ait yıllık veriler üzerinden En Küçük Kareler Yöntemi'ni uyguladıkları çalışmalarında, gelir değişkeninin pozitif; terör olaylarınınsa negatif etkilerinin varlığına yönelik bulgular tespit etmişler; fakat reel kur oranlarının net bir etkisine
dair istatistiksel açıdan anlamlı bulgular saptayamamışlardır. Bununla birlikte,
91 Körfez Savaşı ve 99 Depreminin turizm talebi üzerinde etkili olup olmadığını tespit etmek amacıyla, kukla değişken kullanarak genişlettikleri modellerinde, bu şokların turizm talebini saptırıcı etkilere sahip olduklarını tespit etmişlerdir.
VERİ KAYNAKLARI, YÖNTEM VE ANALİZ
Veri Seti ve Değişkenler
Veri eksikliği sebebiyle modelin dışında tutulan Slovakya, Slovenya ve Estonya
haricindeki 30 OECD ülkesinden Türkiye'ye yönelik turizm talebinin terör olayları karşısındaki duyarlılığının saptanmaya çalışıldığı bu çalışmada, bir ülkeye
yönelik turizm talebinin belirleyicisi konumundaki gelir düzeyi, turizm arz
kapasitesi ve efektif döviz kuru gibi iktisadi faktörler de kurgulanan modele
dahil edilmiştir. Bu değişkenlere ilişkin verilerin elde edildiği kaynaklar ve
öngörülen etkilerine yönelik açıklamalar tablo 5'te verilmiştir.
Tablo 5. Analizde Kullanılan Değişkenlerin Karakteristik Bilgileri

Bağımlı Değişken

1992-2011

Değişkenler

Açıklama

Turist
Sayısı
(LNTUR)

OECD Ülkelerinden gelen
turist sayısı

Tahmini Etki

Kaynak

TURSAB
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Gelir
Düzeyi
(LNGDP)

OECD Ülkelerinin kişi başına düşen milli geliri

+

UNDATA

Turizm Arz
Kapasitesi
(LNTESİS)

Turizm işletme ve yatırım
belgeli tesis sayısı

+

TURSAB

Efektif Döviz
Kuru
(KURTL)

Dolaysız kotasyon

+

TCMB

Terör
(LNTER)

Türkiye'de meydana gelen
terör olayları

-

GTD

Turizm hizmetine yönelik talebi, klasik talep fonksiyonu olarak gözümüzde
canlandırdığımızda, bu hizmeti almak isteyen potansiyel turistlerin gelir düzeylerinin önemli bir açıklayıcı değişken olacağını; bu değişkenin alacağı katsayının da bir anlamda turizm talebinin gelir esnekliğini yansıtacağını söyleyebiliriz. Turizm hizmetinin lüks mal kategorisi içinde yer aldığını göz önünde
bulundurursak söz konusu katsayının 1'den büyük değerler alacağını öngörebiliriz.
Çeşitli turizm türlerine ev sahipliği yapan ve yüksek turizm potansiyeline
sahip ülkemizin turizm arz kapasitesinde yaşanacak artışların da talep artışı
olarak kendisini göstereceği; yani pozitif yönlü bir iktisadi ilişki beklentilerimiz
arasındadır.
Modelimize dahil ettiğimiz döviz kuru, dolaysız kotasyon; yani yabancı para
birimi başına ulusal para birimi olarak tanımlandığından döviz kurundaki artış,
ulusal para biriminin yabancı para birimi karşısında değersizleşmesi, başka bir
ifadeyle $'ın TL karşısında göreceli olarak değerlenmesi anlamına geleceğinden
bu değişkene ilişkin katsayının pozitif değerler alması beklenmektedir.
Son olarak terör gibi dışsal bir şokun bireysel tercihlere dayalı turizm talebi
üzerinde bozucu/yıkıcı etkiler yaratacağı ve katsayının negatif değerler alacağı
beklenmektedir.
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Ekonometrik Model ve Analiz
OECD Ülkelerinden Türkiye'ye yönelik turizm talebinin terör olayları
karşısındaki duyarlılığının saptanabilmesi adına, 1992 - 2011 dönemini
kapsayan yıllık veriler üzerinden sırasıyla Havuzlanmış/Karma, Sabit Etkiler ve
Rastsal Etkiler Panel Modelleri'nin tahminlendiği bu çalışmada, yapılan sınama
testleri neticesinde değişkenlerimiz arasındaki ilişkiyi en iyi yansıtan modelin
Rastsal Etkiler Panel Modeli olduğuna karar verilmiştir. Fakat; bu modelin gerisinde yatan varsayım, kesite özgü hata bileşenleri ile açıklayıcı değişkenlerin
ilişkisiz olduğu; başka bir ifadeyle hata terimlerinim çok daha büyük bir ana
kütleden rastsal çekildiği yolundadır. (Gujarati ve Porter 2012). Oysa ki; OECD
Ülkeleri gibi nispeten ortak özelliklere sahip ülkelerin dikkate alındığı bu çalışmada, bahsi edilen ülkelerin rastsal örneklem olduğunu söylemek güçtür. Bu
sebeple; Hausman sınamasına rağmen, Johnston ve Dinardo'nun (1997) her iki
model arasında yapılacak seçimin basit bir kuralı olmadığına yönelik uyarılarını da dikkate alarak tüm modellerin sonuçları tablo 8'de verilmiştir.
Modelimizin fonksiyonel formu;
LNTURi t = β1 i + β2 * LNGDPi t + β3 * LNTESISi t + β4* KURTL i t + β5 * LNTERi t + ui t
i = 1, 2 . . ., 30 (Kesit boyutu)
t = 1, 2 . . ., 20 (Zaman boyutu)
Kurguladığımız bu modelin tahminlenmesine geçmeden önce modelimizdeki
tüm değişkenlerin durağan olup olmadıklarının sınanması gerekmektedir.
Çünkü, durağan olmayan zaman serileri arasında, örneklem çok büyük olduğunda bile, düzmece ilişki varlığını sürdürecek; bu sebeple R2 ve t istatistikleri
yanıltıcı olabilecektir. (Gujarati ve Porter 2012).
Tablo 6. Birim Kök Test Sonuçları
Levin,
Lin&Chu
LNTUR
LNGDP
LNTES
DLNTES

Breitung

lm, P.&
Shin W

ADF

PP

C

-0.70463

-----

3.71503

23.8363

25.5084

C+T

-8.03707a

-3.45489a

-5.28137a

133.022a

136.341a

C

-1.36752b

-----

3.90190

20.9174

10.9992

C+T

-0.21016

-2.78965a

0.42474

44.4131

33.8693

C

5.34513

-----

-1.70136b

60.9418

13.3191

C+T

-3.30272

2.71277

-5.86623

a

128.083

19.0491a

C

-14.1987a

-----

-8.87196a

185.708a

79.2947a

C+T

-14.7348

-9.7441

-7.63144

159.088

61.9972

a

a

a

a

a

a
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C

-2.10253b

-----

C+T

-0.01214

-6.44698

0.60180

38.2867

19.0631

C

-7.73713a

-----

-7.03169a

149.219a

109.435a

C+T

1.79248

1.80659

0.94647

34.9253

23.6987

C

5.07618

-----

-5.25852a

116.773a

334.005a

C+T

7.55609

-0.33238

-4.10995a

100.038a

345.702a

C

-1.69770

-----

-8.66713

a

181.475

2714.33a

C+T

3.08034

-1.91124b

-4.44375a

105.670a

695.274a

b

2.94617
a

a

18.4742

12.1893

Not: a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeylerini; C ve C+T sırasıyla trendsiz ve trendli
değerleri göstermektedir.

Breitung Birim Kök Testi sonuçlarından referansla modelimizin yeni formunu
aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:
LNTURi t = β1 i + β2 * LNGDPi t + β3 * D(LNTESISi t) + β3 * KURTL i t
+ β4 * DD(LNTERi t) + ui t
AMPİRİK BULGULAR
Ekonometrik modelde kullanılan veriler üzerinden tüm değişkenlere ait ortalama, maksimum, minimum ve standart sapma değerleri gibi betimsel istatistikler tablo 7'de yer almaktadır.

Tablo 7. Betimsel İstatistikler
Ortalama

Maks.

Min.

Std. Sapma

LNTUR

11.44418

15.38959

7.007601

1.695020

LNGDP

10.03374

11.68412

7.788626

0.725955

LNTESİS

8.112905

8.217439

8.046870

0.040789

KURTL

0.873629

1.680580

0.006910

0.647254

LNTER

3.832909

6.257668

1.609438

1.168720

Regresyon analizi neticesinde tahminlenen 3 farklı modelin sonuçları tablo
8'de yer almaktadır. Her ne kadar Hausman Testi, Rastsal Etkiler Modeli'nin
geçerli model olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulasa da, örneklemimizdeki kesit verilerin daha büyük bir ana kütleden rastsal çekilmediğine kuvvetle
inandığımızdan, Sabit Etkiler Panel Modelinin sonuçlarının yorumlanması uygun görülmüştür.
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Tablo 8. Regresyon Analizi Sonuçları

Örneklem: 1992 - 2011

Bağımlı Değişken:
LNTUR

PSEKK

C

3.69*

0.37

0.44

LNGDP

0.73*

1.07*

1.07*

D(LNTESİS)

1.80

1.98*

1.97*

KURTL

0.39*

0.25*

0.26*

DD(LNTERÖR)

-0.05

-0.06*

-0.06*

Kısıtlandırılmış F Test

Sabit Etkiler

Rastsal Etkiler

406.43

Hausman Test

0.000

R

0.15

0.96

0.70

Düzeltilmiş R2

0.14

0.96

0.70

NxT

540

540

2

Not: (*), (**), (***) sembolleri, sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini

540
göstermektedir.

Sabit Etkiler Panel Modeli sonuçlarına göre; tüm açıklayıcı değişkenlerin öngörülen etkileri taşıdığı ve istatistiksel olarak anlamlı oldukları görülmektedir.
Ülkemize yönelik turizm talebi üzerindeki en yüksek ve pozitif yönlü katsayıya
turizm ve yatırım işletme belgeli tesis sayısını ifade eden "turizm arz kapasitesi
değişkeninin" sahip olduğu görülmektedir. Bu değişkende meydana gelecek
%1'lik artışın turizm talebini %1.98 oranında arttıracağı söylenebilir. Turist
gönderen ülkelerin gelir düzeyini ifade eden ve bir anlamda turizm talebinin
gelir esnekliğini yansıtan "gelir değişkenin" 1.07 gibi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir katsayıya sahip olması, turizm hizmetinin lüks mal grubu içerisinde yer aldığına yönelik iktisadi literatürle örtüşmektedir. Bununla birlikte,
dolaysız kotasyon olarak tanımlanan efektif döviz kuru değişkeninin de çok
yüksek olmasa da beklentilerimize uygun bir şekilde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir katsayıya sahip olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, ulusal
para biriminin döviz karşısında değersizleşmesinin turizm hizmetini göreceli
olarak ucuzlatarak turizm talebini arttıracağını söyleyebiliriz.
Temel araştırma konusu olan ve turizm talebinin terör olayları karşısındaki
duyarlılığını yansıtan terör değişkenine ait katsayının "-0.06" gibi çok düşük bir
değer aldığını görmekteyiz. %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
bulunan bu katsayının düşük değerler alması, beklentilerimizle çelişmemektedir. Nitekim; istatistiksel olarak elde ettiğimiz bulgular, turizm talebinin terör
olayları karşısındaki duyarlılığını belirleyen kriterlerin Türkiye örneğindeki
boyutlarıyla örtüşmektedir.
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Türkiye örneği dahilinde, terör olaylarının turizm talebi üzerinde yıkıcı etkilere sahip olmamasının bir diğer sebebi olarak da terör olaylarının turizm destinasyonlarından uzak bölgelerde yoğunlaşmakta olması gösterilebilir. Nitekim;
2004 ile 2011 yılları arasında meydana gelen terör olayları ve ülkemize gelen
turist sayıları üzerinden 26 düzey 2 bölgesi için oluşturulan ve turizm ile terör
değişkenlerinin mekansal örüntüsünü veren şekil 1 ve 2, terörün özellikle Doğu
ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerimizde; turizminse Batı ve Güney Batı Bölgelerimizde yoğunlaştığını açık bir şekilde göstermektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye'ye yönelik turizm talebinin terör olayları karşısındaki duyarlılığının
saptanması amacıyla kurgulanan regresyon modelinde, terörün turizm talebi
üzerinde çok yüksek bir etkisinin olmadığına yönelik bulgular tespit edilmesi,
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yıllar itibariyle kayda alınmış olan 3016 terör saldırısından yalnızca 18'inin turistleri ver turizm destinasyonlarını hedef alması, Türkiye'deki terörün sertlik
ve sıklık derecelerinin düşük olması ve söz konusu unsurların farklı lokasyonlarda yoğunlaşması gibi kriterlerle tutarlılık göstermektedir. Bu doğrultuda,
sanılanın aksine terörün Türkiye'ye yönelik turizm talebi üzerinde çok büyük
etkilere sahip olmadığı söylenebilir.
Fakat; terör ve turizm unsurlarının mekansal örüntüsünün belirgin bir şekilde
kümelenme özelliği gösterdiğini göz önünde bulundurursak terör - turizm ilişkisinin analiz edilmesi aşamasında, ulusal düzeydeki bir analizden ziyade mekansal bağımlılık olasılığının da dikkate alınarak bölge düzeyinde bir incelemeye gidilmesi ve özellikle terörün yoğun olarak hüküm sürdüğü Doğu ve
Güney Doğu Anadolu Bölgelerimizin mevcut turizm potansiyellerinin ön plana
çıkarılamamasında terörün etkisinin analiz edilmesi faydalı olabilecektir.
KAYNAKÇA
Aktaş, C. (2005). Türkiye'nin Turizm Gelirini Etkileyen Değişkenler İçin En Uygun Regresyon
Denkleminin Belirlenmesi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2): 163-174.
Aly, H. Y. ve Strazicich, M. C. (2000). Terrorism and Tourism: Is The Impact Permanent or Transitory?: Time Series Evedince From Some MENA Countries, Ohio State University.
Altay, H., Ekinci, A. ve Peçe, M.A. (2013). Ortadoğu'da Terörün Ekonomik Etkileri: Türkiye, Mısır
ve Suudi Arabistan Üzerine Bir İnceleme, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
(37): 267-287.
Drakos, K. ve Kutan, A.M. (2003). Regional Effects of Terrorism on Tourism: Evidence From Three
Mediterranean Countries, Journal of Conflict Resolution, 47(5): 621-641.
Emsen, Ö.S. ve Değer, M.K. (2004). Turizm Üzerine Terörizmin Etkileri: 1984-2001 Türkiye Deneyimi, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 4(7): 67-83.
Gazopoulou, H. (2011). Assessing The Impact of Terrorism on Travel Activity in Grece, Working
Papers from Bank of Greece, 127.
Gujarati, D.N. ve Porter, D.C. (2012). Temel Ekonometri. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Halıcıoğlu, F. (2004). An ARDL Model of International Tourist Flows to Turkey, Global Business and
Economics Review 2004 Anthology, 614-624.
Johnston, J. ve Dinardo, J. (1997). Econometric Methods. McGraw-Hill.
Kar, M., Zorkirişçi E. ve Yıldırım, M. (2004). Turizmin Ekonomiye Katkısı Üzerine Ampirik Bir
Değerlendirme, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 4(8): 87-112.
Karagöz, M. (2011). The Effect of Terrorism on Tourism: Evidence From Turkey, Applied Economics,
43(24): 3349-3354.
Kaya, A. ve Canlı, B. (2013). Türkiye'ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Belirleyenleri: Panel
Veri Yaklaşımı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2): 43-54.
Pizam, A. ve Fleischer, A. (2002). Severity vs. Frequency of Acts of Terrorism: Which Has a Larger
Impact on Tourism Demand?, Journal of Travel Research, 40(3): 337-339.
Surugiu, C., Leitao, N.C. ve Surugiu, M.R. (2011). A Panel Data Modelling of Internatinal Tourism
Demand: Evidences for Romania, Economic Research, 24(1): 134-145.
Thompson, A.S. (2011). Terrorism and Tourism in Developed Versus Developing Countries, Tourism Economics, 17(3): 693 - 700.

296

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Yavaş, A. ve Aydoğdu, Ö. (2004). Küresel Krizleri Yönet(eme)mek Turizm ve Terörizm, I. Balıkesir
Ulusal Turizm Kongresi.
Yeşiltaş, M., Öztürk, İ. ve Türkmen, F. (2008). Terör Faaliyetlerinin Turizm Sektörüne Etkilerinin
Çözüm Önerileri Perspektifinde Değerlendirilmesi, AKU Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1): 175189.
WTTC. (2013). Benchmarking Travel & Tourism Global Summary: How Does Travel and Tourism
Compare to Other Sectors?, http://www.wttc.org

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 297-309,
04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-4940-00-4

Türkiye’deki Ziyaretçi Hareketlerinin
Vize Uygulamaları Bağlamında İncelenmesi
Merve DOĞAN
T.C. Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-posta: merve_dogan@anadolu.edu.tr

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin uyguladığı ve Türkiye’ye uygulanan vize sınırlamalarının ziyaretçi hareketliliğini nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. Çalışmada ilk
olarak vize kavramına, Dünya ve Türkiye’de vize uygulamalarıyla ilgili güncel durumlara yer verilmiştir. Daha sonra, 2010-2013 yılları arasında, Türkiye’ye en çok
ziyaretçi gönderen ilk beş ülke ve gelen ziyaretçi sayıları, Türkiye’den giden vatandaşların en çok gittiği ilk beş ülke ve giden vatandaşların sayıları, mevcut vize sınırlamalarıyla ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Türkiye’nin yabancılara yönelik kolaylaştırılmış vize rejimleri ziyaretçi sayılarına olumlu yansımaktadır. Benzer şekilde,
Türkiye’den yurt dışına giden vatandaşlar gittikleri ülkeler bağlamında incelendiğinde, vize muafiyeti ve kolaylaştırılmış vize uygulamaları olan ülkelere olan ziyaretlerin diğer ülkelere olan ziyaretlerden daha fazla olduğu gözlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Vize, vize muafiyeti, vize sınırlaması, uluslararası seyahat, ziyaretçi hareketleri, Türkiye

GİRİŞ
Dünyadaki her devlet sınırlarına girecek yabancılar için bir takım kontrol mekanizmalarına sahiptir. Devletler ulusal, ekonomik ve diğer güvenlik kaygıları
sebebiyle ülkelerine giriş yapacak yabancılara sınır kontrolleri, vize kısıtlamaları gibi uygulamalar dayatmaktadırlar. Küreselleşen ve ülkeler arası sınırların
silikleştiği günümüz dünyasında, özellikle gelişmiş ve zengin devletler güvenlik endişesiyle kendi topraklarına girişleri izlemeye, düzenlemeye ve kontrol
etmeye daha istekli olup, bu sebeple genellikle vize sınırlamalarını kullanmaktadırlar. Devletlerin vize rejimine göre farklılık göstermekle birlikte, vize sınırlamaları karmaşık ve zorlu süreçler gerektirdiği gibi varışta vize, elektronik
vize (e-vize) gibi kolaylaştırılmış biçimlerde de uygulanabilmektedir. Öte yandan, bazı devletler ise yabancı ziyaretçilerini vizeden muaf tutabilmektedir.
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Katı vize sınırlamaları devletlerin güvenlik ve kontrol endişeleriyle ilgili olmakla birlikte; kolaylaştırılmış vize uygulamaları ve vize muafiyetleri ise devletlerin
uluslararası ticaret, yabancı yatırım, turizm, bilimsel, ticari ve diğer ekonomik
açıdan ülkeye faydalı olabilecek faaliyetleri teşvik etmeleriyle ilgilidir. Araştırmalara göre, turistlerin belirli bir ülkeye vizesiz giriş ile ilgili beklentisi ülkeyi
ziyaret için olumlu tutum yaratır ve kişinin ilgili ülkeye seyahat için karar olasılığını arttırırken, karmaşık vize gereklilikleri ve katı sınırlamalar ise turistlere
fazladan maliyet, zaman ve çaba gerektirmesi dolayısıyla uluslar arası seyahat
için bir bariyer oluşturabilmektedir (Han, Lee ve Lee 2011). Katı ve karmaşık
sınırlamalarının turizm talebi ve ülke ekonomileri üzerindeki negatif etkilerini
ortaya koyan pek çok araştırmacı, seyahat bariyeri olarak görülen bu sınırlamaların olumsuz etkilerinin azaltılması için sınırlamaların yumuşatılmasını ve
muafiyetlerin arttırılmasını önermişlerdir (Neumayer 2006; Lee, Song ve Bendle
2010; Dauglas, Lubbe ve Krauger 2012; Lawson ve Roychoudhury 2013).
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin uyguladığı ve Türkiye’ye uygulanan vize
sınırlamalarının ziyaretçi hareketliliğini nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. Çalışmada ilk olarak vize kavramına, Dünya ve Türkiye’de vize uygulamalarıyla
ilgili güncel durumlara yer verilmiştir. Daha sonra, 2010-2013 yılları arasında,
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ilk beş ülke ve gelen ziyaretçi sayıları,
Türkiye’den giden vatandaşların en çok gittiği ilk beş ülke ve giden vatandaşların sayıları, mevcut vize sınırlamalarıyla ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir.
VİZE KAVRAMI
Uluslararası hukukta her devletin egemenlik hakkından doğan bazı münhasır
yetkileri vardır. Devletler bu yetkilere dayanarak ülkelerindeki yabancıların
statülerini belirleyebilir, başka bir devletin vatandaşlarının ülkelerine girebilmesi için giriş izni yani vize almalarını şart koşabilir. Devletler bu izni bazı
devlet vatandaşlarından istememe hakkına sahip olduğu gibi, ülkesine yabancıları kabul edip etmemekte de serbesttir (Aybay 1975: 91). Devletler hak sahibi
olarak sınır kontrolleri ve vize kısıtlamaları olmak üzere uyguladıkları iki
önemli mekanizmaya sahiptirler (Neumayer 2010). Devletlerin sahip olduğu bu
hak ve yetkiler karşısında, uluslararası seyahat eden kişilerin yabancı alanlara
girebilmek için sadece ulus-devletlerin verme hakkına sahip olduğu pasaport
ve diğer bazı belgelere, bununla birlikte pasaport sahibinin pasaportuna bağlı,
nereye gitmek istediğini gösteren geçerli vizeye ihtiyaçları vardır. Pasaport,
vize ya da bir bunlara benzer formlar Orta Çağ’lardan beri varken, bugünkü
bildiğimiz kapsamlı sistemler modern ulus-devletlerin evrimi ile ayrılmaz bir
şekilde bağlantılıdır (Anderson 2000: 18). Günümüz küreselleşen dünyasında,
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devletler kendi topraklarına girişleri izlemek, düzenlemek ve kontrol etmek için
istekli olup bunun için vize sınırlamalarının kullanmaktadırlar.
Vize, bir devletin dış temsilcilikleri veya sınır makamları aracılığıyla, ülkesine
seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesinin sınır kapısına kadar giderek sınır makamlarına giriş için başvuru yapabileceğini girebileceğini gösteren bir kayıttır (http://www.mfa.gov.tr/konsoloslukgenel.tr.mfa, Erişim:20.12.2013). Vizenin amacı, ziyaretçilerin seyahatle ilgili
amaç, niyet ve güzergâhlarının ön bir kontrolünü yapmaktır (Whyte 2009).
Diğer bir vize tanımı ise ziyaretçi tipleriyle ilişkilendirilmiştir. Vize, geçici ya da
kalıcı ziyaretçi olmak için bireyin pasaportuna eklenmiş olan ve belirli bir ülkeye girmek için resmi bir istek olarak hizmet veren belge olarak tanımlanmaktadır (Yaşar, Lisner ve Rejesus 2012:502). Geçici ziyaretçiler, daimi ikameti kendi
ülkesinde olan, iş veya turizm gibi amaçlarla bir ülkeye girmek isteyen kişilerdir. Kalıcı ziyaretçiler ise giriş yaptıkları ülkede sürekli olarak kalmak isteyen
kişilerdir. Vize süreci, devletlerin bu ziyaretçilerin ülkeler arasındaki seyahat
akışlarının kontrolüne ve düzenlenmesine yardımcı olmaktadır (Lee, Song ve
Bendle 2010).
Vizeler, seyahat edilecek ülkenin Büyükelçiliğinin Konsolosluk bölümünden,
Başkonsolosluğundan ve Konsolosluğundan alınır. Bazı ülkeler, Fahri Başkonsoloslukları veya Fahri Konsoloslukları aracılığı ile de vize verebilmektedir
(http://www.mfa.gov.tr/konsolosluk-genel.tr.mfa Erişim:07.12.2013). Bir devlet,
ülkesine girecek ziyaretçilerin varış öncesi veya varışta vize almış olmasını ya
da vizesiz giriş yapabilmelerini tercih edebilir. Vizesiz seyahat etmek ziyaretçiler açısından bakıldığında genellikle bir ayrıcalık olarak kabul edilir. Ülkeler
ticaret ve turizmden sağlayacakları faydaları arttırmak için seçili ülkelerden
gelen ziyaretçilere karşılıklı ya da tek taraflı vizesiz giriş imkânı sağlamaktadırlar (Whyte 2008). Öte yandan, varış öncesi vize alma süreci çoğu zaman zorlu
bir süreç olup, her başvuru sahibine ait bilgilerin ayrıntılı kontrol edilmesi sebebiyle uzun süre alabilmektedir. Bu süreç ülkeye giriş noktalarında kontrol
işlemlerine pratiklik sağlaması bakımından kimlik bilgileri ve mali evraklar,evlilik cüzdanı, sağlık testleri gibi bazı özel belgelerin incelenmesi içermektedir (Lee, Song ve Bendle 2010). Yabancı bir ülkenin sınırlarından girmek isteyen ziyaretçiler varış öncesi vize alabilmek için belli bir çaba, zaman ve maliyet
yüklerine katlanmak zorundadırlar (Whyte 2009). Bu durum seyahat hangi
amaçla olursa olsun ziyaretçileri seyahat için teşvik etmemekte ve caydırabilmektedir (Neumayer 2006). Varışta vize ise, bir ülkenin kara sınırı ya da giriş
kapısında, ziyaretçilerin ülke sınırlarında doldurdukları bir form ve bazı temel
evraklar ile alınabilen vizedir. Varışta vizenin amacı ziyaretçilerin ülkeye girişi-
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ni kontrol etmenin yanında, ziyaretçilerden belirli bir ücret alınarak yetkililere
ekstra bir gelir yaratmaktır (Dauglas, Lubbe ve Krauger 2012). Varışta vize ekstra gelir sağlamakla birlikte, ülkeye giriş yapacak ziyaretçilerin güvenlik sebepleri ya da diğer şüpheli durumlar için kimlik kontrollerini içerir ve şüphelilerin
ülkeye girişlerini kısıtlamaya olanak sağlamaktadır (Lee, Song ve Bendle 2010).
Bazı araştırmacılar vize konusu ele almış ve kolaylaştırılmış vizelerin turizm
pazarında önemli rekabet avantajları elde etmede ve ekonomik olarak gelişme
sağlamadaki önemini ortaya koymuştur. Enright ve Newton’a (2005) göre, eğer
bir ülke önemli turizm pazarını oluşturan ülkelerin vatandaşlarına vizesiz ayrıcalıklar sağlamıyorsa, çok özel destinasyon olmadıkça rekabetçi olarak kalması
çok olası değildir. Tosun vd. (2005), turizmi arttırıcı stratejiler arasında vize
işlemlerinin kolaylaştırılmasını, bir yolculuk ile birden fazla ülke ziyaret edecek
ziyaretçilere uygulanan vize ücretleri ve gümrük vergilerinin azaltılmasını
önermişlerdir. Tretheway ve Mak (2006) da, pek çok ülkenin kısa süre kalacak
ziyaretçiler için feragat anlaşmalarının bu ülkelerde turizmin gelişmesine
önemli düzeyde destek sağlayabileceğini belirtmişlerdir. Benzer şekilde Whyte
(2008), vize sınırlamaları ya da vize muafiyetlerinin uluslararası turizmin büyüme ve küçülmesinde, uluslararası ziyaretçilerin davranışlarının kontrol
edilmesinde önemli bir rol oynadığını ve ülkelerine vizesiz giriş imkânı sunan
devletlerin rekabet üstünlüğü sağladığını ifade etmiştir. Ballı, Ballı ve Cebeci
(2013) ise çalışmalarında, hükümetlerin diğer ülkelere olan vize feragat politikalarının, olağan ziyaretçilerin yabancı ülkeleri ziyaretini kolaylaştırdığını ve
ziyaretçi sayını arttırdığını ortaya koymuşlardır. Ayrıca, bir diğer araştırmada
da, turistlerin bir ülkeye giriş için vize muafiyeti beklentilerinin, turistlerin o
ülkeyi ziyaret niyetleri üzerinde önemli bir rol oynadığı ve vize muafiyetlerinin
turistlerin karar verme sürecini etkilediği de belirtilmiştir (Han, Lee ve Lee
2011).
Devletler ekonomik ve siyasi yararlarından dolayı sınır ötesi insan akışını
kolaylaştırmak ile güvenlik sebeplerinden dolayı aynı insan akışını izleme,
kontrol ve sınırlama arasında ikilem yaşamaktadır (Neumayer 2006). Daha önce
bahsedildiği gibi vize muafiyetlerinin rekabet avantajları ve ülke ekonomisine
faydaları olmasına rağmen, devletlerin vize sınırlaması uygulamasında ulusal
ve ekonomik güvenliği sağlamak olmak üzere iki temel sebebi vardır (Song,
Gartner ve Taşçı 2012:397). Devletler hoş olmayan suç ve sağlık, yetersiz ekonomik, siyasi, dini güvenlik ya da arzulanmayan sosyal özelliklere sahip ülkelerden gelecek ziyaretçilere yönelik vize uygulamalarını yönetirler (Lee, Song
ve Bendle 2010). Turistik niyette olmayıp ülkeye sığınmacı olarak gelen yasal
olmayan ya da arzulanmayan aktivitelerde bulunabilecek ya da düşman ülke-
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lerden gelen kişiler vize sınırlamaları ile engellenebilmektedir (Whyte 2009).
Vize uygulamaları, göçmene dönüşme potansiyeli olup yasa dışı yollarda çalışarak ülke ekonomisine zarar verebilecek, uyuşturucu, fuhuş gibi suç ve teröre
yönelik aktivitelerde bulunabilecek ziyaretçiler için caydırıcılık ve engel işlevlerini yerine getirmektedir. Ayrıca, ülkelerdeki turistik destinasyonların taşıma
kapasitesini ve turizm talebini belirlemek amaçlarıyla da vize sınırlamaları uygulanmaktadır (UNWTO 2013). Genellikle zengin, ekonomik olarak özgür ve
gelişmiş ülkelerin yabancı ziyaretçileri vize ile sınırlaması çok karşılaşılan bir
durumdur. Öte yandan, zengin ve kalabalık ülkelerin vatandaşları yurt dışına
seyahat ettiklerinde daha az vize gerekliliğiyle karşı karşıya kalırlar. Devletler
kendilerine benzer niteliklere sahip ülke vatandaşlarına daha az vize gerekliliği
dayatmaktadır ya da vize muafiyeti sağlamaktadır (Lawson ve Lemke 2012).
Ülkelerin vize muafiyeti uygulamasının da önemli nedenleri vardır. Birçok
hükümet uluslararası ticaret, yabancı yatırım, turizm, bilimsel, ticari ve diğer
ekonomik sebeplerle kişilerin ülkelerine vize sınırlamaları olmadan giriş yapmalarını arzu etmektedir. Ekonomik nedenlerin yanında politik nedenlerle de
vize sınırlamaları uygulanmayabilir. Ülkeler arasındaki dostça ilişkiler, aynı
coğrafi bölgede yer alma, benzer uygarlaşma seviyesi, eski sömürge ilişkileri
gibi eskiye dayalı bağlantılar bazı ülkeler arasındaki vize sınırlamalarını ortadan kaldırabilmektedir (Neumayer 2006). Sonuç olarak, ekonomik fayda sağlama amacı, ortak tarihi ve coğrafi aidiyete sahip olma, ortak medeniyet desenleri, devletleri vize kısıtlamalarını kolaylaştırma ve muafiyete dönüştürme yönünde değişiklik yapmaya teşvik edebilmektedir.
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE VİZE UYGULAMALARI
Dünya üzerinde Birleşmiş Milletler’ in tanıdığı 195 ülke vardır. Dünya genelinde vize uygulamaları, vize türüne ve şahısların sahip olduğu pasaport türüne
göre farklılık göstermektedir. Dünya Turizm Örgütü’nün 2013 yılı Kasım ayında yayınlanan raporuna göre, günümüzde Dünya nüfusunun üçte ikisi Dünya
genelindeki destinasyonlar için varış öncesi vizeye ihtiyaç duymaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere göre yabancı ziyaretçilere daha açık olma
eğilimindedirler. Ancak zengin ve gelişmiş ülkelerin vatandaşları az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelere göre daha az vize sınırlamasına tabi olmaktadırlar.
Örneğin, Finlandiya, Danimarka, İsveç ve Birleşik Krallık vatandaşlarına en az
vize sınırlaması uygulanan ülkeler sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır (UNWTO, 2013).
2010 ve 2013 yılları arasında, Dünya genelinde pek çok devlet vize politikalarında, varış öncesi vize gerekliliğinden e-vize, varışta vize ve vize muaf şeklinde
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kolaylaştırmaya yönelik değişiklikler yapmıştır. Kolaylaştırmalar arasında en
popüler olanı varışta vizedir ve 2010-2013 yılları arasındaki değişikliklerin yaklaşık % 60’ı varışta vize kapsamında olmuştur (UNWTO, 2013). Vize prosedürlerini kolaylaştırma ile ilgili eğilimler daha çok 2010 ve 2012 yılları arasında
gerçekleşmiştir ve 2013 yılında da devam etmiştir. Gelecekte de bu eğilimin
devam etmesi beklenmektedir. Dünya Turizm Örgütü de uluslararası turizmin
bir ülkeye sağladığı sosyo-ekonomik yararlardan tam anlamıyla faydalanmak
ve ülkenin rekabet gücünü arttırmak amacıyla ülkeye olan ziyaretleri kolaylaştırmanın bir gereklilik olduğunu vurgulamaktadır. Dünya Turizm Örgütü’nün
2013 yılı Kasım ayı verilerine göre, Dünya nüfusunun tabi olduğu vize uygulamalarının oranları Şekil 1’de gösterilmiştir:

2013-Dünya Nüfusunun Tabi Olduğu Vize Politikaları

Varış Öncesi Vize%64
Varışta Vize%15
Vizeden Muaf%18

E-Vize%3
Şekil 1. Dünya Nüfusunun Tabi Olduğu Vize Politikaları
Kaynak: UNWTO Tourism Openness Report, 4 November 2013

Şekil 1’ e göre günümüzde Dünya nüfusunun önemli bir kısmı yabancı ülkelere girebilmek için vize almak durumundadır.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden derlenen bilgilere göre,
Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları ülkeden ülkeye ve vatandaşların sahip olduğu “Umuma Mahsus”, “Hususi” ve “Diplomatik Pasaport”
türlerine göre farklılık göstermektedir. Bu çerçevede, bazı ülkelere hangi tür
pasaporta sahip olunursa olunsun vize alınmaksızın gidilebilirken, bazı ülkeler
için alınacak vize için ise pasaport türü etken olabilmektedir. Bu çalışmada
“Umuma Mahsus Pasaport” sahibi kişilerin durumları incelenmiştir.
Birleşmiş Milletler’ in tanıdığı 195 ülkenin 131’i “Umuma Mahsus Pasaport”
sahibi Türk vatandaşlarına varış öncesi veya varışta vize uygularken; Türkiye
ise
bu
ülkelerin
120’
sine
vize
sınırlaması
uygulamaktadır
(http://www.mfa.gov.tr/konsolosluk-genel.tr.mfa, Erişim: 22.12.2013). Vize uygulamaları çoğunlukla devletler arasındaki karşılıklı anlaşmaya göre belirlen-
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mektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin vize uyguladığı ülkeler ve Türk vatandaşlarına vize sınırlaması uygulayan ülkeler incelendiğinde ülkelerin büyük ölçüde
örtüştüğü görülmektedir.
Son dönemlerde Türkiye vize uygulamalarıyla ilgili yaşanan en önemli bir
gelişmelerden olan, 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da, Türkiye ile Avrupa
Birliği (AB) arasında “Vize Serbestîsi Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması” imzalanmasının, Türkiye’nin gelen ve giden ziyaretçi hareketliliğini olumlu
bir şekilde etkilemesi beklenmektedir. Süreçte herhangi bir sorun yaşanmazsa,
en az 3 yıl sonra, Türk vatandaşları Avrupa ülkelerine (Danimarka, İngiltere ve
İrlanda hariç) vizesiz seyahat edebileceklerdir. Türkiye ve AB arasında imzalanan “Geri Kabul Anlaşması”nın temelinde, Türkiye’de veya AB’ye üye ülkelerden birinde, ülkeye giriş, ülkede bulunma veya ikamet etme koşullarını sağlamayan veya sağlayamaz duruma düşen kişilerin Anlaşma’da belirlenen şartlar
ve kurallar çerçevesinde ilgili ülkeye geri gönderilmesi amaçlanmaktadır. “Geri
Kabul Anlaşması”nın Türkiye ve AB halkları arasında iletişimde yeni bir dönem başlatması, ülkeler arası ikili ilişkilere önemli etkileri olması, uzun vadede
halklar arasında yoğun etkileşimler yaşanması beklenmektedir. Eğer süreç başarıyla tamamlanırsa, Türk vatandaşları Avrupa ülkelerine girişlerde vize muafiyetine sahip olacaklardır.1
Diğer önemli bir gelişme ise, 2010 yılı Mayıs ayı itibariyle Rusya ile Türkiye
arasındaki vize anlaşmasıdır. Bu anlaşma ile “Hususi”, “Hizmet” ve “Umuma
Mahsus Pasaport” hamili Türk vatandaşları ile “Hizmet ve Umuma Mahsus
Pasaport” hamili Rus vatandaşlarının, birbirlerinin ülkelerinde 30 günden fazla
kalmayacak şekilde vizesiz olarak seyahat yapabilmeleri sağlanmıştır.2
TÜRKİYE’DE ZİYARETÇİ HAREKETLERİ
Bireyler turistik, iş, ziyaret ve benzeri çeşitli amaçlarla uluslararası seyahat
ederler. Turistik amaçlarla uluslararası seyahat eden bireylerin gidecekleri yerlerle ilgili karar verme süreçleri bireysel faktörlerle birlikte birçok önemli irade
dışı faktörden etkilenen karmaşık bir süreçtir (Lam ve Hsu, 2004). Bireylerin
seyahatle ilgili karar verme sürecini etkileyen irade dışı unsurlardan biri de
gidecekleri ülkenin vize rejimi olmaktadır. Vize uygulamaları ülkelerin ulusal
ve ekonomik güvenliğini korumak için oldukça önemli olmakla birlikte, karmaşık ve katı vize gereklilikleri seyahatler için bariyer oluşturabilmektedir. Öte
yandan, bazı araştırmacılar böyle gerekliliklerin muaf hale getirilmesi ya da
1

www.mfa.gov.tr/aciklamalar-genel.tr.mfa, Erişim:23.12.2013
http://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/turkiye-rusya-arasinda-vize-muafiyet anlasmasi_5976.html, Erişim:03.01.2014
2
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kolaylaştırılması uluslararası turizm akışını teşvik edebilir ve ülkeler arasındaki
turizm talebini arttırabildiğini ortaya koymuşlardır. Örneğin, Lee, Song ve
Bendle (2010), Japonya’ yı ziyaret eden Güney Koreli ziyaretçiler üzerinde yaptıkları araştırmada, vizesiz seyahatin turist akışlarını ve turizm gelirlerini arttırdığını ortaya koymuşlardır. Yaşar, Lisner ve Rejesus (2012) da bir ülkenin
uyguladığı daha az vize gereksinimi ve daha az vize ile ilgili işlemin, yabancı
ziyaretçiler için maliyetleri azalttığını ve dolayısıyla yabancıların bu ülkeyi
ziyaret etme olasılığını arttırdığını belirtmişlerdir. Benzer şekilde Lawson ve
Roychoudhury (2013), ülkeler arasındaki ikili düzeyde seyahat vizelerini kaldırmanın, ülkeler arasında daha fazla seyahat akışı sağladığını ortaya koymuşlardır.
Türkiye’nin turizm alanında yaptığı yatırımlar ve izlediği stratejiler sayesinde
Türk turizm endüstrisi Dünya’da önemli bir noktaya ulaşmıştır. 2000’li yılların
başlarında Türk turizm endüstrisi dünya sıralamasında ilk 15 içerisinde yer
alırken, 2009 yılından itibaren dünya sıralamasında 6. sıraya yükselmiştir. Benzer şekilde, 2001 yılında Türkiye’nin uluslararası turizm pazarındaki payı %
1,30 iken, 2012 itibariyle payı % 3.55’ e çıkmıştır. Türkiye’ ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı her yıl bir önceki yıla göre artış göstermektedir. Örneğin, 2012
yılının kasım ayı itibariyle Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 30.439.612,
2013 yılının kasım ayında hesaplanan gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise
33.467.103’ tür. Yani bir önceki yılın aynı ayına göre %4,77 artış göstermiştir. 3
Türkiye’deki ziyaretçi hareketlerinin, uygulanan vize rejimleri bağlamında
değerlendirilebilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitelerinde yer alan 2010-2013 yıllarına ait verilerden derlenen,
milliyetlerine göre Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayılarına ve gidilen ülkelere göre
yurt dışına çıkan Türk vatandaşların sayılarına yer verilmiştir. Buna göre, Tablo
1’de gidilen ülkelere göre Türkiye’ den yurt dışına çıkan vatandaşlara ait bilgilere yer verilmiştir. Gidilen ülkelere göre yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarına
ait 2013 yılı verileri henüz güncellenmediği için tabloda gösterilmemiştir.
Tablo 1’e göre, Türk vatandaşlarının en fazla ziyaret ettiği ülkeler arasında Bulgaristan, Suriye ve Gürcistan dikkat çekmektedir. TUİK’ in turizm istatistiklerinden derlenen verilere göre, yurt dışına seyahatlerin amaçları incelendiğinde,
Bulgaristan'a olan seyahatlerin 349 bin 273' ü yakınları ziyaret, 185 bin 942' si
eğlence, 104 bin 436' sı da iş için yapılmıştır. Suriye' ye yapılan seyahatlerin 304
bin 516' sı iş, 120 bin 65' i de yakınları ziyaret için gerçekleştirilmiştir. Gürcis3
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, Erişim:
02.01.2014).
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tan'a ise 404 bin 832 kişi eğlence amacıyla seyahat etmiştir. Tablo 2‘ de ise milliyetlerine göre Türkiye’ ye gelen yabancı ziyaretçilere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Tablo 1. Yurt Dışına Çıkan Türk Vatandaşları, 2010-2012
Sıralama

2010

2011

2012

1

Bulgaristan
817.776

Suriye
1.003.886

Bulgaristan
672.874

2

Suriye
663.150

Bulgaristan
723.554

Gürcistan
582.926

3

Almanya
551.811

Gürcistan
453.248

Suriye
473.862

4

Gürcistan
466.690

Almanya
428.614

Yunanistan
449.523

5

Yunanistan
433.290

Azerbaycan
406.086

Azerbaycan
439.074

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Tablo 2. Milliyetlerine göre Türkiye’ ye gelen yabancı ziyaretçiler
Sıralama

2010

2011

2012

2013

1

Almanya
4.385.263

Almanya
4.826.315

Almanya
4.635.191

Almanya
4.880.157

2

Rusya
3.107.043

Rusya
3.468.214

Rusya
4.131.087

Rusya
4.208.297

3

İngiltere
2.673.605

İngiltere
2.582.054

İngiltere
2.412.786

İngiltere
2.472.257

4

İran
1.885.097

İran
1.879.304

Gürcistan
1.520.427

Gürcistan
1.651.844

5

Bulgaristan
1.433.970

Bulgaristan
1.491.561

Bulgaristan
1.346.400

Bulgaristan
1.463.714

Kaynak: www.tuik.gov.tr

TUİK’ in turizm istatistiklerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye’ye gelen
tüm yabancı ziyaretçiler değerlendirildiğinde, en çok gezi, eğlence, sportif ve
kültürel amaçlı faaliyetler ve akraba, arkadaş ziyareti ve iş amaçlarıyla gelmektedirler.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Birleşmiş Milletler’ in kabul gördüğü ülkelerin yaklaşık % 67’si Türk vatandaşlarına vize sınırlaması uygulamaktadır.
Dünya turizm pazarında hatırı sayılır bir payı (%3.55) olan Türkiye’nin bu kadar fazla ülke tarafından vize sınırlamasına tabi olmasını bir paradoks olarak
değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Ancak Avrupa Birliği ile Türkiye arasında
imzalanan “Geri Kabul Anlaşması” süreci sorunsuz işlerse, Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize sınırlamalarında önemli düzeyde azalış meydana gelmesi
beklenmektedir. Çünkü hali hazırda Türk vatandaşlarına vize sınırlaması uygulayan ülkelerin büyük bir çoğunluğunu Avrupa Birliği ülkeleri oluşturmaktadır. Bu nedenle son dönemlerde ortaya çıkan “Geri Kabul Anlaşması” ile ilgili
gelişmenin, Türkiye’nin ziyaretçi hareketleri ve uluslararası turizm açısından
oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.
Yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının 2010-2012 yılları arasında en çok gittiği
ülkeler Bulgaristan, Almanya, Suriye, Gürcistan, Azerbaycan ve Yunanistan’dır.
Suriye ve Gürcistan “Umuma Mahsus Pasaport” sahibi Türk vatandaşlarına
vize muafiyeti uygularken, Azerbaycan ise varışta vize imkânı sağlamaktadır.
Bu durumda Türkiye’den Suriye, Gürcistan ve Azerbaycan’a giden ziyaretçi
sayılarında bu vize rejimlerinin etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, ilgili ülkelerin Türkiye’ye komşu ülkeler ve yakın bölge ülkeleri olmasını da göz ardı etmemek gerekir. Almanya ise Türk vatandaşlarına varış öncesi vize sınırlaması
uyguluyor olmasına rağmen Türk vatandaşlarının en çok gittiği ülkeler arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi Almanya’nın Türk nüfusu oldukça kalabalıktır.
Buna göre, vize sınırlaması olduğu halde Türk vatandaşlarının en çok gittiği
ülkeler arasında Almanya’nın da yer alması, seyahatlerin çoğunlukla yakınları
ziyaret amacı taşıması açıklanabilir. Benzer şekilde, Yunanistan ve Bulgaristan
da Türk vatandaşlarına varış öncesi vize sınırlaması uyguladığı halde en çok
gidilen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu ülkelerin Türkiye’ye komşu ülkeler
olması dikkat çekmektedir. Özellikle Bulgaristan’daki Türk nüfusunun fazlalığı
ve ziyaretlerin çoğunlukla yakınları ziyaret amaçlı turistik seyahatler taşıması
giden ziyaretçi sayısının fazlalığını açıklamaktadır.
Türk vatandaşlarına uygulanan sınırlamalarla karşılaştırıldığında, Türkiye’nin tabi olduğu sınırlamalar uyguladığı sınırlamalardan daha fazladır. Türkiye’nin maruz kaldığından daha az vize sınırlaması uyguluyor olmasını, yabancı ziyaretçileri Türkiye’ye gelmeleri için teşvik etme, uluslararası turizmdeki
payını arttırma ve ekonomiye katkı sağlama amaçları ile ilişkilendirmek yanlış
olmayacaktır. Turizm endüstrisinin son yıllarda özellikle GSYH’ ya ve ihracat
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hacmine sağladığı katkılar yabancı ziyaretçi sayısını arttırmaya yönelik çabaların ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. 2010-2013 yılları arasında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler en çok Almanya, Rusya, İngiltere, Bulgaristan,
İran ve Gürcistan’dan gelmektedirler. Türkiye, İngiltere dışında bu ülkelerin
vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamaktadır. İngiliz vatandaşlarına ise e-vize
imkânı sağlanmaktadır. Burada Rusya’nın durumuna özellikle yer vermek gereklidir. Türkiye ve Rusya arasında 2010 yılında imzalanan vize anlaşmasının
Rusya’dan gelen ziyaretçi sayılarına olumlu yansıması ziyaretçi sayıları incelendiğinde açıkça görülmektedir. 2009 yılında Rusya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 2.694.733 iken, 2010 yılında bu rakam 3.107.043’e, 2012 yılında ise
4.131.087’ye yükselmiştir. Bu bilgilere göre, imzalanan vize anlaşması ile gelen
ziyaretçi sayısında 2010 yılı ve sonraki yıllarda belirgin bir artış olmuştur.
Sonuç olarak, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayıları, uygulanan vize rejimleriyle ilişkilendirildiğinde, Türkiye’nin yabancılara yönelik kolaylaştırılmış
vize rejiminin ziyaretçi sayılarına olumlu etki eden bir unsur olduğu söylenebilir. Türkiye’nin vize muafiyeti uyguladığı ülke sayısı hali hazırda oldukça fazla
olmakla birlikte, Türkiye’nin yabancı vatandaşlara uyguladığı vize rejimlerinde
muafiyete yönelik yapacağı değişiklikler, daha fazla yabancı ziyaretçiyi Türkiye’ye gelmeye teşvik edebilir ve ülkemize gelecek ziyaretçi sayısında artış
meydana getirebilir. Gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki artışla birlikte ülkeye
döviz girişinin artması, dolayısıyla turizmin görünmeyen ihracata ve dış ödemeler dengesine yani ülke ekonomisine olan katkılarının da artması beklenen
bir durumdur.
Türkiye’den yurt dışına giden vatandaşlar gittikleri ülkeler bağlamında incelendiğinde, vize muafiyeti ve kolaylaştırılmış vize uygulamaları olan ülkelere
olan ziyaretlerin diğer ülkelere olan ziyaretlerden daha fazla olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, yurt dışına giden vatandaşların ülke tercihlerinde yakın bölge
ülkesi ya da komşu ülke olmanın da belirleyici olduğu görülmektedir. Kozak,
Kozak ve Kozak (2012), bir ülke vatandaşının başka bir ülkeye olan seyahatlerini pasif dış turizm olarak ifade etmişlerdir ve bu turizm türünün ödemeler
dengesi üzerinde döviz çıktısı ya da görünmeyen ithalat etkisi olarak kendini
gösterdiği belirtmişlerdir. Buna göre, Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarının fazla olması ya da çıkışların artması ülke ekonomisi açısından bakıldığında
çok da arzulanan bir durum değildir. Çünkü dış turizme katılan ülke vatandaşlarının götürdüğü dövizin, dış ödemeler dengesine olumsuz etki ettiği bilinmektedir. Ülkemize uygulanan vize sınırlamalarının fazla olması ve sınırlamaların ziyaretçileri caydırıcı etkisi döviz çıkışını da azaltabileceğinden, sınırlamaların bir bakıma ekonomiye faydalı olduğu söylenebilir. Öte yandan, sosyo-
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kültürel açıdan ele alındığında, yurt dışına giden vatandaşlar çoğunlukla eğitim, gelir düzeyi yüksek bireylerdir ve en fazla gezi, eğlence, sportif, kültürel,
yakınları ziyaret ve iş amacıyla başka ülkeleri ziyaret etmektedirler. Dolayısıyla, bu özelliklere sahip vatandaşların, kültürümüzü ve ülkemizi diğer ülkelere
tanıtması beklenen bir durumdur. Yurt dışındaki faaliyetlerinde dolaylı veya
dolaysız biçimde ülkemizin bilinirliğini arttıran vatandaşların, potansiyel yabancı ziyaretçi sayısını arttırması öngörülebilir. Bu durumda da vize sınırlamalarının, ülkemizin diğer ülke vatandaşları tarafından tanınabilmesine olumsuz
etki etmesi olasıdır.
Vize sınırlamalarını uygulamak için devletlerin güvenliklerini koruma ve
ülkelerine olan giriş-çıkışları kontrol etme gibi çok haklı sebepleri vardır. Ancak, sınırlamaların faydalarının yanında olumsuz etkileri de olabilmektedir.
Devletler sınırlamalarla ilgili düzenlemeler yaparken hem olumlu hem de
olumsuz yanlarını analiz ederek karar vermelidir.
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ÖZ
Araştırmada Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin gıda güvenliği konusundaki algılarının ne düzeyde olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’yi ziyaret
eden 524 turistten anket formu aracılığıyla elde edilen bilgiler ışığında gıda güvenliği algılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Beş bölüm ve 79 sorudan oluşan anket formlarında elde
edilen veriler için temel istatistiklerin yanında parametrik test koşullarına uymaması nedeniyle parametrik olmayan testler uygulanmış ve araştırmanın sonuçlarına göre; genel olarak
Türkiye’ye yönelik gıda güvenliği algısının olumlu olduğu görülürken, araştırmanın yapıldığı
otel aritmetik ortalamasının Türkiye aritmetik ortalamasından yüksek olduğu saptanmıştır.
Ayrıca, katılımcıların tatil kararlarını verirken gidecekleri ülkeler hakkında ön bilgiler aldıkları ve destinasyondaki gıda güvenliğinin de (ülkenin güvenliği, su güvenliği, hizmet kalitesi,
deniz, kum, güneş, kültür zenginliği, fiyatının uygun olması, konukseverlik, kültür zenginliği
ve ülkeye ulaşım kolaylığı gibi) tatil kararlarında önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Gıda güvenliği, turizm, gıda güvenliği yönetim sistemleri, otel işletmeleri.

GİRİŞ
Turizmin dünya ekonomisindeki yeri gün geçtikçe daha çok büyümekte ve
sağlamlaşmaktadır. Destinasyon sayısının artması ve yeni turizm faaliyet türlerinin ortaya çıkması ile tüketicilerin seçenekleri çoğalmaktadır.
İnsanların daha çok seyahat etmeye başlaması ile turistik amaçlı kurulan işletmelerin sayısında artış görülmeye başlanmıştır. Bununla birlikte yiyecek
içecek hizmeti veren işletme sayısında da artış meydana gelmiştir. Konaklama
işletmelerinde yiyecek içecek hizmetleri, oda gelirlerinden sonra en fazla gelir
getiren bir merkezdir. Bununla birlikte tesislerin yiyecek içecek giderleri, top-
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lam giderin %25-35’ini oluşturmaktadır. Otel mutfakları yiyecek operasyonlarının merkezi olarak bu anlamda önem kazanmaktadır. Otel mutfaklarının başarılı olması, müşteriye sağlıklı, güvenilir, kaliteli, temiz ve sağlıklı yiyecek ve
içeceklerin sunulması ile sağlanabilir.
Türkiye’nin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan turizm sektörü; insan
ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı, bundan dolayı da yüz yüze iletişimin unsurları olan psikolojik, sosyal ve insani değerlerin büyük önem taşıdığı bir sektördür. Turizm sektöründe işletmelerin uzun süre ayakta kalabilmeleri ve karlılıklarını koruyabilmeleri için, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve tüketici
beklentilerinin büyük bir titizlikle saptanıp karşılanması gerekmektedir (Öztürk
ve Seyhan 2005). Turistlerin destinasyon seçimlerinde ziyaret etmeyi planladıkları destinasyonlarındaki yiyecek ve içecek olanakları, önemli ve etkin bir rol
oynamaktadır. Bu nedenle turizm faaliyetlerinin sürdürüldüğü işletmelerde
sunulan yiyecek ve içeceklerin kalite ve güvenliğinin iyileştirilmesi, bunun yanında hizmetin hijyenik koşullarda sunulması gerekmektedir (Türksoy ve Altıniğne 2008).
Genellikle gıda konusuna turistik bir çekicilik olarak yaklaşılmakta ancak
araştırmacılar tarafından çoğunlukla destinasyonun başarı ya da başarısızlığını
etkileyecek bir engel olarak görmemektedirler. Aslında az gelişmiş ülkelerde
bulunan ve çok fazla tanınamayan destinasyonlardaki gıda ve buna bağlı olarak
hijyen standartları, iletişim sorunları ve turistlerin yerel mutfaklar hakkındaki
sınırlı bilgileri turistler açısından bir sorun teşkil etmektedir (Cohen ve Avieli
2004). Bu nedenle araştırmacıların konaklama işletmelerinde turistlerin taze
malzemelerle yapılmış yerel lezzetleri en iyi servis kalitesi ile elde etme beklentilerinin karşılanması konusundaki çabaları gün geçtikçe artmaktadır (Fox
2007).
Genel olarak yiyecek servis deneyimleri turistlerin hem memnuniyeti hem de
memnuniyetsizlikleri açısından önemli bir faktördür: İyi bir yiyecek servisi
büyük ölçüde turistleri harcama yapmaya teşvik ettiği gibi, yetersiz ve kötü bir
servis yiyecek içecek işletmelerinin ciddi mali kayıplar yaşamasına neden olmaktadır (Nield, Kozak ve LeGrys 2000).
Sanayileşmiş ülkelerde, her yıl toplam nüfusun %30’undan fazlası gıda kaynaklı hastalıklardan şikâyetçi olmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 325,000 hastanede yatarak tedavi görme ve 5,000 ölümle sonuçlanan yaklaşık olarak 76 milyon gıda kaynaklı hastalık yaşandığı tahmin edilmektedir. Çoğu gıda kaynaklı hastalığın düzensiz rapor edilmesine ve çoğu kez
de rapor edilmemesine rağmen, gıda kaynaklı hastalık salgınları büyük boyut-

312

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

lara ulaşabilmektedir. Örneğin, 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde
salmonella bakterisinin dondurmaya bulamış olması nedeniyle tahmini olarak
224.000 kişi hastalıktan etkilenmiştir. 1998 yılında Çin’de, bulamış (kontamine)
istiridye tüketen yaklaşık 300.000 kişi Hepatit A virüsüne yakalanmıştır (WHO
2007).
1991 yılında Latin Amerika'da görülen kolera salgını nedeniyle 250,000 kişi
koleraya yakalanmış ve bu vakalardan 2700'ü bir yıl içinde ölümle sonuçlanmıştır. Birkaç yıl sonra hastalığın yeni ortaya çıkan türü olan EHEC enfeksiyonu nedeniyle Japonya'da çoğunluğunu okul çağındaki çocukların oluşturduğu
9500 kişi hastalanmış ve 11 kişi ölmüştür. Bu iki önemli gıda kaynaklı salgın ve
dünyada son yıllarda yaşanan diğer geniş ve dar çaplı hastalıklarında dahil
olduğu gıda kaynaklı hastalıklar, kamu sağlığı otoritelerini gıda kaynaklı hastalıklar konusunda alarma geçirmiştir (Motarjemi ve Kaferstein 1999). Gıda güvenliği konusu tüketiciler, mutfak profesyonelleri ve gıda sektörü için giderek
daha endişe verici bir hal almıştır (Scheule ve Sneed 2001).
Travel Weekly (1998) dergisinin seyahate çıkan 1000 turist üzerinde yaptığı
bir anket çalışmasına katıların %63'ü tatilleri süresince hastalandıklarını belirtmişlerdir. Tatilleri süresince hastalananların %35'lik kısmı, sindirim sistemi
rahatsızlıkları ya da gıda zehirlenmesi yaşadıklarını belirtmişlerdir. Cheung,
Prisk, ve Maxwell (2000) 1995-2000 yılları arasında tatile çıkan her 100 İngiliz
vatandaşının 17'sinin tatilleri süresince gıda kaynaklı bir rahatsızlık yaşadıklarını saptamışlardır.
Diğer yandan, hijyenik besin üretimi ve gıda güvenliği sistemlerinin otel mutfaklarında kullanılması, müşterilere sağlıklı, kaliteli ve temiz besinlerin sunulması işletmeler tarafından rakiplerine karşı bir rekabet avantajı olarak görülmektedir. Hijyen kurallarına uyulmaması halinde ise meydana gelebilecek herhangi bir besin zehirlenmesi ya da besinden kaynaklanan bir hastalık karşısında
işletmeler zor duruma düşebilmektedir (Güler 2009).
Türkiye’de gıda güvenliği ve yabancı turistlerin gıda güvenliği algılamaları
alanında yapılan araştırma sayısı oldukça azdır (Örer 1995; Sağlam, Gümüş ve
Dokcan 1999; Budak ve Çiçek 2002; Şanlıer 2005; Kaptan 2007; Kılıç 2008; Mutlu
2007; Türksoy ve Altıniğne 2008; Yılmaz 2008). Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin ülke hakkındaki gıda güvenliği algılamaları alanında ki bu çalışma, ülkenin yabancı turistler açısından güvenilirliğinin ölçülmesi ve bu alanda yapılacak olan çalışmalara fayda sağlaması bakımından önemlidir.
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Bu araştırmanın amacı, Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin gıda güvenliği ve
ülkenin gıda güvenliği ile ilgili algılamalarını ölçmektir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmanın hipotezleri şunlardır:


H1: Turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri
uyruğa göre değişim göstermektedir.



H2: Turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri
cinsiyete göre değişim göstermektedir.



H3: Turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri
yaşa göre değişim göstermektedir.



H4: Turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri
eğitim durumuna göre değişim göstermektedir.



H5: Turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri
yurtdışına çıkma sıklığına göre değişim göstermektedir.



H6: Turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri
Türkiye’ye geliş sayısına göre değişim göstermektedir.

YÖNTEM
Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin ülke hakkındaki gıda güvenliği algılamalarını saptamak amacıyla, daha önce yapılmış araştırmalar ve konu ile ilgili kaynaklar araştırılmış, Mutlu (2007) ve Yılmaz (2008) tarafından kullanılan tüketicilerin gıda güvenliği algılamalarını ve tutumlarını ölçmek için kullanılan ölçeklerden de yararlanılarak yeni bir ölçek geliştirilmiş ve ölçme aracı olarak 5 bölümden oluşan ve 79 soruyu kapsayan bir anket düzenlenmiştir. Veriler anket
formu kullanılarak toplanmıştır.
Anketin güvenirliliğini test etmek amacıyla, Muğla iline bağlı Bodrum ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir konaklama işletmesinde 1-15 ağustos 2010 tarihleri
arasında geceleme yapan yabancı uyruklu turistler arasından tesadüfî örneklem
yöntemi ile seçilen 118 yetişkin üzerinde pilot çalışma uygulanmıştır. Bu 118
anketten 18 tanesi eksik veri ve gelişi güzel doldurulduğu gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamıştır.
Bu araştırmada ölçeklerin güvenirliliğinin hesaplanmasında Cronbach’s Alfa
(α) ölçümü kullanılmıştır. 5’li Likert tipi ölçekte 20 ifadenin yer aldığı Türkiye
hakkındaki gıda güvenliği algılamaları ölçeğinin güvenirliliği 0,825 olarak bu-
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lunmuştur. Ölçek yüksek derecede güvenilirdir. Bu sonuç doğrultusunda ölçek
üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Anketin birinci bölümünde; yabancı uyruklu turistlerin gıda güvenliği bilgilerini tanımlaya ve deneklerin gıda güvenliği hakkında bilgi düzeyleri, evde,
restoranlarda ve alışveriş yaparken gıda güvenliğine ne derecede dikkat ettikleri, gıda güvenliği konusuyla ilgilenme düzeyleri, gıda güvenliği ile bilgileri
genel olarak nereden edindikleri, kalite yönetim sistemlerinden hangileri hakkında bilgi sahibi oldukları ve gıda alışverişi yaparken/seçerken dikkat ettikleri
kriterlerin önem derecelerini ortaya koymaya yönelik 20 soru yer almaktadır.
İkinci bölümde; yabancı uyruklu turistlerin seyahat tercihi nedenleri ve gıda
güvenliğinin seyahat tercihlerini etkileme düzeyini tanımlamaya yönelik 8 soru
yer almaktadır. (Seyahat/tatil kararı verirken dikkate alınan değişkenlerin önem
derecesine göre sıralanması, seyahat tercihi yaparken gidilecek ülkenin yemeiçme olanakları ve güvenliği konusunda araştırma yapılması, ülkede konaklayacağı oteli seçerken acenta bilgileri dışında otel hakkındaki internet ve arkadaş
yorumların dikkate alınması, tatil için tercih edilen ülke ve otel gıda güvenliği
konusunda yetersiz ise o ülkenin ve/veya otelin bir daha tercih edilip, edilmemesi ve daha önceki tatillerinde gıda güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun yaşanıp, yaşanmadığı, yaşadı ise hangi ülke ve/veya ülkelerde yaşandığı, gıda
güvenliği konusunda en güvenli ve en güvensiz bulduğu turizm ülkeleri)
Üçüncü bölümde; deneklerin kendi ülkeleri, Türkiye, Türkiye’de konakladıkları otel ve otel dışındaki restoranlar hakkında gıda güvenliği algılamalarını
belirlemeye ve gıda güvenliği açısından denekleri endişelendirilen etkenleri
tanımlamaya yönelik 14 soru yer almaktadır.
Dördüncü bölümde; deneklerin Türkiye, Türkiye’de konakladıkları otel ve
otel dışındaki restoranlar hakkında gıda güvenliği algılamalarını ölçmeye yönelik 20 ifade yer almaktadır.
Beşinci bölümde ise demografik değerlendirmelerin bulunduğu 6 soru yer
almaktadır.
Araştırmaya Muğla iline bağlı Bodrum ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir konaklama işletmesinde 2010 yılı içerisinde eylül ve ekim aylarında geceleme yapan
yabancı uyruklu turistler arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 762
yetişkin katılmıştır. 238 anket eksik ve yanlış işaretlemeler nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmanın örneklemini yabancı uyruklu 524 turist
oluşturmaktadır.
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ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için
SPSS 17.0 istatistik paket programı kullanılmıştır.
Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) yanı sıra normal dağılımın incelenmesi
için Kolmogorov - Smirnov dağılım testi kullanılmıştır. Kolmogorov - Smirnov
(K-S) testi sonucu verilerin normal dağılım göstermediği saptandığından, veri
analizlerinde parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Ölçek puanları, normal
dağılım göstermediğinden ölçekler arası ilişkileri saptamak için parametrik
olmayan bir yöntem olan Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Türkiye’de gıda güvenliği algısı yapı geçerliliğini ortaya çıkarmak için faktör analizi
kullanılmıştır. Genel güvenilirlik ve alt boyutların güvenilirliği için Cronbach’s
Alpha kullanılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü olarak değerlendirilmiştir.
Katılımcıların Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılamaları ölçeğindeki 20
maddenin genel güvenirliği 0,825 olarak bulunmuştur. Yapılan KMO ve Barlett
analizi sonucunda KMO değerinin 0,812 olarak Barlett değerinin ise 0,05 den
küçük olduğu ve faktör analizinin yapılabilir olduğu görülmüştür. Faktör analizi sonucunda toplam varyansı %63,98 olan 5 faktör oluşmuştur.
Otel kalite algısı boyutunu oluşturan 4 maddenin güvenirliği 0,868 olarak
bulunmuştur. Faktör analizi yapıldığında %16,7 varyans oranı ile tek faktör
olduğu görülmüştür. Türkiye ile ilgili gıda güvenliği algısı boyutunu oluşturan
8 maddenin güvenirliği 0,808 olarak bulunmuştur. Faktör analizi yapıldığında
%16,7 varyans oranı ile tek faktör olduğu görülmüştür. Olumsuz örneklerle
karşılaşma düzeyleri boyutunu oluşturan 3 maddenin güvenirliği 0,795 olarak
bulunmuştur. Faktör analizi yapıldığında %11,5 varyans oranı ile tek faktör
olduğu görülmüştür. Ön bilgi alma düzeyleri boyutunu oluşturan 3 maddenin
güvenirliği 0,656 olarak bulunmuştur. Faktör analizi yapıldığında %10,3 varyans oranı ile tek faktör olduğu görülmüştür. Otel ile ilgili gıda güvenliği algısı
boyutunu oluşturan 2 maddenin güvenirliği 0,777 olarak bulunmuştur. Faktör
analizi yapıldığında %8,8 varyans oranı ile tek faktör olduğu görülmüştür.

316

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Tablo 1. Türkiye’de gıda güvenliği algısı ölçeği faktör yapısı
Boyut

Otel kalite
algısı

Türkiye ile
ilgili
gıda
güvenliği
algısı

Olumsuz
örneklerle
karşılaşma

Madde

Faktör Yükü

Oteldeki içecek kalitesi yeterlidir

0,879

Oteldeki içecek çeşitliliği yeterlidir

0,864

Oteldeki yiyecek çeşitliliği yeterlidir

0,779

Oteldeki yiyecek kalitesi yeterlidir

0,769

Türkiye de gıda güvenliği konusunda daha
çok çalışma yapılması gerekir

0,771

Türkiye de gıda güvenliğinin sağlandığına
inanıyorum

0,664

Türkiye de yediğim her yemek uygun
sıcaklıkta servis edildi

0,653

Türkiye de yediğim yiyeceklere güveniyorum

0,609

Türkiye de içtiğim her içecek uygun
sıcaklıkta servis edildi

0,585

Türkiye ye gelmeden önce ülkedeki gıda
güvenliği hakkında önyargılarım vardı

0,565

Türkiye deki turizm tesislerinde gıda
güvenliği ile ilgili bir sorun olmadığını
düşünüyorum

0,547

Türkiye de içtiğim suya güveniyorum

0,531

Türkiye de yemek yediğim restoranlarda
gıda güvenliği konusunda birçok kötü
örnekle karşılaştım

0,814

Varyans

Cronbach's Alpha

16,710

0,868

16,650

0,808

11,533

0,795
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düzeyleri

Ön
bilgi
alma
düzeyleri

Otel ile ilgili
gıda güvenliği algısı

Türkiye de gıda güvenliği konusunda
birçok kötü örnekle karşılaştım

0,810

Türkiye de konakladığım otelde gıda
güvenliği konusunda birçok kötü örnekle
karşılaştım

0,789

Konaklama isletmesi seçerken gıda
güvenliği belgesi sahip olup olmadığına
dikkat ederim

0,769

Türkiye ye gelmeden önce ülkedeki gıda
güvenliği hakkında bilgi sahibiydim

0,766

Acentam Türkiye ye gelmeden önce gıda
güvenliği konusunda da bilgi vermiştir

0,681

Otelde sağlıklı ve hijyenik koşullarda
üretim yapıldığına inanıyorum

0,720

Otelde sağlıklı ve hijyenik koşullarda servis
yapıldığına inanıyorum

10,331

0,656

8,753

0,777

0,670

Toplam Varyans %63,98

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamında incelenen örneklemin kişisel özelliklerine ait bulgular
yüzde ve frekans dağılımı olarak Tablo 2’de incelenmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular
Değişkenler

Uyruk

Cinsiyet

Gruplar

Frekans

Yüzde (%)

Alman uyruklu

129

24,6

Avusturya uyruklu

187

35,7

Rus uyruklu

104

19,8

İngiliz uyruklu

104

19,8
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Erkek

258

49,2

Kadın

266

50,8

18 yaş ve altı

6

1,1

19-28

75

14,3

29-38

113

21,6

39-48

137

26,1

49-58

76

14,5

59-68

71

13,5

69 yaş ve üstü

46

8,8

İlkokul

28

5,3

Ortaokul

124

23,7

Lise

179

34,2

Üniversite

158

30,2

Yüksek lisans / doktora

35

6,7

Tablo 2’deki verilere göre araştırmaya katılanların % 24,6’sı Alman uyruklu,%
35,7’si Avusturya uyruklu, % 19,8’si Rus uyruklu, % 19,8’i İngiliz uyruklu turistlerdir.
Ankete katılan yabancı turistlerin % 49,2’si erkeklerden, % 50,8’si kadınlardan
oluşmaktadır. Katılımcıların yaş dağılımları genelde 39-48 (26,1), 29-38 (%21,6),
49-58 (%14,5) yaş gruplarında yoğunlaşmaktadır. Katılımcıların % 5,3’ü ilkokul, % 23,7’si ortaokul, % 34,2’si lise, % 30,2’si üniversite ve % 6,7’si yüksek
lisans/doktora seviyesinde bir eğitim durumuna sahip oldukları görülmektedir.
Katılımcıların Seyahat Özelliklerine İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılan yabancı turistlerin seyahat özelliklerine ait frekans ve yüzde dağılımı verilmiştir.

319

Araştırma Bildirileri

Tablo 3. Katılımcıların seyahat özelliklerine ilişkin bulgular
Değişkenler
Yurtdışına
sıklığı

çıkma

Türkiye’ye
sayısı

geliş

Gruplar

Frekans

Yüzde (%)

3 ayda 1

21

4,0

6 ayda 1

195

37,2

yılda bir kez

308

58,8

İlk kez

109

20,8

2.kez

136

26,0

3.kez

123

23,5

4.kez

89

17,0

5. kez ve fazlası

67

12,8

Tablo 3’teki verilere göre, katılımcıların % 4,0’ü 3 ayda 1, % 37,2’si 6 ayda 1,
%58,8’i yılda bir kez yurtdışına çıkmaktadır. Ayrıca katılımcıların Türkiye’ye
geliş sayılarının % 20,8’i ilk kez, % 26,0’sı 2.kez, % 23,5’i 3.kez, % 17,0’si 4.kez
ve % 12,8’si 5. kez ve daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların Seyahat Tercihleri ve Gıda Güvenliğinin Seyahat Tercihine
Etkisine İlişkin Bulgular
Tablo 4’de katılımcıların seyahat/tatil kararı verirken dikkat ettikleri kriterlere
ait aritmetik ortalama ve standart sapması verilmiştir.
Tablo 4. Katılımcıların seyahat/tatil kararı verirken dikkat ettikleri kriterler
N

Ort.

S.s

Min.

Max.

Fiyatının uygun olması

524

7,66

2,24

1

10

Hizmet kalitesi

524

8,34

2,11

1

10

Su güvenliği

524

8,98

1,89

1

10

Deniz, Kum, Güneş

524

8,55

2,12

1

10

Eğlence ,Aktivite zenginliği

524

7,98

1,90

1

10

Ülkenin güvenliği

524

9,21

1,70

1

10

Ülkeye ulaşım kolaylığı

524

7,90

2,14

1

10

Gıda güvenliği

524

8,95

1,75

1

10

Kültür zenginliği

524

7,95

2,19

1

10

Konukseverlik

524

8,31

2,04

1

10

Diğer

2

9,50

0,71

9

10
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Tablo 4’deki verilere göre katılımcıların seyahat/tatil kararı verirken dikkat
ettikleri kriterlerin ilk sırasında seyahat edilen ülkenin güvenliği gelmektedir.
Ülkenin güvenliği kriterini sırasıyla su güvenliği, gıda güvenliği ve hizmet
kalitesi kriterleri izlemektedir.
Katılımcıların Türkiye Hakkındaki Gıda Güvenliği Algılama Düzeylerine
İlişkin Bulgular
Çalışmanın bu kısmında oluşturulan hipotezler ve anket sonuçları kullanılarak
hipotez test sonuçları değerlendirilmiştir.
῾῾H1: Turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri uyruğa
göre değişim göstermektedir. ’’
Tablo 5’de katılımcıların Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeylerinin uyruğa göre dağılımına ilişkin bulgular yer almaktadır.
Tablo 5. Katılımcıların Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeylerinin uyruğa göre dağılımı

Otel kalite algısı

Türkiye ile ilgili gıda
güvenliği algısı

Olumsuz
örneklerle
karşılaşma düzeyleri

Ön bilgi alma düzeyleri

Otel ile ilgili gıda gü-

Grup

N

Ort

Ss

Alman uyruklu

129

4,081

0,886

Avusturya uyruklu

187

4,322

0,711

Rus uyruklu

104

3,925

0,479

İngiliz uyruklu

104

4,224

0,682

Alman uyruklu

129

3,097

0,663

Avusturya uyruklu

187

3,340

0,584

Rus uyruklu

104

4,257

0,346

İngiliz uyruklu

104

3,656

0,511

Alman uyruklu

129

3,974

0,714

Avusturya uyruklu

187

4,082

0,607

Rus uyruklu

104

4,106

0,287

İngiliz uyruklu

104

4,282

0,626

Alman uyruklu

129

2,889

0,883

Avusturyalı uyruklu

187

2,806

0,842

Rus uyruklu

104

3,750

0,523

İngiliz uyruklu

104

3,279

1,016

Alman uyruklu

129

4,267

0,783

KW

p

37,441

0,000

194,665

0,000

13,592

0,004

89,128

0,000

13,140

0,004
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Avusturya uyruklu

187

4,281

0,598

Rus uyruklu

104

4,529

0,582

İngiliz uyruklu

104

4,327

0,561

Tablo 5’deki verilere göre; Avusturya uyruklu yabancı turistlerin otel kalite
algısı düzeyleri en yüksek düzeydedir. Otel kalite algısı en düşük düzeyde olan
grup ise Rus uyruklu turistlerdir. Rus uyruklu yabancı turistlerin Türkiye ile
ilgili gıda güvenliği algısı düzeyleri en yüksek düzeydedir. Türkiye ile ilgili
gıda güvenliği algısı en düşük düzeyde olan grup Alman uyruklu turistlerdir.
İngiliz uyruklu yabancı turistlerin olumsuz örneklerle karşılaşma düzeyleri en
yüksek düzeydedir. Olumsuz örneklerle karşılaşma düzeyleri en düşük düzeyde olan grup ise Alman uyruklu turistlerdir. Ön bilgi alma düzeyleri en yüksek
düzeyde olan grup Rus uyruklu turistler, en düşük düzeyde olan grup ise
Avusturya uyruklu turistlerdir. Rus uyruklu yabancı turistlerin otel ile ilgili
gıda güvenliği algısı düzeyleri en yüksek düzeyde iken, Alman uyruklu turistlerin otel ile ilgili gıda güvenliği algısı en düşük düzeydedir.
῾῾H2: Turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri cinsiyete göre değişim göstermektedir. ’’
H2’nin U testi sonuçlarına göre katılımcıların Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermemektedir (U=33724,000;
p=0,733>0,05).
῾῾H3: Turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri yaşa
göre değişim göstermektedir. ’’
Tablo 6’da katılımcıların Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeylerinin yaş gruplarına göre dağılımına ilişkin bulgular yer almaktadır.
Tablo 6. Katılımcıların Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeylerinin yaş gruplarına
göre dağılımı

Otel kalite algısı

Türkiye ile ilgili gıda

Grup

N

Ort

Ss

19-28

81

4,019

0,828

29-38

113

4,071

0,611

39-48

137

4,204

0,593

49-58

76

4,382

0,620

59 yaş ve üstü

117

4,169

0,918

19-28

81

3,682

0,623

KW

p

18,389

0,001

47,516

0,000
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29-38

113

3,764

0,640

39-48

137

3,571

0,726

49-58

76

3,442

0,568

59 yaş ve üstü

117

3,185

0,663

19-28

81

2,786

0,916

29-38

113

3,189

0,957

39-48

137

3,226

0,833

49-58

76

3,136

0,995

59 yaş ve üstü

117

3,094

0,860

13,830

0,008

Tablo 6’daki verilere göre: Yaş grubu 49-58 olanların otel kalite algısı en yüksek düzeydedir. Otel kalite algısı en düşük düzeyde olan yaş grubu ise 19-28
yaş grubu olarak saptanmıştır. Yaş grubu 29-38 olanların Türkiye ile ilgili gıda
güvenliği algısı en yüksek düzeydedir. Türkiye ile ilgili gıda güvenliği algısı en
düşük düzeyde olan yaş grubu ise 59 yaş ve üstü yaş grubu olarak saptanmıştır. 39-48 yaş grubunda yer alan katılımcıların ön bilgi alma düzeyleri en yüksek düzeydedir. Ön bilgi alma düzeyleri en düşük düzeyde olan yaş grubu ise
19-28 yaş grubu olarak saptanmıştır.
῾῾ H4: Turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri eğitim
durumuna göre değişim göstermektedir. ’’
Tablo 7’de katılımcıların Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeylerinin eğitim durumlarına göre dağılımına ilişkin bulgular yer almaktadır.
Tablo 7: Katılımcıların Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeylerinin eğitim durumlarına
göre dağılımı

Otel kalite algısı

Türkiye ile ilgili gıda
güvenliği algısı
Olumsuz örneklerle

Grup

N

Ort

Ss

İlköğretim

152

4,304

0,744

Lise

179

4,159

0,798

Lisans ve üstü

193

4,060

0,627

İlköğretim

152

3,300

0,596

Lise

179

3,434

0,645

Lisans ve üstü

193

3,787

0,709

İlköğretim

152

4,048

0,632

KW

p

19,378

0,000

56,467

0,000

8,810

0,012
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karşılaşma düzeyleri

Ön bilgi alma düzeyleri

Otel ile ilgili gıda
güvenliği algısı

Lise

179

4,047

0,631

Lisans ve üstü

193

4,190

0,533

İlköğretim

152

2,893

0,852

Lise

179

2,881

0,909

Lisans ve üstü

193

3,487

0,837

İlköğretim

152

4,240

0,659

Lise

179

4,279

0,693

Lisans ve üstü

193

4,464

0,565

57,217

0,000

11,280

0,004

Tablo 7’deki verilere göre: Otel kalite algısı en yüksek düzeyde olan grup
ilköğretim eğitim düzeyine sahip olan katılımcıların oluşturduğu grupken en
düşük düzeyde olan grup ise lisans ve üstü eğitim düzeyine sahip katılımcılardır. Türkiye ile ilgili gıda güvenliği algısı en yüksek düzeyde olan grup lisans
ve üstü eğitim düzeyine sahip olan katılımcılarken en düşük düzeyde olan
grup ise ilköğretim eğitim düzeyine sahip katılımcıların oluşturduğu grup olarak belirlenmiştir. Olumsuz örneklerle karşılaşma düzeyleri en yüksek düzeyde
olan grup lisans ve üstü eğitim düzeyine sahip olan katılımcıların oluşturduğu
gruptur. Olumsuz örneklerle karşılaşma düzeyleri en düşük düzeyde olan grup
ise lise eğitim düzeyine sahip katılımcıların oluşturduğu grup olarak belirlenmiştir. Ön bilgi alma düzeyleri en yüksek düzeyde olan grup lisans ve üstü
eğitim düzeyine sahip olan katılımcılarken en düşük düzeyde olan grup ise
ilköğretim eğitim düzeyine sahip katılımcıların oluşturduğu gruptur. Otel ile
ilgili gıda güvenliği algısı en yüksek düzeyde olan grup lisans ve üstü eğitim
düzeyine sahip olan katılımcıların oluşturduğu gruptur. Otel ile ilgili gıda güvenliği en düşük düzeyde olan grup ise ilköğretim eğitim düzeyine sahip katılımcıların oluşturduğu grup olarak belirlenmiştir.
῾῾H5: Turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri yurtdışına çıkma sıklığına göre değişim göstermektedir. ’’
H5’nin K. Wallis H-Testi sonuçlarına göre katılımcıların Türkiye hakkındaki
gıda güvenliği algılama düzeyleri yurtdışına çıkma sıklığına göre değişim göstermemektedir (KW=4,925; p=0,085>0,05).
῾῾H6: Turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeyleri Türkiye’ye geliş sayısına göre değişim göstermektedir. ’’
Tablo 8’de Katılımcıların Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeylerinin Türkiye’ye geliş sayısına göre dağılımına ilişkin bulgular yer almaktadır.
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Tablo 8. Katılımcıların Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılama düzeylerinin Türkiye’ye geliş
sayısına göre dağılımı

Türkiye ile ilgili gıda
güvenliği algısı

Ön bilgi alma düzeyleri

Otel ile ilgili gıda güvenliği algısı

Grup

N

Ort

Ss

ilk kez

109

3,358

0,640

2.kez

136

3,562

0,689

3.kez

123

3,577

0,708

4.kez ve fazlası

156

3,569

0,687

ilk kez

109

2,838

0,936

2.kez

136

3,157

0,892

3.kez

123

3,236

0,911

4.kez ve fazlası

156

3,152

0,886

ilk kez

109

4,211

0,664

2.kez

136

4,261

0,635

3.kez

123

4,350

0,683

4.kez ve fazlası

156

4,478

0,583

KW

p

9,148

0,027

13,143

0,004

13,019

0,005

Tablo 8’deki verilere göre; Araştırmaya katılan turistlerin Türkiye ile ilgili
gıda güvenliği algısı puanı ortalamalarının Türkiye’ye geliş sayısı değişkeni
açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki
fark anlamlı bulunmuştur (KW=9,148; p=0,027<0,05).
Buna göre geliş sayısı 3. kez olan katılımcıların Türkiye ile ilgili gıda güvenliği
algısı en yüksek düzeydedir. Diğer yandan en düşük algıya sahip grup ise ilk
kez Türkiye’ye gelen katılımcılardır. Otel gıda güvenliği algısında ise, en yüksek algı geliş sayısı 4 kez ve fazlası olan gruptur. En düşük ise, ilk kez gelen
katılımcı grubudur.
SONUÇ
Turizm hızla gelişen ve önemli düzeylerde ekonomik gelir sağlayan endüstrilerden biridir ve dünyadaki önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemiz için de
ekonomik açıdan önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm endüstrisi kapsamında her yıl milyonlarca turist ülkemize akın etmektedir. Tüketicilerin gıda
güvenliği konusunda artan ilgi ve bilgileri nedeniyle, turistik ülkelerin gıda
güvenliği de, tüketiciler tarafından tercih sebebi olarak görülmektedir. Bu nedenle turistik işletmelerin gıda güvenliğini ve kalitesini sağlama konusunda
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daha büyük bir dikkat ve özen göstermeleri gerekmektedir. Ülkemizi ziyaret
eden yabancı turistlerin Türkiye hakkındaki gıda güvenliği algılamalarının
belirlenmesi, ortaya çıkacak olan sonuçlar doğrultusunda gerekli olan tedbirlerin alınmasını, iyileştirmelerin yapılabilmesini ve bu doğrultuda ülke olarak
gıda güvenliği konusunda da turistler tarafından tercih sebebi olabilmeyi sağlayacaktır. Araştırma sonucunda Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin
ülke hakkındaki gıda güvenliği algısının olumlu yönde olduğu, bununla birlikte konakladıkları otel işletmesindeki hakkındaki gıda güvenliği algısının ülkeye
duyulan güvenden daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda, katılımcıların tatil kararlarını verirken destinasyondaki gıda güvenliğinin de (ülkenin güvenliği, su güvenliği, hizmet kalitesi, deniz,
kum, güneş, kültür zenginliği, fiyatının uygun olması, konukseverlik, kültür
zenginliği ve ülkeye ulaşım kolaylığı) tatil kararlarında önemli bir rol oynadığı
belirlenmiştir.
Araştırmaya % 24,6’sı Alman uyruklu,% 35,7’si Avusturya uyruklu, % 19,8’si
Rus uyruklu, % 19,8’i İngiliz uyruklu toplam 524 turist katılmıştır. Şanlıer
(2005) ve Çiçek (2006)’in daha önce yapmış oldukları çalışmalarda da en yüksek
katılım oranına sahip olan yabancı turistlerin Alman, İngiliz, Avusturya ve Rus
uyruklu turistler olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun (% 80,3) gıda güvenliği konusuna ilgi duyduğu, seyahat/tatil kararı verirken dikkat ettikleri kriterlerin ilk
sırasında seyahat edilen ülkenin güvenliğinin geldiği, ülke güvenliği kriterini
ise sırasıyla su güvenliği, gıda güvenliği ve hizmet kalitesi kriterlerinin izlediği
saptanmıştır. Araştırmaya katılanların %12,2’si daha önceki tatillerinde gıda
güveliği ile ilgili sorun yaşadığını belirtirken, % 87,8’si herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların % 43,9’u seyahat tercihlerini yaparken gidecekleri ülkenin yeme-içme olanakları ve güvenliği konusunda araştırma yaptıklarını belirtirken, % 56,1’i herhangi bir araştırma yapmadıklarını belirtmişlerdir.
Katılımcıların % 58,8’i tatil için tercih ettikleri ülke gıda güvenliği konusunda
yetersiz ise bir daha o ülkeyi tercih etmeyeceklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların % 79,4’ü de konakladıkları otel gıda güvenliği konusunda yetersiz ise bir
daha o oteli tercih etmeyeceklerini belirtmişlerdir.
Katılımcıların gıda güvenliği konusunda en güvenli buldukları ilk üç ülke
Almanya (%20,9), Avusturya (%15,9) ve Fransa’dır (%14,5). Katılımcıların en
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güvenli bulduğu ülkeler sıralamasında Türkiye (%10,7) birçok Avrupa ülkesinin üstünde ve dördüncü sırada yer almaktadır.
Katılımcıların gıda güvenliği konusunda en güvensiz buldukları ilk üç ülke
ise Çin (%16,2), Mısır (%13,5) ve Ukrayna (12,1)’dır. Türkiye bu sıralamada 21
ülke arasında 15. sırada yer almaktadır.
Araştırmanın gerçekleştirildiği otel işletmesinde Kalite Yönetim Sistemlerinin
varlığı otel işletmesinin olumlu imajını arttırdığı görülürken, otel müşterilerinin
ülke gıda güvenliğinin otel gıda güvenliğine göre puanının düşük çıkmasının
nedeninin otel dışındaki kötü deneyimlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bu nedenle resmi devlet kuruluşları yalnızca turistik amaçlı kurulan yiyecek
ve içecek işletmelerinde değil, gıdanın işlendiği ve sunulduğu tüm işletmelerde
gıda güvenliğini sağlamak ve/veya arttırma için daha fazla önlem almalı, bu
konuda ilgili personelin eğitilmesini sağlamalı ve işletmelerdeki denetimleri
arttırmalıdır.
DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada kullanılan anket formu Almanca, İngilizce ve Rusça olmak üzere
üç farklı dilde hazırlanmıştır. Bu doğrultuda 4 farklı milliyetten turist gruplarına ulaşılmıştır. Gelecekte yapılması planlanan çalışmalarda anket formu geliştirilerek, farklı milliyetlere mensup yabancı turistlerin ülkemiz hakkındaki gıda
güvenliği algılamaları saptanabilir.
Çalışma “Herşey Dahil’’ sistemde hizmet veren bir konaklama işletmesinde
gerçekleştirilmiştir. Gelecek çalışmalarda turistlerin tesis dışında daha çok yemek yemesini sağlayan “Oda&Kahvaltı’’ ya da “Yarım Pansiyon’’ sistemde
hizmet veren konaklama işletmeleri seçilerek çalışmanın bu işletmelerde konaklayan turistler üzerinde yapılması önerilebilir.
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ÖZ
Günümüzde her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de internet vazgeçilmez bir tanıtma ve pazarlama aracı haline gelmiştir. Turizm sektörünün önemli ayaklarından biri olan
seyahat acentaları da sektörde etkin bir biçimde yer almak ve pazarlama faaliyetlerinde aktif olmak için internetin sunduğu imkanlardan yararlanmak durumdadır. Buradan hareketle
yapılan çalışmada İzmir ilinde faaliyet gösteren seyahat acentaların internet sitelerinin içerik analizi yoluyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 8 ana başlık altında 30 alt ölçüt belirlenmiş ve belirlenen ölçütler dahilinde sitelerin içeriği analiz edilmiştir. Araştırmada
İzmir'de faaliyet gösteren 370 seyahat acentasından sadece166'sının internet sitesine sahip
olduğu belirlenmiş ve analiz, mevcut olan bu sitelerde gerçekleştirilmiştir. Veriler, frekans
ve yüzde dağılımları verilerek değerlendirilmiş ve ortaya çıkan sonuçlar dahilinde sitelerin
geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde siteye sahip olan acentaların internetin sunduğu imkanlardan yeterli düzeyde yararlanmadıkları
tespit edilmiştir. Sitelerin "işletme hakkında bilgi" sunma konusunda oldukça yeterli oldukları belirlenmiştir. Neredeyse tamamına yakını işletmelerinin tarihçesi, adresi, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi bilgilerini sitelerinde sunmaktadırlar. Ancak sitelerin
başta müşteri hizmetleri ile ilgili bilgi olmak üzere ilgili linkler ve çevrimiçi rezervasyon başlıkları altındaki bazı konularda yetersiz oldukları ortaya çıkan sonuçlar arasındadır. Sitelerin
memnuniyet anketi, karayolu işletmeleri linki, çevrimiçi tüketici grupları, çevrimiçi ödeme
imkanı ve S.S.S. konularında yeterli bilgi sunmadıkları belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Seyahat acentası, içerik analizi, internet sitesi, İzmir.

GİRİŞ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarına göre; 16 – 74 yaş grubu bireylerde internet kullanım oranı 2012 yılında %47,4 iken bu oran 2013 yılında %48,9 olarak gerçekleşmiştir. Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu
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16 – 24 yaş aralığıdır. İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı ise 2012 yılında
%2 1,8 olarak gerçekleşirken 2013 yılında %24,1’e yükselmiştir. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %20’si de seyahat ile ilgili faaliyetlerde bulunmuştur (TÜİK 2013). İstatistiklerden de görüldüğü üzere internet kullanımı son
iki yılda artış göstermiştir. Artık toplumdaki her iki kişiden biri internet kullanmaktadır. İnternetin alışveriş yapma amaçlı kullanılması ve bu oranların
giderek artması da artık internetin sadece bir tanıtım aracı olmadığının göstergesidir.
Turizm sektörü, internetin ve bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)’nin yoğun
olarak kullanıldığı önemli sektörler arasında yer almaktadır. Turizm ürününün,
üretildiği yerde tüketilmesi gerektiğinden potansiyel turistin satın almayı planladığı üründen örnek alması veya denemesi mümkün değildir (Dalgın ve Karadağ 2013). Bu nedenle çoğu seyahatçi turizm bilgisi aramada ve seyahatlerini
planlamada interneti kullanmaya başlamışlardır. Bu bakımdan turizm ile ilgili
internet siteleri (bundan sonra site) turistlerin seyahat kararı vermesinde önemli
bir rol üstlenmiştir. Seyahatin planlamasında önemli kararların seyahatin başında verildiği ve genelde değiştirilmesinin zor olduğu düşünüldüğünde, turizm ile ilgili sitelerin çekiciliğinin seyahatçilerin tercihlerinde önemli bir etkiye
sahip olduğu anlaşılacaktır (Zhou ve Desantis 2005).
Turizm sektöründe oldukça önemli bir işleve sahip olan seyahat acentaları,
turistik mal ve hizmetleri, son tüketici olan turistlere ulaştıran aracılardır. Seyahat acentaları, tur operatörlerinin hazırladıkları paket turlarının yanı sıra turistik ürünlerin ve ulaştırma işletmelerinin bilet satışlarını yapan kuruluşlardır.
Ayrıca araba kiralama ve seyahatlerle ilgili her türlü bilgiyi aktarma gibi hizmetleri de görürler (Usta 2009). Tarihsel olarak acentalar, turizm ve konaklama
endüstrisinde temel bir rol oynamışlardır. Potansiyel turistler olan tüketicilerin
tatile çıkma kararı vermesinde çok önemli bir paya sahiptirler (Hacıoğlu 2006).
Bu bakımdan acentalar, perakendeciler ve üreticiler ile seyahat edenler arasında
lider aracılar olmuşlardır (Hançer ve Ataman 2006).
Çalışmanın yapıldığı yöntem olan içerik analizi yazılı, sözlü ve görsel iletişim
mesajlarını analiz eden bir yöntem olarak bilinmektedir. Bu yöntem bugün
iletişim, sosyoloji, gazetecilik ve işletme gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
Doküman analizi olarak da bilinen içerik analizi yönteminde, içerikte yer alan
ve dikkat çeken kelimeleri belirlenmiş kategorilere yerleştirip incelemek esastır
(Elo ve Kyngas 2008). Biraz daha detaylıca tanımlamak gerekirse; içerik analizi,
mesaj değeri taşıyan her türlü verinin bir amaç doğrultusunda taranması, kategorilere ayrılması, özetlenmesi ve bulguların araştırma amacı doğrultusunda
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analiz edilmesi ve yorumlanması işlemlerini içeren bilimsel bir araştırma yöntemidir (Şahin Başfırıncı 2008).
Buradan hareketle yapılan çalışmada İzmir ilinde faaliyet gösteren acentaların
sitelerinin içerik analizi yoluyla internet kullanımı ile ilgili mevcut durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilgili alan yazın taranmış ve
bir değerlendirme formu oluşturulmuştur. Bu form ile tek tek ziyaret edilen
acentaların siteleri değerlendirilmiştir.
İLGİLİ ALANYAZIN
Son dönemde büyük gelişmeler kaydeden BİT (Zhou ve Desantis 2005; Horng
ve Tsai 2010; Dalgın ve Karadağ, 2013), insanların bilgiye ulaşma yollarını ve
ulaşılan bilgiyi içselleştirme düzeylerini değiştirmiştir (Zhou ve Desantis 2005).
BİT’ de yaşanan gelişmeler ve özellikle World Wide Web’ in 1990’lardan itibaren gelişmeye başlaması (Akış Roney ve Özturan 2006) her alanda büyük bir
değişim yaşanmasına neden olmuştur. Turizmde bu gelişmelere paralel olarak
birçok değişime sahne olmuştur ve turizm ile ilgili konularda internet, kapsayıcı bir rol oynamaya başlamıştır (Horng ve Tsai 2010).
Poel ve Leunis’ in (1999) de belirttiği gibi internet, tüketiciler için önemli bir
dağıtım kanalı olarak gelişti ve reklam ve pazarlamada oldukça etkin bir konuma geldi (Wan 2002). Ayrıca internet turistik tanıtım yapılmasında, tüketicilerin seyahatlerini planlamasında ve özelikle turistik bilgiye erişmede önemli
görevler üstlenmeye başlamıştır (Zhou ve Desantis 2005). Yapılan araştırmalar
da turizm ile internetin ayrılmaz bir ikili haline gelmeye başladığını göstermektedir. Bu araştırmalardan bazılarının sonuçlarına göre;


Amerika Seyahat Endüstrileri Birliği’ ne göre seyahatlerini planlarken
interneti kullanan kişilerin sayısı 1997 yılında 11,7 milyon iken 1998 yılında 33.8 milyon kişiye yükselmiştir. Ayrıca internet aracılığı ile yapılan seyahat düzenlemeleri bilgisayar teknolojilerinden sonra en büyük
ikinci sektör konumuna gelmiştir (Park 2002).



2001 yılında internet üzerinden yapılan otel rezervasyonları 5 milyar
dolarlık bir büyüklükte iken 2007 yılında 14,8 milyar dolara ulaşması
beklenmektedir (Law ve Hsu 2005)



Turistik bilgi internette en popüler ve sık ziyaret edilen bilgiler haline
gelmiştir (Zhou ve Desantis 2005).
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Amerika’da yapılan araştırmalar turizm ve seyahat endüstrisine ait
ürünlerin internet yoluyla satılan ürünler kategorisinde üçüncü sırada
yer aldığını ortaya koymuştur (Hançer ve Ataman 2006).



Kitaplardan sonra internet aracılığıyla en çok satılan ürünleri uçak biletleri, otel odaları, son dakika paket turları, kısa mesafeli tatil gibi turizm ürünleri oluşturmuştur. Ayrıca 2002 yılında seyahat satışları Güney Amerika’da 27 milyar, Avrupa’da 8 milyar dolar iken, bu rakamlar
2005’te Güney Amerika’da 65 milyar dolara, Avrupa’da ise 25 milyar
dolara ulaşmıştır (Köroğlu ve Geyik 2011).

Görüldüğü gibi günümüzde internet ile turizmin uyumu kısa sürede hızlı bir
şekilde artmıştır. Esasında, turizmle ilgili sitelerdeki artış turizmde internetin
önemli bir konuma geldiğini de işaret etmektedir (Akış Roney ve Özturan
2006).
Turizm sektörünün önemli bileşenlerinden olan acentalar de son yıllarda internet teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeye ayak uydurmaya başlamışlardır. Hızla gelişen elektronik pazarlama acentalar tarafından tercih edilmekte ve
var olan sistemlerin bu yeni yapı üzerine kurulması yolundaki çalışmaları kapsamaktadır. Artık birçok acenta rezervasyon, tur satışı, bilet satışı gibi çeşitli
hizmetlerini internet üzerinden müşterilerine sunmaktadırlar. Böylece daha çok
kitleye, zaman ve ortam sınırlaması olmadan ulaşabilmektedirler (Ansen 2008).
Acentaların internet kullanımı ve sitelerinin içeriği ile ilgili yapılmış olan çalışmalardan bazıları Tablo 1’ de yer almaktadır.
Tablo 1. Seyahat acentalarında internet kullanımı ile ilgili yapılmış çalışmalar
Yazar/Yazarlar

Bölge

Yıl

Park

Kore

2002

Akkılıç

Antalya

2004

Özturan ve Akış Roney

Türkiye

2004

Hançer ve Ataman

Ege Bölgesi

2006

Akış Roney ve Özturan

Türkiye

2006

Ansen

Antalya

2008

Erdoğan, Erdoğan ve Tosun

Türkiye

2012

Park (2002) Kore’ de faaliyette bulunan 60 adet acentanın internet sitelerini
içerik analizi yöntemi ile değerlendirdiği çalışmasında 16 ölçüt kullanmıştır.
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Araştırma sonuçlarına göre %95 oranında 1998 ya da 1999 yılında açılan sitelerin hiçbirisinde acentalar internet tabanlı pazarlama yapmamaktadır. Fakat
acentaların %38,3’ ü sitelerinin bakım ve güncelleme gibi gereksinimlerini karşılamaktadır. Sonuç olarak araştırmacı acentaların kapasitelerine oranla interneti
tam olarak kullanmadıklarını belirtmiştir.
Akkılıç (2004) Antalya’ da faaliyet gösteren 104 adet A grubu acentanın pazarlama aracı olarak interneti ne oranda kullandıklarını belirlemeye çalışmıştır.
Yüz yüze görüşme metodu ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre acentalarının %53,8’i internet üzerinde hiç satış yapmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca
ödeme işlemleri açısından bilgisayarlardan faydalanan acenta sayısı 23 (%22,1)
iken, faydalanmayan acenta sayısı ise 81 (%77,9) olarak tespit etmiştir.
Özturan ve Akış Roney (2004) Türkiye çapındaki 150 adet A grubu acentanın
interneti ne oranda ve hangi amaçlarla kullandıklarını belirlemeye çalışmıştır.
Anket yöntemi ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre acentaların %65‘i siteye sahiptir. Bu acentaların %83,5’i tur, %63,9’u çekim yeri, %52,6’sı rezervasyon, %50,5’i fiyat, %34’ü promosyon bilgisi vermekte, %69,1’i ise sitelerinde
fotoğraf ve harita gibi görsel araçlar kullanmaktadır. Araştırmacılara göre acentaların siteleri internet pazarlaması için henüz yeterli değildir.
Hançer ve Ataman (2006) Ege Bölgesinde faaliyet gösteren A ve geçici A grubu olmak üzere 136 adet acentanın sitesini içerik yönünden analiz ettiği çalışmasında 20 adet ölçüt kullanmıştır. Araştırma sonucuna göre acentaların büyük
çoğunluğu interneti e-posta yolu ile iletişimde ve potansiyel müşterilerine işletme ya da sundukları turlar hakkında bilgi sağlamada kullanmaktadır.
Akış Roney ve Özturan (2006) acentaların sitelerini içerik yönünden analiz
etmek amacıyla Türkiye çapındaki 150 adet A grubu acentaya çevrimiçi olarak
10 ölçütten oluşan anket formları gönderilmişlerdir. Yapılan değerlendirmeye
göre acentaların yaklaşık %73’ünün sitesi beş yıldan daha az süredir aktiftir.
Acentaların %74’ü tarihçe, %50,7’si fiyat, %35,3’ü ödeme seçenekleri ve
%38,7’si promosyon bilgisine yer vermiştir. Ayrıca %16,7’sinde sık sorulan sorular (S.S.S.) bölümü yer almaktadır. Sonuç olarak araştırmacılara göre acentalar interneti özellikle e-ticaret anlamında verimli kullanamamakta, daha çok
işletme ya da sundukları turlar ile ilgili bilgiler vermektedirler.
Ansen (2008) Antalya ilinde yaptığı araştırmasında A grubu acentaların elektronik pazarlama uygulamalarını ne oranda kullandıklarını belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonuçlarına göre acentaların %97,1’i elektronik pazarlama
faaliyetlerine katılmaktadır. %57’sinin interneti tercih nedeni ise maliyet avan-
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tajı sağlamasıdır. Ayrıca acentaların %90,2’si sitelerini müşteri ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmektedir. Araştırmacı, seyahat acentalarının yaşam sürelerinin artması ile elektronik pazarlama uygulamalarının arttığını ve elektronik
pazarlama uygulamalarının artışı ile internet üzerinden gerçekleştirilen satış
çeşitlerinin arttığını saptamıştır.
Erdoğan, Erdoğan ve Tosun (2012) acentaların sitelerindeki çevresel içerik
üzerine bir inceleme yapmışlardır. Türkiye çapındaki 1382 acentanın değerlendirildiği araştırmaya göre, sadece %2,7’lik kısımda çevre ile ilgili bir anlatımın
bulunduğu tespit edilmiştir. Bu anlatımların ise acentaların faaliyetleri sunulurken yerleştirilen bir veya birkaç cümlelik açıklamalardan öte gitmeyen oldukça cılız söylemler olduklarını ifade etmişlerdir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın Amacı
Yapılan çalışmada İzmir ilinde yer alan A, B, C grubu acentaların sitelerinin
içerik analizi yoluyla internet kullanımı ile ilgili mevcut durumlarının ortaya
konulması, internetin sunduğu olanaklardan ne düzeyde yararlandıklarının
tespit edilmesi ve belirlenen değerlendirme ölçütleri dahilinde yeterlilik düzeylerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Veri Toplama Yöntemi
Veri toplama yöntemi olarak ikincil verilerden yararlanılmıştır. Yukarıda belirlenen amaç doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada internet sitelerinin değerlendirilmesiyle ilgili daha önce yapılmış çalışmalar (Karamustafa, Biçkes ve
Ulama 2002; Özturan ve Akış Roney 2004; Hançer ve Ataman 2006; Bayram ve
Yaylı 2009; Kekeç Morkoç 2009; Gülmez vd. 2012; Dalgın ve Karadağ 2013) incelenmiş ve bir değerlendirme formu geliştirilmiştir. Değerlendirme formu, 8 ana
başlık altında 30 alt ölçütten oluşmaktadır. Araştırmada yer alan acentaların
internet siteleri bu alt ölçütler dahilinde değerlendirilmiştir. Değerlendirmede
her acenta için ayrı form kullanılmış ve formda yer alan ölçütler "var" ya da
"yok" olarak işaretlenmiştir. Yapılan inceleme 18-26 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini İzmir ilinde bulunan acentalar oluşturmaktadır. İzmir
ilinin tercih edilmesinin nedeni hem yabancı turistlere, hem de yerli turistlere
hizmet veren acentalara sahip olması; önemli çekimyerlerine yakın konumda
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yer alması nedeniyle ildeki acentaların tercih edilebilirliğinin yüksek olmasıdır.
TÜRSAB'ın resmi internet sitesinden edinilen istatistiki verilere göre 2013 yılı
Aralık ayı itibariyle İzmir ilinde 356 adet A grubu, 1 adet B grubu ve 13 adet C
grubu olmak üzere toplam 370 adet acenta bulunmaktadır. Ancak 58'inin yine
İzmir ilinde yer alan bazı acentaların şubeleri olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 312 acenta baz alınmıştır. Öncelikle acentaların, TÜRSAB'ın sitesinde mevcut olan internet adresleri kaydedilmiştir. Sitede, internet adresi olmayan acentalar ise Google arama motoru yardımıyla tespit edilmiştir. Sonuç olarak 312
acentadan 186 tanesinin internet sitesi olduğu belirlenmiştir. Bu sitelerden 20
tanesi yapım aşamasında veya bakımda olmasından dolayı incelenememiş ve
toplamda 166 tanesinin internet sitesine erişilebilmiş ve değerlendirilebilmiştir.
Aşağıda yer alan Tablo 2'de İzmir ilinde faaliyet gösteren acentaların gruplarına
ve internet sitelerinin bulunup bulunmama durumlarına göre dağılımı görülmektedir.
Tablo. 2. İzmir İlinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Gruplarına ve İnternet Sitelerinin
Varlığına Göre Dağılımı
İnternet Sitesi

Seyahat Acentası Grubu

Toplam

A Grubu

B Grubu

C Grubu

Var

162

0

4

166

Yok

194

1

9

204

Toplam

356

1

13

370

Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen veriler frekans analizi ve yüzde dağılımları verilerek
değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında sonuçlar ortaya konulmuş ve
öneriler geliştirilmiştir.
BULGULAR VE YORUMLAR
İzmir ilinde faaliyet gösteren acentaların internet sitelerine yönelik yapılan içerik analizi sonucunda işletmelerin internetten ne düzeyde yaralandıkları tespit
edilmeye çalışılmış ve sonuçlar aşağıda yer alan Tablo 3’ de sunulmuştur.
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Tablo 3. Seyahat Acentaları İnternet Siteleri Değerlendirme Ölçütleri
Değerlendirme Ölçütleri

n

%

Var

Yok

Var

Yok

Dil Seçeneği

47

119

28.3

71.7

Site Haritası

22

144

13.3

86.7

Site içi Arama Motoru

33

133

19.9

80.1

Hakkımızda

138

28

83.1

16.9

İşletmenin Adresi

156

10

94

6

Telefon Numarası

161

5

97

3

Faks Numarası

145

21

87.3

12.7

E-posta Adresi

139

27

83.7

16.3

Haritadaki Konumu

81

85

48.8

51.2

Fotoğraf/Video/Broşür

18

148

10.9

89.1

İnsan Kaynakları

16

150

9.6

90.4

Yazılı Bilgiler

30

136

18.1

81.9

Görsel Bilgiler (fotoğraf/video, vb.)

45

121

27.1

72.9

Yazılı Bilgiler

132

34

80.7

19.3

Fiyat Bilgisi

104

62

62.7

37.3

Promosyonlar

47

119

28.3

71.7

Ücretsiz Telefon Hattı

33

133

19.9

80.1

İstek/Şikayet/Öneri Formu

119

47

71.7

28.3

Çevrimiçi Tüketici Grupları

6

160

3.6

96.4

Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)

15

151

9

91

Ziyaretçi Yorumları

16

150

9.6

90.4

Memnuniyet Anketi

1

165

0.7

99.3

Havayolu İşletmeleri Linki

54

112

32.5

67.5

Otel İşletmeleri Linki

69

97

41.6

58.4

Araç Kiralama İşletmeleri Linki

32

134

19.3

80.7

Karayolu İşletmeleri Linki

4

162

2.4

97.6

55

111

33.1

66.9

Kullanım Kolaylığı

İşletme Hakkında Bilgi

Çekim Yerleri ile İlgili Bilgiler

Sunulan Ürün/Hizmetler ile İlgili Bilgiler

Müşteri Hizmetleri

İlgili Linkler

Çevrimiçi Rezervasyon
Çevrimiçi Rezervasyon İmkanı
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Çevrimiçi Ödeme İmkanı

13

153

7.8

92.2

Facebook

86

80

51.8

48.2

Twitter

73

93

44

56

Sosyal Paylaşım Siteleri Linkleri

Yukarıda yer alan Tablo 3’ e göre acentaların internet sitelerinde en çok kullanılan özelliklerin işletme hakkında bilgi ölçütünde yer aldığı görülmektedir.
Buna göre en çok kullanılan ilk beş özellik; işletmenin telefon numarası (%97),
adresi (%94), faks numarası (%87,3), e-posta adresi (%83,7) ve hakkımızda (83,1)
şeklinde sıralanmıştır. Sitelerde en az kullanılan ilk beş özellik ise memnuniyet
anketi (%0,7), karayolu işletmeleri linki (%2,4), çevrimiçi tüketici grupları
(%3,6), çevrimiçi ödeme imkanı (%7,8) ve S.S.S. (%9) olarak tespit edilmiştir.
Kullanım Kolaylığı
Kullanım kolaylığı; dil seçeneği, site haritası ve site içi arama motoru olmak
üzere 3 alt ölçütte incelenmiştir. Bulgular Tablo 4’ de görülmektedir.
Tablo 4. Sitelerin Kullanım Kolaylığı Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
Kullanım Kolaylığı

n

%

Var

Yok

Var

Yok

Dil Seçeneği

47

119

28.3

71.7

Site Haritası

22

144

13.3

86.7

Site içi Arama Motoru

33

133

19.9

80.1

İlk olarak işletmelerin internet sitelerinde dil seçeneğinin olup olmadığına
bakılmıştır. Araştırma sonucuna göre acenta sitelerinin %71,7 gibi büyük bir
oranında dil seçeneğinin olmadığı tespit edilmiştir. Tablo 5’de görüldüğü gibi
dil seçeneği olan işletmelerin %61,4'ünde tek dil seçeneği, %27,2'sinde iki dil
seçeneği, %4,5'inde üç dil seçeneği ve %7’sinde dört ve üzeri dil seçeneğinin
bulunduğu belirlenmiştir. Bu dil seçenekleri arasında en çok kullanılan diller
İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Yunanca'dır. Ayrıca dil seçeneği
bulunan acenta sitelerinden üçünün site dili İngilizcedir. Bu sitelerden 1’inde
Almanca, 1’inde Fransızca ve 1’inde Korece ve Fransızca dil seçeneği bulunmaktadır. Bununla birlikte dil seçeneği bulunmayan acentalardan 16’sının internet sitesi sadece İngilizce dilinde hizmet vermektedir.
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Tablo 5. Dil Seçeneği Bulunan İnternet Sitelerinin Dil Sayısına Göre Dağılımı
n

%

Var

Yok

Var

Yok

47

119

28.3

71.7

Tek dil seçeneği

29

18

61.7

38.3

İki dil seçeneği

13

34

27.7

72.3

Üç dil seçeneği

2

45

4.3

95.7

4 ve üzeri dil seçeneği

3

44

6.4

93.6

Dil Seçeneği

İnternet sitelerinde bir diğer ölçüt olan site haritası özelliği %86,7'si gibi oldukça büyük bir oranında bulunmadığı, sadece %19,9’nda bulunduğu tespit
edilmiştir. Bu özellik bazı acentaların sitelerinde aynı başlık altında verilmekte,
bazılarında ise sayfa altında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Site içi arama motoru özelliği ise sitelerde %80,1 oranında bulunmamaktadır. Bununla birlikte
sadece “otel ara” şeklindeki arama motoru bulunan sitelerde bu özellik “yok”
olarak değerlendirilmiştir.
İşletme Hakkında Bilgi
İşletme hakkında bilgi başlığında 8 alt ölçütten oluşan işletme ile ilgili temel
bilgiler yer almaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde acentaların kendileri
ile ilgili bilgilere büyük ölçüde yer verdikleri görülmektedir.
Tablo 6. Sitelerin İşletme Hakkında Bilgi Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
İşletme Hakkında Bilgi

n

%

Var

Yok

Var

Yok

Hakkımızda

138

28

83.1

16.9

İşletmenin Adresi

156

10

94

6

Telefon Numarası

161

5

97

3

Faks Numarası

145

21

87.3

12.7

E-posta Adresi

139

27

83.7

16.3

Haritadaki Konumu

81

85

48.8

51.2

Foto/Video/Broşür

18

148

10.9

89.1

İnsan Kaynakları

16

150

9.6

90.4

Acentaların %83,1’i hakkımızda bölümü içerisinde tarihçe, kuruluş ve işleyiş
hakkında bilgiye yer vermiştir. Acentaların tamamına yakınının (%97) telefon
numaraları sitelerinde mevcuttur. Yine %87,3’nün faks numarası, %83,7’sinin eposta adresi sitelerinde yer almaktadır. Acentaların kendilerini tanıtıcı fotoğ-
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raf/video/broşür vb. görsel bilgiler sunması %10,9’luk oran ile sadece 18 sitede
bulunmaktadır. Sözü edilen acentaların görsel tanıtım konusunda özellikle
fotoğraftan yararlandıkları belirlenmiştir. İnsan kaynakları başlığı altında yer
alan ölçütün içeriği, iş başvuru formundan oluşmaktadır. Bu özelliğe sahip 16
acenta sitesi belirlenmiştir ve oranı da %9,6 olarak gerçekleşmiştir.
Çekim Yerleri ile İlgili Bilgiler
Bu başlık, Türkiye ya da çekim yerleri hakkında yazılı ve görsel bilgiler olmak
üzere 2 alt ölçütü içermektedir. Bu bilgiler konum, tarih, coğrafya, sosyokültürel özellikler, gezilip görülecek yerler, vb. bilgilerden oluşmaktadır.
Tablo 7. Sitelerin Çekim Yerleri ile İlgili Bilgiler Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
Çekim Yerleri ile İlgili Bilgiler

n

%

Var

Yok

Var

Yok

Yazılı Bilgiler

30

136

18.1

81.9

Görsel Bilgiler (fotoğraf/video, vb.)

45

121

27.1

72.9

Buna göre bu bilgilerin yer aldığı sitelere bakıldığında oldukça düşük bir oranının bu özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Çekim yerleri ile ilgili yazılı bilgiler sunan sitelerin oranı %18,1, görsel bilgiler sunanların oranı ise %27,1 olarak
gerçekleşmiştir. Görsel bilgi sunan 45 siteden 41’inin fotoğraf, 2’sinin video ve
2’sinin harita kullandığı belirlenmiştir.
Sunulan Ürün/Hizmetler ile İlgili Bilgiler
Araştırmada yer alan bir diğer başlık, acentaların sundukları ürün/hizmetler
hakkında yazılı bilgi, fiyat bilgisi ve promosyonlar ile ilgili bilgiyi içermektedir.

Tablo 8. Sitelerin Sunulan Ürün/Hizmetler ile İlgili Bilgiler Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
Sunulan Ürün/Hizmetler ile İlgili Bilgiler

n

%

Var

Yok

Var

Yok

İçerik Bilgisi

132

34

80.7

19.3

Fiyat Bilgisi

104

62

62.7

37.3

Promosyonlar

47

119

28.3

71.7

Tablo 8’de görüldüğü gibi acentalar sundukları ürün/hizmetlerin içeriği ile
ilgili bilgiye sitelerinde ayrıntılı olarak yer vermişlerdir. Sitelerin %80,7'sinde bu
bilginin sunulduğu belirlenmiştir. İçerik bilgisi, acentaların düzenledikleri tur-
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ların günlük programı, tur fiyatına dahil olan ürün/hizmetler, ekstra (tur fiyatına dahil olmayan) ücretler, tur ile ilgili önemli notlar şeklinde yer almıştır.
Ürün/hizmetlerin fiyat bilgilerine bakıldığında ise bu bilginin içerik bilgisi ile
kıyaslandığında daha az oranda (%62,7) yer aldığı görülmüştür. Sitelerinde
içerik bilgisi sunan ancak fiyat bilgisi vermeyen acentalar bu konudaki bilgiyi eposta yoluyla ya da telefon numarasının verilmesi durumunda telefonla geri
dönüş yapmak şeklinde vermektedirler.
Müşteri Hizmetleri
Müşteri hizmetleri başlığı, müşterilerle iletişim kurma, soru, istek, şikayet, öneri, yorum gibi düşünce ve taleplerine yer verme konularını kapsamaktadır.
Genel olarak incelendiğinde sitelerde bu başlık altındaki ölçütlere çok az yer
verildiği görülmektedir.
Tablo 9. Sitelerin Müşteri Hizmetleri Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
Müşteri Hizmetleri

n

%

Var

Yok

Var

Yok

Ücretsiz Telefon Hattı

33

133

19.9

80.1

İstek/Şikayet/Öneri Formu

119

47

71.7

28.3

Çevrimiçi Tüketici Grupları

6

160

3.6

96.4

Sık Sorulan Sorular (S.S.S.)

15

151

9

91

Ziyaretçi Yorumları

16

150

9.6

90.4

Memnuniyet Anketi

1

165

0.7

99.3

Acenta sitelerinde yer alan ücretsiz telefon hattı büyük çoğunlukla “biz sizi
arayalım” şeklinde tanımlanmıştır. Bu özellikte müşteri, ad-soyad ve telefon
numarasını ilgili yere yazarak acentaya ulaştırmakta ve herhangi bir ücret
ödemeden acenta tarafından aranarak gerekli bilgilere ulaşabilmektedir. Ancak
araştırmada bu özelliğe sahip sitelerin oranın oldukça düşük olduğu tespit
edilmiştir (%19,9). Ayrıca çevrimiçi tüketici grupları özelliğinin ise sadece 6
sitede yer aldığı belirlenmiştir. Benzer şekilde S.S.S. özelliğinin 15 sitede, ziyaretçi yorumlarının 16 sitede ve memnuniyet anketinin ise sadece 1 sitede yer
aldığı belirlenmiştir.
İlgili Linkler
Acentaların sitelerinde yer verdikleri turizmi ilgilendiren bağlantılar, ilgili linkler başlığı altında incelenmiştir.
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Tablo 10. Sitelerin İlgili Linkler Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
İlgili Linkler

n

%

Var

Yok

Var

Yok

Havayolu İşletmeleri Linki

54

112

32.5

67.5

Otel İşletmeleri Linki

69

97

41.6

58.4

Araç Kiralama İşletmeleri Linki

32

134

19.3

80.7

Karayolu İşletmeleri Linki

4

162

2.4

97.6

Yapılan inceleme sonucunda en fazla link verilen işletmeler, %41,6 oranıyla
otel işletmeleridir. Bu link ile ilgili olarak değerlendirme yapılırken, otel işletmelerine birebir link verilmesinin yanında tur esnasında konaklanacak olan
oteller ile ilgili bilgi verilmesi de "var" olarak kabul edilmiştir. Havayolu işletmelerine link veren sitelerin oranı %32,5 olarak gerçekleşmiştir. Araç kiralama
işletmeleri ile ilgili linklere ise oldukça düşük oranda yer verdikleri belirlenmiştir. Acentaların araç kiralama konusunda, anlaşmalı oldukları işletmelerin internet sitelerine yönlendirdikleri ya da bizzat kendileri gerçekleştirdikleri tespit
edilmiştir. Bu özellik sitelerde %19,3 oranında yer almaktadır. Karayolu işletmelerine link veren işletme sayısı ise sadece 4’tür. Bunların yanı sıra Kültür ve
Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, gazeteler, çevre ve kültür (World Wildlife Fund,
UNESCO, İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı, İzmir Sanat Merkezi, vb.) ile ilgili
siteler ve arama motorları gibi sitelere link veren acentalar da tespit edilmiştir.
Çevrimiçi Rezervasyon
Çevrimiçi rezervasyon başlığı, acentaların müşterilere çevrimiçi rezervasyon
yapma ve çevrimiçi ödeme imkanı sunması ölçütlerini içermektedir. Çevrimiçi
rezervasyon, müşterilerin kişisel bilgilerini içeren bir rezervasyon formunun
doldurulması ya da buna ek olarak satın almak istediği ürün/hizmette aradığı
özellikleri işaretlemelerine olanak tanıyan bir formun doldurulması şeklinde
gerçekleşmektedir.
Tablo 11. Sitelerin Çevrimiçi Rezervasyon Kolaylığı Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
Çevrimiçi Rezervasyon

n

%

Var

Yok

Var

Yok

Çevrimiçi Rezervasyon İmkanı

55

111

33.1

66.9

Çevrimiçi Ödeme İmkanı

13

153

17.8

92.2
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Tablo 11’de görüldüğü gibi çevrimiçi rezervasyonun çok fazla yaygın olmadığı (%33,1), çevrimiçi ödeme imkanının ise sadece %17,8 oranında yer aldığı
görülmektedir.
Sosyal Paylaşım Siteleri Linkleri
Bu başlıkta dünya genelinde yaygın olarak kullanılan facebook ve twitter sitelerine verilen link ile ilgili ölçütler yer almaktadır.
Tablo 12. Sitelerin Sosyal Paylaşım Siteleri Linkleri Ölçütüne Göre Değerlendirilmesi
Sosyal Paylaşım Siteleri Linkleri

n

%

Var

Yok

Var

Yok

Facebook

86

80

51.8

48.2

Twitter

73

93

44

56

İnceleme sonucunda acentaların %51,8'inin facebook hesabına sahip olduğu
ve bunu sitelerinde belirttikleri tespit edilmiştir. Yine sitelerin yarısına yakınının twitter (%44) hesabı bulunmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde hızla gelişen BİT, insanları internet üzerinden ürün ve hizmet
satın almaya yöneltmiştir. Acentaların da içerisinde yer aldığı turizm sektörü
internet yoluyla yapılan pazarlama ve satış hızına ayak uydurmak durumundadır. Bu noktada acentaların müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek
internet sitelerine sahip olmaları gereği ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle
yapılan çalışmada İzmir ilinde yer alan acentaların internet sitelerinin içerik
analizi yoluyla incelenmesi ve belirlenen ölçütler dahilinde yeterliliklerinin
ortaya konulması amaçlanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde İzmir'de yer alan acentaların sadece yarıya yakınının sitesinin
olduğu, büyük bir çoğunluğunun hala sitesinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
Siteye sahip olan acentaların ise internetin sunduğu imkanları tam anlamıyla
kullanmadıkları da ortaya çıkan sonuçlar arasındadır.
Araştırma sonuçlarına göre İzmir'de yer alan acentaların sitelerinde kullanım
kolaylığı başlığında yer alan ölçütlerin çok yaygın olmadığı görülmektedir. Dil
seçeneği açısından bakıldığında oldukça düşük bir oranın Türkçe dışındaki
dillerde hizmet verdiği görülmektedir. Bu duruma neden olarak çalışmada yer
alan acentaların çoğunlukla yerli turistlere hizmet vermeleri gösterilebilir. Keskin ve Çilingir'in (2010) belirttiği gibi insanlar kendi dillerinde olan sitelere
daha fazla ilgi duymakta ve ürün ya da hizmeti satın almaya üç kat daha fazla
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hevesli olmaktadır. Bu nedenle yabancı turistler açısından dil seçeneğinin sitelerin kullanım kolaylığını arttırma hususunda önemli bir işlevinin olduğunu da
göz önünde bulundurmak gereklidir. Yine kullanım kolaylığı açısından önemli
ölçütlerden olan site haritası ve site içi arama motorunun da sitelerde yaygın
olmadığı belirlenmiştir. Siteyi ziyaret eden kişilerin bulmak istediklerine daha
kolay ve hızlı ulaşabilmelerini sağlayan bu özelliklerin de sitelerde yer alması
önemlidir.
Acentalar sitelerinde iletişim bilgilerine geniş ölçüde yer vermişlerdir. Bu
konuda sitelerin oldukça yeterli olduğu söylenebilir. Bu özellikler, kişilerin
rahatlıkla acentaya ulaşabilmelerini ve iletişime geçmelerini sağlayacak özelliklerdendir.
Siteler, çekimyerleri ile ilgili yazılı ve görsel bilgiye çok az oranda yer verirken, kendi ürün ve hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi sunmaktadırlar. Bununla
birlikte ürün ve hizmet bilgisi ile kıyaslandığında fiyat bilgisi daha düşük
oranda yer almaktadır. Buna neden olarak acentaların fiyat bilgisini e-posta
yoluyla ya da yüz yüze görüşmeler sonucunda vermek ve bu yolla ürün ve
hizmet satışını gerçekleştirmek istemeleri gösterilebilir.
Müşteri hizmetleri ölçütleri açısından ele alındığında acentaların müşteriler
ile internet üzerinden iletişimi, ücretsiz telefon hattı ve çevrimiçi tüketici gruplarından ziyade istek/şikayet/öneri formu yoluyla sağladıkları görülmektedir.
Ayrıca acentaların ziyaretçi yorumları ve memnuniyet anketi ölçütlerine oldukça düşük oranda yer verdikleri ortaya çıkan sonuçlar arasındadır. Oysaki zaman alıcı ve masraflı olan pazarlama araştırmalarından ziyade ziyaretçi yorumları, memnuniyet anketi gibi müşterilerden geribildirim alınabilecek bölümler
sayesinde acentalar daha kolay, daha ucuz ve daha çabuk sonuçlar alarak mevcut ve potansiyel müşterilerinin beklentilerini karşılayabilirler. Diğer taraftan
sitelerinde ziyaretçi yorumları bulunan acentalar müşterilerinin fikirlerine değer verdiklerini göstermiş olacaklar ve bu yolla itibarlarının artmasına da fayda
sağlayacaklardır. Bir diğer hizmet olan S.S.S.'nin de sitelerde yeterli düzeyde
yer almadığı belirlenmiştir. Bu duruma neden olarak acentaların sitelerini
S.S.S.'ye gerek duyulmayacak şekilde ayrıntılı düzenlemiş olduklarını düşünmeleri ya da müşterilerden gelen ortak fikirler ve yorumlara bağlı olarak sitelerindeki bilgileri düzenli olarak güncellemeleri olabilir. Diğer taraftan bu özellik
de site haritası ya da ziyaretçi yorumları gibi müşterilerin bilgiye kolay ulaşmasını ve zamandan tasarruf etmesini sağlayacaktır.
Acentalar, sitelerinde turizm ile ilgili linklere çok düşük oranda yer vermektedirler. En fazla otellere, ikinci sırada ise havayolu işletmelerine link verdikleri
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görülmektedir. Araç kiralama işletmelerine ve özellikle de karayolu işletmelerine verilen link ise yok denecek azdır.
Çevrimiçi rezervasyon yapma ve ödeme imkanı müşterilere zaman tasarrufu
sağlaması, rahatlık ve bilgiye kolay ulaşılabilirlik açılarından önemli ölçütlerdir.
Ancak yapılan araştırmada acentaların internetin bu imkanından yeterli düzeyde yararlanmadıkları ortaya çıkmıştır. Acentaların sadece üçte ikisi çevrimiçi rezervasyon imkanı sunmaktadır. Bu acentalardan da sadece yarısının sitesinden çevrimiçi ödeme yapılabilmektedir. 2010 yılı itibariyle dünya genelinde
gerçekleşen tatil amaçlı seyahatlerin %50'sinden fazlası ve iş amaçlı seyahatlerin
de %40'ı çevrimiçi rezervasyon yapılarak gerçekleşmiştir (World Travel Tourism Council 2011). Çevrimiçi rezervasyonun turizm sektöründe bu kadar yaygın olduğu günümüzde acentaların çevrimiçi rezervasyon ve ödeme imkanı
sunmaları ürün ve hizmetlerinin satışlarını arttırıcı önemli faktörler arasında
yer almaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta çevrimiçi ödeme
konusunda müşterilere güvenilir ve gizli bir ortamın sağlanmasıdır. Bu nedenle
çevrimiçi ödeme koşullarının gizlilik ve güvenlik içerisinde yürütüldüğü sitede
belirtilmelidir.
Acentaların sosyal paylaşım sitelerini de yeterli düzeyde kullanmadıkları
tespit edilmiştir. Sadece yarısı facebook sitesinden, yarıya yakını da twitter
sitesinden yararlanmaktadır. Marangoz vd.nin (2012) de belirttiği gibi 2010 yılı
itibariyle dünyada yaklaşık 500 milyon kullanıcısının bulunduğu facebook gibi
sosyal ağlar üzerinden işletmeler, kendi ürün ve hizmetleri ve fiyatları hakkında bilgi paylaşmak yoluyla sitelerinin ve hizmetlerinin popülaritesini arttırabilmektedir. Bu sayede acentalar interaktif bir ortam aracılığıyla mevcut ve
potansiyel müşterilerine ulaşabilecek ya da onların kendilerine kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlayacaklardır.
Genel olarak acentalar interneti etkin ve verimli bir şekilde kullanmak istiyorlarsa öncelikle mevcut ve potansiyel müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını
bilmek durumundadırlar. Hizmeti alanın ve siteyi kullanacak hedef kitlenin
müşteriler olduğu düşünüldüğünde öncelikli olarak onların sitelerden ne beklediği belirlenmeli ve gerek donanım gerekse görsellik açısından onlara yeterli
ve çekici gelecek düzeyde zengin içerikli siteler oluşturulmaya çalışılmalıdır.
Bai, Law ve Wen'in de (2008) çalışmalarında elde ettikleri sonuçlara göre sitenin
kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde direk ve olumlu etkisi bulunmaktadır ve çevrimiçi tüketici davranışları görsel deneyimlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu nedenle site tasarımının bilgi, görsellik, içerik, kolaylık, rahatlık, anlaşılabilirlik, şeffaflık, güvenilirlik gibi her açıdan ele alınması ve düzen-
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lenmesi önem arz etmektedir. Bu sayede acentalar günümüzün teknolojisine
daha kolay uyum sağlayarak hem rakipleriyle rekabet etme fırsatı yakalamış
olacaklar, hem de müşterilerine daha iyi hizmet sunma imkanını elde edeceklerdir.
Yapılan bu çalışma sadece İzmir ilinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının
internet sitelerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Gelecek çalışmalarda bölgesel bazda ya da daha geniş anlamda ülke bazında seyahat acentaları ele alınarak internet siteleri incelenebilir. Belirlenen içerik analizi ölçütleri daha da geliştirilerek ayrıntılandırılabilir. Ayrıca bir anket çalışması ile sitelerin müşteriler
tarafından nasıl algılandığı ve onların hangi bilgileri görmek istedikleri ile ilgili
beklentileri incelenebilir.
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ÖZ
Milletlerarası değeri alanyazında belirgin olan köklü Türk mutfağının, yiyecek içecek işletmelerince bilinçli olarak takdimi; mikro ölçekte işletmelerin kendilerine, makro ölçekte ise
ülke turizmine olumlu katkı sağlayacaktır. Ancak görülen odur ki birçok işletme gerek menü
planlamalarında gerekse konseptlerinde araştırmalara dayalı bilgilerden yararlanmamaktadırlar. Bu yüzden yapılan hataların kartopu gibi büyüyerek işletmelerin Türk mutfağını temsiliyeti, dolayısıyla cazibesi kalmamaktadır. Bu açıdan işlevsel olabileceği düşüncesiyle çalışmada, alan uzmanlarının hemfikir oldukları, Türk mutfağını temsil eden kaynaklardan, Orta Asya’dan Cumhuriyet dönemine kadar seçilmiş olanlarının yemekler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda her bir kaynağa içerik analizi yapılarak yemeklerin değişimi değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Türk yemekleri, Orta Asya Yemekleri, Selçuklu yemekleri, Osmanlı yemekleri, yemek kitapları.

GİRİŞ
Toplumların yemek ve beslenme biçimleri içinde bulundukları doğal çevrenin
kendilerine bahşettikleri ile orantılı olarak şekillenmekte ve bir kültür olarak
yerleşmektedir. Türklerin yemek kültürü, yani beslenmeleri de bulundukları
coğrafya ile yakından ilgilidir. Çünkü Türkler, çevresindeki yiyecekleri esas
alan bir beslenme düzenine sahiptir (Baykara 2001: 98). Oğuz beyinin: “Aç görsem doyurdum; yalıncak görsem donattım; depe gibi et yığdırdım; göl kımız sağdırdım”
ifadesi; yeme içme öneminin Türk kökenlerinde var olduğunu kanıtlamaktadır
(Turan 1979: 180-184). Türklerin yeme içme uygulamaları, değişen coğrafyayı,
iklimi, yerel ürünleri ve çeşitli kültürleri yansıtır. Bu yansımanın temelinde
Anadolu’da geçmiş dönemlerde yer alan Yunan ve İran kültürü; Türklerin 11.
yy. öncesinde Çin devletine sınır vaziyette Orta Asya geçmişi ve İslamlaşma
gibi faktörler bulunmaktadır (Roden 2007: 140, 141). Dolayısıyla günümüzde
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sentez bir özellik taşıyan Türk Mutfağı, geçmişi Orta Asya, Selçuklu-Beylikler
ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanmaktadır.
Selçuklu Devleti ve Beylikler dönemlerinde (1040 yılı sonrası, 1299 yılı öncesi)
Türkler Orta Asya’dan edindikleri kültüre Anadolu’da hâlihazırda bulunan
uygulamaları da katarak geliştirmişlerdir. Ayrıca Anadolu’da üretilen gıdalar
ve yerleşik hayatın yaygınlaşması da çeşitlenmeyi sağlamıştır. Bu dönemin
eserlerinden Divan-ı Lügat-it Türk’den ve Hz. Mevlana’nın eserlerinden yemek
kültürü ve bazı tarifler hakkında bilgiler edinmek mümkündür. Bu dönemin
önemi; Hz. Mevlana’nın aşçısı Ateş Baz-ı Veli’nin bu dönemde yaşaması ve
Mevleviliğin mutfaktan başlaması, dolayısıyla dünyadaki en eski ve en profesyonel mutfak kadrolaşmasının gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Milletlerarası Yemek Kongre’lerine katılan yerli ve yabancı mutfak kültürü yazarlarınca “aşçıların piri” unvanı atfedilen Ateş Baz-ı Veli, belki de adına anıt mezar
(kızıl taşlardan türbe) yaptırılan tek aşçıdır (Halıcı 1986; Davidson 1988: 78;
Halıcı 1988; Halıcı 1990; Halıcı 1992; Halıcı 1994; Roden 2007: 141; Halıcı 2009:
18-21).
Osmanlı Devleti döneminde (1299 yılı sonrasından 1923 yılına kadar) Türk
Mutfağı “saray”, “konak” ve “aşçılar” ekseninde dünyaya nam salan ihtişama
kavuşmuştur. İstanbul’un fethi ve ardından Topkapı Sarayı’nın inşa edilmesi ile
Baharat ve İpek Yolları gibi ticari hatlara da hükmederek, dünyanın en kaliteli
gıdalarına erişmek ve işlemek fırsatı elde edilmiştir. Bu dönemde Osmanlı devletinin hükmettiği alanın genişliği sebebiyle, çeşitlilik ve değişim belirgindir
(Algar 1991: xi; Halıcı 2009: 20-25).
Cumhuriyet dönemi, 1923 yılından günümüze kadar uzanan dönemdir. Bu
dönemde Türk mutfağı, yukarıdaki söz konusu dönemlerin özelliklerini yansıtan, Türkiye’nin her bölgesinde farklı özellikler sergileyen sentez niteliğine
kavuşmuştur (Halıcı 1981; Halıcı 1983; Halıcı 1991; Halıcı 2001; Gürsoy 2011).
YÖNTEM
Bu çalışmada amaç, Türk mutfağının geçmişini dar bir çerçevede analiz etmek
ve bugüne kadar gelen sentezi daha net anlayabilmek için coğrafi alan ve tarihsel süreç içerisinde Orta Asya’dan Cumhuriyet dönemine kadar olan yemeklerin yazılı kaynaklar üzerinden incelemesini yapmaktır. Bu temel amacın yanında, Orta Asya’dan Cumhuriyet dönemine kadar olan, yazılı kaynaklardan Türk
yemeklerinin isimlerini derlemek ve yemeklerdeki değişimin tespitini yapmak
amaçlanmaktadır.
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Türk kültürünü yansıtan Orta Asya Dönemi’ndeki en eski eser olan Orhun
Abideleri’nden başlayarak Osmanlı Dönemi’nin son eserleri olarak bilinen (Halıcı 2013) Hadiye Fahriye’nin Yemek Kitabı ve Tatlıcı Başı kaynakları arasında
yer alan ve alan uzmanları tarafından belirtilen yazılı kaynaklar çalışmanın
kapsamı içerisindedir. Cumhuriyet Dönemi Türk mutfağı yayınlarının sayıca
fazla olması ve daha fazla uzman görüşü ve teyidi gerektirmesi nedeniyle bu
dönem çalışma kapsamına alınmamıştır.
Üzerinde değerlendirme yapılacak kaynakların belirlenmesinde uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla kartopu örneklem yöntemi ile dört Türk
mutfağı uzmanına ulaşılmış ve bu uzmanlara amaca yönelik yazılı kaynakların
neler olabileceğinin sorusu yöneltilmiş olup, Tablo 1’de yer alan kaynaklar belirlenmiştir. İkinci aşamada ise alanyazında yer alan bilgiler doğrultusunda
belirlenen yemek grupları, kısımları ve yemek isimleri dikkate alınarak yazılı
kaynaklara içerik analizi yapılmış ve listelenmiştir. Ardından elde edilen bilgiler tablolarda sunularak değişim bakış açısıyla değerlendirilmiştir.
Tablo 1. Uzmanlarca belirlenen kaynaklar
Sıra
No

Kaynak İsmi

Kaynak Hakkında Bilgi

1

Orhun Yazıtları

Kül Tigin (tahmini 732 yılı) ve Bilge Kağan (tahmini 735 yılı)
anıtlarıdır (Tekin 2008).

2

Divanü Lügat-it Türk

Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072 - 1074 yılları arasında
yazılan Türkçe - Arapça bir sözlüktür (Kaşgarlı 1985).

3

Mevlevi Mutfağı

Hz. Mevlana’nın Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mektubat, Mecalis-i
Seb’a, Fih-i Mafih; Şems-i Tebrizi’nin Makalat’ı ve Sultan
Veled’in İbtida-Name’sinden yola çıkılarak 13. yy. Mevlevi
Mutfağını, dolayısıyla Selçuklu Dönemi’ni yansıtan bir mutfak
kültürü kitabıdır (Halıcı 2007).

4

Tabiatname

Eski Oğuz Türkçesiyle yazılmış bir tıp kitabıdır. 14. yy.da
Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir (Tutmacı 2009).

5

Dede Korkut Hikâyeleri

Oğuz halkının yaşantıları, inançları ve tutkularıyla savaşlarının
anlatıldığı hikâyelerinde kullanılan dil 14. yy. Anadolu Türkçesidir (Korkut, 1976 ve Korkut 1992)

6

Türkiye
Gıda
Hijyeni
Tarihinde Fatih Devri
Yemekleri

Fatih Sultan Mehmet Külliyesi ve Sarayı mutfak defterlerinden
15. yy. yemeklerinin derlendiği belirtilen yemek kitabıdır (Ünver 1952).

7

Osmanlı Saray Mutfağı

Topkapı Sarayı’nın yaklaşık iki yüzyıllık (1453-1650) mutfak
teşkilatını ve iaşesini konu alan; hangi yemeklerin tüketildiği
ve bunlara yönelik tedarik bilgileri içeren bir kitaptır (Bilgin
2004).

8

15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı

Osmanlı hekimlerinden olan Muhammed bin Mahmûd Şirvanî’nin 15. yy.da yazdığı bir yemek kitabıdır. (Şirvanî 2005).

9

Bir Ziyafet Defteri

Sultran Bâyezid ve Sultan Cihangir’in 1539 yılındaki sünnet
düğünlerindeki ziyafette yer alan yemeklerin listesidir (Tezcan
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1998).
10

Yemek Risalesi

Yemek kitabıdır (tahmini 1700’lü yıllar) (Sefercioğlu 1985).

11

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Seyahatname, Evliya Çelebi tarafından 17. yy.da yazılmış
olan on ciltten oluşan bir gezi yazısı kitabıdır (Yerasimos
2011).

12

Tarihte 50 Türk Yemeği I

Ağdiye Risalesi’nde yer alan 200 yemekten 50 tanesinin
bulunduğu yemek kitabı (tahmini 1764) (Ünver 1948).

13

Et-Terkîbât
Hulviyyât

Tatlı tariflerinin olduğu bir yazmadır (1828) (Kut 1986).

14

Melceüt Tabbahin

Mehmet Kamil tarafınca yazılan ve ilk basılı (1844) Türkçe
yemek kitabı olarak bilinen yemek kitabıdır (Kâmil 1997).

15

Yemek Risâlesi (Ali Eşref
Dede’nin Yemek Risalesi)

Yemek yazmasıdır (tahmini 1858 yılları) (Halıcı 1992).

16

Osmanlı Mutfağı

Türabi Efendi’nin Melceüt Tabbahin’i uyarlayarak 1864 yılında
Londra’da yazdığı İngilizce kitabın Türkçe baskısıdır (Efendi
2005).

17

Aşçıbaşı

Mahmud Nedim bin Tosun’un 1898 yılında yazmış olduğu
yemek kitabıdır (Tosun 1999).

18

Karagöz Mutfakta

Yemek kitabıdır (1913) (Anonim 2010).

19

Türk Mutfağı

Hadiye Fahriye’nin 1924 yılında yayınlanan Yemek Kitabı ve
1926 yılında yayınlanan Tatlıcı Başı kitaplarından oluşan bir
yemek kitabıdır. Klasik Türk mutfağını yansıtmaktadır (Halıcı
2009).

Fî

Tabhi’l-

YAZILI KAYNAKLAR ÜZERİNDEN TÜRK MUTFAĞININ ORTA ASYA’DAN
CUMHURİYET DÖNEMİNE KADAR GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİMLER
Orta Asya Dönemi (1040 Öncesi)
Türkler at üstünde yemek yer, kımız içer, toplantı ve istişarelerde bulunur ve
nihayet savaş yaparlardı (Turan 1979: 190). Göktürklerde ölünün cesedi çadırın
içinde yatırılır; akrabaları kendisine at ve koyun kurban ederlerdi. Akrabalar
ata biner; çadırı yedi defa dolaşır ve feryada başlarlardı (Turan 1979: 124). Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar aynı mukaddes yerlerde ibadet ederler, Tanrıya ve
ecdat ruhlarına kurban keserlerdi (Turan 1979: 202). Türk kağan ve sultanlarının, yabgu ve meliklerinin, Oğuz töresine ve onun tayin ettiği hukuki kaidelere
göre beylere ve devlet adamlarına, halka umumi ziyafet (toy, şölen) vermeleri
ve bu esnada sofra ve saray eşyasını yağma ettirmeleri babalık sıfat ve vazifesinin icabı hukukî bir gelenekti. İranlılar han ve sultanların bu ziyafet veya toylarına “Han-ı yağma”(yağma sofrası) adını veriyorlardı (Turan 1979: 178). Bu
gelenek bir çalışmada şöyle anlatılmaktadır: İtil (Volga) Bulgarları hükümdarı
yeni Müslüman olmuş ve Halifenin elçisi, onların usulüne göre “hükümdarın
yanında oturmuş bulunan hatuna” götürdüğü hediyelerden birini takdim et-
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mişti. Ziyafette devlet erkânı ile birlikte yemek yemişler sücü içmişlerdi (Turan
1979: 208).
Bu dönemde yağın en güzeli sütün kaymağından yapılır ve kaymak doğrudan bir yiyecek olarak bilinirdi. Sonraki zamanlarda bitkisel yağlarda bilinmektedir, bunların başında susam yağı gelirdi (Baykara 2001: 100).
Türkler, Orta Asya döneminde göçebe hayat sürdüklerinden ve özellikle ekonomik olarak hayvan yetiştiriciliği ile ilgilenen bir toplum olduklarından etin
beslenmedeki önemi oldukça fazla olmuştur. Et deyince tarihi devirlerde önce
geyik, sonra da at eti esas olmakla birlikte, sonraki zamanlarda daha ziyade
koyun eti anlaşılmalıdır. Hemen belirtilmelidir ki keçi eti yenmesi de olağandır.
Uygur çağında, zenginlerin at eti fakirlerin ise koyun eti yediği kaydedilmiştir.
13. yy.’da Anadolu Selçuklularında tercihler yağlı koyun, keçi ve sığır eti biçimindedir. Her türlü kuşların veya ehli havyaların yumurtaları da çiğ olarak
yenilebilmekteydi (Baykara 2001: 99, 101; Erkoyuncu 2004: 2). Tarihi evrelerde
çiğ et, balık veya ciğer yendiği bilinmektedir. Ayrıca, o dönemde; pastırma,
sucuk gibi kurutulmuş etlerin çiğ olarak; yemlik, kuşbacağı ve madımak otları;
alıç, kızılcık ve böğürtlen meyveleri; beş-parmak: hamur/kesme/erişte ile birlikte et parçalarından oluşan elle yenilen bir yemek; mantı ve pilmen olarak bilinen etli ve hamurlu bir yemek; süt, yoğurt, peynir gibi gıdaların tüketildiği
bilinmektedir (Baykara 2001: 99, 100).
Çiğ sayılabilecek yemeklerin en başında “ayran doğraması” gelmektedir.
Ayran içine çeşitli uygun sebzeler veya meyveler doğranarak içindeki gıdalar
çeşitlendirilirdi. Süt içine de çeşitli çiğ maddeler doğranarak da yemek ve katık
yapılırdı (Baykara 2001: 101).
Ekmek hububat unundan yapılan yemektir. Uygur çağında sadece zenginlerin ekmek yediği hem Çinli hem de Arap gözlemcileri tarafından kaydedilmiştir. Ekmek, öteki Türk ellerinde yaygın olmayıp sonradan öğrenildiğinden genellikle Farsça “nân” olarak adlandırılmıştır. Bir kısım Türk ellerinde ise çörek
olarak bilinir. Un ve elek bütün Türk dillerinde ortak iken, ekmeğin ortak ismi
olamayışı, hâkim gıda olmayışından gelmiş olsa gerekir. Ekmek olarak en yaygını, ince açılarak saç üzerinde pişirilen yufkalardır. Tandırda yapılan ve özellikle mayalı olarak fırında pişirilen ekmeklerden (çörek, pide) söz etmek gerekir
(Baykara 2001: 101). Ayrıca, Çin kültüründen oldukça etkilenmiş olan Uygurlar’ın mutfak kültürüne mantı da girmiştir (Algar 1991: 2)
Orta Asya Dönemi Türk mutfak kültürünü yansıtan en eski yazılı kaynaklar;
Kül Tigin’in yeğeni Yolluğ Tigin tarafından yazılan Kül Tigin ve Bilge Kağan
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anıtlarından oluşan Orhun Yazıtları’dır. Bunlardan Kül Tigin anıtının 732 yılında dikilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Orhun Yazıtları’nın ikincisi Bilge Kağan anıtının 735 yılında dikilmiş olduğu tahmin edilmektedir (Tekin 2008: 7, 8).
Bu anıtlarda yer alan yemek ile ilgili bilgiler tablo 2’de listelenmektedir.
Tablo 2. Kül Tigin ve Bilge Kağan anıtlarında yer alan yemekle ilgili bilgiler
Sıra No

Kaynak Adı

Yemekle İlgili Bilgi
Kelime

Etler

1

Kül Tigin anıtı

Adak; âçsık; aşsız; azuk; igid; igit;
to-; tod-

At

2

Bilge Kağan anıtı

Aç; adak; âçsık; aşsız; igid; igit; to; tod-; yut

At; sıgun

Selçuklu Ve Beylikler Dönemi (1040-1299)
Büyük Selçuklu veziri Sultan Tuğrul beyin sofrasını açık tutup umumi ziyafetler verdiğini, ava çıktığı zamanlarda bile beyleri ve halkı hayran bıraktığı bilinir
(Turan 1979: 181). Alp Arslan’ın umumi ziyafetleri, muntazam olarak tertip
ettiği; Sultan Muhammed Tapar’ın (1118), oğlunu veliaht tayin eden büyük
merasim ve ziyafetinde kıymetli yemek takımlarını halkın yağma ettiği kaynaklarda yer almaktadır (Turan 1979: 184).
Selçuklu ve Beylikler Dönemi Türk mutfak kültürünü yansıtan kaynakların en
başında Divanü Lügat-it Türk gelmektedir. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan eser aslında Araplara Türkçe öğretmek için yazılan, Türkçenin
ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabıdır. Ancak eserden Türk
boyları hakkında kültürel bilgiler de edinmek mümkündür (Kaşgarlı 1985).
Kaynakta yer alan yemekle ilgili bilgiler tablo 3’de listelenmektedir.
Selçuklu ve Beylikler Dönemi Türk mutfak kültürünü yansıtan ikinci kaynak
ise Mevlana’nın eserlerinde bizzat bulunan ve adı geçen yemeklerden oluşan
Mevlevi Mutfağı adlı eserdir. Bu eserde dönem mutfak kültürünü yansıtan birçok yemek bulunmaktadır. Bu yemekler tablo 4’de listelenmektedir.

Tablo 3. Divanü Lügat-it Türk’te yer alan yemekle ilgili bilgiler
Sıra
No

Grup

Yemekle İlgili Bilgi

1

Kelime

Acımak; açıgsadı; açıktı; açlık; aş; aşlık; azukluk; basan; ekşiğ

2

Çorbalar

Tutmaç; litü; mün; özlüğ mün; ügre
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3

Et, Sakatat ve
Balık

Et; bagırsadı; balık; budursın; kuzu; koyun; but; iç et; kebap; kak; kartal;
pastırma; oğlak; ördek; pışık et; sogut; soktu; söklünçü; takagu; tamırlığ; tawışgan; türmek; ular; yung

4

Unlu Ürünler

Amata; awzurı; bulgama; büşkeç; çörek; çukmın; ebek; epmek; kakurgan; kalbuz; kara etmek; katma; kömeç; közmen; kuyma; küwşek;
püşkel; sarmaçuk; sinçü; tikim; tokuç

5

Süt ve
Ürünleri

İkdük; kanak; kor; yoğurt; süt; kurut; soğut; süzme; udhıtma

6

Meyveler

Alma; amşuy; armut; awya; üzüm; bargan; büken; çaxşak; çiniştürük;
erük; incir; kavun; kak; kakuk; kat; kımız almıla; limgen; meşiç; hurma;
sengeç; üsketeç; yafışgu; yakrıkan

7

Sebzeler

Basar; büsteli; bütüge; çagmur; kabak; kuçgundı; turp; küwürgen;
püstüli; sagnagu; samursak; uglı

8

Yemişler

Akı yagak; bitrik; kosık; şekirtük

9

Tatlılar

Bal; bekmes; buldunı; esberi-aşbörek; kagut

10

Otlar ve Tahıllar

Aluçın; boy; burçak; ışgun; inğliç; kogurmaç; konak; kürşek; sipüt; süt
ötrüm; şamuşa; top; tuturkan; tübün; yarmaş

11

İçecekler

Agartgu; agız; aguj; ayran; begni; bor; buxsı; buxsum; kımız; pışığ
süçük; ugut; uxak

12

Diğerleri

Sirke; yağ; batmul; bibli; katık; küç; mandu; murç; öz; sağ yağ; sunu

Süt

Tablo 4. Mevlevi Mutfağı adlı eserde yer alan Mevlana eserlerindeki yemekler
Sıra
No

Grup

Yemekle İlgili Bilgi

1

Çorbalar

İşkembe çorbası, mercimek çorbası, tandır çorbası, tarhana çorbası,
tutmaç çorbası

2

Mezeler

Yumurtalar, lalanga, kavurmalı yumurta

3

Etler

Calla, çömlek kebabı, gerdan eti, şiş kebabı (kuşbaşı kebap), tava
kebabı, sakatatlar, ciğer kalyesi, paça

4

Kümes ve Av
Hayvanları

Bıldırcınlı pilav

5

Deniz Ürünleri

Balık tavası, sazan balığı fırını

6

Kuru Baklagil
ve Tahıl Yemekleri

Bulgur aşı, herise (keşkek), mercimek aşı (bulgurlu), mercimek aşı
(erişteli), nohutlu yahni

7

Sebze Yemekleri

Taze börülce boranisi, ekşili ıspanak, et kabağı (ekşili kabak), ıspanak
boranisi, lahana boranisi, tatlılı ıspanak, kereviz kalyesi, kış kabağı,
pırasa kalyesi, şalgam kalyesi

8

Meyve
mekler

Pekmezli ayva yemeği, pekmezli elma yemeği, pekmezli havuç yemeği

9

Salatalar

10

Pilavlar,
karnalar

Ye-

Patlıcan salatası, cacık, sarımsaklı yoğurt, sumaklı soğan piyazı
Ma-

Bulgur pilavı, pirinç pilavı, tatar aşı
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11

Börekler

Börek içleri, sac böreği, su böreği, tandır böreği

12

Tatlılar

Bulamaç aşı, gülbeşeker, gül reçeli, gülbeşeker şemsiyesi, baklava,
badem helvası, bal helvası, kar helvası, pekmez helvası (kara helva),
şeker helvası, kadayıf, aşure, paluze, pekmezli ceviz, safranlı zerde,
zerdali hoşafı

13

Ekmekler ve
Ekmekle
Yapılan Yiyecekler

Sızırılmış yağ, bazlama, et tiridi, tandır ekmeği, yufka ekmeği (sac
ekmeği)

14

Çörekler

Çörek

15

İçecekler

Sirkencübin, ayran, bal şerbeti, ballı süt şerbeti, gül suyu şerbeti, incir
şerbeti, kahve, nar şerbeti, şeker şerbeti, şekerli süt şerbeti, üzüm
şırası

16

Dışarı Yemekleri

Kelle kebabı (baş kebabı), etli ekmek (etli pide), fırın kebabı, peynirli
börek (peynirli pide)

17

Saklama
Türleri

Kavurma, tarhana, gül yapraklarının muhafazası

Tabiatnâme eski Oğuz Türkçesiyle yazılmış bir tıp kitabıdır. 14. yy.da Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir (Tutmacı 2009). Kaynakta belirtilen yemekle ilgili
bilgiler tablo 5’de listelenmektedir.

Tablo 5. Tabiatnâme adlı eserde yer alan yemekler
Sıra
No

Grup

Yemekle İlgili Bilgi

1

Ekmek Çeşitleri

Peksimet; bazlama; pirinç ekmeği; arpa ekmeği; mısır ekmeği

2

Sular

Saf su; ılık su

3

Etler

Koyun; keçi; sığır; at; deve; geyik; su kuşu; güvercin; turaç; horoz;
tavuk; tavşan; kumru; eveyik; bıldırcın; serçe; paça; beyin; ilik; kuş
kebabı; tandır kebabı; köfte

4

Süt ve Süt Ürünleri

Senbuse; kaygana; şekerli süt; taze süt; taze yağ; taze peynir;
dolama; yoğurt

5

Turşular ile Sirkeli
Yiyecek ve İçecekler

Sirke; salatalık turşusu; şalgam; patlıcan turşusu; gebre turşusu;
sirkeli soğan; sarımsak turşusu; sirkeli limon

6

Mayalı İçecekler

Fuka; boza

7

Meyve Suları

Elma suyu; ayva suyu; nar suyu; turunç suyu; limon suyu; koruk
suyu

8

Kokular ve Baharat

Kafur; kızıl gül; reyhan; safran; misk; karanfil; zencefil; çakşır otu;
gül suyu

9

Tatlılar

Bal; pekmez; akîde şekeri; sabun helvası; müşebbek tatlısı; kaayıf;
hazmettirici sakız; kuvvet macunu; şeker kamışı; kudret helvası
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10

Kuru ve Taze
Yemişler, Sebzeler ve Meyveler

Taze incir; kuru incir; üzüm; kuru üzüm; taze hurma; hurma; demirhindi; kavun; karpuz; salatalık; kabak; patlıcan; tatlı elma; ekşi elma;
şeftali; armut; ayva; erik; dut; kara dut; ıspanak; şalgam; havuç;
sarımsak; marul; turp; soğan

11

Diğerleri

Zeytin

Ağızdan ağıza aktarılarak 14. yy. ile 16. yy. aralığında yazıya geçirilen hikâyeler olan Dede Korkut Hikâyeleri; Oğuz Türklerinin yaşamı hakkında bilgi edinmemizi olanaklı kılmaktadır (Korkut 1976). Bu kaynakta yer alan yemekle ilgili
bilgiler tablo 6’da listelenmektedir.
Tablo 6. Dede Korkut Hikâyeleri’nde yer alan yemekle ilgili bilgiler
Sıra
No

Grup

Yemekle İlgili Bilgi

1

Kelime

Sofra; toy; şölen yemeği; sağrak sürmek; yemek; içmek; karnı acıkmak; doyurmak; azık; aş; öyün; nimet; beslemek

2

Etler

Et; koyun; kuş; geyik; sığın geyik; kızıl deve; arık toklu; kuzu; domuz;
av eti; tavşan; kaz; tavuk;

3

Süt ve
Ürünleri

3

Yahniler,
Et
Kızartmaları ve
Kavurmalar

Kara koyun yahnısı; kara domuz etinden yahnı; şişlik; kara kavurma;

Unlu Ürünler

Gömeç; ekmek; arpa ekmeği

4

5

Yemişler
diğerleri

Süt

ve

Süt; peynir; kaymak; yoğurt;

Badem; şeker; acı soğan

Meyveler

Güz elması; üzüm;

İçecekler

Kımız; al şarap; su; acı ayran;

Osmanlı Dönemi (1299-1923)
Osmanlı Dönemi Türk mutfağını yansıtan yazılı kaynak sayısı önceki dönemlere kıyasla hayli fazladır. Bunlardan Türkiye Gıda Hijyeni Tarihinde Fatih Devri
Yemekleri eseri (Ünver 1952) Fatih Sultan Mehmet Külliyesi ve Sarayı Mutfak
Defterleri’nden, 15. yy Türk yemekleri çeşitlerini aktarmaktadır.
Mutfak iaşe defterlerinden yola çıkarak 1453-1650 dönemi Osmanlı Saray Mutfağı’nın aktarıldığı çalışmada temel gıda maddelerinden yola çıkarak ve bahsi
geçen bilgilerden dönemin yemekleri anlaşılmaktadır (Bilgin 2004: 180-232).
Osmanlı hekimlerinden olan Muhammed bin Mahmûd Şirvanî’nin 15. yy.da
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yazdığı yemek kitabının adı bilinmemektedir. Günümüz Türkçesine çeviren
araştırmacılar 15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı başlığıyla yayınlamayı uygun gördüklerini belirtmektedirler (Şirvanî 2005).
Orijinali bugün Berlin Devlet Kütüphanesinde bulunan Diez A. 4⁰ 31 numaralı
yazma içerisinde 43a 2 satır-47b 2. satır arasında yer alan; 1539 yılındaki Sultan
Bâyezid ve Sultan Cihangir’in sünnet düğünlerindeki ziyafette yer alan yemeklerin listesi olan Bir Ziyafet Defteri’nde; sofra sayıları ve yemekler belirtilmektedir (Tezcan 1998).
Tarihte 50 Türk Yemeği I kitabında Süheyl Ünver (1948), eline geçen Ağdiye
Risalesi’nde yer alan 200 yemekten 50 tanesine yer vermektedir. Eserin yazarının kim olduğu ve net yazım tarihi belirtilmemektedir. Ancak 1764 yılında İzmir kadısı olduğuna değinilmektedir.
Ağdiye Risalesi ile yemek sıralaması açısından benzerlik teşkil eden; TBMM
Kütüphanesi’nde 748 A 1948 numara ile kayıtlı olan Yemek Risâlesi isimli eserin
1700’lü yıllarda yazılmış olduğu tahmin edilmektedir (Sefercioğlu 1985: V, VI).
Elindeki müsveddelerden bir yazma nüsha oluşturan Kudüs eski tahrirat müdürlerinden Osman Kerim Efendi’nin yazdığı önsözden 1828 yılına ait olduğu
anlaşılan Et-Terkîbât Fî Tabhi’l-Hulviyyât isimli yazma; Millet Kütüphanesi, Ali
Emiri, Müteferrik 144 numarada kayıtlıdır (Kut 1986: V-X).
Sonunda yer alan mühür bölümündeki tarihten 1858 yıllarında yazıldığı anlaşılan Yemek Risalesi, Mevlâna Tetkikleri Enstitüsüne bağışlandığında dikkat
çekerek transkript edilmiştir (Halıcı 1992: IX-XI).
Seyahatname, Evliya Çelebi tarafından 17. yy.da yazılmış olan on ciltten oluşan
bir gezi yazısı kitabıdır (Yerasimos 2011). Melceü’t-Tabbâhîn isimli kitap Mehmet
Kamil tarafınca 1844 yılında yazılan ve ilk basılı Türkçe yemek kitabı olarak
bilinmektedir (Kâmil 1997). Türabi Efendi’nin Melceü’t-Tabbâhîn’den faydalanarak yazdığı ve 1864 yılında Londra’da bastığı “A Manual of Turkish Cookery”
isimli İngilizce kitap Türkçe’ye Osmanlı Mutfağı ismiyle çevrilmiştir (Turabi
2005). Aşçıbaşı isimli kitap Mahmud Nedim bin Tosun’un Rumca Hayat ve
Türkçe Ev Hanımı, Ev Kadını, Melceü’t-Tabbâhîn gibi kitaplar ile hanımlara mahsus gazetelerden yararlanarak 1898 yılında yazmış olduğu yemek kitabıdır (Tosun 1999). Karagöz kütüphanesinin bir numaralı kitabı Karagöz Mutfakta, 1913
yılında basılmış olan bir yemek kitabıdır. Kitapta 16+2 bölüm içerinde tarif bulunmaktadır (Anonim 2010).
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Türk Mutfağı isimli eser; Hadiye Fahriye’nin 1924 yılında yayınlanan Yemek
Kitabı ve 1926 yılında yayınlanan Tatlıcı Başı kitaplarından oluşan bir yemek
kitabıdır. Klasik Türk mutfağını yansıtmaktadır (Halıcı 2009).
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Köklü Türk tarihiyle paralel şekilde yüzyıllardır gelişen Türk mutfağı, Orta
Asya’dan günümüze kimi yemeklerde bazı benzerlikler ve kimilerinde de değişimlerle gelişmiştir. Orta Asya döneminde yapıldığı bilinen mantının diğer
dönemlerde de görülmesi bu yemeğin mutfak kültüründeki değişmezliğinin
göstergesidir. Orhun Abideleri’nde yer alan yemekle ilgili bazı kelimeler de
günümüze taşınan bilgilerdir. Orhun Abideleri’ni oluşturan anıtlardan birisi
olan Bilge Kağan Anıtı’nda yer alan sıgun yani geyik Selçuklu ve Beylikler döneminde ve devamında da Osmanlı dönemi kaynaklarında bulunmaktadır.
Ancak at eti; Selçuklu ve Osmanlı dönemi kaynaklarında bulunmamaktadır.
Selçuklu ve Beylikler Dönemi yazılı kaynaklarından Divanü Lügat-it Türk’te
sonraki tarihlerdeki yazılı kaynaklarda da rastlanan yemekle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan tutmaç çorbası, et türleri, buxsum (boza), yoğurt ve
ayran en belirginleridir. Ancak bu kaynakta yer alan kımız Evliya Çelebi Seyahatnamesi dışında diğer eserlerde yer almamaktadır. Mevlevi Mutfağı adlı eserle birlikte deniz ürünleri ve etli meyve yemekleri dikkat çekmektedir. Osmanlı
Dönemi’nin son kaynaklarına kadar bu grup genişleyerek yer almaktadır. Osmanlı Dönemi yazılı kaynaklarında artık yemek çeşitlerinin artarak gruplandırmalar yapıldığı gözlenmektedir. Bu dönemde yer alan ilk basılı Türkçe yemek kitabı Melceü’t-Tabbâhîn, Ağdiye Risalesi’nin izlerini taşımaktadır. Türabi
Efendi’nin Osmanlı Mutfağı kitabı da sonraki yıllarda yine benzer içerik teşkil
ederek basılmıştır.
Eserlerde yer alan benzerlikler ve değişimler ile öz şekilde yansıtılan yemekle
ilgili bilgiler, yiyecek içecek alanında kullanılabilir özelliktedir. Yiyecek içecek
yönetiminin fonksiyonlarından biri olan planlama; yiyecek içecek işletmeleri
açısından menü planlamayı kapsamaktadır. Menü, işletmeler açısından kimlik
göstergesi olduğundan, menü planlama üzerinde dikkatle çalışılması gereken
bir konudur. Bu çalışmalardaki orijinallik işletmenin rekabet yeteneğini arttıracak etkenlerden birisidir.
Ülkemizde yiyecek içecek işletmelerinin konsept belirlerken ve menülerini
hazırlama çalışmalarında kolaya gidilerek, çoğu zaman amaçsız şekilde yürütülmektedir. Konsept, ambiyans ve menü uyumsuzluğundan kaynaklanan satışlardaki düşüklük menünün profesyonelce hazırlanmasıyla giderilebilir.
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Uzmanların belirlediği Türk mutfağı hakkında değer teşkil eden yazılı kaynaklarda yer alan yemeklerin öz şekilde ortaya koyulması amacıyla yapılan bu
çalışma ile işletmeler, buradan yemeklerini belirleyebilir ve konseptlerini oluşturabilirler. Ayrıca, isimlerden yola çıkarak salonlarına, işletmelerine, özel günlerine, temalı menülerine dayanağı olan isimlendirmeler yapabilirler.
Sonraki çalışmalarda daha fazla uzmandan görüşü alınarak ve Cumhuriyet
dönemi de dâhil edilerek kapsam genişletilebilir. Bu şekilde daha anlamlı bulgular elde ederek örnek menüler hazırlanabilir.
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ÖZ
Turizm, insanların bir toplum içinde birlikte yaşamalarının belirli bir yönünü oluşturmaktadır. Bu yönü ile sosyal bir olay niteliği taşıyan turizm sektöründe, seyahatler ve konaklamalar sırasında kurulan ilişkiler sonucunda farklı sosyal ve kültürel yapılara sahip toplumlar
arasında etkileşim söz konusu olabilmektedir. Turizmin ekonomik ve çevresel etkilerinin
olumlu gelişmelerle devamlılığının sağlanabilmesi için turizmin sebep olduğu muhtemel
sosyo-kültürel etkilerin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu araştırmanın
amacı turizmin etkilerini incelemek ve turizm hareketlerinin yoğun bir şekilde yaşandığı Rize
ili sınırlarında yer alan Ayder Yaylası’ndaki yerel halkın turizmden kaynaklanan ekonomik,
çevresel ve sosyo-kültürel değişimler konusundaki görüş ve tutumlarını belirlemektir. Bu
amaç doğrultusunda Ayder Yaylası’nda yaşayan yerel halk örneklem olarak seçilmiş ve yerel
halka 53 adet anket uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen verileri betimlemek
amacıyla ankette yer alan her bir ifade frekans ve yüzde dağılımları alınarak değerlendirilmiştir. Araştırma sorularını cevaplamaya yönelik olarak teorik bölümde incelenen değişkenler ve değişkenler arası ilişkileri belirtecek şekilde hipotezler geliştirilerek, Bağımsız Örneklem T Testi ve Anova Analizi yapılarak hipotezler sınanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre;
yerel halkın genel olarak, turizmin etkilerine yönelik olumlu görüşe sahip oldukları gözlemlenmiştir.
Anahtar sözcükler: turizm, turizmin etkileri, turizmin sosyo-kültürel etkileri, yerel halk, Ayder Yaylası.
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GİRİŞ
Turizm genel olarak; sürekli yaşanılan yer dışında, ticari kazanç amacına dayanmayan nedenlerle gerçekleştirilen ve yirmi dört saati aşan veya en az bir
gecelemeden oluşan geçici seyahat ve konaklamaların meydana getirdiği ekonomik ve sosyal nitelikli olay ve ilişkilerin bütünüdür (Usta, 2008). Turizm hareketleri ise; ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel boyutlara sahip bir olgudur.
Turizm sayesinde meydana gelen ekonomik ve çevresel yararların devamlılığının sağlanabilmesi için turizmin sosyo-kültürel etkilerinin ve bu etkilerin özellikle varış noktasındaki yerel halk tarafından algılanmasının ele alınması gerekmektedir.
Turizmi, hem insan ilişkileri hem de toplumsal ilişkiler boyutunda bir etkileşim unsuru olarak açıklamak mümkündür. Bu etkileşim sonucunda, turistik bir
destinasyondaki yerel halk üzerinde bir takım değişimler gözlenebilmektedir.
Bu tür değişimler, turistler ile yerel halkın ilişkileri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu noktada; turistler ile yerel halk arasındaki ilişkilerin olumlu yönlerden
geliştirilmesi, yerel halkın bazı durumlarda turistlere karşı tepkisini azaltabileceği gibi turistlerin de yöre hakkındaki önyargılarını ortadan kaldırmalarına
yardımcı olabilecektir.
Yerel halkı turizm gelişim sürecine dahil etmek, onların bu konudaki görüş ve
önerilerini almak, fikir alışverişinde bulunmak ve gelecekteki turizm gelişmesini teşvik yönünde karşılıklı fikir alışverişi yapmak yerel halkın karar merkezlerini etkileyebilmesi ve kendilerini turizmin bir parçası olarak hissetmeleri açısından oldukça önemlidir (Özdemir ve Kervankıran, 2011). Bu bağlamda; yapılan araştırma aracılığıyla, Ayder Yaylası’nda yaşayan yerel halkın turizmin
etkilerine ilişkin yaklaşımları incelenmiş ve öneriler geliştirilmiştir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Turizm, turist gönderen ve turist kabul eden ülke ya da bölgeyi, turisti, turist
kabul eden yerel halkı, turizm işletmelerinde çalışanları etkileyen karmaşık bir
olay niteliği taşımaktadır (Altunel, 2009). Turizmin etkilerini; ekonomik etki
alanları, çevresel etki alanları ve sosyo-kültürel etki alanlarından oluşan (Kuvan
ve Akan, 2005) üç taraflı kuramsal bir çerçeve içerisinde değerlendirmek mümkündür (Boyne, 2005).
Turizm potansiyelinin temelini oluşturan doğal, kültürel ve tarihi değerlerin,
uzun vadede korunabilmesi için turizm yörelerinde yapılacak planlama çalışmalarının her aşamasına (Eren ve Aypek, 2012) yerel halkın katılımının sağlanması önem taşımaktadır (Özdemir ve Kervankıran, 2011). Yerel halk; her-
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hangi bir turistik bölgede yaşayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ülkelerini
ziyaret edenlere hizmet sunan bireylerdir (Tayfun, 2002).
Turizm sektörü, ihtiyaç duyulan yabancı döviz kazancını yaratabilen (Aldemir, 2007), gelirin tabana yayılmasını sağlayabilen, her kesimin pay almasına
imkan tanıyabilen, istihdam olanaklarını arttırabilen (Strickland-Munro vd.,
2000), diğer sektörlerin de faaliyetlerini etkileyen bir olaydır. Hizmetler sektörü,
ekonomide yeni iş fırsatları yaratan en zengin alan olarak kabul edilmektedir
(Tunçsiper ve Yılmaz, 2009). Bu nedenle turizmin, yerel ekonomilerin geliri ve
kazancı için yenilenmiş bir fırsat sunduğu ifade edilmektedir (Page, 2009). Turizm sektörünün yapısal özellikleri, istihdam yaratma potansiyeli (Özkök vd.,
2007) açısından onu diğer sektörlerden farklılaştırmaktadır (Yıldız, 2011).
Turizmin bahsedilen olumlu etkilerinin yanında bir takım olumsuz etkilerinin
de var olduğuna vurgu yapan Çetin (2009) ve Kreag (2001); dışalım eğilimindeki artış, yabancı işgücü gereksinimi, mevsimlik dalgalanma, enflasyonist baskı,
turizme aşırı bağımlılık ve fırsat maliyeti gibi olumsuz etkilerin varlığını ifade
etmektedirler. Mason (2003), turizm sonucu meydana gelebilen ev ve arazi fiyatlarındaki yükselişin enflasyona yol açtığını, zaman içerisinde turizmin ekonomik gelişme için temel bir girişim sayıldığını ifade etmektedir. Bunun sonucunda ise turizme aşırı bağımlılık söz konusu olmakta ve bu bağımlılığı ortadan
kaldırmak için ülkelerin ekonomilerini çeşitlendirme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Turizmin etkileri ile ilgili değerlendirmeler, jeolojik özellikler, su, hava, bitkiler ve iklimden meydana gelen doğal çevre ile insan yapımı bina ve altyapıyı
içeren yapay çevre açısından da incelenmektedir (Kahraman ve Türkay, 2009).
Fiziksel çevre, turizmin doğal çekicilik unsurunu oluşturmaktadır (Durak,
2008). Bir ülke ya da bölgeyi ziyaret eden turistler, doğal çevre güzellikleriyle
karşılaşmak istemektedirler (Andereck vd., 2005). Bu durum, ülkelerin çevrelerini korumak ve yenilemek için bir takım ölçüler belirlemesine ve çevreye verilen önemin artmasına (Brida ve Pereyra, 2007) neden olmaktadır. Çevreyi daha
fazla korumak için planlama ve yönetim çalışmalarına daha fazla önem verilmesi, turizmin fiziksel çevre üzerindeki önemli olumlu etkileri arasında yer
almaktadır (Şen, 2010).
Turizmin mevsimsel bir özelliğe sahip olması, yaz aylarında turistik bölgelerde aşırı yoğunlaşmaya (Sunlu, 2003) neden olmaktadır. Bunun sonucunda ise
çevre kirliliği, gürültü, altyapı yetersizliği gibi sorunlar meydana gelmektedir
(Rodgers 2001; Page 2009). Turistler genellikle çevreye zarar vermeyen, yerel
ekonominin fayda sağlayacağı ve yerel toplumların yaşamına saygılı tatilleri

362

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

tercih etme eğilimindedirler (Teberler vd., 2006). Bu noktada turizmin fiziksel
çevre üzerindeki olumlu etkilerinin artırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.
Turizm olgusu; ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörleri etkilemesi
açısından çok boyutlu ve turist ile ev sahibi arasında etkileşim yaratması açısından dinamik bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı ve verimli geçmesi için fiziki
çevrenin ve yöre insanın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan turizme hazırlanması ve katılması önemli bir konudur (Çetin, 2009). Ratz’a (2000) göre turizm, ekonomi ve çevre üzerindeki belirli etkilerinin yanında ev sahibi toplumların değer sistemlerinde, geleneksel yaşam stillerinde, aile ilişkilerinde, bireysel davranış veya toplum yapısında değişiklikleri içeren (Gönenç Güler, 2007)
sosyal ve kültürel değişimlere katkıda bulunabilmektedir.
Genişleyen uluslararası turizm, farklı sosyal ve kültürel yapıların artan bir
şekilde ilişkiye girmelerine yol açmaktadır (Karaman ve Avcıkurt, 2007). Artan
bu ilişki bazı tehditleri ortadan kaldırmakta, geleneksel sosyal ve kültürel yapıları birbirine yakınlaştırmakta, barış için yeni fırsatlar ortaya koymakta, farklı
toplumların ve milletlerin yakınlaşmasına yardımcı olmaktadır. Turizmin sosyal ve kültürel etkisi hem turistleri hem de yerli halkı yakından ilgilendirmektedir (Çetin, 2009).
Farklı sosyal yapıya sahip olan toplumlar turizm sayesinde bir araya gelmekte
ve kaynaşmaktadırlar. Bu durumda, farklı bilgi, görgü, gelenek ve göreneğe
sahip topluluklar birbirinden etkilenmektedir. Sonuç olarak turizm sayesinde
karşılaşan varış noktalarındaki yerel toplum ve turistlerin etkileşimi, sosyal
yapıları karşılıklı olarak etkilemektedir (Uçar, 2010). Spanou (2007), turistlerle
yerel toplum arasındaki farklılıkların fazla olmasıyla, turizmin sosyal yapı üzerindeki etkilerinin doğru orantılı olduğunu ifade etmektedir.
Turizmin sosyal yapı üzerindeki etkileri, turizmin mevcut toplumsal değerlerinde, bireysel davranışlarda (Strickland-Munro vd., 2000), aile içi ilişkilerde,
ahlaki kurallarda, değer sistemlerinde, örf ve adetlerde ve toplumun sosyal
yapısında ortaya çıkan etkileri ifade etmektedir (Doğan ve Üngüren, 2010).
Turizm faaliyetlerinde meydana gelen değişim, bir toplumun kültürel yapısını etkilemektedir. Bu durum, turizm ve kültür arasındaki etkileşimden kaynaklanmaktadır. Turizm sayesinde bir bölgeye giden turist, yerel alışkanlıkları
öğrenme ve evine döndüğünde gördüklerini paylaşma eğilimindedir. (Özmen,
2007). Turizmin yerel toplumun kültürel yapısı üzerindeki etkilerini genel olarak, dinsel inanç ve davranışların değişmesi (Spanou, 2007), ahlaki değer ve
davranışların değişmesi, yabancı yaşam biçimlerinin benimsenmesi, yabancı
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sözcüklerin yerel halkın dilindeki oranının artması, yerel sanatın işlev ve anlamının değişmesi ve turizmin yerel toplumun kültürel yapısının bir parçası haline gelmesi şeklinde ifade etmek mümkündür (Baykan, 2007).
Turist ve yerel halk arasındaki ilişkilerin türü onların etkileşimini ve birbirlerine olan davranışlarını etkilemektedir. Bu durum, turizmin sosyal ve kültürel
etkilerinin belirlenmesinde büyük bir öneme sahiptir (Khunuo, 2009). Turist, bir
bölge için farklı inanç, kültür, tutum, alışkanlık ve davranışlara sahip bir yabancıdır. Yerel halk ile turistler arasındaki etkileşimin yansımaları özellikle
yerel halk açısından gözlemlenebilen ve ölçülebilen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Tayfun ve Kılıçlar, 2004). Turizm büyük oranda yerel halkın iyi niyetine
bağlıdır. Bu nedenle yerel halkın desteği, başarılı bir turizm gelişimi için gereklidir (Akova, 2006). Özellikle turizm planlaması yapılırken yerel halkın da desteğinin sağlanması (Duran ve Özkul, 2012) ile birlikte turistlerle yerel halk arasında oluşabilecek hisleri ve davranışları olumlu şekilde geliştirmek mümkündür (Cengiz ve Kırkbir, 2007).
ARAŞTIRMA ALANI
Ayder Yaylası; Rize il merkezine 87km, Çamlıhemşin ilçe merkezine ise 16km
mesafede 1350m rakımda yer almaktadır. Bakanlar Kurulu Kararı ile 1987 yılında Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Bunun yanı sıra; yörenin tarihi, doğal ve
sosyo-kültürel turizm değerlerini barındırması, kış ve sağlık turizmi ile mevcut
diğer turizm potansiyelinin dikkate alınarak değerlendirilmesi ve bu alanların
koruma-kullanma dengesinin kurularak sektörel kalkınma ve planlı gelişim
sağlanması amacıyla Ayder Yaylası, Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006 yılında
“Kültür
ve
Turizm
Koruma
Gelişim
Bölgesi”
ilan
edilmiştir
(www.camlihemsin.gen.tr; www.rize.gov.tr). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Çamlıhemşin ilçesinin toplam nüfusu 5.976’dır (Çamlıhemşin İlçe
Nüfus Müdürlüğü, 2012). Ayder Yaylası’nın nüfusu ise yaz ve kış dönemleri
olmak üzere değişkenlik göstermektedir. Ayder Yaylası Muhtarlığı’ndan edinilen bilgiye göre; kış dönemlerinde nüfus 70 ile 90 kişi arasında değişmekte ve
bu sayıyı daha çok otel, restoran vb. çalışanlarını oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Yerel halkın turizmin etkilerini nasıl değerlendirdiği çalışmanın temel amacını
oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan uygulama, Rize ili
Ayder Yaylası’nda yaşayan yerel halka yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma evreni olarak Ayder Yaylası’nın tercih edilmesinde; bölgenin doğa güzellikleri ile turizm hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı bir yer olması etkili
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olmuştur. Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre 2012 yılında
181.994 yerli turist ve 6.550 yabancı turist olmak üzere toplam 188.544 kişi Ayder Yaylası’nda konaklama yapmıştır.
Araştırma sorularını cevaplamaya yönelik olarak teorik bölümde incelenen
değişkenler ve değişkenler arası ilişkileri belirtecek şekilde hipotezler geliştirilerek, aşağıdaki araştırma modeli oluşturulmuştur:


H1: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, cinsiyet gruplarına göre farklılık göstermektedir.



H2: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, yaş gruplarına
göre farklılık göstermektedir.



H3: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, eğitim durumlarına göre farklılık göstermektedir.



H4: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, meslek gruplarına
göre farklılık göstermektedir.



H5: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, Ayder Yaylası’nda yaşanılan süreye göre farklılık göstermektedir.



H6: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, yabancı dil bilme
durumlarına göre farklılık göstermektedir.



H7: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, turizm sektöründe çalışıp çalışmama durumlarına göre farklılık göstermektedir.

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırma değişkenlerini ölçmeye yönelik ifadelerin yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Anket sorularının belirlemesinde literatürden yararlanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde demografik sorular yer almaktadır. İkinci bölüm ise Ayder
Yaylası’nda turizmin ekonomik, çevresel/ekolojik ve sosyo-kültürel etkilerine
yönelik yerel halkın görüşlerini belirlemeyi amaçlayan önermelerden oluşmaktadır. İkinci ölçeğin geliştirilmesinde, turizmin etkileri konularının yer aldığı
literatür taraması yapılarak (Tosun 2002; Avcıkurt vd. 2003; Çalışkan ve Tütüncü 2008; Vounatsou vd. 2008; Gümüş ve Özüpekçe 2009; Alhasanat 2010; Bertan
2010; Demirkaya ve Çetin 2010; Doğan ve Üngüren 2010; Duran ve Özkul 2012)
bir önerme havuzu oluşturulmuş ve toplam 22 önerme yazılmıştır. Ölçekte 5’li
Likert (1 Kesinlikle Katılmıyorum, 5 Kesinlikle Katılıyorum) derecelendirme
sistemi kullanılmıştır.
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Anket çalışması Aralık 2013’te Ayder Yaylası’nda yaşayan 70 ila 90 kişiden,
aralarından tesadüfü olarak seçilen 65 hane halkı üyeleriyle yüz yüze görüşmek
suretiyle gerçekleştirilmiştir. Doldurulan anketlerden, analize uygunluk ve
tutarlılık açısından uygun bulunan 53 adedi değerlendirilmiştir.
Anket uygulaması gerçekleştirildikten sonra, turizmin etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan ifadeler, katılımcıların verdikleri yanıtlara göre
yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri esas alınarak
analiz edilmiştir. Değişkenler açısından anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla Bağımsız Örneklem T Testi ve Tek Faktörlü Varyans (Tek Yönlü Anova) Analizleri yapılmıştır.
Turizmin etkilerinin yerel halk tarafından nasıl algılandığının belirlenmesini
amaçlayan bu çalışma; zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik etmenlerinden dolayı
Rize ili Ayder Yaylası ile sınırlandırılmıştır. Alan araştırması olarak Rize ilinin
seçilmesindeki bir diğer amaç; daha önce bu yörede turizmin etkilerine ilişkin
yerel halkın algısını belirlemeye yönelik bir araştırma yapılmamış olmasıdır.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular, Ayder Yaylası’nda yaşayan bireylerin görüşleri ile sınırlıdır. Ayrıca araştırmada ulaşılan sonuçlar, araştırma
anketinde yer alan ifadeler ile sınırlı kalmaktadır.
BULGULAR
Elde edilen bulgular Sosyal Bilimler için uygulanan istatistiksel veri programına (SPSS) aktarılmış ve araştırma analizleri bu programda tamamlanmıştır.
Program, analizleri ortalama %87 güven düzeyinde gerçekleştirmektedir.
Tablo 1. Güvenilirlik Analizi Testi
Cronbach’s Alpha

İfade Sayısı

0,876

22

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Yerel Halka Yönelik Demografik Değişkenlerin Dağılımı
Değişkenler

Sıklık
(N)

Yüzde
Değeri
(%)

Cinsiyet

Değişkenler

Sıklık
(N)

Yüzde
Değeri
(%)

Meslek

Bay

41

77,4

Öğrenci

1

1,9

Bayan

12

22,6

Ev Hanımı

-

-

Toplam

53

100,0

Esnaf

13

24,5

İşveren

7

13,2

Memur

-

-

Yaş Dağılımı
15–24 yaş arası

5

9,4
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25–34 yaş arası

19

35,8

İşçi

35–44 yaş arası

19

35,8

Çiftçi

45-54 yaş arası

9

17,0

Turizm

9
-

-

23

43,4

55 yaş ve üzeri

1

1,9

Toplam

53

100,0

-

-

1-4 yıl

5

9,4

Ortaöğretim

24

45,3

5-9 yıl

15

28,3

Lise

25

47,2

10-14 yıl

21

39,6

Üniversite

4

7,5

15 yıl ve yukarısı

12

22,6

Toplam

53

100,0

Toplam

53

100,0

Eğitim Durumu
Okuma-yazmam yok

Diğer

17,0

Toplam

-

-

53

100,0

Bölgede Yaşanılan Süre

 Uygulamaya katılan yerel halkın kırk biri (%77,4) bay ve on ikisi
(%22,6) bayandır.
 Yerel halkın beşi (%9,4) 15–24 yaş arasında, on dokuzu (%35,8) 25–34
yaş arasında, on dokuzu (%35,8) 35–44 yaş arasında, dokuzu (%17,0)
45-54 yaş arasında ve yalnızca biri (%1,9) 55 yaş ve üzerindedir.
 Eğitim durumları değerlendirildiğinde ise; yerel halkın yirmi dördü
(%45,3) ortaöğretim mezunu, yirmi beşi (%47,2) lise mezunu ve dördü
(%7,5) üniversite mezunudur. Uygulamaya katılan yerel halk arasında
okuma-yazması olmayan katılımcının yer almadığı görülmektedir.
 Yerel halkın meslek grupları incelendiğinde; yirmi üç kişinin (%43,4) en
yüksek yüzde ile turizm sektöründe çalıştığı görülmektedir. Öte yandan; katılımcılardan on üç kişi (%24,5) esnaf, dokuz kişi (%17,0) işçi,
yedi kişi (%13,2) işveren ve bir kişi (%1,9) öğrencidir.
 Yerel halkın çoğunluğu (%39,6) 10-14 yıldır Ayder Yaylası’nda yaşadıklarını belirtmişlerdir. On beş kişinin (%28,3) ise 5-9 yıldır Ayder Yaylası’nda yaşadığı, 15 yıldan fazla bir süredir Ayder Yaylası’nda yaşayanların sayısının ise on iki (%22,6) olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Yabancı Dil Bilme Durumuna Göre Dağılım
Cevap

Sıklık (N)

Yüzde Değeri (%)

Evet

8

15,1

Hayır

45

84,9

Toplam

53

100,0
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Uygulamaya katılan yerel halkın çoğunluğu herhangi bir yabancı dil bilmediklerini belirtmişlerdir. Yabancı dil bilen katılımcıların sayısı ise yalnızca sekiz
kişidir.
Tablo 4. Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Çalışma Durumuna Göre Dağılım
Cevap

Sıklık (N)

Evet

Yüzde Değeri (%)

48

Hayır
Toplam

90,6

5

9,4

53

100,0

Katılımcıların kırk sekizi (%90,6) turizm sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede çalışmakta iken; yalnızca beşi (%9,4) farklı bir sektörde çalışmaktadır.

Tablo 5. Turizm Alanında Kendisinin ya da Çocuğunun Çalışmasını İsteyip İstemediğine Göre
Dağılım
Cevap

Sıklık (N)

Yüzde Değeri (%)

Evet

25

47,2

Hayır

20

37,7

Bilmiyorum

8

15,1

Toplam

53

100,0

Yerel halka yöneltilen; turizm alanında kendisinin ya da çocuğunun çalışmasını isteyip istememe sorusuna ise; büyük çoğunluğu oluşturan yirmi beş
(%47,2) kişi evet yanıtını vermişlerdir. Yirmi kişinin (%37,7) kendisinin ya da
çocuğunun turizm alanında faaliyet gösteren bir işletmede çalışmasını istemediğini ve sekiz kişinin (%15,1) bu konuda herhangi bir fikrinin olmadığını söylemek mümkündür.

Standart
Sapma

İfadeler

Aritmetik ortalama

Tablo 6. Turizmin Etkilere Yönelik Değerlendirmelerin Dağılımı

Ekonomik Boyut
Turizm, yöremizde ekonomiye yarar sağlar.

4,41

,633

Turizm yöremizde yeni iş olanakları yaratır.

4,49

,639

Turizmle birlikte yöremizin ekonomik durumu iyileşmiştir.

4,47

,540

Turizmle birlikte yöre halkının alım gücü artmıştır.

4,49

,749

Yöre insanı turizmden ekonomik olarak yeterince yararlanamamaktadır.

3,90

1,07
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Yöremizde ürün fiyatları artmıştır.

4,20

1,09

Yerel halk geçim zorluğu çekmektedir.

2,32

1,23

Turizm çevre kirliliğini artırır.

4,16

,955

Turizm yöremizde gürültü kirliliğine sebep olmaktadır.

4,07

,977

Turizm yöremizde gereğinden fazla kalabalık yaratmaktadır.

3,67

1,31

Yöremizde oldukça fazla turizm işletmesi mevcuttur.

3,92

,937

Turistik işletmeler yapım aşamasında ve sonrasında doğal çevreyi bozacak
etkiler yaratmaktadır.

4,33

,830

Turizm doğayı korumaktadır.

3,69

1,30

Turizm yöremizde planlı bir şekilde gelişmektedir.

2,16

1,39

Turizm dünya görüşümü değiştirmektedir.

4,01

,720

Turizm, kadınların iş hayatına katılımının artmasında etkili olmaktadır

4,18

1,05

Turizm yabancı dil öğrenmemize yardımcı oluyor.

3,86

,961

Turizm, yöremizde geleneklerin yaşatılmasını sağlıyor.

3,73

1,28

Turistlerin davranış ve kıyafetlerinden rahatsız oluyorum.

2,45

1,24

Yöre halkı yalnızca turistin parasını almayı düşünür.

3,49

1,12

Turizmle birlikte gelenek ve göreneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum.

2,18

1,28

Yöremize gelen turist sayısı artmalıdır.

4,39

,884

Çevresel / Ekolojik Boyut

Sosyo-kültürel Boyut

Yapılan değişken analizi sonucuna göre; aritmetik ortalama ve standart sapmalarına göre ön plâna çıkan önermeler şu şekildedir:
“Turizm yöremizde yeni iş olanakları yaratır” ve “Turizmle birlikte yöre halkının alım gücü artmıştır” önermelerine en yüksek oranda katılım gözlenmiştir.
Bu önermeleri sırasıyla yüksek katılım düzeyine göre takip eden önermeler ise
şu şekildedir; “Turizmle birlikte yöremizin ekonomik durumu iyileşmiştir”;
“Yöremize gelen turist sayısı artmalıdır” ve “Turistik işletmeler yapım aşamasında ve sonrasında doğal çevreyi bozacak etkiler yaratmaktadır”.
Düşük katılımlı önermeler incelendiğinde ise; en düşük katılım payına sahip
olan önerme; “Turizm yöremizde planlı bir şekilde gelişmektedir” olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer düşük katılım oranına sahip olan önermeler ise şu
şekildedir; “Turizmle birlikte gelenek ve göreneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum” ve “Yerel halk geçim zorluğu çekmektedir”.
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Hipotezlerin Testi
Uygulamaya katılan yerel halkın kişisel özelliklerine göre, turizmin etkilerine
ilişkin verdikleri yanıtlar arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına yönelik
olarak oluşturulan hipotezlerin sonuçları şu şekilde gerçekleşmektedir;
H1: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, cinsiyet gruplarına göre farklılık
göstermektedir.
Uygulamaya katılan yerel halkın turizmin etkilerine ilişkin görüşlerinin puanları cinsiyetlerine göre karşılaştırıldığında; bayanların (X= 84,50) erkeklere (X=
82,17) göre daha yüksek düzeyde katılıma sahip olduğu görülmektedir. Ancak;
T-Testi sonuçlarına göre bu farklılık istatistiksel olarak bir anlamlık içermemektedir (t= -1,030; p0,05; Sig.(p)= ,308). Buna göre, erkeklerin turizmin etkilerine
yönelik görüşleri, bayanların görüşleriyle benzerlik göstermektedir. Bu durumda H1 hipotezi reddedilmektedir.
H2: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, yaş gruplarına göre farklılık
göstermektedir.
Yerel halkın yaş gruplarına göre değerlendirmeleri incelendiğinde; en yüksek
katılıma 55 yaş ve üzeri yerel halkın (X= 96,00), en düşük katılıma ise 15-24 yaş
grubu (X= 77,00) yerel halkın sahip olduğu görülmektedir. Yerel halkın turizmin etkilerine ilişkin görüşleri yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında yapılan
Anova Analizi sonuçlarına göre ise; %95 anlamlılık düzeyinde bir farklılık ortaya çıkmaktadır (F= 3,166; p0,05; Sig.(p)= ,022). Bu sonuca göre; yerel halkın
turizmin etkilerine yönelik görüşlerinde yaş grupları bir farklılığa sebep olmaktadır. Farklı yaş gruplarında yer alan yerel halkın, turizmin etkilerini aynı düzeyde değerlendirmedikleri görülmektedir. Bu durumda; H2 hipotezi kabul
edilmektedir.
H3: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, eğitim durumlarına göre farklılık
göstermektedir.
Yerel halkın turizmin etkilerine ilişkin görüşleri eğitim durumları bakımından
incelendiğinde; en yüksek katılıma sahip olan grup ortaöğretim seviyesine
(X=85,62) sahip grup iken; en düşük katılıma üniversite mezunu olan yerel halkın sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (X=72,25). Gruplar arasındaki farklılık
değerlendirildiğinde ise Anova sonuçlarına göre %95 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F= 9,388; p0,05; Sig.
(p)= ,000). Bu durumda; yerel halkın turizmin etkilerine ilişkin belirttikleri görüşlerde, eğitim durumlarına göre bir farklılık saptanmıştır ve H3 hipotezi kabul edilmektedir.
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H4: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, meslek gruplarına göre farklılık
göstermektedir.
Turizmin etkilerine yönelik görüşlerde meslek gruplarına göre 0,05 anlamlılık
düzeyinde bir farklılık tespit edilmemiştir (F= ,870; p0,05; Sig. (p)= ,489). Anova
Analizi sonucuna göre yerel halkın turizmin etkilerine ilişkin belirttikleri görüşler arasında meslek gruplarına göre bir farklılık bulunmamaktadır ve bu durumda H4 hipotezi reddedilmektedir. Farklı meslek gruplarına mensup yerel
halkın turizmin etkileri konusunda aynı görüşe sahip olduklarını söylemek
mümkündür.
H5: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, Ayder Yaylası’nda yaşanılan
süreye göre farklılık göstermektedir.
Yerel halkın Ayder Yaylası’nda yaşadıkları süre değerlendirildiğinde; 5-9 yıldır
(X= 84,86) Ayder Yaylası’nda yaşayanların daha yüksek katılıma sahip oldukları görülmektedir. 15 yıl ve üzeri (X= 82,50) ile 10-14 yıldır (X= 84,86) Ayder Yaylası’nda yaşayan yerel halkın ise birbirine yakın düzeyde katılıma sahip oldukları tespit edilmiştir. Anova Analizine göre; gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (F= 1,183; p0,05; Sig. (p)= ,326) ve H5 hipotezi reddedilmektedir.
H6: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, yabancı dil bilme durumlarına
göre farklılık göstermektedir.
Yerel halkın yabancı dil bilme durumları ile turizmin etkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki incelendiğinde yapılan T Testi sonucuna göre; %95 güven
aralığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (t=
3,778; p0,05; Sig. (p)= ,000). T testi sonuçları ve gruplara ait ortamlalar birlikte
değerlendirildiğinde, H6 hipotezi kabul edilmiştir.
H7: Yerel halkın, turizmin etkilerine ilişkin görüşleri, turizm sektöründe çalışıp çalışmama durumlarına göre farklılık göstermektedir.
Yerel halkın turizmin etkilerine ilişkin görüşleri turizm sektöründe çalışıp çalışmama durumlarına göre karşılaştırıldığında yapılan T Testi sonucuna göre;
%95 anlamlılık düzeyinde bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (t= ,303;
p0,05; Sig.(p)= ,763). Bu durumda; H7 hipotezi reddedilmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada Ayder Yaylası’nda yaşayan yerel halkın turizmin etkilerine
yönelik yaklaşımlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Yapılan araştırma sonu-
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cunda turizmin ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel etki boyutlarına ilişkin
saptanan bulgular şu şekilde özetlenebilir;
 Yerel halk turizmin yörede ekonomiye fayda sağladığını ve yeni iş olanaklarını artırdığını ifade etmektedir.
 Yerel halk turizmle birlikte yöredeki ekonomik durumun iyileştiğini,
halkın alım gücünün arttığını ve buna bağlı olarak da yöredeki ürün fiyatlarında artış meydana geldiğini düşünmektedir.
 Yerel halkın, yöre insanının ekonomik olarak turizmden yeterince yararlanamadığı noktasında kararsızlık içerisinde oldukları ancak olumsuz bir görüşe de sahip olmadıkları görülmektedir.
 Öte yandan; Ayder Yaylası’nda yaşayan yerel halkın geçim zorluğu
çekmediği yönünde görüşler tespit edilmiştir.
 Yerel halk turizmle birlikte çevre kirliliğinin arttığını ve gürültü kirliliği
meydana geldiğini ifade etmektedir.
 Ayder Yaylası’nda turistik işletmelerin yapım aşamasında ve sonrasında doğal çevreyi bozacak etkiler yarattığı noktasında yerel halkın görüş
birliği içerisinde olduğu görülmektedir.
 Yerel halkın, yörede çok fazla turizm işletmesi olduğunu ve gereğinden
fazla kalabalık meydana geldiğini düşünürken aynı zamanda kararsızlık içerisinde oldukları görülmektedir.
 Yerel halk, turizmin doğayı koruduğunu düşünmediklerini ifade etmektedirler. Aynı zamanda; yerel halk yörede turizmin planlı bir şekilde geliştiğini düşünmemektedir.
 Yerel halk, turizmle birlikte dünya görüşlerinin değiştiğini, kadınların
iş hayatına katılımının arttığını düşünmekte ve yöreye gelen turist sayısının artmasını istemektedirler.
 Turizmin yerel halkın yabancı dil öğrenmesine yardımcı olması hususunda kararsızlık söz konusu olmakla birlikte olumsuz görüş bildirilmemiştir.
 Yerel halkın, turizmin yöredeki geleneklerin yaşatılmasına katkıda bulunmadığını düşünürken; aynı zamanda turizmle birlikte gelenek ve
göreneklerin kaybedilmediğini düşündükleri görülmektedir.
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 Yerel halk turistlerin davranış ve kıyafetlerinden rahatsız olmadığını
ifade ederken; yöre halkının yalnızca turistin parasını almayı düşündüğü noktasında olumsuz yönde görüş bildirmektedirler.
Araştırmanın katılımcıları olan yerel halkın kişisel özelliklerine göre, turizmin
etkileri ile ilgili verilen ifadelerde bazı farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre;
 Erkek ve kadınların turizmin etkilerine yönelik görüş ve değerlendirmelerinde bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır.
 Ancak yaş gruplarına göre turizmin etkilerine ilişkin değerlendirmeleri
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 55
yaş ve üzeri yerel halk, 15-24 yaş arasındaki grupta yer alan yerel halka
oranla turizmin etkilerine daha olumlu bakmaktadırlar.
 Aynı şekilde eğitim durumlarına göre de yerel halkın turizmin etkileri
hususundaki görüşleri istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna göre ortaöğretim mezunu yerel halkın görüşleri, lise ve
üniversite mezunu yerel halkın görüşlerine göre daha olumlu düzeyde
gerçekleşmektedir.
 Turizmin etkileri noktasında meslek grupları, Ayder Yaylası’nda yaşanılan süre ve turizm sektöründe çalışıp çalışmama durumları ile yerel
halkın görüş ve değerlendirmeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı
bir fark olmadığı belirlenmiştir.
 Öte yandan; yabancı dil bilme durumunun araştırma değişkenlerine
ilişkin görüş ve değerlendirmeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı
farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
 Yabancı dil bilmeyen yerel halk turizmin etkileri konusunda yabancı dil
bilenlere göre daha olumlu düşünceye sahiptir.
Araştırma sonuçlarına genel itibariyle bakıldığında, Ayder Yaylası’nda yaşayan yerel halkın, yörelerinde gelişen turizm hareketlerinin ekonomik, çevresel
ve sosyo-kültürel etkilerine ilişkin olumlu yönde görüşe sahip oldukları görülmektedir.
Turizmin gelişmesiyle birlikte, turistik bölgelerde bir takım değişiklikler göze
çarpabilmektedir. Burada önemli olan, turizmin meydana getirdiği bu değişikliklerin olumlu yönde ilerlemesini sağlamaktır. Böylece turizm hareketlerinden
hem ekonomik hem çevresel hem de sosyo-kültürel yönden kazanç elde edilmiş
olacaktır.
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Yerel halkın turizmin etkilerini nasıl değerlendirdiği, turizmin gelişmesine ve
planlamasına ne şekilde tepki göstereceğini de belirlemektedir. Bu nedenle her
şeyden önce turizme açılan yöre halkında bir turizm bilinci yaratma zorunluluğu vardır.
Turizmin ortaya çıkışında ve gelişmesinde rol oynayan en önemli faktörlerin
doğal ve kültürel kaynaklar olduğunu söylememiz mümkündür. Yerel halkın
turizmle birlikte doğanın Ayder Yaylası’nda korunduğunu düşünmedikleri
yönündeki görüşleri dikkate alınırsa; yörenin doğal kaynaklarının kullanılması
konusunda yöre halkı ile mutabakat sağlanması ve dikkatli bir planlama yapılması gerekli görülmektedir.
Öte yandan; turizmin yörede planlı bir şekilde gelişmediği yerel halkın ortak
görüş bildirdiği bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle; turizmin
yörede planlı bir şekilde gelişmesine ilişkin koruma ve geliştirmeyi içeren politikaların belirlenmesi, turizmin çevresel etki boyutu noktasında önemli bir
adım olarak görülebilmektedir.
Turizm faaliyetlerinin çevreye sorumlu bir şekilde yürütülmesi ve turizmin
ekonomik gelişmesi ile çevresel değerlerin korunması çabalarının eşgüdümle
yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle Ayder Yaylası’nda yürütülecek turizm
amaçlı çalışmalar sonucu mevcut çevre değerlerinin, toplum ve kültürün gelişen turizmden faydalanarak yönetilen girdiler olmasına özen gösterilmelidir.
Araştırma verileri ışığında yerel halkın turizmin ekonomi üzerindeki etkilerini olumlu bir bakış açısıyla değerlendirdiği söylenebilmektedir. Bu noktada;
turizmin gelişmesi ile ortaya çıkacak istihdam olanaklarından ve elde edilecek
gelirin dağılımından yerel halkın aynı düzeyde faydalanmasına çalışmak oldukça önemli bir noktada yer almaktadır.
Ayder halkının turizmin etkilerine yönelik görüşlerinin genel itibariyle olumlu yönde olması, bu yörede girişilecek turizm planlamaları ve yatırımları açısından olumlu bir alt yapı olanağı sunmaktadır. Ancak Ayder Yaylası’nda yürütülen planlama çalışmalarının yalnızca yerel idare yetkisinde değil ilgili tüm
kamu kurum ve kuruluşlarının da koordinasyonunda ele alınmasını sağlamak
gerekli görülmektedir.
Turizmin etkilerinin yerel halk tarafından değerlendirilmesinin araştırıldığı
bu çalışma, söz konusu etkilerin olumlu yönde geliştirilmesine katkıda bulunabileceği gibi, kamu ve özel sektöre de bilgi ve kaynak sağlama açısından yardımcı olacaktır. Çalışmanın bundan sonra yapılacak olan çalışmalara temel
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teşkil etmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, bu çalışma belirli aralıklarla
tekrarlanmalı, elde edilen sonuçlar ışığında turizm gelişimine yön verilmelidir.
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ÖZ
Internet teknolojisinin gelişimi sanal ortamda sınırsız bilgi ve yorumların paylaşılabildiği
olanaklar sunmaktadır. Turizm endüstrisinde somut nitelikteki ürün tüketiminden daha çok
soyut olan deneyim tüketiminin öncelikli olması, tüketicilerin yaşadıkları olumlu veya olumsuz deneyimleri sanal ortamda potansiyel tüketicilerle paylaşmalarına zemin hazırlamıştır.
E-yorumlar olarak ifade edilebilen görüşlerin, seyahat kararı almak üzere olan kullanıcılar
için önemli bir bilgi kaynağı haline geldiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de en
çok ziyaret edilen arkeolojik sit alanlarına yönelik sanal ortamda yapılan yorumların içerik
analizi yöntemiyle değerlendirilmesidir. Türkiye’de 2012 yılı itibariyle en fazla ziyaret edilen
arkeolojik sit alanları; Efes, Hierapolis, Troia, Kaymaklı Yeraltı şehri ve Myra antik kentleridir. Bu sit alanlarına yönelik yapılan yorumlar, dünyanın en büyük seyahat sitesi olan TripAdvisor sitesinden elde edilen veriler yardımıyla değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme sonucunda toplam 2107 yorum incelenmiştir. 2107 yorumun içeriği analiz edildiğinde
2981 adet olumlu ve 773 adet olumsuz olmak üzere toplamda 3754 tema saptanmıştır.
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Toplam tema sayısı içerisinde olumlu temaların oranı %79,4 iken olumsuz temaların oranı
ise %20,6’dır. Ortaya çıkan olumlu temalarda; “harika/muhteşem/inanılmaz bir kent”, mutlaka gidilmeli/tavsiye ediyorum” ve “tarihi/efsanevi bir kent”, temalarının çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Olumsuz temalarda ise; “kalabalık”, “sıcak” ve “pahalı”, temaları
çoğunluğu oluşturmaktadır.
Anahtar sözcükler: Arkeolojik sit alanı, elektronik ağızdan ağıza iletişim, içerik analizi.

GİRİŞ
Internet günümüz teknolojik gelişmelerinden birisi olarak, neredeyse tüm dünyayı sarmış ve insanlar için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir (Çakır ve
Yalçın 2012: 9). 30 Haziran 2012 tarihi itibari ile toplam dünya nüfusu
7,017,846,922 kişidir. Internet kullanıcısı sayısı ise 2,405,518,376 kişi olarak tespit
edilmiştir. Bu rakamlar dünyanın %34,3’ünün internet kullandığını göstermektedir. 2000 yılında internet kullanıcı sayısı 360.985.492 iken 30 Haziran 2012
tarihinde bu rakamın %566,4’lük bir artış göstererek 2,405,518,376’ya ulaştığı
görülmektedir (www.internetworldstats.com). Internetin erişim hızı, erişimin
kapsama alanı, interaktif yardım tedariki ve bilgiyi sunmadaki esneklik gibi
internetin kendine has özellikleri (Çubukçu 2010: 40), ayrıca sunulan ürün ve
hizmet hakkında ayrıntılı bilgi edinme olanağı sağlaması, alternatif ürün ve
hizmetleri karşılaştırma fırsatı vermesi ve bireysel olarak doğrudan rezervasyon yapma ve ürün ve hizmeti satın alma olanağı sunması gibi birçok yarar
nedeniyle tüketiciler interneti her geçen gün daha çok kullanmaya devam etmektedirler (Sarı ve Kozak 2005: 257).
Son zamanlarda internet tabanlı uygulamalarda sosyal medya olarak tanımlanan yeni bir eğilim ortaya çıkmıştır. Sosyal medya zaman ve mekân sınırlaması olmadan paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir. Genel
olarak bireylerin internette birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımlar sosyal
medyayı oluşturmaktadır. İşletmeler ürünlerini tanıtmakta, insanlar arkadaş ilişkileri kurmakta, ürün, servis, fikir ve nesnelerin içeriğine ilişkin bağlılık
göstermektedirler (Vural ve Bat 2010: 3351). 2012 yılı itibari ile Facebook kullanıcısı sayısı neredeyse 900 milyon kişiyi, Youtube kullanıcı sayısı 450 milyon
kişiyi, Twitter kullanıcı sayısı 250 milyon kişiyi aşmıştır. Sosyal medyada turizm bakımından tüm seyahat şirketlerinin %69’u tüm trafik akışını Facebook
üzerinden sağlamakta, %46’sı ise Twitter’ı kullanmaktadır. Tüm sosyal ağ kullanıcılarının %72’si seyahat ederken günlük olarak sosyal ağ sitelerini ziyaret
etmektedir (Çakır ve Yalçın 2012: 19).
Sosyal medya özellikle bireylerin ve toplumun davranışlarını etkilemesi bakımından önemlidir (Vural ve Bat 2010: 3352). Alabay (2011) tarafından yapılan
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araştırmada bunu destekler nitelikte önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Araştırmada tüketicilerin %40,85’inin sosyal paylaşım ağlarını düzenli takip ettikleri, tüketicilerin %34,03’ünün moda olan marka ve modellerden etkilendikleri,
tüketicilerin %35,26’sının sosyal paylaşım ağlarını satın alma sürecinde en
önemli bilgi kaynağı olarak gördükleri, tüketicilerin %65,97’sinin satın alma
öncesi sosyal paylaşım ağlarına baktıkları, tüketicilerin %61,23’ünün sosyal
paylaşım ağlarını alış-veriş için bilgi toplamak amacıyla kullandıkları, tüketicilerin %53,55’ünün sosyal paylaşım ağlarını alış-veriş için alternatifleri değerlendirmek amacıyla kullandıkları, tüketicilerin %55,83’ünün memnun olduklarında olumlu görüşlerini sosyal paylaşım ağlarında paylaştıkları, tüketicilerin
%68,82’sinin memnun olmadıklarında olumsuz görüşlerini sosyal paylaşım
ağlarında paylaştıkları, tüketicilerin %49,29’unun sosyal paylaşım ağlarına
bakmadan alışveriş yapmadıkları ortaya çıkmıştır.
Turizm deneyimlerinin paylaşıldığı sosyal medya siteleri incelendiğinde ise;
TripAdvisor’ın, şu an dünyanın en büyük kullanıcı kitlesi tarafından oluşturulmuş, seyahat içeriğine sahip içerik ve satış sitesi olduğu görülmektedir. Ziyaretçilerin TripAdvisor’ı kullanmaktaki temel amacı “ilham almaktır”. Kitlelerin bilgeliğini kullanmak üzere ziyaretçiler seyahatleri konusunda başkalarından ilham almak için siteyi ziyaret edip bu şekilde nereye gideceklerine karar
vermektedirler. Bir başka istatistiğe göre; nereye gitmek istediğini belirlemiş
olan ve o yer hakkında bilgi almak için TripAdvisor’ı ziyaret eden kişilerin
%47’si araştırdığı yerden vazgeçip, başka bir yere gitmeye karar verebilmektedir. Dünya turizm sektörünün sosyal nabzını elinde tutan TripAdvisor’ın yanı
sıra; Expedia, Yahoo Travel Planner, Tripit, Brightkite, Yelp, WAYN, Tripwolf,
Travelblog, Trivago, TravelMuse, Uptake, Triporati, NileGuide, Bonvoy, Gogobot, Wanderfly, GoPlanit, Voyavo, hotelkritiken, holidaycheck ve hotelbewertungen gibi siteler de bulunmaktadır (Eröz ve Doğdubay 2012: 145). TripAdvisor sitesinde yapılan yorumların bireylerin seyahat düşüncesini, nereye ve hangi destinasyona gideceklerini etkilediği gerçeğinden hareketle bu çalışmanın
amacı Türkiye’de en çok ziyaret edilen arkeolojik sit alanlarına yönelik sanal
ortamda yapılan yorumların değerlendirilmesidir.
ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM (EWOM) VE ÖNEMİ
Sanal ortam, önceleri işletmelerin geniş kitlelere ürün ve hizmetlerini kolay ve
ucuz şekilde tanıtma ve pazarlama olanağı sağlarken, ilerleyen süreçte tüketim
gerçekleştirenlerin deneyimlerini diğer kullanıcılarla sanal ortamda paylaşma
ve yorum yapma fırsatı sunmuştur. Satın alma kararı vermeye hazırlanan tüketiciler için bir bölge, destinasyon, işletme veya ürün hakkında yapılan olum-
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lu/olumsuz yorumlar tercihlerinde etkili olmaya başlamıştır (Sarıışık ve Özbay
2012: 2). Tüketicilerin, olumlu veya olumsuz deneyimlerini ve bilgilerini internet ortamında diğer tüketicilere aktarmalarına EWOM denmektedir. Internet
sayesinde tüketiciler, ilgilendikleri ürün ve hizmetlerle ilgili çok sayıda bilgiyi,
sadece yakın arkadaşları ve tanıdıklarından değil EWOM aracılığı ile destinasyon, ürün ve hizmetle ilgili deneyime sahip hiç tanımadığı ve bilmediği tüketicilerin oluşturduğu EWOM ağlarından elde edebilmektedirler (Avcılar 2005: 343).
Internetin küresel özelliği olan, hiçbir zaman bir araya gelemeyecek tüketiciler
arasında sıkı bir iletişim ortamı sunmasından dolayı EWOM internette tüketici
iletişimi olarak da ifade edilmektedir. Sanal ortamda bilgi paylaşımında bulunan insanların büyük bir kısmı genellikle bir ürün ya da hizmet hakkında bilgi
deneyimine sahip olan müşterilerdir. Diğerleri ise ürün hakkında daha fazla
bilgi edinmek isteyen potansiyel tüketicilerdir. Günümüzde internet, EWOM
etkinliği aracılığıyla bir ürün hakkındaki düşünce ve deneyimleri tüketiciler
için hızlı ve kolay paylaşma fırsatı sunabilmektedir (Sarıışık ve Özbay 2012: 4).
Artık insanlar gittikleri destinasyonları, şehrin restoranlarını ve mağazalarını
ilgili sitelere girerek değerlendirmektedirler. Roper Reports Worldwide araştırma şirketinin 25 ülkede yaptığı araştırma sonucuna göre tüketicilerin mal
veya hizmet satın almada veya bilgi temin etmede güvendikleri kaynaklar sırasıyla; internetteki kişiler %70, internet reklamları %59, internetteki editör yazıları %55 ve internet %18 olmuştur (Gülmez 2011: 31). Yine yapılan araştırmalar
sonucunda EWOM ağlarının önemli bilgi kaynağı olduğu ve tüketicilerin satın
alma davranışı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Tüketiciler algılanan
riski azaltma, bilgi elde etme sürecini kısaltma, ürünün nasıl kullanılacağını
öğrenme, pazarlarda hangi ürünlerin yeni olduğunu öğrenme, satın alma sonrası yaşanacak olumsuzlukları azaltma ve sanal bir topluluğa ait olma gibi nedenlerle internet ortamında EWOM’a yönelmektedirler. (Avcılar 2005: 346).
Yücebaş (2010: 61), EWOM’un önemini ve gücünü oluşturan özelliklerini; “piyasadaki en nüfuzlu, etkili, inandırıcı güçtür, bir deneyim-iletim mekanizmasıdır, bağımsızdır, bu yüzden güvenilirdir, ürünün bir parçası olur, kişiye özeldir, daha ilintilidir, kendi kendine oluşur, kendi kendini besler, katlanarak,
bazen patlama yaparak artar, hız ve hareket serbestliği sınırsızdır, tek bir kaynaktan veya nispeten küçük kaynaklardan çıkabilir, kaynağın özelliğine oldukça bağlıdır, büyük oranlarda zaman ve iş tasarrufu sağlar, teşvik etmesi, güçlendirmesi ve sürdürmesi çok ucuz olabilir” şeklinde sıralamaktadır. Ayrıca,
ağızdan ağıza bilginin ikna etme gücü ise diğer kaynaklara göre çok yüksektir
çünkü tarafsız olduğu, arkasında herhangi bir ticari kaygı yatmadığı ve bağımsız bir görüş olduğu düşünülmektedir (Yücebaş 2010: 61).
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EWOM yalnızca tüketicilerin satın alma tercihlerini ve satın alma kararlarını
etkilemekle kalmayıp, ürünün kullanım öncesi ve sonrası algılarını ve beklentilerini de şekillendirmekte ve özellikle müşteri sadakati konusunda özel etkiye
sahip bir güç olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında EWOM’un
tüketicileri marka değiştirme konusunda etkileme dereceleri; gazete ve dergilerden yedi kat, kişisel satıştan dört kat ve radyo reklamlarından iki kat daha
etkili olduğu saptanmıştır. Bu veriler EWOM’un birçok pazarlama aracına göre
daha etkili, hatta daha ucuz ve kolay bir sistem olduğunu ortaya koymaktadır
(Sarıışık ve Özbay 2012: 6). Ekim 2007 tarihli, Nielsen tarafından yapılmış olan
“Reklam Güven Araştırması” kişilerin %78’inin başka kişilerin tavsiyelerine ve
değerlendirmelerine göre hareket ettiğini ortaya koymuştur (Hatipoğlu 2009:
72-73). Günümüzde birçok potansiyel turist, seyahat planları için interneti kullanmaktadır. Seyahat kararı vermeden önce ilgili forum ve sanal ortamları ziyaret etmektedir. Çünkü sanal değerlendirmelerin verecekleri satın alma kararları
için yararlı olduğuna inanmaktadırlar. Ye vd.’nin (2011) yaptıkları bir araştırmada seyahate katılanların %74’ünün zevk amaçlı gezi planladıklarında bilgi
kaynağı olarak diğer tüketicilerin yorumlarını kullandıklarını saptamışlardır.
Yapılan diğer araştırmalarda seyahat planı yapan tüketicilerin neredeyse yarısının bu planlarında tüketici deneyimlerini dikkate aldıkları ve sanal yorumların faydalı olduğuna inandıkları vurgulanmaktadır. Bir araştırmada da yıllık
satın alınan seyahatlerin 10 milyar dolarlık kısmının sanal yorumlardan etkilendiği sonucuna varılmıştır (Sarıışık ve Özbay 2012: 9).
YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de en çok ziyaret edilen arkeolojik sit alanlarına
yönelik sanal ortamda yapılan yorumların değerlendirilmesidir. Türkiye’de
2013 yılı Eylül ayı itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenmiş
12.287 sit alanı bulunmaktadır (http://www.kulturvarliklari.gov.tr). 12.287 sit
alanının 11.399’unu arkeolojik sit alanları oluşturmaktadır. Arkeolojik sit, insanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer
üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve
kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler
ve alanlar olarak tanımlanmaktadır (http://teftis.kultur.gov.tr). Türkiye’de bulunan tüm arkeolojik sit alanlarına yönelik yapılan yorumları değerlendirmek
zaman ve emek açısından mümkün olamayacağı nedeniyle 2012 yılı itibariyle
en fazla ziyaret edilen ilk beş sit alanı değerlendirme kapsamına alınmıştır.
Türkiye’de 2012 yılı itibariyle en fazla ziyaret edilen antik kentler; Efes Antik
Kenti, Hierapolis Antik Kenti, Troia Antik Kenti, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve

382

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Myra Antik Kenti olmuştur. 2012 yılı itibariyle Efes sit alanını ziyaret edenlerin
sayısı 1.888.173 kişi, Hierapolis sit alanını ziyaret edenlerin sayısı 1.561.485 kişi,
Troia sit alanını ziyaret edenlerin sayısı 506.705 kişi; Kaymaklı Yer altı şehrini
ziyaret edenlerin sayısı 469.638 kişi ve Myra sit alanını ziyaret edenlerin sayısı
ise 464.647 kişi olmuştur (http://dosim.kulturturizm.gov.tr).
Türkiye’deki arkeolojik sit alanlarına yönelik yapılan yorumlar, dünyanın en
büyük seyahat sitesi olan TripAdvisor sitesinden elde edilen veriler yardımıyla
değerlendirmeye alınmıştır. TripAdvisor seyahat eden kişilerden güvenilir
tavsiyeler, rezervasyon araçlarına doğrudan bağlantılar içeren zengin seyahat
seçenekleri ve planlama özellikleri sunmaktadır. TripAdvisor, aylık 60 milyonu
aşan ziyaretçi, 44 milyon pazarlama yapılabilir üye ve 125 milyonu aşan yorum
ve e-görüşle dünyanın en büyük seyahat topluluğunu oluşturmaktadır
(http://www.tripadvisor.com.tr).
Türkiye’de en çok ziyaret edilen arkeolojik sit alanlarına yönelik sanal ortamda yapılan yorumların değerlendirilmesi amacıyla elde edilen verileri derinlemesine incelemek ve geçerli çıkarımlar/temalar elde edebilmek için nitel veri
toplama tekniklerinden birisi olan içerik analizi tercih edilmiştir. İçerik analizi,
veri anlayışını geliştirmek için teorik konuları test etme imkânı sağlayan bir
tekniktir (Cavanagh 1997) ve bu yöntemde toplantı kayıtları, mektuplar, günlükler, konuşmalar, gazete ve dergi makaleleri gibi veri kaynaklarının taranarak, seçilen birimlerin niceliksel sayımı ve incelenmesi söz konusudur (Yüksel
ve Yüksel 2004). İçerik analizi; metinlerin düzenlenmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve metinlerden teorik sonuçlar çıkarılmasından oluşan bir araştırma tekniğidir (Göktaş vd. 2012). Weber (1990), bu yöntem ile metinlerden
geçerli çıkarımlar yapıldığını vurgulamaktadır. Geçerli çıkarımlar, sözel, yazılı
ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde çözümlenmesi ile ortaya
çıkarılmaktadır (Tavşancıl ve Aslan 2001). Bu çalışmada içerik analizi, bu yönlerinin yanı sıra birbirlerine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek okuyucunun anlayacağı biçime dönüştürmesi nedeniyle tercih edilmiştir (Göktaş vd. 2012, Yıldırım ve Şimşek 2006). Elde edilen
nitel araştırma verileri, sırasıyla ‘kodlanma, temaların bulunması, kodların/temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması/yorumlanması’ (Yıldırım ve Şimşek 2006) olmak üzere dört aşamada içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilerin organizasyonunda Yüksel ve Yüksel’in (2004) belirttiği gibi değişkenlerin frekansı dikkate alınarak analitik yapı kullanılmıştır. Kodlamalarla
elde edilen veriler, kendi içinde anlamlı kategorilere ayrılarak kelimelerin tekrarlanma sıklığı bağlamında olumlu ve olumsuz temalar kategorilendirilmiştir.
Değerlendirme sonucunda toplam 2107 yorum incelenmiştir.
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Araştırmanın güvenirliğini sağlanması amacıyla Göktaş vd. (2012) tarafından
yapılan çalışmada izlenen yol kullanılmıştır. Öncelikle araştırmanın güvenirliğinin sağlanması amacıyla araştırma kapsamında incelenen arkeolojik sit alanlarına yönelik Tripadvisor sitesinde yer alan e-yorumlar araştırmacılar tarafından paylaşılmıştır. Sınıflama, araştırmacılar tarafından dört aşamada tamamlanmıştır. İlk aşamada her araştırmacı kendi incelediği e-yorumların verilerini
kaydetmiş, ikinci aşamada girilen verilerin doğruluğu diğer bir araştırmacı tarafından e-yorumlar tekrar incelenerek kontrol edilmiştir. Üçüncü aşamada
taramalar ikişerli gruplar halinde tekrar kontrol edilmiştir. Bu kontrollerde
ortaya çıkan görüş farklılıkları araştırmanın yürütücüsü olan öğretim üyesine
danışılarak giderilmeye çalışılmıştır. Son aşamada ise veriler araştırmanın yürütücüsü olan öğretim üyesi tarafından yeniden kontrol edilerek eksiklikler
giderilmiştir. Bu sayede çalışmanın iç geçerliliği ve güvenirliği sağlanmaya
çalışılmıştır.
Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Arkeolojik sit alanlarına
yönelik yapılan yorumlar Tripadvisor sitesinden elde edilen veriler yardımıyla
gerçekleştiğinden ve bu sitenin dinamik bir yapıya sahip oluşu ve her an başka
yorumlar eklenebileceği gerekçesiyle araştırma 31.12.2013 tarihine kadar yapılan yorumlarla sınırlandırılmıştır. 31.12.2013 tarihinden sonra yapılan yorumlar
dikkate alınmamıştır. Araştırma sonrasında bu siteye yeni yorumların eklenmesi ileride yapılacak çalışmalara karşılaştırma yapabilmeyi ve değişimi görmeyi
sağlayacaktır. Araştırmanın diğer sınırlılığı ise 2012 yılı itibariyle en fazla ziyaret edilen ilk beş arkeolojik sit alanının değerlendirme kapsamına alınmış olmasıdır. İleride yapılacak çalışmalar için diğer sit alanlarına yönelik yapılan yorumların da incelenmesi önerilebilir.
BULGULAR VE YORUM
Türkiye’de en çok ziyaret edilen arkeolojik sit alanlarına yönelik sanal ortamda
yapılan yorumların değerlendirilmesi amacıyla TripAdvisor sitesinden elde
edilen veriler içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. Elde edilen nitel araştırma
verileri, sırasıyla Yıldırım ve Şimşek’in (2006) belirttiği gibi kodlanma, temaların bulunması, kodların/temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması/yorumlanması olmak üzere dört aşamada içerik analizine tabi tutulmuştur.
Elde edilen veriler düzenlenmiş, temalara göre küme gruplandırılmasına dâhil
edilerek ayrıştırılmış ve uygun olduğu gruplar bağlamında sayısallaştırarak
kategorilendirilmiştir. Kodlamalarla elde edilen veriler, kendi içinde anlamlı
kategorilere ayrılarak kelimelerin tekrarlanma sıklığı bağlamında elde dilen
bulgular yorumlanmıştır. Tablo 1’de arkeolojik sit alanlarına yönelik yapılan
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yorumlardan çıkarılan olumlu ve olumsuz tema sayıları yer almaktadır. Beş
arkeolojik sit alanına yönelik toplamda 2107 yorum incelenmiştir. 2107 yorumun içeriği analiz edildiğinde 2981 adet olumlu ve 773 adet olumsuz olmak
üzere toplamda 3754 tema saptanmıştır. Toplam tema sayısı içerisinde olumlu
temaların oranı %79,4 iken olumsuz temaların oranı ise %20,6’dır.
Tablo 1. Arkeolojik Sit Alanlarına Yönelik Bulgular
Arkeolojik Sit Alanı

İncelenen Yorum
Sayısı

Olumlu
Sayısı

Tema

Olumsuz
Sayısı

Efes Antik Kenti

1680

1942

330

Hierapolis Antik Kenti

77

233

40

Troia Antik Kenti

175

375

197

Kaymaklı Yeraltı Şehri

95

265

144

Myra Antik Kenti

80

166

62

Toplam

2107

2981

773

Tema

Tablo 2’de Efes arkeolojik sit alanına yönelik yapılan yorumlar bağlamında
ortaya çıkan olumlu ve olumsuz temalar yer almaktadır. Efes arkeolojik sit alanına yönelik TripAdvisor sitesinde yapılan yorumların genel puanlaması;
(%82,5) “mükemmel”, (%14,6) “çok iyi”, (%2,3) “ortalama”, (%0,4) “kötü” ve
(%0,04) “berbat” şeklindedir. Efes arkeolojik sit alanına yönelik yapılan yorumların içeriği analiz edildiğinde, 1942 adet olumlu ve 330 adet olumsuz tema
olmak üzere toplamda 2272 tema saptanmıştır. Olumlu temalar; “muhteşem/inanılmaz bir kent (%25,64)”, “tarihi/efsanevi bir kent (%23,78)”, “etkileyici/çarpıcı bir kent (%21,67)”, “mutlaka gidilmeli, tavsiye ediyorum (%19,97)”,
“rehberler çok bilgili (%6,17)”, “ilkbahar ya da sonbaharda gezilmeli (%2,57)”
ve “beklentimi karşıladı (%0,15)” şeklindedir. Olumsuz temaların ise %44,54’ü
“kalabalık”, %43,93’ü “sıcak” ve %11,51’i ise “pahalı” olarak ortaya çıkmıştır.
Tablo 2. Efes Arkeolojik Sit Alanı’na Yönelik Ortaya Çıkan Temalar
Olumlu Temalar

n

Muhteşem/İnanılmaz bir kent

498 25,64 Kalabalık

147 44,54

Tarihi/Efsanevi bir kent

462 23,78 Sıcak

145 43,93

Etkileyici/Çarpıcı bir kent

421 21,67 Pahalı

38 11,51

Mutlaka gidilmeli, tavsiye ediyorum

388 19,97

Rehberler çok bilgili

120

6,17

50

2,57

3

0,15

İlkbahar/Sonbaharda gezilmeli
Beklentimi karşıladı
Toplam

%

1942 100

Olumsuz Temalar

Toplam

n

%

330 100
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Tablo 3’te Hierapolis arkeolojik sit alanına yönelik yapılan yorumlar bağlamında ortaya çıkan olumlu ve olumsuz temalar yer almaktadır. Hierapolis arkeolojik sit alanına yönelik TripAdvisor sitesinde yapılan yorumların genel
puanlaması; (%60,75) “mükemmel”, (%32,91) “çok iyi”, (%5,69) “ortalama” ve
(%0,65) “kötü” şeklindedir. Hierapolis arkeolojik sit alanına yönelik yapılan
yorumların içeriği analiz edilerek 233 adet olumlu ve 40 adet olumsuz olmak
üzere toplamda 273 tema ortaya çıkarılmıştır. Olumlu temalar; %16,73’ü “harika/muhteşem/inanılmaz bir kent”, %16,31’i “görülmeye değer, tavsiye ediyorum”, %15,02’si “iyi/güzel bir kent”, %8,58’i “eser bakımından zengin ve büyük
bir kent”, %8,16’sı “etkileyici/büyüleyici/çarpıcı bir kent”, %8,16’sı “iyi restore
edilmiş ve korunmuş bir kent”, %6,86’sı “gezilmesi zevkli ve eğlenceli bir kent”,
%6,02’si “harika bir manzaraya sahip”, %4,31’i “tarihi bir kent”, %3,87’si “geçmişi hatırlatıyor, hayal gücünü tetikliyor”, %2,57’si “harika bir deneyim”,
%1,71’i “bilgi pano ve levhaları açıklayıcı”, %1,28’i “dünya mirası/ünlü bir
kent” ve %0,42’si ise “maliyeti uygun” şeklindedir. Olumsuz temaların ise
%57,5’i “gezilmesi yüksek çaba gerektiren bir kent”, %12,5’i “kalıntılar
az/yetersiz”, %10’u “kent harabe durumda”, %7,5’i “restorasyon devam ediyor”, %5’i “hava çok sıcak”, %5’i “orijinal değil, benzerleri mevcut” ve son olarak %2,5’i ise “zaman kaybı” şeklindedir.
Tablo 3. Hierapolis Arkeolojik Sit Alanı’na Yönelik Ortaya Çıkan Temalar
Olumlu Temalar
n
Harika/Muhteşem/İnanılmaz bir kent
39

%

%

16,31
15,02

Olumsuz Temalar
n
Gezilmesi yüksek çaba gerekti23
ren bir kent
Kalıntılar az/yetersiz
5
Kent harabe durumda
4

Görülmeye değer, tavsiye ediyorum
İyi/güzel bir kent
Eser bakımından zengin ve büyük bir
kent
Etkileyici/Büyüleyici/Çarpıcı bir kent
İyi restore edilmiş ve korunmuş bir
kent
Gezilmesi zevkli ve eğlenceli bir kent
Harika bir manzaraya sahip
Tarihi bir kent
Geçmişi hatırlatıyor, hayal gücünü
tetikliyor
Harika bir deneyim
Bilgi pano ve levhaları açıklayıcı
Dünya mirası/ünlü bir kent
Maliyeti uygun
Toplam

38
35
20

8,58

Restorasyon devam ediyor

3

7,5

19

8,16

Hava çok sıcak

2

5

19

8,16

Orijinal değil, benzerleri mevcut

2

5

16
14
10

6,86
6,02
4,31

Zaman kaybı

1

2,5

9

3,87

6
4
3
1
233

2,57
1,71
1,28
0,42
100

Toplam

40

100

16,73

57,5
12,5
10
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Tablo 4’te Troia arkeolojik sit alanına yönelik yapılan yorumlar bağlamında
ortaya çıkan olumlu ve olumsuz temalar yer almaktadır. Troia arkeolojik sit
alanına yönelik TripAdvisor sitesinde yapılan yorumların genel puanlaması;
(%36,6) “çok iyi”, (%28,3) “ortalama”, (%25,7) “mükemmel”, (%7,9) “kötü” ve
(%1,5) “berbat” şeklindedir. Truva hakkında yapılan yorumların içerik analizi
sonucunda toplam 572 tema ortaya çıkarılmıştır. Bu temaların 375 adedi
(%65,55) olumlu, 197 adedi ise (%34,44) olumsuz temalardır. Olumlu temaların
%18,93’ü “harika/muhteşem bir kent”, %14,13’ü “görülmeye değer, tavsiye
ediyorum”, %13,87’si “ilginç/şaşırtıcı bir kent”, %13,6’sı “iyi/güzel bir kent”,
%12’si “tarihi/efsanevi bir kent”, %9,06’sı “gittiğime değdi”, %7,47’si “gezilmesi
zevkli/eğlenceli bir kent”, %2,67’si “dünya mirası/ünlü bir kent”, %2,4’ü “bilgi
panoları ve levhaları açıklaycı” ve “kente ulaşım kolay” ve %3,47’si ise diğer
temalardan oluşmaktadır. Diğer olumlu temalar içerisinde, “geniş”, “bulguları
anlamlı”, “sakin ve huzurlu”, “kaliteli”, “doğal” ve “adeta bir kültür parkı” gibi
betimlemeler bulunmaktadır. Olumsuz temaların %20,3’ü “kent bakımsız, harabe, korunmamış ve restorasyon yetersiz”, %12,69’u “daha iyi kentler var,
beklentilerinizi düşürün”, %11,67’si “tavsiye etmiyorum, sadece zaman kaybı”,
%10,65’i “hayal kırıklığı yaşadım”, %10,65’i “sahte, sevimsiz Truva Atı”, %9,65’i
“kalıntılar yetersiz, görülecek pek bir şey yok”, %7,1’i “bilgi pano ve levhaları
yetersiz”, %5,6’sı “kenti gezmek zor ve yorucu”, %5,1’i “kötü hava koşulları
(sıcak, rüzgarlı vb.)”, %4,06’sı “rehber şart ve önceden Truva hakkında okunmalı” ve %2,53’ü “pahalı” şeklindedir.
Tablo 4. Troia Arkeolojik Sit Alanı’na Yönelik Ortaya Çıkan Temalar
Olumlu Temalar

n

%

Olumsuz Temalar

n

%
20,3

Harika/Muhteşem bir kent

71

18,93

Kent bakımsız, harabe, korunmamış ve
40
restorasyon yetersiz

Görülmeye değer, tavsiye ediyorum

53

14,13

Daha iyi kentler var, beklentilerinizi düşürün

25

12,69

İlginç/Şaşırtıcı bir kent

52

13,87

Tavsiye etmiyorum, sadece zaman kaybı

23

11,67

İyi/Güzel bir kent

51

13,6

Hayal kırıklığı yaşadım

21

10,65

Tarihi/Efsanevi bir kent

45

12

Sahte, sevimsiz Truva atı

21

10,65

Gittiğime değdi

34

9,06

Kalıntılar yetersiz, görülecek pek bir şey yok 19

9,65

Gezilmesi zevkli ve eğlenceli bir kent

28

7,47

Bilgi pano ve levhaları yetersiz

14

7,1

Dünya mirası/ünlü bir kent

10

2,67

Kenti gezmek zor ve yorucu

11

5,6

Bilgi pano ve levhaları açıklayıcı

9

2,4

Kötü hava koşulları (sıcak, rüzgarlı vb.)

10

5,1
4,06

Kente ulaşım kolay

9

2,4

Rehber şart ve önceden Truva hakkında
8
okunmalı

Diğer

13

3,47

Pahalı

5

2,53

Toplam

375

100

Toplam

197

100

387
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Tablo 5’te Kaymaklı Yeraltı Şehri arkeolojik sit alanına yönelik yapılan yorumlar bağlamında ortaya çıkan olumlu ve olumsuz temalar yer almaktadır.
Kaymaklı Yeraltı Şehri arkeolojik sit alanına yönelik TripAdvisor sitesinde yapılan yorumların genel puanlaması; (%53,24) “mükemmel”, (%35,06) “çok iyi”,
(%11,03) “ortalama” ve (%0,64) “kötü” şeklindedir. Kaymaklı Yeraltı Şehri hakkında yapılan yorumların içeriği analiz edildiğinde, toplam 409 tema ortaya
çıkarılmış, bunların 265 adedi (%64,79) olumlu, 144 adedi (%35,2) olumsuz temalardan oluşmaktadır. Olumlu temaların %22,64’ü “harika/muhteşem bir
kent”, %20,37’si “ilginç/şaşırtıcı bir kent”, %19,24’ü “tavsiye ediyorum”,
%7,54’ü “iyi/güzel bir kent”, %5,28’i “heyecan verici/fantastik”, %4,9’u “tarihi/çok eski bir kent”, %3,39 “gezilmesi zevkli/eğlenceli bir kent”, %2,64’ü “bilgi
pano ve levhaları açıklayıcı”, %2,64’ü “büyük/ihtişamlı bir kent”, %2,26’sı “oksijen yeterli”, %1,88’i “iyi korunmuş”, %1,13’ü “eğitici” ve %6,03’ü diğer temalardan oluşmaktadır. Diğer olumlu temalar içerisinde, “fotoğraf/video çekme
imkanı”, “güvenli”, “ucuz”, “uygun yükseklikte tavan”, “labirent gibi”, “iyi
rehber”, “alışveriş imkanı” ve “temiz” gibi betimlemeler bulunmaktadır. Olumsuz temaların %27,08’i “sağlık sorunları olanlara uygun değil (özellikle klostrofobisi olanlar için uygun olmadığı vurgulanmakla beraber, astım, panik atak,
diz/bacak ağrıları olanlara da uygun olmadığı belirtilmiştir.)”, %13,19’u
“dar/alçak tavan”, %11,8’i “kalabalık/gürültülü”, %11,11’i “mutlaka rehber
alınmalı”, %7,63’ü “karanlık”, %6,94’ü “kenti gezmek zor ve yorucu”, %5,55’i
“tozlu/havasız”, %4,16’sı “pahalı”, %2,77’si “karmaşık/kaybolma riski”, %2,08’i
“soğuk/serin” ve %7,63’ü diğer temalardan oluşmaktadır. Diğer olumsuz temalar içerisinde, “kirli çevre”, “küçük olduğu (diğer yer altı şehirlerine göre)”,
“kötü/yetersiz rehber”, “yapışkan esnaf” ve “hayal kırıklığı” gibi betimlemeler
bulunmaktadır.
Tablo 5. Kaymaklı Yeraltı Şehri Arkeolojik Sit Alanı’na Yönelik Ortaya Çıkan Temalar
Olumlu Temalar

n

%

Olumsuz Temalar

Harika/Muhteşem bir kent

60

Sağlık sorunu olanlara uygun değil (klostrofobi,
22,64
39
astım, panik atak, diz/bacak ağrıları vb.)

n

%
27,08

İlginç/Şaşırtıcı bir kent

54

20,37 Dar/Alçak tavan

19

13,19

Tavsiye ediyorum

51

19,24 Kalabalık/Gürültülü

17

11,8

İyi/Güzel bir kent

20

7,54

Mutlaka rehber alınmalı

16

11,11

Heyecan verici/Fantastik

14

5,28

Karanlık

11

7,63

Tarihi/Çok eski bir kent

13

4,9

Kenti gezmek zor ve yorucu

10

6,94

Gezilmesi zevkli ve eğlenceli bir kent

9

3,39

Tozlu/Havasız

8

5,55

Bilgi pano ve levhaları açıklayıcı

7

2,64

Pahalı

6

4,16

Büyük/İhtişamlı bir kent

7

2,64

Karmaşık/Kaybolma riski

4

2,77
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Oksijen yeterli

6

2,26

Soğuk/Serin

3

2,08

İyi korunmuş

5

1,88

Diğer

11

7,63

Eğitici

3

1,13

Diğer

16

6,03

Toplam

265

100

Toplam

144

100

Tablo 6’da Myra arkeolojik sit alanına yönelik yapılan yorumlar bağlamında
ortaya çıkan olumlu ve olumsuz temalar yer almaktadır. Myra arkeolojik sit
alanına yönelik TripAdvisor sitesinde yapılan yorumların genel puanlaması;
(%40) “çok iyi”, (%38,75) “mükemmel”, (%20) “ortalama”, ve (%1,5) “berbat”
şeklindedir. Myra hakkında yapılan yorumların içeriği analiz edildiğinde, toplam 228 tema ortaya çıkarılmış, bunların 166 adedi (%72,80) olumlu, 62 adedi
(%27,19) olumsuz temalardan oluşmaktadır. Olumlu temaların, %17,61’i “ilginç/şaşırtıcı bir kent”, %17,46’sı “iyi korunmuş bir kent”, %14,45’ü “tavsiye
ediyorum”, %8,43’sı “harika/muhteşem bir tiyatro”, %7,83’ü “harika/muhteşem
bir kent”, %7,22’si “iyi/güzel bir kent”, %4,81’i “Amfitiyatro çok iyi/güzel”,
%3,61’i “Amfitiyatro mükemmel akustiğe sahip”, %3,01’i “tarihi/efsanevi bir
kent”, %3,01’i “gezilmesi zevkli/eğlenceli bir kent”, ve %6,02’si ise diğer temalardan oluşmaktadır. Diğer olumlu temalar içerisinde, “büyük”, “göze çarpan
oymalar”, “kalıntı çok”, “muhteşem manzara”, “Noel Baba Kilisesi’ne yakın”
gibi temalar bulunmaktadır.
Tablo 6. Myra Arkeolojik Sit Alanı’na Yönelik Ortaya Çıkan Temalar
Olumlu Temalar

n

%

Olumsuz Temalar

n

%

İlginç/Şaşırtıcı bir kent

30

17,61

Mezarlara ulaşmak çok zor

13

20,96

İyi korunmuş bir kent

29

17,46

Israrcı/Kazıklayan satıcılar

8

12,90

Tavsiye ediyorum

24

14,45

Pahalı

8

12,90

Harika/Muhteşem bir tiyatro

14

8,43

Hayal kırıklığı yaşadım

5

8,06

Harika/Muhteşem bir kent

13

7,83

Tuvaletler temiz değil

5

8,06

İyi/Güzel bir kent

12

7,22

Kalabalık

5

8,06

Noel Baba Kilisesi görülmeli

10

6,02

Döviz bozdurmak zor

3

4,83

Amfitiyatro çok iyi/güzel

8

4,81

Sıcak

3

4,83

Amfitiyatro mükemmel akustiğe sahip

6

3,61

Diğer

12

19,35

Tarihi/Efsanevi bir kent

5

3,01

Gezilmesi zevkli ve eğlenceli bir kent

5

3,01

Diğer

10

6,02

Toplam

166

100

Toplam

62

100

389
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Myra arkeolojik sit alanına yönelik yapılan yorumlar bağlamında ortaya çıkan
olumsuz temaların %20,96’i “mezarlara ulaşmak çok zor”, %12,90’ı “ısrarcı/kazıklayan satıcılar”, %12,90’ı “pahalı”, %8,06’sı “hayal kırıklığı yaşadım”,
%8,06’sı “tuvaletler temiz değil”, %8,06’sı “kalabalık” %4,83’ü “döviz bozdurmak zor”, %4,83’ü “sıcak” %19,35’i diğer şeklindedir. Diğer olumsuz temalar
ise “yolların kötü olması”, “kaya mezarları ile ilgili gerekli önemlerin alınmaması” ve “etrafta çöplerin olması” şeklinde ortaya çıkmıştır.
İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan olumlu ve olumsuz temalar, Tablo 7’de
özetlenmiştir. Arkeolojik sit alanlarına yönelik 2981 olumlu, 773 olumsuz tema
ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan olumlu temalarda; “harika/muhteşem/inanılmaz
bir kent (%22,84)”, mutlaka gidilmeli/tavsiye ediyorum (%18,58)”, “tarihi/efsanevi bir kent (%17,94)”, “etkileyici/çarpıcı bir kent (%15,22)” ve “ilginç/şaşırtıcı bir kent (%4,56)” temalarının çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Olumsuz temalarda ise; “kalabalık (%21,86)”, “sıcak (%20,69)”, “pahalı
(%7,37)”, “gezilmesi yüksek çaba gerektiriyor (5,69)” ve “harabe (%5,69)” temaları çoğunluğu oluşturmaktadır.
Tablo 7. Arkeolojik Sit Alanları’na Yönelik Ortaya Çıkan Temalar
Olumlu Temalar

n

%

n

%

Harika/Muhteşem/İnanılmaz bir kent

681

22,84 Kalabalık

Olumsuz Temalar

169

21,86

Mutlaka gidilmeli/Tavsiye ediyorum

554

18,58 Sıcak

160

20,69

Tarihi/Efsanevi bir kent

535

17,94 Pahalı

57

7,37

Etkileyici/Çarpıcı bir kent

454

15,22 Gezilmesi yüksek çaba gerektiriyor

44

5,69

İlginç/Şaşırtıcı bir kent

136

4,56

Harabe

44

5,69

Rehberler çok bilgili

120

4,02

Sağlık sorunları olanlar için uygun değil

39

5,04

İyi/Güzel bir kent

118

3,95

Hayal kırıklığı yaşadım

26

3,63

Gezilmesi zevkli ve eğlenceli bir kent

58

1,94

Daha iyi kentler var, beklentilerinizi düşürün

25

3,23

İyi korunmuş bir kent

53

1,77

Kalıntılar az/yetersiz

24

3,1

İlkbahar/Sonbaharda gezilmeli

50

1,67

Zaman kaybı

24

3,1

Beklentimi karşıladı

Rehberle gezilmesi şart

24

3,1

Sahte/sevimsiz Truva Atı

21

2,71

43

1,44

Esre bakımından zengin ve büyük bir 27
kent

0,90

Bilgi pano ve levhaları açıklayıcı

20

0,67

Bilgi pano ve levhaları yetersiz

14

1,81

Diğer

132

4,5

Diğer

102

13,19

Toplam

2981 100

Toplam

773

100
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de en çok ziyaret edilen arkeolojik sit alanlarına
yönelik sanal ortamda yapılan yorumların değerlendirilmesidir. Türkiye’de en
çok ziyaret edilen arkeolojik sit alanlarına yönelik sanal ortamda yapılan yorumların değerlendirilmesi amacıyla TripAdvisor sitesinden elde edilen veriler
içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda arkeolojik sit
alanlarına yönelik olumlu ve olumsuz temalar saptanmıştır. Arkeolojik sit alanlarına yönelik bulunan temalar incelendiğinde temaların büyük çoğunluğunun
olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar büyük çoğunluk olumlu
yöndeki temalardan oluşsa da olumsuzluk belirten temaların sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır. Olumlu ifadelere göz atıldığında, genelde karşımıza antik kentleri seven, antik çağ tarihine ilgi duyan, birebir yapıları görmekten
ziyade hayal gücüyle kentin antik çağlardaki halini gözünde canlandırma yetisine sahip kişilerin yaptığı yorumlar karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki bu kişiler
yorumlarında sık sık “antik kentleri seviyorsanız, harabelerden hoşlanan biri iseniz,
tarihe ilgili iseniz, hayal gücünüze güveniyorsanız vb.” ifadelerini kullanmışlardır.
Efes, Hierapolis, Truva, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Myra gibi tarihte çok önemli yeri olan, kendisinden çağlar boyunca hatta şuanda bile söz ettirmeyi başarabilen, sinema filmlerine dahi konu olan arkeolojik sit alanları hakkında yapılan
yorumlarda olumsuz ifadelerin geçmesi elbette ki üzücü bir olaydır. Yorumların incelenmesi sonucunda, bu olumsuz ifadelere sebebiyet veren özellikle 3
ana unsur olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi, bakımsız ve harabe
olması, eserlerin tam olarak gün yüzüne çıkmamış olması, yürüyüş patikalarının düzenli olmaması, bilgi pano ve levhaların yetersizliği ve giriş ücretlerinin
fazla olması gibi idari kaynaklı sebeplerdir. İdari kaynaklı sebeplerden dolayı
kullanılan olumsuz ifadeler daha önceki yıllarda yapılan yorumlarda sıklıkla
karşımıza çıkmakla beraber, günümüze yaklaştıkça azaldığı ve buradan hareketle bazı restorasyon çalışmalarının olumlu sonuç verdiği anlaşılmaktadır.
İkincisi ise, havanın sıcak olması, rüzgar şiddetinin fazla olması gibi doğal nedenlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, olumsuz ifadeleri en aza indirgemek için bazı öneriler sunulmuştur:
Efes antik kenti, dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağını bünyesinde barındırmanın yanı sıra birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için
tarihte önemli bir yere sahiptir. Efes kentine yönelik tespit dilen olumsuz temalarda üç ana unsur tespit edilmiştir. Bunlardan birincisi, sıcak olması, ikincisi
Efes antik kenti civarında satılan hediyelik eşyaların oldukça pahalı olması ve
son olarak da oldukça kalabalık olmasıdır. Bu nedenle; Efes’e yönelik tur prog-
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ramlarının ilkbahar ve sonbahar aylarına kaydırılması ya da tur programlarında kent ziyaretinin özellikle sabah saatlerine alınması sıcak sorununa çözüm
olabilir. Kalabalık sorununun önüne geçilmesi amacıyla uygun ziyaretçi yönetimi oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
Türkiye’de en çok ziyaret edilen ikinci arkeolojik sit alanı olan Hierapolis
hakkında yapılan yorumların sayısı beklenenin çok altındadır ve şüphesiz bunda Pamukkale travertenlerinin payı büyüktür. Buradan hareketle ziyaretçilerin
Hierapolis antik kentinden ziyade Pamukkale travertenlerine yönelik yorumlara daha çok yöneldikleri söylenebilir. Hierapolis Antik Kenti ve kalıntıları hakkında yapılan yorumların içeriği incelendiğinde, yorumların daha çok kent
içerisinde yer alan amfi tiyatro üzerine yoğunlaşmış olduğu görülmüştür. Bu
durum özellikle “Dik tepeye tırmanış zor, gezilmesi yüksek çaba gerektiren bir
kent” gibi olumsuz ifadelerin yorumlarda fazlaca yer almasına sebep olmuştur.
Bu nedenle ziyaretçilere ziyaretleri öncesinde gerekli açıklamalar yapılmalı ve
kendilerini hazırlamaları sağlanmalıdır.
Truva kentine yönelik olumsuz temaların çoğunluğunda sahte, sevimsiz Truva atı betimlemesi yer almaktadır. Ziyaretçiler filme kullanılan ata benzer bir
Truva atı görmek beklentisi içerisindedirler. Yapılan yorumlarda kentte bulunan atın çocuklar için eğlenceli olduğu fakat büyüklerin daha ziyade filmde
kullanılan atı görme beklentilerinin olduğu tespit edilmiştir. Truva filminde
kullanılan ata benzeyen ikinci bir at inşa edilebilir, var olan at sadece çocuklar
tarafından ziyaret edilebilecek bir nevi oyun alanı haline dönüştürülebilir, ikincisi ise içine girilmeyecek şekilde olsa bile yetişkinlerin beğenisine sunulabilir.
Dünyanın en iyi korunmuş ve en büyük yer altı şehirleri arasında olan ve hala
gizemini koruyan Kaymaklı Yeraltı Şehri hakkında yapılan yorumlar incelendiğinde, tespit edilen olumsuz temalara sebebiyet veren ana unsurlar; sağlık sorunu çeken insanların (klostrofobi, astım, panik atak vb.) bu kenti ziyaret etmesinin oldukça güç olması, bununla beraber engelli ziyaretçilerin (özellikle tekerlekli sandalye kullananlar) bu kenti ziyaret etmesinin neredeyse imkânsız olması, ayrıca ziyaret esnasında dar ve alçak tünellerden geçerken insanların
zorlanmasıdır. Diğer bir unsur ise, rehber alınmadığı takdirde kentten hiçbir
şey anlaşılamayacağı ve daha düzensiz ziyaret olacağı düşüncesidir. Son olarak
kalabalık olması ve bundan kaynaklanan gürültü ve toz oluşmasıdır. Bu nedenle halen devam eden çevre düzenlemeleri ziyaretçilere zarar vermeyecek şekilde hızlandırılabilir. Kentin genel durumu göz önüne alındığı zaman, her ne
kadar dar tüneller ve alçak tavan için yapılacak bir şey olmasa da en azından
içerdeki aydınlatma artırılarak insanların yollarını daha rahat bulmaları sağ-
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lanmalıdır ve bu şekilde insanların korkuya kapılmaları engellenebilir. Yoğun
sezonda Kaymaklı’yı gezmek zordur çünkü kalabalık gruplar oldukça çoktur
ve ziyaretçi yönetimi olmadığı için giriş çıkış oldukça sıkıntılıdır. Bu yüzden
uygun bir ziyaretçi yönetimi ile kalabalık sıkıntısı ortadan kaldırılabilir. Bunların yanında sağlık sorunları olanların (yaşlılar, panik atak olan, astımı olan,
klostrofobisi olan, diz/bacak problemi olan vb.) yeraltına girmeden önce şiddetle uyarılması gerekir ve tedbir amaçlı yakın çevrede acil müdahale için sağlık
tesisi/ekibi olmalıdır. İçerde ciddi anlamda yorulanlar için kısa müddet dinlenebilecekleri banklar konulabilir ve aydınlatma biraz daha artırılabilir.
Myra arkeolojik sit yapılan yorumlar incelendiğinde ortaya çıkan olumlu temalarda antik kentlere, tarihe ilgi duyan, Likyalıları merak eden ve Roma antik
tiyatrosunu görmek isteyen, Antalya’ ya geldiği sırada buraları da ziyaret etmek isteyen ziyaretçi yorumları karşımıza çıkmaktadır. Bu kişiler yorumların
da sık sık ‘yolunuz düşersen uğramadan geçmeyin, Roma tiyatrosu harika’ şeklinde
yorumlar kullanmışlardır. Ayrıca Myra antik kentinin çok iyi korunduğu ve
günümüze ulaşmasının mucize olduğu şeklinde yorumlar da vardır. Myra antik kentiyle ilgili karşımıza çıkan olumsuz yorumların en önemlilerinden birisi
çok ilginçtir ki harika korunmuş bir bölgeyle ilgili değil oradaki esnafla ilgilidir.
Ziyaretçiler oradaki satıcılarının çok ısrarcı olduğundan, zorla ürünlerini sattırmaya çalışmalarından hatta kendi ürünlerinden alması şartıyla ziyaretçilere
yardımcı olabileceğini söylemesinden bahsetmektedir ve bu satıcıların sattıkları
ürünlerin çok çok pahalı olduğu şeklinde yorumlar vardır. Diğer bir önemli
olumsuz yorum ise kaya mezarların yakından görülemeyişi, uzaktan bakmak
zorunda olmalarıyla ilgilidir. Bu nedenle her şeyden önce satıcılar bilinçlendirilmeli, gerekirse cezalar uygulanmalıdır. Ayrıca mezarların daha rahat gezilebilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Bununla birlikte arkeolojik sit alanlarına yönelik, kentin idari yetkisine sahip
tüzel kişi veya kurumlar, seyahat sitelerinde yapılmış olan yorumları inceleyerek eksikliklerini belirleyebilir ve bu konularda kenti iyileştirme yoluna gidebilirler. Halen devam eden restorasyon çalışmaları hızlandırılabilir, devam eden
çalışmalar ise ziyaretçilerin yürüyüş yollarını ve gezi güzergahlarını gereğinden
fazla uzatmayacak, zor patika ve yollara girmeye zorlamayacak şekilde devam
etmelidir. Kentlerin genel durumu göz önüne alındığı zaman, görülecek pek
fazla eserin olmadığı aşikardır. Bu alanlara yerleştirilen panolarda harabe olan
eserin rekonstrüksiyonu panolarda geniş bir yer bulmalı ve detaylı anlatımlara
yer verilmelidir. Kentte bulunan levhalar sürekliliği kesmeyecek, ziyaretçilerin
yön bulmalarında kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir.
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ÖZ
Doğru ve hızlı karar alma ve iş yapabilme zorunluluğunun bir sonucu olarak bugün gelinen
noktada insan kaynaklarıyla ilgili birçok işlem elektronik ortamda yapılmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminde elektronik uygulamaların tartışıldığı bu çalışma otel işletmeleri bazında
ve kavramsal olarak kurgulanmıştır. Çalışmanın amacı, elektronik insan kaynakları kavramına ve bu kavramın organizasyonlar için önemine dikkat çekmektir. Değerlendirme sonucunda otel işletmelerinde elektronik insan kaynaklarının özellikle operasyonel ve ilişkisel
düzeyde uygulandığı anlaşılmıştır. Dönüşümsel düzeyde ise henüz fazla uygulama olmadığı
söylenebilir.
Anahtar sözcükler: Otel işletmeleri, insan kaynakları, elektronik insan kaynakları

GİRİŞ
Teknoloji alanındaki yenilikler; işin ve işgücünün niteliğini, işin örgütlenme
sürecini, işletmelerin yapısını ve yönetim anlayışını etkilemiş, işletme yönetiminde bazı değişimlerin yapılmasını zorlar hale gelmiştir. Her yönetim anlayışı
gibi İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) anlayışı da bu popüler gelişimden payını
almış, insan kaynakları (İK) yöneticilerinin iş yapma şekillerinden, işgücüne
ulaşmaya kadar birçok faaliyetini etkilemiş, iş yapısında ve işgücünde birtakım
değişimleri beraberinde getirmiştir. Örneğin, güç dengesi bireylerden, farklı
bölümlerin çalışanlarından oluşan ve birbirleri ile iletişim halinde olan ekiplere
doğru kaymaya başlamış, belirli örgütsel mekânda ve zamanda çalışma gibi
zaman ve mekân kısıtlamaları ortadan kalkmıştır. Diz üstü bilgisayarlar, yüksek hızlı modemler, intranetler, e-posta sistemleri, cep telefonları gibi teknolojik
araçların her an her yerden bilgiye ulaşma olanağı vermesi, insanların kendileri

Araştırma Bildirileri

395

için uygun ve en üretken oldukları zamanlarda çalışabilmelerine olanak veren
iş modellerini ortaya çıkarmıştır (Akkirman 2004: 36; Schuyler 2009: 33; Doğan
2010: 19:). Böylece, organizasyonların daha esnek bir yapı içerisinde faaliyetlerini sürdürebilme olanağı yaratılmış ve organizasyonlar dünyanın her tarafındaki uzman kişiler ile kesintisiz 24 saat çalışma olanağı bularak, yoğun rekabet
ortamına ve artan müşteri isteklerine cevap verebilir duruma gelmiştir (Akkirman 2004: 36).
Bugün, teknolojiyle birlikte, işletme bünyesinde çalışan insanlar da hızla gelişmekte ve güçlenmektedir. Diğer taraftan, önümüzdeki yıllarda iş dünyasına
katılacak, teknolojinin içinde doğmuş olan Z Kuşağı’nın değişen iş anlayışı ve
işten beklentileri, işletmeleri bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin entegre olduğu bir sisteme zorlamaktadır. Teknoloji bağımlısı ya da tutkunu olmayan, aksine teknolojiyi doğal yaşam standardı olarak algılayan, aldığı bilgiyi çabuk işleyen bu kuşak için İKY, yeni stratejiler belirlemekte, (Aktay 2013) işler yeniden
tasarlanmakta ve tanımlanmakta, ücret ve teşvik planları revize edilmekte, personel seçimi ve değerlendirme süreci tekrar gözden geçirilmektedir. Bu bağlamda, İKY faaliyetlerinde yaşanan değişimler değerlendirildiğinde, bu değişimlerin yalnızca yararlanılan araçlar ve teknikler bağlamında olmadığı, fonksiyonel anlamda da önemli dönüşümlerin gerçekleştiği görülmektedir
(Strohmeier 2002: 3).
Geleceğin bütünüyle dijital olacağı düşüncesinden hareketle İK uzmanları bu
değişime hem kendilerini hem de işletmeyi hazırlamalı, süreçleri tekrar tanımlamaları ve modernizasyonu sağlamaları gerekmektedir (Jones 1997’den aktaran: Güler 2006, 19-20). Dolayısıyla bu işletmelerin statik ortamda iş yapmaya
göre değil, dinamik yapılara adapte edilebilecek şekilde tasarlanması önemlidir
(Ardıç 1998: 4). İşletmeler için hayati öneme sahip olan faktörler hızlı şekilde
değişirken emek yoğun olan otel işletmelerinin bu değişime kayıtsız kalmaları
olanaksızdır. Dinamik bir sektörde yer alan bu işletmelerin bilgi iletişim sistemleri, her düzey de istihdamı etkilediğinden, işletmeler piyasada ayakta kalabilmenin gereği olan şartları yerine getirmek zorundadır. Rezervasyon, satış, pazarlama, geceleme durumu, getiri, önkasa, telefon, oda içi hizmetler, kapı kilit,
enerji, yiyecek-içecek, muhasebe, satış noktaları, stok kontrol, robotbar alt sistemlerinden oluşan “Bilgisayarlı Konaklama Yönetim Sistemi” bu tür uygulamalara verilebilecek örneklerden biridir (Seymen vd. 2008: 102). Teknoloji,
oteller dâhil birçok işletmedeki İK faaliyetlerinin yürütülmesinde vazgeçilmez
olmuş, e-dönüşüm süreci ve e-insan kaynakları her geçen gün ivme kazanmıştır. Bu çalışmada elektronik insan kaynakları olarak bilinen bu uygulamalar
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hakkında detaylı açıklamaların yanısıra, otel işletmelerinde elektronik insan
kaynakları uygulama düzeyleri de kavramsal olarak ele alınmıştır.
ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (E-İKY) KAVRAMI
Geleneksel İKY en kısa şekliyle şöyle ifade edilebilir: Çalışanların işe alımından
değerlemesine, eğitilmesine, yükseltilmesinden başka bir işe atanmasına ve
sağlıkla ilgili işlerinin yürütülmesi gibi rutin işlevler yanında, çalışanların gelişimi, güçlendirilmesi ve bir değer olarak işletmeye kazandırılmasıyla ilgili tüm
faaliyetleri kapsar (Kozak 2008: 35). E-İKY ise İKY kapsamında yerine getirilen
bu faaliyetlerin büyük kısmının web ortamında yürütülmesi olarak tanımlanmaktadır (Güler 2006: 19). Başka bir tanımlamayla, e-İKY, insan kaynakları
bölümünün faaliyetlerini yerine getirebilmek için bilgisayar sistemlerini, interaktif elektronik medyayı ve telekomünikasyon ağlarını kullanmasıdır (Öğe
2004: 110). E-İKY, işletmelerde organizasyon içindeki rol dağılımlarına yeni bir
düzenleme getirmekte, daha önce İK uzmanları tarafından yapılan birçok iş,
çevrimiçi (online) olarak çalışanlar veya yöneticiler tarafından yapılabilmektedir (Ruel vd. 2007: 280; Oiry 2009: 112; Saraç ve Çiftçioğlu 2010: 30; Rawash ve
Saydam 2012: 113). Akademik çevrede de kabul gören bu tanım, e-İKY’de bölüm faaliyetlerinin geliştirildiğine, İKY anlayışının elektronik ortamda yeni bir
yapılanma ile desteklendiğine vurgu yapmaktadır (Schalk, vd. 2013: 85). E-İK,
İnternet’i kullanarak İKY işlemlerini veya faaliyetlerini yönetmek olarak tanımlanmaktadır (Lengnick-Hall ve Moritz 2003: 365).
İnsan kaynakları faaliyetlerini kolaylaştırma arayışları 1980’lerde insan kaynakları bilgi sistemlerinin doğmasına neden olmuş; insan kaynaklarına ait bilgilerin kayıt altına alınması ve bordrolama gibi temel düzeydeki işler otomatik
hale getirilmiştir. İnternet, intranet ve extranet ağları sayesinde insan kaynakları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde önemli değişiklikler yaşanmıştır (Esen
2011: 26). Toplumdaki ve iş çevresindeki birçok önemli değişikliğin bileşimi
sonucunda ortaya çıkan e-İKY, e-ticaret kavramının geniş ölçüde yayıldığı
1990’lı yılların sonunda ilk kez kullanılmıştır (Olivas-Lujan vd. 2007: 419).
Kişisel bilgisayarlara erişilebilirliğin dünya çapında artması, e-İKY’nin inşa
edilmesi için gereken altyapının önemli bir kısmını oluşturmuştur. Kişisel bilgisayarlar ile yönetici ve çalışanların bilgisayar arasında anlık bağlantı kurulmasına aracı olan internet, e-İKY’nin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bir
diğer gelişmedir. E-İK olarak adlandırılan kavramın ilk uygulamaları, daha
önce basılı olarak dağıtılan materyallerin intranet ortamlarına aktarılması suretiyle olmuştur. Geçmişte bilgilerin görüntülenmesi ile başlayan E-İK uygulamaları, günümüzde çalışanlara sunulan etkileşimli ara yüzlerle interaktif hale geti-
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rilmiştir. İnternet, kişisel bilgisayarların birbirleriyle birleştirilmesini sağlarken,
çalışanlara ve yöneticilere, gerek duydukları her an yeterli bilgi sunmaktadır.
Bilginin ve insanın birleştirilmesi ile de daha önce iş süreçlerini yavaşlatan ve
etkileşimi engelleyen fiziksel bariyerler ortadan kaldırılmıştır. 1994 yılında internet çağının başlamasıyla birlikte, web teknolojilerinin işletmelere sunduğu
büyük potansiyel keşfedilmiş ve işletmeler içerisinde intranetler oluşmaya başlamıştır. Tüm dünyada kısa sürede yaygınlaşan intranetler, kurumlar içerisinde
bilgi dağılımını etkinleştirerek önemli bir dönemin tetikleyicisi olmuştur (Şahingöz, 2007: 44). Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımları ve çeşitli türevleri de tüm iş süreçlerinin birleştirilmesini mümkün kılarak, e-İKY’nin ortaya
çıkmasına katkıda bulunmuştur. Son olarak, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri uzmanları, insan kaynakları bilgilerini ve karar verme sistemini dosyalardan bilgisayarlara taşıyan yazılımları ve sistemleri birlikte yaratarak sürece
destek olmuşlardır (Doğan 2010: 29).
E- İKY ile geleneksel İKY arasındaki temel fark, fonksiyonların yerine getiriliş
şeklidir. E-İKY fonksiyonlarını yerine getirirken elektronik ortamdan faydalanmakta, böylece işlemler daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleşmektedir. EİKY, otel işletmelerinin ihtiyaç duyduğu insan sermayesinin bulunması ve geliştirilmesinde bilgi teknolojilerinin aracılık yaptığı çevrimiçi ve gerçek zamanlı
insan kaynakları yönetimidir. Geçmişte bilgilerin görüntülenmesi ile başlayan
e-İKY uygulamaları, günümüzde çalışanlara sunulan etkileşimli ara yüzlerle
interaktif hale getirilmiştir. Böylece, daha önce İKY tarafından girilen birçok
veri, ilgili çalışanlar tarafından girilmekte, bilgilerin doğru ve hızlı bir şekilde
güncelleştirilmesi sağlanmaktadır.
İşletmelerin bazı uygulamaları ilk defa yapabilmelerine olanak veren e-İKY,
insan kaynaklarının yönetiminde stratejik kararların daha kolay alınmasını, alt
kademe çalışanların stratejik kararlara katılımlarını sağlar. Birçok işletmede
zaman tasarrufu, bürokrasinin azalması, maliyetin düşmesi ve değer yaratımı
gibi önemli birçok rutin ve yönetsel konularda fayda sağlamak için e-İKY’ne
geçilmektedir (Alwis 2010: 49; Sareen ve Subramanian 2012: 119). Ayrıca e-İKY,
işletmenin departmanları arasında farklı ağlar yaratarak, ayrı mekânlarda çalışan kişiler arasındaki etkileşim için yeni yollar sağlamakta ve işletme içindeki
bireyler arasında olduğu kadar iş adayları, dış bilgi kaynakları ve diğer insan
kaynakları uzmanları gibi farklı “dış paydaşlar” arasındaki iletişimi ve etkileşimi geliştirmektedir.
E-İK işletmelerin İKY faaliyetlerinde bir takım değişimleri de beraberinde
getirmektedir. Bunlardan ilki, işletmelerin bilgi kaydı ve form süreci için çok
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sayıda eleman bulundurmak durumunda kalmayacağıdır. İkincisi, İKY idari
rolden ziyade daha stratejik/yönetsel role sahip olacak, önceleri idari konularla
harcadığı zamanın yerini, işletmenin rekabet edebilirlik konuları ile ilgili harcadığı zaman alacak olmasıdır. Üçüncüsü ise insan kaynakları işe alım, eğitim,
ödüllendirme gibi geleneksel odaklardan taşınarak insan sermayesi görevlisi,
ilişki kurucu, bilgi yöneticisi gibi yeni roller üstlenecektir (Lengnick-Hall ve
Moritz 2003: 366).
OTEL İŞLETMELERİNDE E-İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMA DÜZEYLERİ
E-İK uygulamaları eş zamanlı değil, ihtiyaca göre ve aşamalı olarak operasyonel, ilişkisel ve dönüşümsel olmak üzere üç ayrı düzeyde uygulanmaktadır
(Lepak ve Snell 1998: 216). Wright ve Dyer (2000) yüz yüze veya elektronik
yollar aracılığıyla İK hizmetlerinin sunumunu işlemsel, geleneksel ve dönüşümsel olarak gruplarken; Lengninc-Hall ve Moritz (2003) bu işlevleri dönemler
itibariyle ele almışlar ve bilgi yayılımının sağlandığı, işlemlerin otomatik hale
getirildiği ve dönüştürüldüğü dönem olmak üzere üç farklı kategoride incelemişlerdir. Bu çalışma da en fazla kabul gören Lepak ve Snell’in kategorik yapılandırılması dikkate alınarak otel işletmelerindeki e-İKY uygulamaları operasyonel, ilişkisel ve dönüşümsel düzeyler itibariyle değerlendirecektir.
Operasyonel (İşlemsel) Düzey: E-İKY’nin en basit şekli olan operasyonel (işlemsel) düzey, yönetimsel alandaki temel insan kaynakları aktiviteleriyle ilgili bilgilerin (işletme politika ve prosedürleri, çalışanlara sunulan yan faydalar hakkında bilgiler, işletme içi iş ilanları, kişisel veri yönetimi, ücret, güncel olaylar,
vb.) intranet aracılığıyla işletme içi çalışanlara aktarımıdır ve tek yönlü iletişimi
kapsamaktadır (Esen 2011: 78; Lepak ve Shenell 1998). Bu düzeyde ağırlıklı
olarak temel iş süreçleriyle ilgili işler yer almaktadır. Otel işletmelerinde operasyonel düzey yüksek çıktı ve raporlama maliyetlerinin azaltılması amacıyla
başlatılmıştır. Sonrasında, bilgilerin hazırlanması ve yayınlanması sırasında
gerekli olan değişikliklerin hemen uygulanabilmesi ve bu değişikliklerden kullanıcıların doğrudan haberdar edilebilmesi gibi kolaylıklar nedeniyle kısa sürede operasyonel düzeydeki tüm rutin işlerin takibinde kullanılmaya başlanmıştır (Jones 1997: 4; Ruel vd. 2004). Örneğin, e-ücretlendirme gibi. Bu uygulama
ile otel işletmelerinde her türlü ücret ödemesi kolay ve doğru olarak hesaplanmaya başlanmıştır. Ücret işlemlerinin yanısıra, avans işlemleri, taksitli geri
ödemeler, özel sigortaya sahip çalışanlar sistem içinde sorun olmadan bu yöntemle çözülmeye başlanmıştır. Yürürlükte olan mevzuat gereği, vergi daireleri,
sosyal sigorta kurumları, iş ve işçi bulma kurumu tarafından talep edilen her
türlü normal ya da elektronik formlar bu sistemle otomatik üretildiğinden, tüm
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standart raporlar ve formlara kolayca ulaşılabilmektedir (Allahverdi 2006: 36).
Bu düzeydeki uygulamalara, otel memorandumları ve personelin ihtiyaç duyduğu bilgilere güncel olarak internet aracılığıyla ulaşmaları da örnek olarak
verilebilir (Esen 2011: 78). Çeşitli hizmetler sunan otel işletmelerinde, iletişimin
doğru kanaldan, doğru şekilde ve doğru zamanda gerçekleştirilmesi önemli
avantajlar sağlamaktadır. Diğer taraftan emek yoğun ve birçok kültürden insanı
işletme bünyesinde bulunduran otel işletmelerinde, e-İKY’nin kültür, dil ya da
ülke fark etmeksizin kurum aktörleri arasındaki süreçlerin standartlaşmasının
sağlanması da gerçekleştirilebilmektedir. E-İKY’nin bu düzeydeki uygulamalarına bakıldığında, otel işletmelerinde ilgili uygulamaların çok yeni olmadığı
sektörün özellikle operasyonel düzeyde intranet uygulamalarına tanıdık olduğu görülür.
İlişkisel Düzey: E-İKY’nin bu uygulama şeklinde, daha gelişmiş faaliyetler söz
konusudur. Burada temel iş süreçlerini destekleyen yeni personelin seçimi ve
işe alımı, eğitim, performans değerlendirme ve ödüller gibi bazı iş süreçlerine
destek sağlayan İK araçlarına odaklanılmaktadır (Lepak ve Snell 1998; Alwis
2010: 49). Otel işletmelerinde ilişkisel düzeydeki e- İKY uygulamasıyla, işletmede doğru bilginin doğru zamanda ve doğru kişilere ulaşması sağlanarak,
ağızdan ağıza dolaşan ve bu süreçte değişime uğrayabilen yanlış bilgilerin işletme içerisinde yayılmasının önüne geçilmesi hedeflenir. Ayrıca, bu uygulama
ile otellerde genel giderlerin azaltılması, verilerin doğruluğunun artırılması,
bilgiyi yayınlamak için harcanan maliyetin ortadan kaldırılması, yaygın bir İK
hizmetiyle alt yapı maliyetinin azaltılması ve evrensel olarak İK bilgi ve servislerini yayma imkânlarının geliştirilmesi sağlanır (Alwis 2010: 49).
İlişkisel e-İKY, bir taraftan insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesini otel
merkeziden kurtarırken diğer taraftan, ana İK departmanındaki politikaların ise
merkezileşmesini sağlar (Ruel vd. 2004). İlişkisel e-İKY çalışanlar ile yöneticilerin ortak hareket etmelerine destek olmakta ve bürokrasiyi azaltmaktadır (Körfez 2008: 41; Gupta ve Saxena 2012: 61). Yönetici ve çalışanlar İK veri tabanlarına kolayca erişebilmekte, izin, mesai, kişisel demografik bilgilerine yönelik
güncellemeler iş planları, emeklilik planlarını ya da mevcut yan faydalarına
ilişkin ayarlama ve değişiklikleri hiçbir kırtasiye işi ve yüz yüze bir yöneticinin
desteği olmaksızın yapabilmektedirler (Esen 2011: 29). Ayrıca, personelin özel
yaşamlarındaki (evlilik, ölüm, hastalık vb.) iletilerin elektronik ortamda duyurulması ile daha hızlı sosyalleşme süreci gerçekleştirilmektedir. Bu durum örgüt kültürünün oluşmasına katkı sağlamaktadır. Yeni çalışanların nereden temin edileceği ve onları seçmek için hangi yöntemlere başvurulacağı kararlarında da bu uygulamalardan yararlanılmakta, geleneksel şekilde gazete ilanları
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başvuru mektuplarıyla yapılan işe alımlar, internet üzerinden elektronik olarak
yapılmaktadır. Özellikle, bilgi teknolojileri alanında çalışmak için başvuran
adaylara yönelik olarak benimsenmeye başlayan e-işe alma, giriş seviyesindeki
işler için yoğun olarak kullanılsa da günümüzde her türdeki işe bu yöntemle
ilan verilip aday bulunabilmektedir (Parry ve Tyson 2008; Doğan 2011). Merkezîleştirilmiş işgücü veri tabanlarının, web erişimli uygulamalarla entegre
edilmesiyle, e-işe almanın faydaları geniş bir biçimde kabul görmüştür. Bu bağlamda oteller internet temelli e-işgücü pazarını kullanarak, coğrafya bakımından daha geniş pazarlara ulaşabilmektedir. Dolayısıyla, faks, mektup, e-mail ile
gelen başvuruların dosyalanması, başvurulardaki bilgilerin sınıflandırılması
gibi zaman alan işlemler ortadan kalkmakta süreç daha az maliyetle ve daha az
zamanda gerçekleştirilebilmektedir (Güler 2006; http://www.capital.com.tr). Bu
uygulama düzeyinde, kâğıt dokümantasyon, elektronik girdi ile yer değiştirmekte, çalışanların arasındaki evrak dolaşımı ortadan kalkmakta ve birden
fazla çalışanın onayı, gerektiğinde kısa sürede alınabilmektedir. Bilgiler depolarda arşivlenmek yerine bilgisayarda saklı tutulmakta, yöneticiler ve çalışanlar
veri tabanını kullanabilmekte, bilgileri güncelleyebilmekte, kendilerine gerekli
olan bilgileri arayabilmekte ve bunlar doğrultusunda karar verebilmektedir.
İntranetle birlikte ekstranet ve sıklıkla kombine edilmiş birçok farklı başvuru
programını kullanmaktadır (Doğan 2010: 11; Esen 2011: 81).
Genel olarak çalışanların işe yönelik yeteneklerini arttırmak, şimdiki ve gelecekteki performansını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim uygulamaları da otel işletmelerinde ilişkisel e-İKY’nin uygulanması ile daha kolay ve az
maliyetle gerçekleştirilmektedir. E-eğitimin amaçları geleneksel İKY’de yer alan
eğitim faaliyetleri ile aynı olmakla birlikte, eğitim yöntemi değişmekte, eğitim
uygulamaları uzaktan eğitim temeline dayanmaktadır. Uzaktan eğitim, zaman
ve mekândan bağımsız ve birçok farklı kanal kullanılarak eğitim verilmesi olarak tanımlanabilir. Uzaktan eğitim yöntemi sayesinde, özellikle coğrafi olarak
dağınık haldeki çalışanlara bulundukları yerde eğitim verilmekte böylece eğitime katılanları merkezi bir eğitim yerine getirmek için yapılan seyahat maliyetleri düşmektedir (Noe 2009). Dolayısıyla, geleneksel eğitim yöntemlerinde yapılan eğitim yerinin ve saatinin planlanması, maliyet hesaplamaları, eğitimcinin
araştırılması gibi konular ortadan kalkmakta çalışanlar, nerede ve ne zaman
eğitime katılabileceklerine karar verebilmektedir. Ayrıca, eğitim yüzünden
mesai saatlerinden vazgeçilmek zorunda olunmaması, uzun seyahatlerin olmaması, öğrenmede bireysel yaklaşımların artması, geniş ölçekteki gruplara
ulaşabilme olanağı bulunmaktadır (Turhan 2012). Bu uygulamayla otellerde
finansal tasarruf sağlanırken maliyetler düştüğü için fiyat rekabetinde başarı
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elde edilebilir. Bu bağlamda otel işletmeleri çalışanlarının ilerlemesi için çevrimiçi bir platformda yatırım yapmaya karar verebilir. Bu özellikle coğrafi olarak
dağınık olan işgücünün eğitimini sağlamak isteyen özellikle zincir otel işletmeleri için yararlıdır.
İnsan kaynakları yönetiminde ortaya çıkacak çatışmaları ve huzursuzlukları
önleme ve adil bir yönetim sistemi kurmada kullanılan önemli fonksiyonlardan
biri olan performans değerleme (Kozak Akoğlan 2008), ilişkisel e-İKY ile kolay
ve objektif şekilde yapılabilmektedir. Performans yönetim sürecini kolaylaştırmak için birçok işletme performans değerleme de e-performans yönetimini
kullanmaktadır. E-performans yönetimi; bireyin veya grubun performans verilerinin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve raporlanması için işitsel ve
görsel elektronik araçların kullanılmasıdır (Doğan 2011: 62). Bu uygulama ile
performans görüşmeleri ve anlaşmaları, hedefleri, performans standartları,
değerleme sonuçları ve performans sorunları ile ilgili tüm veriler elektronik
veri tabanında tutularak, bilgiye ulaşma ve onu kullanma zamanı insan kaynakları uzman ve çalışanlarına zaman tasarrufu sağlamaktadır. Gerek çalışan
gerek onun yöneticisi bu bilgilerden yola çıkarak açıklık ve anlayış içinde, objektif performans gelişimine yönelik kararlar alabilmektedir. Performans değerlemenin tarafsız ve izlenebilir olduğu bu yöntemle (Karcıoğlu ve Öztürk 2009)
otel işletmelerde önemli bir sorun olan çalışanlar arasındaki çatışmalara da
çözüm üretilebilmektedir.
Dönüşümsel Düzey: Karmaşık bir uygulama şekli olan dönüşümsel düzey, stratejik nitelikli faaliyetlerle ilgili olup otellerin üst düzey makro insan kaynakları
politikalarını kapsar. Bu faaliyetler, stratejik yetenek yönetimi, insan kaynaklarına yönelik stratejik bilgi yönetimi, insan kaynaklarının stratejik uyumu, yeni
yatırım veya yeni pazarlara açılmak gerektiğinde bu amaçlara hizmet edebilecek insan kaynaklarını nitelik ve nicelik olarak planlanması gibi alanlardır. Bu
düzey de, insan kaynakları geleneksel bakış açısından uzaklaşmaya başlar,
insan kaynakları fonksiyonu operasyonel bakış açısından çıkıp, stratejik hale
gelir. Örneğin, çalışanların ve yönetimin idari maliyetlerini azaltmak için onların alışkanlıklarını değiştirmesini istemekten ziyade, işletmenin aktiflerini, şirketin stratejileriyle çalışların kişisel istekleri arasında uyum sağlayarak sonuç
elde etmek için yetenek yönetimi, vekalet yönetimi, takım yönetimi vb. konularda teknolojilerden yararlanmaktadır (http://www.ikturkiye.com). Dönüşümsel e-İKY’de entegre edilmiş bir dizi web kaynaklı araçlar veya basılı materyaller yardımıyla işletmenin stratejik seçimleri ile aynı çizgide olabilecek, değişime
hazır işgücü yaratabilmek mümkündür. Bu bağlamda, insan kaynakları için üst
yönetim ve insan kaynakları yönetimi ile aynı seviyede bulunan hat yöneticiler-
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le stratejik ortaklık kurma, insan kaynakları fonksiyonlarında uzman olan kişileri istihdam ederek uzmanlık merkezleri oluşturma ve merkez yönetime hizmet verme olarak üç farklı iş tipi tanımlanmaktadır (Walker 2001; Doğan 2010:
31).
Stratejik ortak olmak, insan kaynakları için tümüyle yeni bir roldür. Stratejik
rolle ilgili olarak İK yöneticileri danışman, değerlendirici, tanı koyucu, değişim
ajanı, katalizör, iş ortağı ve maliyet yöneticisi rollerini yerine getirirler. Bu rollerde değişim ajanı ve katalizör İK’nın değişim rolüyle ilgilidir. Değişim ajanı,
işletmenin çalışmasını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek dış eğilimleri
ve dalgalanmaları tahmin etmek için kurumun problemlerini analiz eder (Ünal
2012: 91). Otel işletmelerinin dinamik bir çevrede faaliyet göstermesi ve çevresindeki olaylardan çabuk etkilenmesi istikrarın değişim, yenilik ve yeniden
yapılanma ile ikame edilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda İK; yönetim
takımının üyesi olmak, stratejik İK planlaması ve örgütsel tasarım yapmak,
strateji geliştirmek ve stratejik değişime katkı sağlamak için çaba göstermek
durumundadır. Örneğin, işgücünün demografik yapısının değişmesinin ve
işgücündeki eksikliklerin organizasyonu nasıl etkilediği ve hangi eksikliklerin
olduğunun belirlenmesi amacıyla zaman içinde hangi araçların kullanılacağı,
rekabet ya da turist tipolojisindeki çevresel değişimler karşısında personel kapsamında yaşanacak sorunların önlenmesi ya da Bakanlıklarla yürütülecek bazı
makro uygulamalar dönüşümsel e- İKY’deki bu rolle ilişkilendirilebilir. İK
fonksiyonu örgütsel tasarım, değişim yönetimi ve değişimin uygulanması, diğer bir ifadeyle değişim yönetimi yapılabilirliklerinin geliştirmesi (Ünal 2012:
85) dönüşümsel e- İKY içerisindedir. Bu kapsamda, otellerin uzun vadedeki
insan ile ilgili yatırımları ve planlamaları da hızlı ve doğru olarak düzenlenebilmektedir. Ayrıca, diğer işletmelerle entegrasyon sırasında yaşanan karmaşık
durumlarla baş etmede ve değişimlerde elektronik ağlardan ve veri tabanlarından yararlanılmaktadır (Güler ve Kocadoğan 2004: 115).
E-İKY ile ilgili düzeyler ve ilgili faaliyetlerle ilgili yapılan bu değerlendirmelerden sonra, bu düzeylerdeki yoğunlaşma ya da gelişmişlik düzeyinin de farklılaştığı görülmüştür. Başka bir ifadeyle, operasyonel, ilişkisel ve dönüşümsel
düzeydeki yapılanmaya verilen önem ve kapsam oteller itibariyle farklılaşabilmektedir. Örneğin, küçük otellerde kayıt ve arşivleme gibi rutin işlemlerin
elektronik ortamda yürütülmesi önemliyken, büyük otellerde ise İKY’nin stratejik rolüne yönelik kullanımlar önemli olmaktadır. Bu kararların verilmesinde
ise bazı faktörlerin etkili olduğu üzerinde durulmaktadır. Bunlar; işletme çalışanlarının kişisel bilgisayara sahip olma ya da ulaşabilme düzeyi, bilgisayar ve
internet okur-yazarlık düzeyleri, organizasyona özel uygulama ve tasarım ya-
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pabilecek bilgi teknolojisi uzmanları ya da insan kaynakları uzmanlarının varlığı, işletmenin büyüklüğü ve İnsan kaynakları departmanının hedefleri önemlidir (Ruel vd. 2004; Sanayeı ve Mirzaei 2008: 81-82; Esen 2011: 85).
SONUÇ
İşletmelerde çalışanlarla ilgili işlemler 1980’li yıllara kadar “personel yönetimi”
adı altında yürütülürken; 1990 yıllar ve sonrasında “insan kaynakları” adı altında ve “insan odaklı” bir yaklaşımla yürütülmeye başlanmıştır. 2000’li yıllara
gelindiğinde “stratejik düzeyde” ele alınmaya başlanan insan kaynakları ile
ilgili uygulamalarda çevreye uyum ve esneklik hâkim olmuştur. Doğru ve hızlı
karar alma ve iş yapabilme zorunluluğunun bir sonucu olarak bugün gelinen
nokta ise insan kaynaklarıyla ilgili birçok işlemin elektronik ortama aktarılması
olmuştur. Küreselleşen dünyanın getirdiği rekabet şartlarında organizasyonlar,
İK süreçlerinde gereksinim duyulan bilgileri elektronik ortamlarda saklamak,
ihtiyaç halinde işlemek ve iletebilmek için e-İK’na geçmektedir. E-İKY operasyonel, ilişkisel ve dönüşümsel olarak üç farklı düzeyde uygulanmaktadır. Bu
bağlamda otel işletmelerindeki uygulamalar dikkate alındığında elektronik
insan kaynakları uygulamalarından operasyonel ve ilişkisel düzeyin hali hazırda kullanıldığı söylenebilir. Karmaşık yapıya sahip otellerde e-İKY uygulaması
basitten karmaşığa doğru evrimsel bir süreç izlerlerken, daha yalın yapıya sahip otellerde ani bir değişimle dönüşümsel e-İKY’ ne geçilebilmektedir. Evrak
işini azaltarak iş akışını modernize eden ve kâğıtsız bir ofis oluşmasına katkı
sağlayan e-İKY uygulamalarının sağladığı avantajlar dikkate alındığında hem
küçük hem de büyük otel işletmelerinde rekabet üstünlüğü sağlayacağı açıktır.
E-insan kaynakları otel işletmelerinde internet üzerinden iş başvurularıyla yeni
personel alımına olanak vermektedir. Bu durum iş süreçlerine büyük hız kazandırmakta, idari süreçlerin sayısını indirgemekte, olası hataları ortadan kaldırmakta, çalışanlar ve yöneticiler için çalışma ortamını geliştirmekte ve çalışanlara zaman faydası sağlamaktadır. Ayrıca, insan kaynakları bölümünün
monoton ve rutin iş süreçlerini azaltarak, yöneticilerin işletme için daha fazla
katma değer yaratabilecekleri alanlara odaklanmalarına yani, stratejik ve işletme içi danışmanlık görevlerine ağırlık vermelerine, çalışanların performanslarını attırmalarına ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
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ÖZ
Bu çalışma ile amaçlanan Türkiye’deki turizm eğitimi ile ilgili rakamları ortaya koymak ve bu
rakamlara dayalı olarak turizm diplomasının hak ettiği değeri alması için yapılması gerekenler hakkında bir değerlendirme yapmaktır. Çalışma literatüre dayalı teorik bir çalışmadır.
Türkiye’de turizm eğitimiyle ilgili okul, öğrenci, mezun ve öğretim elemanı sayıları sektörle
birlikte büyümüştür ve sektörün her düzeyde ihtiyaç duyduğu diplomalı insan kaynağının
yetiştirildiği ortaya çıkmıştır. Diplomalı insan kaynağının sektörde istihdam edilmesinin, diplomanın hak ettiği değere kavuşması ile mümkün olduğu görülmektedir. Bu noktada turizm
personeli meslek yasasının çıkabilmesi için insan kaynağını temsil eden bir örgütlenmenin
gerçekleştirilmesi bir gerekliliktir. TİYADER bu misyonu üstlenen ve ülke çapında örgütlenen
bir sivil toplum kuruluşu olarak tüm turizm öğrencileri, akademisyenleri, çalışanları ve işletmeleri tarafından desteklenmesi gereken bir örgüttür.
Anahtar sözcükler: Turizm personeli meslek yasası, TİYADER, turizm, insan kaynakları

GİRİŞ
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 yandan turizmde
uluslararası düzeyde bir kalite savaşı yaşanmaktadır. Rekabetin yoğun olarak
yaşandığı dünya turizm piyasalarına, standarda uygun ve kaliteli turistik mal
ve hizmetle girebilmek için hem genel olarak toplumun turizmin önemini kav-
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raması, hem de yeterli sayıda nitelikli personel gereklidir. Nitelikli personelin
yetiştirilebilmesi ise kaliteli turizm eğitimi ile mümkündür (Olalı 1983; Christou
1998). Müşteri memnuniyeti, sunulan hizmetin kalitesiyle doğru orantılıdır.
Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan bilgi, yetenek ve donanıma sahip işgücü
ancak etkin ve kaliteli turizm eğitim ve öğretimiyle (Ünlüönen 2000) ve turizm
okulları mezunlarının sektörde çalışmaları ile sağlanabilir (Kuşluvan ve Kuşluvan 2000).
Türkiye turizm endüstrisi ciddi şekilde nitelikli personel kıtlığı ile karşı karşıya kalmıştır. Konaklama işletmelerinde çalışanların %89’u, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışanların %95’i, seyahat acentalarında çalışanların ise %75’i
turizm eğitimi almamış kişilerdir. Bu durumu doğrulayan bir araştırma ise
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Araştırma ve Geliştirme Merkezi Tarafından 2000 yılında yapılan çalışmada: konaklama işletmelerinde çalışanların
%74’ü, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışanların %80’i, seyahat acentalarında
çalışanların ise %76’sı turizm eğitimi yada mesleki bir eğitim almamıştır (Yeşiltaş vd. 2010).
Türkiye’deki turizm işletmelerinde turizm diplomalı personelin çalışması
gerektiği görülmekle birlikte, her düzeyde turizm diploması veren okulların
sorunları ve bu okullar tarafından verilen eğitimin niteliğinin sektörün ihtiyacını tatmin edip etmediği önemli bir tartışma konusudur. Okulların sorunları
Tablo 1’de gösterilmiştir (Okumuş ve Yağcı 2005).
Tablo 1: Önlisans ve Lisans Turizm Eğitim Programlarının Problemleri
Problemler

Açıklamalar

1.

Okulların bulunduğu konum

Okulların birçoğu kırsal alanda inşa edildiği
için, öğrenciler ve öğretim görevlileri turizm
yatırımcılarıyla çok nadir iletişime geçme
olanağı bulmaktadır.

2.

Niteliksiz öğretim üyesi ve yetersiz eğitim,
ekipman ve olanaklar

Lisansüstü ve sektörel tecrübe eksikliği

3.

Yönetim yapısı

Birçok okul sektör tecrübesi olmayan yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Bu da eğitim
aşamasında yada sektör ile iletişimde sorun
yaratmaktadır

4.

Müfredat temelli sorunlar

Müfredattaki derslerin yetersizliği, öğrencilere
gerekli beceri ve gelişme imkanı güvencesi
vermemektedir.
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5.

Öğrencilerin nitelikleri ve özellikleri

Bu programları alan öğrenciler iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar turizm meslek lisesi öğrencileri ve normal lise öğrencileri olarak ikiye
ayrılır. Bu iki grup birbirleriyle eğitim ve
öğretim sebepli dengesizlikler yaşamaktadır.
Bu iki grup eğitim alt yapılarından dolayı eşit
sayılamamaktadır. Özellikle turizm meslek
lisesi mezunları üniversiteye geçtiklerinde
lisedeki aldıkları derslere benzer derslerle
karşılaşmaktadırlar. Bu sebeple meslek lisesi
öğrencileri normal lise öğrencilerine göre
derslere ve pratik eğitimlere daha az ilgi göstermektedirler.

6.

Sektörel konum

Turizm sektöründe öğrencilerin iş bulmalarının zor olduğu bilinmektedir. Çünkü sektör ile
ilişkilerin gerekli seviyeye ulaşmadığı bir
gerçektir. Buna ek olarak akademik takvim
turizm öğrencilerinin işlere yerleşmelerini
zorlaştırmaktadır. Genellikle turizm işletmeleri
Mayıs ve Eylül aylarında işçi alımı yapmaktadır. Fakat akademik takvime göre eğitim Eylül
ayında başlayıp Haziran ayında bitmektedir.

Kaynak: Okumuş ve Yağcı (2005)

Tablo 1’de görüldüğü gibi, turizm alanında diploma veren eğitim kurumlarının bazı problemleri vardır. Ancak, bu çalışmanın konusu bu problemleri ve
çözüm önerilerini tartışmak yerine bu problemler bahane edilerek yapılması
engellenen diploma hakkının korunmasını tartışmaya açmaktır. Eğitimin, okulların, sektörün, siyasetin, ekonominin sorunlarının ve diğer yüzlerce sorunun
çözülmesinin, herhangi bir alanda diploma hakkının korunması için yasal düzenlemeler yapmanın ön şartı olarak görülmesi o alanda diploma hakkının
korunmak istenmemesi anlamına gelecektir. Bu açıdan bakıldığında aşağıdaki
soruların cevaplanması gerekmektedir.
Türkiye’de ve dünyada her alanda ve düzeyde eğitim veren kurumların sorunları olabilir. Tıp fakültelerinin veya mühendislik fakültelerinin sorunlarının
olmadığını söylemek mümkün müdür? Bir eğitim alanında sorunların olması
mezunların diploma haklarının çiğnenmesini meşrulaştırır mı? Tıp fakülteleri
veya mühendislik fakülteleri istenilen düzeyde yeterli ve etkili uygulama eğitimi veremiyor gerekçesi ile, hekimlik ve mühendislik işlerinin ve hakkının 3-5
aylık sertifika programları ile herhangi bir lisans programı mezununa verilmesi
uygun olur mu? Turizm söz konusu olduğunda, herhangi bir alanda diploma
veren herhangi bir okulun yaşadığı sorunlara benzer sorunlara sahip olan tu-
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rizm okulundan diploma almış on binlerce mezun mezunun yerine 3-5 aylık
sertifika programı bitirmişlere diploma hakkı vermek neden uygun görülmektedir? Turizm işletmelerin on binlerce diplomalı varken personelinin önemli bir
kısmını sertifikalı bile olmayan insanlardan seçme hakkına sahip olması doğru
mudur?
Yukarıdaki sorulara her okuyucu kendi çıkarlarına, gelecekle ilgili endişe ve
beklentilerine göre farklı cevaplar verebilecektir. Bu çalışma ile amaçlanan Türkiye’deki turizm eğitimi ile ilgili rakamları ortaya koymak ve bu rakamlara
dayalı olarak turizm diplomasının hak ettiği değeri alması için yapılması gerekenler hakkında bir değerlendirme yapmaktır.
Turizm Mezunlarının Sektördeki Yeri
Birçok araştırmaya göre turizm mezunlarının çoğu turizm sektöründe çalışmak
istememektedir. Nispeten eski bir çalışmada (Hacıoğlu 1985) öğrencilerin % 6’sı
çalışmak üzere turizm sektörüne giderken kalan %94’ü diğer sektörlerde çalışmayı tercih etmişlerdir. Bir başka araştırmaya göre 4-yıllık turizm mezunlarının
%33’ü turizm sektörü ile ilgilenmemektedir (Kuşluvan ve Kuşluvan 2003). Bu
problem Türkiye’ye has bir sorun değildir. ABD’de yapılan bir çalışmada turizm ve ağırlama mezunlarının %20’si sektörde çalışmalarının daha ilk yılında
ayrılmıştır. %33’ü ise çalışmaya başladıktan ilk beş yıl içinde ayrılmıştır (Pavesic ve Brymer 1990). Bu problemin turizm endüstrisinin çalışma koşullarından
kaynaklandığı düşünülebilir. Birçok ülkede görüldüğü gibi turizm endüstrisinin karakterinde uzun çalışma saatleri, aileye vakit ayıramama, düşük maaş,
stres, kalitesiz yaşam standardı, zayıf kariyer yapıları, işgücü devir hızının yüksek olması, ulusal derneklere kayıt olma oranının düşük olması turizm endüstrisinin sahip olduğu özelliklerdir. Birçok öğrenci turizm sektörü hakkında çok
eğlenceli bir sektör olduğunu düşündüğü için turizm eğitimi almak istemektedirler. Fakat çalışma hayatının o kadar da kolay ve eğlenceli olmadığını çalışarak yada staj uygulamaları esnasında karşılaşmaktadırlar ve sonuç olarak maaşlarının ve çalışma imkanlarının arzu ettikleri gibi olmadığını görmektedirler
(Duman, Tepeci ve Unur, 2006). Ek olarak öğrencileri bekleyen birçok gerçek
dışı kariyer tecrübeleri ile karşılaşmaktadırlar. Örneğin mezun oldukları andan
itibaren yönetim kadrosu dışındaki diğer pozisyonlarda çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Alt pozisyonlarda işler teklif edildiğinde ve kendi potansiyel gelişimlerinde operasyonel tecrübeleri önemini yitirmekte ve hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Bu durumla karşılaşmamak için öğrencilerin öğrenimleri esnasında turizm sektörü hakkındaki gerçekleri bilmeleri ve ona göre gelecekleri ile
ilgili planlarını yapmalıdırlar. Mezunların beklentilerindeki ve kariyer imkanla-
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rındaki problemlerin ana sebeplerinden birisi Türk turizm sektöründeki mülkiyet sahipliği yapılarının bozukluğudur. Türkiye’deki turizm şirketlerinin çoğu
küçük ve orta ölçekli girişimlerdir. Türkiye’nin toplam otel sayısının %76’sı
yani 1298 otel 3, 2 ve 1 yıldızlı otellerdir. Bu otellerin üst yönetim kadrolarında
mülk sahipleri ve yakınları yönetmektedir. Sonuç olarak mezunların imkanları
bu durumdan dolayı çok sınırlıdır (Yeşiltaş vd. 2010).
Turizm sektörünün yukarıda sayılan zorluklarından dolayı mezunların sektörde çalışmak istememeleri gibi bir sonuca varılmaktadır. Ancak, turizm meslek yasası ile sadece diplomalıların çalışması sağlanır ise arz ve talebin dengesi
sağlanacağı için düşük maaş, zayıf kariyer yapıları, işgücü devir hızının yüksek
olması, iş tatminsizliği, işletmelerin mülk sahipleri ve yakınları tarafından yönetilmesi, örgütlenememe ve daha birçok problem ortadan kalkmış olacaktır.
Bu noktada, sadece diplomalıların sektörde istihdam edilebilmesini zorunlu
kılan bir turizm meslek yasasının çıkmasının etkileri hakkında endişelere sebep
olabilir. Turizm Çalışanları Meslek Yasasının çıkması, işletmeleri diplomalı
çalışan bulamamak gibi bir sorunla karşı karşıya bırakır mı? Bu durum sektörü
olumsuz etkilemez mi? Bu soruları cevaplamak için Türkiye’de turizm eğitiminin ve turizm işletmelerinin hacmini gösteren rakamları görmek gerekmektedir.
Belgeli turizm işletmelerini turistlerin ve yerel halkın faydalandığı diğer hizmet
işletmelerinden ayırt etmek gerekmektedir. Bu çalışmada söz konusu olan turizm işletmeleri, turizm işletme ve yatırım belgeli işletmelerdir.
Türkiye’de Turizm Eğitiminin ve Turizm İşletmelerinin Rakamsal Durumu
Türkiye’de turizm eğitimi ile ilgili yazılan çalışmalar incelendiğinde uluslar
arası çalışmalardan bazı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Uluslararası literatürde turizm eğitimi “mesleki turizm eğitimi (trainning)” ve “turizm öğretimi
(education)” (Zais 1976; Zagonari 2009) olarak ikiye ayrılmıştır. Türkiye’de ise
daha bütüncül bir yaklaşım ile örgün eğitim altında yer alan orta öğretim ve
yüksek öğretim bünyesindeki kurumların verdiği mesleki turizm eğitimi ve
öğretiminin yanında yaygın eğitimi de kapsayan aynı zamanda mesleki turizm
eğitimi ağırlıklı bir algının söz konusu olduğu söylenebilir (Yeşiltaş vd. 2010;
Ünlüönen ve Boylu. 2005)
Dünyada, turizm eğitimi önceleri ticaret eğitiminin bir parçası olarak verilirken (Jenkins 1996), turizm alanında yapılan akademik çalışma sayısının artması
ile birlikte 1960’ların sonlarına doğru turizm eğitim programları ortaya çıkmaya
başlamıştır.
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Türkiye’de turizm eğitimi dünyadaki gidişata uygun olarak gelişme göstermiştir. Üniversite düzeyinde turizm eğitimi ilk olarak Ankara Ticaret Yüksek
Öğretmen Okulu’na 1965–66 öğretim yılından itibaren turizm bölümünün ilave
edilmesiyle kurulan Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu’nda
verilmeye başlanmıştır. Bu tarihten itibaren 1969 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde, 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, 1975 yılında Bursa
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde, 1980 yılında Adana İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi bünyesinde, 1982 yılında Erciyes Üniversitesi bünyesinde önlisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi veren birimler kurulmuş ve
zaman içerisinde sayıları artmış, isimleri değişmiş ve binlerce mezun vermişlerdir (Ünlüönen ve Boylu 2005). 2011-2013 yılları arasında Türkiye’de her düzeyde diploma veren turizm eğitim kurumlarının sayısı ve bunların öğrenci,
mezun ve eğitici sayıları tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2: 2011-2013 Öğretim Yılları arasında Turizm Eğitiminde Okul, Öğrenci, Eğitici ve Mezun Sayıları
Eğitim türü

Yıllar

Okul/Üniversite
sayısı

Öğrenci
sayısı

Mezun
Sayısı

Eğitici
Sayısı

Turizm meslek lisesi

2011-2012

123

32.819

“-“

3.003

2012-2013

125

32.748

“-“

2.884

2011-2012

“-“

50152

8340

216

2012-2013

87

56481

“-“

263

2011-2012

43

30020

2862

489

2012-2013

45

39555

“-“

561

2011-2012

“-“

986

135

“-“

2012-2013

32

1264

“-“

“-“

Turizm Ön
Programları

lisans

Turizm Lisans

Turizm
Lisansüstü
Programları

2011-2012

113.977

2012-2013

130.048

Toplam
Kaynak: MEB, (2013) ; ÖSYM, (2013).

Tablo 2’ye bakıldığında genel olarak turizm eğitiminin her basamağında eğitici, mezun ve öğrenci sayılarında artış söz konusudur. 2012-2013 eğitim yılı
itibarıyla turizm eğitimi alan öğrenci sayısı bir önceki yıla oranla ciddi bir artış
göstererek 130.048 kişiye ulaşmıştır.
Ön lisans düzeyinde turizm eğitimi Türkiye’de 71 devlet, 16 vakıf toplam 87
üniversitede, 146 meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan 212 programda
verilmektedir (Erdinç ve Yılmaz, 2012). Lisans düzeyinde turizm eğitimi ise
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Türkiye’de 32 devlet, 13 vakıf toplam 45 üniversitede, 51 fakülte veya yüksekokulu bünyesinde yer alan 77 programda verilmektedir (ÖSYM 2012).
Türkiye’de turizm eğitimiyle ilgili genel bir değerlendirme yapılacak olursa,
okul, öğrenci, mezun ve öğretim elemanı sayıları sektörle birlikte büyümüştür
ve büyümeye devam etmektedir. Henüz açılmış ancak öğrenci alamamış her
düzeyde birçok turizm okulu ve fakültesi verilen rakamların dışında kaldığı
gibi açılması planlanan birçok turizm eğitim kurumu da vardır. Kısaca, sektörün her düzeyde ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmekte olan ve hacim
olarak da sektörle birlikte büyüyen bir turizm eğitimi vardır. Asıl problemin
diplomalıların sektörde çalışmak istememeleri olduğu görünmektedir. Diplomalının sektörü kendine kariyer alanı olarak görmemesinin en önemli sebeplerinden birisinin diplomanın kendisine bir fark oluşturmaması olduğu da inkâr
edilemeyecek bir gerçektir.
Tablo 3’te Turizm Bakanlığına bağlı belgeli konaklama tesislerinin sayısı yer
almaktadır. 2012 yılı itibariyle Türkiye yatırım ve işletme belgeli olarak toplamda 3830 tesis ve 979896 yatak kapasitesine sahiptir. Seyahat acentalarının
sayısı ise a, b ve c grubu olmak üzere toplam 6912’dir.
Tablo 3: Turizm Bakanlığı Belgeli Konaklama Tesisleri
Yıl

2012

Yatırım Belgeli

İşletme Belgeli

Tesis Sayısı

Yatak Sayısı

Tesis Sayısı

Yatak Sayısı

960

273.877

2870

706.019

Seyahat Acentaları
Yıl

A Grubu

B Grubu

C Grubu

Toplam

2012

6655

85

172

6912

Kaynak: TTYD, 2013

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve TÜİK verilerine göre; turizm sektöründe
çalışanların sayısı, son yılda % 3,4 artışla 1 milyon 279 bin olurken, sigortalı
olarak çalışanların sayısı da % 40 yükselerek 680 bine çıkmıştır (ARO 2013). Bu
rakamlar turizm sektöründe çalışanların yaklaşık olarak yarısının işveren tarafından sigortasının bile yapılmadığını göstermektedir. Çalışanların sigortasız
çalışmaya razı olmasının sebepleri de üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Yıllarca teorik ve uygulama eğitimi alarak, stajlarda çok düşük ücretlere
veya ücretsiz alt düzeylerdeki zor işleri yapmış diplomalıların sigortasız çalışmaya razı olmasını beklemek çok mantıklı değildir. Diplomalı bir meslek sahibi
olabilmek için okul hayatı boyunca verilen emeğin, sarf edilen ekonomik kay-
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nakların, ailenin emeklerinin ve umutlarının, ergenlik ve gençlik çağında en alt
düzeylerdeki işleri yapmanın vermiş olduğu psikolojik sıkıntılarla mücadelenin
karşılığında diplomalıların sigortasız çalışmaya veya vasıfsız işçi ücretine (asgari ücret) çalışmak istememesi gayet doğaldır. Çünkü, diploma için katlanılan
zaman, ekonomik, psikolojik ve fırsat maliyetleri aslında yatırımdır ve bu yatırımın karşılığı hiçbir yatırım yapmamışlarla denk olmak olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörde bu şartlarda çalışmayı kabul edebilecek olanlar ancak diplomasız turizm işçileri olabilirler. Bu durum, turizm işletme sahiplerinin ucuz
işçi veya Yeşiltaş ve diğerlerinin (2010) belirttiği gibi akrabalarını çalıştırmayı
tercih etmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Sonuç
Türkiye’de turistlerin ve yerel halkın hizmetlerinden faydalandığı ancak, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi olmayan, çok çeşitli hizmetler sunan işletmeleri turizm işletmesi tanımının dışında bırakmak gerekmektedir. Türkiye’de turizm eğitiminin sektöre paralel olarak geliştiği, her düzeyde insan kaynağı yetiştirildiği görülmektedir. Bunu sağlayabilmek için milyarlarca Dollar’lık ($) altyapı, üstyapı ve insan kaynağı yatırımı yapılmıştır.
Üstelik bu yatırımların inşa edilmesi ve ürün vermeye başlamasının zaman
maliyeti ise Türkiye için 50 yıldan uzun bir dönemi oluşturmaktadır. Kişisel
veya birkaç kurumun menfaatlerinin maksimize edilmesi amacıyla bu yatırımların heba edilmemesi gerekmektedir. Turizm işletmelerinin ucuz insan kaynağı bulmak veya akrabaları insan kaynağı olarak kullanmak amacıyla turizm
diploması olmayan insanları çalıştırabilme lüksü ortadan kaldırılmalıdır. Bunu
gerçekleştirmenin yolu da “Turizm Çalışanları Meslek Yasası”nın çıkartılmasından geçmektedir (Erbaş vd. 2013). Böylece, turizm işletmelerinde her düzeyde turizm felsefesine sahip profesyoneller çalışma fırsatı bulacaklardır. Yalnızca
turizm işletmelerinde değil aynı zamanda ilgili bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında da turizm eğitimi almış olanların istihdam edilmesi sağlanmış olacaktır. Ülke ve destinasyon bağlamında (makro düzeyde) ve turizm işletmeleri
bağlamında (mikro düzeyde) pazarlama ve yönetim problemleri ortadan kaldırılmış olacaktır. Çünkü her düzeyde turizm eğitimi almış diplomalı turizm
profesyonellerinin işlere yaklaşımı turizm felsefesine uygun olacaktır.
Turizmin ülke ekonomisindeki payının yanında ülkenin diğer ürünlerinin ve
ülke insanın imajının oluşmasındaki payı da dikkate alınmalıdır (Temizkan
2005). Turiste seçme şansı verilse, diplomasız turizm çalışanından hizmet almak
yerine diplomalı turizm çalışanından hizmet almayı tercih edeceğini düşünmek
mantığa daha uygundur. Turizm meslek yasası bir dönem için insan kaynağı
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maliyetlerini bir miktar arttırabilir. Ancak diplomalılar dışında işgücünün olmadığı bir turizm sektörüne sahip olmak Türkiye’nin imajını ve Türkiye’ye
gelen turist profilini de değiştirebilir. Turizm meslek yasasının diğer ülkelerde
de çıkartılmasına destek verilmesi ve model ülke olunması da önemlidir.
Turizm çalışanları meslek yasasının çıkartılması ancak örgütlü bir mücadele
ile gerçekleşebilir. Turist rehberleri bunun örneğini vermişlerdir. Turist rehberleri önce kurdukları derneklere hizmet içi eğitim seminerleri verme hakkını
bakanlıktan aldılar. Böylece, bütün turist rehberleri faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki derneklere üye oldular. Turist Rehberleri Birliği (TUREB) oluşan bu
sinerjiyi ve temsil yetkisini kullanarak meslek yasasını çıkarmak için bir baskı
unsuru olarak kullanabilmiştir.
Turizmle ilgili sivil toplum kuruluşlarına baktığımızda dünyada, Dünya Turizm Örgütü, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Dünya Seyahat Acenteleri
Birliği, Uluslararası Otelciler Birliği, Dünya Turist Rehberleri Birlikleri Federasyonu gibi örgütler, Türkiye’de ise Türkiye Seyahat Acentaları Birliği-TÜRSAB,
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği- TTYD, Turizm Yazarları ve Gazetecileri
Derneği-TUYED, Belek Turizm Yatırımcıları Derneği-BETUYAB, Turist Rehberleri Birliği-TUREB, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği- POYD, Konaklama
Sektör Örgütü Platformu – TUROB, Türkiye Otelciler Federasyonu –TÜROFED
(Kozak vd. 2012) gibi örgütler turizm sektörü temsilcileri olarak kabul görmektedirler. Ancak, özellikle Türkiye’de rehberler ile ilgili örgütler haricindekilerin,
işveren örgütleri oldukları ve milyonlarca çalışanın temsilcisi bir sivil toplum
kuruluşu olmadığı görülmektedir. Örneğin; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği,
seyahat acentaları sahipleri tarafından kurulmuş, seyahat acentası belgesine
sahip olmayanların acentacılık işlerini ve faaliyetlerini yapmasını engellemek
amacıyla kendi ismiyle anılan 1618 sayılı TÜRSAB kanununu 1972 yılında çıkartmayı başarmıştır. Dolayısıyla Turizm Çalışanları Meslek Yasasının çıkması
hem gereklidir hem de mümkündür (Erbaş vd. 2013).
TÜRSAB ve TUREB örnekleri, Turist Meslek yasasına giden yolun ilk adımının,
-

Turizm çalışanlarından üyelik yoluyla temsil yetkisi alacak,

-

Ülke çapında mantıklı bir örgütlenme gerçekleştirecek,

-

Misyon ve vizyonu tüm turizm çalışanları tarafından benimsenmiş, bir
sivil toplum kuruluşu ortaya çıkartmak olduğunu göstermektedir.

Araştırma Bildirileri

415

Öneriler
Turizm Çalışanları Meslek Yasasının çıkartılmasını ve diploma hakkının korunmasını kendisine misyon edinmiş, üye sayısı hızla artan, 26 kalkınma ajansı
bölgesinde örgütlenen, AB ülkelerinde de örgütlenen bir turizm çalışanları sivil
toplum kuruluşu olarak TİYADER (Turistik İşletme Yöneticileri, Personeli ve
Avrupa Birliği Turizm Personeli İle İlişkiler Derneği) tüm turizm öğrenci, mezun, akademisyen, öğretmen ve çalışanlarını tek çatı altında toplanmaya davet
etmektedir.
TİYADER' e (2013) göre turizm; Türkiye için, ekonomik değerinin yanında,
toplumlar üzerindeki etkisi ve ülkelerin olumlu imaj oluşturmasındaki etkili
rolünden dolayı stratejik bir sektördür. Türkiye’nin, Türk insanının, Türkiye’de
üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası alanda olumlu imaja sahip olmasını
destekleyen bir sektördür. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan
turizm personelinin yetiştirilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti milyarlarca
liralık yatırımlar yapmıştır. Her düzeyde turizm eğitimi veren ve mezunlarını
diploma sahibi yapan eğitim-öğretim kurumları kurmuştur. Bu kurumlarda her
düzeyde turizm eğitimi almış olanların önemli bir bölümü, diploma haklarının
korunmamasından dolayı, hak ettikleri maddi ve manevi değeri sektörde bulamadıkları için sektörü terk etmektedir.
Bu durum, turizm sektörüne kalifiye insan kaynağı yetiştirmek için harcanan
zamanın, paranın ve emeğin, boşa gitmesi, heba edilmesi anlamına gelmektedir. Sektörde faaliyet gösteren işletmeler, ucuz işçi çalıştırabilmek için diplomasız, eğitimsiz personeli tercih edebilmektedir. Sonuç olarak, ülke imajına onarılması güç zararlar verilmektedir. Bununla birlikte, turizm pazarlaması ve
turizm işletmeciliği ile ilgili makro ve mikro düzeydeki sorunların temelinde de
eğitimli, diplomalı turizm çalışan ve yöneticilerinin istihdam edilmemesi yatmaktadır. Turizm eğitimi almamış yöneticilerin ve çalışanların turizm felsefesinden uzak yaklaşımları Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasının önündeki
en büyük engeldir.
Olumlu ülke imajı, olumlu işletme imajı, kayıt dışı çalıştırılmanın engellenmesi, adil ücrete ulaşmak, saygın bir meslek sahibi olabilmek ve diploma hakkının korunması için Türkiye Turizm Çalışanları Meslek Yasası’nın çıkartılması hayati bir önem taşımaktadır (Erbaş vd. 2013). Turizmden sorumlu bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında da turizm diplomalıların istihdam edilmiyor olması, sektörde yaşanan problemlerin devlet bürokrasisinde de yaşanmasına sebep olmaktadır. Türk turizm diplomalıların yaşadığı sıkıntıların benzerlerini AB ülkelerindeki meslektaşlarımız da yaşamaktadır. TİYADER, sahip
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olduğu anlayış ve felsefeyi paylaşan insanlarla, misyonuna giden yolda ilerlemeye kararlıdır.
Tiyader’ in Misyonu ;
-

Türkiye ve AB ülkelerindeki turizm öğrencileri, çalışanları ve eğiticilerini kapsayan bir örgütlenmeyle, turizm öğrenci, çalışan ve eğiticileri
arasındaki bilginin ve deneyimin paylaşım platformu olmak,

-

Turizm öğrenci, çalışan ve eğiticileri arasında dayanışma ağı kurmak,
üyelerin iş bulmalarında ve kariyer planlamalarında destek olmak,

-

Turizm ile ilgili projelere finansman sağlayan Avrupa Birliği, Dünya
Bankası, IMF, BM, UNWTO gibi uluslararası kurum ve kuruluşlara ve
Merkezi İhale ve Finans Birimi, Ulusal Ajans, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Kalkınma Ajansları ve TÜBİTAK gibi ulusal kurumlara teklif edilen projelerde aranan ortak veya proje sahibi STK
fonksiyonunu yerine getirmek,

-

Türkiye'de ve AB ülkelerinde "Turizm Çalışanları Meslek Yasaları"nın
çıkartılmasını sağlamak (Erbaş vd. 2013),

-

Mevcut tüm turizm çalışanlarının haklarını ve çıkarlarını savunmak,

-

"Turizm Çalışanları Meslek Yasası" çıktıktan sonraki süreçte, turizm
diplomalıların diploma haklarını korumak,

-

Meslek odası olarak mesleğe başlayacakların belgelendirmesini yapmak, turizm eğiticileri ile projeler yapmak, kurslar ve eğitimler vermek,

-

Turizm eğitimi veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının her
türlü projelerini gerçekleştirmelerinde finansman ve insan kaynağı desteği sağlamaktır.

Tiyader’ in Vizyonu;
-

2015 yılı sonuna kadar Türkiye'de 26 kalkınma ajansı bölgesinde 26 şube açmış olarak ülke çapında 50 bin üyeye ulaşmak,

-

2015 yılı sonuna kadar AB ülkelerinin en az 10 tanesinde şube açmış
olarak 10 bin AB vatandaşı üyeye ulaşmak,

-

2017 yılı sonuna kadar "Türkiye Turizm Çalışanları Meslek Yasası"nı
çıkarmış olmak, Böylece, Türkiye'deki turizm çalışanlarını kayıt altına
almış olmak,
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-

Turizm çalışanlarını temsil eden, haklarını ve çıkarlarını, devlet bürokrasisi ve işverenler karşısında koruyan ve savunan bir meslek odası halini almaktır.

Bu doğrultuda TİYADER “Turizm Personeli Meslek Yasası” sonrasında yeni
bir turizm personeli sistemi işleyişi önermektedir (şekil 1).
ÖNGÖRÜLEN TURİZM PERSONELİ SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI VE İŞLEYİŞİ

TURİZM
BELGELİ
İŞLETMELER

Turizm
Personeli
Meslek
Yasası

Konaklama
Yiyecekİçecek
Seyahat
Diğer
Turizm
İşl.
TURİZM
TANIMINA
GİRMEYEN
İŞLETMELER
Turizm
Kapsamına
Girmeyen
Oteller
Yiyecek
İçecek İşl.
Diğer
işletmeler

Mevcut Turizm
Yöneticilerinin, Çalışanlarının ve
Eğitimcilerinin
Odaya İntibakı

TURİZM
PERSONELİ ODALAR
BİRLİĞİ

Turizm Alanında
Diplomaya Sahip
Kişilerin ve
potansiyel
Eğitimcilerin
odaya kaydı

Turizm Lisans
Üstü Diplomaları

Turizm Lisans
Diplomaları

Turizm Ön
Lisans
Diplomaları

Turizm Lise
Diplomaları

(Turizm Sektörünün Yönetsel, Hukuksal ve Diğer
Sorunlarının Belirlenmesi)

Nitelikli
Yöneticiler

A
B
C

Nitelikli
Personel

Personel Havuzu
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ÖZ
Bu çalışmada, turizm öğrencilerini yemekhanelerde servis personeli olarak kullanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde akademik personelin bu uygulamadan
memnuniyet düzeyleri ortaya konulmakta ve memnuniyeti etkileyen faktörlere bakılarak
kurumlar arasında memnuniyet düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olup
olmadığı tespit edilmektedir. Araştırma betimsel amaçlı ve niceldir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırma örneklemini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi için 240; Gazi Üniversitesi için 195 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılardan elde edilen
veriler, güncel istatistik programlarında değerlendirilmiş ve frekans, yüzde, ortalama ve
standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Hipotezleri test etmek için bağımsız
örneklem t testi yapılmış ve “Ürün”, Çevresel Faktörler”, “Servis Personeli” ve “Genel
Memnuniyet” faktörleri ile kurumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,01). Her iki kurumda da turizm öğrencileri tarafından verilen servis hizmeti
personelin yemekhane ile ilgili memnuniyet düzeylerini arttırdığından diğer üniversitelerin
de yemekhanelerde bu uygulamayı yapması önerilmektedir.
Anahtar sözcükler: Turizm öğrencileri, üniversite personeli, yemekhane, memnuniyet.

GİRİŞ
Alanında çok fazla çalışma yapılan (Homburg ve Rudolph, 2001: 15) ve 1960’lı
yıllara uzanan çalışmalara (Cardozo, 1965) göre müşteri memnuniyeti, müşterilerin beklentilerinin onaylanması veya onaylanmaması ile ilgilidir. Oliver’ın
(1980) onaylanmayan beklentiler modeline göre müşteri memnuniyeti; müşterinin satın alma öncesi beklentileriyle mal veya hizmetin satın alma sonrası
performansını karşılaştırması sonucu belirlenmektedir (Demirci, 2012: 2).
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Memnuniyet, müşterilerin tek bir ürün veya hizmetin beklentilerini karşılama
durumuyla ilgili değerlendirmesiyle oluşan kısa süreli duygusal bir durumdur
(Selvi, 2007: 114). Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1994: 121), memnuniyeti
kişinin hizmet kalitesi, ürün kalitesi ve fiyatla ilgili değerlendirmelerinin fonksiyonu olduğunu belirtmişlerdir.
Müşteri memnuniyeti veya memnuniyetsizliğinin literatürde evrensel olarak
kabul gören tanımı, müşterilerin tüketim deneyimlerinde, üründen beklentileri
ile kullandıktan sonraki gerçek performansı arasındaki algılanan farklılıkların
değerlendirilmesidir (Day, 1984: 496).
Literatürde memnuniyetin tanımı önemli farklılıklar içermekle birlikte, bütün
tanımların ortak unsurları vardır. Bunlar (Giese ve Cote, 2000: 1);
1) müşteri memnuniyeti tepkidir(duygusal veya kavramsal),
2) tepki farklı odaklarla ilgilidir (beklentiler, ürün, tüketim deneyimi vb.)
ve
3) tepki farklı zamanlarda ortaya çıkar (tüketimden sonra, seçimden sonra, birikmiş tecrübeye dayalı vb.).
Müşteri çeşitli derecelerde memnuniyet deneyimine sahip olabilir. Eğer ürün
performansı beklentilerden düşükse, müşteri memnun değildir. Eğer performans beklentilere eşitse müşteri memnundur ve eğer performans beklentilerin
üzerindeyse müşteri yüksek seviyede memnundur (Kotler, Bowen ve Makens,
1999: 348). Bu duygular, müşterinin ürünü yeniden alıp almamasında ve çevresine ürün hakkında olumlu ya da olumsuz şekilde bilgi vermesine neden olmaktadır (Kotler, 1997: 187).
Müşteri memnuniyeti, mal ve hizmetlerin sunumu arasında farklılık gösterebilir (Churchill ve Surprenant, 1982: 503). Yani müşteriler kendilerine sunulan
ürünlerden memnuniyet duyarken, hizmet sunumunu gerçekleştiren kişilerden
memnun olmayabilir. Bearden ve Teel‘e (1983: 27) göre ise mal ve hizmet sunumu arasındaki uyum memnuniyeti sağlar. Bu uyumun sağlanamaması müşteri kayıplarına yol açabilir. Üniversite personeli, genellikle emekli oluncaya
kadar aynı kurumda kaldığından, yemekhanelerde bir personel kaybedildiğinde bunun yalnızca kaybedilmiş bir satış değil, ömür boyu sürecek bir satış zinciri olması önemli bir noktadır (Bee, 1997: 10). Üniversite yemekhanelerinde
memnuniyeti sağlamanın en iyi yolu da kaliteli ürünün yanında personele sunulacak servis hizmetidir.
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Müşteri memnuniyetini etkileyen unsurlar araştırmacılara göre farklı şekillerde açıklanmıştır. Oliver (1993), yiyecek kalitesi ve personel hizmetinin yemek
deneyiminde müşteri memnuniyeti ya da memnuniyetsizliğini belirlemede
önemli etkenler olduğu sonucuna varmıştır. Arslaner (2012), müşteri memnuniyetini belirleyen unsurları, fiyat, fiziksel çevre, müşteri ilişkileri, çalışanlar ve
hizmet kalitesi olarak ele almıştır. Crosby ve Stephens’a (1987) göre çalışanlar,
işletme ve hizmetler müşteri memnuniyetini etkilemektedir. Bu çalışma ile bağlantılı olan faktörler aşağıda ele alınmıştır.
Çalışanlar: Mal ve hizmetlerin kalitesini belirleyen, müşteri memnuniyetinin
önemli bir unsuru olan ve işletmenin iç müşterileri olarak da isimlendirilen
çalışanlardır. İşletmeler çalışanlarına bu gözle bakmalı ve kendi çalışanlarının
rakiplerin çalışanlarına oranla eksikliklerini giderici ve geliştirici önlemler almasının yanı sıra onların iş tatminlerini de sağlamalıdır (Altunışık vd. 2001: 31).
Çünkü müşteri memnuniyeti sağlamanın yolu iç müşterileri yani çalışanları
memnun etmekten geçer.
Ayrıca, çalışanların müşterilere karşı sergileyeceği samimi ve nazik davranışlar onların düşüncelerine olumlu etki yaparak memnuniyet seviyesini yükseltmektedir (Hanif vd. 2010: 46). Diğer yandan çalışanların müşterilere samimiyetsiz, ilgisiz ve onları olumsuz düşüncelere sevk edecek davranışlarda bulunması
durumunda memnuniyetsizlikle sonuçlanma olasılığı yüksektir (Arslaner, 2012:
13-14).
Çevresel faktörler, misafirlerin işletmede kaldığı süre boyunca olumlu deneyimler elde etmesini sağlayacak unsurlardır. İşletmede kullanılan renkler insanların sadece algı ve tutumlarını etkilemez, aynı zamanda onların biyolojik tepkilerini de ortaya çıkarır. Göz alıcı yani sıcak renkler, müşterilerin oturma sürelerini azaltırken insanları memnun eden renkler olarak tanımlanan soğuk renkler bu süreyi uzatmakla kalmaz, yiyeceklerin daha iyi görünmesini de sağlar
(Robson, 1999: 59).
İşletmelerin büyüklüğü, genişliği, dekoru, mobilyaları, aydınlatması, çalışanların üniformaları gibi çeşitli fiziksel çevre faktörleri müşterilerin işletme tercihinde etkili olmaktadır. Bu faktörlerden memnun olan bir müşteri aynı işletmeyi tekrar tercih edebilir ya da başkalarının işletmeyi tercih etmeleri konusunda
tavsiyede bulunabilir (Kozak, 2010: 241-242).
Ürün: Yeme-içme olayı müşterinin yemek yeme sırasında yaşadığı bir dizi
somut ve soyut olaylar dizisi olarak tanımlanabilir. Bu süreçte müşterilerin
tüketim sürecinde dikkate aldıkları somut faktörler; ulaşılabilecek yiyecek içe-
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cek çeşidi, sunulan ürünün niteliği, sunulan ürünün miktarı (porsiyon miktarı),
ürünün standardizasyonu, bir yiyeceğin ya da içeceğin sunduğu renk, tat ve
koku zenginliği, yiyecek-içeceğin uygun sıcaklıkta servisi, yiyecek-içeceğin
sunuluşunun, sunulan ürünü zenginleştirmesi (Koçak, 2012: 14-15) müşteri
memnuniyetini sağlayan faktörler olduğunu söylemek mümkündür (Demirci
vd. 2013: 659).
ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Araştırmanın amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi merkez yemekhanesinden hizmet alan personelin ve Gazi Üniversitesi yemekhanelerinden hizmet
alan akademik personelin ürün, çevresel faktörler ve servis personeliyle ilgili
memnuniyet düzeylerini belirlemek ve kurumlar arası karşılaştırma yapmaktır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi merkez yemekhanesi ve Gazi Üniversitesi
yemekhanelerinde turizm öğrencileri servis hizmeti vermektedir. Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi’nde yemekler ihale usulüyle belirlenen şirket tarafından hazırlanmakta ve merkez yemekhanede personele servis hizmeti üniversitenin Turizm Fakültesi öğrencileri arasından seçilen deneyimli öğrenciler tarafından verilmektedir. Bütçesi Rektörlük tarafından karşılanan bu öğrenciler,
masaların servise hazırlanmasından konukların yemeklerini bitirip uğurlanmasına kadar bütün süreçte yer almakta ve yemek hizmetini sunan şirkete yardımcı olmakla birlikte Rektörlüğün sosyal hizmetinin daha etkin bir şekilde
yerine getirilmesini sağlamaktadır. Gazi Üniversitesi’nde ise yemek hizmeti
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Her iki
kurumda hem benzer (turizm öğrencileri tarafından servis hizmeti verilmesi)
hem de farklı (yemeklerin özel şirket veya kurum tarafından yapılıyor olması)
uygulamaların olması karşılaştırma yapma ihtiyacını ortaya koymuştur. Üniversite yemekhanelerinde Turizm öğrencileri tarafından verilen servis hizmeti,
üniversitelerin diğer akademik birimlerine oranla daha az sayıda akademik
personeli bulunan Turizm Fakültelerinin tanınırlığını, görünürlüğünü ve etkinliğini artıracaktır (Demirci vd. 2013: 660).
Bu kapsamda araştırmanın hipotezleri;


H1: Üniversite yemekhanelerinde turizm öğrencileri tarafından verilen
servis hizmeti personelin yemekhane hizmetleriyle ilgili memnuniyet
düzeylerini arttırmaktadır.



H2: Ürün memnuniyeti iç kaynak veya dış kaynak kullanımına göre kurumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterir.
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H3: Çevresel faktörlerden duyulan memnuniyet kurumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterir.



H4: Servis personelinden duyulan memnuniyet kurumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterir.



H5: Üniversite yemekhanelerinden duyulan memnuniyet kurumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterir.

olarak belirlenmiştir.
YÖNTEM
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi akademik personelinin
yemekhaneyle ilgili memnuniyet düzeylerini belirlemek ve kurumlar arası karşılaştırma yapmak üzere yürütülen bu çalışmada betimleyici alan araştırma
yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi merkez yemekhanesinden ve Gazi Üniversitesi yemekhanelerinden hizmet satın alan akademik
personel oluşturmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi merkez yemekhanesinden günlük ortalama 600 personel yemek hizmeti satın almaktadır. Kolay
örnekleme yöntemine göre 240 personel seçilmiş ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi için örneklem olarak alınmıştır. Söz konusu personelden yemekhanede
her gün farklı menü olduğundan ve katılımcıların menüye göre memnuniyetlerinin değişebileceği düşünüldüğünden veriler, Eylül 2013’te iki hafta boyunca
yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Gazi Üniversitesi personeline ulaşmak için
bağlı oldukları birimlerin (enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu,
rektörlüğe bağlı birimler) web siteleri tek tek taranmış ve mail adresi olanlara
Aralık 2013’te farklı günlerde internet üzerinden anket linki gönderilmiştir.
Yaklaşık 1000 kişiye mail atılmış ve 194’ü geri dönüş sağlamıştır.
Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır.
Anketin oluşturulmasında Koçak’ın (2009) çalışmasında kullandığı ölçekten
yararlanılmıştır. İki bölümden oluşan anket formunda, birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 3; ikinci bölümde katılımcıların memnuniyetlerini belirlemeye yönelik 18 soru olmak üzere toplamda 21
soru bulunmaktadır. İkinci bölümdeki sorular 5’li Likert ölçeğine uygun olarak
1 Hiç Memnun Değilim – 5 Çok Memnunum şeklinde sıralanmıştır. Söz konusu
anket formu Demirci vd. (2013)’in çalışmalarında da kullanılmıştır.
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Anketlerle elde edilen veriler istatistikî olarak analiz edilmiş ve sonuçlar
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma yardımıyla tablo haline getirilmiş ve
yorumlanmıştır. Hipotezleri test etmek amacıyla genel ortalama ile “servis personeli” faktörü dışarıda tutularak tekrar hesaplanan genel ortalama karşılaştırılmıştır. Ayrıca kurum personellerinin memnuniyet düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular
Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
personelinin %59,2’si erkek, %40,8’i kadın; %44,2’si 26-35 yaş, %28,3’ü 36-45 yaş
aralığında ve %70,9’u yemekhaneyi haftada 3 günden fazla kullandığı görülmektedir.
Tablo 1. Katılımcıların Genel Özellikleri
Eskişehir
Osmangazi Üniver- Gazi Üniversitesi
sitesi

Cinsiyet

Yaş

Yemekhaneyi kullanım sıklığı

n

%

n

%

Kadın

98

40,8

89

45,9

Erkek

142

59,2

105

54,1

18-25

27

11,3

20

10,3

26-35

106

44,2

72

37,1

36-45

68

28,3

53

27,3

46-55

36

15,0

29

14,9

56 ve üzeri

3

1,3

20

10,3

Nadiren

25

10,4

33

17,0

45

18,8

54

27,8

170

70,9

107

55,2

Haftada 2-3 gün
Haftada 3 günden fazla

Araştırmaya katılan Gazi Üniversitesi personelinin ise, %54,1’i erkek, %45,9’u
kadın; %37,1’i 26-35 yaş, %27,3’ü 36-45 yaş aralığında ve %55,2’si yemekhaneden haftada 3 günden fazla hizmet satın almaktadır.
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Katılımcıların İfadelere Verdikleri Cevaplara İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılanların ifadelere verdikleri cevaplara ilişkin hazırlanan Tablo
2 incelendiğinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personelinin “Servis personelinin kılık kıyafet temizliği ( x =4,14)” ve “Servis personelinin temizlik ve
hijyeni ( x =4,01)” gibi servis personeliyle ilgili ifadelerden daha çok memnunken; “İstek ve şikâyetlerin önemsenmesi ( x =2,95)” ve “Menü ( x =3,08)” gibi
ürün memnuniyetiyle ilgili ifadelerden daha az memnun oldukları görülmektedir.
Tablo 2. Katılımcıların İfadelere Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları
Eskişehir OsmanGazi Üniversitesi
gazi Üniversitesi
Faktörler

Ürün

Çevresel
Faktörler

Servis
soneli

İfadeler

s.s

s.s

Yemeklerin sunuluş biçimi

3,60

0,74

2,92

1,15

Yemeklerin porsiyon yeterliliği

3,60

0,80

3,26

1,23

Yemeklerin kalitesi

3,34

0,78

2,82

1,13

Yemeklerin lezzeti

3,30

0,81

2,86

1,09

Yemek fiyatları

3,69

1,08

3,57

1,06

Yemekhane

3,34

1,11

3,31

1,13

Menü

3,08

1,20

2,69

1,22

İstek ve şikayetlerin önemsenmesi

2,95

1,27

2,67

1,09

Yemekhane masa düzeni

3,70

0,90

3,11

1,00

Yemekhane büyüklüğü

3,68

0,99

3,50

1,16

Yemekhane masa ve sandalye yeterliliği

3,68

0,92

3,46

1,13

Yemekhane ekipman yeterliliği

3,45

1,04

3,28

1,19

Yemekhane temizliği ve hijyeni

3,40

1,07

3,22

1,13

Servis personelinin kılık kıyafet temizliği

4,14

0,75

3,47

1,07

Servis personelinin temizlik ve hijyeni

4,01

0,83

3,39

1,04

Per- Servis personelinin hizmet kalitesi

3,98

0,93

3,26

1,08

Servis hizmetleri

3,83

0,94

3,09

1,10

Servis personelinin servis hızı

3,78

1,05

3,21

1,06

Genel Ortalama

3,58

0,64

3,18

0,85

1: Hiç Memnun Değilim - 5: Çok Memnunum
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Araştırmaya katılan Gazi Üniversitesi personeli ise, “Yemek fiyatları
( x =3,57)”, “Yemekhane büyüklüğü ( x = 3,50) ve “Servis personelinin kılık kıyafet temizliği ( x =3,47) gibi ifadelerden daha çok memnunken; “İstek ve şikâyetlerin önemsenmesi ( x =2,67)” ve “Menü ( x =2,69)” gibi ifadelerden daha az
memnun oldukları anlaşılmaktadır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi için servis personeli faktörü dışarıda tutulduğunda genel ortalama (
genel ortalama (

3,47∓0,68); ürün faktörü dışarıda tutulduğunda

3,76∓0,66) olarak hesaplanmıştır.

Gazi Üniversitesi için servis personeli faktörü dışarıda tutulduğunda genel
ortalama (
(

3,13∓0,86); ürün faktörü dışarıda tutulduğunda genel ortalama

3,30∓0,89) olarak hesaplanmıştır.

Her iki kurumda da servis personeli katılımcıların yemekhane hizmetlerinden
memnuniyet düzeylerini arttırdığından hareketle “H 1: Üniversite yemekhanelerinde turizm öğrencileri tarafından verilen servis hizmeti personelin yemekhane hizmetleriyle ilgili memnuniyet düzeylerini arttırmaktadır.” hipotezi kabul
edilmiştir.
Katılımcıların Memnuniyet Düzeylerinin Kurumlara Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular
Diğer hipotezleri test etmek amacıyla bağımsız örneklem t testi yapılmış ve test
sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Memnuniyetin Üniversitelere Göre Karşılaştırılması
Bağımsız değişkenler

n

s.s.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

240

3,36

0,76

Gazi Üniversitesi

194

3,02

0,90

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

240

3,58

0,77

Gazi Üniversitesi

194

3,31

0,97

240

3,94

0,72

Gazi Üniversitesi

194

3,29

0,95

Genel Memnu- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
niyet
Gazi Üniversitesi

240

3,58

0,64

194

3,18

0,85

Ürün

Çevresel
törler
Servis
neli

Fak-

Perso- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

t

p

4,158

0,000

3,040

0,003

7,900

0,000

5,487

0,000
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p<0,05

Analiz sonuçlarına göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi personelinin “Ürün”, “Çevresel Faktörler”, “Servis Personeli” ve “Genel
Memnuniyet” düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu
tespit edilmiştir (p<0,01). Ortalamalar incelendiğinde, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi personelinin Gazi Üniversitesi personeline göre bütün faktörlerden
daha memnun oldukları görülmektedir. Bu durumda H 2, H3, H4 ve H5 hipotezleri kabul edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi merkez yemekhanesinden hizmet alan personelin ve Gazi Üniversitesi yemekhanelerinden hizmet alan akademik personelin ürün, çevresel faktörler ve servis personeliyle ilgili memnuniyet düzeylerini belirlemek ve kurumlar arası karşılaştırma yapmak amacıyla yürütülen bu
çalışmada, ortaya çıkan sonuçlar aşağıda yer almaktadır.
Araştırmaya katılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personelinin %59,2’si
erkek, %40,8’i kadın; %44,2’si 26-35 yaş, %28,3’ü 36-45 yaş aralığında ve %70,9’u
yemekhaneyi haftada 3 günden fazla kullanmaktadır. Gazi Üniversitesi personelinin ise, %54,1’i erkek, %45,9’u kadın; %37,1’i 26-35 yaş, %27,3’ü 36-45 yaş
aralığında ve %55,2’si yemekhaneden haftada 3 günden fazla hizmet satın almaktadır.
Her iki kurumda da katılımcıların en fazla memnun olduğu faktör servis personeli faktörüdür. Yemekhanelerde turizm öğrencileri tarafından servis hizmeti
verilmesi, personelin yemekhane hizmetleriyle ilgili memnuniyet düzeylerini
arttırdığından, bünyesinde turizmle ilgili bir alan olan üniversitelerin de bu
uygulamayı yapmaları önerilebilir.
Kurumlar arasında memnuniyet düzeyleriyle ilgili yapılan farklılık analizine
göre, iki kurum personelinin memnuniyet düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personelinin Gazi Üniversitesi personeline oranla memnuniyet düzeyleri daha yüksektir.
Ürünle ilgili memnuniyet düzeyleri arasındaki farklılığa, Gazi Üniversitesi yemek hizmetleri için iç kaynak kullanırken Eskişehir Osmangazi Üniversitesi dış
kaynak kullanması neden olduğu söylenebilir. Servis personeliyle ilgili memnuniyet düzeyleri arasındaki farklılığın nedeni, yemekhanelerde turizm öğrencilerinin servis hizmeti uygulamasının süresiyle ilgili olabilir. Çünkü bu uygulama Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 2 yıllık bir geçmişe sahipken; Gazi
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Üniversitesi’nde yaklaşık 20 yıldır süregelmektedir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yeni bir uygulama olması, personel tarafından bir yenilik olarak
algılanırken, Gazi Üniversitesi’nde normal bir uygulama olarak algılanıyor
olabilir.
Memnuniyet düzeyleri arasındaki farkın personelin kültürel farklılıklarından
kaynaklandığı (Heo, Jogaratnam ve Buchanan 2004: 41, Matilla ve Choi 2006:
148) söylenebilir. Çünkü farklı deneyimleri olan insanların beklentileri de farklı
olacağından aynı hizmetten aynı memnuniyet düzeyine sahip olması beklenemez (Pizam ve Ellis, 1999: 328). Ayrıca, çevresel faktörler (Barsky ve Nash, 2002:
42) ve personelin araştırmanın yapıldığı zaman içinde bulundukları psikolojik
durumları da memnuniyet düzeylerini farklılaştırabilmektedir (Odabaşı, 1997:
67).
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ÖZ
Seyahat acentalarında dış kaynak kullanılan faaliyet alanlarının dağılımının ortaya konması
araştırmanın temel amacıdır. Araştırmanın alt amaçları seyahat acentalarının, dış kaynaklardan yararlanma durumu ve gelecekte dış kaynak stratejisinden faydalanma istekleri, dış
kaynaklardan yararlandıkları faaliyet alanları, dış kaynak kullanım şekilleri, dış kaynak kullanımında işbirliği yapacakları tedarikçilerde aradıkları özellikler, dış kaynak kullanımıyla organizasyon yapılarında gereksinim duymadıkları departmanlar ve seyahat acentalarını dış
kaynak kullanmaya yönelten nedenleri belirlemektir. Bu kapsamda, Eskişehir’de faaliyet
gösteren sekiz A grubu seyahat acentasıyla yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen sonuçlar, acentaların çoğunun dış kaynak kullandığını ve gelecekte de bu stratejiden yararlanma yoluna gideceklerini, acentaların genellikle araç kiralama ve rehberlik hizmetlerinde dış kaynak kullanımına yöneldiklerini, işletmelerin tedarikçiler aracılığıyla dış kaynak kullanımını benimsediğini, finansal yetersizliklerin acentaları dış
kaynak kullanımına yönelten en önemli etken olduğunu, acentaların dış kaynak kullanımında iş birliği yapacakları tedarikçilerin alanda deneyimli olmasını dikkate aldıklarını ve acentaların dış kaynak kullanımıyla bilgi teknolojileri ve pazarlama departmanlarına ihtiyaç
duymadıklarını ortaya koymuştur.
Anahtar sözcükler: Seyahat acentaları, dış kaynak kullanımı, seyahat acentalarında dış kaynak kullanımı

GİRİŞ
Uluslararası alanda özellikle 1990’lı yılların ardından sanayi, ulaşım, bilgi teknolojileri başta olmak üzere pek çok alanda değişim yaşanmıştır. Bu süreç işletmelerin değişen ve gelişen koşullara odaklanıp faaliyetlerini bu yönde koordine etmek amacıyla yönetim felsefelerinde ve örgütsel yapılarında değişime
gitmelerini gerektirmiştir. İşletmeler, mal ve hizmetlerinin kalitesini arttırmak,
varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet ortamında avantaj sağlamak amacıyla
klasik yönetim anlayışından uzaklaşarak çağdaş yönetim modellerini benimsemeye başlamıştır (Şahin 2005).
Çağdaş Yönetim Yaklaşımı, Klasik, Neo-Klasik ve Modern Yönetim Teorisinin olay
ve olguları açıklamada yetersiz kalmasıyla ortaya çıkan yönetim modelidir
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(Koçel 2011: 233). Bu yaklaşım 1970’li yılların ardından yönetim konusunda ileri
sürülen görüşlerin ve geliştirilen anlayışların, modern yaklaşımdan farklılaşarak değişik bir görünüm kazanmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yeni teori, organizasyonların çevreleriyle olan ilişkilerini ve uyumlarını incelemiştir (Koçel 2011).
Yaklaşım kapsamında günümüze gelindikçe, yönetim ve organizasyon faaliyetlerinde farklı yaklaşım biçimlerini ön gören yönetim stratejileri ortaya çıkmıştır.
Değişim Mühendisliği, Toplam Kalite Yönetimi, Kıyaslama, Örgütsel Küçülme, Personel Güçlendirme, Öğrenen Organizasyonlar ve Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
Çağdaş Yönetim Yaklaşımı kapsamında ortaya çıkan stratejilerdendir (Genç
2004; Koçel 2011: 347). Dış kaynak kullanım stratejisinde işletmelerin müşterilere en iyi hizmeti sunabilmek adına küresel rekabet şartlarına uyum sağlayarak
temel yeteneklerine odaklanması söz konusudur. Stratejiden yararlanan işletme
sayısının gün geçtikçe artması, stratejinin temel uygulama alanı olan imalat
sektörü dışına çıkıp hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde de uygulanmasını sağlamıştır.
Dış kaynak kullanımının yaygınlaştığı sektörlerden biri olan turizm sektöründe hizmet sunan işletmeler bu stratejiden gün geçtikçe daha fazla yararlanmaktadır. Turizm işletmeleri arasında yer alan konaklama işletmelerinde yaygın olarak kullanılan stratejinin değerlendirilmesine yönelik pek çok araştırma
yapılmıştır. Ancak, farklı turizm işletmelerinin ürünlerini bir araya getirerek bu
ürünleri satışa hazırlayan ve sunan, temel işlevlerinin çoğunu dış kaynaklardan
sağlayan ve turizm alanında faaliyet gösteren diğer işletmelere oranla, dış kaynak kullanımına daha elverişli işletmeler olan seyahat acentalarında dış kaynak
kullanımı konusu ise araştırmacılar tarafından yeterince incelenmemiştir. Esas
itibariyle turizm sektöründeki ürün üreticiler ve müşteriler arasındaki aracı
rolü ve farklı faaliyet alanlarında hizmet sunması, seyahat acentalarının geçmişten günümüze temel işlevlerinin çoğunu dış kaynaklardan sağlamasına neden
olmuştur.
Thomas Cook tarafından 1841 yılında ticari bir iş olarak düzenlenen ilk grup
turda ve 1860 yılında Thomas Cook tarafından kurulan seyahat şirketi tarafından düzenlenen turlarda araç ve rehberlik hizmetlerinde dış kaynak kullanım
örnekleri görülmektedir. Bunun yanısıra, özellikle İkinci Dünya savaşının ardından ulusal ve uluslararası alanda turistik faaliyetlerde meydana gelen talep
artışına paralel olarak düzenlenen turların sayısında yaşanan artış acentaları dış
kaynaklardan yararlanarak bu talepleri karşılamaya yöneltmiştir. Acentalar bu
dönemde farklı kıtalara düzenlediği turlarda kendi bünyesinde barındırmadığı
araçları kullanarak, gidilen bölgelerde rehberlik ve konaklama hizmetlerini
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dışarıdan temin ederek dış kaynaklardan yararlanmıştır (Ahipaşaoğlu ve Arıkan 2005).
Acentalarda dış kaynaklardan yararlanma, yeni bir uygulama olmamasına
karşın konunun araştırmacılar tarafından yeterince ele alınmaması, seyahat
acentalarında dış kaynak kullanımı konusunda hazırlanan bu çalışmanın önemini arttırmaktadır. Çalışmada, nitel veri toplama tekniklerinden, yüz yüze
yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi aracılığıyla elde edilen veriler, betimsel
analiz tekniğiyle açıklanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde Eskişehir’de
faaliyet gösteren sekiz A grubu seyahat acentasında, dış kaynak kullanılan faaliyet alanlarının dağılımı ortaya konmuştur.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Araştırmanın bu bölümünde dış kaynak kullanımının gelişim süreci, seyahat
acentacılığı ve seyahat acentalarının faaliyet alanlarına ilişkin açıklamalara yer
verilmiştir.
Dış Kaynak Kullanımı
İşletmelerde yeni teknolojilerin kullanımı, farklı ürün ve hizmetlerin tüketicilerin beğenisine sunulması, var olan ürün ve hizmetlere yeni özelliklerin eklenmesi, değişen rekabet koşulları ve artan maliyetler işletmelerin yönetim anlayışlarını önemli ölçüde etkilemiştir (Rodriguez ve Robaina 2005). Değişimlerle
karmaşıklaşan yönetim olgusu, işletmeleri farklı yönetim stratejilerini uygulamaya yöneltmiştir. İşletmelerin uygulamaya yöneldikleri stratejilerden biri olan
dış kaynak kullanımı, işletmelerin rekabetçi pozisyonlarını sürdürmek amacıyla
yararlandıkları bir stratejidir (Hiamey ve Amenumey 2013: 9).
Dış kaynak kullanımı, 1980’li yıllarda yaygınlaşan ve 1990’lı yıllardan itibaren
bir yönetim stratejisi olarak yararlanılan bir uygulamadır. Dış kaynaklardan
yararlanma, işletmelerin kendilerine rekabet avantajı sağlayan temel yetenek
alanlarına odaklanmaları ve bu alanların dışında kalan konularda ise o konuda
uzmanlaşmış işletmelerden yararlanmasını öngören bir stratejidir (Rodriguez
ve Robaina 2005; Koçel 2011: 385).
İşletmelerin yoğun rekabet ortamında pek çok faaliyete yönelmesi, işletmelerin sınırlı kaynaklarını ve gelirlerini yüksek miktarda arttırabileceği faaliyetler
yerine daha az kazanç sağlayabileceği ya da kazanç sağlamayacağı faaliyet
alanlarında kullanmasına neden olabilmektedir. Bu durum, işletmelerin gelirlerini etkin kullanamaması sebebiyle hedeflerine ulaşabilmesini güçleştirmektedir (Kang, Wu, Hong, Park 2012). Ayrıca, işletmelerin performansını en üst
seviyelere çıkarabilmesi için temel faaliyet alanlarını seçip faaliyet sunması ve
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yetkin olmadığı alanları hizmet sağlayıcı işletmelere devretmesi gerekmektedir
(Şahin 2005: 14). Dış kaynak kullanımına yönelecek işletmeler uzun dönemli dış
kaynak kullanımıyla asıl faaliyet alanları dışında kalan alanlarda maliyet düşürme, asıl faaliyet alanı üzerine yoğunlaşıp zaman tasarrufu sağlama, asıl yetenek alanlarında iş verimliliğini ve iş hâkimiyetini arttırabilecektir (Çetinsöz
2010: 51; Hiamey ve Amenumey 2013: 13; Butler ve Callahan 2014: 218; Bachlechner, Thalmann, Maier 2014: 38). Buna karşın, yoğun dış kaynak kullanımı,
müşteri memnuniyetsizliğine, örgütsel performansın olumsuz etkilenmesine ve
finansal olumsuzluklara neden olabileceğinden işletmelerin dış kaynak kullanım alanlarını ve düzeylerini kontrol altında tutmaları gerekmektedir (Bachlechner, Thalmann, Maier 2014; Butler ve Callahan 2014: 218). Ayrıca, işletmeler
dış kaynak kullanımının yol açabileceği muhtemel olumsuzlukları önleyebilmek adına işbirliği yapacakları tedarikçileri seçim sürecinde tedarikçilerin iş
performans özellikleri incelemeli ve işletmelerle sözleşmeler yapmalıdır (Pun
ve Heese 2014: 108).
İşletmelerin örgütsel hedeflerine ulaşmak amacıyla bir araç olarak yararlandığı dış kaynak kullanımı farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Tekstil sektöründe yaygın olan fason üretim, inşaat sektöründe yoğun olarak uygulanan
taşeron kullanma ve diğer işletmelerin sahip olduğu üstünlüklerden yararlanarak yüksek rekabet ortamlarında kullanılan stratejik ortaklıklar birer dış kaynak
kullanım örneğidir (Zehir 2000: 148; Koçel 2011: 385).
Farklı şekillerde uygulamaları olan dış kaynak kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve kullanım alanları çeşitlenmektedir. Dünya genelinde dış kaynak
kullanımının en yaygın olduğu alanların, bilgi teknolojileri, insan kaynakları,
emlak yönetimi, muhasebe, hizmet sektörü, teknik destek, pazarlama, üretim,
tekstil, temizlik, ulaşım, gıda, finans, lojistik, idari işler, güvenlik, tasarım, web
uygulamaları, mühendislik, bakım ve onarım alanları olduğu araştırmalarla
ortaya konmuştur (Eğin 2009; Çetinsöz 2010: 51). Hizmet sektöründe faaliyet
gösteren işletmelerde yaygın olarak kullanılan bu stratejinin turizm işletmelerinde de kullanımı yaygındır. (Hodari, Waldthausen, Sturman 2014).
Turizm faaliyetlerinde ürün arz ve talep unsurları arasında pek çok farklı
faaliyeti gerçekleştiren seyahat acentaları, dış kaynak kullanımından düzenlenen turlarda, transferlerde, havayolu ve denizyolu taşımacılığında, muhasebe
ve eğitim hizmetlerinde yararlanmaktadır (Özdoğan ve Esen 2011). Uluslararası
turizm hareketlerinde ulaşım hizmetlerinde charter şirketlerinden, sahil bölgelerine düzenlenen bazı animasyon turlarında uzman firmalardan, denizyolu
turlarında kendi alanında uzman kurvaziyer ve yat işletmelerinden yararlanıl-
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ması acentalarda dış kaynak kullanılan diğer alanlardır (Ahipaşaoğlu 2009).
Bununla birlikte, araç kiralama ve bilgi teknolojisi hizmetlerinde acentaların dış
kaynak kullanımını benimsediği görülmektedir (Eğin 2009). Seyahat acentalarının turizm sektöründeki konumu, işletme yapıları ve faaliyetlerinin çeşitliliği,
işletmelerde dış kaynak kullanımının farklı şekillerde uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Özetle, acentacılık işlemlerinin özünde aracılık faaliyetleriyle yürütülmesi, çeşitli faaliyetlerin bir araya getirilerek bir ürün oluşturulması ve bu
faaliyetlerin başka işletmelerden satın alınması her bir acentayı dışarıdan satın
alma stratejileriyle faaliyet göstermeye yöneltmektedir.
Seyahat Acentacılığı ve Faaliyetleri
Turizm işletmelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin pazarlaması görevini seyahat
acentaları yerine getirmektedir (Ahipaşaoğlu ve Arıkan 2005). Seyahat acentaları, tüketicilere seyahat konularında danışmanlık eden, ulaştırma işletmeleri adına havayolu, demiryolu, denizyolu ve karayolu biletlerini satan, konaklama işletmeleri adına
oda satan, yiyecek işletmeleri ve oto kiralama işletmeleri adına pazarlama ve satış yapan
işletmeler olarak tanımlanmaktadır (Walker 1996: 40). Tüketicileri ve üreticileri bir
araya getiren seyahat acentalarının konumu faaliyet alanlarını da farklılaştırmaktadır. Seyahat acentalarının farklılaşan temel faaliyet alanları şu şekilde
sıralanabilir:
Tablo 1: Seyahat Acentalarının Faaliyet Alanları
Tur Düzenlemek

Rezervasyon

Transfer

Bilgilendirme

Döviz Bozma İşlemleri

Bilet Satma

Araç Kiralama

Sağlık ve Sigorta Hizmetleri

Pasaport İşlemleri

Vize ve Gümrük İşlemleri

Rehber Eğitimi

Turların Pazarlanması

Özel etkinliklerin düzenlenmesi

Turları Muhasebeleştirme

Organizasyon düzenlemek

Seyahat Acentası Ürünü Satma

Tanıtım Gezileri Düzenleme

Bisiklet Kiralama

Kaynak: Holloway 1985; Foster 1991; Poon 1993; Mısırlı 2010

Seyahat acentalarının faaliyet alanlarına ve hizmet çeşitliliğine göre örgüt
yapıları da esneklik gösterebilmektedir. Örgütlenmeyi işletmenin iş hacmi,
büyüklüğü ve görevlerin karmaşıklığı belirlemekte, örgütlenmeyle hangi işi
kimin, nerede yapabileceği ortaya konarak kişilerin yetkilerinin belirlenir. Dış
kaynak kullanımı ise işletmelerde işten ayrılmaları, görev tanımlarını ve iş
karmaşıklıklarını azaltarak işletme içi örgütlenmeyi kolaylaştırmaktadır (Hoda-
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ri, Waldthausen, Sturman 2014). Farklı işletmelerden satın almalarla oluşan
şebeke örgüt yapısı acentalarda en fazla tercih edilen bir yapılanma modelidir.
ÜRETİCİLER
Konaklama İşletmeleri
Ulaştırma İşletmeleri
Yiyecek-İçecek İşletmeleri

Çekicilikler

Alışveriş, Eğlence ve
Yan Hizmetler




DAĞITICILAR
Tur Operatörleri
ve
Seyahat Acentaları

TÜKETİCİLER
Turistler

Şekil 1: Turizm Sektörünün İşleyişi
Kaynak: Foster 1985; Holloway 1985; Ahipaşaoğlu ve Arıkan 2005 çalışmalarından uyarlanmıştır.

Şekil 1’de görüldüğü gibi turizm işletmeleri ürettikleri ürün ve hizmetleri
doğrudan turistlere sunabildikleri gibi bu ürün ve hizmetleri tur operatörleri
veya seyahat acentaları aracılığıyla da turistlere ulaştırabilmektedir. Turizm
sektöründe farklı üreticilerin ürünlerini bir araya getirerek turistlere pazarlayan
seyahat acentalarının faaliyet konusu olan ürünlerin büyük bir kısmını dışarıdan temin ederek tüketicilere sunduğu söylenebilir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu bölümde araştırmanın amacı, kapsamı, araştırma sorularının hazırlanması,
verilerin toplanması ve analizi süreçleri açıklanmıştır.
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Seyahat acentalarında dış kaynak kullanılan faaliyet alanlarının dağılımının
incelenmesi araştırmanın temel amacıdır. Bununla birlikte, araştırmada işletmelerin dış kaynaklardan yararlanma durumu ve gelecekte dış kaynak kullanımından faydalanmaya ilişkin görüşleri, acentaların dış kaynak kullandıkları
faaliyet alanlarının belirlenmesi, acentaların dış kaynak kullanım şekilleri, acentaları dış kaynak kullanımına yönelten nedenler, acentaların dış kaynak kullanımında işbirliği yapacakları tedarikçide bulunmasına önem verdikleri özellikler ve acentaların dış kaynak kullanımıyla organizasyon yapılarında gereksinim
duymadıkları departmanların ortaya konması amaçlanmaktadır. Araştırmanın
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kapsamını Eskişehir’de faaliyet gösteren A grubu seyahat acentaları oluşturmaktadır. TÜRSAB’ın verilerine göre Mayıs 2012 tarihi itibariyle Eskişehir’de
faaliyet gösteren 45 A grubu seyahat acentası bulunmaktadır. Araştırma kapsamında evrenden rasgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş sekiz acenta ile yüz
yüze görüşme yapılmıştır.
Araştırma Verilerinin Toplanması ve Analizi
Araştırmada ele alınan problemlere yanıt bulmak amacıyla ilgili alan yazın
dikkate alınarak nitel araştırma tekniklerinden yüz yüze yarı yapılandırılmış
görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi, görüşme sorularının önceden hazırlanıp görüşme sırasında araştırılan kişilere kısmi
esneklik sağlayarak soruların yeniden düzenlenmesi ve tartışılmasına olanak
tanıyan bir yöntemdir (Ekiz 2009: 63) Görüşmeler gerçekleştirilmeden önceki
süreçte belirlenen 45 işletmeyle telefon görüşmesi yapılmış ve katılımcılardan
görüşme talep edilmiştir. 21 işletmeden katılımcılar görüşme talebini kabul
etmiş ancak görüşme günlerinde görüşme yapılacak 13 katılımcıya ulaşılamamıştır. Görüşme yapılamayan işletmeler farklı zamanlarda üç kere ziyaret
edilmiş ancak katılımcılar işletmede dışında olduğundan görüşmeler yapılamamıştır. Sekiz katılımcıyla ise görüşme yapılmış ve araştırmanın verileri bu
işletmelerden toplanmıştır.
Görüşme sorularının hazırlanmasında acentacılıkla ilgili çalışmaların sayıca
az olması nedeniyle turizm alanında yapılan araştırmalardan yararlanılmıştır.
Araştırma sorularının hazırlanmasında Emeksiz (2003); Rodriguez ve Robaina
(2004); Şahin (2005); Rodriguez ve Robaina (2005); Korkmaz (2006); Türksoy ve Türksoy (2007); Augurzky ve Scheuer (2007); Slepniov ve Waehrens, (2008); Eğin (2009);
Ozkan ve Türksoy (2011); Özdoğan ve Esen’in (2011) dış kaynak alanındaki araştırmalarından faydalanılmıştır. Bu çalışmalardan Özdoğan ve Esen’in çalışması
seyahat acentalarına yönelik iken diğer çalışmalar konaklama ve yiyecek-içecek
işletmelerine yöneliktir. Araştırma sorularının hazırlanmasının ardından sorular üç uzmanın görüşü alınarak ön teste tabi tutulmuştur. Bu görüşler doğrultusunda sorularda düzeltmeler yapılmış ve sorular uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Soruların hazırlanma sürecinin tamamlanmasının ardından araştırmanın uygulaması 14- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilerek veriler
toplanmıştır.
Görüşmeler işletme yöneticileri veya işletme sahipleriyle gerçekleştirilmiştir.
Görüşmeye başlanmadan önce görüşme yapılacak katılımcılara dış kaynak
kullanımıyla ilgili ön bilgi sunulmuştur. Katılımcıların onayı alınarak görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Görüşme kapsamında işletme yö-
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neticilerine veya işletme sahiplerine yedi soru yöneltilmiş ve araştırmada değerlendirilecek verilere ulaşılmıştır.
Araştırma verilerinin analiz sürecinde ses kayıt cihazında kayıt altına alınan
görüşmeler bilgisayar ortamında Word dosyasına aktarılarak deşifre edilmiştir.
Araştırma kapsamında elde edilen ve yazılı hale getirilen bilgiler betimleyici
analiz tekniğiyle açıklanmıştır. Nitel araştırmalarda birincil düzey analiz olarak
bilinen betimsel analiz, doğrudan bir konunun resmedilmesini, tanımlanmasını
ve açıklanmasını amaçlayan bir analiz tekniğidir (Ekiz 2009). Veriler analiz
edilirken öncelikle görüşmeler kapsamında işletmelerden elde edilen bilgiler
sayısallaştırılmış ve benzer cevaplar gruplandırılarak yorumlanmıştır.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Eskişehir’deki A grubu seyahat acentalarında dış kaynak kullanım alanlarının
incelendiği araştırmada, sekiz işletme yöneticisi veya sahibiyle görüşme yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler ve bu verilerden elde edilen
bulgular aşağıda açıklanmıştır.
Tablo 2: Seyahat Acentalarının Dış Kaynak Kullanım Durumu ve Gelecekte Dış Kaynak Stratejisinden Yararlanma Durumları
Seyahat Acentalarının Dış Kaynak Kullanım Durumu

*f

%

Evet

7

%87.50

Hayır

1

%12.50

Seyahat Acentalarının Gelecekte Dış Kaynak Stratejisinden
Yararlanma Durumları
Evet

7

%87.50

Hayır

1

%12.50

*f= Acenta Sayısı

Tablo 2 incelendiğinde acentaların çoğunun dış kaynak kullanımına yöneldikleri görülmektedir. Dış kaynak kullanan acentaların finansal kaynakların yetersizliği sebebiyle dış kaynak kullanımına yöneldikleri, dış kaynak kullanmayan
acentanın ise İstanbul merkezli faaliyet göstermesi ve sadece merkez acentanın
ön gördüğü faaliyetleri gerçekleştirmesi nedeniyle dış kaynaklardan yararlanmadığı belirlenmiştir. Seyahat acentalarının gelecekte dış kaynak kullanımı
hakkındaki düşüncelerini sorgulamaya yönelik soruda acentaların, iş akışına
bağlı olarak dış kaynak kullanımına gereksinim duymaları ve dış kaynak kullanım alanlarına yönelik gerekli finansmanı işletme kaynaklarından sağlaya-
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madıkları sürece dış kaynak kullanımına devam edeceklerini söylenebilir.
Acentaların faaliyet alanları yanısıra finansal durumlarının dış kaynak kullanımının temel belirleyicisi olduğu ileri sürülebilir.
Tablo 3: Seyahat Acentalarının Dış Kaynaklardan Yararlandıkları Faaliyet Alanları

Faaliyet alanları

f

Otobüs kiralama

7

Rehberlik hizmetleri

5

Rent a car

5

Bilgi teknolojileri

3

Yurt dışı acentalar

2

Yurt içi acentalar

1

Konaklama işletmesi rezervasyonları

1

Özel organizasyonlar

1

Muhasebe

1

Tablo 3’te acentaların gezi ve transfer faaliyetlerinde yararlandıkları otobüsleri kiralayarak ve rehberlik hizmetleri satın alarak dış kaynak kullanımına yöneldiği görülmektedir. Bu durum, acentaların belli dönemlerde yoğunlaşan
turistik talebe cevap verebilmek amacıyla satın alma maliyetleri yüksek olan
ulaştırma araçlarını kiralayarak dış kaynak kullanımına yönelmesiyle açıklanabilir. Bununla birlikte, rehberi bir maliyet öğesi olarak görüp bünyesinde yeterli
sayıda veya hiç rehber çalıştırmayan çoğu acentanın tur faaliyetlerinin yoğunlaştığı dönemlerde rehber gereksinimini dış kaynaklardan sağlamayı tercih
ettiği söylenebilir. Rent a car ve bilgi teknolojileri dış kaynak kullanılan diğer
faaliyet alanlarıdır. İşletmelerin özellikle gelişen ve değişen bilgi teknolojilerini
takip edebilmek amacıyla bu hizmeti dışarıdan sağladıkları saptanmıştır. Acentalar yurt dışı acentalardan yurt dışı turlarda, yurt içi acentalardan ise yurt
içinde düzenlenen tur faaliyetlerinde müşterilerin karşılanması, transferi ve
konaklama işletmelerine götürülmesi amacıyla yararlandıkları belirlenmiştir.
Acentaların biri konaklama işletmesi rezervasyonlarını dış kaynaklarla sağlamakta iken bir acentanın özel organizasyonların düzenlenmesinde yiyecek içecek işletmelerinden yararlandığı, ayrıca acentalardan birinin muhasebe alanında personel istihdam ettirmeyerek bu bölümde dış kaynaklardan yararlanma
yolunu benimsediği söylenebilir.
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Tablo 4: Seyahat Acentalarının Dış Kaynak Kullanım Şekilleri
Acentaların dış kaynak kullanım şekilleri

f

Tedarikçi Aracılığıyla

6

Stratejik Ortaklıklarla

4

Tablo 4’te seyahat acentalarının dış kaynak kullanım şekilleri sorusuna verilen cevaplar, iki işletmenin hem tedarikçi hem de stratejik ortaklıklar yoluyla
dış kaynak kullanımına yöneldiğini göstermektedir. Seyahat acentalarının tedarikçi aracılığıyla dış kaynak kullanımı araç kiralama işlemlerinde yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte, acentaların stratejik ortaklıkları büyük firmaların gücünden yararlanmak, yurt içi turlar ve yurt dışı turlar düzenleyebilmek amacıyla
tercih ettiği belirlenmiştir. Bir diğer dış kaynak kullanım şekli olan fason üretimin ise seyahat acentaları tarafından kullanılmadığı görülmüştür.
Tablo 5: Seyahat Acentalarını Dış Kaynak Kullanımına Yönelten Nedenler
Seyahat acentalarının dış kaynak kullanım nedenleri

f

Ekonomik nedenler

8

Ana faaliyetlere odaklanma

6

Faaliyet alanındaki tecrübe ve bilgi eksikliği

4

Hizmet kalitesini attırma

4

İşletme imajını geliştirme

2

Faaliyetlerde esneklik sağlama

2

Hizmetleri farklılaştırma

1

Tablodan acentaların dış kaynak kullanımına yönelim nedenlerinin çoğunun
ekonomik kaynaklı olduğu görülmektedir. Bu durum, dış kaynak kullanım
alanlarının yüksek sermayeli yatırım gerektirmesi ve işletmelerin bu yatırımları
finanse edecek sermayeye sahip olmamasıyla açıklanabilir. Bununla birlikte,
yüksek sermaye gerektiren yatırımların taşıdığı risklerin acentaları dış kaynak
kullanımına yönelttiği söylenebilir. Acentaların dış kaynaklara yönelmesinde
etkili olan önemli bir diğer unsur işletme çalışanlarının hizmet sunulan bazı
faaliyetlerde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmamasıdır. Özellikle bilgi teknolojilerinde yaşanan sürekli değişim ve gelişim acentaların bu alanda bilgilerinin
yetersiz kalmasına ve dış kaynak kullanımına yönelmesine neden olabilmektedir. Bir diğer etken acentaların yüksek taleple karşılaştıkları dönemlerde daha
etkin faaliyet gösterebilmek amacıyla, dışarıdan hizmet satın alma yolunu be-
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nimsemesidir. Bunun en yaygın örneklerinin dışarıdan araç kiralama ve rehberlik hizmetlerini satın alma olduğu Tablo 3’teki bulgularda görülmektedir.
Tablo 6: Seyahat Acentalarının Dış Kaynak Kullanımında İşbirliği Yaptığı Tedarikçilerde Aradıkları Özellikler
Tedarikçinin Özellikleri

f

Deneyim

4

İşletmenin referansları

3

Uzmanlık

2

İşletmeninin kurumsal kökenli olması

3

İşletmenin kalite taahhütleri

2

İşletme faaliyetlerinin yasalara uygunluğu

2

Hizmet anlayışında benzer fikirlere sahip olma

1

Sorumluluk bilinci

1

Tablo 6’dan acentaların dış kaynak kullanımında işbirliği yapacakları tedarikçilerde aradıkları en önemli özelliğin tedarikçinin alandaki deneyimi olduğu
görülmektedir. İşletmeler araştırma yaparak ve firmaların geçmiş deneyimlerini
de dikkate alarak tedarikçi tercihi yaptıklarını ifade etmektedir. İşletmenin referansı tedarikçi seçiminin bir diğer belirleyicisidir. Bununla birlikte, tedarikçi
firmanın yukarıdaki kriterleri barındırmasının dış kaynak kullanımıyla ilgili
yaşanan sorunları azaltabileceği ve müşteri memnuniyetini arttırabileceği fikrinin işletmeleri tedarikçi seçiminde bu kriterleri göz önüne almaya yönelttiği
ileri sürülebilir. Yasalara uygunluk sadece iki işletme tarafından dikkate alınmaktadır. Bu durum işletmelerin tedarikçi seçiminde yasaları diğer unsurlara
oranla daha az dikkate aldıklarının göstergesidir.
Tablo 7: Seyahat Acentalarının Dış Kaynak Kullanımıyla Organizasyon Yapılarında Gereksinim Duymadıkları Departmanlar
Departman

f

Bilgi Teknolojileri

5

Pazarlama

2

Muhasebe

1

Rehberlik

1

Görüşme kapsamında sorulan son soru olan işletmelerin dış kaynak kullanımıyla organizasyon yapılarında gereksinim duymadıkları departmanlara iliş-
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kin bulgular Tablo 7’de açıklanmıştır. Buna göre, işletmelerin dış kaynak kullanımıyla en fazla bilgi teknolojileri departmanına gereksinim duymadıkları görülmektedir. Bilgi teknolojileri alanında yaşanan değişimin ve gelişimin sürekliliği yanısıra yüksek sermayeli bir alt yapı gerektirmesi işletmeleri bu hizmeti
dışarıdan satın almaya yöneltmektedir. Bununla birlikte, pazarlama, muhasebe
ve rehberlik bölümlerinde personel istihdamının işletmeler için fazladan maliyet unsurları yaratabileceği düşüncesi işletmelerin bu hizmetleri dışarıdan temininde önemli bir etkendir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
İşletmelerin dış çevrelerinde yaşanan gelişim ve değişim, işletmeleri maliyetlerini azaltmak ve varlığını devam ettirebilmek amacıyla dış kaynak kullanımına
yöneltmektedir. Seyahat acentaları da yapıları gereği pek çok farklı hizmeti,
uygun maliyetler ve koşullarda üreticiden tüketiciye ulaştırmak amacıyla dış
kaynaklardan faydalanmaktadır. Acentaların temel faaliyet alanı olarak hizmet
sunduğu gezilerde ve işletme içi faaliyetlerinde geçmişten günümüze dış kaynaklardan yararlandığı bilinmektedir. Nitekim, 1841 yılında ticari anlamda ilk
acentacılık faaliyetlerini gerçekleştiren isim olan Thomas Cook ’un pek çok
farklı faaliyeti yatırım yapmadan bir araya getirerek tur organizasyonu düzenlemesi geçmişte de acentaların temelde dış kaynak kullanımıyla faaliyet gösterdiğini destekler niteliktedir. Acentalarda dış kaynak kullanımı yeni bir uygulama olmamasına karşın araştırmacılar tarafından yeterince araştırılmamış bir
konudur. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmada, günümüzde acentalarda
dış kaynak kullanılan faaliyet alanlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın uygulaması Eskişehir’de faaliyet gösteren sekiz (8) A grubu seyahat
acentası üzerinde yapılmıştır ve sonuçlar bu kapsamda değerlendirilmiştir.
Araştırmada elde edilen bulgular neticesinde, Eskişehir’de turizm sezonunun
dönemsellik özellik göstermesinin ve hizmet maliyetlerinin yüksek olmasının,
acentaların dış kaynak kullanım alanlarının belirlenmesinde etkili olan temel
etmenler olduğu saptanmıştır. Eskişehir’deki acentalarda ilkbahar ve yaz sezonunda müşteri sayısındaki artışa paralel olarak işletmelerin faaliyetlerinin yoğunlaşmasının işletmelerin mevcut kaynaklarının yetersiz kalmasına neden
olabilmektedir. Bu durumda işletmeler gereksinim duydukları kaynakları dışarıdan sağlamaya yönelmektedir. Acentaların dış kaynak kullanımına neden
olan en önemli etkenin ise finansal yetersizlikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu sonuç, Özdoğan ve Esen (2011) tarafından yapılan araştırma sonuçlarıyla da
örtüşmektedir. Acentaların yeterli finansal güce sahip olmamalarının yanısıra,
sektördeki aracılık görevi gereği farklı işletmelerdeki ürünleri bir araya getire-
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rek yeni ürünler ortaya çıkarmaları bu tür işletmelerde dış kaynak kullanımının
her zaman başat bir strateji olacağına işaret etmektedir. Acentalarda dış kaynak
kullanımının yoğunlaştığı faaliyet alanları incelendiğinde araç kiralama, rehberlik
hizmetleri ve bilgi teknolojilerine yönelik ihtiyaçların kiralanmasında acentaların dış
kaynak kullanımına yöneldikleri sonucuna ulaşılmıştır. Özdoğan ve Esen (2011)
tarafından yapılan çalışmada ise acentaların en fazla otel, tekne, eğlence ve
fotoğrafçılık hizmetlerinde dış kaynak kullanımına yöneldiği ortaya konmuştur. Sonuçların farklılaşması, çalışmaların uygulama alanına bağlı olarak acentaların hizmet sunduğu faaliyetlerin farklı olmasıyla açıklanabilir. Araştırmada
elde edilen bir diğer sonuç, acentaların dış kaynak kullanımını tercih etmesi
bünyelerinde barındırması gereken bazı departmanlarda istihdam ihtiyacını
ortadan kaldırdığı veya azalttığı sonucudur. Bu durum, acentaların organizasyon yapılarında değişme neden olmakta ve acentaların organizasyon şemasında yalınlaşma meydana gelmektedir. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç, acentaların yapıları gereği daha çok tedarikçiler aracılığıyla dış kaynak
kullanımını benimsemesidir.
Acentalar tedarikçi seçimlerini deneyim ve işletmenin referansları gibi kriterlere bağlı olarak gerçekleştirmesine rağmen dış kaynak kullanımının acentalarda hizmet kalitesinde düşüş ve yönetsel anlamda sorunlar ortaya çıkardığı saptanmıştır. Ortaya çıkan bu sorunlar işletmelerde müşteri memnuniyetsizliğine
ve müşteri kayıplarına neden olabilmektedir. Acentaların yapıları ve ekonomik
anlamda yetersizlikleri dış kaynak kullanımından kaçınmalarını güçleştirdiğinden acentaların tedarikçi tercihlerinde deneyim ve işletme referansları kriterleri
yanısıra, tedarikçilerin kontrolünün sağlanabilmesi adına dış kaynak satın aldıkları tedarikçilerle sözleşmeler yapması gelecekte de bu stratejiden yararlanma gereksinimi olan acentaların dış kaynak kullanımına bağlı sorunları azaltarak veya ortadan kaldırarak daha olumlu neticeler elde edebilmesine olanak
tanıyacaktır.
Araştırmanın sonuçları Eskişehir’de faaliyet gösteren sekiz işletmeyle sınırlıdır. Bu nedenle elde edilen sonuçlar sekiz işletmenin dış kaynak kullanımına
ilişkin mevcut durumu ortaya koymaktadır. Araştırmanın daha geniş örneklemlerle nitel veya nicel araştırmalarla tekrar edilmesi, dış kaynak kullanımının
seyahat acentalarına sağladığı avantaj ve dezavantajların incelenmesi, dış kaynak kullanımının büyük ölçekli seyahat acentalarının organizasyon yapılarında
meydana getirdiği etkilerin tartışılması, işletme büyüklükleri ve dış kaynak
kullanımı arasındaki ilişkilerin araştırılması seyahat acentacılığı alan yazınına
katkı sağlayabilecektir.
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ÖZ
Çalışmada, seyahat işletmeciliği konulu lisansüstü tez çalışmalarının bibliyometrik profillerinin belirlenen parametreler çerçevesinde ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda,
Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında yer alan 220 tez bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, tez çalışmalarının çoğunun 2000 yılı sonrasında hazırlandığı, tezlerin tamamına yakınının sosyal bilimler enstitülerinde hazırlandığı, tezlerin yazımının belirli üniversitelerde yoğunlaştığı, tezlerin büyük bir
bölümünün yüksek lisans tezi olduğu, tezlerde pazarlama disipliniyle ilişkili konuların ön
plana çıktığı, tezlerin 100-200 sayfa sayısı aralığında yoğunlaştığı, tezlerin genelinde nicel
araştırma paradigmalarının tercih edildiği, tezlerin uygulama alanı olarak A grubu seyahat
acentaları ve havayolu işletmelerinin ön plana çıktığı, çalışmalara danışmanlık yaparak alana en fazla katkı sunan öğretim üyesinin Necdet Hacıoğlu olduğu, tezlerin uygulamalarının
0-50 örneklem aralığında yoğunlaştığı görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Bibliyometri, Seyahat İşletmeleri, Yükseköğretim Kurumu, Türkiye

GİRİŞ
Turizm endüstrisinin pazarlama kanalında temelde ürün üretimi ve üretilen
ürünlerin doğrudan ve dolaylı olarak dağıtımı faaliyetlerini yerine getiren işletmeler arasında yer alan seyahat işletmelerinin (Hacıoğlu 2010: 57) endüstrideki gelişimine paralel olarak işletmeler ve bu işletmelerin faaliyetleriyle ilişkili
bilimsel araştırmaların sayısında da artış olduğu gözlemlenmektedir. İlgili
alanda yapılan bilimsel araştırmaların sayıca artmasının yeni bilimsel gelişmeler ve hızlı bilgi artışını da beraberinde getirdiği söylenebilir. Bu gelişmeler ve
bilgileri belirli dönemler itibariyle seyahat işletmeciliği alanında yapılan akademik araştırmalarda ve uygulamalarda görmek mümkündür. Ancak, seyahat
işletmeciliği alanında bu gelişmelerin ve bilgilerin çeşitli açılardan değerlendirildiği, sınıflandırıldığı, gelişim temellerinin ve günümüzdeki mevcut durumuBu çalışma Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nda Prof. Dr. Nazmi Kozak tarafından yürütülen TRZ613 dersi kapsamında hazırlanmıştır.
1
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nun ortaya konduğu bibliyometrik araştırmaların ise sınırlı sayıda olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle seyahat işletmeciliği alanında yapılan araştırmaların gelişim temellerini ortaya koyacak, dayandığı temel disiplinleri belirleyecek, alana
katkı sağlayan araştırmacıları ortaya koyacak ve alanın mevcut durumunun
çeşitli açılardan değerlendirilmesini sağlayacak bibliyometrik araştırmalara
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen araştırmanın temel amacı,
turizm endüstrisinde ürün üretimi ve dağıtımı faaliyetlerini yerine getiren seyahat işletmeciliği alanında yapılan lisansüstü tez çalışmalarının gelişim sürecine ilişkin bilgi sunulması ve seyahat işletmeciliği konulu araştırmaların bibliyometrik profilinin belirlenen parametreler çerçevesinde ortaya konmasıdır.
Araştırmanın temel amacı doğrultusunda ulusal tez çalışmalarının derlendiği
YÖKTEZ veri tabanında 1.12.2013 tarihi itibariyle mevcut seyahat işletmeciliği
konulu 220 lisansüstü tez yayınının bibliyometrik değerlendirilmesi yapılmıştır.
Yapılan araştırma, seyahat işletmeciliği alanında çalışma yapacak araştırmacılara alandaki güncel konular, alanda yapılan akademik araştırmaların gelişimi
ve mevcut durumu somutlaştırarak alana yönelik genel bir bilgi sağlaması açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte, araştırmanın YÖKTEZ veri tabanında yer alan seyahat işletmeciliği konulu lisansüstü tezleri bibliyometrik
olarak değerlendiren ulusal alanda ilk çalışma olması araştırmaya özgün bir
nitelik kazandırmakta ve araştırmanın önemini arttırmaktadır.
TEORİ VE KURAM
Bilimsel alanda birikimli ilerleme, bilimsel bilgilerin gelişim sürecinin ortaya
konması ve bilimsel bilgilerin yaygınlaştırılması amacıyla bilimsel iletişim ve
bu iletişimin verimliliğini arttıracak araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bilimsel iletişim, araştırmaların oluşturulması, niteliğinin değerlendirilmesi, ilgililere duyurulması ve geleceğe aktarımı süreçlerini içeren bir sistemi ifade eder
(Association of College and Research Libraries Scholarly Committe, 2003). Bu
sistem, üzerinde çalışılan konu ya da konuların bilim çevrelerine çeşitli yollarla
aktarımını sağlayan bir sistemdir (Al, 2005: 33). Sistem kapsamında yapılan
bilimsel araştırmalar ise, bilimsel bilginin yayılmasına aracılık ederken, diğer
taraftan bilimsel gelişmelerin gelecek kuşaklara aktarılmasına imkân tanımaktadır (Rousseau, 2002: 419). Bu araştırmalar arasında yer alan bibliyometrik
araştırmalar bilimsel bilgi ve gelişmelerin yaygınlaştırılması, bilimsel alanda
birikimli ilerleme ve bilimsel iletişime katkı sunma temel amacını taşımaktadır.
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Bibliyometrik araştırmaların temelinin P. Otlet’ in 1934 yılında yayınlanan “Traite de documentation le livre sur le livre theorie et pratique” isimli çalışmasında ilk
kez bibliyometri terimine yer vermesiyle atıldığı belirtilmektedir. Ancak pek
çok araştırmada bu terimin ilk kez, Alan Pritchart’ ın 1969 yılında Journal of
Documentation dergisinde yayınlanan “İstatiksel bibliyografya mı yoksa bibliyometri mi?” isimli makalesinde yer aldığı belirtilmektedir (Yılmaz 1999: 2). Pritchart (1969: 348) araştırmasında bibliyometri kavramını, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin bilimsel iletişim ortamlarına uygulanması olarak açıklamıştır. Bibliyometrik araştırmalar ise bilimsel alanda gerçekleştirilen araştırmaların
ve yayınların belirli özelliklerini incelemek suretiyle bilime katkı sunan araştırmalar olarak tanımlanmaktadır (Al, Soydal ve Yalçın 2010: 2). Bu araştırmalar, incelenen bilim dalına, ülke ve/veya ülke gruplarına, kurumlara veya kişilere ait bilimsel çalışmaların değerlendirilmesine ve mevcut durumuna yönelik
saptamalarda bulunulmasına olanak tanımaktadır. Bununla birlikte, bibliyometrik araştırmalar bilimsel yayınların yazar, konu, yıl, sayfa sayısı, atıflar vb.
çeşitli unsurlarının sayısal analizler ve istatistikler yardımıyla incelenmesiyle de
ilgilenmektedir (Borgman ve Furner 1990: 4; Zan 2012: 15). Bu analiz doğrultusunda belirli bir disiplinde, belirli bir ülkede ya da kurumda çalışılan konu
başlıkları, konuları çalışan yazarlar, ortak yazarlılık durumu, çalışmaların yoğunlaştığı konu başlıkları vb. konulara ilişkin bulgular ortaya konulabilmektedir (Zan 2012). Elde edilen tespitler ve bulguların ışığında incelenen bilim dalı,
dergi, kurum, ülke vb. öğelere ilişkin ilerlemeler ve geçirmiş oldukları aşamalarla birlikte gelecekteki durumlarına yönelik değerlendirmeler yapılabilmektedir (Denktaş ve Cerit 2013). Ayrıca, çeşitli bibliyometrik göstergeler aracılığıyla ülkelerin bilimsel yayın yapma davranışları ortaya konulabilmekte (Al
2008a), bilimsel araştırma amacıyla yayımlanan dergi ve veri tabanlarına ilişkin
somut nitelikler ortaya çıkarılabilmektedir (Kozak 2003: 152).
Günümüzde farklı anabilim dalları ve uygulama alanlarında yapılan bibliyometrik araştırmaların sayısında geçmişe kıyasla önemli artış olmasına (Al
2008b) karşın, günümüzde gerçekleştirilen bibliyometrik araştırmalar incelendiğinde bibliyometri yönteminin araştırmalarda kullanımının henüz yeterli
düzeye ulaşmadığı söylenebilir (Zan 2012). Bibliyometrik araştırmaların yeterli
düzeyde ele alınmadığı alanlardan biri de seyahat işletmeciliğidir.
Seyahat İşletmeleri
Seyahat sektörü, turizm endüstrisinde ürün üretimi ve dağıtımı gerçekleştiren,
turizm işletmelerinin ürettiği ürünlerin pazarlaması görevi yerine getiren tur
operatörleri, seyahat acentaları ve bu işletmelerin yararlandığı ulaştırma işlet-
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melerinden oluşmaktadır. Turizm işletmeleri ve tüketiciler arasında aracı kuruluş vazifesi gören seyahat işletmeleri Gee, Makens ve Choy (1997: 187) tarafından, ‘nitelikli seyahat hizmetlerini havayolu şirketleri, denizyolu şirketleri, demiryolu
ve otobüs şirketleri, araç kiralama şirketleri, otel hizmetlerinin tedarik ve satışını gerçekleştiren işletmeler olarak tanımlanmıştır.’ Turizm sisteminde üreticiler ve tüketiciler arasında faaliyet yürüten seyahat işletmeleri endüstride rehberli veya rehbersiz tur düzenlemek, bilet satışı, bilgilendirme, transfer, araç kiralama, seyahat işletmesi ürünü satma, özel etkinliklerin düzenlenmesi, döviz bozma işlemleri vb. faaliyetlerini gerçekleştirmektedir (Holloway 1985; İçöz 2009). Seyahat
sektöründe gerçekleştirilen faaliyetleri yerine getiren en önemli işletmelerden
olan tur operatörleri ve seyahat acentaları bu faaliyetleri yerine getirirken demiryolu, karayolu, havayolu ve denizyolu işletmeleri gibi ulaştırma işletmelerinden yararlanmaktadır (Holloway, 1985).
Literatür
Bibliyometrik araştırmaların turizm alanındaki mevcut durumuna ilişkin yapılan literatür incelemesi sonucunda, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli dergilerde yazılmış makalelere, sempozyum ve kongrelerde sunulmuş bildirilere,
lisansüstü disiplinlere ait yapılmış olan tezlere rastlanmıştır.
Uluslararası turizm alanında, Jafari ve Aaser 1988 yılında ABD ve Kanada’daki turizm ve turizmin ilişkili alanlarda 1962-1987 yılları arasında yayımlanan doktora tez araştırmalarını incelemiştir. Jogaratnam, Chon, McCleary, Mena ve Yoo 2005 yılında turizm alanında üç dergiyi 1992-2001 yılları arasında
literatüre yaptıkları katkı bakımından bibliyometrik parametreler doğrultusunda incelemiştir. Ma ve Law’ın 2009 yılında gerçekleştirdiği araştırmada ise,
Annals of Tourism Research dergisinde 1973-2006 yılları arasında yayımlanan
1034 makale incelenerek derginin genel değerlendirilmesi yapılmıştır.
Uluslararası çalışmalar yanı sıra ulusal alanda da bibliyometrik yöntemle
hazırlanan turizm konulu araştırmalar mevcuttur. Ulusal alanda yapılan turizmle ilişkili araştırmaların çoğunun Kozak tarafından veya Kozak’ın danışmanlığında yapıldığı literatür incelemesi sonucu belirlenmiştir. Kozak, 1994
yılında Anatolia Turizm Araştırmaları dergisinde 1990-1994 yılları arasında
yayımlanan 249 makale üzerinde bir araştırma yürütmüştür. 1995 yılında ise
Kozak, Türkiye’de 1979-1994 yılları arasında yayımlanan turizm konulu makaleleri incelerken, 2001 yılında turizm pazarlaması alanında 1972-1998 yılları
arasında yayımlanan 131 yüksek lisans ve doktora tezi belirli parametreler doğrultusunda inceleyerek bu dönemlerde turizmin gelişim sürecini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, turizm literatürünün 1990’dan 2012 yılına değin geli-
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şimi ve bu gelişime katkı sağlayan öğeler; Çiçek ve Kozak (2012), Evren ve Kozak (2012), Özel ve Kozak (2012), Türktarhan ve Kozak (2012) ve Yüncü ve Kozak (2012) tarafından yapılan çalışmalarda ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Turizm alanında yapılan bibliyometrik araştırmalarda son dönemlerde gözlemlenen artışa rağmen turizmin alt dalı olan seyahat işletmeciliğine ilişkin
bibliyometrik araştırmalara ve verilere turizm alanında yapılan bazı araştırmaların belirli bölümleri dışında rastlanmamıştır.
ARAŞTIRMANIN VERİ KAYNAĞI
Araştırmanın verileri YÖKTEZ veri tabanından yararlanılarak toplanmıştır. Bu
veri tabanının özellikleri aşağıda açıklanmıştır.
Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Veri Tabanı
Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bulunan ulusal tez veri tabanı 1987 yılından
itibaren ülkemizde üniversitelerde yapılan tüm yüksek lisans, doktora, sanatta
yeterlilik ve tıpta uzmanlık tezlerinin toplandığı, araştırmacıların ve ziyaretçilerin üye olarak tezleri inceleyebildiği bir veri tabanıdır. Veri tabanında tezler
künye, özet veya tam metin olarak bulunmaktadır. YÖKTEZ sisteminde 19 Aralık 2013 itibariyle 343555 tez mevcuttur. Seyahat işletmeciliği alanında ise,
1.12.2013 tarihi itibariyle sistemde yayımlanan 220 tez bulunmaktadır (YÖK
2013).
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu bölümde araştırmanın amacı, kapsamı, araştırma verilerinin toplanma ve
analiz süreci açıklanmıştır.
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
YÖKTEZ veri tabanında yer alan seyahat işletmeciliği konulu lisansüstü tezlerin
bibliyometrik olarak değerlendirilmesi bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışmanın alt amaçları doğrultusunda cevapları aranan sorular ise şunlardır:
1. Tezlerin yayım yılları nasıl bir dağılım göstermektedir?
2. Tezlerin araştırma konularının dayandığı disiplinlere göre dağılımları
nasıldır?
3. Tezlere danışmanlık yapan öğretim üyeleri kimlerdir?
4. Tezlerin yayımlandığı üniversiteler hangileridir?
5. Tezlerin yayımlandığı enstitülere göre dağılımları nasıldır?
6. Tezlerin sayfa sayılarına göre dağılımları nasıldır?
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7. Tezlerin yayımlandığı programlara göre dağılımları nasıldır?
8. Tezlerin araştırma paradigma yaklaşımları nasıldır?
9. Tezlerin uygulamalarının gerçekleştirildiği seyahat işletmesi sınıflarına
ve ulaştırma işletmesi gruplarına göre dağılımları nasıldır?
10. Tezlerin araştırılması kapsamında kullanılan örneklem hacimleri ne
kadardır?
Araştırmanın temel amacı ve alt amaçları doğrultusunda, araştırmanın ana
kütlesini Türkiye’de üniversitelerde hazırlanan seyahat işletmeciliği konulu
lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Bu çerçevede 220 tez çalışması inceleme kapsamına dâhil edilmiştir.
Araştırma Verilerinin Toplanması
Araştırmanın veri kaynağını oluşturan seyahat işletmeciliği konulu lisansüstü
tez çalışmaları, YÖKTEZ veri tabanından yararlanılarak derlenmiştir. Bu tezler
veri tabanında yapılan 3.11.2013 ve 1.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen
tarama işlemi sonucunda derlenmiştir. Tezlerin taranması sürecinde veri tabanında yer alan anahtar kelimeler bölümüne seyahat, seyahat acentası, seyahat işletmesi, tur, tur operatörü, havayolu işletmeleri, karayolu işletmeleri, demiryolu işletmeleri, denizyolu işletmeleri, kurvaziyer turizm ve yat işletmeleri kelimeleri yazılarak
turizm endüstrisinde üretim ve dağıtım gerçekleştiren seyahat işletmeleri konulu 220 teze ulaşılmıştır. Tezlerin 123’ü tam metin, 71’i özet, 26’sı ise künye bilgisi olarak veri tabanında yer aldığı görülmüştür.
Araştırma Verilerinin Analizi
Araştırmanın analizi, Türkiye’de 1988-2013 yılları arasında hazırlanmış seyahat
işletmeciliği konulu 220 lisansüstü tez çalışması üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Tezlerin bibliyometrik profilini ortaya koymak amacıyla tezler yayım yılı, araştırma konularının dayandığı disiplin, danışman, yayımlandığı üniversite, yayımlandığı
enstitü, sayfa sayısı, yayımlandığı program, araştırmanın paradigma yaklaşımı, uygulamanın gerçekleştirildiği seyahat işletmesi sınıfı ve ulaştırma işletme grubu ve araştırma kapsamında kullanılan örneklem hacmi parametreleri belirlenmiştir. Araştırmada parametreler belirlendikten sonra tezler öncelikle numaralandırılmış,
ardından söz konusu değişkenler çerçevesinde her bir tezin verileri Excel ve
SPSS istatistik programına aktarılmış, analizler SPSS programı aracılığıyla yapılmıştır. SPSS programına aktarılan verilerin frekans analizleri ve yüzde dağılımları hesaplanarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
ANALİZ VE BULGULAR
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Çalışmada 1988-2013 yılları arasında yayımlanan seyahat işletmeciliği konulu
220 lisansüstü tez bibliyometrik özellikleri bakımından ve tekil değişkenlere
göre incelenmiş ve elde edilen bulgular tablolar halinde aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 1. Yıllara Göre Tez Dağılımları
Yıllar

Tez sayısı

Yüzde (%)

1988-2000

76

34,5

2001-2013

144

65,5

Toplam

220

100,0

Tablo 1’de 1988-2013 yılları arasında seyahat işletmeciliği konulu toplam 220
tez hazırlandığı ve ilk tezin 1988 yılında yayımlandığı görülmektedir. En fazla
tez yayımlanan yıllar 17 tez ile 2007 ve 2011 yıllarıdır. Tezlerin önemli bir kısmının 2001-2013 tarihleri arasında hazırlandığı görülmektedir. Bu süreçte tez
sayısında meydana gelen artışta alandaki fakülte ve lisansüstü programların
sayısının artması ve endüstride yaşanan gelişimin araştırmacılara yeni çalışma
alanları oluşturmasının etkili olduğu söylenebilir.
Tablo 2: Araştırma Konularının Dayandığı Disiplinlere Göre Dağılımları
Konular

Tez Sayısı

Yüzde (%)

Pazarlama

105

47,6

Yönetim

51

23,2

Ekonomi

21

9,6

Eğitim

11

5,0

Bilgi Teknolojileri

11

5,0

Hukuk

9

4,1

Ekoloji

5

2,3

Felsefe

4

1,8

Tarih

3

1,4

Toplam

220

100

Seyahat işletmeciliği konulu tezlerin dayandığı temel disiplinlerin yer aldığı
Tablo 2’de tezlerin % 47,6’sının pazarlama disiplini temelli olduğu görülmektedir. Pazarlama disiplini temelli tezlerin pazarlama karması konularıyla ilişkili
olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, tezlerin % 22,3’ünün ilişkili olduğu yönetim disiplininde incelenen tezlerde planlama, örgütleme, koordinasyon, kriz
yönetimi ve liderlik konularının ön plana çıktığı görülmüştür. Tezlerin
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%9,6’sını oluşturan ekonomi disipliniyle ilişkili tezlerin işletmelerde muhasebeleştirme işlemleri, finansal stratejiler, finansal performans ve mali değerlendirmeler konularında yoğunlaştığı görülmüştür. Eğitim disipliniyle ilişkili tezlerin
uygulama alanlarının üniversiteler olduğu, üniversitelerde turist rehberleri ve
yönetici eğitimi konularında, bilgi teknolojileriyle ilişkili tezlerin işletmelerin
yararlandığı veri depolama sistemleri ve bilgisayarlı rezervasyon sistemleri
konularında, hukuk disipliniyle ilişkili tezlerin turizm politikaları, acenta-otel
sözleşmeleri ve seyahat sigortası konularında, ekoloji disipliniyle ilişkili tezlerin
işletmelerde ekolojik faaliyetler ve rehberlerin ekolojik faaliyetlere katkıları,
felsefe bilimiyle ilişkili tezlerin etik kavramı üzerinde, tarih disipliniyle ilişkili
tezlerin ise seyahat işletmelerinin tarihsel gelişimi konularında hazırlandığı
görülmüştür.
Tablo 3*: Danışmanlarına Göre Tezlerin Dağılımları
Danışman

Danışmanların
Yönettiği Seyahat İşletmeciliği
Konulu
Tez
Sayısı

Yüzde
(%)

Danışmanın
Yönettiği Toplam Tez Sayısı

Danışmanın Seyahat
İşletmeciliği Alanında
Yönettiği
Tezlerin
Yönettiği Toplam Tez
Sayısı İçindeki Oranı

Necdet HACIOĞLU

9

4,1

34

26,5

Mithat Zeki DİNÇER

6

2,6

54

11,1

Şehnaz
KOL

6

2,6

16

37,5

Nilüfer TETİK

4

1,8

8

50,0

Özkan TÜTÜNCÜ

4

1,8

44

9,1

Cemal ŞANLI

3

1,4

85

3,5

Celil ÇAKICI

3

1,4

10

33,3

Fevzi SÜRMELİ

3

1,4

12

25,0

Münir
TA

3

1,4

18

16,7

Orhan BATMAN

3

1,4

27

11,1

Orhan İÇÖZ

3

1,4

23

13,4

Şükrü YARCAN

3

1,4

4

75,0

Yusuf TUNA

3

1,4

46

6,5

Diğer

167

75,9

DEMİR-

KUTLUA-
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220

100

381

%15

*Tablo’da sadece ilk 13 yazarın isimleri yer almaktadır.

Tablo 3’te seyahat işletmeciliği alanında hazırlanan tezlere danışmanlık yapan
öğretim üyeleri ve öğretim üyelerinin danışmanlık yaptığı toplam tez sayısı
içinde seyahat işletmeciliği konulu tezlerin oranı verilmiştir. Necdet Hacıoğlu 9,
Mithat Zeki Dinçer 6, Şehnaz Demirkol’un 6 teze danışmanlık yaparak alana en
fazla katkı sağlayan öğretim üyeleri olduğu görülmektedir. Danışmanların yönettiği toplam tezler içindeki seyahat işletmeciliği konulu tezlerin oranı incelendiğinde Şükrü Yarcan’ın yönettiği tezlerin 4’te 3’ünün, Nilüfer Tetik’in yönettiği tezlerin yarısının seyahat işletmeciliği konulu tezlerden oluştuğu görülmektedir. Alana en fazla katkı yaptığı görülen Hacıoğlu, Dinçer ve Tetik’in
yönettiği toplam tezler içinde seyahat işletmeciliği konulu tezlerin oranının
Hacıoğlu’nda % 26,5 Dinçer’de 11,1 ve Tetik’te 37,5 olduğu görülmektedir. Ayrıca, danışmanların ilgili oldukları uzmanlık alanları incelenmiş ve seyahat
işletmeciliği konulu tezlerin ekonomi, hukuk, işletme gibi farklı disiplinlerden
danışmanlar tarafından yönetildiği görülmüştür.
Tablo 4*: Tezlerin Yayımlandığı Üniversitelere Göre Dağılımları

Tez Sayısı

Yüzde (%)

İstanbul Üniversitesi

36

16,4

Gazi Üniversitesi

25

11,4

Anadolu Üniversitesi

22

10,0

Dokuz Eylül Üniversitesi

18

8,2

Balıkesir Üniversitesi

17

7,7

Akdeniz Üniversitesi

15

6,8

Adnan Menderes Üniversitesi

12

5,5

Hacettepe Üniversitesi

10

4,5

Marmara Üniversitesi

9

4,1

Sakarya Üniversitesi

6

2,7

Diğer

50

22,7

Toplam

220

100,0

Üniversite

*Tablo’da sadece ilk 10 üniversitenin ismi verilmiştir.
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Tablo 4’te tezlerin hazırlandığı üniversiteler dikkate alınarak, üniversitelerin
seyahat işletmeciliği alanına yaptıkları katkı düzeyleri incelendiğinde 220 tezin
toplamda 35 farklı üniversitede yazıldığı görülmüştür. Alana en fazla katkı
sağlayan 5 üniversitede tezlerin % 55’inin hazırlandığı ve bu üniversitelerin 2025 yıldır turizm ve seyahat eğitimini veren üniversiteler olduğu belirlenmiştir.
Tablo 5: Tezlerin Yayımlandığı Enstitülere Göre Dağılımları
Enstitü

Tez Sayısı

Yüzde (%)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

205

93,6

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

11

5,0

İşletme İktisadı Enstitüsü

3

0,9

Fen Bilimleri Enstitüsü

1

0,5

Toplam

220

100,0

Tablo 5 ‘te tezlerin büyük bölümünün sosyal bilimler enstitüsünde hazırlandığı görülmektedir. Bununla birlikte, tezlerin %5’inin eğitim bilimleri enstitüsünde hazırlandığı, tezlerin seyahat bölümünde okuyan öğrencilerin eğitimi ve
eğitimin işletme faaliyetlerindeki önemini ortaya koymak amacıyla hazırlandığı
görülmüştür. İstanbul Üniversitesi işletme iktisadı enstitüsünde üç tezin hazırlandığı, fen bilimleri enstitüsünde hazırlanan tezin ise, Boğaziçi Üniversitesinde
iş süreçlerinin yeniden planlanmasına yönelik olduğu belirlenmiştir.
Tablo 6: Sayfa Sayısına Göre Tezlerin Dağılımları
Sayfa Sayısı

Tez Sayısı

Yüzde (%)

0-100

29

13,2

101-200

153

69,5

201-300

32

14,5

301-400

3

1,4

401-500

2

0,9

501- (+)

1

0,5

Toplam

220

100,0

Tablo 6’da araştırma kapsamına alınan tezlerin sayfa sayıları ve bu sayfa sayılarının yer aldığı altı kategoriye yer verilmiştir. Tablodan tezlerin 101-200 sayfa
aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Bununla birlikte, 21 tezin 0-100 sayfa
aralığında olduğu ve bu tezlerin alanda yazılan ilk tezlerden olduğu veya alanda seyahat işletmeciliğini tanımlamaya yönelik olduğu söylenebilir. En kısa
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tezin 44 sayfa olarak 1995 yılında İngilizce yazıldığı, en uzun tezin ise, 2011
yılında yazılan bir doktora tezi olduğu ve 519 sayfadan oluştuğu görülmüştür.
Tablo 7: Tezlerin Yayımlandığı Programlara Göre Dağılımları
Program

Tez Sayısı

Yüzde (%)

Yüksek lisans

181

82,3

Doktora

39

17,7

Toplam

220

100,0

Tablo 7’de tezlerin hazırlandığı programlar görülmektedir. İlk tezin 1988 yılında yazıldığı seyahat işlemeciliği alanında hazırlanan tezlerin büyük bölümünün yüksek lisans tezleri olduğu görülmektedir. Yüksek lisans tezinde seyahat
işletmeciliği konulu bir tez hazırlayan 10 araştırmacının doktora tezinde de
seyahat işletmeciliği konulu bir tez hazırladığı belirlenmiştir.
Tablo 8: Tezlerin Araştırma Paradigmalarına Göre Dağılımları
Paradigma

Tez Sayısı

Yüzde (%)

Nicel

122

55,5

Nitel

35

15,9

Karma

15

6,8

Bilinmeyen

48

21,8

Toplam

220

100,0

Tablo 8’de seyahat işletmeciliği konulu tezlerin araştırma paradigmalarına
ilişkin genel bir bakış açısı sunulmaktadır. Tezlerde nicel, nitel ve karma araştırma paradigmalarının kullanıldığı görülmektedir. Araştırmaların çoğunda
nicel araştırma paradigmasının tercih edildiği ve paradigma kapsamında gerçekleştirilen araştırmaların tamamına yakınında veri toplama aracı olarak anket
kullanıldığı görülmüştür. Nitel araştırmalarda görüşme yöntemi, yanı sıra gözlem ve ikincil verilerden, karma araştırma paradigmasında ise anket ve görüşme teknikleri yanı sıra anket ve ikincil verilerden veri toplama aracı olarak yararlanıldığı söylenebilir. Araştırma kapsamında özet ve künye halinde veri
tabanında mevcut tezlerin 48’inde araştırma paradigması belirtilmediğinden
bunlar araştırma paradigması bilinmeyen olarak adlandırılmıştır.

Tablo 9: Araştırmanın Uygulandığı Seyahat İşletme Sınıflarına ve Ulaştırma İşletmesi Gruplarına
Göre Dağılımları
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Tezin Uygulandığı Seyahat İşletmesi Grubu

Tez Sayısı

Yüzde (%)

Tüm Seyahat Acenta Grupları

89

49,1

A Grubu Seyahat Acentaları

70

38,7

A ve C Grubu Seyahat Acentaları

1

0,6

Bilinmeyen

21

11,6

Toplam

181

100

Havayolu İşletmeleri

39

56,5

Denizyolu İşletmeleri

6

8,7

Demiryolu İşletmeleri

3

4,4

Bilinmeyen

21

30,4

Toplam

69

100

Tezin Uygulandığı Ulaştırma İşletmesi Grubu

Tezlerin uygulama alanlarına ilişkin Tablo 9’da görülen sonuçlar tezlerin uygulamasının çoğunlukla tüm seyahat acenta grupları ve A grubu seyahat acentalarında yoğunlaştığını göstermektedir. Bu durum, A grubu seyahat acentalarının faaliyet alanlarının B ve C grubu seyahat acentalarına göre geniş olması ve
Türkiye’de A grubu acentaların diğer acentalara oranla daha fazla şubesi olmasının bilimsel araştırma yapılmasını daha olanaklı kılması ve araştırmaların
uygulamalarının bu işletmelerde gerçekleştirilmesinde önemli bir etken olmasıyla açıklanabilir. Araştırmaların uygulandığı ulaştırma işletmeleri dikkate
alındığında tezlerin uygulanmasının daha çok havayolu işletmelerinde yapıldığı görülmektedir. Havayolu işletmelerini denizyolu işletmeleri takip etmektedir. Denizyolu işletmeleri bağlamında özellikle kurvaziyer ve yat işletmeleri
araştırmaların uygulama alanlarını oluşturmuştur.
Tablo 10: Araştırma Kapsamında Kullanılan Örneklem Hacimleri
Örneklem Hacmi

Tez Sayısı

Yüzde (%)

0-50

41

18,6

51-100

19

8,6

101-150

21

9,5

151-200

14

6,4

201-250

7

3,2
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251-300

4

1,8

301-350

4

1,8

351-400

4

1,8

401-450

5

2,3

451-500

3

1,5

501- (+)

8

3,6

Bilinmeyen

90

40,9

Toplam

220

100,0

Araştırmalarda ele alınan örneklem hacimlerinin yer aldığı Tablo 10’da araştırmaların % 18,6’sında 0-50 örneklemden yararlanıldığı görülmektedir. Tabloda görüldüğü üzere bu örneklem grubu 41 araştırmada kullanılmıştır. Seyahat
işletmeleri konulu 35 tezde veri toplama aracı olarak nitel veri toplama araçlarının kullanılmasının bu durumun en önemli nedenlerinden biri olduğu söylenebilir. En fazla tercih edilen diğer bir örneklem seçim aralığı 101-150 örneklem
aralığıdır. Bu durum ise, evrende her geçen gün artış gösteren toplam işletme
sayılarıyla karşılaştırıldığında araştırmalarda örneklem aralıklarının yeterli
büyüklükte olmadığı söylenebilir. Ayrıca, veri tabanında özet ve künye halinde
mevcut tezlerin 90’ında örneklem sayılarına ilişkin verilere yer verilmediğinden
90 tez örneklemi bilinmeyen başlığı altında belirtilmiştir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Çalışmada, Türkiye’de bilimsel gelişimin gözlemlenmesi açısından önemli bir
veri tabanı olan YÖKTEZ’ de yer alan seyahat işletmeciliği konulu lisansüstü
tezlere ilişkin özelliklerin belirlenen parametreler aracılığıyla bibliyometrik
olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, seyahat işletmeciliği alanının zaman içerisinde gösterdiği gelişimin ortaya konması, alana katkı sunan
öğretim üyelerinin belirlenmesi, alana ilişkin bilimsel iletişim sürecinin nasıl
gerçekleştiğine ilişkin araştırmacılara bilgi sunulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, YÖKTEZ veri tabanında mevcut seyahat işletmeciliği konulu 220 lisansüstü tez incelenmiş ve inceleme sonucunda araştırma bağlamında aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır:
Araştırma dâhilindeki tezler yıllar bakımından incelenmiş ve tezler 1988-2000
ve 2001-2013 yılları arasında yayımlanan tezler olarak iki döneme ayrılmıştır.
Tezlerin önemli bir kısmının 2001-2013 yılları arasında hazırlandığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bu dönemlerde yaşanan bazı gelişmelerin hazırlanan tez sayısına
etki ettiği söylenebilir. 1988-2000 yılları arasında hazırlanan tez sayılarında,
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1990 yılı itibariyle acenta sayısında meydana gelen artış, 1996 yılındaki yönetmelikle acentaların yasal sorumluluklarının, görevlerinin yeniden belirlenmesi
ve acentalarının sınıflara ayrılmasının etkili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, turistik faaliyetlere olan talep artışı, endüstrideki işletme sayısının artması,
internetin yaygınlaşması ve merkezi rezervasyon sistemlerinde kullanımının
2000’li yıllara değin yaşanan önemli gelişmeler olarak hazırlanan tez sayılarına
etki ettiği söylenebilir. 2000-2013 yılları arasındaki dönemde ise, sözü geçen
gelişmelerin alanda daha etkili olması, bilgi teknolojilerinin turistik hizmet alımında önemli konuma gelmesi ve seyahat işletmelerinin geleceğiyle ilgili tartışmalara yol açması yanı sıra seyahat alanında yeni lisansüstü programlarının
açılması tez sayısındaki artışta etkili olmuştur.
Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer sonuç, sistemde yer alan tezlerin
yarısına yakınının pazarlama disiplini temelli olmasıdır. Bu durum, seyahat
işletmelerinin turizm endüstrisinde bir dağıtım kanalı ve ürün üreticisi olması,
dağıtım ve üretim gibi süreçlerin pazarlama disiplini kapsamında ele alınmasıyla açıklanabilir. Araştırma kapsamında tezleri yöneten danışmanlar incelendiğinde, danışmanların farklı disiplinlerde görev yaptıkları görülmüştür. Bu
bağlamda, danışmanların kendi tezleri incelenmiş ve danışmanların başta turizm olmak üzere, ekonomi, hukuk, işletme gibi farklı alanlarda tez yazdıkları
görülmüştür. Bu durum, pek çok disiplinden danışmanın tez yürütebildiği bir
bilimsel uygulama alanı olan turizmin seyahat işletmeciliği alanında tezlerin bir
kısmının farklı disiplinlerden danışmanlar tarafından yönetildiğini göstermiştir.
Araştırma dâhilinde tezlerin hazırlandığı üniversitelere ilişkin bulgular, alana
katkı yapan üniversitelerin tezlerin %55’ine yakınının hazırlandığı İstanbul,
Gazi, Anadolu, Dokuz Eylül ve Balıkesir Üniversiteleri olduğunu göstermiştir.
Bu üniversiteler Türkiye’de turizm ve seyahat bölümlerinin bulunduğu en eski
üniversiteler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, alana katkı sunan üniversiteler ve üniversitelerde turizm ve seyahat bölümlerinin kuruluş tarihleri arasında bir ilişki olduğu söylenebilir.
Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç, tezlerin tamamına yakınının sosyal
bilimler enstitüsünde hazırlanmış olmasıdır. Turizmin toplum temelli bir uygulama alanı olması, alanda gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyal bilimler kapsamında değerlendirilmesi tezlerin tamamına yakınının sosyal bilimler enstitülerinde yazılmasında etkili olduğu söylenebilir. Araştırmada tezlerin sayfa sayılarına ilişkin bulgular neticesinde, tüm tezlerin ortalama sayfa sayısı 158 iken
tezlerin % 70’inin bu sayfa sayısına yakın aralıkta (101-200) yazıldığı sonucuna
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ulaşılmıştır. Ayrıca, 90’lı yıllarda yazılan tezlerin sayfa sayısının sonraki dönemlere göre daha az olduğu görülmüştür. Bu durum, 90’lı yıllarda hazırlanan
tezlerin önemli bir kısmında kuram oluşturma kaygısının olması ve tezlerin
uygulama yapılmadan hazırlanmasıyla açıklanabilir.
Ayrıca araştırmada tez çalışmalarının çoğunun yüksek lisans düzeyinde hazırlandığı belirlenmiştir. Yükseklisans düzeyinde seyahat işletmeciliği konulu
tez hazırlayan araştırmacıların sadece 10’unun doktora düzeyinde de seyahat
işletmeciliği konulu bir tez hazırladığı görülmüştür. Bu durum, araştırmacıların
çoğunun doktora düzeyinde farklı bir disiplin veya uygulama alanına yöneldiğini göstermektedir. Araştırma kapsamında tezlerde kullanılan araştırma paradigmalarına ilişkin sonuçlar, araştırmacıların daha çok nicel araştırma paradigmasını tercih ettiğini göstermektedir. Nicel paradigma kapsamında veri
toplama aracı olarak anketlerin kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmacıların yeni kuram oluşturma yöntemlerinden olan nitel araştırma yöntemine yeterince eğilim göstermedikleri, ulusal veya uluslararası alanda mevcut ölçeklerden yararlanıp nicel araştırma yöntemlerini kullandıkları görülmüştür.
Araştırmanın uygulama alanlarına ilişkin sonuçlar, diğer acentaların gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri gerçekleştirebilen ve sayısı diğer acentalara oranla
çok daha yüksek olan A grubu acentaların araştırmacılar tarafından uygulama
alanı olarak tercih edildiğini göstermiştir. Uygulama alanlarına ilişkin bir diğer
sonuç, uygulamanın gerçekleştirildiği ulaştırma işletmeleriyle ilgilidir. Uygulamaların gerçekleştirilmesinde en fazla tercih edilen ulaştırma işletmesinin
havayolu işletmeleri olduğu belirlenmiştir. Bu durum, küreselleşmenin etkisi ve
havayolu işletmelerinin bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişimle birlikte
çevrimiçi bilet satabilmesi ve bir acenta gibi hizmet sunabilmesi, işletmelerin
doğrudan müşteriyle iletişimlerini mümkün kıldığından pek çok araştırmacı
havayolu işletmeleriyle ilgili tezler yazmasıyla açıklanabilir.
Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç araştırmacıların tercih ettiği örneklem
hacimlerine yöneliktir. Örneklem hacimleri dikkate alındığında araştırmaların
% 20’ sinin örneklem aralığının 0-50 örneklemden oluştuğu belirlenmiştir. Bu
durum, araştırmaya dâhil edilen tezlerin 35’inin nitel araştırma paradigması
aracılığıyla incelenmiş olmasıyla ifade edilebilir. Çünkü nitel araştırmalarda
belirlenen örneklem grubu daha küçük olabilmekte ve uygulamalar bu küçük
örneklemlerde yürütülebilmektedir. Ayrıca nicel araştırma yöntemiyle yazılan
6 tezde 0-50 örneklem aralığının kullanıldığı görülmüştür. Bununla birlikte,
araştırmaların önemli bir kısmında araştırmacıların araştırmanın evrenine uygun örneklemler belirleyemediği veya araştırmalarda belirlenen örneklemlere
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ulaşılamadığı görülmüştür. Çoğu araştırmada belirlenen örneklem sayısının
çok altında örnekleme ulaşılarak araştırmaların analizinin gerçekleştirildiği
görülmüştür.
Seyahat işletmeciliği tez araştırmalarında belirlenen parametreler doğrultusunda bir takım sonuçlar elde edilen araştırma araştırmacılara ön bilgi sağlamaktadır. Ancak tezlerin temel amaçları veya sonuçlarına ilişkin gerçekleştirilecek bibliyometrik araştırmalarla alandaki durum daha kapsamlı ortaya konabilecektir. Bununla birlikte seyahat işletmeciliği konulu tam metin tezlerin kaynakçaları alandaki gelişimin anlaşılırlığının arttırılması açısından atıf analizi ve
sosyal ağ analizi yöntemiyle incelenebilir.
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ÖZ
Turizm sektöründe nitelikli eleman istihdamı öncelik verilmesi gereken hususların başında
gelmektedir. Turizm sektörü için nitelikli eleman yetiştirilmesi ilgili alanda çağın gerektirdiği
eğitimin verilmesiyle mümkündür. Ayrıca turizm eğitiminde uygulama alanlarının olması ve
öğrencilerin pratik yapabilmesi oldukça önemlidir. Bu araştırma Devlet üniversitelerinin
Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarının uygulama yeterliliklerini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Bu kapsamda 57 Meslek
Yüksekokulu’ndan veri elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; meslek yüksekokullarının
çoğunda uygulama alanı sıkıntısı yaşanmaktadır. Sektöre ara elaman yetiştirme misyonu taşıyan meslek yüksek okullarının yeterli düzeyde uygulama alanlarına sahip olmaması, nitelikli eleman yetiştirme anlamında düşündürücü bir durumdur.
Anahtar sözcükler: Turizm, eğitim, meslek yüksekokulu, uygulama alanları.

GİRİŞ
Dünya’da 2012 yılında 1.075 milyar dolar gelir ve 1.035 milyon turist sayısına
ulaşan (UNWTO, 2013) ve oluşturduğu hacmi gelecek yıllarda da artarak sürdüreceği öngörülen turizm sektörü, hizmet sektörlerinin ekonomileri domine
ettiği postmodern dünyanın önemli sosyal, kültürel ve iktisadi alanlarından
biridir.
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Turizm, emek faktöründeki artışlara, fiziksel sermaye artışlarına, doğal kaynakların geliştirilmesine, girişimcilik ve teknolojik gelişmelere başka bir ifadeyle
ekonomik büyümeyi belirleyen faktörlere; (Roney, 2011) dolaylı ve doğrudan
olarak katkıda bulunması sebebiyle bireyler, örgütler ve ülkeler için önem arz
etmektedir.
İnsanların daha refah bir ortamda yaşamak için para kazanma arzusu ve yönetimlerinin ülke refahını arttırma isteği, turizmin ana bileşenlerinin doğal
kaynaklar olması, diğer sektörlere oranla daha az maliyetle istihdam yaratması
ve emek yoğun olması gibi faktörler, turizm sektörüne ekonomik açıdan öncelik
verilmesinin nedenleri arasında sayılabilir. Bu iktisadi hacim, ülkelerin turizmi
öncelikli veya/destekleyici ekonomik sektör olarak belirlemelerini sağlamış ve
dünya genelinde rekabetin oluşmasına ve giderek şiddetinin artmasına ortam
hazırlamıştır. Turizm sektöründe rekabette farklılaşmak ve rekabet üstü bir
konuma geçmeyi sağlayıcı unsurlardan biri olarak nitelikli eleman istihdamı
öncelik verilmesi gereken hususların başında gelmiştir. Sektörü planlayarak,
politikalar geliştirerek iyi yerlere taşıyacak eleman ihtiyacını da, ilgili alanda
çağın gerektirdiği eğitimi vererek sağlamanın mümkün olacağı görülmüştür.
TURİZM EĞİTİMİ VE UYGULAMA ALANLARI
Turizm eğitimi toplumda turizm bilincini yerleştirmek, turizm kaynaklarını
koruyacak bilinci geliştirmek, turiste karşı onun ekonomik gücüne, ırkına, milliyetine, dinine, diline, toplumdaki statüsüne, siyasal görüşlerine göre ayrım
yapmaksızın eşit ve dürüst hizmet etme anlayış ve terbiyesini vermek, turizmin
sağladığı uzun vadeli getirilere dikkat çekerek saygıya ve konukseverliğe dayalı bir davranış düzenini enjekte etmektir (Olalı, 1982; Ağaoğlu, 1991; Külahçı,
1992; Bayer, 1998). Gürdal (2002), turizm eğitiminin yapısal analizini yaptığı
çalışmasında turizm eğitimini; insanın, insana doğrudan hizmet etmesini öğreten, ona bilgi, beceri, insan sevgisi, hoşgörü ve meslek bilinci kazandıran bir
disiplin olarak tanımlamıştır. Diğer bir tanıma göre, turizm eğitimi, turizm olay
ve ekonomisinin halka ve eğitim alan gençliğe öğretilmesi, turizm konusunda
bilgili ve kalifiye personel ve yönetici yetiştirme sürecidir (Sezgin, 2001; Aymankuy ve Aymankuy 2002; Hazar, 2002).
Türkiye’ de turizm eğitimine ilişkin faaliyetler, yüksek oranda planlı dönem
içerisinde gelişme göstermekle birlikte, başlangıcı planlı dönem öncesine kadar
gitmektedir. 1890 yılına kadar turizm eğitim ve öğretimi ile ilgili herhangi bir
düzenleme söz konusu değilken, 29 Ekim 1890’ da Osmanlı Devleti tarafından
“Seyyahlara Tercümanlık Edenler Hakkında 190 Sayılı Nizamname” yürürlüğe
konmuştur. Biraz yabancı dil bilen gayrimüslimler özel ve serbest bir meslek
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olarak tercüman rehberlik yapmışlardır. Cumhuriyet döneminde ise, 1925 yılında “1730 Sayılı Seyyah Tercümanları Hakkında Kararname” çıkarılmış ve
buna göre de bir yönetmelik yayınlanmıştır. Bu konuda görevlendirilmiş olan
belediyeler, bu konu üzerine eğilmedikleri için bu kararname ile de istenilenler
tam olarak yapılamamıştır. Bu dönemden sonra Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu, turizm eğitim öğretimi ile yakın olarak ilgilenmiştir (Ünlüönen ve
Boylu 2005).
Turizm hizmetlerinin kalitesinin önemli unsurlarından birinin, insan kaynaklarının eğitimi olduğu bir gerçektir. Mesleki turizm eğitimin temel amaçlarından biri de, değişen ve giderek artan rekabet koşullarının yarattığı sonuçlar
doğrultusunda turizm eğitimi almış bireylerin istihdam edildiği işletmelerde
diğer işletmelere göre bir farklılık oluşturmaktır (Öncüer, 2006). Turizm eğitimi
kapsamında üzerinde durulan asıl konu mesleki eğitimdir. Farklı düzeylerde
bilgi ve beceri ihtiyaçlarını karşılayan mesleki eğitim programları ise ulusal ve
uluslararası boyutta çeşitlilik arz etmektedir. Çeşitli düzeylerde bilgi ve beceri
ihtiyaçlarını karşılayan mesleki eğitim programları ise ulusal ve uluslararası
boyutta büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Buna göre, eğitim kurumları, WTO
(World Tourism Organisation) tarafından Resmi Program ve Kurslar ile İşveren
Esaslı Eğitim Programları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (WTO 1997, Akt:
Yağcı 2001)
Türkiye’ de mesleki turizm eğitimi; örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki
şekilde gerçekleştirilmektedir. Örgün turizm eğitimi veren kurumlar; ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimi veren okullardan oluşmaktadır. Yaygın turizm eğitimi veren kurumlar ise; kamu ve özel kurumlar tarafından verilen kısa süreli mesleki eğitim kursları niteliğinde görülmektedir (Avcıkurt ve Karaman 2002; Ünlüönen ve Boyl, 2005; Pelit ve Güçer 2006; Hacıoğlu
vd. 2008). Türkiye’ de son yıllarda yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimi
veren kurumların sayısı giderek artmaktadır. 2023 Türkiye Turizm Stratejisi
kapsamında da, turizm eğitimi tüm eğitim seviyelerinde hem nicelik hem de
nitelik olarak geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Çeşitli çalışmalarda Türkiye’ deki (Avcıkurt 2000; Yeşiltaş vd., 2010) ve çeşitli
ülkelerdeki (Xiao 1999; Du, 2003) turizm eğitim sisteminin sektörün ihtiyaç
duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılayamadığı vurgulanarak süregelmektedir. Tüm dünyada otelcilik ve turizm programları, öğrenciler arasında
popüler olmasına rağmen, bu programlardan mezun olup turizm endüstrisinde
çalışanların sayısı hayal kırıklığı yaratmaktadır (Hawkins vd. 2012).
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Yeşiltaş ve diğerleri (2010) Türkiye’deki iki yıllık ve 4 yıllık turizm eğitimi
veren programların problemlerini; sektörün ihtiyaçlarına yabancı kalan müfredatlarla birlikte, ekipman, tesisler ve eğitim yetersizliklerinden kaynaklandığını
belirtmişlerdir. Benzer bir tespiti Okumuş ve Yağcı (2005) çalışmalarında, turizm eğitim programlarının temel zorlukları ve problemlerini; nitelikli akademik personel eksikliği, yanlış tasarlanmış öğretim programları, öğrenciler için
sınırlı pratik eğitim fırsatları, nitelikli personeli turizm endüstrisinde tutma
zorluğu olarak ortaya koymuşlardır. 2009 yılında düzenlenen Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansında da turizm eğitiminde, uygulama birimlerine verilen maddi desteğin azlığı, beceri eğitim uygulamalarının olmaması/yetersizliği turizm eğitiminin zayıf yönlerinden bir kaçı olarak belirlenmiştir
(Tütüncü 2009).
ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bu araştırmanın amacı, kamu üniversitelerindeki meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan turizm ve otel işletmeciliği programlarının uygulama yeterliliklerini tespit etmektir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu, yazarların gözlemleri ve bilgileri dâhilinde oluşturulmuştur. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır ilk bölümde programa ilişkin
özellikleri (bölge, yıl, öğretim durumu, doluluk vb.) tespit etmeye yönelik sorular yer alırken ikinci bölümde program yeterliliklerini tespit etmeye yönelik
ifadeler yer almaktadır. İkinci bölümde yer alan ifadelere katılımcılardan evethayır şeklinde cevap vermeleri istenmiştir. Anket formu oluşturulduktan sonra
32 meslek yüksekokulu ile pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonucunda elde edilen veriler güvenirlik analizine tabi tutulmuş ve ölçüm güvenirliğini düşürdüğü tespit edilen 2 ifade anket formundan çıkarılmıştır.
Araştırmanın evrenini devlet üniversitelerinde yer alan iki yıllık (önlisans)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları oluşturmaktadır. ÖSYM’nin 2011 yılındaki tercih kılavuzuna göre öğrenci alımı yapan meslek yüksekokullarının
sayısı 118’dir. Evrendeki okul sayısının ulaşılabilir olmasından dolayı örneklem
seçme yerine tam sayım tekniği tercih edilmiştir. Hazırlanan anket formu ilk
olarak 2012 yılının Haziran ayında ön lisans turizm ve otel işletmeciliği programlarının tamamının resmi internet adreslerine ve programdaki öğretim elamanlarının e-posta adreslerine gönderilmeye başlanmıştır. Ancak bazı okullardan geri dönüş alınamadığı için aynı okullara tekrardan e-posta gönderilmiştir.
2013 yılının mayıs ayında geri dönüş yapan okul sayısı 57 olarak belirlenmiştir.
İstatistikî anlamda 57 okulun yeterli görülmesinden sonra okullara tekrardan e-
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posta gönderimi yapılmamıştır. Araştırma sonunda anketin tamamı Cronbach’s
Alpha testine tabi tutulmuştur ve yapılan ölçümlerde güvenirlik katsayısının
test sonrasında a=0,705 olarak belirlenmiştir. Sosyal bilimler açısından değerlendirildiğinde ölçüm sonuçları (0,60 ≤ α < 0,80) oldukça güvenilir çıkmıştır
(Kalaycı, 2008).
Araştırmada elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla bilgisayara aktarılmış ve ilgili istatistiki yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan programlara ilişkin bazı özellikleri (bölge, yıl, doluluk durumu,
uygulama imkânları gibi) belirleyebilmek için yüzde ve frekans analizinden
yararlanılmıştır.
BULGULAR
Turizm ve otel işletmeciliği programlarının mevcut durumu hakkında elde
edilen bulgular tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’e göre en fazla katılım Karadeniz
Bölgesi (%26,3) ve İç Anadolu Bölgesinden (%24,6) sağlanmıştır. Aynı zamanda
bu iki bölge, araştırmaya katılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarının
%51’ini oluşturmuştur. Bununla birlikte turizm ve otel işletmeciliği programlarının %66,7’si 8 yıldan daha fazla süredir eğitim öğretim faaliyetinde bulunmaktadır. Dikkat çeken bir diğer nokta ise Turizm ve otel işletmeciliği programı sayısının üniversitelerin % 59,6’sında 2 ve üzerinde yer alıyor olmasıdır.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarına İlişkin Demografik Veriler
Özellikler

Bulunduğu Bölge

Program Yılı

Üniversitenin Meslek Yüksekokullarında Bulunan Turizm ve Otel
İşletmeciliği Programı Sayısı

Gruplar

n

%

Marmara

6

10,5

Akdeniz

6

10,5

Ege

10

17,5

14

24,6

3

5,3

Doğu Anadolu

3

5,3

Karadeniz

15

26,3

1-3

7

12,3

4-7

12

21,1

8 ve Üzeri

38

66,7

1

17

29,8

2

21

36,8

3

13

22,8

4 ve üzeri

6

10,5

İç Anadolu
Güney
Anadolu

Doğu
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Birinci Öğretim Program Doluluğu

İkinci Öğretimi Mevcut mu?

Varsa İkinci Öğretim Program Doluluğu

Verilen Yabancı Dil Sayısı

Staj Süresi

% 50’den az

4

7,0

% 51-75

2

3,5

% 76 ve üzeri

51

89,5

Evet

38

66,7

Hayır

19

33,3

% 50’den az

4

7,0

% 51-75

8

14,0

% 76 ve üzeri

26

45,6

1

38

66,7

2

17

29,8

3 ve üzeri

2

3,5

30-40 Gün

48

84,2

41-50 Gün

8

14,0

51-60 Gün

1

1,8

Araştırmaya katılan turizm ve otel işletmeciliği programlarının tamamında
birinci öğretim programı bulunmaktadır ve birinci öğretim bulunan programların %89,5’inde öğrenci doluluk oranı %76 ve üzeri tespit edilmiştir. Bunun yanında programların %66,7’sinde ikinci öğretim programı bulunmaktadır ve
ikinci öğretim bulunan programların sadece %45,6’sında da öğrenci doluluk
oranı %76 ve üzeri tespit edilmiştir. Birinci öğretimdeki doluluk oranları bölgelere göre incelendiğinde; sadece Marmara, Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu’da % 76 ve üzerindedir. İkinci öğretim doluluk oranlarına bakıldığında ise
sadece Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde doluluk oranları %76 ve üzerindedir. Programlarda verilen yabancı dil sayısı %66,7’sinde bir; staj süresi ise
%84,2’sinde 30-40 gün arasındadır.
Tablo 2. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarının Yeterliliklerine İlişkin İfadeler
İfadeler
Turizm ve otel işletmeciliği programının bulunduğum meslek yüksekokulunda
konumlandırılması doğru bir tercihtir.
Okulumuz turizm eğitimi için yeterli öğretim elamanına sahiptir.
Okulumuz uygulama oteline sahiptir.
Uygulama derslerinde uygulama otelinden faydalanılmaktadır.

f

%

Evet

52

91,2

Hayır

5

8,8

Evet

38

66,7

Hayır

19

33,3

Evet

17

29,8

Hayır

40

70,2

Evet

20

35,1

Hayır

37

64,9
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Okulumuzda kat hizmetleri uygulamalarına yönelik bir laboratuar veya kat
odası mevcuttur.
Okulumuzda servis ve bar hizmetleri uygulamalarına yönelik bir alan mevcuttur.
Okulumuzda otelde kullanılan araç-gereçler (tabak-bardak-tirbuşon vb.)
Mevcut olup öğrencilere tanıtılmaktadır.
Okulumuzda ön büro otomasyon programları uygulamalı olarak öğretilmektedir.
Okulumuzda yiyecek-içecek otomasyon programları uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Evet

25

43,9

Hayır

32

56,1

Evet

36

63,2

Hayır

21

36,8

Evet

44

77,2

Hayır

13

22,8

Evet

53

93,0

Hayır

4

7,0

Evet

33

57,9

Hayır

24

42,1

Tablo 2'de Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarının eğitim-öğretim yeterlilikleri ve mevcut duruma ilişkin bilgiler yer almaktadır. Araştırmaya katılan
öğretim elemanlarının vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde; öğretim elemanlarının %91,2’si Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının çalışmakta olduğu meslek yüksekokulunda konumlandırılmasını doğru bulmaktadırlar. Ayrıca
%66,7’si programlarındaki öğretim elemanı sayısının yeterli olduğunu düşünmektedir. Öğretim elemanlarının %70,2’si okullarının bir uygulama oteline
sahip olmadığını, %64,9’u da uygulama derslerinde uygulama otelinden yararlanmadıklarını ifade etmektedir. Araştırmaya dahil olan okulların % 63,2’sinde
servis ve bar hizmetleri uygulama alanı bulunurken, % 56,1’inde de kat hizmetleri uygulama alanı bulunmamaktadır. Aynı zamanda okulların %77,2’sinde
otellerde kullanılan; tabak-bardak-tirbuşon vb. gibi araç-gereçler mevcut olup
öğrencilere tanıtılmaktadır. Bilgi teknolojileri kullanımı kapsamında okulların
% 93’ünde Ön büro Otomasyon Programı, %57,9’unda da Yiyecek-İçecek Otomasyon programı uygulamalı olarak öğrencilere öğretilmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmaya en fazla katılım Karadeniz Bölgesi (%26,3) ve İç Anadolu Bölgesinden (%24,6) sağlanmıştır. Karadeniz bölgesi 2011 yılı verilerine göre Marmara bölgesinden sonra en fazla Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına sahip
bölgedir. Turizmin daha gelişmiş olduğu Akdeniz bölgesinde ki Turizm ve Otel
İşletmeciliği Programı sayısı ise 22’dir (ÖSYM, 2011). Diğer bir taraftan birinci
öğretimdeki doluluk oranları bölgelere göre incelendiğinde; sadece Marmara,
Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu’da öğrenci doluluk oranı % 76 ve üzerinde çıkmıştır. Bu bölgelerin hem turizm bakımından gelişmiş olması hem de
nüfus yoğunluğunun fazla olması, bu bölgelerde yer alan Turizm ve Otel İşlet-
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meciliği programlarına olan talebi de artırmaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde elde edilen sonuç şaşırtıcı değildir.
Araştırmaya göre: Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarının %66,7’si 8 yıldan daha fazla süredir faaliyette olmasına rağmen genel olarak okulların; %
33,3’ünde öğretim elamanı eksikliği ve yetersizliği, % 70,2’sinde bir uygulama
oteli olmayışı veya %35,1’inde uygulama derslerinde otelden faydalanmama, %
56,1’inde bir kat hizmetleri uygulama alanının olmayışı, % 36,8’inde de Servis
ve Bar hizmetleri uygulamaları kapsamında bir uygulama alanının olmayışı
araştırma kapsamında belirlenmiş eksikliklerdir. ÖSYM 2002 tercih kılavuzu
incelendiğinde, tercih kılavuzuna göre öğrenci alımı yapan meslek yüksek
okullarının sayısı 83 iken; bu sayı 2011 yılında 118’e 2012 yılında ise 123’e yükselmiştir. Turizm ve Otel İşletmeciliği programı’ na öğrenci alımı yapan meslek
yüksekokul sayısı son on yıl içinde yaklaşık % 50 bir artış göstermiştir. Turizm
ve Otel işletmeciliği programlarının açılma izinleri verilirken 3 öğretim elamanı
ve fiziki alan (Kampüs alanı, sınıf durumu, sosyal alanlar vb.) dışında şartlar
Yükseköğretim Kurulu tarafından aranmamaktadır. Oysa ki Turizm ve otel
işletmeciliği programında nitelikli öğrenci yetiştirmek için uygulama alanlarına
mutlaka ihtiyaç vardır. Şahin (2011:61) çalışmasında, üniversite düzeyinde turizm eğitimi almış öğrencilerin turizm sektöründe çalışmamasının birçok nedeni olabileceğini sıralamıştır. Bu durumun muhtemel sebeplerinden birisi olarak
ta, bu okullardan mezun olan öğrencilerin nitelik, bilgi ve beceri açısından turizm işletme yöneticilerinin beklentilerini karşılayamayacak durumda olmasından dolayı sektörde istihdam edilmemesi veya başarısız olması durumunu
göstermiştir. Elde edilmesi hedeflenen nitelik, bilgi ve becerinin kazandırılabilmesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarına açılma izni verilirken uygulama için gerekli alan ve araç-gereçlerin de bulundurulması şartı ile mümkün
olacaktır. Ayrıca bu alanda eğitim veren meslek yüksekokullarında ki öğretim
elamanlarının akademik kaliteyi geliştirerek sürekli gelişmeyi hedeflemesi, bu
kapsamda sektöre uzak kalmaması, hedeflenen eğitim kalitesinin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde gerekli tedbirleri almaları önem arz edecektir. Diğer
bir taraftan üniversitelerin Meslek Yüksekokulları’ndaki Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarının %66,7’sinde verilen yabancı dil sayısı bir olarak tespit
edilmiştir. Araştırma kapsamında hangi yabancı dillerin eğitimi verildiği sorulmamış ancak, çoğunda verilen yabancı dil türü İngilizce olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’ye gelen turist profili incelendiğinde İngilizcenin yanında
Rusça veya Almanca dillerinin de öğretilmesi faydalı olacaktır. Araştırmaya
katılan birçok okulda yabancı dil ve uygulama alanları sınırlı bulunmuştur ve
mezun olacak öğrenciler hem yabancı dil hem de uygulama açısından yeterli
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düzeyle olmayacaktır. Bu açıdan uygulama alanı sınırlı olan okullar bulundukları bölgelerdeki turizm işletmeleri ile iş birliği yaparak öğrencilerin ders kapsamındaki uygulamalarını işletmelerde yapmaları sağlanabilir.
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ÖZ
Alternatif turizm çeşitleri içerisinde sahip olduğu payı gün geçtikçe artıran kongre turizmi,
bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin yeni rekabet stratejileri oluşturmasını zorunlu kılmakta ve aynı zamanda oluşturulan bu stratejilerin, pazar koşulları göz önünde bulundurularak etkin bir biçimde kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Maliyet, kalite, hizmet
süresi gibi rekabet gücünü doğrudan etkileyen faktörlerin, işletmeye rekabet avantajı sağlama açısından etkinliği, işletme yapısına uygun stratejilerin seçimi ve uygulanması açısından önemlidir. Bu çalışma ile, kongre, kongre turizmi, rekabet ve rekabet gücü kavramları
açıklanarak, İzmir ilinde kongre faaliyetlerinde bulunan konaklama işletmelerinin kongre
pazarındaki paylarını artırmak adına uyguladıkları rekabet stratejileri araştırılmıştır. Bu çalışma İzmir ilinde konaklama sektörünün toplantı ve kongre faaliyetleri doğrultusunda rekabet gücü kazanmasına yarar sağlayabilecek sonuçlar barındırdığı için önemlidir. Araştırma
verilerinin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. İzmir ilinde kongre ve toplantı faaliyetlerinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı 18 işletme çalışma kapsamına alınmıştır. Sözkonusu işletmelerde görevli 162 üst düzey yönetici ve departman yöneticisinden 85’i çalışmaya dahil
olmuştur. Çalışma sonucunda, konaklama işletmelerinde çalışan üst düzey yönetici ve departman yöneticilerinin rekabete önem verdikleri ve rakipleri karşısında avantaj elde etmek
için rekabet gücü faktörlerini kullandıkları gözlemlenmiştir. Katılımcıların rekabet avantajı
sağlamak için önem verdikleri faktörler, arz-talep dengesi sağlamak, maliyetleri azaltmak,
standartlara uygunluk, pazar payını artırmak ve gelişim olarak ortaya çıkmaktadır. Bu araştırma sektörel anlamda kongre ve toplantı otellerinin rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı bulgular içerirken; akademik anlamda da literatürde bu alanda gerçekleştirilen ilk çalışma olması itibariyle, kendisinden sonraki çalışmalar için rehber olma özelliğine sahiptir.
Anahtar sözcükler: Kongre turizmi, rekabet,rekabet gücü, strateji, İzmir.

GİRİŞ
Küreselleşen dünyada, artan ekonomik ve teknolojik gelişim nedeniyle insanların bilgi paylaşımına duydukları ihtiyaç da artış göstermektedir. Bu durum
insanların seyahat etme yönündeki eğilimlerini artırırken, turizm hareketinin
yapı taşlarından birini oluşturan konaklama işletmeleri açısından da kritik
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önem taşımaktadır. İnsanların seyahat etme gereksinimiyle ortaya çıkan bu
talebe karşılık vermek durumunda olan konaklama işletmeleri, aynı zamanda
gittikçe büyüyen pastadan pay alabilmek için uygun rekabet stratejilerini geliştirmek ve uygulamak durumundadırlar.
Seyahat ve bilgi paylaşımı ihtiyaçlarına bütün olarak cevap vermek amacıyla,
konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek hizmetlerinin de karşılandığı bir turizm türü
olarak ortaya çıkan kongre turizmi, bu alanda faaliyet gösteren işletmeler için
diğer konaklama işletmelerine oranla daha spesifik niteliklere sahip olmayı
gerektirmektedir.
İzmir ilinin, iklim, ulaşım ve kültürel değerler açısından kongre turizmine
uygun bir şehir olmasının yanı sıra; İzmir ilinde kongre merkezli otellerin sayısındaki artış, işletmeler arası rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir piyasanın
oluşması sonucunu doğurmuştur.
Bu araştırmanın amacı, kongre turizmi ve rekabet kavramlarını İzmir ilinde
kongre faaliyetinde bulunan oteller açısından ele alarak, İzmir ilinde faaliyet
gösteren sözkonusu işletmeler bazında mevcut durumunu incelemektedir.
KONGRE TURİZMİ VE ÖZELLİKLERİ
Kongre turizmi, “kişilerin daimi konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında, uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında, belirli bir konuda bilgi
alışverişi yapmak amacıyla bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama,
olay ve ilişkilerin tümü” (Karasu 1990; Tavmergen ve Aksakal 2004) olarak tanımlanmaktadır.
Kongre turizmi, diğer turizm türlerinden farklı özellikler göstermektedir.
Kongre turizminde asıl amaç “kongre”dir. Turizm olayı kongrenin tamamlayıcı
unsurunu oluşturmaktadır (Baytok 1998). Bu nedenle kongre turizmi diğer
turizm türlerinden farklı özellikler göstermektedir. Kongre turizmide dair sözkonusu özellikler; sezonu uzatması, yeni iş sahaları yaratarak toplam istihdam
kapasitesini artırması, kongre şehrinin altyapı ve üstyapı olanaklarını geliştirmesi, yüksek maliyetli yatırımlar gerektirmesi, detaylı ve profesyonel beceri
gerektiren programları gerektirmesi olarak sıralanabilir. Bu özelliklerin yanısıra
toplantı katılımcılarının fiyat hassasiyeti olmamasından ötürü sıradan bir turiste oranla daha fazla harcama yapmaları da kongre turizmini diğer turizm çeşitlerinden farklılaştıran bir faktördür (Karasu 1990; Tavmergen ve Aksakal 2004).
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KONGRE OTELLERİNE YÖNELİK REKABET GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ
Toplantı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önemli unsurlardan bir tanesi de
konaklama ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Delegelerin ortalama olarak 4-5 gün
süreyle geldikleri kongre şehrinde, yeterli yatak kapasitesinin olmaması kongrenin o şehirde yapılmaması için yeterli bir nedendir (Aydın 1997). Bu durum
kendi bünyesinde kongre ve toplantı faaliyeti gerçekleştiren otellerin rekabet
edebilirlik açısından sahip olduğu avantajları ortaya koyması açısından önemlidir. Aydın (1997), Berkman vd. (1986) ve Karasu (1985)’e gore kongre amaçlı
tercih edilecek oteller aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır;


Konaklama işletmelerinin kongre merkezine yakınlığı



Kayıt kabul ve ayrılma işlemlerinin etkinliği



Konaklama işletmelerinin havaalanlarına olan uzaklığı



Havaalanı dışındaki diğer ulaşım olanaklarında da kolaylık



Ulaşım maliyetlerinin düşük olması



Alışveriş, restoran ve eğlence merkezlerine yakınlığı



Tesis içerisinde rekreatif olanakların mevcudiyeti



Modern ve rahat odalar



Havalandırma gibi destek hizmetlerin varlığı



Teknik donanım ve ekipman desteğine dair olanaklar



Tesisin ve personelin deneyimi



Konaklama tesisine yönelik olumlu imaj



Manzara, kültürel varlıklar ve benzeri çekicilikler.

Bu veriler ışığında Türkiye’nin kongreye uygun şehirleri arasında İstanbul,
Antalya, Ankara ve İzmir şehirleri ön plana çıkmaktadır. Sözkonusu şehirlerde
beş yıldızlı otel ve kongre merkezlerinin sahip oldukları teknik donanım ile
sundukları hizmet kalitesi çok yüksek seviyededir (BAKA, 2012).
Diğer şehir ve bölgelerin turizm alt yapı ihtiyacının giderilme çalışmaları,
yeni kurulmaya başlanan turizm alt yapı hizmetleri birliklerinin de katkısıyla,
yakın gelecekte endüstrinin altyapı arzının daha da gelişeceğini göstermektedir
(Turizm Gazetesi 2010).

476

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Toplantı turizmi açısından bir şehrin temel unsurları arasında sayılan toplantı
salonları, konaklama kapasitesi ve ulaşım alt yapısı açısından İstanbul her geçen gün rekabetçi yapısını geliştirmektedir. İstanbul’un konaklama işletmeleri
açısından kapasitesinin büyüklüğü yanında iki üstünlüğü daha bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi nitelikli işletmeler açısından sahip olduğu kapasitedir. İstanbul’daki nitelikli konaklama işletmelerin büyük çoğunluğunun toplantı salonlarına yürüyüş mesafesinde yakın olması da ikinci üstünlüğü olarak göze
çarpmaktadır (Baytok vd. 2010).
Antalya turizm çekiciliği açısından cazip olmakla birlikte, sunduğu turizm
çeşitliliği, uluslararası hava alanları, diğer ulaşım imkânları, konaklama standartları, kongre öncesi ve sonrası faaliyet çeşitliliği ve benzeri. özellikleri ile
kongre merkezleri arasında en uygun konumda olan illerden biridir. (TÜRSAB
1996). Antalya Türkiye standartlarında en yüksek salon kapasitesiyle yaklaşık
165 bin kişilik katılımcıyı ağırlayabilecek durumdadır (BAKA 2012).
Dünya’da birçok ülkede başkentler aynı zamanda kongre merkezi ününü de
taşımakta iken Türkiye’de bu durum farklıdır. Ankara’da sahip olunan doğal
alanların yeterli yatırımlarla teşvikinin olmaması, meydanlarda ve uluslararası
çapta sembolik alanlara sahip olmaması, konaklama kapasitesinin yetersizliği
gibi alt ve üst yapı sorunlarının hala devam etmesi nedeniyle turizm alanında
İstanbul, Antalya ve İzmir’in önüne geçememiştir. (Arslan 2008).
İzmir ili coğrafi konumu, iklim şartları, turistik ve ören yerlerine yakınlığı ile
kongre turizmi açısından avantajlı olan şehirler arasındadır. Ancak hala modern yapı ve donanımlı bir kongre merkezine sahip değildir. Kente fuar, sergi
ve organizasyon merkezlerinin kazandırılmasıyla, fuar ve kongreler daha profesyonel şekilde yürütülebilecek, eksik olan altyapı ve üstyapı hizmetleri de
geliştirilerek İzmir ili de önemli kongre merkezleri arasında rekabet payını artırabilecektir. (Arslan 2008)
Şehirlerimizin kongre turizmine dair yeterliliklerinin artırılmasına yönelik
çabalar, bilimsel çalışmalarla da desteklenmeli, ilgili alanlarda gerçekleştirilen
çalışmalarda elde edilen bulguların pratikte uygulanabilirliği sağlanmalıdır.
Türkiye’de ve dünyada kongre turizminde rekabet üzerine yapılan çalışmalar
genelde destinasyonların turizm potansiyellerini geliştirerek rekabet avantajı
sağlamalarında kongre turizminin etkisini araştırmaya odaklanmışlardır. Sözkonusu çalışmalara ek olarak kongre turizminin diğer turizm türleriyle rekabet
edebilirliğine yönelik çalışmalar da mevcuttur.
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Literatürde kongre ve toplantı faaliyetlerinde bulunan konaklama işletmelerinin rekabetine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Konaklama
işletmelerinin kongre ve toplantı katılımcılarına sunma potansiyeline sahip
olduğu ek ürün ve hizmetlerin varlığı, giderek daha fazla kongre ve toplantıya
ev sahipliği yapma konusunda konaklama işletmelerinin elini güçlendirmekte
ve bu alanda bir pazar oluşturarak rekabeti kaçınılmaz kılmaktadır.
Mevcut tespite parallel olarak sahip olduğu arz unsurlarıyla İzmir ili de kongre ve toplantı destinasyonu olma konusunda oldukça yüksek bir potansiyele
sahiptir. Bu bağlamda İzmir ilinde kongre ve toplantı faaliyetlerinde bulunan 4
ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde görevli üst düzey yöneticiler ve departman yöneticilerinin rekabete yönelik unsurlara ne derece önem verdikleri ve
hangi rekabet gücü faktörlerini kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı İzmir ilinde kongre ve toplantı faaliyetinde bulunan
kent ve tatil otellerindeki rekabet gücü faktörlerini belirlemek ve işletmelerinin
rekabeti ne şekilde kullandıklarının, rekabete ne derece önem verdiklerinin,
hangi rekabet gücü faktörlerini nasıl değerlendirdiklerinin ve rakipleri karşısında kendi işletmelerinin durumun belirlenmesine ne ölçüde çalıştıklarının
değerlendirilmesidir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada ilk olarak küphaneler, enstitüler, araştırma kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, kitap, makale, internet vb. kaynaklardan elde edilen
bilgi ve verilerle ikincil verilerin analizi gerçekleşmiştir. Elde edilen bilgi ve
bulgulara dayanarak çalışmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Daha
sonra ortaya konulan kuramsal çerçeveden hareketle bir alan araştırması planlanmıştır.
Araştırma yöntemi olarak kısaca 'survey' adi ile de tanımlanmakta olan benzer denekler örneklemesi kullanılmıştır. Bu yöntem, söz konusu özellikleri taşıyan kitlenin tamamına (araştırılmak istenen evrenin tamamı) değil, aralarından
benzer özelliklere göre seçilmiş olan deneklere uygulanmaktadır. Örnekleme,
adı verilen bu sistem bir bütünün daha küçük bir parçası ile temsil edilmesi
esasına dayanmaktadır. Seçilen parça evrenin bir alt kümesidir ve tüm evrenin
içinden seçilmiş elemanları kapsamaktadır. Böylece evren hakkında genellenebilir sonuçlar çıkarabilmektedir Araştırmalarda kullanılmak üzere evrenin bir
parçasının seçilmesinin nedeni budur (Usal ve Kuşluvan 1998).
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Araştırmada kullanılan anket formu Yeşim Coşar ve Özkan Tütüncü tarafından 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsünde gerçekleştirlen yüksek lisans tez çalışması kapsamında geliştirilmiştir. Anket formu
genel olarak iki lümden oluşmaktadır. Birinci bölümde işletmelerde rekabet
gücünün artırmaya yönelik faktörlerin önemine yönelik ifdeler bulunmaktadır.
Bu bölümde kullanılan anket 5 Noktalı Likert tipindedir (1: Tamamen Katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılmıyorum, 5: Hiç Katılmıyorum) .
İkinci bölümde ise katılımcıların demografik özelliklerine yönelik bilgileri kapsayan ifadelere yer verilmiştir.
ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEM
Araştırma İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçeler ile Çeşme ilçesinde yer alan ve kongre faaliyetlerinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde görevli üst düzey yönetici ve departman yöneticilerini kapsamaktadır. Araştırma gerçekleştirildiği tarihte söz konusu bölgelerde kongre
ve toplantı faaliyetleri yürüten 4 ve 5 yıldızlı 18 adet konaklama işletmesi ve bu
işletmelerde görevli 162 üst düzey yönetici ve departman yöneticisi bulunmaktadır.
Gizlilik esasına dayanan bilimsel bir çalışma için bile olsa hiçbir bilgiyi paylaşmak istemeyen, konuya kuşkuyla yaklaşan yöneticilerle karşılaşılmıştır. Diğer yandan az sayıda da olsa yapıcı yönleriyle anketin uygulanmasına yardımcı
olan otel yöneticileri olmuştur.
Araştırmaya söz konusu konaklama işletmelerinde görevli 85 üst düzey yönetici ve departman yöneticisi katılmıştır. Anketin uygulanması sırasında katılımcıların birçoğu ile yüz yüze görüşme yönetemi kullanılmıştır. İzmir çevresinde bulunan bazı işletmelerle ise telefon ve elektronik posta ile anket formlarının doldurulması sağlanmıştır. Yüz yüze yapılan görüşmeler, öncesinde insan kaynakları ve ilgili departman müdürlerinden randevu alınarak gerçekleştirilmiştir. İşletmelerde ulaşılabilen tüm departman yöneticilerine anket formu
uygulanmıştır. İnternet aracılığıyla gerçekleştirilen anketlerde ise geri dönüş
oranını yüksek tutmak amacıyla, anketler gönderilmeden önce departman yöneticileri aranarak, çalışmanın amacı ve gerekli açıklamalar yapılmış, anket
formları doğrudan yöneticilerinin isimlerine gönderilmiştir. Böylece anket
formlarının kişilere etkin bir şekilde ulaştırılması hem de ulaştırıldıktan sonra
takip edilmesi daha kolay olmuştur.
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BULGULAR
Araştırma verilerine uygulanan analizler sonucu elde edilen bulgular katılımcıların demografik özellikleri, geçerlilik ve güvenilirlik ve regresyon analizi olmak üzere üç boyutta değerlendirilmiştir.
Araştırmada ilk olarak demografik soruların frekans dağılımları ele alınarak
anlamlı olan veriler değerlendirmeye tutulmuştur.
Tablo 1. Uygulamaya Katılan Yöneticilere Ait Demografik Veriler
Değişkenler
Yaş

Sıklık (N)

Yüzde
Değeri (%)

85

%100

20-25 arası
26-30 arası
31-40 arası
41 ve üzeri

16
28
32
9

18.8
32.9
37.6
10.6

Cinsiyet

85

%100

Kadın
Erkek

47
38

55.3
44.7

Sektörde Çalışma Süresi

85

%100

0-3 yıl
4-5 yıl
6-10 yıl
11 yıl ve üzeri

19
24
13
29

22.4
28.2
15.3
34.1

İşletmede Çalışma Süresi

85

%100

1 yıldan az
1-3 yıl
4-5 yıl
6-10 yıl
11 yıl ve üzeri

1
37
22
4
3

22.4
43.5
25.9
4.7
3.5

Çalışılan İşletmenin Türü

85

Sayfiye
Şehir

39
46

%100
45.9
54.1

Araştırmaya toplam 85 kişi katılmıştır. Ankete katılanların 16 kişi 20-25 yaş
arasında, 28 kişi 26-30 yaş arasında, 32 kişi 31-40 yaş arasında, 9 kişi ise 41 ve
üzeri yaş arasında olanlardır. Ankete katılanların yaş olarak yüzdesel dağılımı
ise % 18,8’i 20-25 yaş arasında, %32,9’u 26-30 yaş arasında, %37,6’sı 31-40 yaş
arasında, %10.6’sı 41 ve üzeri yaş arasında olanlardır. Bu sonuçlara göre ankete
katılanların çoğu 31-40 yaş arasında olanlardır.

480

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Ankete katılan kişiler cinsiyetlerine göre incelendiğinde, 85 kişinin 38’i bay,
47’si ise kadın. Ankete katılanların cinsiyet bakımından yüzdesel dağılımı ise %
44,7’si bay, % 55,3’ü ise bayandır. Bu durum konaklama işletmelerinde çalışan
bayanların sayısının, bayların sayısından daha fazla olduğunu göstermektedir.
Ankete katılanlar sektörde çalışma süresi bakımından değerlendirildiğinde;
85 kişinin 19’u sektörde 0–3 yıl arasında çalışanlardan, 24’ü sektörde 4-5 yıl
arasında çalışanlardan, 13’ü sektörde 6-10 yıl arasında çalışanlardan, 29’u sektörde 11 yıl ve üzerinde çalışanlardan oluşmaktadır. Ankete katılanların sektörde çalışma sürelerinin yüzdesel dağılımı incelendiğinde; % 22,4’ü 0–3 yıl
arasında çalışanlardan, % 28,2’si 4-5 yıl arasında çalışanlardan, % 15,3’ü 6-10 yıl
arasında çalışanlardan, % 34,1’i ise 11 yıl ve üzeri çalışanlardan meydana gelmektedir.
Ankete katılanlar işletmede çalışma süresi bakımından incelendiğinde; 85
kişinin 19’u bulundukları işletmede 1 yıldan az bir sürede çalışanlardan, 37’si
bulundukları işletmede 1-3 yıl arasında çalışanlardan, 22’si bulundukları işletmede 4-5 yıl arasında çalışanlardan, 4’ü bulundukları işletmede 6-10 yıl arasında çalışanlardan, 3’ü bulundukları işletmede 6-10 yıl arasında çalışanlardan
oluşmaktadır. Ankete katılanların işletmede çalışma sürelerinin yüzdesel dağılımı incelendiğinde; % 22,4’ü 1 yıldan az çalışanlardan, % 43,5’i 1-3 yıl arasında
çalışanlardan, % 25,9’u 4-5 yıl arasında çalışanlardan, % 4,7’si 6-10 yıl arasında
çalışanlardan, % 3,5’i ise 11 yıl ve üzeri çalışanlardan oluşmaktadır.
Ankete katılan kişilerin çalıştıkları konaklama işletmelerinin türü incelendiğinde 39 kişinin sayfiye, 46 kişinin şehir türüne giren konaklama işletmelerinde
görev yaptığı görülmüştür. Ankete katılan kişilerin çalıştıkları konaklama işletmelerinin türünün yüzdesel dağılımı incelendiğinde; % 45,9 kişinin sayfiye,
% 54,1 kişinin ise şehir otellerinde görev yaptığı görülmektedir.
Araştırmada çıkarımsal istatistik bazında öncelikle verilerin güvenilirliği
(Cronbach alpha) test edilmiştir.. Test sonucunda verilerin genel Cronbach
alpha‟sı 0,88 olarak saptanmıştır. Bu sonuç kabul edilebilir sınırlar içindedir.
Daha sonra değişkenlerin geçerliliğini belirlemek amacı ile verilere faktör analizi (Principal Component Analysis) uygulanmıştır.
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Tablo 2. Değişkenlerin Geçerliliğine Yönelik Faktör Analizi Tablosu
1

2

3

4

5

Faktör 1 Arz-Talep Dengesi
Arz ve talebi dengelemek

0.710

Ürün veya hizmet kalitesi

0.469

Üretim sürecini kısaltmak

0.512

Faktör 2 Maliyet
Maliyetleri azaltmak

0,591

Finansal olanaklar yaratmak

0,503

Operasyon maliyetlerini düşük tutmak

0,649

Ürün çeşitliliğini artırmak

0,621

Faktör 3 Standartlara Uygunluk
Standartlara uygun ürün-hizmet sunmak

0,492

Personel niteliğini artırmak

0,573

Marka ve şirket imajını geliştirmek

0,611

Yeni rekabet stratejileri geliştirmek

0,419

Faktör 4 Pazar Payı
Ürün ya da hizmeti zamanında sunmak

0,542

Tüketicide güven duygusu oluşturmak

0,478

Pazar payını artırmak

0,395

Satış ve sonrası hizmetleri geliştirmek

0,595

Rakip ürünleri analiz etmek

0,516

Faktör 5 Gelişim
Teknoloji transferi sağlamak

0,701

Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermek

0,535

Hizmeti rakiplerden kısa sürede sunma

0,654

İstikrar ve devamlılığı sağlamak
Özdeğer

0,527
3,750

2,431

1,909

1,628

1,420

Birinci faktörün tanımladığı fark yüzdesi 18,528’dir ve üç değişken ile ifade
edilmektedir. Bu değişkenler; arz ve talebi dengelemenin önemini, ürün veya
hizmet kalitesini arttırmanın önemini ve talepteki dalgalanmalar karşısında
üretim sürecini kısaltmanın önemini rekabet açısından belirlemeye yönelik
ifadelerdir.
İkinci faktörün tanımladığı fark yüzdesi 12,154’tür ve dört değişken ile ifade
edilmektedir. Bu değişkenler; maliyetleri azaltmanın önemini, yeni yatırımlar
yapabilecek finansal olanaklar yaratmanın önemini, operasyon maliyetlerini en
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düşük düzeyde tutmanın önemini ve ürün çeşitliliğini arttırmanın önemini,
rekabet açısından belirmeye yönelik ifadelerdir.
Üçüncü faktörün tanımladığı fark yüzdesi 9,544’tür ve dört değişken ile ifade
edilmektedir. Bu değişkenler; standartlara uygun ürün ve hizmet sunmanın
önemini, personelin niteliğini arttırmanın önemini, marka ve şirket imajını geliştirmenin önemini ve rekabet avantajı sağlayacak yeni stratejiler geliştirmenin
önemini rekabet açısından belirmeye yönelik ifadelerdir.
Dördüncü faktörün tanımladığı fark yüzdesi 8,142’dir ve beş değişken ile
ifade edilmektedir. Bu değişkenler; arz ürün veya hizmeti zamanında sunmanın önemini, işletmeye karşı tüketicide güven duygusu oluşturmanın önemini,
Pazar payını arttırmanın önemini, satış ve satış sonrası hizmetleri geliştirmenin
önemini ve rakip ürünleri analiz etmenin önemini, rekabet açısından belirmeye
yönelik ifadelerdir.
Beşinci faktörün tanımladığı fark yüzdesi 7,101’dir ve dört değişken ile ifade
edilmektedir. Bu değişkenler; teknoloji transferi sağlamanın önemini, ar-ge
çalışmalarına ağırlık vermenin önemini, hizmeti rakiplere göre daha kısa sürede sunmanın önemini ve istikrar ve devamlılığı sağlamanın önemini rekabet
açısından belirmeye yönelik ifadelerdir.
Çalışmada bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki önemlerini
belirlemek amacıyla, regresyon analizi yapılmıştır. “ Genel olarak teknoloji
transferi sağlamak önemlidir.” ifadesi birinci bağımlı değişken olarak yer almaktadır.
Tablo 3. Teknoloji Transferi Sağlamanın Gelişime Etkisi; Regresyon Analizi
Değişkenler

Β

t

Sig.

Gelişim

0,433

11,827

,000

Sabit

4,341

119,248

,000

Not:

R2 =

0,792; Adjusted

R2 =

0,628.

Regresyon analizinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, gelişimle ilgili
unsurların önemini ifade eden bağımsız değişken, “Genel olarak teknoloji
transferi sağlamak önemlidir” bağımlı değişkenince %63 oranında açıklanmaktadır. Gelişimin sağlanması için ilgili alanda kullanılan teknolojinin geliştirilmesinin teknoloji transferiyle gerçekleştirilmesi ve işletmenin bu sayede rekabet
avantajı sağlaması açısından önemi vurgulanmaktadır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma, İzmir ilinde kongre ve toplantı faaliyetinde bulunan işletmelerde
görevli yöneticilerin rekabete ne derece önem verdikleri ve rakipleri karşısında
avantaj elde etmek için hangi rekabet gücü faktörlerini kullandıklarını belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir.
Ankete katılan yöneticilerin çoğunluğunu 31–40 yaş grubundaki bayanlar
oluşturmaktadır. Ankete katılan yöneticiler şehir otelleri ve sayfiye otellerini
temsili açısından dengeli olarak dağılmışlardır.
Anketi cevaplandıran yöneticilerin çoğunluğu bulundukları sektörde 11 ve
üzeri yıl arasında çalışmalarına rağmen, bulundukları işletmelerde 1–3 yıldır
çalışmaktadırlar. Bu durum konaklama işletmelerinde personel değişiminin sık
yaşandığının bir göstergesidir.
Bu değerlendirme sonucunda İzmir ilinde kongre ve toplantı faaliyetinde
bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde görevli üst düzey yönetici ve
departman yöneticilerinin rekabete önem verdikleri ve rakipleri karşısında
avantaj elde etmek için rekabet gücü faktörlerini kullandıkları gözlemlenmiştir.
Yapılan faktor analizi ile yöneticilerin rekabet gücüne dair değerlendirmelerinin beş gurupta incelenebileceği sonucuna varılmıştır. ( Arz ve talebi dengelemek, maliyet, standartlara uygunluk, pazar payı ve gelişim ).
Her turizm türü gibi, kongre turizmi de seyahat faaliyetiyle başlar ancak konaklama hizmetinin kullanılmasını zorunlu kılar. Böylece kongre organizasyonlarını gerçekleştirme yeteneğine sahip konaklama işletmelerinin rekabet gücünü arttırması da kaçınılmaz olacaktır. Ancak işletme bazında rekabet stratejileri
geliştirmeyen konaklama işletmelerinin rakipleri karşısında tutunma şansları
azalacaktır. Ayrıca pazar payı, piyasa yapısı gibi belirleyicilerin değerlendirilmesi sonucunda kullanılacak stratejilerin seçimi de işletmeler adına hayati
önem taşımaktadır.
Kongre pazarında faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin gelecekte uluslararası kongre organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusundaki pazar paylarını korumaları, artırmaları ve sonuçta rekabet gücü kazanabilmeleri, hedefe
uygun stratejileri belirlemelerine, daha sonra da bunları başarıyla uygulayabilmelerine bağlıdır.
İşletmelerin uygulayacakları rekabet stratejilerinin seçimi hayati önem taşımaktadır. Örneğin İzmir ilinde yapılan araştırma kapsamındaki Hilton ve Sheraton gibi kongre konusunda olumlu marka imajına sahip işletmelerde, işletme
bazında toplam pazarın genişletilmesi veya pazar payının korunması stratejisi
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uygun olabilecekken; pazardaki faaliyetlerini yeni yeni ilerletmeye başlayan bir
konaklama işletmesi için meydan okuyucu rekabet stratejilerinin yanında, farklılaştırma ve konumlandırma stratejisi kullanılması işletme yapısına daha uygun olarak değerlendirilebilir.
Bu nedenle, hem kongre pazarındaki mevcut durum hem de konaklama işletmelerine rekabet avantajı sağlayacak rekabet gücü faktörlerinin işletme yapısında uygun olarak belirlenmesi, işletme sürekliliğinin sağlanmasında temel
belirleyiciler olarak ortaya çıkmaktadır.
Türkiye konaklama ve konferans tesisi sayısındaki artış, dünyanın belli başlı
şehirlerine kolayca ulaşım, birbirinden farklı ve dikkat çekici doğal ve kültürel
zenginlikleriyle, düzenleyecekleri organizasyonlar için alışılmıştan farklı coğrafyalar arayan kongre planlamacıları için bir cazibe merkezi konumundadır.
Bunlara ek olarak, alternatif destinasyonlara oranla daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilecek organizasyonlar açısından Türkiye, kongreler için ideal bir
destinasyon olma konusunda elini güçlendirmektedir.
Türkiye genelinde İzmir ili, kongre düzenleyecek kuruluşların yer seçiminde
göz önünde bulundurdukları özellikler olarak, kentsel ve doğal çekicilik unsurlarına sahip olması ve çok çeşitli turizm faaliyetlerine katılım imkanları sağlaması açısından yüksek potansiyel sahibi bir coğrafya olarak göze çarpmaktadır.
Bölgeye ait en büyük çekim unsurları olarak tarihi ve kültürel varlıklar ve termal sular, destinasyon tercihinde kongre ve toplantı organizasyonlarını gerçekleştiren kişi veya kuruluşların dikkatini çekme potansiyeli açısından tanıtım
faaliyetlerinde üzerinde durulması gereken başlıklardır.
İzmir ilinde kongreler, kongre düzenleme ve konaklama imkanlarına birlikte
sahip olmaları açısından, oteller bünyesinde gerçekleştirilir. Kongre katılımcılarının harcamaları içerisinde en büyük payı konaklama harcamalarının oluşturduğu düşünüldüğünde, ticari hayatlarına devam edebilmeleri açısından konaklama işletmeleri için rekabet unsurlarının önemi daha da netleşmektedir. Bu
durumda oteller bünyesinde kongre organizasyonlarıyla ilgili bir birim bulunması, profesyonel hizmet sağlayarak işletmeye rekabet avantajı yaratmada konaklama işletmelerine fayda sağlayacaktır. Ayrıca bu yöntemle elde edilecek
avantaj, çalışan personel niteliğinin arttırılması yoluyla desteklenmelidir. Dolayısıyla işletmeler gün geçtikçe gelişerek sahip olduğu ekonomik değeri arttıran
bu turizm çeşidinden daha fazla faydalanabilmek için, işletmelerine ve bulundukları coğrafyaya uygun stratejiler geliştirmek ve bulundukları pazar ve piyasa koşullarına göre rekabet gücü faktörlerini uygulamak durumundadırlar.
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Kongre otellerinin rekabetine yönelik bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin şu önerilerde bulunulabilir;
a) Otel işletmelerinin hızla büyüyen kongre turizmine yönelik sundukları
ürün ve hizmetlerin uzun dönemli rekabet avantajı sağlamala amaçlarına uygun olarak geliştirilmesi gerekir.
b) İzmir’de faaliyet gösteren toplantı otellerine yönelik işletmeler bazında
bir SWOT analizi gerçekleştirilmeli, kongre düzenleyicilerinin ve katılımcılarının beklentileri analiz edilerek uzun dönemli stratejiler önerilmelidir.
c) İzmir ilinde etkin bir kongre ve ziyaretçi bürosunun oluşturulması veya
kongre otellerinin beklentileri doğrultusunda geliştirilmesinin destinasyonun rekabet gücüne etkisine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum hem işletme bazında hem de destinasyon bazında
rekabet gücü kazanılması adına kongre ve ziyaretçi bürolarının öneminin anlaşılması ve etkinliğinin artırılması sonucunu doğuracaktır.
d) İzmir ilinin sunduğu çekicilik ve ek hizmetlerin etkin bir şekilde tanımlanmasına yönelik gerçekleştirilebilecek çalışmalar, sözkonusu unsurların kongre talebine yönelik mevcut ve potansiyel katkılarının artırılması için önemlidir.
e) Kongre ile ilgili oluşturulacak sektörel birlikler veya kongre ve ziyaretçi
büroları nezdinde yerel yönetimler ile ortak çalışmalar yapılmasının
sağlayabileceği rekabet avantajlarına yönelik değerlendirmeler ortaya
konmalıdır. Bu çalışmalarla gerekli altyapı ve üstyapı geliştirmelerinin
kongre faaliyetlerine katkısı değerlendirilebilir.
f)

Ayrıca yabancı kongre katılımcılarına yönelik birtakım bürokratik kolaylıkların sağlanması ile tekrar ziyaret eğilimleri arasındaki ilişkinin
araştırılmasına yönelik çalışmalar da literature katkı yapabilir.
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ÖZ
Bu çalışmada 1997-2012 yılları arasında Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin incelenmesi ve makalelerde atıf yapılan kaynakların
özelliklerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla dergide yayımlanan 216 makalede yer
alan toplam 7517 atıf incelenmiştir. Araştırma sonucunda dergide yayımlanan makalelerin
en fazla yönetim disiplininde yazıldığı, en çok atıf yapılan yayın türünün dergi olduğu, yayın
dilinin yabancı kaynaklarda yoğunlaştığı ve atıflarda daha fazla tercih edilen kaynakların tek
yazarlı olduğu gibi bulgular dikkat çekmektedir.
Anahtar sözcükler: Bibliyometri, Atıf analizi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

GİRİŞ
Bilimsel dergilerin kalitelerini ortaya çıkarmak amacıyla yaygın olarak kullanılan tekniklerden biri atıf analizidir. Birçok ulusal veya uluslararası kuruluş,
yayınlanan araştırma makalelerine yapılan atıflar üzerinden yapılan hesaplamalarla araştırmanın ve hatta araştırıcının kalitesi hakkında yorumlar yapabilmektedir. Atıflar sadece makalenin niteliğini yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda çalışmanın yapıldığı alana etkisini de ölçmekte ve bilimsel dergilerin
belirli alanlara etkisi indeksler vasıtasıyla niceliksel olarak değerlendirilebilmektedir. (Atılgan vd. 2008: 394).
Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarına doğru “Akademik Yükseltme Ölçütleri”nin uygulamaya konulması ile birlikte bilimsel yayınların niteliğine ilişkin
sorunların çözümünde önemli bir adım atılmıştır. Bu nitelik kaygısı, yayınların
etkinliğinin ölçülmesine ilişkin değerlendirme çalışmaları olarak gündeme gelen bibliyometrik inceleme çalışmalarının artmasına neden olmuştur (Kozak
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nda Prof. Dr. Nazmi Kozak tarafından yürütülen TRZ613 dersi kapsamında hazırlanmıştır.
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2003: 147; Polat vd. 2013: 274). Buna rağmen atıf analizine ilişkin çalışmaların
yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.
Anatolia: Turizm ve Çevre Dergisi adıyla 1990 yılında yayın hayatına başlayan ve
1997 yılının 3-4. sayısından itibaren hakemli olarak yayımlanmaya devam eden
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi öncü turizm dergileri arasında yer almaktadır. Turizm ve ilişkili disiplinler kapsamında hazırlanan makalelerin yer aldığı dergi ile ilgili genellikle içeriğinin değerlendirildiği çalışmalara rastlanmaktadır. Ancak bu çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi için yapılan ilk atıf
analizi çalışması olma özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda turizm ile ilişkili
hangi disiplinler üzerinde daha fazla yoğunlaşıldığı, atıflarda en sık kullanılan
yayın türünün ne olduğu, hangi yayın dilinin daha sık tercih edildiği, kendine
atıf oranının ve dergiye yapılan atıf oranlarının nasıl dağılım gösterdiği belirlenecektir.
Bu çalışmanın amacı, 1997-2012 yılları arasında Anatolia: Turizm Araştırmaları
Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makaleleri incelemek ve makalelerde
atıf yapılan kaynakların özelliklerini saptamaktır. Özellikle 16 yıllık dönemdeki
(1997-2012) hakem denetimli makalelerde yer alan atıfların özelliklerinin belirlenmesinin, zaman içinde atıf yapılan kaynaklardaki değişimi göstermesi ve
turizm akademisyenleri için değerlendirebilecekleri bazı niceliksel veriler sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
KURAM VE LİTERATÜR
Bilimsel üretkenliğin değerlendirilmesinde en önemli iki parametre bilimsel
yayınlar ve bu yayınların aldıkları atıflardır (Taşlı vd. 2010: 2). Atıf analizi ise
dergi makaleleri veya diğer akademik yayınlarda dipnot veya kaynakça şeklinde yer alan atıfların kodlanması ve analizini içerir. Atıf analizinin temel hareket
noktası atıfların bilimsel faaliyete katılanlar arasındaki etkileşimi yansıtmasıdır.
Toplu olarak değerlendirildiğinde atıflar, bir bilim dalının durumu ve zaman
içindeki evrimi hakkında ipuçları verebilir (Üsdiken ve Pasadeos 1992: 74).
Atıf yapmanın temel işlevinin atıf yapan ile atıf yapılan belge arasında bir bağ
kurmak olduğu belirtilmektedir (Gundolf ve Filser 2013: 178). Atıf analizleri
farklı çalışmaların bağıntılı etkilerinin ölçülmesini sağladığı gibi bir disiplindeki
temel çalışmaların genel durumunun tarihsel bir tablosunu da ortaya koymaktadır (Atılgan vd. 2008: 396). Bununla birlikte atıflar zaman içinde araştırmacıların hangi kaynaklardan bilgi toplamayı tercih ettikleri konusunda önemli bulgular sunmaktadır. Bu yöntemle yapılan araştırmalarda fen bilimlerinde yapılan yayınların önemli bir kısmının makalelerden oluştuğu, sosyal bilimler, sanat
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ve beşeri bilimlerde ise kitap ağırlıklı bilgi kaynağı kullanımının yoğun olduğu
görülmüştür (Uçak ve Al 2009: 3).
Bilinen ilk atıf analizi çalışması 1927 yılında yayınlanmıştır. P. L. K. Gross ve
E. M. Gross adlı araştırmacılar Journal of American Chemical Society adlı dergide
yayımlanan makalelerin kaynakçalarını inceleyerek diğer yayınlara yapılan
atıfları saptamışlar ve bu sonuçlardan yararlanarak ABD’deki bir kolej kütüphanesi için dergi aboneliği ve eski sayıları satın alma politikası oluşturmuşlardır
(Al ve Tonta 2004: 23). 1970 yılından itibaren atıf analizinin akademik alandaki
etkisi ile ilgili çalışmalar artmaya başlamıştır. Turizm alanında da atıf analizi
konusunda farklı araştırmalar bulunmaktadır. Raymond, Ferreira ve DeFanco
(1994) turizm, konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek alanlarındaki dergilerde
yayımlanan makalelere yapılan atıfları analiz eden bir çalışma gerçekleştirmiştir (Kozak 2003: 150).
Howey, Savage, Verbeeten ve Van Hoof (1999) tarafından yürütülen çalışmada Annals of Tourism Research, Journal of Travel Research, Tourism Management,
International Journal of Hospitality Management, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly ve Hospitality Research Management olmak üzere altı önemli turizm ve konaklama dergisinde 1994-1996 yılları arasında yayımlanan makalelerde yer alan toplam 18.883 atıf analiz edilmiştir. Dokuz kategoride incelenen
atıfların turizm ve konaklama alanlarından daha çok, farklı alanlarda yazılan
kaynaklardan oluştuğu görülmektedir. Daha sonra bu çalışmanın devamı niteliğinde bir çalışma yürüten Kim, Savage, Howey ve Van Hoof (2009) bu kez
2003-2005 yılları arasında aynı altı turizm ve konaklama dergisinde yayımlanan
makalelerde bulunan atıfları incelemekte ve atıf sayılarında bir düşüş yaşandığı
vurgulanmaktadır. Toplamda 16.009 atıfın incelendiği çalışmada atıf sayısında
en fazla düşüşün yaşandığı turizm dergisinin Annals of Tourism Research, en
fazla düşüşün yaşandığı konaklama dergisinin ise The Cornell Quarterly olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Xiao ve Smith (2005) Annals of Tourism Research dergisinde yayımlanan makalelerin atıfları arasından örneklem olarak seçilen 1254 atıfın temel özelliklerini
belirlemeye çalışmıştır. Bu çalışmada atıfların en çok tek yazarlı, en çok dergi ve
kitap türü yayınlara atıf yapıldığı ve bu atıfların ise turizm, sosyoloji, pazarlama gibi alanlarda yapılan çalışmalara yönelik olduğu sonuçlarına varılmıştır.
Schmidgall, Woods ve Hardigree (2007) Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, FIU Hospitality Review, the International Journal of Hospitality Management, the Journal of Hospitality and Tourism Education ve The Journal of Hospitality and Tourism Research olmak üzere beş önemli konaklama dergisinde 1989-
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2004 yılları arasında yayımlanan tüm makalelerde yer alan toplam 55.995 atıf
analize tabi tutulmuştur. Çalışmada en sık atıf yapılan derginin Cornell Hotel
and Restaurant Administration Quarterly, en sık atıf yapılan kitabın Multivariate
Data Analysis olduğu sonucuna ulaşılmıştır. McKercher (2008) ise en sık atıf
yapılan turizm akademisyenlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Google Scholar
veritabanını ve Publish or Perish yazılımlarını kullanarak 1970-2007 yılları arasında en fazla atıf alan 58 turizm akademisyeni, 1998-2007 yılları arasında ise en
fazla atıf alan 46 turizm akademisyeni belirlenmiştir. Ulusal yayınlar içerisinde
ise Kozak ve Özel (2012) tarafından 2000-2010 yılları arasında turizm pazarlaması ile ilgili yayımlanan makalelerde yer alan 4048 makale atıfı üzerine bir atıf
analizi çalışması yapılmıştır. Çalışmada en sık atıf yapılan kaynak türünün
dergi olduğu ve yabancı kaynakların daha fazla tercih edildiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
ANATOLIA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
1990 yılında Anatolia: Turizm ve Çevre Dergisi adıyla ilk sayısı yayımlanan derginin adı daha sonra Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi olarak değişmiştir. 1990
yılından bu yana, "konaklama işletmeciliği", "seyahat işletmeciliği", "yiyecekiçecek işletmeciliği" başta olmak üzere; turizm disiplininin yakın ilişki içerisinde olduğu diğer disiplinlerde hazırlanmış makaleler yayımlanmaktadır. Ancak
derginin 1990-1997 yılları arasında akademik içerikli süreli bir yayın olduğu
görülmektedir. Dergi "Yıl 8, Sayı 3-4, Eylül-Aralık 1997" sayısından itibaren hakem denetimli bir dergi olurken, dergiye ulaşan makaleler de yayın kurulu
listesinde yer alan hakemler tarafından değerlendirildikten sonra uygun bulunmaları halinde yayımlanmaya başlamıştır. Derginin yayımlanmaya başladığı dönemlerde makalelerin yanı sıra, turizm ile ilgilenen önemli kişilerle gerçekleştirilen röportajlara ve kitap tanıtımlarına da yer verilmektedir. 1992 yılından sonra yayımlanan sayılarda ise “Kısa Kısa” adı altında turizm ve çevre
alanında haber niteliği olan konular ele alınmaktadır. Günümüzde ise makalelerle birlikte "Araştırma Notları", "İnternette Araştırmalar", "Tez Özetleri", "Konferans Notları", "Kitap Tanıtımı", “Türkçe ve İngilizce Bilimsel Makale İndeksi” ve "Editöre Mektup" bölümlerine yer verilmektedir. Yılda iki defa (güz ve bahar) yayımlanan dergi 2012 yılı itibariyle 23 cilt ve 64 sayıya (31 sayısı hakemli) ulaşmıştır
(Dönüş ve Kozak 2010: 199).
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Bu çalışmada 1997-2012 yılları arasında Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makaleleri incelemek ve makalelerde atıf
yapılan kaynakların özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Dergide yer alan
makalelerin ve atıf yapılan kaynakların özelliklerini saptamak amacıyla belirlenen parametreler; makalenin disiplini, sayfa sayısı, atıf sayısı, atıf yapılan yayın
türü (kitap, makale, tez, bildiri, diğer), atıf yapılan yayın dili, atıf yapılan kaynakların yazarlık durumu, makale yazarlarının kendine atıf sayısı ve dergiye
yapılan atıf sayısıdır. Makalelerin disiplinlere göre dağılımı ise yönetim, pazarlama, ekonomi, eğitim, çevre bilimi, bilişim teknolojileri, bibliyometri, sosyoloji
ve sağlık bilimleri olmak üzere 9 başlık altında değerlendirilmiştir.
Çalışmada ele alınan 16 yıllık dönemde Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmış tüm makalelere derginin web sitesinden ulaşılmıştır. Toplamda 216 makale ve bu makalelerde yer alan 7517 atıf, belirlenen parametreler
doğrultusunda incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS programına aktarılmış,
tüm hesaplamalar ve tablolar bu programdan yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada şu sorulara yanıt aranmıştır:


Makalelerin yıllara göre dağılımı nasıldır?



Makaleler en çok hangi disiplinde yoğunlaşmaktadır?



Makalelerin ortalama kaynak sayısı nedir?



Makalelerde en sık atıf yapılan yayın türü hangileridir?



Makalelerde yer alan yerli/yabancı atıfların dağılımı nasıldır?



Makalelerin çok yazarlılık durumu nedir?



Makale yazarlarının kendine atıf durumu nedir?



Makale yazarlarının Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ne atıf durumu nedir?

ANALİZ VE BULGULAR
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde 1997-2012 yılları arasında toplam 31
sayıda 216 makale yayımlanmıştır. Bu makalelerde yer alan toplam 7517 atıf
incelenmiştir. Tablo 1’de dörder yıllık dönemler itibariyle ortalama atıf sayıları
gösterilmiştir. Makale başına ortalama 34,8 atıf düşmektedir. Makalelerdeki
ortalama atıf sayıları dörder yıllık dönemler itibariyle incelendiğinde son dört
yıllık dönemde ilk dört yıllık döneme göre atıf sayılarında iki katın üzerinde bir
artış olduğu görülmektedir. Yıllar içerisinde atıf sayılarındaki bu artışta inter-
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netle birlikte yayınlara ulaşmanın daha kolay olmasının etkili olduğu söylenebilir. Makalelerin toplam sayfa sayısı 2406 ve bir makalenin ortalama sayfa sayısı
11,1’dir.
Tablo 1. Dönemler itibariyle sayfa ve atıf sayıları
Makale
Sayısı

Sayfa
Sayısı

Atıf Sayısı
N

%

Ortalama Atıf Sayısı

1997-2000

56

494

1099

14,6

19,6

2001-2004

56

599

1748

23,2

31,2

2005-2008

50

619

2158

28,7

43,1

2009-2012

54

594

2512

33,5

46,5

Toplam

216

2406

7517

Dönem

100

34,8

Tablo 2’de çalışma kapsamında incelenen 216 makalenin disiplinlere göre
dağılımı verilmektedir. 1997-2012 yılları arasında yayımlanan makalelerin
%28,2’si (61 makale) yönetim disiplininde, %0,9’u (2 makale) ise sağlık bilimleri
disiplininde yayımlanan makalelerdir. Turizm alanında lider dergiler arasında
yer alan Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde 16 yıllık dönemde yayımlanan
makalelerde turizm araştırmacılarının yönetim disiplinindeki çalışmalara daha
fazla ağırlık verdikleri söylenebilir.
Tablo 2. Makalelerin disiplinlere göre dağılımı
Disiplinler

N

%

Yönetim

61

28,2

Genel Turizm

55

25,5

Pazarlama

49

22,7

Ekonomi

15

6,9

Eğitim

14

6,5

Çevre Bilimi

7

3,3

Bilişim Teknolojileri

6

2,8

Bibliyometri

4

1,8

Sosyoloji

3

1,4

Sağlık Bilimleri

2

0,9

216

100

Toplam

Bu çalışmada makalelerdeki atıfların çok yazarlılık durumu Tablo 3’te gösterilmiştir. Dönemler itibariyle ele alındığında son dört yıllık dönemde diğer
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dönemlere oranla çok yazarlı kaynak kullanımında artış olduğu görülmektedir.
Ancak, tüm atıf yapılan kaynaklara ilişkin yayın kullanımında tek yazarlı yayınların oranının daha fazla olduğu saptanmıştır.
Tablo 3. Dönemler itibariyle atıf yapılan kaynakların yazarlık durumu
Yazarlık
Durumu

1997-2000

2001-2004

2005-2008

2009-2012

Toplam

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Tek Yazarlı

664

60,4

853

48,8

1044

48,4

1026

40,8

3587

48,2

Çok Yazarlı

263

23,9

687

39,3

934

43,3

1310

52,1

3194

42,4

Bilinmeyen ya
da Tüzel Kişi

172

15,7

208

11,9

180

8,3

176

7

736

9,4

Toplam

1099

100

1748

100

2158

100

2509

100

7517

99,8

Makalelerde atıf yapılan kaynaklar yayın dili açısından değerlendirildiğinde
dönemler itibariyle dağılımı Tablo 4’te verilmiştir. Her dönemde özellikle yabancı yayınların kullanımının daha yoğun olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Atıf yapılan kaynakların yayın dili
Yayın Dili

1997-2000

2001-2004

2005-2008

2009-2012

Toplam

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Yerli

503

45,8

585

33,5

753

34,9

736

29,3

2577

34,3

Yabancı

596

54,2

1163

66,5

1405

65,1

1776

70,7

4940

65,7

Toplam

1099

100

1748

100

2158

100

2509

100

7517

100

Araştırmada dönemler itibariyle atıf yapılan kaynakların yayın türlerine göre
dağılımı Tablo 5’te sunulmuştur. Dönemlere göre yayınların kullanımında ilk
dört yıllık dönemde kitap kullanımının daha fazla olduğu görülürken diğer
dönemlerde dergilerin kullanımının artış göstermiştir. Toplamda 7517 atıfın
%50,7’sinin dergilere, %33,4’ünün kitaplara ve %2,8’inin ise tezlere yapıldığı
görülmektedir. Atıf yapılan kaynakların %3,1’ini oluşturan diğer kategorisi
gazete, rapor, yönetmelik vb. kaynaklardan oluşturmaktadır. Bu kapsamda,
turizmin dinamik yapısının süreli yayınlardaki güncel durumlarla desteklenmesi gerektiği sonucunu doğurmuştur.

Tablo 5. Dönemler itibariyle atıf yapılan yayın türlerinin dağılımı
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Yayın
Türü

1997-2000

2001-2004

2005-2008

2009-2012

Toplam

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Kitap

520

47,3

630

36

734

34

629

25

2513

33,4

Dergi

375

34,1

839

48

1106

51,3

1492

59,4

3812

50,7

Tez

37

3,4

32

1,8

44

2

99

3,9

212

2,8

Bildiri

60

5,4

77

4,5

84

3,9

45

1,8

266

3,5

E-Yayın

38

3,5

98

5,6

165

7,6

186

7,4

487

6,5

Diğer

69

6,3

72

4,1

25

1,2

61

2,5

227

3,1

Toplam

1099

100

1748

100

2158

100

2509

100

7517

100

Tablo 6’da çalışmada incelenen 216 makalede dergilere yapılan atıfların 3812
dergilere yapılan atıflar içinde en çok atıf yapılan ilk 10 derginin listesi görülmektedir. Yabancı kaynak kullanımının ağırlıkta olduğu dergide, en sık atıf
yapılan dergi 284 atıfla Tourism Management dergisidir. Bu dergiyi, 174 atıfla
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve 155 atıfla Annals of Tourism Research
dergisi izlemektedir.
Tablo 6. En çok atıf yapılan ilk 10 dergi
Sıra
No

Dergi Adı

N

%

1

Tourism Management

284

7,4

2

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

174

4,6

3

Annals of Tourism Research

155

4,1

4

Journal of Travel Research

135

3,5

5

International Journal of Contemporary Hospitality Management

130

3,4

6

The Cornel Hotel & Restaurant Administrative Quarterly

112

3

7

International Journal of Hospitality Management

82

2,2

8

Journal of Marketing

80

2

9

European Journal of Marketing

32

0,8

10

Hospitality Management

30

0,7

İncelenen 16 yıllık döneme ilişkin makalelerde Anatolia: Turizm Araştırmaları
Dergisi’ne yapılan atıf sayısının yıllara göre dağılımı Grafik 1’de verilmiştir.
Dergiye yapılan atıfların (25 atıf) en çok 2005 yılında yapıldığı görülmektedir.
Bunun yanı sıra 1998 yılında dergiye yapılan atıf sayısı 3’tür. Toplamda 174
olan dergiye atıf sayısının yıllara göre dağılımı incelendiğinde dergilerin alanındaki bilinirliğinin bir göstergesi olan dergiye yapılan atıfların istikrarlı bir
dağılım göstermediği söylenebilir.
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Grafik 1. Dergiye yapılan atıf sayısının yıllara göre dağılımı

Grafik 2’de makale yazarlarının kendi yazılarına yaptıkları atıfların yıllar
itibariyle dağılımı gösterilmiştir. Yapılan tüm atıflar içinde yazarların kendilerine yaptıkları atıflar da önemli bir yer tutmaktadır. Toplam 7517 atıf içinde
kendine atıf sayısının 127 (%1,6) olduğu görülmektedir. 2001 ve 2002 yılları
kendine atıf sayılarının (16 kendine atıf) en fazla olduğu yıllar iken, 2006 yılı
kendine atıf sayısının (1 kendine atıf) en az olduğu yıldır.
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Grafik 2. Kendine atıf sayısının yıllara göre dağılımı
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Bu çalışmada 1997-2012 yılları arasında Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerde atıf yapılan kaynakların özellikleri belirlenmiştir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin 1997 yılının ikinci
yarısından itibaren hakem denetimli olması nedeniyle bu yıldan sadece bir sayı
değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışmada incelenen 216 makalenin zaman için-
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de kaynak kullanımındaki değişimi belirleyebilmek için dörder yıllık dönemler
itibariyle ele alınmıştır.
Çalışmada disiplinlere göre dağılımı incelenen makalelerin daha çok yönetim
disiplininde yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. Makalelerde yer alan kaynaklarda
kullanılan yayınların tek yazarlı olması dikkat çekmektedir. Bu durum araştırmacıların daha çok bireysel çalışmalar yapma eğiliminde olmasının bir sonucudur. Ayrıca en sık atıf yapılan dergiler incelendiğinde Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ne yapılan atıf sayısının da dergiyi ikinci sıraya taşıdığı anlaşılmıştır. Makale yazarlarının kendine atıf oranlarının düşük olması ise yazarların
kendini tekrarlamaktan kaçındığını göstermektedir.
Son 16 yıllık dönem içinde makalelerde yer alan atıf sayısının giderek arttığı,
yayın türü olarak en fazla dergilere atıf yapıldığı, atıflarda yayın dilinin en çok
yabancı kaynaklarda yoğunlaştığı saptanmıştır. Dolayısıyla, turizm alanında
çalışan araştırmacıların atıflarda en fazla dergi ve yabancı kaynak kullanımına
yönelmesi turizmin dinamik yapısının evrensel ve güncel bilgiyi kullanma özelliğine sahip bir disiplin olduğunun bir göstergesidir. Aynı zamanda turizm
araştırmacılarının yabancı yayınları daha sık takip ettiklerini de desteklemektedir. Araştırmacıların kaynak kullanımının ne yönde bir değişim gösterdiğini
açıklayan atıf analizi çalışmalarının, dergiler dışında bildiri ve tezlerde de uygulanması ve zaman içinde tekrarlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmaların farklı kurumlarda yapılması konuya bir genelleme getirilebilmesini de sağlayacağı için önem arz etmektedir.
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ÖZ
Bilimsel bir makalenin etik açıdan sorunsuz kabul edilebilmesi için yazım aşamasından itibaren bilimsel kural ve değerlere bağlı kalınması gerekmektedir. Bu durumda araştırmacıyı ilgilendiren etik kurallar kadar bilimsel dergi editörünün de dikkat etmesi gereken hususlar
bulunmaktadır. Bu çalışmada, bilimsel dergilerde makale yayım süreci ve bu süreçte editörün sorumlulukları konuları; bilimsel iletişim sürecinde önem arz eden yayın etiği açısından
ele alınmış ve bu kapsamda bir örnek olay değerlendirilmiştir. Etik ilkeler gereği ismi açıklanmayan X dergisine önceden gönderilen bir makalenin yayım süreciyle ilgili 50 e-posta incelenmiştir. E-postaların incelenmesiyle makale yayım sürecine ilişkin bir sonuca ulaşılmış
ve X dergisinin hakem ve editörlerinin görev ve sorumluluklarını ne düzeyde yerine getirebildikleri, etik konusuna özen gösterip göstermedikleri, makale yayım sürecinin nasıl gerçekleştiği ve yayım ücreti kaygısının ön planda olup olmadığı konularına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: Makale yayım süreci, editörün sorumlulukları, yayın etiği.

GİRİŞ
Bilimsel dergilerde makale yayım süreci nasıl işlemektedir? Bu sorunun yanıtı,
bilimsel iletişim kurulan nitelikli dergilerin yazarlara öneriler bölümünde yeteri
kadar açıklanmaktadır. Bu noktada “yeteri kadar” ifadesinin kullanılmasındaki
neden; sürecin aslında son derece basit olmasından kaynaklanmaktadır. İstenen
şartlar doğrultusunda düzenlenen çalışmanın, verilen iletişim adresine gönderilmesi ve olumlu ise hakem raporuna ilişkin son düzenlemelerin yapılması
yeterlidir. Ancak, bazı bilimsel dergilerde makale yayım sürecinin bu kadar
olağan işlemediğini özellikle belirtmek gerekmektedir.
Bilimsel araştırma, bilimsel yöntemleri kullanarak belirli bir sorunun çözümüne yanıt arama sürecidir. Bu araştırmalardan elde edilen sonuçların diğer
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nda Prof. Dr. Nazmi Kozak tarafından yürütülen TRZ613 dersi kapsamında hazırlanmıştır.
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bilim insanları ya da okuyucularla paylaşılabilmesi, eleştirilebilmesi ve bu eleştirilerden faydaların sağlanabilmesi amacıyla bilimsel araştırmaların yayımlanması gerekmektedir (Uzbay 2006: 20). Ancak, bilimsel araştırmaların makale
ve bildiri şeklinde yayına dönüşmesi sürecinde “yayın etiği” konusu gündeme
gelmektedir. Bu bağlamda bilimsel araştırma ve yayın etiği, araştırmanın probleminin belirlenmesinden yayım sürecinin tamamlanmasına kadar geçen sürecin tüm aşamalarında bilimsel ahlaka özen gösterilmesini gerektirmektedir
(Boydak 2011: 16). 1997 yılında İngiltere’de kurulan Yayın Etiği Komitesi’nin
(the Commitee on Publication Ethics - COPE) 2005 yılında yayımlanan raporunda,
etik ihlali yapıldığı düşünülen 212 olayın COPE’a iletildiği belirtilmiştir. Bunların 163 tanesinde etik ihlaline ilişkin kanıtlar saptanırken, bilimsel araştırmaların yayımlanmasında önemli rol üstlenen editörlerin etik dışı davranışlarına
ilişkin üç olaya rastlanmıştır (publicationethics.org).
Bu çalışmada, bilimsel dergilerde makale yayım süreci ve bu süreçte editörün
sorumlulukları konuları; bilimsel iletişim sürecinde önem arz eden yayın etiği
açısından ele alınmış ve bu kapsamda bir örnek olay değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu çalışma, araştırmacı ile etik ilkeler gereği ismi verilmeyerek X şeklinde kodlanmış olan akademik nitelikli dergi arasında geçen özel diyalogları
içerdiğinden ve bu konuda yapılmış benzer bir araştırmaya rastlanmadığından
özgün bir niteliğe sahiptir.
Çalışmanın inceleme konusu olan X dergisi; işletmecilik alanında yedi yıldır
uluslararası yayın yapan, açık erişimli ve hakemli bir dergidir. 2011 yılından
günümüze kadar her hafta bir sayı yayımlayan dergide, yedi yılda toplam 3616
makale yayımlanmıştır. Dergide makale yayımlanması için alandaki diğer dergilere oranla yüksek bir ücret talep edilmektedir. Söz konusu dergi ile elektronik posta (e-posta) aracılığıyla kurulan iletişimde, dergi yönetimi ile yazar arasında 14 Mart – 26 Eylül 2012 tarihleri arasında toplam 50 yazışma yapılmıştır.
Bu yazışmaların bir kısmı olağan bir yayım sürecinin içeriğine sahipken, önemli
bir kısmı ise “yayım ücreti, değerlendirmenin iptal edilmesi, çalışmanın önce dergiye
uygun bulunması ancak sonrasında uygun olmadığının belirtilmesi” gibi konuları
kapsamaktadır. Her araştırmacı ya da editörün karşılaşabileceği bu durumun
incelenmesi nedeniyle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağını belirtmek
mümkündür.
Bu çalışmanın amacı, bilimsel iletişim sürecinde yaşanan bir örnek olayı incelemek ve bir makale yayım sürecinin yayın etiği açısından değerlendirmesini
yapabilmektir. Dolayısıyla bu çalışma, bir makalenin yayım sürecinde dikkat
edilmesi gereken hususlar hakkında bir fikir oluşturmasının yanında, dergi
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editörlerinin yayın etiği kapsamında daha hassas olması gereken bazı noktaları
ortaya koymayı amaçlaması nedeniyle önem arz etmektedir.
TEORİ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bilimsel iletişim; bilimsel araştırmanın veya fikrin önceliğinin sağlanması, kayda geçebilmesi, araştırma kalitesinin ve değerinin kanıtlanması, araştırmanın
sonucundan bilim dünyasının haberdar edilebilmesi ve bilimsel bilginin ileride
de kullanılabilmesi amacıyla arşivlenmesi için gerçekleştirilmektedir (Karasözen 2003: 12). Bu durumda bilimsel araştırmaların bilim dünyası ile paylaşılması, özellikle bilimsel dergiler ve kongreler gibi önemli uygulamalar aracılığıyla
sağlanmaktadır. Bu bağlamda, bilimsel dergilere sunulan araştırmaların daha
gelişmiş bir denetim mekanizmasından geçtiğini belirtmek gerekmektedir. Söz
konusu denetim sürecinde bilimsel dergilerin editör ve hakemlerine ise önemli
görevler düşmektedir (Kozak 2006: 53).
Geçmişten günümüze bilim dünyasında büyük huzursuzluklara ve zaman
kaybına neden olan etik dışı olayların yaşanmış olması, araştırmacı ve akademisyenlerin etik konusuna daha hassas yaklaşmalarına neden olmaktadır (Boydak 2011: 16). Buna paralel olarak, bilimsel dergilere sunulan ve yayına kabul
edilen makalenin sadece bilimsel değeri nedeniyle yayımlanacağının güvencesini
vermek de editörün temel sorumluluğudur. Bu durumda yayın etiğinin korunması için editörün son derece hassas davranması gerektiği anlaşılmaktadır
(Kutsal 2006).
Bilimsel dergilere yayımlanmak üzere gönderilen makaleler genel olarak Şekil
1’deki süreçten geçmektedir. Makalenin dergiye önerilmesiyle birlikte birinci
aşama başlamaktadır. Bu aşamada, dergiye sunulan makale öncelikle editörün
kontrolünden geçmektedir. Makalenin bilimsel açıdan yetersiz olması (tasarımın zayıflığı, yöntem hatası vb.), özgünlüğünün olmaması, derginin hedef kitlesine hitap etmemesi gibi nedenlerle yayına uygun bulunmaması durumunda,
bu karar uygun ve anlaşılabilir bir şekilde yazara bildirilmelidir (Kutsal 2011:
12). Yayımlanamayacak kadar ciddi düzeltme gerektiren yazılar editör tarafından reddedilmelidir. Bu durumda editör, makaleyi yeniden yazmak ve başka
bir dergiye göndermek konusunda yazarları destekleyen bir üslup kullanmalıdır (Kutsal 2006: 68). Makale, editör tarafından dergide yayımlanabilir olarak
değerlendirildiğinde ise konu ile ilgili hakemlerin ataması yapılmaktadır.
İkinci aşama, ön kabulü yapılan makalenin değerlendirilme sürecini kapsamaktadır. Bu aşamada; makalenin gecikmeden değerlendirilmesi, değerlendirme için uygun bir prosedürün geliştirilmesi, yazar isminin gizli tutulması, ha-
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kemlerin belirlenmesi ve hakemlerden gelen değerlendirme raporlarının makale yazarına iletilmesi gibi konular editörün kontrolündedir (Kutsal 2006: 68;
Graf vd. 2007: 8; Yıldızeli 2011: 130). Bu kapsamda genel olarak editörlük işini
açıklamak için (Morgan 1986’dan akt. Day 1996: 83); “editörlük bir amaca varmaya
çalışan bütün arabaların, içinden geçmesi gereken bir araba makinesidir. Çok kirli arabalar alınmaz, temiz arabalar çok az değişir, kirli arabalar ise çok daha temiz olarak
çıkar” şeklinde bir örnek vermek mümkündür.
Makalenin Dergiye
Önerilmesi

Değerlendirme
Süreci

Editör Raporu

Düzeltme ve Kontrol

Kabul ve Yayım
Şekil 1. Bilimsel Dergilerde Makale Yayımlama Süreci
Kaynak: Yıldızeli, A. (2011). Akademik Dergiler, Editörlüğü İlgilendiren Sorunları ve “Bilgi Dünyası”,
Bilgi Dünyası, 12(1): 128-144. incelenerek oluşturulmuştur.

Değerlendirme sürecinde, dergiye sunulmuş olan makaleyi değerlendirmeye
alan hakemler; doğrudan yayımlanabilir, düzeltilip yayımlanabilir ya da yayımlanamaz yargılarından bir tanesini temel alarak, detaylı bir değerlendirme raporu
sunmaktadır. Bu bağlamda, önemli bir görevi yerine getiren hakemler ne derece
uygun seçilirse değerlendirmeler de o düzeyde anlamlı olmaktadır (Kutsal
2006). Son yıllarda, bilimsel çalışmalarda kullanılan istatistiksel analizlerin değerlendirilmesi için özel hakemlerden destek alındığı görülmektedir. Buna ek
olarak, bazı bilimsel dergilerin istatistik alanında değerlendirmeler yapabilen
özel editörler ile çalışmaya başladığını da belirtmek gerekmektedir (Ruacan
2005: 149).
Üçüncü aşamada editör, hakemlerden gelen değerlendirme raporlarını inceleyerek mevcut duruma ilişkin bir rapor düzenlemektedir. Bunun ardından, hakem raporları ile birlikte kendi raporunu da yazara iletmektedir. Editör raporuna bağlı olarak dördüncü aşamada makalenin yazarı, kabul edilen makalesi için
varsa gerekli düzeltmeleri yerine getirmekte ve son kontrollerini yaparak çalışmasını tekrar editöre iletmektedir. Makalenin son durumunu inceleyen editör

502

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

ise gerektiği takdirde bir kez daha hakem değerlendirmesine başvurabilmektedir.
Beşinci aşama, yapılan tüm değerlendirme ve düzeltmelerin editör tarafından
kabul edildiği ve makale için yayım onayının verildiği aşamadır. Yayım kararına ilişkin raporun yazara iletilmesiyle birlikte yayım sürecindeki düzeltme vb.
işlemlerin tamamlandığı anlaşılmaktadır. Bu aşamada yazar, artık çalışmasının
yayımlanacağı tarihi beklemeye başlamaktadır. Makalenin matbaa ya da elektronik ortamda yayımlanmasıyla birlikte yazara derginin son sayısı hakkında
bilgi verilmekte ve yayım süreci sonlandırılmaktadır. Böylece makale, bilim
kamuoyuna ve okuyucularına ulaşabilmektedir.
Şekil 1’de ele alınan makale yayım süreci, editörün kendi dergisine bir makale
sunması durumunda da aynı derecede geçerlidir. Bir editörün kendi dergisine
çok nadiren makale sunması gerektiğini belirten Yıldızeli’ne (2011) göre; söz
konusu durumda editör yardımcıları ve danışmanlar tarafından rutin işlemler
uygulanmalı ve objektif bir değerlendirme yapılmalıdır. Makalenin çeşitli açılardan yetersiz olması durumunda da bu objektif değerlendirme sürdürülmeli
ve makale reddedilebilmelidir.
Dergi editörü, özveri ve emek gerektiren bir çalışma disiplinine sahip olmalıdır (Kutsal 2006: 67). Ancak Olkun’un (2006: 45) çalışmasında, bilimsel dergi
editörlerinin giderek artan iş yükü ağırlığından yakındıkları belirtilmektedir.
Bu durumun nedeni, sunulan yüzlerce makalenin ön incelemesinin yapılması,
çalışmaya uygun hakemlerin belirlenmesi, makalenin hakemlere gönderilmesi,
hakemlerden gelen yazıların düzenlenerek kararın yazara gönderilmesinden
kaynaklanmaktadır. Yine, ikinci bir inceleme durumunda benzer sürecin yeniden yaşanması ve proof reading terimi ile açıklanan son okumaların yapılması,
editörlerin zamanını fazlasıyla alan faaliyetler arasında gösterilmektedir.
Türkiye’deki bilimsel dergilere sunulan makalelerde editör ve hakemler tarafından yeterli önemin gösterilmediği konulara Kozak’ın (2006: 61) çalışmasında
dikkat çekilmektedir. Çalışmada bu konular; istatistik tekniklerin yeterliği, makalenin hazırlanma tekniği, mesleki terminolojinin kullanımı, araştırmanın uygulamacılara bilgi katkısı ve araştırmanın özgünlüğü şeklinde açıklanmaktadır. Aynı çalışmada, Türkiye’de görev yapan editör ve hakemlerin yurtdışına kıyasla birçok
açıdan (dil, anlatım bilgisi, bilimsel bilgi, istatistik bilgisi, etik vb.) daha az nitelikli oldukları belirtilirken, bu çalışmanın teması gereği sadece etik konusuna
vurgu yapılmaya çalışılmaktadır.
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Bilim etiği, gerçeği arama çabası içine girmiş olan bilim insanlarının, içinde
yaşadıkları toplumlara ve tüm insanlığa karşı doğru hareket etmeleri ve onları
yanıltmamaları için uymaları gereken kurallar zincirini tanımlamaktadır (Ongun 2006: 89). Bilimde etik dışı ya da kusurlu davranış (scientific misconduct)
terimi ise ilk kez 1989 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Sağlık ve İnsan
Servisleri Bölümü tarafından kullanılmıştır. Bu kapsamda, bilimsel bir ortam
içinde araştırmanın amaçlanması, tasarımı, iletilmesi veya rapor edilmesi için genel
olarak kabul edilen kurallardan ciddi şekilde sapma; yalan söyleme ve uydurma (fabrication); tahrif veya taklit etme veya değiştirme (falsification); aşırmacılık (plagiarism)
veya benzer uygulamalara bilimde etik dışı, uygunsuz ya da kusurlu davranış adı
verilmiştir (Güzeldemir 2003: 14).
Bilimsel bir yayının etik açıdan sorunsuz kabul edilebilmesi için yazım aşamasında bilimsel kural ve değerlere bağlı kalınması gerektiği düşünüldüğünde,
editörün bu süreç içindeki temel görevi; iletişimin uygun, zamanında, açık,
güvenilir ve tarafsız olarak sürdürülmesine dayanmaktadır (Kutsal 2006: 67).
Amerikan Kimya Birliği’nin (the American Chemical Society) etik raporuna göre
bilimsel dergi editörü; makale değerlendirme sürecini bilinçli olarak ya da ilgisizlik nedeniyle geciktirmemeli, çalışma hakkında başkalarıyla bilgi alışverişinde bulunmamalı, yazara yanlış bilgi vermemeli, hakem raporları üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamalı ve yazarın izni olmadan çalışmayı farklı şekillerde kullanmamalıdır (pubs.acs.org).
Denek kullanılan araştırmalarda; deneklerin hak ve güvencelerinin sağlandığından, araştırma yürütülürken uluslararası etik kurallara uyulduğundan, etik
kurul onaylarının alındığından vb. işlemlerin yerine getirildiğinden emin olmak, yine editörün sorumluluğundadır (Kutsal 2006: 67). Buna ek olarak editör;
yayın etiği ihlali veya bilimsel ahlaka aykırı durumlarda konunun aydınlanması için tüm araştırmaları yapmalı, gerekiyorsa sorunu akademik üst makamlara
taşıyarak soruşturmayı genişletmeli ve konu aydınlanıncaya kadar makaleyi
yayımlamamalıdır. Etik sorun, makale yayımlandıktan sonra ortaya çıkmış ve
yazarın suçu kanıtlanmış ise editörün bir üst akademik kurumdan gelen raporu
bilim kamuoyuna açıklaması gerekmektedir (Yıldızeli 2011).
YÖNTEM
Bu çalışmada, X dergisi ile yazar arasında dergiye önceden sunulan bir makale
ile ilgili e-posta yazışmaları bir örnek olay olarak ele alınmış ve nitel araştırma
yöntemi kapsamında değerlendirilmiştir. X dergisinin yöneticileri ile yazar
arasında dergiye önceden sunulan bir makale ile ilgili olan ve 14 Mart – 26 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılan 50 e-posta yazışması bulunmaktadır. Dolayı-
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sıyla bu çalışmada, makalenin yayım sürecinde yapılan yazışmalar farklı parametreler açısından incelenmiş ve bilimsel dergilerde makale yayım sürecine
(bkz. Şekil 1) uygun olarak gruplanmıştır. Söz konusu her bir e-postanın içeriği
incelenmiş ve yorumlanmıştır. Böylece, yayım sürecinin farklı aşamalarında
yaşananlar ve aksaklıklar ele alınmış, yazışmalarda öne çıkan hususlara dikkat
çekilmiş ve editörün yayın etiği açısından görev ve sorumluluklarına ilişkin
bazı çıkarımlarda bulunulmuştur.
BULGULAR VE YORUM
Çalışmada, X dergisi ile yazar arasında geçen 50 e-posta, farklı parametreler
açısından ele alınmış ve bilimsel dergilerde yayım sürecine uygun olarak bölümlere ayrılmıştır. Her bir e-postanın çözümlenmesiyle ulaşılan bulgular aşağıdaki gibi aşamalar halinde açıklanmıştır.
1.Aşama: Makalenin Dergiye Önerilmesi
Makale yayım sürecinin ilk aşaması aşağıdaki beş e-postayı kapsamaktadır. Bu
bağlamda öncelikle tarih ve gönderen belirtilmiş, ardından her e-postanın içeriği açıklanmıştır.
14 Mart 2012 – Yazar: Makaleye ilişkin dosya gönderilerek, makale dergiye önerilmiştir.
15 Mart 2012 – Edt. Yrd.: Makalenin değerlendirmeye alınması için yapılması
gerekenler açıklanmıştır. Bu bağlamda; xxx ABD dolarının ödenmesi, çalışmayı
değerlendirebilecek 3-4 hakemin isimleri ve iletişim bilgileri ile makaleye ilişkin
bilgi formunun doldurulması istenmiştir.
29 Mart 2012 – Yazar: Makalenin değerlendirilmeye alınması için altı kişilik
hakem listesi sunulmuş, makale formu doldurulmuş ve gönderilmiştir.
3 Nisan 2012 – Yazar: 29 Mart 2012 tarihinde gönderilen e-postaya dair bir onay
alınamadığı vurgulanarak, aynı e-posta tekrar gönderilmiştir.
2 Mayıs 2012 – Yazar: Dergi editöründen sürece dair herhangi bir yanıt alınamadığı belirtilmiştir. İletişimdeki bu uzun süreli aksaklıklar nedeniyle makalenin dergiden çekilmesi istenmiş ve çalışmanın başka bire dergiye gönderileceği
belirtilmiştir.
E-postlar incelendiğinde; yazarın dört e-postasına karşın derginin editör yardımcısından bir yanıt alındığı görülmektedir. Yayım sürecinin bu aşamasında
yazar tarafından özellikle iletişimde yaşanan sorunlara vurgu yapıldığı anla-
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şılmaktadır. Yaklaşık bir aydır hiçbir e-postaya yanıt alınamaması nedeniyle
makalenin geri çekilmesine yönelik bir girişimin olduğu görülmektedir.
2.Aşama: Değerlendirme Süreci
Makale yayım sürecinin ikinci aşaması aşağıdaki dört e-postayı kapsamaktadır.
2 Mayıs 2012 – Edt. Yrd.: Makalenin değerlendirilmesine ilişkin hakem raporları
yazara gönderilmiştir. Gerekli düzeltmelerin yapılması istenmiştir.
7 Mayıs 2012 – Edt. Yrd.: Bir önceki e-postada gönderilen hakem raporlarının
aynıları yazara tekrar gönderilmiştir. Gerekli düzeltmelerin yapılması istenmiştir.
13 Mayıs 2012 – Yazar: Hakem raporları doğrultusunda yapılan düzeltmeler
belirtilmiş ve makalenin düzenlenmiş hali dergiye iletilmiştir.
14 Mayıs 2012 – Edt. Yrd.: Makalenin son halinin editöre ulaştığı belirtilmiş ve
editörün kararının kısa süre sonra açıklanacağı ifade edilmiştir.
E-postlar incelendiğinde; yayım sürecinin ilk aşamasında yazarın çalışmasını
geri çekme talebine karşın dergi yönetimi tarafından bir açıklama yapılmadığı
ve değerlendirme sürecinin başlatıldığı görülmektedir. Bu aşamada editör yardımcısının üç, yazarın ise bir e-posta gönderdiği ve e-postaların tamamında
düzeltme işlemleri üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır.
3.Aşama: Editör Raporu
Makale yayım sürecinin üçüncü aşaması aşağıdaki altı e-postayı kapsamaktadır.
15 Mayıs 2012 – Edt. Yrd.: Hakem raporları doğrultusunda yapılan düzeltmelerin kabul edildiği ve makalenin yayımlanabileceği belirtilmiştir. Yayım öncesi
istenen son biçimsel düzeltmelere ilişkin rapor gönderilmiştir. Ödemenin yapılması istenmiş ve muhasebe ofisinin iletişim bilgileri verilmiştir. Ücret konusu iki kez vurgulanmıştır.
21 Mayıs 2012 – Muhasebe: Makalenin yayımlanabilmesi ve ilk sayıya yetişmesi
için ücret talep edilmiştir. Banka hesaplarına ilişkin detaylar verilmiştir. Ücret
konusu beş kez vurgulanmıştır.
22 Mayıs 2012 – Yazar: İstenen ödemenin yapılacağı belirtilmiştir. Ücret konusu
üç kez vurgulanmıştır. Derginin indeks durumu hakkında bilgi istenmiştir.
28 Mayıs 2012 – Yazar: Sürecin başından bu yana yaşanan iletişim aksaklıkları
ve bazı ekonomik sorunlar nedeniyle yayım sürecinin iptal edilmesi istenmiştir.
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31 Mayıs 2012 – Yazar: Sürecin başından bu yana yaşanan iletişim aksaklıkları
vurgulanmıştır. Bu e-posta itibariyle çalışmanın geri çekildiği duyurulmuş ve
hiçbir yasal sorumluluğun altına girilmeyeceği belirtilmiştir. Makalenin başka
bir dergiye gönderileceği ifade edilmiştir.
31 Mayıs 2012 – Edt. Yrd.: Derginin artık SSCI’da yer almadığı belirtilmiş ve
hangi veri tabanlarında tarandığı açıklanmıştır.
Yukarıda görüldüğü üzere; editör yardımcısına ait iki, muhasebe birimine ait
bir, yazara ait ise üç e-posta bulunmaktadır. Bu aşamada, dergi yönetimi tarafından genel olarak makalenin kabulü üzerinde durulduğu ve ücret konusuna
vurgu yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, altı e-postada toplam 10 kez
ücret vurgusu yapıldığı görülmektedir. Diğer taraftan, birinci aşamada olduğu
gibi, yazar tarafından yayım sürecinin iptal edilmesine yönelik bir girişimin
olduğu ancak herhangi bir yanıt alınamadığı anlaşılmaktadır.
4. Aşama: Düzeltme ve Kontrol
Makale yayım sürecinin dördüncü aşaması aşağıdaki 29 e-postayı kapsamaktadır.
11 Haziran 2012 – Edt. Yrd.: Makalenin yayım taslağı gönderilmiştir. Bazı şekilsel düzeltmeler istenmiş ve bu düzeltmelerin kısa sürede yapılmaması halinde
makalenin mevcut şekliyle yayımlanacağı belirtilmiştir.
11 Haziran 2012 – Yazar: Yayım sürecinin iptal edilmesine ilişkin önceden bir
talepte bulunulduğu ifade edilmiş ve bu konuyla ilişkili eski yazışmalar sunulmuştur.
12 Haziran 2012 – Yazar: Son e-postaya yanıt alınamadığı vurgulanmıştır. Bu
durumda makale yayımlandıysa yayın ücreti ödenmeyeceği belirtilmiştir. Aksi
halde iptal talebi yinelenmiştir. Çalışma üzerinde son şekilsel düzeltmeler yapılarak gönderilmiştir.
3 Temmuz 2012 – Yazar: E-postalara yanıt alınamadığı konusu üzerinde durulmuştur. Makaleye ilişkin son karar hakkında bilgi istenmiştir.
4 Temmuz 2012 – Edt. Yrd.: (11 Haziran 2012 tarihinde gönderilen e-posta tekrar
gönderilmiştir) Makalenin yayım taslağı gönderilmiştir. Bazı şekilsel düzeltmeler istenmiş ve bu düzeltmelerin kısa sürede yapılmaması halinde makalenin
mevcut şekliyle yayımlanacağı belirtilmiştir.
4 Temmuz 2012 – Yazar: Makale üzerinde yapılan şekilsel düzeltmeler gönderilmiştir.
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4 Temmuz 2012 – Edt. Yrd.: Yapılan düzeltmelerin kırmızı renk ile belirtilmesi
istenmiştir.
4 Temmuz 2012 – Yazar: Makalenin istenen şekliyle son hali gönderilmiştir.
4 Temmuz 2012 – Edt. Yrd.: Makalenin yayım için uygun olduğu belirtilmiş ve
onay istenmiştir.
4 Temmuz 2012 – Yazar: Yayımın yazar tarafından kabul edildiği belirtilmiştir.
4 Temmuz 2012 – Edt. Yrd.: Yayımı onaylamak için bir onay gönderilmesi istenmiştir.
4 Temmuz 2012 – Yazar: Yayımın onaylanması için nasıl bir işlemin yerine getirilmesi gerektiği sorulmuştur.
4 Temmuz 2012 – Edt. Yrd.: Yayımı onaylamak için bir onay gönderilmesi istenmiştir.
4 Temmuz 2012 – Yazar: Yayımın onaylanması için nasıl bir işlemin yerine getirilmesi gerektiği yani, form vb.’nin mi doldurulması gerektiği tekrar sorulmuştur.
4 Temmuz 2012 – Edt. Yrd.: Yayımı onaylamak için sadece “makalemde yapılan
düzeltmeleri kabul ediyorum” ifadesinin e-postaya yazılmasının yeterli olduğu
açıklanmıştır.
4 Temmuz 2012 – Yazar: “Makalemde yapılan düzeltmeleri kabul ediyorum” ifadesi
yazılarak düzeltmeler onaylanmıştır.
4 Temmuz 2012 – Edt. Yrd.: Makalenin Ağustos sayısına tarihlendirildiği duyurulmuştur.
4 Temmuz 2012 – Yazar: Yayım sürecindeki yardımlarından dolayı editör yardımcısına teşekkür edilmiştir.
10 Temmuz 2012 – Muhasebe: Makalenin yayımlanabilmesi ve ilk sayıya yetişmesi için ücret talep edilmiştir. Banka hesaplarına ilişkin detaylar verilmiştir. Ücret
konusu dört kez vurgulanmıştır.
10 Temmuz 2012 – Yazar: Makalenin ücretsiz yayımlanmasına izin verildiği aksi
halde yayım sürecinin durdurulmasının istendiğine dair geçmiş yazışmalar
sunulmuştur. Tüm sürece ilişkin yazışmaların kontrol edilmesi istenmiştir. İletişimde yaşanan sorunlara dikkat çekilmiş ve tam olarak açık bir bilgilendirmenin hala yapılmadığı ifade edilmiştir. Ücret konusu üç kez vurgulanmıştır.
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11 Temmuz 2012 – Muhasebe: Dergide makale yayımlanması için ücret alınmasının nedenleri; çalışanların maaşları, internet hizmetleri, elektrik giderleri, online
yayım sürecindeki maliyetler vb. olarak açıklanmıştır. Makaleye sadece biraz
ücret indirimi yapılabileceği belirtilmiştir. Ücret konusu sekiz kez vurgulanmıştır.
12 Temmuz 2012 – Yazar: Yayın ücretinin alınmasındaki tüm nedenlerin anlaşıldığı ancak, önceden açıklanan durumlardan dolayı ödeme yapılmayacağı belirtilmiştir. Sürecin sonuna kadar yayının iptali hakkında yapılan talebe yanıt
verilmemesi ve bu aşamada yine ücret istenmesi nedeniyle duyulan rahatsızlık
dile getirilmiştir. Derginin bu şartlar altında yayının iptali yönünde vereceği
kararın yazar tarafından kabul edileceği ifade edilmiştir. Ücret konusu üç kez
vurgulanmıştır.
12 Temmuz 2012 – Edt. Yrd.: (E-posta bu kez ikinci yazara gönderilmiştir) Önerilen makalenin X dergisi için uygun olmadığı ve yayına kabul edilemeyeceği
belirtilmiştir. Bu durumda derginin uzantısı olan diğer bir dergiye makalenin
gönderilmesi önerilmiştir.
17 Temmuz 2012 – Muhasebe: Yapılan değerlendirmenin ardından makalenin
ücretsiz olarak yayımlanmasının kabul edildiği duyurulmuştur. Ücret konusu
bir kez vurgulanmıştır.
23 Temmuz 2012 – Yazar: Yayım için alınan karardan dolayı teşekkür edilmiştir.
11 Eylül 2012 – Yazar: Derginin Ağustos sayısında makalenin yayımlanacağının
önceden belirtilmiş olmasına karşın yayımlanmaması nedeniyle herhangi bir
sorunun olup olmadığı sorulmuştur.
11 Eylül 2012 – Edt. Yrd.: Önerilen makalenin X dergisi için uygun olmadığı ve
yayına kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda makalenin derginin
uzantısı olan diğer bir dergiye yönlendirildiğine ilişkin bir rapor gönderilmiştir.
11 Eylül 2012 – Yazar: Makalenin diğer dergiye yönlendirilmesi nedeniyle yazarın yapması gerekenlerin ne olduğu hakkında bilgi istenmiştir.
17 Eylül 2012 – Yazar: Yayım sürecindeki son duruma ilişkin bilgi istenmiştir.
Bir hafta önce gönderilen e-postaya yanıt alınamadığına ve genel olarak açıklayıcı bir bilgilendirilmenin yapılmadığına değinilmiştir.
E-postlar incelendiğinde; yayım sürecinin dördüncü aşamasına ilişkin yazışmaların üç ay boyunca devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu süreçte yazar tarafından 16, editör yardımcısı tarafından 10, muhasebe birimi tarafından ise üç eposta yazılmıştır. Bu aşamada, yazarın ücret konusundaki sorularına yanıt alamadığı, iptal talebinin yanıtlanmadığı ve sürecin bu şekilde devam ettiği gö-
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rülmektedir. Yazar tarafından en çok vurgulanan noktalar; iletişimde açık ve
net bir ortamın olmaması ve ücret konusundaki belirsizlikten kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan X dergisinde yayım ücreti alınmasındaki nedenlerin; “çalışanların maaşları, internet hizmetleri, elektrik giderleri, online yayım sürecindeki maliyetler vb.” şeklinde açıklandığı görülmektedir. Yayım sürecinin bu aşamasında
toplam 20 kez ücret vurgusu yapılmıştır.
Yine aynı aşamada; makalenin yayımlanacağının duyurulmasının ardından,
makalenin dergiye uygun olmadığına ilişkin bir duyurum daha yapılmıştır.
Böylece makale, X dergisinin uzantısı olan bir diğer dergiye yönlendirilmiştir.
Ancak bu durumda da sürece ilişkin net bir açıklama yapılmamıştır. Editör
yardımcısı tarafından yazışma dışı olan ikinci yazara da e-posta gönderildiği
görülmektedir. Yazışmalara yer yer muhasebe birimi de katılmıştır. Bu ortamda, iletişimde koordinasyon bozukluklarının yaşandığı anlaşılmaktadır.
5. Aşama: Kabul ve Yayım
Makale yayım sürecinin son aşaması aşağıdaki altı e-postayı kapsamaktadır.
19 Eylül 2012 – Edt. Yrd.: Makalenin diğer derginin Eylül sayısında yayımlanacağı açıklanmıştır (biraz sabırlı olun ifadesi kullanılmıştır)
20 Eylül 2012 – Yazar: Bilgilendirme için teşekkür edilmiştir.
20 Eylül 2012 – 2. Edt. Yrd.: Makalenin değerlendirmeye alınması için yapılması
gerekenler açıklanmıştır. Bu bağlamda; xxx ABD dolarının ödenmesi, çalışmayı
değerlendirebilecek 3-4 hakemin isimleri ve iletişim bilgileri ile makaleye ilişkin
bilgi formunun doldurulması istenmiştir. Ücret konusu üç kez vurgulanmıştır.
21 Eylül 2012 – Yazar: Tekrar ücret istenmesi nedeniyle yayım sürecinde yaşanan tüm sürece yönelik bir eleştiri yapılmıştır. Son durumda makale için yayım
ücretinden muaf olunduğunu kanıtlayan önceki e-postalara atıf yapılmıştır.
Ücret konusu beş kez vurgulanmıştır.
26 Eylül 2012 – Muhasebe: Tekrar ücret talep edilmesinden dolayı özür dilenmiştir. Makalenin ücretsiz olarak Eylül sayısında yayımlanacağını duyurulmuştur.
Ücret konusu iki kez vurgulanmıştır.
27 Eylül 2012 – Yazar: Bilgilendirme için teşekkür edilmiştir.
E-postlar incelendiğinde; yayım sürecinin son aşamasında yazar tarafından
üç, editör yardımcısı tarafından bir, ikinci editör yardımcısı tarafından bir ve
muhasebe birimi tarafından bir e-posta yazıldığı görülmektedir. Önceki aşamalarda karmaşık bir hal alan sürecin sorgulanması karşısında, sürecin bu aşama-
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sında editör yardımcısı tarafından “biraz sabırlı olun” ifadesini içeren bir yanıt
verilmiştir. Bunun yanında, makalenin ücretsiz yayımlanacağının muhasebe
birimi tarafından bir önceki aşamada açıklanmış olmasına rağmen; bu kez ikinci editör yardımcısı tarafından yayım ücretinin talep edildiği görülmektedir. Bir
süre sonra ise ücret talep edilmesinin bir hata olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla yayım sürecinin son aşamasında da ücret konusun temel tartışma konusu
olduğu anlaşılırken, 10 kez ücret vurgusunun yapıldığı görülmektedir.
Makale yayım sürecine ilişkin e-postaların değerlendirilmesinin ardından X
dergisinin faaliyet gösterdiği süre içerisindeki yayın performansı da incelenmiştir. Bu hususta her bir yıl için kaç sayı yayımlandığı ve her sayıda kaç makaleye
yer verildiği aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

Grafik 1. 2007 Yılında Yayımlanan Makalelerin Sayılara Göre Dağılımı

Grafik 2. 2008 Yılında Yayımlanan Makalelerin Sayılara Göre Dağılımı
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Grafik 3. 2009 Yılında Yayımlanan Makalelerin Sayılara Göre Dağılımı

Grafik 4. 2010 Yılında Yayımlanan Makalelerin Sayılara Göre Dağılımı

Grafik 5. 2011 Yılında Yayımlanan Makalelerin Sayılara Göre Dağılımı
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Grafik 6. 2012 Yılında Yayımlanan Makalelerin Sayılara Göre Dağılımı

Grafik 7. 2013Yılında Yayımlanan Makalelerin Sayılara Göre Dağılımı

Grafikler incelendiğinde, özellikle 2010 yılından itibaren her bir sayıda yayımlanan makale sayılarındaki artış ve tutarsızlık dikkat çekmektedir. Buna göre
2010 yılında en fazla makale altıncı sayıda (46 makale), 2011 yılında 22. Sayıda
(100 makale), 2012 yılında beşinci sayıda (60 makale) ve 2013 yılında ise 35.
sayıda (25 makale) yayımlanmıştır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bir makale yayım sürecinin yayın etiği açısından değerlendirilmesi amacıyla
yürütülen bu çalışmada, yazar ile X dergisi arasında geçen 50 e-posta yazışması
incelenerek bir değerlendirme yapılmıştır. İçeriği incelenen her bir e-posta,
bilimsel dergilerde yayım sürecine uygun olarak bölümlere ayrılmıştır. Böylece,
yayım sürecinin her aşamasından elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve yayım sürecine ilişkin bazı sonuçlara ulaşılmıştır.
Bilimsel bir yayının etik açıdan sorunsuz kabul edilebilmesi için editör tarafından yerine getirilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususları;
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“iletişimi uygun, zamanında, açık, güvenilir ve tarafsız olarak sürdürmek (Kutsal
2006: 67), makale değerlendirme sürecini bilinçli olarak ya da ilgisizlik nedeniyle geciktirmemek, çalışma hakkında başkalarıyla bilgi alışverişinde bulunmamak, yazara yanlış
bilgi vermemek, hakem raporları üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamak, yazarın
izni olmadan çalışmayı farklı şekillerde kullanmamak (pubs.acs.org) ve çalışmaya dair
kararı uygun ve anlaşılabilir bir dil kullanarak yazara bildirmek (Kutsal 2011: 12)”
şeklinde ele almak mümkündür. Ancak bu çalışmada sunulan e-postalar incelendiğinde, X dergisinin sorumlu editörünün (editör yardımcısı) yukarıda belirtilen bazı hususları göz ardı ettiği anlaşılmaktadır.
Yayım sürecinin makalenin dergiye önerilmesi aşamasında yer alan e-postalar
incelendiğinde, özellikle iletişimde yaşanan sorun göze çarpmaktadır. Yazar
tarafından gönderilen e-posta için bir ay boyunca geribildirim alınamadığı görülmektedir. Benzer sorunun özellikle üç ay süren yazışmaları içeren düzeltme
ve kontrol aşamasında da yaşandığını anlamak mümkündür. Bu durumda, dergi
editörünün iletişim ve değerlendirme konusunda ilgisiz bir tutum sergilediği
sonucuna ulaşılmaktadır.
İletişimde geribildirim konusunda yaşanan ilgisizlik sorunun yanında, açık ve
net bir bilgilendirmenin yapılmaması nedeniyle de bazı sorunların oluştuğu
anlaşılmaktadır. Sürecin farklı aşamalarında yazar tarafından farklı nedenlerle
çalışmanın geri çekilmesi yönünde girişimler sergilenirken; dergi editörünün
bu konuda sessiz kaldığı ve böylesine bir talep hiç olmamış gibi davranarak
süreci devam ettirdiği görülmektedir (bkz. örneğin editör raporu aşaması). Bu
kapsamda yaşanan bir diğer sorun da düzeltme ve kontrol aşamasında gerçekleşmiştir. 4 Temmuz 2012 tarihli e-postalar incelendiğinde; makalede yapılan
düzeltmelerin onaylanması konusunda anlaşılır bir açıklama yapılmaması nedeniyle, basit bir onaylama işleminin ancak karşılıklı sekiz e-posta ile çözülebildiği görülmektedir. Bu durumda, dergi editörünün zaman zaman uygun ve
anlaşılabilir bir dil kullanmaktan uzaklaştığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Zaman zaman uygun ve anlaşılabilir bir dil kullanımından uzaklaşan dergi
yönetimi, bazı durumlarda bilimsel bir yazım tarzından da uzaklaşmıştır. Yazışmalarda yer yer hatalı unvanlar kullanılmış ve yazım hataları yapılmıştır. 11
Temmuz 2012 tarihli e-postada yayım ücreti alınmasındaki nedenlerin; “çalışanların maaşları, internet hizmetleri, elektrik giderleri, çevrimiçi yayım sürecindeki maliyetler vb.” ifadeleriyle açıklanma gereğinin duyulmuş olması ve 19 Eylül 2012
tarihli e-postada; “biraz sabırlı olun” şeklinde bir ifadenin kullanılmış olması da
dergi yönetiminin resmi bir iletişim tarzından uzaklaştığını göstermektedir.
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Çalışmada ulaşılan bir diğer sonuç, makalenin yayım ücreti konusuyla ilgilidir. Yayım sürecinin değerlendirme süreci hariç tüm aşamalarında ücret konusunun sıkça ele alındığı ve toplam 43 kez vurgulandığı görülmüştür. Bunun nedeni, makalenin geri çekileceği yönünde yazar tarafından yapılan her duyurumun karşılıksız kalması ve makalenin yayım sürecindeki konumunun editör
tarafından ilerletilmesinden kaynaklanmaktadır. Henüz makalenin dergiye önerilmesi aşamasının sonunda, iletişimde yaşanan ilgisizlik nedeniyle çalışmasını
geri çekmek isteyen yazara hakem raporları gönderilmiş ve bu talep ile ilgili
hiçbir yorum yapılmamıştır. Çalışmasını ekonomik nedenler ve iletişim sorunu
nedeniyle geri çekmek istediğini editör raporu aşamasında tekrar belirten yazara, bu defa da düzeltme ve kontrol aşamasında, makalenin yayımlanmak üzere
hazırlanmış olan son hali gönderilmiştir. Böylece, yazarda çalışmanın ücretsiz
yayımlanacağı algısı oluşmuş ve bu durumun netleştirilmesi için editörden
bilgi istenmiştir. Buna karşın dergi editörlüğünden yine bir açıklama yapılmazken, basım öncesi düzeltmelerin onaylanmasına yönelik e-postalar gönderilmiştir. Düzeltmelerin onaylanmasının ardından, dergi yönetimi tarafından tekrar
ücret talep edilmiştir. Devam eden ücret görüşmelerinin sonucunda makalenin
ücretsiz yayımlanacağı açıklanmış olsa da, kabul ve yayım aşamasında makale
için bir kez daha ücret talep edilmiştir.
Yayım sürecinde ücret konusunun bu kadar öne çıkmasının temel nedenini
iletişimde yaşanan sorunlara dayandırmak mümkündür. Yazara konuyla ilgili
hiçbir geribildirimin yapılmaması, süreç içerisinde ücret konusunu önemli bir
sorun haline getirmiştir. Ayrıca e-postalar incelendiğinde, yazışmalara yer yer
muhasebe biriminin ve diğer editör yardımcısının da katıldığı görülmektedir.
Bu durumda, iletişimde koordinasyon bozukluklarının yaşanması kaçınılmaz
bir hal almaktadır. Ücret konusunda alınan kararların birimler arasında farklılık göstermesi ve çalışmanın geri çekilmesi yönündeki taleplere yanıt verilmemesi nedeniyle sürecin son aşamasında dahi ücret sorununun gündeme geldiği
görülmektedir. Bu durum, derginin bilimsellikten ziyade kar amacı güderek
yönetildiği yönünde bir algının oluşmasına neden olmaktadır.
Çalışmada dikkat çeken bir diğer sonuç; dergiye kabul edilmiş ve hakem değerlendirmelerinin yanı sıra editör raporundan da geçmiş olan bir makalenin,
ilerleyen aşamada dergiye uygun olmadığının duyurulması ve alternatif bir
dergiye sunulması yönünde bir önerinin yapılmasıdır (bkz. düzeltme ve kontrol
aşaması). Bu durumda, ücret konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle ve X dergisine kıyasla çok daha yeni olan diğer derginin geliştirilmesi amacıyla makalenin yönlendirildiği anlaşılırken; dergi editörünün yazarın izni olmadan çalışma
hakkında diğer derginin editörüyle bilgi alışverişinde bulunduğu da düşünül-
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mektedir. Makalenin yayım sürecinde bu aşamaya kadar getirilmesi ancak bu
aşamada dergiye uygun olmadığının açıklanması ise; editörün yazara doğru
bilgi vermediğini ve güvenilir bir tutum sergilemediğini göstermektedir.
Çalışmada son olarak X dergisinde yayımlanan 3616 makalenin dağılımının
incelenmesiyle birlikte, dergi yönetimine ilişkin bir başka değerlendirmenin
yapılması da mümkün hale gelmiştir. Derginin 2010 yılındaki yayın performansı incelendiğinde (bkz. Grafik 4), bu yıl yayınlanan her bir sayıdaki makale sayılarının tutarsızlığı dikkat çekmektedir. Örneğin, üçüncü sayıda yedi makale
yayımlanmışken, altıncı sayıda 46 makalenin yayımlanmış olduğu görülmektedir. Benzer durum sonraki yıllarda da devam ederken bu konuda en çok dikkat
çeken örnek ise 100 makalenin yayımlanmış olduğu 2011 yılının 22. sayısıdır.
Sonuç olarak, X dergisinde böylesine yoğun şekilde makale yayımlanırken;
hakem ve editörlerin görev ve sorumluluklarını ne düzeyde yerine getirebildikleri, etik
konusuna özen gösterip göstermedikleri, makale yayım sürecinin nasıl gerçekleştiği ve
ücret kaygısının mı yoksa bilimsellik kaygısının mı ön planda olduğu gibi konulara
ilişkin soruların yanıtsız kalmaya devam edeceği düşünülmektedir.
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ÖZ
Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüz dünyasında, bilginin sağlanması, paylaşılması ve yönetilmesi bütün işletmeler için olduğu gibi turizm işletmeleri için de önemlidir. Özellikle, turizm sektöründeki işletmelerin yüksek tempolu çalışma düzeni düşünüldüğünde bilginin
(mesleki, tecrübeye dayalı ve pratik) işletmenin bir değeri haline getirilmesinin hızlı çözümler sağlayabileceği söylenebilir. Bu amaca ulaşabilmek için çalışanların bilgi paylaşımı hakkındaki tutumlarının bilinmesinin yöneticilere pratik yarar sağlayabileceği söylenebilir. Uygulama alanı olarak, Kepez bölgesinde faaliyet gösteren 110 odalı ve 4 yıldızlı bir otel işletmesinin odalar bölümü seçilmiştir. Araştırmanın evreni 43 kişiden oluşmaktadır. Veriler 42
kişinin anket sorularına verdikleri cevaplardan elde edilmiş ve SPSS’te analiz edilmiştir. Sonuçta, çalışanların bilgi paylaşımı konusunda en yüksek tutumu, bilgi paylaşımının önündeki
bireysel engeller boyutunda gösterdikleri ortaya çıkmıştır.
Anahtar sözcükler: Bilgi paylaşımı, otel işletmesi, odalar bölümü.

GİRİŞ
Günümüzde bilgi giderek artan bir öneme sahiptir. Bilgi ile ilgili yapılan araştırmalar, özellikle bilginin işletmeler için yaşamsal bir unsur olduğu konusuna
vurgu yapmaktadırlar. Çünkü işletmelerin değeri haline getirilebilen bilgiler,
taklit edilmesi kolay olmadığı için işletmelere önemli rekabet avantajı sağlamaktadır. Bilginin, işletmenin bir değeri haline getirebilmek için öncelikle onun
paylaşımının sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda bilgi kullanıcı olarak
çalışanların bilgi paylaşımı tutumlarının bilinmesinin işletmelere önemli avan-
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tajlar sağlayacağı söylenebilir. Bu araştırma, Kepez bölgesinde bulunan 4 yıldızlı bir otel işletmesinin odalar bölümünü uygulama alanı olarak ele almıştır. Otel
işletmesi araştırma boyunca “A Oteli” olarak isimlendirilmiştir. Tek bir otel
işletmesinin odalar bölümünün ele alınmış olması araştırmanın en önemli kısıtıdır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Gharize’ye göre (2004: 33), bilgi tecrübe veya çalışma yoluyla kazanılmış anlayıştır. Aynı zamanda doğru ve gerçeklerin birikimi veya kural olarak açıklanabilir (Güçlü ve Satırofski, 2006: 53). Bilgi paylaşımı ise bireysel veya örgütsel
amaçları gerçekleştirmek ve başarıyı artırmak için birey ile birey, örgüt ile örgüt
ve birey ile örgüt arasında bilginin değişimi ve kabulü olarak tanımlanmaktadır
(Davenport ve Prusak, 2001: 26-27). Bilgi paylaşımı için gerekli ortamı üst yönetim oluşturmalıdır. Üst düzey yöneticiler, örgüt üyelerinin davranışları için
değerler geliştirmeli ve bilgi paylaşımı konusundaki tutumlarını olumlu yönde
geliştirmek için çeşitli stratejiler izlemelidirler (Celep ve Çetin, 2003: 107). Bu
bağlamda, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey yöneticilerinin, çalışanların bilgi paylaşımı tutumlarının ne düzeyde olduğu bilip, bu
düzeye göre stratejiler geliştirmelerinin önemli avantajlar sağlayacağı söylenebilir. Örneğin tecrübeye dayalı teknik bilgi, yeni işe başlayan personele hızla
aktarılabilir. Diğer taraftan, turizm işletmeleri çalışanlarının bilgi paylaşımı
tutumlarını olumlu yönde geliştirmeye çalışmazlarsa, çalışanın sahip olduğu
tecrübeye dayalı bilginin ortaya çıkarılamayacağı ve çalışanın zihninde örtük bir
bilgi olarak kalacağı söylenebilir.
YÖNTEM
Bu çalışmada, ‘odalar bölümü çalışanlarının bilgi paylaşımı tutumları hangi
düzeydedir?’ sorusuna cevap aranmıştır. Literatürde, bilgi paylaşımı tutumu
konusunu otel işletmelerinin bölümleri bazında ele alan yeterli sayıda araştırma
ile karşılaşılmadığı için, araştırmanın turizm sektörü açısından önemli bir boşluğu doldurabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmanın önemli olduğu
söylenebilir. Araştırma betimsel tarama türündedir. Uygulama alanı olarak
Kepez bölgesinde faaliyet gösteren 110 odalı ve 4 yıldızlı bir otel seçilmiştir. Bu
otelin seçilmesinin nedeni yöneticilerin odalar bölümü çalışanlarıyla yüz yüze
görüşme yapılmasına imkan sağlamalarıdır. Araştırma verilerinin, düşük sezon
olarak nitelendirilen Kasım ayında toplanmasının da, yöneticilerin araştırmaya
yönelik tutumlarını olumlu etkilediği düşünülmektedir.
A Oteli’nin odalar bölümünde yöneticiler dahil toplam 43 kişi çalışmaktadır.
Bunların 11!i önbüro bölümünde, 32’si ise kat hizmetleri bölümünde çalışmak-
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tadır. Dolayısıyla odalar bölümü ve araştırma evreni toplam 43 kişiden oluşmaktadır. Evren sınırlı olduğu için, örneklem alınmamış ve tam sayım yapılması hedeflenmiştir. Ancak 1 kişi araştırmaya katılmak istememiştir. Bu nedenle
42 anket elde edilebilmiştir. Buna göre anket geri dönüş oranı %98’dir. Araştırmaya ilişkin ölçek Chow, Deng ve Ho (2000) tarafından geliştirilen ve Öztürk
(2005) tarafından Türkiye’de iletişim sektöründe uygulanan 28 önermeden oluşan bir ölçektir. Ayrıca araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 6 demografik soru
içeren ölçek de ankette yer almaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,745 olarak
hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir.
BULGULAR
Bulgular bölümünde demografik bulgulara ve tutum ölçeklerinden elde edilen
ortalama puanlara yer verilmiştir.
Tablo 1. Demografik Özellikler
Cinsiyet

Yaş
Medeni Durum

Eğitim Durumu

Mevcut Oteldeki Tecrübeleri

Tür

N

%

Kadın

33

78,6

Erkek

9

21,4

18-25

19

45,2

26-40

21

50,0

41-55

2

4,8

Bekar

11

26,2

Evli

31

73,8

İlkokul

4

9,5

Ortaokul

12

28,6

Lise

14

33,3

Önlisans

9

21,4

Lisans

3

7,1

1 yıldan az

15

35,7

1-5

25

59,5

6-10

2

4,8

Toplam

42

100

Tablo 1’de araştırmanın demografik bulgularına yer verilmiştir. Tablo 1’de
görüldüğü üzere çalışmaya katılan cevaplayanların çoğu kadınlardan 26-40 yaş
arasında olanlardan, evlilerden, lise mezunlarından ve 1-5 yıldır mevcut otelde
çalışmakta olan odalar bölümü çalışanlarından oluşmaktadır.
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Aşağıdaki tablolarda odalar bölümü çalışanlarının bilgi paylaşımına yönelik
tutumları değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek toplam 28 ifadeden
ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Verilen yanıtların bu boyutlara göre ortalamaları,
çalışanların tutumlarının hangi boyutta daha yüksek düzeyde olduğunu ortaya
koyacaktır.
Tablo 2. Çalışanların Bilgiye Bakış Açıları Boyutu
İfadeler

N

S. Hata

X

42

1,08

3,19

1.Sahip olduğum bilgi, benim için güç kaynağıdır
2.Sahip olduğum bilgi, bana özeldir, paylaşmak zorunda
değilim
3.Sahip olduğum bilgiler işletme için önemli bir değerdir.
4.Otelim sayesinde kazandığım bilgiler bana özel değildir,
otelin bir değeridir.
5.Sahip olduğum bilgiler pozisyonumu korumamam yardım
ediyor.
6.Bilgi paylaşımı işletme içinde bana avantaj sağlar.
7.Otel içindeki bireylerin birbirini iyi tanıması bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

Tablo 2’de çalışanların bilgiye bakış açıları boyutunu oluşturulan ifadelere yer
verilmiştir. Bu ifadelere verilen yanıtların ortalaması 3,19 ‘dur. Bu, yüksek bir
ortalama olarak değerlendirilebilir.
Tablo 3. Çalışanların Bilgi Paylaşımına Yönelik Algılamaları
İfadeler

N

S. Hata

X

42

0,56

3,00

8.Yeni bir teknik geliştirdiğimde, iş arkadaşlarımla paylaşırım
9.Yeni bir teknik geliştirdiğimde, yöneticilerimle paylaşırım
10.İş arkadaşlarımla işle ilgili paylaşımda bulunurum
11.Yöneticiler çalışanlardan gelen fikirlerle ilgilenirler
12.Bilgi paylaşımında ödüllendirme benim için bir belirleyicidir
13.Hiyerarşik yapı bilgi paylaşımını güçleştirir
14.Bilgi kişiye özel olsa da paylaşılmalıdır

Tablo 3’te çalışanların bilgi paylaşımına yönelik algılamaları boyutunu oluşturulan ifadelere yer verilmiştir. Bu ifadelere verilen yanıtların ortalaması 3,00 ‘tür.
Bu, yüksek bir ortalama olarak değerlendirilebilir.
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Tablo 4. Bilgi Paylaşımında Örgüt İçi Bilişsel Kanalların Açıklığı
İfadeler

N

S. Hata

X

42

0,74

3,16

15.Otelimizde, hatalarımızdan ders çıkarırız
16.Takım çalışmasıyla her türlü bilgiyi paylaşırız
17.Otelimizde çalışanlar her zaman üst yönetime ulaşabilir.
18.Otelimizde çalışanların konuşabilecekleri alanlar vardır
19.Otelimizde düzenli olarak çalışanlar için sosyal aktiviteler
düzenlenir
20.Otelimizde parasal ödül, ayın personeli gibi onursal teşvikler yapılır
21.Otelimizde
korkmazlar

yöneticiler

hatalarının

ortaya

çıkmasından

22.Yöneticilerimiz başarıları kadar başarısızlıklarını da açıklar

Tablo 4’te bilgi paylaşımında örgüt içi bilişsel kanalların açıklığı boyutunu oluşturulan ifadelere yer verilmiştir. Bu ifadelere verilen yanıtların ortalaması
3,16’dır. Bu, yüksek bir ortalama olarak değerlendirilebilir.
Tablo 5. Bilgi Paylaşımının Önündeki Bireysel Engeller
İfadeler

N

S. Hata

X

42

0,69

3,34

23.Bilgiyi paylaşırsam yükselmem engellenir
24.Hatalarım bilinmezse işten atılma riskim azalır
25.Yaptığım yanlışın başkaları tarafından bilinmesini istemem
26.Hatalarım anlaşılırsa rezil olurum
27.Hatalarımı gizleyemezsem karizmam sarsılır
28.Onuruma zarar verecek bilgiyi paylaşmam

Tablo 5’te bilgi paylaşımının önündeki bireysel engeller boyutunu oluşturulan
ifadelere yer verilmiştir. Bu ifadelere verilen yanıtların ortalaması 3,34’tür. Bu,
yüksek bir ortalama olarak değerlendirilebilir.
SONUÇ
Bilgi, bilginin kullanılması ve yönetimi, bilgi paylaşımı ve bilginin işletmenin
değeri haline getirilmesi zamanla yarışan otel işletmeleri için de son derece
önemli bir konudur. Ancak literatürde otel işletmelerinin bölümlerine yönelik
bilgi paylaşımı araştırmalarının yeterli olmadığı gözlenmiştir. Bu çalışma ‘odalar
bölümü çalışanlarının bilgi paylaşımı tutumları ne düzeydedir?’ sorusuna cevap aramak için yapılmıştır. Kepez bölgesindeki A oteli odalar bölümü çalışan-
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larının verdiği cevaplar doğrultusunda en yüksek tutum ortalamasının (X=
3,34) bilgi paylaşımının önündeki bireysel engeller boyutunda ortaya çıktığı görülmüştür. Buna göre, A oteli odalar bölümü çalışanlarının bilgi paylaşımından,
hatalarının ortaya çıkması, yükselmelerinin engellenmesi ve işten atılabilecekleri düşüncesi ile paylaşmaktan kaçındıkları söylenebilir. İkinci en yüksek ortalama (X= 3,19) değerine sahip boyut çalışanların bilgiye bakış açıları boyutudur.
Buna göre, A oteli odalar bölümü çalışanlarının bilgiyi başarılarının kaynağı
olarak gördükleri, bilginin kendilerine işletme içinde avantaj sağladığını düşündükleri ve bilgiyi işletmenin bir değeri olarak gördükleri söylenebilir. Buna
göre A oteli odalar bölümü çalışanlarının bilginin ve onun sağladığı gücün
bilincinde oldukları söylenebilir. Üçüncü en yüksek ortalama (X= 3,16) değerine sahip boyut bilgi paylaşımında örgüt içi bilişsel kanalların açıklığı boyutudur.
Buna göre, A oteli odalar bölümü çalışanlarının otellerinde bilginin paylaşılmasına zemin hazırlayan alanların var olduğunu ve bilgiyi istedikleri zaman üst
yönetime iletebilecekleri düşüncesine sahip oldukları söylenebilir. Diğer boyutlara göre en düşük (X= 3,00) ortalama çalışanların bilgi paylaşımına yönelik
algılamaları boyutunda ortaya çıkmıştır. Diğer boyutlara göre değerlendirildiğinde A oteli odalar bölümü çalışanlarının, yeni ürettikleri bir teknik ve ya bilgiyi daha az paylaşma tutumu gösterdikleri söylenebilir.
Sonuç olarak, en yüksek ortalama değere sahip boyutun bilgi paylaşımının
önündeki bireysel engeller boyutunun alması, bize bilgi paylaşımı tutumunu etkileyen bireysel faktörler hakkında önemli ipuçları vermektedir. Buna göre yöneticilerin Tablo 5’te açık ifadeler ile belirtilen engelleri değerlendirerek çözüm
stratejileri geliştirmeleri önerilebilir.
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ÖZ
Araştırma, nitel araştırma yöntemleri desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseni üzerinde şekillenmektedir. Çalışmanın amacı, Balkan topraklarını ziyaret eden kişilerin
ziyaret amaçlarının, güdülerinin neler olduğunu belirleyebilmek ve bir turist olarak ata topraklarını ziyaret etmelerinin ve bu sayede, anılarını yeniden keşfetmelerinin/anlatılanları
yerinde görmenin yarattığı duygu ve düşüncelerini sosyolojik boyutta inceleyebilmektir. Bu
doğrultuda, Balkan turuna katılan 11 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla
yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan kişilerin özellikle eski dönemlerde aile büyüklerinden dinledikleri anılar ve hikayeler ile birlikte merak etme duygusu ile güdülendikleri ve bu nedenle Balkan turlarına katıldıkları ortaya
çıkmıştır.
Anahtar sözcükler: Diaspora, anavatan turizmi, Balkanlar

GİRİŞ
Pek çok yazar tarafından ifade edilen dünyanın ‘küresel bir ev olma hali’, bireylerin, kültürel açıdan kapitalizmin herhangi bir yerinde muhalif bir konum
tasarlamasına, başka bir deyişle kimliklerini tarihsel süreç içerisinde özgün bir
şekilde korumalarına imkan vermemekte ve bu haliyle de kendilerini “ev içinde
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evsiz” hissetmelerine neden olmaktadır. Nitekim Leontis (1999) bu durumu,
kapitalizmin bir fonksiyonu olarak ele almakta ve insanların tam bir ikilem
arasına sıkıştığına vurgu yaparak şu şekilde bir yaklaşım geliştirmektedir; “
Kapitalizm, uzak ile yakın arasındaki ontolojik sınırları silerek, ev ya da yurt ile yaban,
sıla ile gurbet arasındaki sınırları aşındırarak, ‘dünyayı global bir ev’ e dönüştürdü ve
paradoksal bir biçimde her şeyi ‘yersiz-yurtsulaştırarak’ öncelikle ‘ev’i imkansız, ele
geçmez bir kategori haline getirdi (Leontis’den aktaran: Argın 2003). Bu noktada,
söz konusu yaklaşımdan hareketle belki de asıl olarak varılabilinecek sonuç;
‘birey, hangi toplumda ve hangi zaman diliminde yaşarsa yaşasın daima turist olarak
kalacaktır’.
İşte kapitalizmin, bireyleri kendi toplumlarına yabancılaştırma ve böylelikle
‘turistleştirme’ sine ek olarak, tarihsel süreç içerisinde özellikle siyasi gelişmelere paralel olarak ait oldukları veya olmayı arzuladıkları vatanlarından sürgün
edilmeleri de, zaten ‘yersiz-yurtsuz’ olan insanların tamamıyla mahkum edilişlerini hızlandıran diğer bir unsur olmuştur. Bu bağlamda da; ‘Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer’,
‘Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu’ gibi anlamlara gelen ‘diaspora’ kavramı ortaya çıkmaktadır (www.diaspora.nedir.com). Bu durum
beraberinde, kapitalist sistemin yaratmış olduğu çapraz ateşin etkisinde kalan
insanların turistleşmesine bağlı olarak, diaspora ve turizmin birbirinden ayrı
düşünülemeyecek olgular olmasına neden olmaktadır. Nitekim turizm, kapitalizmin bir metaforu olarak (Urry 2003) ele alınıp etimolojisi incelendiğinde;
‘Tour’ sözcüğünün Fransızca’da ‘yolculuk’ anlamına geldiği gibi, ‘dönüş’ ve
daha da ilginci ‘hile’ anlamlarını taşıdığı ve biraz oyuncul bir şekilde bu üç
anlam harmanlandığında turizmin ‘bir gidiyormuş gibi yapma’ jesti içerdiği
yani gidilip gelindiği halde içinde bir ‘sahtelik’ barındırdığına değinilmektedir
(Argın 2003).
Bu bağlamda, diaspora ve turizm olguları arasında güçlü bir bağ olduğu görülmektedir çünkü, turizm eğer bir ‘gidiyormuş gibi yapma’ haliyse ve diaspora da yersiz-yurtsuz bir yaşamın kimliğini içerisinde barındırıyorsa bu iki olguyu birbirinden bağımsız ele almak pek de mümkün görünmemektedir.
Sonuç olarak kapitalizmin desteğini de arkasına alarak, diasporayı yaratan
faktörün siyasal gelişmelere bağlı ve zorunlu bir sürgünlük durumu olduğu
düşünüldüğünde, sürgün hayatına mahkum bırakılan insanların da bir zamanlar ait olduklarını düşündükleri vatanlarına karşı bir özlem duymamaları düşünülememekte ve bu noktada, belki de yapısal olarak kendisini kapitalizmin
bir öncüsü olarak konumlandıran ancak aynı zamanda zorunlu olarak da olsa
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sürgünlüğe karşı da duran turizmin devreye girmesi kaçınılmaz olmaktadır
zira Argın’ın da ifadesi ile turizm, ‘uzaktaki ev’ dir (Argın 2003).
YAZIN
Diaspora Kavramında Semantik Tartışma: Evrensel Olmama
Yazında diaspora kavramı üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Diaspora
gerek medyada gerek akademik yazında siyasi/ekonomik olarak ele alındığında
‘kötü’, ‘bela’, ‘muhalif’, ‘marjinal’ grupları betimlemekte iken sosyolojik olarak
irdelendiğinde ise ‘özlem’, ‘ziyaret’, ‘aidiyet’, ‘nostalji’ gibi kavramları ifade
etmektedir. Bu bağlamda tarihte siyasi ikilemlerin ve çatışmaların yaşandığı
gruplara ilişkin algıdan farklı olarak bu araştırmada olayın sosyolojik tabanı
sorgulanmakta ve ‘iyi’ algısı üzerine kurgulanmaktadır. Ancak söz konusu ayrımı yapmak diaspora kavramını detaylandırıp, açıklamak ile mümkün olmaktadır. Grekçe diasperien, dia- (-in üzerine) ve sperien (ekmek/tohumları saçmak) terimlerinden türeyen diaspora, tarihsel olarak göç veya sürgün hareketleri aracılığıyla anavatanlarından edilen yurtsuz insan topluluklarını ifade etmek için kullanılan bir metafordur. Genel olarak aynı çağrışımları yapmasına
rağmen, bu konuda çalışan araştırmacıların çoğu kavramı farklı siyasi, etnik,
ulusal durumları tanımlamak için kullanmışlardır. Modern anlamda diaspora
kavramı; genellikle büyük çoğunluğu en az birkaç kuşak için, tarihi vatanlarına
(yalnızca sembolik veya duygusal olsa bile) bazı bağlarını koruduğu halde,
memleketlerinden uzakta yaşayan etnik gruplara atıfta bulunmaktadır (Remenncik 2007).
Hernekadar yapılan araştırmalarda “diaspora” açıklanmaya çalışılsa da; sorunlu, genelde sadece tek bir deneyime atfedilen – örneğin, Yahudi, ancak yine
de pek çok örneğe ve forma uyarlanabilen bir kavram olarak gündeme gelmektedir. Öte yandan zamanla sadece göçmenlerin odak noktasına oturtulduğu
hareketliliği temsil eden bir ‘benzetme’ olarak daha da karmaşık bir hal almıştır. Oysa diaspora, göç nedeni ile ortaya çıkan ‘etnik azınlık’ tan daha çok şey
demektir. Diaspora olabilmek için ‘ulus ötesi bir varoluş’ şarttır. Öte yandan ‘zaman’ gerekmektedir. Belli bir süre geçmiş olması ve süregelen bir durum olması
esastır (Schulz ve Hammer 2003).
Bir grubun diaspora olarak adlandırılmasında en temel kriter; üyelerin anavatanlarına ve dolayısıyla kendi kültürel aidiyetlerine ‘bağlılık’larıdır. Bu nedenle
aslında her diaspora aynı zamanda ‘kültürel’ bir diasporadır. Anavatana ve
ulusa ait kolektif kimlik bireyleri kendi aidiyetleri doğrultusunda davranmaya
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yönlendirmektedir (Cohen 1997). Coles ve Timothy (2002)’e göre ana vatan
ziyareti ata topraklarına manevi bir bağ hisseden bireylerin oluşturduğu hareketliliktir. Anavatan ile misafir ülke arasında kurulan ilişki ağı her zaman aktif
olmasa da bireylerin geri dönüş arzusu anavatan ile ilişkiyi sıklıkla aktif kılmaktadır. Bu durum göç eden ilk kuşağın bu bağı canlı tutma arzusu ile kendi
kültürlerini ikinci ve üçüncü kuşağa aktarma çabasını geliştirmektedir. Bu, bireylerin göç hikayesi kadar aynı zamanda bir kültür göçü hikayesinin de başlamasına neden olmaktadır. Bu durum “seyahat eden kültürler” olarak adlandırılmaktadır. Burada kastedilen grubun kendi kültürlerini göç ettikleri yerlere
taşımları kadar, göç edilen yerdeki kültürü benimsemeleridir.
Tüm bu kriterlere vurgu yapılmış olmasına rağmen Başer (2013), diasporanın
evrensel bir karşılığı olmadığına dikkati çektiği kitabında semantik tartışmaya
dikkati çekmektedir. Başer (2013)’in dikkati çektiği araştırmacılar ve diaspora
tanımları ile yaklaşımlarının özetlendiği tablo 1 aşağıda yer almaktadır.
Tablo 1. Diaspora Tanımı, Kriteri ve Eleştirel Yaklaşımlar
Araştırmacı

Tanım / Kriter /

Eleştiri

Safran
(1991)

Grup üyelerinin birden fazla ülkeye
dağılmış olması,
Geçmişe ve anavatana dair bellek
ve mitler bütünü,
İkamet ettikleri ülkeye uyum sağlayamama,
Anavatan dönüş hayali, Anavatan
için çaba sarf etme ve çıkarlarını
gözetme,
Grup bilinci ve dayanışma.

Safran
(2007)

Ortak bir anavatan ve ortak bir
tarihi mirasa sahip olma,
Anavatandan
gelen
kültürel
ve/veya dini değerlere sahip çıkma
ve yaşadıkları ülkelerde azınlık
olarak bu değerleri yaşatma,
Anavatana aidiyet,
Aidiyetin örgütsel mekanizmalara
yansıması.

Ortaya çıkış noktası Yahudi ve Ermeni vakalarıdır. Diğer bir deyişle, ilhamını Yahudi
ve/veya Ermeni diasporasından almakta,
mevcut durumu yansıtmamaktadır, çünkü
‘zaman’ grup amaç ve eylem ruhunu değiştirmektedir.
Cohen (2008), Safran’ı eleştirerek sadece
Yahudi diasporası için geçerli olduğunu, tanımlarında yer alan ‘travmatik bir tecrübe’
tanısının geçerliliğini kaybettiğini ifade etmektedir. Shuval (2007)’e göre sarsıcı bir olay
sonucu göç etmiş olmak ana kriter değildir.
Bauböck (2010)’e göre sarsıcı tecrübesi olmayan gruplar da göç tecrübesi gerçekleştikten
çok sonra ulusötesi faaliyetlere katılabilirler.

Anderson
(1992,
1998)

Uzaktan milliyetçiliktir.

Olumsuz bir anlam içerir. Diasporadakiler,
uzaktan milliyetçilik yapan, anavatanda siyasi,
ekonomik, sosyal olaylar ile bağlantılı olan
ancak sonuçlara katlanmasına gerek olmayan,
sorumsuzlukla hareket eden gruplar olarak
tasvir edilmektedir.

Skrbis
(2001)

Uzaktan milliyetçilik olgusunda;
Siyasi aktörlerin varlığı,

Bazı gruplar için geçerli olabilir- Ermeni
ve/veya Yahudi diasporası, herkesi kapsaya-
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Ulusötesi grubun entegrasyon
sorunları,
Ayrımcılık,
Yabancı düşmanlığı, politik imkanların azlığı süreci hızlandırır.

maz. Siyasi liderleri sürgün edilmemiş gruplar
da diaspora oluşturabilir-Meksika, Türk (ekonomik nedenler)

GlickSchiller
(2004)

Çok yönlü projeleri olan uzaktan
milliyetçilerdir.
Anti-kolonyal hareketler, ayrılıkçı
hareketler, anavatandaki rejimi
değiştirmeye yönelik hareketler,
siyasi katılım gibi birbiri ile örtüşebilecek amaçlardır.
Sadece sorumsuzca ve anavatan
nostaljisi ile anlamsız hareket eden
gruplardan daha çok anavatana
bağlı olan, anavatandaki siyasi,
ekonomik ve sosyal olaylar için
zaman ve çaba harcayan ulusötesi
topluluktur.

Tüm ulusötesi eylemleri kapsar, diasporanın
rolü üzerine bilgi verir ancak uzaktan milliyetçiliğin oluşumu konusunda bilgi vermez.

Braubaker
(2005)

Anavatandan
başka
alanlara
dağılmış olmak,
Anavatan için bir yönelimi olmak,
İkamet edilen ülkedeki topluma
karşı sınır belirlemiş olmak,
Anavatan olgusu, sınırları resmen
tanınmış bir ülke olabileceği gibi
resmi statüsü olmayan ve ileride
kurulması hedeflenen bir ülke de
olabilir, vatana özlem vardır,
Yaşanılan ülkedeki toplum ile
sınırın olması,diğer bir deyişle,
yaşadıkları toplumdan tam olarak
soyutlanmadan kendileri için sınır
oluşturarak grup dayanışması
gösterirler,
Zaman kavramı önemlidir, sınırlarının bir nesilden diğerine aktarılması sözkonusudur.
Kapalı bir etnik gruptan ziyade bir
duruş, bir talepler bütünüdür.

Cohen
(2008)

Gönüllü ayrılan gruplar da diaspora sayılabilir,
Diaspora kimliliğinin pozitif olguları
üzerinde de durulmalıdır,
Kolektif bir kimliği harekete geçirir,
Anavatana ilişkin ciddi iddiaları
olmasa bile asıl ulus ötesi bağlarını
korurlar.

Adamson
(2008)

Toplumsal hareketler gibi devingendir.
Siyasi bağlantı olmazsa olmazdır.

Faist (2010)’e göre bu yaklaşımda tüm göçmenlerin diaspora olup olmadığı ve ulusötesi
gruplarla diaspora kimliğinin ayrılma noktası
belli değildir
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Bauböck
(2010)

Diasporanın nesilden nesile akması göçmen gruplardan farkıdır,
Göçmen gruplar yeni göç dalgaları
ile beslenirken; diasporalar, yeni
göç almadığı halde grup bilincini
nesilden nesile devam ettirerek
ulusötesi herhangi bir gruptan
ayrılmaktadır.
Özcü yaklaşımı reddeder,
Birçok nesili barındıran bir topluluk,
bazı elitlerin çıkarları ve siyasi
projeleri doğrultusunda ulusötesi
bir kimlik v bellek yaratılarak oluşur
ve hem anavatan hem yaşadıkları
ülkelerin politik imkanları da diaspora ile birlikte incelenmelidir.

Lyons
ve
Mandaville
(2010)

Kendiliğinde oluşmaz, siyasi olguların sonucudur,
Anavatanı ile kültürel bağları olan
herkes diaspora üyesi olamaz,
siyasi süreçler ile ilişkilidir.

Yeni nesillere aktarıldığında onların yaşadıkları toplumdan ayrı bir kimlik kurulduğu anlamına gelmemelidir.

Kaynak: Başer (2013)’den uyarlanmıştır.

Öte yandan yine Başer (2013)’in diaspora için dikkat çektiği diğer bir konu
ilgili yaklaşımlardır. Araştırmacıya göre, diaspora olgusu çerçevesinde ortaya
çıkan yaklaşımlar ve özellikleri aşağıda genel hatları ile tablo 2’de yer almaktadır;
Tablo 2. Diaspora Yaklaşımları ve Özellikleri
Yaklaşımın Temeli

Özellikleri

Antropoloji

Kavrama özcü yaklaşmakta ve anavatan dışındaki her birey
diasporanın parçasıdır.
Basitleştirilmiş bir yaklaşımdır.
Diasporada göçmen, mülteci, ulusötesi topluluk ve sürgün
arasında fark bırakmamaktadır.
Türkiye sınırı dışındaki her Türk diasporanın parçasıdır

Uluslararası İlişkiler

Elitler ve onların siyasi amaçları çerçevesinde ele alır.
Odakta sadece lobi ve siyasi faaliyetleri olan bu yaklaşımda
post-bellek tartışılmamaktadır.

Sosyoloji

Yapısalcı yaklaşımdır. ‘Seferberlik’ üzerinden tanımlamaktadır.
Kimlik, belli sayıda birey tarafından politik ve kolektif olarak
sahiplenildiğinde oluşmaktadır.

Kaynak: Başer (2013)’den uyarlanmıştır.
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Diaspora Olgusunun Turizme Yansımaları: Siyasetin Ötesinde Duygusal
Aidiyet ve Nostalji
İngilizce kavramlar olan ‘köken turizmi’ ve ‘diaspora turizmi’ Almanca kelimeler olan ‘Heimattourismus’ (Anavatan turizmi) ve Heimwehtourismus’ (Eve
Özlem Turizmi)’nde olduğu gibi eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu da kök
ve turizm boyutlarının altını çizmektedir. Bireylerin genellikle köklerinin olduğu ve ailelerinin anavatanını ziyaret etme eğiliminde olduğu ise bir gerçektir.
Akademik perspektiften bakıldığında diaspora ve kökler üzerine yapılan araştırmalar yeni sayılmaktadır. Önceki araştırmalar ise bireylerin anavatanlarına
olan turistik hareketlerinin ekonomik etkilerini saptamaya dönük ampirik araştırmalar olarak dikkati çekmektedir. Bu bağlamda, Coles ve Timothy (2004’den
aktaran Iorio ve Corsale 2013), diaspora ve turizmin pek çok noktada örtüştüğünü öne sürmektedir; a) anavatana seyahat, b) soy ağacını araştırma, c) anavatan vatandaşlarının diaspora topluluklarını ziyareti. Bir başka ülkeye yerleşmeyi etkilediği, uzaktaki akrabalar ile bağları koruduğu, geçmişe yönelik nostaljiyi
beslediği, ulusötesi kimlikleri koruduğu hatta tekrar anavatana yerleşmeyi
mümkün kıldığı gibi nedenler ile göç sürecinin bir parçası olarak anavatana
ziyaret turistik faaliyetin kendisidir.
Argın (2003)’ın ifadesi ile turizmin ‘uzaktaki ev’ olması diaspora ile turizm
olayının ‘hareketlilik’ten doğan bağını daha da güçlendirmektedir. Nitekim
grupların sosyal bir anlam yüklenen yörelere olan seyahatleri bir noktada diasporanın anavatana olan aidiyet ve hasretini gözler önüne seren bir faaliyettir.
‘Uzaktaki eve dönüş ziyareti’ bir noktada ‘ev’ ile ‘diaspora´arasındaki sosyal
diyalektiğin bir parçası haline gelmektedir (Duval 2010). Bu araştırmada da
anavatana dönüş ziyaretleri ile ulusötesi ve diaspora gruplarının arasındaki
güçlü ilişki ele alınmakta, diasporanın tanım ve özelliklerinde yoğun olarak
işlenen “siyasetin sonucu olma”, “anavatandaki ve mevcut yaşanan ülkedeki
siyasi hareketleri etkileyebilme, amaçlara yönlendirme” gibi olgudan daha ziyade ‘aidiyet’, ‘hasret’ gibi güdüler irdelenmektedir. Nitekim, ulusötesi ya da
uzaktan milliyetçilik olgusu her ne kadar siyasi, ekonomik ve sosyal yapılara
bürünse de ulusötesi deneyimde ziyaret sadece ‘sosyal bağlar’ ile de ilgili olabilmektedir. Bu nedenle söz konusu ziyaret bazen belli bir yer olmamakla beraber, anavatandaki herhangi bir yere dönük gerçekleşebilmektedir. Bu da elbette
aileleri ya da arkadaşları ziyaret etmek gibi zaten var olan sosyal ve kültürel
ilişkileri güçlendirmek ya da somutlaştırmak gibi bir amaca da hizmet edebilmektedir. Şekil 1, söz konusu ulusötesi hareketliliği bu anlamda özetlemektedir.
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Şekil 1. Dönüş Ziyaretinin Kavramsal Yapısı
Kaynak: Williams ve Hall (2002)’dan aktaran Duval (2010)

Yukarıda da ifade edildiği gibi, farklı bir ülkede yaşamak ve uyum sağlamanın
olumlu yanına rağmen anavatana, kişilere ve yerlere olan nostalji, hasret, ya da
kültürel ve sosyal kimlikleri aramak ya da güçlendirmek gibi birçok güdü anavatana ziyareti gündeme getirmektedir. Yıllar önce gönüllü veya gönülsüz
olarak çeşitli nedenler ile göç edilerek ayrıldıkları topraklara seyahatleri ‘bireysel miras turizmi’, ‘etnik turizm’, ‘arkadaş ve akrabaları ziyaret turizmi’, ‘köken
turizmi’, ‘diaspora turizmi’ gibi farklı şekillerde araştırmalara konu olmuştur.
Ne şekilde anılırsa anılsın, yazında tüm olumsuz çağrışımlarına, araştırmalardaki evrenselliği yakalamasına bir türlü fırsat vermeyen farklı yaklaşımlara
maruz kalarak olumsuz anlamlar yüklenen ‘diaspora’dan hareketle bu araştırmada ‘diaspora turizmi’ esas alınmış ve siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel öncüllerini irdelemenin aksine söz konusu turistik faaliyete katılan bireylerin ne tür
duygular, ne tür güdüler ile ‘diaspora turizmi’nin bir parçası haline geldikleri
sorgulanmaktadır. Öyle ki pek çok birinci kuşak üyesi için anavatana dönüş ve
ziyaret daha çok nostaljik bir eğilim ile ortaya çıkmaktadır (Iorio ve Corsale
2013).
Bu araştırmanın sorunsalı, diaspora turizmine katılan bireylerin algıları, güdüleri ve deneyimleridir. Buradan hareketle çalışmada ana soru ve bu sorunun
amacına uygun olarak alt sorular oluşturulmuştur. Öyle ki, Yin (1994) özellikle
nitel araştırmalarda ana soru ve ana sorunun amacına bağlı alt soruların oluştu-
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rulmasının önemine değinmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın ana sorusu
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
Diaspora turizmine katılan kişilerin seyahat güdüleri ile yaşadıkları deneyim nasıl
ilişkilendirilebilir?
Çalışmanın ana sorusu esas olarak çalışmanın amacına uygun şekilde, bir
olgunun derinlemesine anlaşılabilmesi adına, başka bir deyişle diaspora turizmine katılanların sosyolojik analizine yönelik bir bakış açısıyla oluşturulmuştur. Ana soruyu destekler nitelikte ve daha geniş bir bakış açısı ile ortaya konulmaya çalışılan alt sorular aracılığıyla da söz konusu durum detaylandırılmaya çalışılmıştır.
YÖNTEM
Araştırma, olgubilim (fenomenoloji) deseni üzerinde şekillenmektedir. Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa/
kavrayışa sahip olunmayan olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar
gibi çeşitli biçimlerde karşılaşılan olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek 2011). Bu araştırmada da, “diaspora turizmi” bu türden bir olguya işaret
etmektedir.
Araştırmada, nitel araştırma geleneği içerisinde ortaya çıkan amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan kartopu/zincir örnekleme kullanılmıştır. Söz konusu örnekleme yöntemi, araştırmacının problemine ilişkin olarak zengin bilgi
kaynağı olabilecek birey veya durumların saptanmasında özellikle tercih edilmektedir (Patton 1987; Yıldırım ve Şimşek 2011). Bu doğrultuda, Mayıs – Haziran ayları içerisinde Balkan turuna yeni katılıp dönmüş olan toplam 11 kişi ile
yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu bu tur 12 günlük bir süreyi kapsamış ve seyahatler otobüs aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Bu detaylar, orada oluşabilecek duygu, düşünce ve
algılar yönünden önem teşkil etmektedir.
Araştırmanın amacı, Balkan topraklarını ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarının, güdülerinin neler olduğunu belirleyebilmek ve bir ‘turist’ olarak ata topraklarını ziyaret etmelerinin ve bu sayede, anılarını yeniden keşfetmelerinin/anlatılanları yerinde görmenin yarattığı duygu ve düşüncelerini sosyolojik
boyutta inceleyebilmektir.
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Araştırmanın Bulguları
Betimleme, analiz ve yorumlama aşamaları sonucunda 5 farklı başlık altında
diaspora turizminin kişiler üzerinde yaratmış olduğu etki tartışılmıştır. Bu bağlamda, demografik bilgiler verildikten sonra, görüşmeler ve kodlamalar neticesinde ortaya çıkan beş farklı boyut detaylı olarak verilmektedir.
Araştırmaya katılanların demografik özellikleri tablo 3’de verilmektedir. Katılımcılar, 40 ile 60 yaş arasında ve genellikle belli bir süre Balkan topraklarında
yaşadıktan sonra Türkiye’ye göç eden kişilerden oluşmaktadır. Daha önce de
belirtildiği gibi çalışmada 11 kişi ile görüşmeler gerçekleştirildiyse de, dört kişi
çeşitli nedenlerden dolayı demografik bilgilerini paylaşmak istememiştir. Dolayısıyla, söz konusu tabloda yedi kişinin demografik bilgileri bulunmaktadır.
Tablo 3. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler
Doğum Yeri

Yaş

Türkiyede Yaşadığı Yıl

Göç Etme Yılı

Üsküp

57

48

1965

Vranya

56

55

1960

Bursa

41

41

1959

Vranya

64

54

1960

Vranya

58

54

1959

Akhisar

54

54

1954

Alaçatı

58

58

1913

Tarihsel Süreç (Göç, Nedenleri, Balkanlar ile Bağları Akrabalık vb.)
Katılımcılar ile yapılan görüşmelerdeki temel konulardan birtanesi Türkiye’ye
göçlerinin nedenlerini bulmaktır. Söz konusu nedenlerin irdelenmesi, katılımcıların güdülerinin ne şekilde ortaya çıkabileceğine işaret etmektedir. Nitekim,
Cohen (2008), diasporayı nitel olarak sınıflandırma amacı ile beş ‘kavram’ –
mağdur, imparatorluk, işgücü, ticari, yurtsuz- kullanmayı tercih etmekte, bu tür
bir sınıflandırma yapmanın da grupların önem arz eden özelliklerinin altını
çizmek için gerekli olduğunu ifade etmektedir.
Katılımcılara göç nedenleri sorulduğunda alınan yanıtlara göre; siyasi, dini,
sosyo-kültürel ve ekonomik baskılar, kendini ifade edememe, mal varlığına el
konulması, temsil hakkının elden alınması temel göç nedenleri olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu kapsamda örnek bir ifadeye aşağıda yer verilmektedir;
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“Atalarımızın Türkiye’ye göç etme nedenlerini siyasi, dini, sosyo-ekonomik baskılar ve
kendini ifade edememe olarak açıklayabilirim. Ailemden aldığım bilgiler de bu yöndedir.
Nitekim, onlarda dini özgürlüklerin olmaması, kendini ve kimliğini yeterince ifade
edememe, sosyo-ekonomik haklardan mahrum kalma gibi nedenlerden bahsetmişlerdi.
Zaten hala Balkanlar’da yaşayan akrabalarımız var. Amcam, amcamın çocukları ve
halamlar orada yaşıyorlar”.
Katılımcı 1
Sosyo-Kültürel Durum
Araştırmada üzerinde durulan konulardan bir tanesi katılımcıların ata toprakları ile olan yakınlıkları; Balkan dillerini bilip bilmedikleri, Balkan topraklarına
ait kültürel etkinlikleri yerine getirip getirmedikleridir. Verilen yanıtlar ele
alındığında çoğu katılımcı mensubu oldukları etnik kökene ait bir takım sosyal
ve kültürel etkinlikleri devam ettirdiklerine değinmişlerdir. Nitekim diaspora
olabilmek anavatana yani kendi kültürel aidiyetlerine sahip olmayı gerektirir
(Cohen 1997) olabilmek Ancak ata topraklarına olan ilgi ve bağlılıkta nesiller
arası farklılar söz konusudur.
“Ailemin tüm fertleri Arnavutça biliyor ve kullanıyor. Ben de konuşabiliyorum. Evde
Türk yemekleri dışında Arnavut yemekleri de yapılıyor. Bunun yanı sıra, kültür dayanışma derneği aracılığıyla halk oyunları faaliyetleri de yapılmakta. Tüm bunlar kendimi
hem Türk hem de Arnavut olarak tanımlamama neden olmaktadır. Kısacası, kendimi
her iki etnik kökene de ait hissediyorum.”
Katılımcı 3
Motivasyon
Katılımcılar ile yapılan görüşmelerde elde edilmek istenen konulardan biri ata
topraklarını ziyaret etme nedenleri, hangi motivasyonla kaçıncı kez ziyaret
ettikleri ve ziyaretleri süresince kendilerini nasıl hissettikleridir. Alınan görüşler katılımcıların çoğunlukla akrabalarını, anne ve babanın yaşadığı yeri, doğdukları toprakları ziyaret etme, kendilerine anlatılardan dolayı oluşan merak
gibi nedenlerle katıldıklarını göstermektedir. Nitekim katılım nedenlerinin
merak, kimlik arayışı ve/ veya kimliğini onaylatma (Hughes ve Allen 2010;
Iorio ve Corsale 2013) faktörlerine dayandığı söylenebilir.
“Çoğu arkadaşıma ata topraklarına ziyaret etmeyi öneren benim. Çeşitli araştırmalar
sonucunda 3. Nesil olarak bizlerin bir kimlik sorgulamasına girdiğini gördüm. Yine
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böyle bir arayıştayken internet ortamında Lozan mübadilleri vakfının kurulduğu yıllarda, ilginç bir sayfaya rastladım. Yunanistan da bulunan 795 tane köyün hem Türkçe
hem de yunanca isimleri vardı. Osmanlı devlet arşivlerinden mübadele ile gelenlerin
Türk heyetine verdiği mal beyanları var, onları alıp Türkçe tercüme ettirdim. Bunların
hepsi bir manevi tatmindi benim için. Bunları arkadaşlarımla paylaştım ve köylerinin
isimlerini söyledim. İnsanlardaki merak duygusu ile ilgi çekti ve gezilerimizi yaptık.
İnsanlar geçmişi yâd etti. Babalarımızın dedelerimizin yaşadığı köyleri yerleri ziyaret
ettik.”
Katılımcı 9
Yabancılaşma ve Güvenlik
Yabancılaşma ve güvenlik boyutu, asıl olarak katılımcıların ata topraklarına
yapmış oldukları seyahatte kendilerini birer yabancı olarak hissedip hissetmedikleri ve bu bağlamda, bir güvenlik endişesi taşıyıp taşımadıklarını ortaya
koymaya yöneliktir. Nitekim yabancılaşma, “bireyin toplumsal, kültürel ve doğal
çevresine uyumunun azalması, çevresi üzerinde denetimini kaybetmesi ve giderek çaresiz kalarak yalnızlaşması” şeklinde veya “kişinin kendini bir topluma veya bir gruba
ait hissedememesi” olarak tanımlanmaktadır (Ofluoğlu ve Büyükyılmaz 2008).
Araştırmanın bu kısmında da, Marx’ın (2004) dört boyutta ele almış olduğu
yabancılaşma kavramı (emeğe, iş sürecine, doğaya ve kendine yabancılaşma)
toplumsal ve kültürel açıdan ele alınmaktadır. Yabancılaşmaya bağlı olarak
diğer bir konu ise güvenliktir. Öyle ki, insanların toplumsal ve kültürel yabancılaşmaya bağlı olarak güvenlik konusunda da endişe duymaları doğru orantılı
bir ilişki olarak ifade edilebilir. Başka bir deyişle, topluma ve kültüre yabancılaşan bireyin güvenlik endişesi de artacaktır. Ancak, araştırmada bu türden bir
sonuca rastlanmamıştır.
“Oradaki akrabalarımız çok sıcak ve içtenler ve daha düşkünler akrabalarına. İlk gittiğimizde de hiç tanımıyorduk, ama hiç de endişe duymadan gittik. Önemli olan kan
bağıydı. Her akşam bir yere götürdüler, ya da birileri bizi ziyarete geldi. Babamı görmüş
gibi oldum gidince, insan çok duygulanıyor.”
Katılımcı 10
Sosyal (Toplumsal) Kimlik
Toplumsal aidiyet, katılımcıların kendilerini hangi etnik kökene ve kimliğe ait
hissettiklerini belirlemeye yönelik olarak sorulan sorular neticesinde ortaya
çıkmıştır. Nitekim, Aydın (1999) kişinin kendisini hangi sosyal (toplumsal) kim-
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liğe ait hissettiğinin; kişinin kendisini, kimliği oluşturan topluluğa ait hissedip
hissetmemesiyle doğru orantılı olduğunun altını çizmektedir. Dolayısıyla, kimliği oluşturan iki bileşenin ise tanınma ve tanımla ile aidiyet olduğu söylenmektedir. Öyle ki, Kağıtçıbaşı da (2010) benzer bir ifade ile sosyal (toplumsal) kimliğin gruba ya da topluma olan aidiyetlik hissiyle paralellik gösterdiğini belirtmektedir.
“Boşnak asıllı Türküm. Kökenimiz Karadağ’dan zulümden gelenlerdir. Orada yaşamayı düşünmem çünkü alışamam. Bir gün orada kalmaya yetiyor çünkü o manevi duygu
tatmin oluyor. Akrabalarım geliyor biz gidiyoruz, bir daha giderim onları ziyarete.”
Katılımcı 10
SONUÇ VE TARTIŞMA
Diaspora olarak adlandırılan örneklem grubu, Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyet ile 1954-1965 yılları arasında Balkan devletlerinden
göç ettirilen Balkan asıllı Türk vatandaşlarıdır. Bu kapsamda, 2013 Mayıs –
Haziran ayları içerisinde 12 günlük Balkan turuna yeni katılıp dönmüş olan
toplam 11 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze
görüşmeler yapılmıştır.
Katılımcıların göç etme nedenleri hakkında bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Göç etme nedenlerini; siyasi, dini, sosyo-kültürel ve ekonomik baskılar,
kendini ifade edememe, mal varlığına el konulması, temsil hakkının elden
alınması olarak sıralamışlardır.
Katılımcıların sosyo-külütrel özelliklerine bakıldığında mensubu oldukları
etnik kökene ait bir takım sosyal ve kültürel etkinlikleri devam ettirdikleri görülmüştür. Ancak ata topraklarına olan ilgi ve bağlılıkta nesiller arası farklılar
söz konusudur. Nesiller geçtikçe Balkan dillerini konuşan kişi sayısı azaldığı
gibi, merak etme duygusu da azalmaktadır.
Katılımcıların ata topraklarına ziyaretleri; çoğunlukla akrabalarını, anne ve
babanın yaşadığı yeri, doğdukları toprakları ziyaret etme, kendilerine anlatılardan dolayı oluşan merak / anlatılanları yerinde görme gibi nedenlerden gerçekleşmektedir. Öyle ki, Coles ve Timothy (2004’den aktaran Iorio ve Corsale 2013)
de, diaspora ve turizmin pek çok noktada örtüştüğünü; anavatana seyahat, soy
ağacını araştırma, anavatan vatandaşlarının diaspora topluluklarını ziyareti
(akrabalar) gibi nedenler ile gerçekleştiğini ifade etmektedirler. Bu bağlamda,
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çalışmada da benzer motivasyonlar ile kişilerin diaspora turizmine katıldıkları
ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte, katılımcıların atalarının topraklarına yaptıkları ziyaretler
esnasında kendilerini çok fazla turist olarak görmedikleri ve çoğunluğunun
ziyaret sırasında güvenlik konusunda bir endişe yaşamadığı bulgulanmıştır.
Türkiye’de daha iyi koşullarda yaşamaktan dolayı mutlu oldukları için genellikle kendilerini “Balkan asıllı Türk vatandaşı” şeklinde betimlemişlerdir. Bu da
diaspora turizmine katılanların, her iki coğrafyaya da olan aidiyetlerini ortaya
koymaktadır.
Araştırma nitel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, daha
sonra yapılacak çalışmaların nicel veriler ile desteklenmesi çalışmanın bilimsel
gücünü de artırabilir. Ayrıca, farklı örneklem grupları ile karşılaştırmalar da
yapılabilir.
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ÖZ
Günümüzde artan kitle turizmi, ülkelerin doğal, tarihi ve coğrafi çekiciliklerinin yıpranmasını
da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla yoğun kitle turizminin getirmiş olduğu olumsuz
etkileri azaltmak ve ülke ekonomisi için önemli bir değere sahip olan turizm sektöründe
devamlılığı sağlayabilmek adına ‘’Sürdürülebilir Turizm‘’ kavramına değer verilmeye
başlanmış ve ‘’Alternatif Turizm‘’ sektörleri arayışına girilmiştir. Turizm sektöründe yeni sayılabilen ancak günden güne önemi artmaya başlayan bir diğer konu da ‘’Turizmde Entegrasyon (Bütünleşme)’’ kavramıdır. Ülkeler turizm sektörünün avantajlarından en üst düzeyde yararlanabilmek adına hem sınırları içerisinde hem de komşu olduğu il, ilçe ve ülkelerle
ortak projeler aracılığıyla rekabet güçlerini en üst düzeye çıkarmaya çalışmaktadır. Bu bildiride, son dönemlerde yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça tercih edilmeye başlanan
Ege Denizi kıyısında konumlanmış İzmir’in Seferihisar ilçesinin, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikler çerçevesinde, turistik ürün çeşitlendirmesindeki potansiyeli değerlendirilecektir. Aynı zamanda Seferihisar’ın çok yakın konumda olduğu Urla Yarımadası ilçeleri
(Çeşme, Karaburun, Urla, Güzelbahçe) ve Yunanistan’a bağlı Sisam-Sakız Adalarıyla turizmde ortak çalışma gereksinimi üzerinde durulacaktır.
Anahtar sözcükler: Sürdürülebilir turizm, turistik ürün çeşitlendirmesi, turizmde bütünleşme,
Seferihisar, İzmir.

GİRİŞ
Turizm coğrafi mekanla doğrudan ilişkili bir hizmet sektörüdür ve gelişebilmesi için çekicilik değerleri yüksek farklı mekanlara gereksinim vardır. Mekanın yüzey şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, nüfus, yerleşme ve ekonomik özellikleri,
kültürel kaynakları turizm ve coğrafyayı birbirine yaklaştırmaktadır. Bu iki
bilim arasındaki yoğun ilişki ‘’turizm coğrafyası’’ adı altında bir alt disiplinin
gelişmesine yol açmıştır (Kozak vd. 2011: 9).
Gürdal’a (1990: 180) göre, turizm coğrafyası doğal ve kültürel turizm varlıklarını ve coğrafi mekanı, dağılış ilkesi (turistik değerlerin dağılışı, niteliksel ve
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niceliksel özelliklerini ifade eder), ilgi ilkesi (belirli bölgelerde doğal, kültürel
değerlerin varlığı ve bunlar arasındaki karşılıklı etkileşim ilgi ilkesiyle açıklanır) ve nedensellik ilkesi (turizm coğrafyasına konu oluşturan olayların nedensonuç ilişkileridir) doğrultusunda inceler ve bu nedenle turizm coğrafyası turizmde en etkin tanıtım ve pazarlama aracıdır.
Ülkelerin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel çekicilikler turizm sektörünün
temelini oluşturur. Ancak günümüzde artan kitle turizmi, bu çekiciliklerinin
yıpranmasına neden olmaktadır. Yoğun kitle turizminin olumsuz etkilerini
azaltmak ve ülke ekonomisi için önemli bir değere sahip olan turizm sektöründe devamlılığı sağlayabilmek adına sürdürülebilir turizm kavramı kapsamında
‘’alternatif turizm’’ arayışları başlamıştır. Sürdürülebilir turizm turistik kaynakların ve çevrenin doğru turizm planlamaları çerçevesinde kullanılmasını ve
korunmasını ifade eder. Alternatif turizm ise, klasik kitle turizminin olumsuz
etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulmuş, yeni turizm türlerinin bir araya
getirildiği turizm çeşididir. Doğal kaynak stoklarını koruyarak kaliteli bir çevre
ve sürdürülebilir bir turizm faaliyetini hedefler.
Turistik ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme içme,
ulaştırma, eğlence ve diğer birçok hizmetlerin bileşimi şeklinde tanımlanmaktadır (Avcıkurt ve Hacıoğlu 2000: 5). Bir başka tanıma göre; turistin, sürekli
yaşadığı yerden ayrılıp tekrar aynı yere dönünceye kadar geçen süre içinde,
satın aldığı mal ve hizmetlerin ve yaşadığı deneyimlerin toplamını oluşturmaktadır (Usta 2001: 105). Tüm dünyada talebin hızla değişmesi ile birlikte turizm
etkinlikleri de değişme ve çeşitlenme eğilimi kazanmıştır. Turizm piyasasındaki
payı arttırmak, iç ve dış rekabet koşullarına uyum sağlamak amacıyla çeşitli
yöntemlerle turizm arttırma ve farklılaştırma yönündeki faaliyetlere turistik
çeşitlendirme adı verilmektedir (Emekli 2002: 269).
Turistik ürün çeşitlendirmesi kadar önemli olan bir konu da turizmde bütünleşmenin sağlanmasıdır (Baykal 2010: 1). Bütünleşme kavramı çok çeşitli şekillerde görülmekle birlikte, turizm literatüründe özellikle pazarlama, yönetim ve
turizm arzında alternatif oluşturma konularında geçerlilik kazanmıştır. Günümüz turizm gelişimi birbirine yakın bölgeler ve topluluklar arasında rekabeti
değil, işbirliği ve ortaklık oluşturmayı gerektirmektedir. Turizm sektöründe
bütünleşme; aynı ve değişik aşamalardaki organizasyonların birbirine bağlanmasıdır (Yeşiltaş 1991).
Turistik mekanda yapılacak olan bütünleşme, turistik ürün çeşitlendirmesine
ve alternatif turizm çalışmalarına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda turizmde
mekana dayalı çeşitli bütünleşme yolları vardır. Bunlar destinasyonlar arası
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bütünleşme, ülkeler arası (sınır ötesi) bütünleşme ve turizm türleri arasında
bütünleşmedir.
ARAŞTIRMA ALANI
Seferihisar, tarihi çok eskilere dayanan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış,
İzmir ilinin 30 ilçesinden biridir. İzmir’in güneybatısında konumlanmış olan
ilçe 386 km² yüzölçümüne sahiptir ve İzmir’in yaklaşık %3,2’lik bir alanına karşılık gelir. İlçeyi, kuzeyden Güzelbahçe, kuzey-kuzeybatıdan Urla, doğudan
Menderes ilçeleri çevrelemektedir (Şekil 1).
Seferihisar, İzmir kent merkezine 45 km, komşuları Güzelbahçe’ye 21 km,
Urla’ya 30 km, Menderes’e ise 40 km uzaklıktadır. İzmir kent merkezine ve
çevre ilçelere ulaşım kolay bir şekilde sağlanabilmektedir.
Seferihisar ilçesi, 49,5 km uzunluğunda kıyılara sahiptir. İlçe, Ege Denizi’ne
güneyden ve batıdan komşuluk yaparken, ilçe merkezi kıyıdan 5 km içerdedir.
Seferihisar kıyılarında Doğanbey ve Ürkmez beldeleri, Sığacık, Akarca ve Ulamış mahalleleri önemli yerleşme alanlarıdır. Seferihisar’ın ayrıca 8 köyü bulunmaktadır. Düzce, Turgut, İhsaniye, Gödence, Çamtepe, Beyler, Kavakdere
ve Orhanlı. Seferihisar’ın matematiksel konumu ise 26°45'00" doğu; 27°01'30"
doğu boylamları ile 38°17'00" kuzey ve 38°02'00" kuzey enlemleridir.

Şekil 1. Seferihisar’ın Lokasyon Haritası
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Çalışmanın temel amacı; Seferihisar’da turistik ürün çeşitlendirmesine katkıda
bulunarak turizmi zamana ve mekana yaymaktır. Çünkü Seferihisar’da turizm
yaz mevsiminde kıyılarda yoğunlaşmakta daha çok iç turizm ile bütünleşmektedir. Bu nedenle turizm faaliyetlerinin tüm yıla ve ilçenin bütününe yayılmasını sağlayacak turistik ürün çeşitlendirmesine dikkat çekmek hedeflenmektedir.
Bunun yanı sıra bütünleşik turizm kapsamında yarımada ilçeleri ve Yunanistan’ın Sisam (Samos) ve Sakız adalarıyla turizmde ortak projeler oluşturmanın
ilçeye sağlayacağı faydalar konusunda öngörüde bulunmaktır. Bu amaçlara
bağlı araştırmamız bazı temel sorular çerçevesinde şekillenmiştir. Bu soruları


Seferihisar’ın doğal ve kültürel turistik arz potansiyeli nedir?



İlçe, turistik ürün çeşitlendirmesinde kullanılabilecek potansiyele
sahip midir?



Turizm sezonu yaz mevsimi ve kıyılarla sınırlıdır. Tüm yıla ve zamana yaymak mümkün müdür?



İlçenin kendi içerisinde, çevre ilçelerle ve Sisam-Sakız Adalarıyla
turizmde ortak projeler hazırlanabilir mi?

şeklinde maddeleyebiliriz.
YÖNTEM
Sürdürülebilir turizm kavramı kapsamında, İzmir’in Seferihisar ilçesinin turistik ürün çeşitlendirme potansiyelinin ve bütünleşik turizm olanaklarının değerlendirildiği bu çalışmada, öncelikli olarak konuyla ilgili yerli ve yabancı literatür taramaları yapılmıştır. Araştırma alanı olan Seferihisar’da kullanabileceğimiz veriler titizlikle ayırt edilmiş ve bu verilerden çalışmamızda yer yer yararlanılmıştır. İlçenin sahip olduğu turistik arz unsurlarının belirlenebilmesi adına
2012 ve 2013 yıllarının çeşitli dönemlerinde ilçeye gidilerek gözlemler yapılmış,
bunun sonucunda turizmde değerlendirilebilecek potansiyele sahip alanların,
olumlu ve olumsuz kısımları fotoğraflanmıştır. Tüm bunlar coğrafyanın dağılış,
neden-sonuç ilkeleri doğrultusunda analiz edilmeye özen gösterilmiştir.
Aynı tarihler içerisinde yapılan alan çalışmalarında Seferihisar Belediyesinin
ilgili birimleriyle görüşülerek, ilçenin turizm geleceğiyle ilgili hazırlanan projeler edinilmiş, incelenerek araştırmada değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak
TUİK İzmir Bölge Müdürlüğü’nün, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ve
Seferihisar Belediyesi’nin Seferihisar ile ilgili yayınları gözden geçirilmiştir.
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BULGULAR
İzmir kent merkezine 45 km uzaklıkta olan ilçeye, İzmir-Çeşme otoyoluyla kuzeyden rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda Menderes-Gümüldür yolu
ile doğudan, Seferihisar-Kuşadası sahil yolunu kullanarak ise güneyden (Kuşadası-Efes-Selçuk-Özdere) ilçeye ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir (Şekil 2).
Turizm sektörü, İzmir’in diğer kıyı ilçelerinde olduğu gibi, Seferihisar’da da
belirli düzeyde gelişim göstermiştir. Seferihisar’ın turizm potansiyelinde çekiciliklerini genellikle doğal coğrafi özellikler oluşturmaktadır. Bunları; kıyı ve
deniz özellikleri, iklim özellikleri, termal sular, dağlar ve ormanlar olarak ayırmamız mümkündür. İlçe, yüksekliği fazla olmayan dağ ve tepeler ile bunların
arasında bulunan az sayıdaki ovaların oluşturduğu bir topoğrafyaya sahiptir.
Kıyılar önemli bir morfolojik birimdir. Seferihisar’ın yaklaşık 50 km’ lik kıyı
kuşağında, denize giriş noktası olarak birçok plaj bulunmaktadır.
Bunlar kuzeyden güneye doğru: Azmak, Küçük Akkum, Büyük Akkum, Ekmeksiz, Bahadır, Çıfıtkalesi, Doğanbey-Payamlı, İpekkum ve Ürkmez plajları
olarak sıralanmaktadır. Seferihisar kıyılarındaki deniz, Sığacıktan Ürkmez kıyılarına kadar son derece temiz ve berrak sulara sahiptir. Bu plajlardan Büyük
Akkum, Doğanbey, Angora Beach Resort ve Akarca plajı mavi bayraklı sahillere sahiptir.

Foto 1. Doğal Çekicilik Unsuru Olarak ‘’Ekmeksiz Plajı’’

Seferihisar’ın içinde yer aldığı Ege Bölgesi kıyıları Akdeniz ikliminin özelliklerine sahiptir. Subtropikal enlemlerde kıtaların batısında egemen olan Akdeniz
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iklimi, Seferihisar’da kıyı turizminin gelişmesine olanak sağlamıştır. Seferihisar’ın önemli bir doğal coğrafi özelliği de termal sulardır. Bölgede birçok sıcak
su çıkışı bulunmakla beraber en önemlileri Tuzla Ilıcası, Cumalı Kaplıcası, Doğanbey Kaplıcası ve Karakoç Kaplıcasıdır (Emekli 2004: 152). Cumalı ve Tuzla
sıcak su kaynaklarında ağırlıklı olarak denizel kökenli suların bulunduğu, Doğanbey ve Karakoç su kaynaklarının ise ağırlıklı olarak meteorik kökenli olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Karakoç, Doğanbey jeotermal
alanları İzmir’in ikinci en yüksek kuyu ısısına sahip kaynaklardır. Seferihisar’ın
yaklaşık %50 sinin orman ve koruluklardan oluşması yeni turizm eğilimleri,
doğa sporları açısından avantaj sağlamaktadır.
Seferihisar’ın kültürel özellikleri de, doğal coğrafi özellikleri kadar turistik
çekicilik oluşturma potansiyeline sahiptir. İlçede en eski yerleşim yeri Teos
olup, buranın M.Ö. 2000 yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulduğu ve Karyalıların bir kenti olduğu bilinmektedir. İlçenin bu özelliği yöreye
yerleşimin 4000 yıldan bu yana devam ettiğini göstermektedir. Ege’nin diğer
yörelerindeki kentler gibi Seferihisar da, M.Ö. 7.yüzyıl ile 5.yüzyıl arasında
Lidyalılar, İranlılar, Atinalılar’ a ev sahipliği etmiş, daha sonra Bergama Krallığı, Makedonyalılar, Yunanlılar, Romalılar ve Bizanslıların hakimiyetinde bulunmuştur (Özzengi 2004). 1394 yılında ise Osmanlıların eline geçmiştir. Günümüze kadar ulaşan bu çok kültürlü süreç, ilçenin kültürel zenginliklerini de
doğal olarak olumlu yönde etkilemiştir. İlçe Teos, Lebedos ve Myonessos antik
kentlerine, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait kale, çeşme, su kemeri ve anıtlara sahiptir. Bu zenginliklere ek olarak ilçedeki yerel kültürel özellikler, etkinlik-şenlikler, gelenek ve görenekler de ilçenin kültürel turistik çekiciliklerini
oluşturmaktadır.

Foto 2. Kültürel Çekicilik Unsuru Olarak ‘’Teos Antik Kenti’’
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Turizm çekiciliklerini oluşturan işletmeler grubu kapsamında, ilçenin konaklama olanaklarına baktığımızda, işletme belgeli 5 tesiste 978, yatırım belgeli 2
tesiste ise 1898 yatak kapasitesiyle toplamda 2876 yatak kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. İzmir’in birkaç ilçesine oranla (Çeşme, Konak, Selçuk) daha
az yatak kapasitesine sahip olsa da, diğer ilçelerle kıyasladığımızda iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yiyecek-içecek işletmelerini değerlendirdiğimizde, gerek konaklama işletmeleri bünyesinde gerekse yöresel yemekleri sunarak turistlere hizmet veren birçok işletme mevcuttur. Cittaslow (Sakin Şehir)
örgütlenmesinin en önemli kıstaslarından birisi olan ‘’Slow Food’’ kapsamında
yöresel lezzetlerin ön plana çıkarılmasını amaçlayan işletmeler Seferihisar Belediyesi tarafından desteklenmektedir.
Seferihisar’ın Alternatif Turizm Olanları
Seferihisar’ın turizm potansiyeli değerlendirildiğinde farklı seçenekler sunan
çeşitliliğe ve dağılışa sahip olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle ilçede alternatif turizme uygun alanlar ve çekicilikler vardır. Seferihisar’da kıyı turizmine alternatif olabilecek turizm türleri, kıyının gerisindeki alanların kullanımını
gündeme getirecek ve ilçede turizmin coğrafi dağılımında bir denge sağlayacaktır. Alternatif turizm türlerinden bazıları (yat turizmi, sportif turizm, kampkaravan turizmi) kıyı turizmiyle bütünleşebilecek, dolayısıyla onun tamamlayıcısı olacaklardır (Soykan 2004: 174). Seferihisar’da kıyıya alternatif olarak değerlendirilebilecek başlıca turizm türleri şunlardır: Sağlık turizmi (termal turizm), kırsal turizm, spor turizmi ve yat turizmidir.
Sağlık Turizmi
Sağlık Turizmi Derneği tanımına göre; ikamet edilen yerden başka bir yere
(yurtiçi veya yurtdışı) herhangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için yapılan
seyahatler sağlık turizmi olarak adlandırılmaktadır. Sağlıklı yaşam sunan her
türlü turizmi, sağlık turizmi kabul etmek gerekmekle birlikte sağlık turizmi 3
ana başlık altında değerlendirilmektedir.
1. Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler)
2. Termal Turizm (Termal tesislerde rehabilitasyon, dinlenme vb. hizmetler)
3. Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik tedavi merkezi veya yaylalarda sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar)
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Jeotermal potansiyel açısından Ege Bölgesi’nin en önemli alanlarından birini
Seferihisar jeotermal alanı oluşturmaktadır. MTA tarafından yörede yapılan çok
sayıda sondajda, beslenme alanı ve köken açısından iki farklı haznenin bulunduğu anlaşılmıştır (Doğan Jeotermal 1997). İzmir’in en yüksek kuyu ısısına
sahip olan Karakoç ve Doğanbey kaynaklarının sıcaklığı 90-150°C arasındadır.
Ek olarak doğal çıkış Seferihisar kaynaklarında 175 lt/sn iken Balçova’da 60
lt/sn, Çeşme’de ise 42 lt/sn’dir. Sağlık turizmi diğer turizm türlerine göre daha
fazla gelir getirmekte, turizmi zamana-mekana yaymakta ve diğer turizm türleri ile kolayca bütünleşme sağlayabilmektedir. Bu nedenle Seferihisar’da kıyı
turizmine alternatif olacak turizm türlerinin başında termal turizm gelmektedir.
Ancak bu turizm türünün farklı yatırımlara ihtiyaç duyması, ilçede termal turizmi kısıtlamaktadır.
Kırsal Turizm
Seferihisar ilçesinin turizm sektöründe alternatif olarak sunulabilecek bir diğer
turizm değeri de kırsal turizmdir. Kırsal turizm; yerel halkın isteği ile başlayan,
turistin kırsal konutlarda misafir edilmesiyle gerçekleşen bir turizm türüdür. En
önemli işlevlerinin başında; yerel ürünlerin yerinde değerlendirilmesi ve istihdamı sağlayarak, kırsal kalkınmaya destek vermesi, göçü önlemesi, dayanışmayı ve girişimcilik ruhunu ateşlemesi, doğal ve kültürel mirası koruma/sahiplenme bilincini aşılaması, sürdürülebilir turizme hizmet etmesi sayılabilir (Soykan 1999: 69).
Seferihisar ilçesinin ve köylerinin alternatif turizm yaratmak adına kırsal turizm açısından elverişli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak projelerin ve
tanıtımların artması, yerli ve yabancı turist sayılarını arttırarak kıyılardaki baskıyı azaltma konusunda destek sağlayacaktır. Kırsal turizm kavramına bağlı
olarak değinilmesi gereken bir diğer konu da Cittaslow terimidir. İtalyanca
‘’Citta’’ (Şehir) ve İngilizce ‘’Slow’’ (Yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow
terimi, sakin şehir anlamında kullanılmaktadır (Şahinkaya 2010: 1). Cittaslow
ağı, küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmak için ‘’Slow Food’’ hareketinden ortaya çıkmış bir kentler birliğidir. Seferihisar Türkiye’nin Cittaslow
belgesine sahip ilk ilçesi olmuştur. Kırsal ve yerel kültürü, doğayı korumayı
hedefleyen cittaslow kriterleri ışığında Seferihisar’da bazı projeler yürütülmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Mavi bayrak çalışmaları, tohum takas şenliği, görüntü kirliliğinin azaltılması, Teos kazısı, bisiklet garajları, sığacık peyzaj
projesi, organik tarımın geliştirilmesi, kadın emeği evleri, yerel lokantalar
(www.cittaslowturkiye.org).
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İhsaniye, Kavakdere, Gödence, Çamtepe, Beyler, Orhanlı köyleri ve bu köylerde yetiştirilen üzüm, zeytin, mandalina gibi yerel tarımsal ürünler Seferihisar
turizminde alternatif oluşturacak güce sahiptir.

Foto 3. İlçe Merkezindeurulan Köy Pazarı

Foto 4. Gödence Köyü Yerel Ürünleri
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Seferihisar köylerinde kırsal turizmde uygulanabilecek başlıca etkinlikler ise
şunlardır:


Sebze, meyve, çiçek vb. ürünleri toplama, peynir-yoğurt yapma işlemlerini turistlere izletme



Yakın çevrenin tarihsel-kültürel değerlerini gezme



Kırsal yollarda yürüyerek, atlı veya bisikletli günübirlik geziler



Bilimsel inceleme, gözlem ve araştırmalar



Şenlik, özel kutlama günleri, panayır ve festivaller



Sağlık turları

Daha çok kırsal alanları kullanması nedeniyle değerlendirilebilecek bir başka
turizm türü de ekoturizmdir. Seferihisar, kıyılardan dağlara bir bütün olarak
doğal güzelliklere sahiptir. Doğa ve onu bütünleyen köyler ve tarımsal alanlar,
ekoturizm için en iyi koşulları sunmaktadır. Seferihisar arazisinin yaklaşık %50’
sini oluşturan ormanlar ve korulukların çeşitli parkurlarında doğa yürüyüşleri,
doğal şifalı bitkiler toplama, göletlerde ve barajlarda amatör balıkçılık, kırsal
yollarda bisiklet turları ve daha birçok etkinlik ekoturizm adı altında düzenlenebilir.
Spor Turizmi
Spor turizmi, spor aktivitelerine katılmak, seyretmek ve eğlenmek amacıyla,
yapılan seyahat ve konaklamalardır. Son yıllarda turizm ve spor arasındaki
ilişkinin giderek arttığı gözlenmektedir. Spor turizminin; su altı dalış, hava
sporları, dağcılık ve kış sporları, akarsu sporları, futbol turizmi, av turizmi, golf
turizmi gibi birçok çeşidi bulunmaktadır.
Seferihisar ilçesinin spor turizmi çerçevesinde çekiciliklerine bakacak olursak;
Seferihisar coğrafi yapısı itibariyle çeşitli spor-eğlence olanaklarının yaratılmasına uygun bir bölgedir. Engebeli ve denize hakim olan peyzaj; yamaç paraşütü,
planör, balonla gezi, uzun doğa yürüyüşleri (trekking), bisiklet turlarına uygunluk taşırken, deniz; olta balıkçılığı, rüzgar sörfü, yelkenli kullanımı, su altı
dalış ve avcılığı, tekne-yat gezileri gibi pek çok deniz sporuna uygun ortam
sunmaktadır. Ege kıyılarına özgü serin imbat rüzgarı, Çeşme-Alaçatı kıyılarında olduğu gibi Akkum’ da da rüzgar sörfü yapmaya olanak vermektedir. Seferihisar’ı sportif turizmin doğrudan gelişebileceği bir yer olarak görmenin ötesinde, çeşitli sportif etkinlikleri geliştirerek onları, sağlık turizmi, kıyı turizmi,
ekoturizm ve kırsal turizm ile bütünleştirmek daha doğru olacaktır.
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Yat Turizmi
Seferihisar’da turistik ürün çeşitlendirmesi için kullanılabilecek bir diğer alternatif turizm türü yat turizmidir. Genel olarak yat turizmi; gezi, eğlence, dinlenme ve spor amacıyla küçük gemilerle, sınırlı sayıdaki kişiye sunulan bir
turistik hizmettir. Deniz turizminin önemli bir alt segmentini oluşturan yat
turizmi, özellikle 1990’lı yıllardan sonra önem kazanmaya başlamış, dünyada
ve Türkiye’de son yıllarda bu alanda önemli sayılabilecek gelişmeler yaşanmıştır.
Seferihisar ilçesi, Ege Bölgesi’nin kıyı özelliklerini taşıyan bir sahil şeridine ve
doğal güzelliğe sahiptir. Seferihisar Sığacık’ ta tamamlanan yat limanı
21.06.2010 tarihinde faaliyete geçmiştir. Denizde 480, karada 80, kanal rıhtımında ise 30 küçük tekne kapasitesi ile Seferihisar Sığacık’ ta hizmet vermektedir.

Foto 5. 21.06.2010 tarihinde faaliyete geçen ‘’Teos Marina’’ (Kaynak: www.seferihisar.bel.tr)

2011 yılında THYA (The Yacht Harbour Assc.) tarafından uluslararası kalite
standartları çerçevesinde değerlendirilmiş ve yüksek kaliteli bağlama, teknik,
güvenlik, temizlik ve sosyal tesisleri ile 5 Altın Çıpa kalitesinde hizmet veren
marinalar arasına girmeye hak kazanmıştır. Bir kıyı ilçesi olan Seferihisar’da
turizm aktiviteleri çeşitlendirme konusunda yat turizminin de önemli bir yeri
olabilir. Teos marinasının varlığı, yat turizmine katılacaklar için önemli bir çekicilik unsurudur.
Seferihisar’ın alternatif turizm olanaklarıyla ilgili bulgularımız sonucunda
‘’turistik ürün çeşitlendirmesinde kullanılabilecek potansiyele sahip midir? ‘’
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sorusuna rahatlıkla evet cevabını verebiliriz. İlçenin bu imkanlarının doğru bir
şekilde turizme sunulması, araştırmamızın bir diğer sorusu olan, ‘’turizm sezonunu yaz mevsimine bağlı olmaktan çıkarıp tüm sezona yayılması mümkün
müdür? ‘’ sorusuna da olumlu katkılar sağlayacağını söylememiz yanlış olmayacaktır.

Şekil 2. Seferihisar İlçesinin Turistik Çekicilikleri
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Seferihisar’ın Bütünleşik (Entegre) Turizm Olanakları
Seferihisar gerek mevcut turizm türleri açısından gerekse alternatif olarak sunulabilecek turizm türleri açısından bütünleşme olanaklarına sahip bir ilçedir.
Deniz kıyısında yer almasının avantajları yanı sıra, eski çağlardan günümüze
kadar birikmiş önemli kültürel zenginliklere, coğrafi özelliklerinin sağladığı
termal kaynaklara, doğa güzelliklerine ayrıca bozulmamış yerel yaşantıya sahip
bir ilçedir. Tüm bu zenginlikler turizm sektöründe ayrı ayrı değerlendirilebileceği gibi, gerek mekansal olarak gerekse türler açısından bir bütünleşme sağlanması mümkündür.
Seferihisar’da yer alan turizm türleri arasındaki bütünleşme imkanlarının
yanısıra, sahip olduğu coğrafi konum gereği İzmir’in diğer ilçeleri ile ortak
projeler ve ortak çalışmalar sayesinde de turizm konusunda bütünleşme, ortak
işbirliği ve ortak kazanç mümkündür. Özellikle ilçenin kuzeyinde yer alan
Çeşme, Karaburun, Urla ve Güzelbahçe ilçeleri bütünleşme konusunda çalışmaların yapılabileceği öncelikli ilçelerdir. Seferihisar ve yarımada ilçeleri turistik
çekicilikler bakımından zengin ilçeler olmalarına rağmen, yeterli sayıda turist
çekememekte ve çok kısa konaklama yapılmakta, turizm çok kısa bir sezonda
gerçekleşmektedir. Turizmden az gelir elde edilmekte, potansiyeli olup da kullanılmayan pek çok yer bulunmakta, altyapı ve turistik hizmet kalitesinde eksiklikler görülmekte ve mekansal yakınlığa sahip bu ilçelerin turizm piyasasında güçlü rakipleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden ötürü Seferihisar ve yarımada ilçeleri arasında turizm ortaklığının kurulması şart olmaktadır.
Ayrıca Ege Denizi kıyısında yer alması bir diğer bütünleşme biçimi olan ‘’sınır ötesi bütünleşme’’ konusunda da Seferihisar’a birtakım imkanlar sunmaktadır. Yunan adalarına olan yakınlık, arz potansiyeli yüksek ama rekabet gücü
düşük olan bu alanları ortak kültürel ve doğal çekicilikler çerçevesinde birleştirerek rekabet gücünü arttırmaya ve turizmden sağlanan faydayı yükseltmeye
imkan verebilmektedir. Nitekim ortak kararla vizelerin kaldırılması ya da birtakım kolaylıklar sağlanması bütünleşmenin başladığının bir kanıtıdır. Bu başlangıcın yeni projelerle desteklenerek geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hem
Yunanistan (Sisam ve Sakız) turizmi açısından hem de Seferihisar turizmi açısından önem teşkil etmektedir.
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Şekil 3. Seferihisar, Yarımada ilçeleri ve Sisam-Sakız Adaları Lokasyon Haritası
(Görüntü 04.01.2014 tarihinde Google Earth’den alınmıştır)
Mavi çizgi İzmir kent merkezi ile bütünleşmeyi, Siyah çizgiler yarımada ilçeleri ile bütünleşmeyi,
Sarı çizgiler ise sınırötesi bütünleşmeyi göstermektedir.

SONUÇ
Ülkelerin tanıtımı ve ekonomik yapılarının iyileşmesi adına çok önemli bir yere
sahip olan turizm sektörünün her alanında günümüzde inanılmaz bir rekabet
vardır. Bu nedenle turizm pastasından daha fazla pay alabilmek ve turizmi
sürdürülebilir kılmak isteyen alanlar, turizmin rekabet ortamına sayısız yeniliklerle çıkmaktadırlar. Bazı bölgeler var olan turistik ürünlerini çeşitlendirmek
adına alternatif turizm türlerine yönelmekte, diğer taraftan son yıllarda komşu
destinasyonlar arasında birçok konuda işbirlikleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle
aynı denizi, aynı dağları hatta aynı kültürü paylaşan bölgeler turizmde ortaklığa gitmektedirler.
Seferihisar, sahip olduğu doğal çekicilikler ve geçmişten günümüze ulaşan
kültürel miras bakımından çok zengin bir bölgedir. Seferihisar ilçesine turizmin
gelişimi kıyı turizmine olanak veren kıyılar ve Ege Denizi ile uygun iklim koşullarına bağlanabilir. İlçenin doğal plajları olan Sığacık, Doğanbey-Payamlı,
Ürkmez günübirlik kullanımlar ile kıyı turizmi başlamıştır. Bu etkinliklerin
başlaması en fazla 25-30 yıl öncesine kadar götürülebilir, daha önceki tarihlerde
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gerçek anlamda turizm faaliyetlerinden söz etmek çok doğru olmaz. Seferihisar’ın kıyı ve deniz çekicilikleri dışında 12 İyon kentinden biri olan Teos’a sahip
olması, diğer tarihsel zenginliklerin varlığı, jeotermal kaynaklar (Cumalı ve
Karakoç kaplıcaları), bozulmamış ve gelenekselliğini koruyan kırsal kültür gibi
özellikleri turizmin sadece kıyı turizmiyle sınırlı kalmayacağını gösteren zenginliklerdir.
Seferihisar ilçesinin turizmde geldiği noktaya bakıldığında; turizm potansiyelinin çok az bir kısmının (kıyılar ve denizler) kullanıldığı, buna bağlı olarak
özellikle kıyı turizminin geliştiği görülmektedir. Ancak tek turizm türüne bağlı
olmanın birçok olumsuz sonuçları da beraberinde getirdiği bilinmektedir. Hem
bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak, hem Seferihisar’ı dünya turizmindeki
yeni eğilimlerin içinde değerlendirmek, hem de yerel kalkınmayı gerçekleştirmek için ilçedeki turistik ürünler çeşitlendirilerek alternatif turizm türlerine en
kısa zamanda geçilmelidir.
Seferihisar’da kıyı turizmine alternatif olabilecek turizm türleri, iç kısımların
da kullanılmasını sağlayarak ilçede turizmin dağılışında coğrafi bir denge sağlayacaktır.
Seferihisar’da kıyıya alternatif olarak değerlendirilebilecek ve turistik ürünün
çeşitlenmesini sağlayacak başlıca turizm türleri şunlardır: Sağlık turizmi, kırsal
turizm, ekoturizm, spor turizmi ve yat turizmidir. Bu turizm türleri sırasıyla
değerlendirildiğinde; ilçenin termal turizm kaynakları açısından oldukça zengin olması ve bunların doğru projelerle turizme kazandırılması turistik ürün
çeşitlendirmesi konusunda ilçe adına önemlidir. Jeotermal potansiyel açısından
Ege Bölgesi’nin en önemli alanlarından birini Seferihisar jeotermal alanı oluşturmaktadır.
Ulamış, Düzce, İhsaniye, Beyler, Orhanlı, Kavakdere ve Gödence köyleri ve
geleneksel tarım ürünleri kırsal turizm açısından önemlidir. 1969’da kurulan
Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üretilen yerel ürünlerin satışını sağlamaktadır. Doğal yöntemlerle sıkılan zeytinyağı satışa sunulan yerel ürünlerden
birisidir. Ayrıca kırsal ürünlerin satışının yapıldığı bir internet sitesi de
(www.seferipazar.com) mevcuttur. Aynı şekilde Gödence Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi şu anda dünya çapında bir sanayi kuruluşuyla, zeytinyağı depolama tesislerine sahiptir. Zeytinyağının yanısıra üzüm, reçel, tarhana gibi yerel
ürünlerin satışı da yapılmaktadır (Foto 5). Ek olarak, Kavakdere’ de İzmir İl
İdaresi’nin ‘’Örnek Üzüm Bağı’’ projesi, Beyler’de Hıdrellez Şenliği, Tohum
Takas Şenliği, Sığacık ve Köy Pazarları ilçenin kırsal turizm kapsamında turistlere sunulması gereken zenginlikleridir.
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Seferihisar Türkiye’nin ilk Cittaslow yani sakin şehir unvanına sahip ilçesidir.
Bu özelliği doğru tanıtım ve projelerle ilçeye olan ilgiyi arttıracaktır. Geleneksel
lokantalar, organik tarımın geliştirilmesi, bisiklet kullanımın yaygınlaştırılması,
gürültü kirliliğinin azaltılması, sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi ve yerel
yaşamın korunmasını, ilçenin turizminde çekicilik oluşturabilecek konulardır.
Ekoturizm kavramını Seferihisar ilçesi ile ilişkilendirdiğimizde Seferihisar’ın
ekoturizm oluşturabilme konusunda bazı avantajlarının olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Seferihisar, kıyılardan dağlara bir bütün olarak doğal güzelliklere
sahiptir. Doğa ve onu bütünleyen köyler ve tarımsal alanlar, doğaya dayalı bir
ekoturizm için en iyi koşulları sunmaktadır.
Seferihisar ilçesinin spor turizmi çerçevesinde çekiciliklerini değerlendirecek
olursak; Seferihisar coğrafi yapısı itibariyle çeşitli spor ve eğlence olanaklarının
yaratılmasına uygun bir alandır. Engebeli ve denize hakim olan peyzajı ve Ege
denizi, birçok sportif aktiviteye imkan sunmaktadır. Akkum imbat rüzgarı sayesinde, rüzgar sörfü yapmaya olanak veren bir alandır. Seferihisar’da alternatif turizm olanaklarından bir diğeri yat turizmidir. Seferihisar Sığacık’ ta tamamlanan yat limanı geniş tekne taşıma kapasitesindeki imkanları nedeniyle
yat turizmi açısından bir çekicilik oluşturmaktadır. Akdeniz havzasında günden güne gelişimi sürdüren yat turizminde Türkiye’nin ve Seferihisar’ın yer
edinmesi, turizmden elde edilecek gelirler açısından önem teşkil eder.
İlçenin turistik ürün çeşitlendirmesi konusundaki bu avantajlarının değerlendirilmesi kadar önemli bir konu da turizmde bütünleşme konusunda projelerin
hazırlanması ve uygulamaya konulmasıdır. Turizmde bütünleşme (entegrasyon) birkaç şekilde sağlanabilir (Baykal vd. 2010: 6)


Mekansal (destinasyonlar arası) bütünleşme: Seferihisar’ın İzmir kent
merkezi ve yarımada ilçeleri ile bütünleştirilmesi



Turizm türleri arasında bütünleşme: Kıyı-termal-kırsal-kültürel turizm
etkinliklerinin ortak paketlerle birlikte sunulması



Sınır ötesi bütünleşme: Seferihisar’ın Sisam ve Sakız Adalarıyla birlikte
değerlendirilmesi (Şekil 3).

Bütünleşme kavramının yukarıdaki kullanımları birbiriyle kesişmektedir ve
zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Her ne olursa olsun günümüzde bütünleşme kavramı, turizm literatüründe (özellikle planlama ve
yönetimde) yerini almış ve birçok alanda geçerlilik kazanmıştır (Saxena 2007).
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Coğrafi birlikten turizmde bütünleşmeye: Mekansal bütünleşme konusunda
Seferihisar’ın sahip olduğu avantajlardan birisi Urla Yarımadası ilçelerine
(Çeşme, Karaburun, Urla ve Güzelbahçe) olan yakınlığı ve turizm faaliyetlerinde bu ilçelerle birlikte hareket edebilme olanağının varlığıdır. İlçelerin ortak
projelerle turizm aktivitelerine katılmaları ortak faydaların yanısıra ayrı ayrı
her bir ilçeye de avantajlar sağlayacaktır. Yarımada ilçelerinin yanısıra İzmir
kent merkezine gelen turistlerin, paket turlar aracılığıyla Seferihisar’a getirilmesi teşvik edilmelidir. Sözgelimi; hem İzmir merkezine hem de Çeşme’ye gelen
kurvaziyerlerin, Seferihisar’a da getirilmesi bu bütünleşme türüne bir örnek
oluşturur.
Turizm türleri arasındaki bütünleşme; temel olarak bir turizm faaliyeti sırasında gerçekleşen aktiviteye ek olarak farklı bir aktivitenin eklenmesi ve birden
fazla aktivitenin birlikte sunulmasıdır. Kıyı turizmi aktivitelerine ek olarak
kültürel turizm aktiviteleri eklenerek ya da termal turizm ve spor turizmi birlikte değerlendirilerek paket turlar oluşturulabilir. Seferihisar kıyı turizmi aktivitelerinin yoğun olduğu bir ilçedir. Kıyı turizmine katılanların, spor turizmine
teşvik edilmesi (Örneğin Akkum’da rüzgar sörfü) ya da kırsal kültüre yönelik
aktivitelerin düzenlenmesi hem çeşitlenme sağlayacak hem de turizm türleri
arasında bütünleşme sağlayacaktır.
Diğer bir bütünleşme imkanı da Seferihisar ve Sisam ya da Sakız Adası arasında düşünülebilir. Sisam ve Sakız adaları, Seferihisar’ a oldukça yakın konumdadır. Bu durum ülkelerin karşılıklı olarak vize konusundaki kolaylıkları
ile birlikte değerlendirilirse, iki ülkenin turistik potansiyelleri, ortak çalışmalarla maksimum düzeyde kullanılabilir. Bu sayede adalara gelen turistler kolaylıkla Seferihisar ilçesine de getirilerek (ya da tam tersi) karşılıklı fayda sağlanmış
olacaktır.
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ÖZ
Turizmde sistem yaklaşımı, turizm probleminin ele alınmasında kullanılan önemli yollardan
biridir. Turizmciler sistem yaklaşımını kullanarak birbiriyle ilişkili parçalardan oluşan sistemin bütününe müdahale ederler. Sistem perspektifiyle çeşitli kısımların amaçlarla organizasyonun amaçları arasında çok basit bir şekilde koordinasyon sağlamayı başarabilirler.
Bu çalışmanın amacı turizm sisteminin unsurlarını incelemek, bunların arasındaki ilişkileri
belirleyerek elde edilen bilgilerle sistemin yönünü vermektir. Turizmde sistem yaklaşımı,
her bir birimi bir sistem olarak ele alıp, yönetim olaylarının ve birimlerinin birbiriyle olan
ilişkilerini ve dış çevre şartlarıyla ilişkili olarak incelemektir. Bu amaçla konu ile ilgili yazım
taraması gerçekleştirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Turizm, sistem yaklaşımı, sistem analizi, sistemin unsurları.

GİRİŞ
Turizmde sistem yaklaşımı, turizm probleminin ele alınmasında kullanılan
önemli yollardan biridir. Turizmciler sistem yaklaşımını kullanarak birbiriyle
ilişkili parçalardan oluşan sistemin bütününe müdahale ederler. Sistem perspektifiyle çeşitli kısımların amaçlarla organizasyonun amaçları arasında çok
basit bir şekilde koordinasyon sağlamayı başarabilirler.
Turizmde sistem yaklaşımı tek başına yeni bir bilimsel disiplin olmaktan çok
belirli olayların, durumların ve gelişmelerin incelenmesinde kullanılan bir düşünce tarzı, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır (Walker 1998).Turizmde sistem yaklaşımları belirli parçalardan oluşur, bu parçalar arasında belirli ilişkileri olan ve
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aynı zamanda turizm sisteminin dış çevre ile ilişkisi olan bir yaklaşımdır. Bu
çevredeki olayları tek tek incelemek kadar, bu olaylar arasındaki ilişkilerin ve
karşılıklı etkileşimin incelenmesinin önemini vurgulamıştır.
Bu araştırmada ilk olarak sistemin önemine, özelliklerine, sistem yaklaşımının
sınıflandırılmasına ve turizm sisteminin türlerine, amacına, elemanlarına ve
özelliklerinin açıklanmasına yer verilmiştir.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı turizm sisteminin unsurlarını incelemek, bunların arasındaki ilişkileri belirleyerek elde edilen bilgilerle sistemin yönünü vermektir.
Turizmde sistem yaklaşımı, her bir birimi bir sistem olarak ele alıp, yönetim
olaylarının ve birimlerinin birbiriyle olan ilişkilerini ve dış çevre şartlarıyla
ilişkili olarak incelemektir. Bu amaçla konu ile ilgili yazım taraması gerçekleştirilmiştir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada Literatür taraması yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada; ikincil veri
kaynaklarından yararlanılmıştır. Bu konuda konuya ilişkin literatürde yer alan
yayınlardan faydalanmış, makaleler ve bildiriler incelenmiştir. Bu nedenle bu
çalışma kavramsal bir çalışma olarak düzenlenmiştir.
SİSTEM YAKLAŞIMI
Sistem yaklaşımı, olaylara ilişkin tüm unsurların dikkate alınıp incelenerek
problemlerin belirlenmesine ilişkin bir yaklaşım olarak ifade edilmektedir. Böylece, problemlerin belirlenmesi ve olayların analiz edilebilmesi için olayların tek
bir açıdan, başka olay ve çevre şartlarından ayrı olarak incelemek yerine her
olayı belirli bir çevre içinde, diğer olaylarla bağlantılı olarak incelenmesi, sorunların belirlenmesi ve bu sorunların kontrol edilmesi daha etkin olmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında sistem yaklaşımının sadece uygulamalı ve deneysel özelliği
taşıyan bilim dallarında değil, yönetim biliminde de 1950’li yıllardan itibaren
yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Sabuncuoğlu 2011).
Ayrıca, son yıllarda yönetim biliminde aşırı uzmanlaşma, verimlilik kavramının önem kazanması, otomasyon, problemlerin çok boyutlu ve karmaşık hale
gelmesi gibi nedenlerle çeşitli disiplinlerdeki arayışların neticesi olarak sistem
yaklaşımının kullanılmasını çabuklaştırmıştır (Öner 1985).
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Sistem, belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkileri olan ve
bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan bir bütün olarak tanımlanmaktadır (Koçel 1989).
Tanımdan da anlaşılacağı üzere, sistemi oluşturan parçaların her birinin farklı
özellikleri olması ve her bir parçanın etkinliğinin birbirini etkiliyor olması, sistemin analiz edilmesini de beraberinde getirmektedir (Şener 2010) .
Sistem analizi; bir sistem ve onun işlediği çevre hakkındaki faktörleri toplamayı, düzenlemeyi ve değerlendirmeyi ifade eder. Sistem analizinin amacı,
daha iyi bir sistem tasarlama ve geliştirmeye esas oluşturmak amacıyla sistemi
incelemektir. Örneğin; personel, donanımlar, maddi kaynaklar, görev tanımları,
formel yetki ilişkileri, küçük informal gruplar, üretim süreci ve talep durumlarını incelemektir.
Sistem analizi çalışmalarında bilimsel yöntemler izlenir ve süreç şu aşamalardan oluşur (Sarıaslan 1984).
 Problemin tanımı,
 Sistem araçlarının belirlenmesi,
 Ölçütlerin belirlenmesi,
 Seçeneklerin belirlenmesi,
 Amaca uygun olduğu belirlenen çözüm seçeneklerinin olabilirliğinin
araştırılması,
 Olabilir çözüm seçeneklerinin geliştirilmesi,
 Tercih edilen çözümün seçilmesi,
 Tercih edilen çözüme ilişkin fonksiyonel spesifikasyonların geliştirilmesi.
“Sistem Yaklaşımı”, bir sistemde, bütünü oluşturan parçaların birbirleri ile
olan ilişkilerini bir arada incelenmesidir. Bu özellik sistem yaklaşımını diğer
yönetim yaklaşımlarından ayırmaktadır.
Sistem yaklaşımının temelinde, sistem olarak ele alınan bütünün amacını gerçekleştirmesi vardır. Dolayısıyla, sistem yaklaşımına göre önemli olan bütündür, parçalar bu bütüne katkıda bulunduğu ölçüde önemlidir (Koçel 1989).
İşletme faaliyetlerinin sistem yaklaşımı içinde değerlendirilmesi, faaliyetlerin
daha iyi bir şekilde analiz edilmesini sağlayacaktır. Faaliyetlerin bu yaklaşım
çerçevesinde incelenmesi, işletme amaçlarının açıklığa kavuşarak, bütünü mey-
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dana getiren alt sistemlerin ve bu alt sistemlerin kendi aralarındaki ilişkilerin
belirlenmesini sağlar. Bu sayede işletme faaliyetleri sürekli olarak denetim altında tutulup, düzeltilmek suretiyle daha başarılı bir organizasyona ulaşılmak
mümkün olabilir (Sabuncuoğlu 2011).
Günümüzde, turizm işletmelerinin etkin yönetiminde yeni bir yaklaşım olan
sistem yaklaşımını diğer yönetim yaklaşımlarından ayıran en önemli özellik,
çözümü amaçlanan sorunları daha geniş bir ortamda ele alarak geleceğe yönelik bir şekilde ve iyi çözümü bulmaya dönük olmasıdır.
TURİZMDE SİSTEM YAKLAŞIMI
Turizm sistemi merkezde, turizmin süjesi olan insan faktöründen, turizmin
objesi olan, ülke, bölge turistik istasyon gibi geniş veya dar boyutlu turizm yörelerinden, bu yörelerin turistik verilerinden, turistik teşebbüslerinden, turistik
organizasyonlardan oluşur.
Turistik yöreler, turistik veriler, teşebbüsler ve örgütler turizmin objeleridir ve
hepsinin hedefi bir tüketici olan insanın ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Turistik
yöre turizm bakımından güçlü çekim alanlarına ve turistik donanıma sahip
bulunan, ekonomik yapısı ve hayatı turizm etkilerini yansıtan bölgedir. Turistik
teşebbüsler, kâr amacıyla turistik mal ve hizmet üreten, parlayan, sonuçta katma değer yaratan işletmelerdir.
Turistik organizasyonlar-turizm politikasının önemli araçlarından biri, yasal
bir statüye dayalı, devlet ve toplum tarafından desteklenen bir örgütün varlığıdır. Bilindiği gibi örgüt, çeşitli parçaları sistemli, anlamlı bir bütün haline getirmek, bu bütünü belirli ve ortak bir amaca yöneltmek demektir. Turizm örgütü ise, turizm örgütü ise, turizm ile ilgili her türlü resmi, yarı resmi ve özel kuruluşun turizmin amaçlarına hizmet eden etkinliklerini bir araya getiren turizm
politikasını yürüten bir kuruluştur.
Turizm, sosyo-ekonomik faaliyetlerin, ekolojik, politik ve teknolojik çevrenin
global içeriğinden soyutlanmış olarak düşünülemez. Çünkü turizm ile diğer
ekonomik ve sosyal, politik yapı ve faaliyetler arasında karşılıklı etki ve tepkiden oluşan sıkı ilişkiler vardır. Turizm sistemi, aralarında sıkı ilişkiler mevcut
olan ya da sıkı ilişkiler yaratılan elemanların oluşturduğu düzenli bir bütündür.
Turizm sistemi çevrede, ekonomik, sosyal, ekolojik, politik, teknolojik elemanlardan oluşur.
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TURİZM SİSTEMİ

TURİZM SÜJESİ
(İNSAN)

EKONOMİK
ÇEVRE

EKOLOJİK
ÇEVRE

TURİZMİN OBJESİ

-Turistik yöre
-Turistik teşebbüsler
-Turistik organizasyonu

POLİTİK
ÇEVRE

TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL
ÇEVRE

Şekil: 1–1 Turizm Sistemi
Kaynak: Kaspar, C. (!978). Tendances de la planification touristique pour les annaes. 80, Baskı Bern: AIEST,
Berne, p.6, Aktaran: H.Olalı 1983:123.

Ekonomik çevre, iktisatçıların birinci, ikinci ve üçüncü sektörler olarak adlandırdıkları tarım, sanayi ve hizmet sektörleri ve bu sektörlerdeki insan ve üretim
araçları arasındaki ilişkilerin meydana getirdiği alandır. Turizm sistemine ekonomik çevre açısından yapılacak yaklaşımda turistik arz verileri, mevcut ve
gelecek talebin miktarı, istekleri, gelirleri, rakiplerin sahip olduğu olanaklar,
talebi karşılayacak üst-yapının miktar ve kalitesi, yatırım ihtiyacı, yatırımların
makro ve mikro düzeyde karlılığı, yatırım riskleri, finansman olanakları inceleme konusu yapılır.
Ekonomik çevre:
-

Ekonomik yapı (üretim yapısı)

-

Milli gelir, kişi başına düşen gelir

-

Birincil, ikincil, üçüncül, sektörler (tarım, sanayi, hizmet sektörleri) arasındaki ilişkiler

-

Ekonomik istikrar

-

Ekonominin verimlilik, yatırım, finansman ve pazarlama gücü gibi faktörlerden oluşur

Araştırma Bildirileri

561

Sosyal çevre, nüfus, nüfus yapısı, toplumsal yapı, kültür ve gelenekler ile
toplumu oluşturan birey, aile ve grupların davranış ve ilişkilerin oluşturduğu
alandır. Turizm ile sosyal çevre arasında karşılıklı etki ve tepkilerden oluşan
sıkı ilişkiler vardır. Bu ilişkiler bir yandan sosyal çevre ve sosyal verilerin turizm açısından bir çekim ya da turist çekimini engelleyen bir faktör oluşturmasından, diğer yandan turizmin sosyal çevre üzerine olumlu veya olumsuz etkilerinden kaynaklanır. Turizm çalışmalarında turizm ile sosyal çevre ilişkileri
isabetli değerlendirildiğinde ölçüde, başarıya ulaşma şansı artar.
Sosyal çevre: dil, din, ahlak, gelenek ve görenekler, ekonomik yaşam biçimi,
felsefe, bilim gibi elemanlara, sanat şehirleri, tarihi eser ve anıtlar, müzeler,
mitler, folklor, halk inanç ve töreleri gibi verileriyle bir ülkenin turizm zenginliğini oluşturur. Bütün bu elemanların turizm açısından ülke veya yöre için çekim öğeleri teşkil ettiği gerçektir.
Ekolojik çevre, doğal kaynakların meydana getirdiği alandır. Doğal çevre ile
turizm arasında karşılıklı etki ve tepkilerin oluşturduğu son derece sıkı bir ilişki
vardır. Çünkü turizm faaliyetleri doğada meydana gelir; doğa turizmin yararlanacağı verileri sunar. Buna karşın turizm de doğa üzerine çeşitli yollarla etki
gösterir. Bu ilişkiler içinde turizmin yaratıcı kaynaklarının bizzat turizm tarafından tahribine engel olmak için doğal çevreyi korumaya yönelik ciddi politikaların uygulanması zorunluluğu vardır.
Politik çevre, siyasal kurumların yapısı, fonksiyonları, bunların hedef ve stratejilerin v bunlar arasındaki güç ilişkilerinin oluşturduğu alandır. Politik çevre
ile turizm arasındaki ilişkiler 4 alanda önem kazanmaktadır. Bunlar;
-

Politik sistemin yapısı, bunun ekonomik sistem üzerine yansıması, sektörde kamu ve özel kesim faaliyet alanlarının sınırları.

-

Kamu personel politikası

-

Devlet otoritesi

-

Dış seyahatlerin yönlendirilmesidir.

Teknolojik çevre-“uygulamalı amaçların gerçekleştirilmesi için örgütlenmiş
olan bilgidir” şeklinde tanımlamak olasıdır. Bu bilgi; her türlü araç, gereç ve
makineleri olduğu kadar, kuşkusuz, bilgisayar dilleri v matematik teknikler
gibi zihinsel öğeleri de kapsamaktadır.
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Maddi ve zihinsel öğelerden oluşan teknolojinin temel amacı, çeşitli nedenlerle sürekli olarak artan insan ihtiyaçlarını en iyi şekilde ve en az çabayla karşılamak, böylece insana daha rahat ve mutlu bir yaşam olanağını sağlamaktır. Bu
nedenle teknolojinin;
-

İnsanın üretim sürecindeki ağır işlerden kurtarılması

-

Çalışma verimliliğinin arttırılarak, üretimin çeşit, miktar ve kalite bakımından zenginleştirilmesi

-

Elde edilen ürünlerin daha kolay ve daha hızlı olarak tüketicinin kullanımına sunulması

-

Her türlü can ve mal güvenliğinin ağlanması

-

İnsanın gerek mesleki başarısı ve gerekse doğayı, toplumu ve kendini
tanıması için gerekli eğitimini sürdürebilmesi ve çalımla dışındaki boş
zamanında dinlenme, eğlenme ve kişiliğini zenginleştirme uğraşlarına
yönelebilmesi olanaklarının yaratılması amaçladığı, anlaşılmaktadır
(Olalı 1983).

İnsan, turizm sisteminin merkezinde yer alır ve turizmle ilgili her faaliyetin
son amacını oluşturur. Çünkü turizm bir tüketim olayı, turist bir tüketicidir. Bu
nedenle, bütün ekonomik son gayesi insan ihtiyaçlarının, arzu edilen nitelikte
ve koşullar içinde karşılanması, insanın refah ve mutluluğunun arttırılması,
yaşam düzeyinin yükseltilmesi olduğuna göre, turizm sistemini oluşturan bütün alt sistemlerinin ve elemanların gayesi de bu amaca yönelik olmak zorundadır.
Turizm Sistemi
Sistem temel olarak nesneler arasında düzenli ilişkilerin varlığı anlamına gelen
ve günlük hayatta da çok sık kullanılan bir kavramdır. Sistem, ortak bir amaca
ulaşmak için birlikte çalışan ve birbirine bağımlı fiziksel ya da kavramsal parçalardan ya da alt sistemlerden oluşan bir bütündür.
Sistemi oluşturan parçalar sisteme göre birer alt-sistem, kendilerini oluşturan
daha küçük parçalara göre de birer sistemdir. Her sistem kendi içinde daha
küçük sistemleri bulundurabilir ve bunlara alt-sistem adı verilir. Başka bir deyişle, her sistem kendisinden daha büyük bir sistemin alt sistemidir. Örneğin;
konaklama ve ulaştırma sistemleri turizm sistemine göre birer alt-sistemdirler.
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Her sistemin belirlenebilir girdileri, süreçleri, çıktıları ve sonuçları vardır.
Belirlenen amaçlara yönelik olarak girdiler, tahsis edildikleri bir süreçten geçerler. Çıktılar ve sonuçlar sistemdeki süreçlerin ürettiği ürünler ya da ürünlerin
sağladığı faydalardır. Sistem her ne olursa olsun, planlamacılar mevcut ya da
istenilen çıktılardan ve sonuçlardan hareketle sistem boyunca geriye doğru
giderek ihtiyaç duyulan süreçleri tanımlamaya çalışırlar. Böylece arzu edilen
sonuçların alınabilmesi için gerekli girdiler ve süreçler tanımlar.
Sistem yaklaşımı herhangi bir karmaşık sistemin daha basit unsurlarına ayrılması ve bu unsurlar arasındaki önemli bağların tanımlanması ile uğraştığına
göre, turizm planlaması bakımından sistem yaklaşımının benimsenmesi ile
turizm daha ayrıntılı olarak irdelenebilir. Bu yaklaşımla turizm çeşitli parçalardan oluşan bir bütün olarak ele alınır. Bu bütün amaçları, bütünü oluşturan
parçalar, aralarındaki ilişkiler ve sorunlar ortaya konmaya çalışır (İçöz, İlhan
1999).
Leiper (1979, 390) turizmi bir sistem olarak ele almış ve şu şekilde tanımlanmıştır; ‘Turizm; esas amacı gelir elde etmek olan bireylerin seyahatleri dışında,
insanların isteğine bağlı ve geçici olarak, sürekli yaşadıkları yerler dışında bir
ya da birden fazla gecelemelerinden doğan olaylar ve ilişkiler bütününü konu
alan bir sistemdir’.
Turizm sisteminin alt sistemleri arasında kuvvetli ve zayıf ilişkiler vardır. Bir
sistemi oluşturan parçalar bağımsız olmayıp karşılıklı dayanışma durumundadırlar. Sistemin parçaları arasında sistematik ve dinamik ilişkiler vardır. Ortak
bir amaca sahip oldukları için bu ilişkiler görev çerçevesinde gerçekleşir. Çizilen sınırlar içinde sistemin parçaları arasındaki dayanışma ve ilişkiler, onların
çevreleri ile olanından daha kuvvetlidir. Sistemlerin yer aldığı toplumsal çevre
sürekli geliştiğinden, sistemler de olumlu yönde değişmelidir (İçöz, Yüzügüllü
1984).
Turizm Sisteminin Amacı
Turist sıfatı ile insan ya da birey turizm sisteminin merkezinde yer alır ve turizmle ilgili her faaliyetin en son amacını oluşturur. Çünkü turizm bireysel bir
tüketim olayı, turistler de birer tüketicidir. Bu nedenle, bütün ekonomik çabaların amacı ihtiyaçların, istenilen nitelikte ve koşullar içinde karşılanması, insanın
refah ve mutluluğunun artırılması, yaşam düzeyinin yükseltilmesi olduğuna
göre, turizm sistemi oluşturan bütün alt-sistemlerin ve elemanların amacı da
buna yönelik olmak zorundadır (Olalı 1990: 10). Bu nedenle bir mekânda tu-
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rizmin gelişimi, o mekândaki turizm kaynaklarını talebe, yani gerçek ya da
potansiyel turist tercihlerine uyumlaştırmanın dinamik bir sürecidir ve turizm
sisteminin bütün performansını optimize etmeyi amaçlar. Bu performans ise
turizmin ekonomik, sosyal ve fiziksel çevresi üzerine olan doğrudan, dolaylı ve
uyarılmış etkileri kapsamında da ortaya koymaktadır.
Turizm Sisteminin Elemanları
Turizm; bir sektörler kesitinden oluşmakta ve çoğunluğu hizmetler sektöründe
yer alan başta seyahat, konaklama ve yeme, içme hizmetleri olmak üzere, hediyelik eşya üretimi ve satışı, eğlence ve benzeri geniş bir mal ve hizmet üretimini
kapsamaktadır. Bu açıdan bakıldığında turizm sisteminin temel unsurları; seyahat, konaklama ve seyahat ve konaklamaya bağlı olarak ortaya çıkan bütünüdür.
Turizm piyasası; turistik mal ve hizmetleri arz edenlerle talep edenlerin karşılaştıkları alan ve bu karşılaşmayı sağlayan örgütler bütünüdür. Bu bütün turizm sistemi olarak kabul edildiğinde, sistemin iki temel unsuru turistik talep
ve turistik arzıdır.
Turizm talebi; turizm sisteminin bir parçasıdır ve turistik ihtiyaçlarından kaynaklanır.
Turizm arzı; turizm sisteminin diğer bir parçasıdır ve girişimcilerin turistik
ihtiyacın giderilmesi için gerekli mal ve hizmetleri üretmek yolu ile makul bir
ödül elde etme kâr amaçlarından kaynaklanır. Bu amaçla girişimciler, emek,
doğa ve sermaye gibi üretim faktörlerini bir araya getirmek zorundadır.
Turizm; temelde insanların yer değiştirmelerinden kaynaklanmaktadır. Yer
değiştirme, insanların bir mekândan başka bir mekâna geçici bir süre seyahat
etmesidir ve her yer değiştirmede en az iki mekân söz konusudur. Birinci
mekânda turizm gereksinmeleri ortaya çıkmakta, ikinci mekânda da bu gereksinmeler karşılamaktadır. Dolaysıyla turizm olayı en az iki mekânda gerçekleştiği için bu olayın incelenmesi de iki yönlü olmak durumundadır. Bu açıklamanın ışığında, coğrafi yaklaşımla turizm sisteminin iki temel unsuru olan turizm
talebi ve turizm arzı; A ve B mekânları ile ilişkilendirilerek Şekil 1,2’deki gibi
gösterilebilir.
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A Mekânı
Turist Gönderen
Ülke, Bölge ya da
Yöre
TURİZM TALEBİ

B Mekânı Turist
Kabul Eden Ülke,
Bölge ya da Yöre
TURİZM ARZI

TURİST AKIMI
Şekil 1–2. Coğrafi Yaklaşım ile Turizmin Temel Unsurları
Kaynak: Leiper, N. (1979). The Framework of Tourism: Towards Definition of Tourism, Tourist, the Tourism
İndustry, Annals of Tourism Research, 6 (4),, Akt: Orhan İçöz 2002:8,

Birinci alan olan turist gönderen bölgeler; turistlerin devamlı yaşadığı, sosyal
ve ekonomik ilişkilerini merkezleştirdiği, turizm endüstrisinin temel pazarını
ve potansiyel turizm talebini oluşturan coğrafi alanlarıdır. Turist akımının kaynağı olan bu mekânlar; turist gönderen bölgeler ve turist gönderen yöreler olarak fonksiyonel şekilde adlandırılmaktadır.
İkinci alanlar ise turistlerin turistik isteklerini karşılamak için gittikleri ve
turistik istemlerinin karşılandığı coğrafi mekânlardır. Turist akımına uğrayan
bu mekânlar; bu turistik akıma bağlı olarak fonksiyonel şekilde turizm ülkeleri,
turizm bölgeleri, turizm yöreleri ve turizm merkezleri olarak adlandırılmaktadır. Turistik mekânlar; geçici olarak kalmak üzere turistleri kendine çeken ve
çekiciliğini artıracak turistik değerlere sahip olan yerlerdir. Turizmin nesnesi
olan turistik mekânın unsurlarını; ziyaretçilerin kullandığı tesisler ve hizmetler,
yani mekânın turistik çekicilikleri, yerel halkı, turistik işletmeleri ve turizm
örgütler oluşturmaktadır.
Birinci mekâna A, ikinci mekâna ise B denecek olursa; dünyamızda çok sayıda
A ve B mekânları vardır. Birinci mekânlardan ikinci mekânlara yönelik harekete turist akımı denilmektedir. A mekânlarından B mekânlarına varış ve B
mekânlarından tekrar A mekânlarına dönüş hareketine seyahat denilmektedir.
Bu seyahatleri yapanlar turist tanımına girdiği sürece de bu seyahatlerin yarattığı sosyo-ekonomik faaliyetler de turizm niteliği kazanmaktadır. A ve B
mekânları arasındaki bağlantı her türlü ulaşım aracı ile sağlanmakta ve
mekânlar arasında sürekli bir turist akımı bulunmaktadır.
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Turist ürünün diğer ürünlere göre farklı olması nedeni ile tüketici fiziksel
olarak üretim yerine gitmek, yani seyahat etmek zorunda olduğundan, seyahati
karşılayan ulaştırma ve ulaştırma ile ilgili faaliyetler ve olanaklar turistik arzın
bir parçasıdır ve turizm endüstrisinin üretim alanlarından biridir. Bu nedenle
de ulaştırma sistemi turizm sisteminin bir alt-sistemi olarak kabul edilebilir.
Seyahat, turizm olayın en temel unsuru olmakla birlikte tek başına turizm
sayılmamaktadır. Seyahat olayının turizm özelliği taşıması için, hem seyahatin
amacının turistik olması hem de ikinci mekânda en az 24 saat kalmak ya da
gecelemek gerekmektedir. İkinci mekânda turistik talebin gereksinimlerinin
karşılanması olayı turizmin arzının ikinci temel unsurunu oluşturmakta ve
konaklama başta olmak üzere turistik mekânda yer alan diğer çekicilikleri ve
faaliyetleri kapsamaktadır.
Bu karmanın parçalarının incelenmesi ise her bir parçanın turistleri çekmekte,
hizmet etmekte ve tatmin etmekte başarısının diğer unsurlara da bağlı olduğunu göstermektedir. Turistik mekân karması; çekicilikler ve olaylar, tesisler, altyapı, ulaştırma ve ağırlama kaynaklarından oluşmaktadır. Çekicilikler ve olaylar turistik bölgeye turistlerin çekilmesinde temel çekim faktörlerini oluştururlar. Turizm bölgesindeki tesisler ve ulaştırma çekiciliklerin turistik bölgeye
çektikleri ziyaretçilere ve yerel halka hizmet ederler. Bu nedenle çekicilikler ve
tesisler arasında sıkı bir ilişki vardır.
Turizm Sisteminin Çalışma Mekanizması
Bir turizm bölgesi pazarlama süreci ile pazarlardaki insanlara ulaşır ve onları
seyahat etmeye cesaretlendirir. Pazarlama planının geliştirilmesi ile uygun pazarlama karmasının seçimi turistik bölgenin turistleri çekme çabasında başarı
ya da başarısızlığın belirleyicisidir. Turizm sisteminin iki temel unsuru olan
turist gönderen ülke ya da bölgeler ile turist kabul eden bölge ya da ülkeler
arasındaki gibi açıklanabilir.
Bir toplumda turizm talebi, nüfusunun hareket yeteneği ve vatandaşların
seyahat etme isteği tarafından belirlenir. Turizmin bir bölgede ya da ülkede
büyümesine ve gelişmesine neden olan dış güçler, aynı zamanda turizm sistemine de etki eden dış faktörlerdir. Refah düzeyinin gelir artışıyla birlikte yükselmesi, insanların çalışma süresinin azalması sonucu boş zamanın artması iş
yerlerindeki monotonluk, araç sayısının ve kentleşmenin artması ve bununla
birlikte büyük kentler gibi birçok yerleşim yerindeki yaşanılması güç yaşam
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koşullarından kaçma isteğinin oluşturduğu turizm talebi turizmin büyüme
mekanizmasını harekete geçiren asıl güçtür.
Turizm talebinin toplam düzeyi ve tercihleri çoğunlukla turist gönderen ülkelerdeki faktörler tarafından belirlenmesine rağmen, talebin mekânsal dağılımı
en çok turizm bölgesindeki çekim faktörleri tarafından etkilenmekte ya da değişim normal olarak turizm talebinin toplam düzeyinde çok az etkiye sahip olmasına rağmen, o bölgeye yönelik talebi kesin olarak etkilemektedir.
Birçok Pazar için seyahat amacı çoğunlukla bölgesel doğal kaynakların değeri
ile ilişkili olduğu için, bu faktörlerin miktar ve kalitesi de o bölgedeki turizmin
gelişimi açısından çok önemlidir. Turistik ürünlerin arzı; turizm çekiciklerinin,
tesislerinin ve ulaştırma olanaklarının varlığı ve pazarlanması ile belirlenir.
Talebin çeşitli belirleyici etkenleri turistleri seyahat kararı almaya iterken, arz
değişkenleri de bu talebi belirli bir turizm bölgesine doğru çekecektir. Bu nedenle turizm gelişiminin uzun dönemde başarısını turizm alanının turistleri
çekecek çekim gücü ve çekim özelliklerinin diğerlerine göre farklı olması belirlemektedir.
Birçok doğal ve yapay ortam, turistlerin bir alanı ziyaret etmeleri için önemli
bir çekim gücüne ve etkisine sahiptirler. Bir alanda dinlenme ağırlıklı turizm
etkinliklerinin gelişiminin, büyük ölçüde o bölgedeki çevre elemanlarının özellikleri ile ilgili olduğu bilinmektedir. Zira turist, kalacak olduğu tesisten önce
gideceği yeri ya da bölgeyi öncelikle seçmektedir. Bu nedenle bir alandaki sosyo-kültürel değerler ile doğal ve yapay çevre elemanları bölge turizmi açısından temel kaynak niteliğini taşımaktadır. Bu nedenle bölgesel turizm gelişimini
kısmen arz-çekimli bir gelişimdir demek doğru olacaktır.
Diğer taraftan, turizm gelişiminin hem arz hem de talep çekimli olduğu söylenebilir. Bu durum sistem içindeki unsurlar arasındaki karşılıklı etkileşimleri
açıklamaktadır. Turizme olan talep turizm siteminin çalışma mekanizmasını
harekete geçirir. Belirli bir turistlik işletmelerde kapasite sorununu ortaya çıkartır. Bu sorunu çözmeye yönelik olarak turistik kapasitenin artırılması kapasiteyi
daha iyi kullanmaya yönelik satış teşvik önlemlerini de gerkli kılar. Pazarlama
çabaları ise talebin artmasına neden olacağı için turizm gelişimi doğal olarak bir
hız ve ivme kazanır.
Turizm ekonomisinin büyümesi, bölgesel ve yerel olarak yeni işyerleri açılmasını ve sonuç olarak bir gelir yaratılmasını sağlar. Bu ise turistik ticari iş yerlerinin artması ile ekonomide yapısal değişime ve yerel halk içinde sosyal-
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kültürel değişimlerden olur. Turizm alanındaki iş olanakları ve bununla birlikte
sağlanan gelirler, kırsal alanda yaşayan çiftçilerin refahını artırır; turizm ve
inşaat sektöründen toprak ve emek gibi üretim faktörlerine artan bir talep oluşur, tarımda artan bir personel sorunu ortaya çıkar ve rasyonelleşme arayışları
başlar. Rasyonelleşme arayışları ise turizm planlaması ihtiyacını ortaya çıkarır.

TURİZM TALEBİNİN ARTMASI

TURİZM BÖLGESİNDE ORTAYA
ÇIKAN ALT-YAPI VE ÜSTYAPIKAPASİTE SORUNLARI

ALT-YAPI VE ÜST YAPI KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI

ALT-YAPI VE ÜST YAPI KAPASİTESİNİN DAHA İYİ KULLANILMASINA YÖNELİK SATIŞ ÇABALARI

YENİ İŞ YERLERİ AÇILMASI

GELİR YARATILMASI

EKONOMİDE YAPISAL
DEĞİŞİM

EKONOMİYİ OLUŞTURAN SEKTÖRLER
ARASINDA ÜRETİM
FAKTÖRLERİNE YÖNELİK TALEP ARTIŞI
EKONOMİK, FİZİKSEL,
SOSYAL VE KÜLTÜREL
DEĞİŞİM

TURİZM SİSTEMİNİN ÇALIŞMA MEKANİZMASININ YARATTIĞI EKONOMİK, FİZİKSEL, SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞİŞİMİN OLUMLU YÖNE KANALİZE EDİLEBİLMESİ İÇİN TURİZM PLANLAMASI İHTİYACI
Şekil: 1–3 Turizm Sisteminin Çalışma Mekanizması
Kaynak: Orhan İçöz 2002:14 Robert Christie Mill and Alastair M.Morrison, The Tourism System, 2 Edition, Prentice Hall İnternational, İnc., New Jersey, 1992

Turizm Sisteminin Yönetimi
Turizm sistemi endüstri sözcüğünden akla getirdiği gibi sadece ticari sektör
tarafından yönetilmez. Bunun yerine özel sektör, kamu sektörü ve kar amacı
gütmeyen kurum ve kuruluşlar turizm sisteminin etkinliğini sağlamak için
birlikte çalışmakta ve sistemin yönetimini sağlamaktadır. Dolaysıyla turizm
sistemi tek bir merkez ya da otorite tarafından değil, sistemin baş aktörleri olan
bu kuruluşlar tarafından ortaklaşa ve eşgüdüm içinde yönetilir.
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Seyahatin satın alınması

Pazara erişim
PAZAR

Seyahat ikameleri, pazardaki diğer seyahat seçenekleri ve seyahat satın alma sürecini de dikkate
alan bir tüketici davranış yaklaşımı ile talep
üzerindeki içsel ve dışsal etkilerin vurgulanması.

SEYAHAT

PAZARLAMA

Temel seyahat bölümlerinin, seyahat
akımlarının ve kullanılan ulaştırma
araçlarının belirlenmesi ve analizi.

Dağıtım kanallarının etkin kullanımını
vurgulayan bir yaklaşımla, destinasyon
alanının ve turizm işletmelerinin ürünlerinin potansiyel müşterilere pazarlamaları sürecinin incelenmesi

TURİSTİK BÖLGE

Bölgenin araştırmada, planlamada, idare etmede, geliştirmede ve turizm faaliyetleri ile ilgili
hizmetleri sunmada izlemesi gereken sürecin
tanımlanması

Seyahat talebinin şekli

Seyahatin satılması

Şekil: 1–4 Pazarlama Erişim Açısından Turizm Sistemi
Kaynak: Mill, R. C. ve Morrison, A. M., (1992). The Tourism System, İkinci baskı,, New Jersey: Prentice
Hall İnternational,1992, Aktaran: İçöz, O. (2002): 14:15,

Bu kurum ya da kuruluşların her biri turizmde yer almak için kendine özgü
nedenlere sahip olsa da, bir bölge ya da toplum için turizmden elde edilecek
olası en iyi sonuç bu birimlerin birlikte çalışması ve hareket etmesi sayesinde
sistemin yönetilmesi ile mümkündür.
SONUÇ
Yukarıda da belirttiğimiz gibi turizm sistemi, aralarında sıkı ilişkiler mevcut
olan ya da sıkı ilişkiler yaratılan elemanların oluşturduğu düzenli bir bütündür.
Günümüzde toplumsal olayların, faaliyetlerin ve sorunların çok çeşitli ve çok
yönlü oluşu bunların bir sistem içerisinde düşünülerek incelenmesini gerektirmektedir. Turizmin de çok boyutlu bir olay olması turizmin incelenmesinde
sistem yaklaşımını gerekli kılmaktadır.

570

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

İnsan, turizm sisteminin merkezinde yer alır ve turizmle ilgili her faaliyetin
son amacını oluşturur. Çünkü turizm bir tüketim olayı, turist bir tüketicidir. Bu
nedenle, bütün ekonomik olayların son gayesi insan ihtiyaçlarının arzu edilen
nitelikte ve koşullar içinde karşılanması, insanın refah ve mutluluğunun arttırılması, yaşam düzeyinin yükseltilmesi olduğuna göre, turizm sistemini oluşturan bütün alt sistemlerinin ve elemanların gayesi de bu amaca yönelik olmak
zorundadır.
Bir sistemi daha iyi anlayabilmek için onu oluşturan alt-sistemler arasındaki
ilişkileri bilmek ve anlamak gerekir. Bu yaklaşımla turizm çeşitli parçalardan
oluşan bir bütün olarak ele alınıp incelenmelidir. Bu bütünün amaçları, bütünü
oluşturan parçalar, aralarındaki ilişkiler ve sorunlar ortaya konmaya çalışılır.
Bu bilgiler ise daha kapsamlı bir turizm planlamasına imkân sağlayacaktır.
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ÖZ
Küresel rekabet günümüzde tüm örgütleri olduğu gibi otelleri de derinden etkilemektedir.
Otel işletmelerinin daha fazla rekabetçi kalabilme arzuları, markalaşma olgusunu doğurmuştur. Marka oluşturma sürecinde önemli adımlardan biri de otel isimlerinin belirlenmesidir. Otel işletmeleri, tercih ettikleri isimlere çeşitli anlamlar yükleyerek, mevcut ve potansiyel müşterileri üzerinde etkili bir imaj yaratmaya çalışmaktadırlar. Otel ismi sayesinde, sunulan ürün ve hizmetlerin tüketicilerin daha fazla ilgisini çekmesi hedeflenmektedir.
Bu araştırmada; otel isimleri, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Örneklem olarak Muğla
ve Aydın illerinde faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri seçilmiştir. 269
adet otel isminin incelendiği araştırmada, otel isimlerinin ağırlıklı olarak ‘özel bir kelime anlamı’ ile ‘işletme sahibinin veya aileden birinin ismi ya da soy ismi’ üzerine odaklandığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, işletme ölçeği küçüldükçe aile odaklı otel ismi kullanma oranının arttığı saptanmıştır.
Anahtar sözcükler: Turizm, otel işletmeleri, otel isimleri, markalaşma.
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GİRİŞ
Seyahate çıkan kişinin önemli gereksinimlerinden birinin konaklama olması
nedeniyle, kişinin seyahat kararı, gideceği yerde konaklama olanaklarının bulunup bulunmaması ile yakından ilişkilidir (Yılmaz ve Yılmaz 1989: 4). Başka
bir deyişle; oteller, turizm işletmeleri arasında temel bir öğe olarak kabul edilir
(Tarlan ve Tütüncü 2001: 142; Akgündüz ve Bardakoğlu 2012: 14). Hatta bazı
yazarlara göre bir yerin turizm açısından etkinliği, belli ölçüde konaklama kapasitesine bağlıdır (Toskay 1983: 228). Otel işletmeleri; farklı amaçlarla seyahat
eden turistlerin geceleme, yeme – içme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyet gösterirler (Erdem 2010: 167). Bu bağlamda, 21.06.2005
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve
Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 19. Maddesinde oteller; “asıl fonksiyonları
müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme – içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de
bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir”, şeklinde tanımlanmaktadır1.
Yaygın bir kanı olarak, turistlerin seyahat harcamaları içerisinde en büyük
payı konaklama giderlerinin teşkil ettiği kabul edilir (Taşkın 1997: 6). Diğer bir
ifadeyle, genel olarak bir otelin gelirlerinin en büyük kısmı odalardan elde edilir (Olalı ve Korzay 1993: 137; Türksoy 1998: 36). Bununla birlikte oteller, bulundukları ülkelerin ekonomik, kültürel ve sosyal yapılarının gelişmesinde
önemli rol oynarlar (Didin ve Köroğlu 2008: 113). Tüm bu unsurlar dikkate
alındığında, otel işletmelerinin turizm endüstrisindeki önemi daha iyi anlaşılır.
Öte yandan, iş dünyasında yaşanan rekabetin giderek artması, örgütleri yeni
arayışlara sürüklemektedir. Özellikle yeni kurulan işletmeler, böyle bir ortamda
ayakta kalabilmek için henüz başlangıçta stratejik düşünmek zorundadır. Rekabetçi kalabilmede birçok faktör etkili olmakla birlikte, günümüzde örgütlerin
daha fazla görsel öğelere ihtiyaç duydukları ifade edilmektedir (Öztürk 2006:
2). Bu öğelerden birisi de, işletmenin tanınmasında ve tüketicinin zihninde etkili bir yer edinebilmesinde önemli paya sahip olan işletme adıdır.
İşletmeler, ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tüketicilerin algılarında rakiplere
göre anlamlı bir farklılık yaratabilmek için ciddi bir çaba harcamak zorundadırlar. Bu noktada marka ismi; ürün veya hizmete gerek duygusal gerekse de fiziksel bir anlam katmakta ve böylece işletme ile tüketici arasında bir iletişim
sağlamaktadır. Marka ismi aynı zamanda, tüketiciye bir statü ve prestij kazandırmaktadır (Baş ve Şahin 2013: 23). Benzer şekilde Kırdar (2005: 243) da, satın
alma ve karar sürecinde tüketicilerin çoğu zaman kendilerine bir statü veya
1 http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14518/turizm-tesislerinin-belgelendirilmesine-ve-niteliklerin-.html
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kimlik kazandıracağı duygusuyla hareket ederek belli bir markaya yöneldiklerini ifade etmektedir. Özetle örgütler, bir marka inşa etmek istediklerinde, muhtemel tüketicilerin zihninde o markaya dair çağrışım yapan bir kelime oluşturmaya odaklanmaktadırlar.
Bu araştırmada, otel isimleri içerik analizi yöntemiyle incelenmektedir. Araştırmanın taşıdığı amaç, otel isimlerinde odaklanılan öğelerin neler olduğunu
saptamaya çalışmaktır.
TEORİK ÇERÇEVE
İster küçük ister büyük bir işletme veya yeni bir ürün/hizmet olsun her şeyden
önce önem arz eden konu, ismidir. Her varlığın değeri öncelikle ismiyle ölçülür2. Nitekim ünlü pazarlama uzmanı Jack Trout; “Alabileceğiniz en önemli
pazarlama kararı, bir ürüne ne ad vereceğinizdir” diyerek işletme isminin ne
denli önemli olduğuna vurgu yapmaktadır (The Brand Age Dergisi 2011). Benzer şekilde Ataklı (2008) da, bir işyeri kurma aşamasındaki en önemli sorunlardan birinin, isim bulmak olduğunu belirtmektedir. Yazar bu durumu, tıpkı yeni
doğan bir çocuğa isim bulmanın zorluğuna benzetmektedir. Bu nedenle birçok
girişimci, kurmayı düşündüğü işletmeye genelde kolay bir yol olduğu için aile
isminden ya da soyadından kaynaklanan isimler koymayı tercih etmektedir.
İşletme adı, işletmeyi tanıtmak ve onu benzer işletmelerden ayırt etmek için
kullanılan bir kavram olmakla birlikte (Kurt, 2010), çoğu zaman marka olgusuyla karıştırılmaktadır. Birçok pazarlamacı her markanın bir ürün olduğunu,
ancak her ürünün bir marka olmadığını ifade etmektedir. Ürün, fabrikada üretilen bir nesne; marka ise tüketiciler tarafından satın alınan değerdir (Kırdar
2002: 234). Marka, “üretici veya satıcıların malını tanıtan, onu başkalarının mallarından ayırmaya yarayan isim, terim, sembol, şekil veya bunların bileşimidir”
(Mucuk 2010: 146). Bu bağlamda, marka adının markadan daha dar kapsamlı
olduğu; bir başka deyişle markanın sözle ifade edilebilen kısmını oluşturduğu
söylenebilir. Marka sembolü ise, markanın gözle görülebilen kısmıdır. Örneğin
Mercedes marka adı, üçlü yıldız ise onun sembolüdür (Mucuk 2010: 146).
İşletme adının Türk Ticaret Kanunu özel hükümleri ile korunabilmesi, ticaret
sicile kaydedilerek tescil edilmesine bağlıdır. İşletme adının ancak bu şekilde
tekel kullanılabilme hakkı doğmaktadır. Marka ve işletme adı arasındaki karmaşık gibi görünen bu anlam farklılığını açıklamada aşağıdaki örnek yardımcı
olabilir3:
2 http://kobidestek.org/8-adimda-marka-isim-secme
3 http://egemark.net/marka-tescil-hizmetleri.php?page=marka-tescil-son-yazi&marka=13
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Narinler Limited Şirketi’nin Kuşadası’nda işlettiği otele ‘Narin Otel’ ismini
vermiş olduğunu varsayalım. Şirket ruhsat alırken, ticaret faaliyetlerini gerçekleştirirken, fatura keserken, kısacası tüm resmi işlemlerinde ticaret unvanı olarak Narinler Limited Şirketi ibaresini kullanmaktadır. Otel adı olarak ise ‘Narin
Otel’ ismini seçmiştir. Bu ad altında konaklama hizmeti vermekte, çeşitli gazete
ilanları ve broşürlerde Narin Otel ismini kullanmaktadır. Şirket, Narin Otel
isminin başka bir teşebbüs tarafından otel hizmetlerinde kullanılmasını önlemek için marka olarak tescil ettirme kararı alabilir. Böylelikle Narin Otel, tescilli
bir marka haline gelir.
Markanın koruma altına alınması, örgütler açısından büyük bir öneme sahiptir. Zira aksi halde, her zaman taklidi ve kötüye kullanılması mümkündür. Bu
nedenle, her ülkede hukuk düzeni bu konuda bazı düzenlemeler yaparak markanın kötüye kullanılmasına karşı yasal, mali ve cezai önlemler almaktadır
(Mucuk 2010: 147).
Markalar, bağlı oldukları firmaların ürün ve hizmetlerini temsil ederler ve
tüketiciler üzerinde belli bir imaj yaratmaya çalışırlar. Bir marka, sadece bir
logo veya isim olmanın ötesinde, işletmenin ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak
tüketicilerin zihnine bir anlam yüklemeye çalışan önemli bir araçtır (Kırdar
2002: 234). Bu bağlamda, günümüzde birçok firma marka yaratabilmek için
birbirleriyle büyük bir rekabet içine girmekte ve bu yolda önemli harcamalara
katlanmaktadır. Bazı firmalar, doğru ismi bulabilmek için şirket içinde çalışma
grupları oluşturmaktadırlar. Hatta reklam ve halkla ilişkiler ajansları ile işbirliği
yapmakta, marka tescil firmalarından öneriler istemekte ve marka danışmanlarının görüşlerini almaktadırlar. Bunların da ötesinde, bazı firmalar isim bulmak
için çalışanların, müşterilerin veya halkın katıldığı yarışmalar düzenlemektedirler. Ayrıca, isim önerileri getiren çeşitli yazılımlar da bulunmaktadır. Söz konusu yazılımlara gerekli bilgiler girildiğinde, bir tuşa basarak binlerce isim önerisi
alınabilmektedir. Bu tip yazılımlar marka tescil şirketlerinde mevcuttur 4.
İşletmeler mal ya da hizmet markalarına isim verirken çeşitli adlardan yararlanabilirler (Çifci ve Cop 2007: 74):


Bir kişinin adını (Honda, Calvin Klein);



Bir yer adını (Türk Hava Yolları);



Bir niteliği (Safeway mağazaları, Duracell pilleri);



Bir yaşam tarzını (Weight Watchers, Healty Choice);

4 http://kobidestek.org/8-adimda-marka-isim-secme
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Herhangi bir anlamı olmayan bir yapay adı (Kodak, Omo);



Bir hayvan adını (Puma, Mustang, Dove) ve



Bir cisim adını (Apple) kullanabilirler.
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İlgili yazında iyi bir marka adının taşıması gereken özellikler şu şekilde sıralanmaktadır (Waenke vd. 2007: 1 – 2; Mucuk 2010: 146; The Brand Age Dergisi
2011; Sarıiz 2012; Şaylan 2013):


Kısa ve basit olmalı;



Çekici olmalı;



Ürün veya hizmetin yararlarını yansıtmalı;



Her dilde telaffuzu ve yazımı kolay olmalı (Örneğin Schlotzsky’s fast
food zincirinin yaygınlaşamamasında isminin handikaplı olduğu iddia
edilmektedir);



Kolayca tanınmalı ve hatırlanmalı;



Türkçe karakter içermemeli (Çarşı mağazalarının Boyner ismine dönmesinde ve Arçelik’in Beko markasını yaratmasının altında bu neden
vardır);



Küresel bir pazarın taleplerine cevap verebilecek nitelikte olmalı;



Markaya verilen isim, başka bir markayı andırmamalı ve



Global bir marka olmak için, seçilen ismin diğer dillerdeki anlamı iyi
analiz edilmelidir (Örneğin Chevrolet’in alt markalarından olan Nova’nın Latin Amerika’daki satışlarının yok denecek kadar az olmasının
nedeni, Nova’nın İspanyolcada “gitmez” anlamına gelmesinden kaynaklanmıştır).

Genelde girişimciler bir markaya isim verirken kendi soyadlarını kullanmayı
tercih ederler. Bu yöndeki eğilim genelde aile işletmelerinde görülür. Örneğin
dev otel zinciri Hilton, aile soy ismini kullanan bir işletmedir. 1304 yılında Almanya’da kurulan Hotel Pilgrim Haus ise, bugün de faaliyetini sürdüren Avrupa’nın en eski aile şirketlerindendir (Ateş 2003: 84; Arslan 2006: 42). Türkiye’de ise Dedeman ve Ceylan Intercontinental otelleri aile soy ismini kullanan
otellere örnek olarak gösterilebilir. Dünyaca tanınan Disney, Toyota, HP, Benetton, Koç, Sabancı ve Eczacıbaşı gibi şirketler ise diğer örneklerdir. Ancak ürün
veya hizmetlerde aile adının kullanılması kimi zaman eleştirilmektedir. Çünkü
olası şirket satışları veya iflası halinde, işletmeyi satın alan girişimcinin elde
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kalan diğer markaları olumsuz etkileme ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca aile adı
verilen marka, gelecekte iyi bir fiyata satılamayabilir. Şirketi satın alan yeni
firma, aile adını içeren eski marka adını kullanmak istemeyebilir. Sonuç olarak
mağaza satılır, ancak markası satılamayabilir. Bu da daha az paraya devir işleminin gerçekleşmesi anlamına gelir (Şaylan 2013). Bu durumda şöyle bir hareket tarzının izlenmesi, çözüm bulunmasını kolaylaştırabilir5:
“Tüm şirketleri bir arada toplayan ana şirket (holding) oluşturmaya karar
verildiğinde aile adı kullanılabilir. Bu durumda aile adına sahip şirketlerin adlarının değiştirilmesi daha uygun olur. Birden fazla iş kolunda şirkete sahip
olmayı amaçlayan bilinçli iş adamları, genellikle soyadlarını kurdukları şirketlere vermemeyi tercih ederler. Böylece aynı markaya sahip birçok şirket ve ürün
ortaya çıkmamış olur”.
İşletme ismi belirlemede bazı adımları izlemek yararlı olabilir6:
-

İlk olarak hedef kitle belirlenmelidir. Müşterilere ne sunulduğu, onlara
nasıl faydalı olmanın umulduğu ve bu çerçevede işletmenin varlık sebebi netleştirilmelidir.

-

İkinci adımda, işletmenin büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulmalıdır. İleride hangi ürün/hizmetler üretilebilir?, onlara başka bir
ad verilebilir mi?, farklı segmentler için de marka yaratılabilir mi? şeklindeki sorulara yanıt aranmalıdır.

-

Üçüncü adımda, doğrudan ve dolaylı rakiplerin listesi çıkarılmalı ve
onlardan farklı bir algı yaratacak isimler üzerinde düşünülmelidir.

-

Dördüncü adımda, isim önerileri listelenmelidir. Bu süreçte internet, dil
sözlükleri vb. araçlardan yararlanılabileceği gibi beyin fırtınası, yarışma
ve anket gibi yöntemler de kullanılabilir.

-

Beşinci adımda, kulağa hoş gelmeyen, telaffuzu zor olan ve rakipleri
çok andıran isimler elenmelidir.

-

Altıncı adımda, nihai isim listesinin tescil durumları araştırılmalıdır.

-

Yedinci adımda, tescil araştırmasından sonra geriye kalan isim önerileri
üzerinde tartışılmalıdır.

-

Son adımda ise, en uygun işletme isminin seçimine karar verilmelidir.

5 http://kobidestek.org/8-adimda-marka-isim-secme
6 http://kobidestek.org/8-adimda-marka-isim-secme
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Saylan (2013), günümüzde girişimcilerin vizyon eksikliğinden kaynaklanan
pek çok hatalı işletme isimleri ile karşılaşıldığını öne sürmektedir. Örneğin
hayatına yatak üretmekle başlayan Yataş markası, ileride mobilya alanına girebileceğini öngörmediğinden mobilya ürünlerini Enzo markasıyla pazarlamaya
başlamıştır. İl ismini taşıyan otobüs firmalarında da (Denizli Seyahat, Balıkesir
Seyahat gibi) benzer vizyon eksikliğini görmek mümkündür. Bu firmaların
fazla büyümeleri olanaksızdır. Çünkü firma isimleri, tüketicide sadece o yerel
bölge için hizmet verdikleri algısını uyandırmaktadır. Öte yandan, belli bir
vizyon eksikliğinden kaynaklanan diğer bir isimlendirme hatasına yerel restoranlarda rastlanmaktadır. Örneğin yerel bir restoran zinciri olan Balıkesir Köftecisi, bulunduğu bölgenin dışına çıkmayı düşünmediğinden dar bir bölgedeki
pazarı hedef almak zorunda kalmıştır. Ürün/hizmet iyi, ancak az kişi tarafından
deneniyorsa, marka ismi, bilinirliği gibi alanlarda hata yapılıyor demektir. Şüphesiz böyle bir restoran zincirinin Bursa’da ya da Akhisar’da büyüme şansı
oldukça zayıftır. Ancak benzer alanda faaliyet gösteren Köfteci Ramiz, günümüzde Türkiye genelinde hızla büyümeye devam etmekte, hatta yurt dışına
açılmayı planlamaktadır.
Dünyanın en yaşlı 10 markası içinde iki adet otel işletmesi bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi, 718 yılında Japonya’da kurulan Hotel Hoshi Ryokan, diğeri
ise 1304 yılında Almanya’da kurulan Hotel Pilgrim Haus’tur. Türkiye’nin en
eski markası ise, 1777 yılında kurulan Hacı Bekir Lokumları’dır (Dinçel 2009).
İlgili yazında, müşterilerin otel seçiminde dikkate aldıkları faktörler arasında
otel isimlerinin önemini ortaya koyan bulgular oldukça sınırlıdır. Örneğin Kim
ve Perdue (2013: 254), müşteriler tarafından otel seçiminde dikkate alınan faktörleri üç grupta toplamışlardır. Bunlar; bilişsel özellikler (fiyat, hizmet ve yiyecek-içecek kalitesi, marka adı vb.), duyuşsal özellikler (rahatlık, heyecan, konfor, güvenlik ve eğlence) ve algısal özelliklerdir (odaların kalitesi, genel atmosfer vb.). Görüldüğü gibi otel ismi, müşteriler tarafından bilişsel özellikler kapsamında değerlendirilmektedir. Yurtseven ve Sönmez (2003: 133 – 134) ise, otel
işletmelerinde müşteri beklentilerini belirlemeye yönelik yapılan araştırmalarda, müşteriler açısından otel seçiminde önemli bulunan kriterlerin; temizlik,
yer, oda fiyatı, güvenlik, hizmet kalitesi ve otelin adı gibi unsurları kapsadığını
ifade etmişlerdir.
İlgili yazındaki bazı araştırmalar, işyeri isimlerindeki yabancılaşma seyri üzeri
ne odaklanmıştır (Dumke 1988; Aydoğan 2001; Danacı 2005; Öçalan 2006; Küçük ve Saraç 2008). Bu araştırmalarda, genellikle yabancı dil otel ismi tercihleri
ve turizmde sıkça kullanılan yabancı dildeki bazı sözcüklerin giderek Türkçe-
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leştiği eleştirilmiştir. Örneğin Aydoğan (2001), gazete ilanlarından derleyerek
Türkiye’deki 318 otel adı üzerinden yaptığı araştırmada, bu otellerin sadece
30’unun Türkçe bir isme sahip olduğunu tespit etmiştir.
Turizm sektörü, en fazla yabancı kelimenin kullanıldığı alanların başında
gelmektedir. Bazı kesimler ise, bu durumdan duydukları rahatsızlıkları çeşitli
şekillerde dile getirme çabası içindedir. Bu bağlamda Türkiye Otelciler Federasyonu ve Anadolu Turizm İşletmecileri Birliği çatısı altında çözüm yolları
aranmaktadır. Federasyon ve Birlik üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
sınıflandırma formunda Türkçe isim kullananlara daha fazla puan verilmesini
talep etmektedir. Ayrıca, mönülerde Türk yemeklerinin özgün isimlerinin kullanılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin “İmambayıldı” yemeğinin isminin her yerde aynı olması gerektiği halde, bu ve benzeri Türkçe yemek
adlarının otel ve restoran mönülerinde İngilizce diline çevrildiği öne sürülmektedir. Bu durumun Türk yemeklerinin markalaşmasını engellediği ifade edilmektedir (Aydın 2007). Türk Eğitim Sen’e üye 515 öğretmen ise, cadde ve sokaklarda her geçen gün yabancı dilde dükkân isimlerinin arttığını öne sürerek,
topladıkları imzalar ile Manavgat, Alanya ve belde belediye başkanlarına durumun düzeltilmesi talebinde bulunmuşlardır. Üyeler, Avrupalı turistlerin
Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini yakından tanımak için Türkiye’ye
tatile geldiklerini, ancak yabancı dil taşıyan otel ve dükkân isimlerinin Türkiye’nin yurt dışındaki imajını olumsuz etkilediğini öne sürmektedirler. Bu doğrultuda dükkânlara Türkçe isim verilmesi için yerel yönetimler tarafından esnafların teşvik edilmesi gerektiğini önermektedirler. Bu bağlamda Side’de bir
restoran işletmeciliği yapan İsviçreli Melissa Peterss, Alman ve Hollandalı bir
turiste ayran, Adana ve Urfa kebabının ismini farklı söylemenin olanaksız olduğunu ifade etmektedir. Peterss, mönülerde Türkçe isim kullanmanın, yabancı
turistlerin Türk yemek çeşitleri tercih etme oranını artırdığını belirtmektedir 7.
Özetle, konu ile ilgili akademik çalışmalar sınırlı olup; yerli yazında genellikle
Türkçeye giren yabancı sözcükler üzerine odaklanıldığı dikkati çekmektedir.
Otel isimlerinin içerik analizi yöntemi ile incelendiği bu araştırmadan elde edilen bulguların, ilgili paydaşlara faydalı olması umulmaktadır.
YÖNTEM
Bu araştırmada, Muğla ve Aydın illerinde faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin isimlerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmaktadır. Crano ve Brewer’e (1973’ten aktaran Öğülmüş 1991: 215) göre
7 http://www.memurlar.net/haber/122849/
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içerik analizi; bir gözlem yönteminden çok, bir çözümleme yöntemidir. Bu yöntemde, kişilerin davranışlarını gözlemek ya da onlara yapılanmış sorular sormak yerine, araştırmacı, kişilerin ortaya koymuş oldukları iletişim materyallerini ele alır ve inceler. İçerik analizi; “içeriğin genellikle önceden belirlenmiş
sınıflamalar çerçevesinde sistematik olarak incelenmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir” (Geray 2004: 133’ten aktaran Basım vd. 2008: 39). Çiçek ve arkadaşlarına (2010: 196 – 197) göre ise içerik analizi, “bir metindeki değişkenleri
ölçmek amacıyla sistematik, tarafsız ve sayısal olarak yapılan analizdir”. Bir
başka deyişle, yazılı veya sözlü bir metni veya sembolü analiz etmek, bunları
rakamlara dönüştürmek ve bu rakamlar üzerinden yoruma gitmektir. İçerik
analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar
çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayacağı bir biçimde
düzenleyerek yayımlamaktır. İçerik analizinde, çözümleme birimi bir takım
kelimeler olabileceği gibi; semboller, boyutlar veya renkler gibi bazı görsel unsurları da kapsayabilir. Basım ve arkadaşlarının (2008) çalışmasına da atıfta
bulunarak, bu araştırmada çözümleme birimi olarak kelimeler kullanılmıştır.
Bu araştırmanın ana kütlesini, Muğla ve Aydın illerinde faaliyet gösteren otel
işletmeleri oluşturmaktadır. Örneklem olarak ise Muğla’nın Bodrum, Marmaris,
Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Datça, Ula, Ortaca, Milas ve Merkez ilçeleri ile
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri seçilmiştir. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2013
yılı Eylül ayı itibariyle Muğla ve ilçelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan
işletme belgeli 89 adet üç yıldızlı, 81 adet dört yıldızlı ve 56 adet beş yıldızlı
olmak üzere toplam 226 adet otel işletmesi faaliyet göstermektedir. Aydın İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre ise, 2013 yılı Eylül ayı itibariyle
Aydın ili Kuşadası ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgeli 15
adet üç yıldızlı, 22 adet dört yıldızlı ve 8 adet beş yıldızlı olmak üzere toplam 45
adet otel işletmesi faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, örneklem toplam 271
adet otel işletmesinden oluşmaktadır.
Araştırmanın gerçekleştirildiği Kasım – Aralık 2013 döneminde, evreni oluşturan 271 işletmenin isimleri ile ilgili bilgilere ulaşmak için işletmelere elektronik posta gönderilmiş, telefon ile bilgi toplanmaya çalışılmış ve otellerin web
sayfaları üzerinden isimleri ile ilgili bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Elektronik
posta yolu ile geri dönüş yapan işletme sayısı 37, telefon ile ulaşılan işletme
sayısı 68 ve web sayfaları üzerinden otel isimleri ile ilgili bilgiye ulaşılan işletme sayısı 164 olarak gerçekleşmiştir. Kapalı olduğu için ulaşılamayan 2 işletme
ise araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Neticede 269 adet otel işletmesi,
bu araştırmanın veri tabanını oluşturmuştur.
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Bu araştırmada otel isimlerine ilişkin sınıflandırmalar, ulaşılan bilgiler doğrultusunda; aile ismi odaklı otel isimleri (işletme sahibinin veya aileden birinin
ismi ya da soy ismi veya isim hecelerinin birleşmesinden oluşan otel isimleri),
konum odaklı otel isimleri (bulunduğu mevkiinin veya bölgenin adını veya
manzarasını isim olarak alan oteller), doğa temelli otel isimleri (bitki isimleri,
rüzgar türleri ve çeşitli hayvan adlarından türetilen otel isimleri), var olan bir
işletmenin yeni bir iş kolunda büyümesi sonucu ismini devam ettirmek amacıyla veriliş otel isimleri (uluslararası tur operatörlerinin ve mevcut holdinglerin
isimlerinden türetilen otel adları), konsept odaklı otel isimleri (dinlenme, eğlenme vb. olgular üzerine odaklanan otel isimleri), özel kelime anlamı düşünülerek verilmiş otel isimleri (çeşitli dillerden alınmış kelimeler, edebiyat terimleri, yöresel terimler, turizm terimleri vb.), efsanelerden esinlenilerek verilmiş otel
isimleri (efsanevi kurucular, yöre ile özdeşleşmiş veya uluslararası alanda yörenin tanınırlılığını arttıran hikayeler vb.), antik kent/bölge isimlerinden esinlenilerek verilmiş otel isimleri (bölgede bulunan antik kentler vb.), destanlardan
esinlenilerek verilmiş otel isimleri (çeşitli destanlar üzerine odaklanan otel
isimleri), Osmanlı dönemini konu alan otel isimleri (Osmanlı döneminde yaşamış kişiler, yapılar vb.), mimari yapıya bağlı otel isimleri (görünüm açısından mimari yapısı ile özdeşleşen otel isimleri), mitolojiden esinlenilerek verilmiş otel isimleri (Roma, Yunan, Mısır mitolojisi vb.), şirket birleşmeleri sonucu
oluşan otel isimleri (var olan iki şirketin isimlerinin ya da hecelerinin birleşmesi sonucu oluşan otel isimleri) ve diğer (kulağa hoş gelen, tiyatro oyunundan
esinlenilen, belli bir anlamı olmayan, baba mesleğinden türetilen vb. otel isimleri) şeklinde yapılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Otel İşletmelerini Betimleyici Bulgular
Bu kısımda ilk olarak, araştırma kapsamına alınan otel işletmelerinin faaliyet
gösterdiği il ve ilçelere göre dağılımı incelenmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Otel İşletmelerinin Bulunduğu İllere Göre Dağılımı
İl

Sıklık (n)

Yüzde (%)

Muğla

224

83,3

Aydın

45

16,7

Toplam

269

100

Tablo 1’de görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan işletmelerin % 83’3’ü Muğla
ilinde faaliyet göstermektedir. Muğla ilindeki otellerin ilçelere göre dağılımında
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en büyük pay 87 otel ile Bodrum ve 70 otel ile Marmaris’e aittir. Bu ilçeleri 42
otel ile Fethiye izlemektedir. Diğer ilçelere göre dağılım ise; Ortaca 9, Muğla
Merkez 5, Milas 4, Dalaman 2, Datça 2, Ula 2 ve Köyceğiz 1 otel şeklindedir.
Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki 45 otel ise, örneklemin % 16,7’sini temsil etmektedir.
Bir sonraki aşamada, araştırma kapsamındaki otel işletmelerinin yıldız sayılarına göre dağılımı incelenmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Otel İşletmelerinin Yıldız Sayılarına Göre Dağılımı
Yıldız Sayıları

Sıklık (n)

Yüzde (%)

5 Yıldız

64

23,8

4 Yıldız

103

38,3

3 Yıldız

102

37,9

Toplam

269

100

Tablo 2’de görüldüğü gibi, araştırma kapsamındaki otellerin % 38,3’ü dört
yıldızlı, % 37,9’u üç yıldızlı ve % 23,8’i beş yıldızlı tesislerdir.
Otel İsimlerini Betimleyici Bulgular
Bu kısımda ilk olarak, oteller yerli ve yabancı isim taşımaları açısından değerlendirilmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Otellerin Yerli ve Yabancı İsim Taşımaları Açısından Dağılımı
Yerli – Yabancı İsim

Sıklık (n)

Yüzde (%)

Yerli

141

52,4

Yabancı

128

47,6

Toplam

269

100

Tablo 3’te de görüldüğü gibi, yerli ve yabancı isim tercihinde genelde dengeli
bir dağılım söz konusudur. Aradaki küçük farklılık, Türkçe otel isimlerinin
lehinedir. Bu bulgu, çalışmanın önceki kısımlarında belirtilen ve özellikle çeşitli
kesimlerin Antalya’daki otel isimlerine yönelik yapmış oldukları eleştirilerden
farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, bu araştırma kapsamındaki otellerin isim
tercihinde Türkçe ve yabancı bir dilde olması konusunda aralarında büyük bir
farklılığın olmadığı, yerli ve yabancı otel isimlerinin dengeli bir görünüm sergilediği söylenebilir.
Bir sonraki aşamada, yerli ve yabancı otel isimlerinin yıldız sayılarına göre
dağılımı incelenmiştir (Tablo 4).
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Tablo 4. Yerli ve Yabancı İsim Taşıyan Otellerin Yıldız Sayılarına Göre Dağılımı
Yerli – Yabancı İsim
Yerli

Yıldız Sayısı

Sıklık (n)

Yüzde (%)

5 Yıldız

27

19,1

4 Yıldız

50

35,5

3 Yıldız

64

45,4

141

100

5 Yıldız

38

29,7

4 Yıldız

53

41,4

3 Yıldız

37

28,9

128

100

Toplam
Yabancı
Toplam

Tablo 4’te görüldüğü gibi, Türkçe isim kullanan otellerin yaklaşık yarısına
yakını (% 45,4) üç yıldızlı tesislerdir. Yabancı isim kullanan otellerde ise, ağırlık
dört yıldızlı işletmelere (% 41,4) aittir. Buradan, işletme ölçeği küçüldükçe yerli
isim kullanma tercihinin arttığı anlaşılmaktadır. Bu durum, küçük ölçekli otellerin aile işletmesi özelliği taşımalarından ve aile adını içeren bir otel ismini
tercih etmelerinden kaynaklanmış olabilir.
Bir sonraki aşamada, otel isimlerinin sınıflandırılmasına yer verilmiştir (Tablo
5). Böylece, otellerin isim tercihinde hangi öğeler üzerine odaklandıkları tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Tablo 5: Otel İsimlerinin Sınıflandırılması
Kategoriler

Sıklık (n)

Yüzde (%)

Aile İsmi Odaklı Otel İsimleri

66

24,5

Konum Odaklı Otel İsimleri

31

11,5

Doğa Temelli Otel İsimleri

31

11,5

8

3,0

Var Olan Bir İşletmenin Yeni Bir İş Kolunda
Büyümesi Sonucu Ortaya Çıkan Otel İsimleri
Konsept Odaklı Otel İsimleri

8

2,9

69

25,7

Otel

7

2,6

Antik Kent/Bölge İsimlerinden Esinlenilerek
Verilen Otel İsimleri

5

1,9

Destanlardan
İsimleri

2

0,7

Osmanlı Dönemini Konu Alan Otel İsimleri

2

0,7

Mimari Yapıya Bağlı Otel İsimleri

6

2,2

Özel Kelime Anlamı Taşıyan Otel İsimleri
Efsanelerden
İsimleri

Esinlenilerek

Esinlenilerek

Verilen

Verilen

Otel

Mitolojiden Esinlenilerek Verilen Otel İsimleri

7

2,6
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Şirket Birleşmeleri Sonucu Oluşan Otel
İsimleri

5

1,8

Diğer

22

8,1

Toplam

269

100

Tablo 5’te bir dizi tespit söz konusudur. Öncelikle otel isimlerinin iki temel öğe
üzerine odaklandığı görülmektedir. Bunlar; özel bir kelime anlamı olan otel
isimleri ve aileden herhangi bir bireyin adını, soyadını alan veya bunların bileşiminden ortaya çıkmış otel isimleridir. Özel kelime anlamı olan otellere birkaç
örnek verilebilir. Örneğin Bodrum’da faaliyet gösteren Diamond of Bodrum
Otel, ismini elmas ve pırlanta kelimelerinin karşılığından almıştır. Yine Bodrum’da faaliyet gösteren La Blanche Otel, ismini Fransızcada beyaz anlamına
gelen La Blanche sözcüğünden almıştır ve Bodrum ile özdeşleşmek için bu isim
tercih edilmiştir. Marmaris’teki Elegance Otel ise, şıklık, zarafet anlamına gelmektedir. Kuşadası’nda faaliyet gösteren Satürn Otel ise, bir gezegen ismini
taşımaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak otele isim vermede,
özel kelime anlamı olan sözcüklere sıkça başvurulduğu anlaşılmaktadır. Aile
odaklı isim taşıyan otellere de çeşitli örnekler verilebilir. Örneğin Bodrum’da
bulunan Ersan Otel, ismini otelin sahibi olan Recai Ersan’dan almıştır. Yine
Bodrum’da faaliyet gösteren Feye Pınara Otel’in adı, işletme sahibinin adısoyadı olan Fehim Yenice’den ve kızının adı Pınar’dan gelmektedir. Marmaris’te faaliyet gösteren Ketenci Otele de, işletme sahibinin soyadı verilmiştir.
Kuşadası’ndaki Çidihan Otel’e ise, işletme sahibinin çocuklarının isim hecelerinden (Çiğdem, Didem, Orhan) türetilen bir isim verilmiştir. Datça’da faaliyet
gösteren Orcey Otel’de de benzer bir yol izlenmiştir. İşletme sahibinin çocuklarının adlarının (Orhan, Ceyhun) ilk heceleri otele isim olmuştur.
Otel isimlerinin sınıflandırılmasında bu iki seçeneği, isimlerini konumlarından alan oteller (% 11,5) ve doğa temelli otel isimleri (% 11,5) izlemektedir. Bu
otellere de çeşitli örnekler verilebilir. Örneğin Marmaris’teki Turunç Otel, faaliyet gösterdiği beldenin ismini almıştır. Kuşadası’nda yat limanı karşısında kurulan Marina Otel ve Bodrum’daki Marina Vista Otel de konum odaklı otel
isimlerine örnek olarak verilebilir. Bodrum’un en eski konaklama tesislerinden
olan Manastır Otel ise, adını yıkıntılarına inşa edildiği manastırdan almıştır.
Konum odaklı otel isimlerine son bir örnek olarak, Club Müksebi Otel gösterilebilir. Müksebi, Ortakent beldesinin eski adıdır. Görüldüğü gibi, otellerin kuruldukları mekânların da kendilerine isim olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir
tercih, otelin faaliyet gösterdiği mekânla özdeşleşme isteğinden doğmuş olabi-
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leceği gibi, turistlerin zihninde tatil geçirdikleri bölgeye ilişkin olumlu çağrışımlar meydana getirme arzusundan da kaynaklanmış olabilir. Şüphesiz bu tür
öngörülerin doğruluğunun ölçülmesi, başlı başına ayrı bir araştırma yapmayı
gerektirmektedir. Bu araştırmada ise, otel isimlerinin içerik analizi ile yetinilmiştir. Doğa temelli otel isimlerine de bazı örnekler verilebilir. Bodrum’da faaliyet gösteren Latanya Bodrum Beach Club Otel, bir palmiye türü olan Latanya
bitkisinden ismini almıştır. Marmaris’teki Green Nature Otel, yeşil doğayı simgelemektedir. Fethiye’deki Alize Otel, bir rüzgâr türünden ismini almıştır.
Marmaris’teki Anemon Otel’in ismi ise, denizde yaşayan değerli bir çiçek türünden gelmektedir. Bununla birlikte, çeşitli hayvan isimlerinin de otel adlarına
konu olduğu dikkati çekmektedir. Bu otel isimleri de, doğa temelli otel isimleri
kategorisinde değerlendirilmiştir. Örneğin Bodrum’daki Club Shark Otel’in
ismindeki ‘Shark’ sözcüğü, köpek balığı anlamına gelmektedir. Marmaris’teki
Martı Resort Otel ile Yunus Otel ve Fethiye’deki Orka Club Otel’in isimlerinin
de çeşitli hayvan adlarına konu olduğu gözlenmektedir. Orka, okyanusun en
vahşi balığı anlamına gelmektedir. Oteller isim tercihlerinde doğa ile özdeşleşerek müşterilerinin zihninde olumlu algılar yaratmak istiyor olabilirler. Zira
örneklemi oluşturan bölgedeki otellerin büyük bir bölümü dinlenme ve eğlence
amaçlı faaliyet göstermektedir. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin yaklaşık yarısının dinlenme, eğlenme, deniz, güneş, kum amaçlı güdülerle geldikleri düşünüldüğünde, doğayı çağrıştıran kavramların otellere isim olmasını
normal karşılamak gerekir.
Araştırmada, konsept odaklı sekiz adet otel ismine rastlanmıştır. Bazı işletmeler sunmuş oldukları hizmet konseptlerini isimlerine yansıtmaktadırlar.
Örneğin Marmaris’teki Romance Otel, balayı konseptine dayalı bir tesistir. Fethiye’deki Hillside Beach Club Otel’in web sayfasındaki tanıtıcı bilgilerden, otelin isminin konsept gereği ‘yeryüzündeki cenneti’ betimlediği anlaşılmaktadır.
Ortaca’da faaliyet gösteren Puravida Club Seno Otel de bu sınıflandırmaya
güzel bir örnektir. ‘Pura’ sözcüğü dinlenmeyi; ‘Vida’ ise eğlenceyi temsil etmektedir. Otel ismi, dinlenme ve eğlencenin bir arada sunulduğunu anlatmaya
çalışmaktadır. ‘Seno’ ise koy anlamına gelmektedir. İşletme bir koyda kurulmuş
olduğundan isminin sonuna ‘Seno’ sözcüğünü almıştır. Dalaman’daki SPA
Hotel Club Thermemaris ise, termal otel konseptini yansıtmaktadır.
Diğer taraftan, var olan bir işletmenin yeni bir iş kolunda büyümesi sonucu
ortaya çıkan sekiz adet otel ismine rastlanmıştır. Örneğin Bodrum’da faaliyet
gösteren Bodrum Delta Beach Club, Delta Yatırım Holding bünyesinde kurulan
bir otel işletmesidir. Kuşadası’ndaki Charisma Otel ise, otel sahibinin ‘Karizma’
adındaki şirketinden ismini almıştır.
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Efsanelerden türetilen otel isimleri de sayıca azdır. Bu kategoride ise yalnızca
yedi otel ismi ile karşılaşılmıştır. Bunlardan biri, Bodrum’da faaliyet gösteren
Salmakis Resort Otel’dir. Otel; ismini, Bodrum yakınlarındaki Salmakis adlı bir
tatlı su kaynağında yaşayan peri kızının adından almıştır. Bu araştırma kapsamındaki otellerde, efsane isimlerinin de otellere çok fazla konu olmadığı dikkati
çekmektedir. Bazıları ise bu duruma farklı bir açıdan yaklaşmaktadır. Örneğin,
Alanya’nın ‘Kleopatra’ bölgesinde bulunan otellerin birçoğunun adının başında
Kleopatra ismi geçmektedir. Bazı otel sahipleri (örneğin Kleopatra Kaya Otel’in
sahibi Mustafa Kahya) böyle bir kullanımın bölgenin tanıtımına katkı sağladığına inanmaktadır. Alanya’da bu şekilde başında veya sonunda Kleopatra sözcüğü geçen 20 otel ismi bulunmaktadır8. Bu araştırmada ise, efsane isimlerini
taşıyan otel isimlerinin oldukça sınırlı olduğu saptanmıştır.
Sayıca az olmakla birlikte, bazı otellerin de mimari yapılarına bağlı isimler
aldıkları tespit edilmiştir. Örneğin Kuşadası’ndaki Adakule Otel’in mimari
yapısında kuleler mevcuttur. Bodrum’daki Yelken SPA&Wellness Otel ise, yelken şeklinde inşa edilmiştir. Yine Kuşadası’nda faaliyet gösteren Marbel otelin
mimarisinde beyaz mermerler kullanılmıştır. Marbel, Flemenkçede mermer
anlamına gelmektedir.
Öte yandan, antik kent ya da bölge isimlerinin de otellere sınırlı sayıda isim
olduğu tespit edilmiştir. Bu kategoride yalnızca beş otel ismine (örneğin Club
Lykia World) rastlanmıştır. Bu durum, bölgedeki antik kent sayısının sınırlı
olmasından da kaynaklanmış olabilir. Bir başka açıdan ise, oteller birbirlerine
benzer isim almaktan kaçınmış olabilirler. Böyle bir uygulama, ilgili yazın bilgilerini doğrulamaktadır. Nitekim marka adı seçiminde üzerinde sıklıkla durulan
konulardan bazıları; ürün veya hizmeti kolayca tanıtır/hatırlatır nitelikte olması,
ayırt edici olması ve rakip marka isimleri ile benzerlik taşımaması gerektiğidir.
Bununla birlikte araştırmada, şirket birleşmeleri sonucu ortaya çıkan beş adet
otel ismi saptanmıştır. Örneğin Kuşadası’nda faaliyet gösteren Korumar Hotel
De Luxe, ismindeki ‘Koru’ sözcüğünü sahibinin soy isminden almıştır. Marmara İnşaat sektöründe faaliyet göstermelerinden dolayı ise ‘Mar’ hecesi otele isim
olarak yansımıştır.
Otel isimlerinin sınıflandırılmasında dikkat çeken diğer bir bulgu, Osmanlı
dönemini konu alan otel isimlerinin yok denecek kadar az olmasıdır. Bu kategoride sadece iki otele rastlanmıştır. Bunlar; Bodrum’daki Xanadu Paradise
Island Resort Otel ve Fethiye’de faaliyet gösteren Malhun Otel’dir.
8 http://www.haberler.com/turistik-otel-isimlerinin-onunde-ve-arkasinda-en-haberi/
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Diğer kategorisinde ise; belli bir anlam taşımayan, kulağa hoş gelen veya anlamına ulaşılamayan otel isimlerine yer verilmiştir. Bu özellikleri taşıyan 22
adet otel ismine rastlanmıştır. Örneğin Bodrum’daki Royal Arena Resort&SPA
Otel’in ismi, işletme sahibinin hoşuna gittiği için tercih edilmiştir. Kuşadası’nda
faaliyet gösteren Derici Otel ise, işletme sahibinin babasının mesleği dericilik
olduğu için bu ismi almıştır. Kuşadası’ndaki Kısmet Otel’in isim hikâyesi ise
oldukça ilgi çekicidir. Elde edilen bilgiye göre, işletme sahibi ‘Kısmet’ adında
bir tiyatro izlemiş ve buradan esinlenerek tiyatro gösterisinin adını otele isim
olarak vermiştir.
Bir sonraki aşamada, otel isimlerinin işletmelerin yıldız sayılarına göre dağılımları incelenmiştir (Tablo 6).
Tablo 6. İşletmelerin Yıldız Sayılarına Göre Otel İsimlerinin Sınıflandırılması
Kategoriler

Aile İsmi Odaklı Otel İsimleri
Konum Odaklı Otel İsimleri
Doğa Temelli Otel İsimleri
Var Olan Bir İşletmenin Yeni
Bir İş Kolunda Büyümesi
Sonucu Ortaya Çıkan Otel
İsimleri
Konsept Odaklı Otel İsimleri
Özel Kelime Anlamı Taşıyan
Otel İsimleri
Efsanelerden
Esinlenilerek
Verilen Otel İsimleri
Antik Kent/Bölge İsimlerinden
Esinlenilerek Verilen Otel
İsimleri
Destanlardan Esinlenilerek
Verilen Otel İsimleri
Osmanlı Dönemini Konu Alan
Otel İsimleri
Mimari Yapıya Bağlı Otel
İsimleri
Mitolojiden
Esinlenilerek
Verilen Otel İsimleri
Şirket Birleşmeleri Sonucu
Oluşan Otel İsimleri
Diğer
Toplam

Sıklık (n)
Beş
Yıldızlı
8
10
7
2

Dört
Yıldızlı
24
10
14
5

Üç
Yıldızlı
34
11
10
1

Yüzde (%)
Beş
Yıldızlı
12,5
15,6
10,9
3,1

Dört
Yıldızlı
23,3
9,7
13,6
4,9

Üç
Yıldızlı
33,3
10,8
9,8
1,0

2
20

3
27

3
22

3,1
31,3

2,9
26,2

2,9
21,6

3

2

2

4,7

1,9

2,0

2

2

1

3,1

1,9

1,0

1

1

-

1,6

1,0

-

1

-

1

1,6

-

1,0

2

4

-

3,1

3,9

-

1

3

3

1,6

2,9

2,9

4

1

-

6,2

0,9

-

1
64

7
103

14
102

1,5
100

6,7
100

13,7
100
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Tablo 6’da görüldüğü gibi, beş yıldızlı oteller genellikle özel kelime anlamı
taşıyan isimlere odaklanmaktadır. Bunu, konum ve aile odaklı otel isimleri
takip etmektedir. Beş yıldızlı otellerin en az tercih ettikleri isimler ise; destanlardan esinlenilen, mitolojiden esinlenilen ve Osmanlı dönemini konu alan
isimlerdir. Dört yıldızlı otellerde de özel kelime anlamına odaklanan isimler
öne çıkmakla birlikte, bunu çok yakın bir yüzdeyle aile ismini taşıyan oteller
takip etmektedir. Dört yıldızlı otellerde öne çıkan üçüncü önemli seçenek ise,
doğa temelli otel isimleridir. Üç yıldızlı otellere bakıldığında, en önemli yüzdeyi aile ismini taşıyan oteller temsil etmektedir. Bunu sırasıyla; özel kelime anlamı taşıyan, diğer ve konum odaklı otel isimleri izlemektedir. Buradan, işletme
ölçeği küçüldükçe aile isimlerinden türetilen otel adları oranının arttığı anlaşılmaktadır.
Bu araştırmada son olarak, otel isimlerinin başında veya sonunda ‘Resort’ ve
‘Club’ kelimelerini kullanan işletmelerin dağılımı incelenmiştir (Tablo 7).
Tablo 7. Otel İsimlerinin ‘Resort’ ve ‘Club’ Kelimelerini İçerip İçermemesi Bakımından Dağılımı
Kelime

Sıklık (n)

Yüzde (%)

Resort

32

11,9

Club

36

13,4

İçermeyen

201

74,7

Toplam

269

100

Tablo 7’de görüldüğü gibi, araştırma kapsamındaki otellerin % 11,9’u ‘Resort’
kelimesini taşımaktadır. Resort, genellikle kıyı bölgelerindeki ve kış merkezlerindeki otelleri betimlemek için kullanılır. Resort otelleri tercih edenler, genelde
dinlenme amacıyla seyahat eden turistlerdir. Dolayısıyla, Resort kelimesinin
otel isimlerinde tercih edilmesinin nedeni, işletmelerin tatil ve dinlenme olgularına vurgu yapmak istemeleri olabilir. Benzer şekilde, ‘Club’ kelimesini içeren
otel isimlerinin oranı da % 13,4 olarak tespit edilmiştir. Club, genellikle eğlence
olgusunu çağrıştıran bir kelimedir. Özellikle kıyı bölgelerdeki otel işletmelerinin turistler tarafından ziyaret edilme nedenlerinden birinin, eğlence ihtiyaçlarını karşılamak olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla oteller, isimlerinin başında
veya sonunda kullandıkları bu kelime ile eğlence olgusuna vurgu yapmak istemiş olabilirler.
SONUÇ
Küreselleşmenin etkisiyle rekabetin giderek arttığı günümüzde, işletmeler
ayakta kalabilmek için sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerde farklılık yaratma
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peşindedirler. Rekabet tüm endüstrileri olduğu gibi, otelcilik sektörünü de derinden etkilemektedir. Nitekim Türkiye Otelciler Federasyonu’nun 2013 yılının
ilk yarısına ilişkin raporunda, Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan
belgeli işletme sayısının 3800’ü aştığı ve bunun 2885 adedini konaklama tesislerinin oluşturduğu belirtilmektedir (TÜROFED Turizm Raporu 2013: 22). Bu
rakam, Türk otelcilik sektöründeki rekabetin derecesini göstermesi bakımından
anlamlıdır. Bu bağlamda otel işletmelerinin, farklı rekabet stratejileri üzerine
odaklandıklarına tanık olunmaktadır. Bu stratejilerden birisi de, seçilen otel
isimleri ile ilgilidir. Oteller taşıdıkları isimlerle ürün ve hizmetlerine farklı anlamlar yüklemeye çalışmakta ve böylece turistlerin zihninde kalıcı bir yer
edinmeyi hedeflemektedirler. Günümüzde oteller, hedef müşteri gruplarının
beklentileri, kişilik özellikleri ve yaşam biçimleriyle uyumlu kimlikler yaratma
çabası içindedirler. İşletme adı, örgütlerin kimlik oluşturma sürecinde kullandıkları önemli araçlardan biridir. Rakiplerden farklı bir algı uyandırmayı başaran otel isimleri, yeni müşterilerin kazanılmasını sağlamakta ve mevcut müşterilerin elde tutulmasına yardımcı olmaktadır.
Muğla ve Aydın illerinde faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin isimlerinin içerik analizi yöntemiyle incelendiği bu araştırmada öne
çıkan bulgular şu şekilde özetlenebilir:


Tercih edilen yerli ve yabancı isimlerin dağılımında bir denge söz konusudur. Küçük de olsa Türkçe otel isimleri lehine bir farklılık bulunmakla birlikte; otel isimlerinin yaklaşık yarısının yerli, yarısının ise yabancı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, işletme ölçeği küçüldükçe yerli isim kullanma tercihinin arttığı saptanmıştır.



Oteller, isim tercihinde genelde iki öğe üzerine odaklanmışlardır. Bunlar; özel kelime anlamı olan otel isimleri ve aile adını alan otel isimleridir. Bu iki seçeneği, konum odaklı ve doğa temelli otel isimleri izlemektedir. Otellerin isim tercihinde en az tercih ettikleri öğeler ise; destanlardan esinlenilerek verilen otel isimleri ve Osmanlı dönemini konu
alan otel isimleridir.



Tespit edilen diğer önemli bir bulgu; aile isminden türetilen otel adlarının, işletme ölçeğinin küçülmesiyle birlikte artış göstermesidir. Yani üç
yıldızlı oteller, daha fazla aile ismini taşıyan otel adlarını kullanma eğilimindedir.
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Sınırlılıklar ve Sonraki Araştırmalar İçin Öneriler
Bu araştırma, Muğla’nın önemli turizm ilçeleri ile Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri ile sınırlıdır. Sonraki araştırmalarda,
Türkiye’nin diğer önemli turizm kentlerindeki (Antalya, İstanbul gibi) otel isimleri de incelenebilir. Hatta yurt dışındaki ve özellikle rakip turizm ülkelerindeki
otel isimleri ile karşılaştırmalar yapılabilir. Bu araştırma, otel isimlerinin içerik
açıdan incelenmesiyle sınırlıdır. Sonraki araştırmalarda, otellerin isim tercihinde hangi beklentilerin etkili olduğu ve turistlerin otel seçimini etkileyen faktörler arasında otel isminin yeri ve önemi görgül bir inceleme konusu yapılabilir.
Son olarak, diğer turizm işletmelerinin (yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat acenteleri, tur operatörleri, havayolu işletmeleri vb.) isim içerik analizi de, konuya
ilgi duyan araştırmacılara önerilebilir.
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ÖZ
Üniversitelerde gençleri akademik başarıya taşıyacak olan eğitim programlarının yanında
üniversite kampüslerinde gerçekleştirilecek olan Rekreasyon aktiviteleri de önem taşımaktadır. Rekreasyon aktiviteleri gençlerin, üniversite personelinin, ailelerin sosyal yaşam dengesini kurmasına olanak tanımaktadır. Daha sağlıklı, ders ve sınav stresinden arınmış, insan
ilişkilerinde başarılı, kendini yenileyerek geleceğe daha güvenle bakan gençlerin yetişmesine katkı sağlar.
Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin üniversite yönetiminden rekreasyon hizmetleri konusunda beklentileri belirlenmeye çalışılmaktadır. Böylelikle, hem boş zaman konusunun
Üniversite ve öğrenciler arasında bir halkla ilişki aracı olarak kullanılmasının önemi ortaya
konulacak, hem de öğrencilerin rekreasyon konusunda ne düşündüğünün bilinmesi ile üniversitelerin rekreasyon faaliyetlerine gereken ilgiyi göstermesi konusunda bir adım daha
atılmış olacaktır. Araştırmanın ana amacı Dicle Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin
üniversitelerden rekreasyon faaliyetleri konusunda beklentilerini ortaya koymak, mevcut
kanunlarda üniversitelere verilen rekreasyonla ilgili görevler ışığında, üniversitelerin rekreasyonla ile ilgili neler yapması gerektiği konusunda öneriler geliştirmektir.
Araştırma inceleme, araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Bilgi toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Konuyla ilgili literatür çalışması yapıldıktan sonra veri toplama aracı geliştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Rekreasyon, serbest zaman, turizm.
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GİRİŞ
Günümüzde gelinen nokta da teknolojinin ilerlemesi ile çalışma saatlerinin
kısalması, yine kol gücünden robot gücüne geçilmesi ile insanların daha hareketsiz bir yaşam tarzına mecbur kalmaları insanların serbest zamanlarını değerlendirmelerinde daha seçici davranmalarına sebep olmaktadır. Hatta bir zorunluluk gereği olarak insanlar iş hayatının getirdiği ağır zihinsel yorgunluktan
kurtulmak ve sağlıklarını koruyabilmek için kendi yapılarına ve yeteneklerine
uygun rekreatif etkinlikler yapmaya yönelmişlerdir. Kökü latince “recratio”
kelimesinden gelen “rekreasyon” yenilenmek, tazelenmek ya da yorgunluğunu
gidermek anlamına gelmektedir. Rekreasyon kelimesi günümüzde insanların
serbest zamanlarında kendi özgür katılımları ile gerçekleştirdikleri etkinliklerin
tümünü ifade etmektedir.
Bununla birlikte, günümüzde rekreasyona duyulan ihtiyaç her alanda kendini
göstermektedir. Bu ihtiyaç insanların yaptıkları en ağır işlerden sonra kendini
gösterdiği gibi en hafif işleri gerçekleştirenlerinde kendini yenilemeye ihtiyaç
duyduğu aşikârdır. Görülmektedir ki rekreasyon kavramına hayatın her alanında ve her yaş grubunda başvurulmaktadır. Zira sadece profesyonel anlamda
çalışan insanların değil çocukların, gençlerin, öğrencilerin, üniversitelilerin,
yaşlıların, engellilerin rekreasyona ve rekreatif etkinliklere ihtiyaçları vardır.
Özellikle genç olarak kabul ettiğimiz ve ergenlik dönemini yaşayan bireylerin
üniversitelerimizde öğrenim gören gençler olduğunu düşünürsek üniversitelerdeki rekreatif etkinlik ihtiyacı daha anlamlı olmaktadır. İnceleyeceğimiz alan
itibariyle üniversiteliler derslerinden ve zorunlu ihtiyaçları için harcadıkları
zamanlardan artan kalan zamanlarında psikolojik sıkıntılarını atmak, sosyalleşmek, kültür ve bilgi birikimlerini arttırmak, sportif anlamda sağlıklı olabilmek amacıyla rekreasyon kavramından ve bu kavramın kapsadığı etkinliklerden faydalanmalıdırlar. Bu sayede bahsi geçen olumlu etkilerden faydalanabilecekler ve hem sosyo-kültürel hayatlarında hem de profesyonel yaşamlarında
başarıya ulaşmaları kolaylaşacaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda üniversite öğrencilerinin “Rekreasyon” kavramlarını tanıma ve faydalanmaları önem arz etmektedir. Bu kavramların bilincine
varmış katılımcılar ile rekreatif etkinliklerin amacına ulaşması hiç kuşkusuz
daha kolay gerçekleşecektir. Bu sayede üniversite kampüslerinde gelenekselleşen etkinlikler ve öğrenci temelli organizasyonlar gelişecektir. Bu etkinlikler
öğrencilere her anlamda büyük faydalar sağladığı gibi üniversitelere de tercih
edilme ve üniversite kültürünü öğrencilerine aşılayabilme fırsatları sunacaktır.
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Toplumsal yasamda, üniversiteler sadece eğitim ve öğretimin yapıldığı yer
değil aynı zaman sosyalleşmenin en yoğun yaşandığı yerdir. Bu nedenle öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerine duyarlı davranmak, öğrencilerin sürekli desteğini,
beğenisini ve güvenini sağlamak üniversite yönetimleri için önemlidir.
Üniversitelerin güçlendirilmesi ve görev alanlarının genişletilmesi kapsamında, kültür, sanat, eğitim ve sportif faaliyetlerin zenginleştirilmesi konusunda
yerel yönetimlere yeni görevler ve yetkilerin verilmesi desteklenmesi gereken
bir durumdur. Özellikle üniversitelerin bu konularda yapacağı çok şey vardır.
Üniversiteler gerek var oluş amacı ve gerekse genç nüfus yönünden kentin en
büyük sosyalleşme dinamiği konumundadırlar. Kültür, sanat, eğitim ve spora
üniversite bütçelerinden ayrılacak olan paylar, yasal ölçüler doğrultusunda
azami oranlarda tutulmalıdır. Son değişikliklerle daha uygulanabilir bir hale
gelen sponsorluk çalışmaları, sanayi ve ticaret camiasına, doğru ve etkili bir
şekilde sunulabilmelidir.
Rekreatif amaçlı sporda, kişi yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya
olumsuz çevresel etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen bedeni ve
ruhi sağlığını tekrar elde etmek, korumak veya devam ettirmek aynı zamanda
zevk ve haz almak amacıyla, kişisel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve
zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan bağımsız ve bağlantısız
serbest zaman için de, isteğe bağlı ve gönüllü olarak ferdi veya gurup için de
seçerek hareket etmeyi amaçlar. Bu amaç aynı zamanda Rekreasyonun basit bir
tanımıdır (www.sporbilim.com).
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Zaman, insanların içinde bulundukları an anlamında herkesin eşit imkanlarla
sahip olduğu pek az şeyden birisidir. Cinsiyet, ırk, inanç, yaş ve görev farkı
gözetmeksizin herkes aynı miktarda zamana sahiptir (Sisley 1983). Sözlük anlamı olarak zamana bakacak olursak; bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği
veya geçmekte olduğu süre veya vakittir.
Zamanın özelliklerine göz gezdirirsek, ödünç alınamayan, kiralanamayan,
satın alınamayan, çoğaltılamayan, depolanamayan, tasarruf edilemeyen, kullanılarak tüketilen, iyi değerlendirilemediği takdirde boşa geçirilerek kaybedilen
özelliklere sahiptir. Zaman, bir sinema filmi gibi sürekli akıp giden, ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz, sorgulayamadığımız, sorsak bile pek kavrayamadığımız (Bozkurt 1992), belirli aralıklarla ifade edilen (saat, gün, yıl gibi) soyut
bir kavramdır.
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Zaman kullanmayı bilmek, insan şahsiyetinin en geçerli alt yapısını oluşturmaktadır. İyi bir işi veya mesleği icra eden bir profesyonel gibi zaman iyi kullanılmalıdır. Zira bu aynı zamanda çağdaş, modern, bilgi toplumunun insanı için
gerekli olan bir değerdir. Zamanın ustası olmak bilgi ufkunu geliştirerek ve
bilinçli uygulama alışkanlıkları kazanılarak elde edilebilir. Zaman ustası, çeşitli
ihtiyaç grupları için dengeli ve yeterli zaman ayırabilen kişidir. Ancak, zaman
ustası olabilmek için karşılaşılan ilk engel, kişinin kendi davranışlarıdır. Çünkü
insan zamanını nasıl kullanacağı hakkında yeterince düşünmez, kendini yeterince tanımaz, gerektiği ölçüde zaman kavramını ve özelliklerini bilmez ve
kendi kendisini ve başkalarının kendi hayatını darmadağın etmesine izin verir
(Karaküçük 1999).
Bununla birlikte günümüzde özellikle 21. Yy rekreasyon program ve hizmetlerini etkileyecek unsurlar arasında irdelenmesi gerekenler “değerlerde farklılaşma, demografik değişim, sağlık sorunları, çalışma – serbest zaman ilişkisi”
alanlarındaki gelişmelerdir (Kesim 2008).
Kraus (1985) kısa tanımında “ rekreasyon kişiyi zorunlu iş ve etkinliklerden
sonra yenileyen, dinlendiren ve gönüllü olarak yapılan etkinliklerdir”. En çok
bilinen anlamlarından biriyle rekreasyon yorgunluk sonrası dinlenme amaçlı
etkinliklerdir. Bu etkinlikler kişiyi rahatlatır, yeniden dinç hale getirir ve işe
hazırlar. Çoğu kez sadece eğlence amaçlı olduğu düşünülür ve bir amaç yüklenmez. Boş zamanlarda haz, mutluluk ve gönüllülük ana hedeftir, deneyimler
ise araçtır (Voight 1998).
Rekreasyonun değişik sosyal, ekonomik yapı ve görüşlere sahip toplumlarda
değişik biçimlerde yorumlanması, algılanması rekreasyonun tanımının sayıca
çokluğunu ve farklılığını oluşturan önemli bir etmendir. Bütün bunlara karşın
hangi sosyal, ekonomik yapı ve görüşe sahip toplumlarda olursa olsun, bireylerin rekreasyon etkinliklerini gerçekleştirmede bazı benzer etmenlere bağımlı
kaldıkları bir gerçektir. Anılan etmenlerin en önemlileri bireyin içinde yaşadığı
toplumun sosyal, kültürel, ekonomik yapısı, bireyin fiziksel yapısı, sahip olduğu parasal olanaklar ve boş zamandır (Akesen 1984).
Sosyolog Neumayers’a göre, rekreasyon kişinin bireysel ya da toplu olarak
yaptığı etkinlikleridir. Kendi içinde özgürlük ve haz duygusu veren özelliğe
sahiptir. Her iki halinde de, bireysel veya grupla, rekreasyonun bireyin duygusal, fiziksel ve sosyal yönden gelişmesinde önemli rolü vardır (Kaba 2009).
Kampus Rekreasyonu’nun öğrencilerin eğitim ve öğretim dışındaki saatlerini
etkinlikler ile zenginleştirmek, öğrencilerin grup içi davranışlarını, başkalarını
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yönlendirme, liderlik yapma ve özgüven gibi özelliklerini geliştirmek, özel
yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla sağlık ve güvenlik gibi alanlarda çeşitli programlar uygulamak, akademik ve idari personel aileleri ve çocuklarına
yaygın rekreasyon hizmeti sunmaktır. Kampus rekreasyonunun amaçlarını iki
ana başlık altında toplamaya çalışırsak birincisi rekreasyonel spor hizmetleri,
ikincisi enformal spor hizmetleri’dir. Kampus rekreasyonu öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca pozitif anlamda gelişimlerini ve olgunlaşmalarını hedef
almaktadır. Bu bağlamda dayanışma, yardımlaşma, sosyalleşme, kişilik kazanma ve kendilerine güven gibi özellikler ön plana çıkmaktadır.Üniversite rekreasyon hizmetlerinin temel felsefesi üniversite öğrenci ve mensuplarına sportif
rekreasyon hizmetleri; açık hava eğitim programları, halka hizmet programları,
akademik yönü güçlü öğrencileri üniversiteye yönlendirme ve güçlü üniversite
imajı oluşturmayı amaçlar (Kesim 2008).
Literatüre baktığımızda,rekreasyonun diğer etkinliklerden ayrılan birçok temel özelliğini görmekteyiz. Bu özellikler, birçok araştırmacı tarafından ifade
edilmiştir. Örneğin, Torkildsen (1999) rekreasyonun özelliklerini aşağıdaki gibi
sıralamaktadır:
•

Rekreasyon kişiseldir ve aktivitelerde bireysel tatmin olmalıdır.

•

Aktivitelere katılımda gönüllülük esastır. Bireyin tatmin olabileceği ve
özgürce seçebileceği aktiviteler sunulmalıdır.

•

Fiziksel, sosyal, zihinsel ve ruhsal aktivitenin içinde yer alabilir. Bu nedenle, programlar bireyin bütünü ile ilgili olmalıdır.

•

Rekreasyon canlandırıcıdır ve neşe vericidir. Aktivitelerin belirli bir değeri ve özendiriciliği olmalıdır.

•

Genellikle bir oyun ile ortaya çıkar. Bu nedenle, oyunun ruhunda temelinde bireye seçeme şansı verilmesi ve bireyin teşvik edilme felsefesi
olmalıdır.

•

Tüm rekreatif deneyimler birbirinden farklıdır ve kendine has özellikleri vardır. Bu nedenle, aktivitelerin temelinde bireyin en üst seviyede
tatmin edilmesi hedefi olmalıdır.

Karaküçük (2005) bireylerin, rekreatif etkinliklere katılım, amaç ve beklentilerinin de yapılacak bir sınıflandırmada etkin bir faktör olacağını belirterek aşağıdaki sınıflamanın yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.
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Tablo 1. Rekreasyon Sınıflandırılması
Amaçlarına Göre

Çeşitli Kriterlere Göre

Özel İşlevlerine Göre

Dinlenmek; bedenen ve
ruhen tamamen dinlenmek

Yaşa göre; genç,
yetişkin vb.

Orman rekreasyonu; piknik, balık
avcılığı veya trekking

Kültürel; tarihi eser ve müze
ziyareti

Katılım sayısına göre;
bireysel, grup veya aile

Sosyal rekreasyon; insanların bir
araya gelerek yaptıkları aktiviteler

Toplumsal; toplumsal
ilişkiler kurmak

Zamana göre; yaz, kış,
günlük veya haftalık vb.

Uluslararası rekreasyon; uluslar
arası etkinliklere katılmak

Sportif; seyirci veya
aktif spor yaparak

Mekana
kapalı

Turizm; başka mekanlara
seyahat etmek

Sosyolojik içeriğine
göre; lüks veya
geleneksel

Ticari rekreasyon; katılımın para
ile olduğu aktiviteler

Sanatsal; sanatın bazı
dallarını
yapmak
veya
ilgilenmek

Sosyolojik içeriğine
göre; lüks veya
geleneksel

Estetik rekreasyonu; sanat olaylarını izlemek veya ünlü müzik
yapıtlarını dinlemek

göre;

açık

veya

Fiziksel rekreasyon;
Sportif aktiviteler

Kaynak: Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. 5. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.

YÖNTEM
Bu araştırmada alan araştırması ve anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada
bilimsel araştırmalarda başvurulan ana metotlardan iki tanesine yer verilmektedir. Birincisi, temel araştırma tekniğidir. Burada; çalışmanın teorik yapısını
oluşturmak için, konu ile ilgili gerek yurt içi gerekse yurt dışında yayınlanan
bilimsel çalışmalardan yararlanılmıştır. İkinci yöntem ise, teorisi oluşturulan
çalışma ile ilgili alan araştırması yapılmasıdır. Alan araştırması için açık ve
kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Araştırmada anketin
uygulanacağı örneklem kitlesi de göz önüne alınarak veri toplama yönteminin
nasıl olması gerektiği belirlenmiş ve daha sonra veri toplama aşamasına geçilmiştir. Anket, sosyal bilimlerde kullanılan en yaygın veri toplama yöntemlerinden birisidir. Anketler örneklem grubuna; daha az maliyetli, daha yüksek geri
dönüşlü, yanlış anlama ve hata olasılıklarını yerinde ve ivedilikle giderme ihtimali nedenleri ile yüz yüze görüşülerek bizzat elden dağıtılmış ve toplanılmıştır.
Anketin iç tutarlılığını test etmek için faktör analizi sonucunda belirlenmiş
olan alt boyutlara ve toplam ölçeğe Cronsbach’s Alfa iç tutarlılık testi uygulanmıştır. Bu katsayıya bağlı olarak ölçeğin güvenirliği aşağıdaki gibi yorumlanır
(Kalaycı 2012):


0.00 ≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir,
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0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçeğin güvenilirliği düşüktür,



0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir,



0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI
Araştırmaya Katılan Öğrencilerle İlgili Tanıtıcı Bilgiler
Araştırmaya katılan öğrencilerle ilgili demografik bilgilerin frekans ve yüzde
dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Bilgileri
Demografik Bilgiler

Frekans

Yüzde

Cinsiyet

N

%

Kadın

77

28,8

Erkek

190

71,2

Toplam

267

100

Sınıf

N

%

Birinci Sınıf

1

1,1

İkinci Sınıf

37

13,9

Üçüncü Sınıf

102

38,2

Dördüncü Sınıf

125

46,8

Toplam

267

100

Tablo 2‘deki dağılım incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin %
28,8’sinin kadın, % 71,2’sinin erkek, % 1,1’inin birinci sınıfta, % 13,9’unun ikinci
sınıfta, % 38,2’sinin üçüncü sınıfta, % 46,8’inin dördüncü sınıfta olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların Yaşamlarını Geçirdiği Alanlara İlişkin Dağılımları
Yaşamınızı Geçirdiğiniz Alanlar

f

%

Büyükşehir

67

25,1

Şehir

163

61

İlçe

16

6

Köy

21

7,9

Toplam

267

100
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Tablo 3’teki verilere göre, katılımcıların % 61’i yaşamını en çok şehirde geçirdiği görülürken, % 16’sı ise köyde yaşadığı tespit edilmiştir.
Tablo 4. Katılımcıların Boş Zaman Sürelerine İlişkin Dağılımları
Günlük Boş Zaman Süreleri

Frekans

%

Hiç

27

10,1

1-2 saat

12

4,5

3-4 saat

105

39,3

5-6 saat

93

34,8

7 saatten fazla

30

11,2

Toplam

267

100

Tablo 4‘deki verilere göre, katılımcıların % 39,9’unun günlük 3-4 saat boş zaman imkanları oldukları görülürken, % 4,5’in günlük 1-2 saat boş zamanı imkanları olduğu görülmüştür.
Tablo 5. Katılımcıların Üniversitedeki Rekreasyonel Alanların Yeterliliğine İlişkin Görüşlerinin
Dağılımı
Üniversitedeki Rekreasyonel Alanların Yeterliliği

Frekans

%

Kesinlikle Yetersiz

82

30,7

Yetersiz

120

44,9

Normal

20

7,4

Yeterli

15

5,6

Kesinlikle Yeterli

30

11,3

Toplam

267

100

Tablo 5‘deki verilere göre, katılımcıların % 44,9’u üniversitenin rekreasyonel
alanlarının yeterliliğini “yetersiz” buldukları görülürken, “yeterli” olduğunu
ifade edenlerin oranı ise % 5,6’dır.
Tablo 6. Katılımcıların Üniversite Tesislerini Kullanım Sıklığına (Haftalık)

İlişkin Bilgiler

Üniversite Tesislerini Kullanım Sıklığı (Haftalık)

Frekans

%

1-5 saat

91

34,4

6-10 saat

150

56,1

11-15 saat

12

4,5

16 saatten fazla

14

5,3

Toplam

267

100
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Tablo 6’daki verilere göre, katılımcıların %56,1’inin üniversite tesislerini haftada 6-10 saat, %4,5’nin ise haftada 11-12 saat kullandığı tespit edilmiştir.
Tablo 7. Katılımcıların Üniversitedeki Boş Zaman Değerlendirme Aktivitelerinin Yeterliliğine İlişkin
Görüşleri
Boş zaman değerlendirme aktiviteleri

Frekans

%

Çok az

32

12,0

Az

6

2,2

Orta

36

13,5

Çok

64

24,0

Oldukça çok

129

48,3

Toplam

267

100

Tablo 7‘deki verilere göre, katılımcıların % 48,3’ü üniversitenin düzenlediği
aktivitelerin oldukça çok olduğunu belirtirken; katılımcıların % 2,2’si az olduğunu belirtmektedirler.

Tablo 8. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre ders dışı sosyal etkinliklerinin yeterliliğine ilişkin
görüşleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek

Toplam

Evet

Hayır

p

267

72

195

0,012

p≤0,05

Tablo 8’e bakıldığında, cinsiyet değişkenine göre araştırma grubunun ders
dışı sosyal etkinliklerinin yeterliliğine ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılık
görülmektedir (p=0.012). Erkekler sosyal etkinliklerin yeterliliğine ilişkin daha
olumlu görüş belirtmektedirler.
Tablo 9. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre üniversitelerin öğrencilere sundukları rekreasyon
aktiviteleri konusunda, taşımaları gereken sorumluluklarına ilişkin görüşleri
Cinsiyet

Frekans

x

Kadın

70

2,9091

Erkek

196

3,2895

p
0,07

p≤0,05

Tablo 9 incelendiğinde, üniversitelerin öğrencilere sundukları rekreasyon
aktiviteleri konusunda taşımaları gereken sorumlulukları boyutunun cinsiyet
faktörüne ilişkin olarak anlamlı farklılık görülmektedir (p=0.007). Erkekler üni-
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versitelerin öğrencilere sundukları rekreasyon aktiviteleri konusunda taşımaları
gereken sorumluluklarının daha fazla olması gerektiğini belirtmektedirler.
Tablo 10. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre üniversiteler ile öğrenciler arasındaki ilişkinin
geliştirilmesinde, “boş zaman değerlendirme aktiviteleri” önemine ilişkin görüşleri
Cinsiyet

Frekans

x

Kadın

70

2,5195

p

Erkek

196

4,5211

0,00

p≤0,05

Tablo 10 incelendiğinde, üniversiteler ile öğrenciler arasındaki ilişkinin geliştirilmesinde, “boş zaman değerlendirme aktiviteleri” önemine ilişkin görüşleri
boyutunun cinsiyet faktörüne ilişkin olarak anlamlı farklılık görülmektedir
(p=0.000). Erkek katılımcılar, üniversiteler ile öğrenciler arasındaki ilişkinin
geliştirilmesinde, “boş zaman değerlendirme aktivitelerinin” daha önemli olduğunu vurgulamaktadırlar.
Tablo 11. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre “üniversiteler, boş zaman değerlendirme hizmetlerini götürürken, öğrencilerin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini göz önünde bulundurmalıdır” görüşüne
katılma durumlarına ilişkin görüşleri
Cinsiyet

Frekans

x

Kadın

70

2,6364

Erkek

196

3,7737

p
0,00

p≤0,05

Tablo 11 incelendiğinde, üniversiteler, boş zaman değerlendirme hizmetlerini
götürürken, öğrencilerin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini göz önünde bulundurmalıdır boyutunun cinsiyet faktörüne ilişkin olarak anlamlı farklılık görülmektedir (p=0.000). Erkek katılımcılar, üniversitelerin boş zaman değerlendirme
hizmetlerini verirken, öğrencilerin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini göz önünde
bulundurulması konusunda daha olumlu görüş belirtmektedirler.
Tablo 12. Katılımcıların sigara kullanma durumlarına göre ders dışı sosyal etkinliklerinin yeterliliğine ilişkin görüşleri
Sigara
durumu
Evet
Hayır
p≤0,05

içme

Toplam

Evet

Hayır

p

267

52

215

0,00
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Tablo 12’e bakıldığında, araştırma grubunun sigara kullanma durumlarına
göre ders dışı sosyal etkinliklerinin yeterliliğine ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılık görülmektedir (p=0.000).
Tablo 13. Katılımcıların sigara kullanma durumlarına göre üniversitelerin öğrencilere sundukları
rekreasyon aktiviteleri konusunda, taşımaları gereken sorumluluklarına ilişkin görüşleri
Sigara içme durumu

Frekans

x

Evet

52

4,3654

Hayır

215

2,8930

p
0,00

p≤0,05

Tablo 13’e bakıldığında, araştırma grubunun sigara kullanma durumlarına
göre üniversitelerin öğrencilere sundukları rekreasyon aktiviteleri konusuna
ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılık görülmektedir (p=0.000). Sigara içen
öğrenciler, üniversitelerin öğrencilere sundukları rekreasyon aktiviteleri konusunda taşımaları gereken sorumluluklarının daha fazla olması gerektiğini belirtmektedirler.
Tablo 14. Katılımcıların sigara kullanma durumlarına göre üniversiteler ile öğrenciler arasındaki
ilişkinin geliştirilmesinde, “boş zaman değerlendirme aktiviteleri” önemine ilişkin görüşleri
Sigara içme durumu

Frekans

x

p

Evet

52

4,3462

Hayır

215

3,8465

0,00

p≤0,05

Tablo 14’e bakıldığında, araştırma grubunun sigara kullanma durumlarına
göre üniversiteler ile öğrenciler arasındaki ilişkinin geliştirilmesinde, “boş zaman değerlendirme aktiviteleri” önemine ilişkin görüşleri arasında anlamlı
farklılık görülmektedir (p=0.000). Sigara içen katılımcılar, üniversiteler ile öğrenciler arasındaki ilişkinin geliştirilmesinde, “boş zaman değerlendirme aktivitelerinin” daha önemli olduğunu vurgulamaktadırlar.
Tablo 15. Katılımcıların sigara kullanma durumlarına göre “üniversiteler, boş zaman değerlendirme
hizmetlerini götürürken, öğrencilerin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini göz önünde bulundurmalıdır”
görüşüne katılma durumlarına ilişkin görüşleri
Sigara içme durumu

Frekans

x

Evet

52

3,7308

Hayır

215

3,3767

p≤0,05

p
0,10
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Tablo 15’e bakıldığında, araştırma grubunun sigara kullanma durumlarına
göre “üniversiteler, boş zaman değerlendirme hizmetlerini götürürken, öğrencilerin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini göz önünde bulundurmalıdır” görüşlerine
ilişkin anlamlı farklılık görülmemektedir (p=0.10). Sigara içen katılımcılar, üniversitelerin boş zaman değerlendirme hizmetlerini verirken, öğrencilerin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini göz önünde bulundurulması konusunda daha olumlu görüş belirtmektedirler.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Araştırma grubunun boş zamanları değerlendirmede güçlük çektiği, boş zamanlarını daha çok kampus dışında ve sosyal etkinliklere katılarak değerlendirildiği görülmektedir. Üniversitenin ve il’in, mevcut düzenlenmiş rekreasyon
alanları (aktif açık-yeşil alanlar, kent ve mahalle parkları, spor alanları, oyun
alanları vb.) nitelik ve nicelik olarak yetersiz olduğu görülmektedir. Öğrencilerin bu yetersiz alanlardan kullanım seviyeleri de oldukça düşük olduğu tespit
edilmiştir.
Bu bilgiler ışığında aşağıdaki öneriler verilmiştir.
 Bireylerin ve toplumların sosyal yaşantılarında önemli bir yeri olan rekreatif faaliyetlerin organizasyonunda üniversitelerin daha fonksiyonel
olmasının gerektiği söylenebilir.
 Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı aracılığıyla, öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmeleri, birlikte
dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmaları, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını temin ve teşvik etmek amacıyla; kulüpler kurmaları ve ilgili faaliyetleri organize etmeleri desteklenmelidir.
 Öğrenci kulüpler artırılmalıdır. Kendi aralarında veya üniversiteler arasında düzenlenecek olan kültürel ve sanatsal etkinliklere, toplantılara,
turnuva ve yarışmalara katılmaları sağlanarak öğrencilerin yaşam tatminleri arttırılmalıdır.
 Dicle nehrinin Diyarbakır il sınırlarında oluşu bölge için bulunmaz bir
nimettir. Su sporları üniversite tarafından desteklenmeli ve teşvik edici
projeler hayata geçirilmeli.
 Üniversite kampusu içerisinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı tesisler (futbol, basketbol, voleybol, tenis kortları, mini golf gibi spor
alanları, yüzme havuzu, amfi tiyatro, oturma mekânları, süs havuzu,
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kafeler vb.) birçok rekreasyonel alanlar ivedilikle yapılmalı ve herkesin
kullanımına açılmalıdır.
 Üniversite toplumsal sorumluluk alarak halkın da rekreasyonel faaliyetlerinin artırılması konusunda öncülük etmelidir. Organizasyonlar
tüm bireylere duyurulmalı ve katılımlar için engel teşkil edecek sorunların (ulaşım, para vb.) ortadan kaldırılması sağlanmalıdır.
 Rekreasyon felsefesi, üniversite öğrencileri için akademik eğitimin bir
parçası olarak yer almalıdır. Bu eğitimle beraber rekreasyonel engelleri
aşabilecek bilgili ve deneyimli bireyler yetiştirebiliriz.
 İlde günübirlik, hafta sonu ve uzun süreli rekreasyon eylemlerini gerçekleştirecek alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. İl yöneticileri rekreasyonel alanları yapmalı ve bireylere ulaşım imkânlarını sağlamalıdır.
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ÖZ
Bu çalışmada ekoturizmin bir çeşidi olan yöre turizmlerine olumlu katkılarının neler olduğu
ve ekolojik çiftlik sayı olarak fazla bulunduğu Fethiye ve çevresindeki ekolojik çiftlikler incelenerek, Orta Anadolu’da yer alan Beyşehir ilçesinde ekolojik çiftliklerin uygulanabilmesine
yönelik alt yapının uygunluğu ve uygulanabilirlik durumu belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
kapsamda Fethiye ilçesinde yer alan ekoturizm çiftlik işletmelerini tespit etmek amacıyla
Buğday ve Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin Tarım Turizm Takas (TATUTA) projesi
kapsamında yer alan çiftlikler, ekolikya organizasyonunda yer alan çiftlikler ve tabiata.com,
gibi ekolojik tatil tasarlayan turizm acentesi internet sitelerinde yer alan çiftlikler taranmış
ve temsilcileriyle yüz yüze görüşülmüştür. Ekolojik çiftliklerin özellikleri ile birlikte turizme
katkıları sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Ekoturizm, ekolojik çiftlikler, Fethiye, Beyşehir.

GİRİŞ
Günümüzde ülkeler, önemli bir gelir kaynağı olan turizm öğesinin geçerliliğini
ve devamlılığını sağlamak için önemli çaba sarf etmektedir. Uzun vadeli turizm olgusuna sahip olmak ve bu değeri kaybetmemek için turizmde sürdürülebilirliğin nasıl sağlanılacağına yönelik ilgi artmıştır. Bu günün ihtiyaçlarını
karşılarken doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için yapılan faaliyetler olarak tanımlanan sürdürülebilirliğin önemi ile
birlikte turizm içerisinde doğa temelli aktiviteler artmış ve doğaya önem veren
alternatif turizm çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bu turizm çeşitlerinden biriside ekoturizmdir.
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Ülkemiz 8000 km uzunluğundaki sahilleri, çeşitli uygarlıklardan kalan zengin
tarih ve kültürel mirası, iklim çeşitliliği ve Avrupa kıtasında yer alan 500 kuş
türünden 420’si ile 12000 bitki türünden 9000’ine sahip olan olağan üstü bio
çeşitliliği ile ekoturizm için uygun nitelikleri bünyesinde barındırmaktadır.
Özellikle bu üstün niteliklere sahip kırsal alanlarımıza yönelik aktiviteler ile
çevre eğitimi ve öğrenme imkânını arttırarak çevre bilinci ve tutumu oluşturması, sosyal kültürel değerler ile ekonomik kaynakların sürdürülebilirliği ile
birlikte bölgesel kalkınma yaratması nedeniyle ülkemizde de ekoturizmi geliştirmek gerekmektedir.
Beyşehir’de gerçekleştirilecek turizm türünün doğal yapının bozulmasına
sebep olmaması, büyük yatırımlar gerektirmemesi, doğal, kültürel ve tarihi
değerleriyle bir bütün oluşturması ve ilçenin en önemli kaynağı olan tarım sektörünün varlığına olanak sağlaması gerekmektedir. Ekoturizmin popülerliğinin
gittikçe artması Beyşehir’in tarım dışında gelir yaratacağı bir sektöre kavuşmasına neden olacaktır.
EKOTURİZM KAVRAMI VE ÖNEMİ
Turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak ve turizmin çekiciliği arttırmak amacıyla günümüzde turizmin bir çeşidi olarak ortaya çıkan önemli bir kavramda
ekoturizmdir. Ekoturizm terimi 1983 yılında Hector Ceballos-Leascurain tarafından ortaya atılmış ve ekoturizm doğadan zevk alma ve doğanın kıymetini
bilme şeklinde tanımlanmıştır. Ekoturizmin üç temel belirleyici öğeyi içerdiği
üzerinde genel bir ortak görüş vardır:


Doğa Temelli Olması



Kültürel Olması



Kaynağın Değerini Anlama (Erdoğan, 2003:109-110)

Ekoturizmin günümüzde en iyi bilinen en çok kabul gören ilk tanımlarından
birini Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (UET) 1991 yılında; “çevrenin korunması ve yerel halkın refahını arttırmaya yönelik olarak doğal alanlara yapılan
çevreye duyarlı seyahatler” şeklinde yapmıştır (Demir ve Çevirgen, 2006:53).
Ekoturizmin amacı, turistin istekleri bağlamında ele alındığında ekoturizmin
bir çok tanımlamalarında görülen doğaya saygı, doğanın kıymetini bilme ve
takdir etmedir. Bu bağlamda ekoturizm, doğa temelli turizm, yumuşak turizm,
özel ilgi turizmi, yeşil turizm, sorumlu turizm, alternatif turizm, kültürel turizm, inceleme turizmi, macera turizmi gibi birçok farklı isimle de ifade edilmiştir. Bu kavramların ortak paydaları kitle turizmine alternatif olmaları ve
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turizmin varlığının temel nedeni olan insana ve çevreye olan duyarlılıkla hareket etmeleridir (Küçükaslan, 2007:91). Ekoturizm, yayla turizmi, av turizmi,
botanik turizmi, kuş gözlemciliği, yaban hayatı gözlemciliği, olta balıkçılığı,
bisiklet turizmi, balon turizmi, sualtı dalış, kamp ve karavan turizmi, mağara
turizmi, trekking, dağcılık, akarsu turizmi, yamaç paraşütü, atlı doğa yürüyüşü
ve ekolojik tarım ve çiftlik turizmi olarak türlere ayrılmaktadır.
EKOTURİZM ÇİFTLİKLERİNİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Günümüzde ekoturizm türleri açısından ülke turizmlerinin gelişmesine ve de
ekonomik yönden turizm gelirlerinin artarak turizmin çeşitlendirilmesinde ve
küreselleşen dünyada bilgilenme ve kültürel gelişim açısından kendini geliştiren turist isteklerinin doğrultusunda ekoturizm çiftliklerinin sayısı sürekli artış
göstermektedir. Ekoturizm çiftlikleri, hem orada bir süre yaşayarak hem de
sadece günübirlik ziyaretler yaparak çiftlik yaşamını paylaşmak isteyen misafirlerine konaklama ve yeme içme olanaklarının yanında bir takım açık hava
etkinliklerine de katılma imkânı sunan, bunun yanında asıl işi tarım ve hayvancılık olan çiftlik işletmeleridir. Bununla birlikte literatürde ekoturizm çiftlikleri
ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır.
Çiftlik turizminin tanımlanması ile ilgili olarak Busby ve Rendle tarafından
yapılan kronolojik sıralama şu şekildedir;


Dart (1974); faaliyetteki bir çiftlikte her turist veya rekreasyon girişimi
çiftlik turizmini ifade eder.



Hoyland (1982); çiftlik turizmi faaliyetteki bir çiftlikte geçici konaklama
ve bir takım rekreasyonel aktivitelerin sunulmasıdır.



Frater (1983); tatil çiftlikleri, faaliyet halindeki bir çiftliğin bulunduğu
ve hatta çiftlik faaliyetlerine katılımın sağlandığı turizm girişimleri olarak tanımlanabilir.



Murphy (1985); tatil çiftliği, turizm işletmeciliğinin bazı şekilleriyle öncelikli işlevi olan tarım uygulamalarını bütünleyen, faaliyetteki çiftliktir.



Wales Tourist Board (1986); tatil çiftlikleri, büyüklüğüne ve türüne bakılmaksızın öncelikli faaliyeti tarım olan ve turizmi ek bir faaliyet olarak gerçekleştiren çiftliklerdir.



Denman ve Denman (1990); faaliyetteki bir çiftlikte turistler için hizmetlerin sunulmasıdır.
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Pearce (1990); tatil çiftlikleri, mülkiyetinin ve aktif katılımının çiftçi tarafından karşılandığı, küçük ölçekli turizm girişimleridir.



Davies ve Gilbert (1992); çiftlik turizmi, faaliyet göstermekte olan bir
çiftlikte, çiftlik yaşamını paylaşabilen, hem konaklamakta olan hem de
günübirlik ziyaretçilerle gerçekleştirilen kırsal turizmin bir türüdür.



Roberts (1992); çiftlik turizmi, insanların devamlı yasadıkları, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışında faaliyet göstermekte olan bir çiftliğe gelerek bir gün veya daha uzun süre
ile konaklamalarından doğan turizm seklidir.



Denman (1994); çiftlik turizmi faaliyetteki bir çiftlikte turistlere yönelik
bir takım hizmetlerin sunulması ilgili bir terimdir.



Clarke (1996); çiftlik ve çevresini çok az tanıyan veya hiç tanımayan turiste turizm olanaklarının sunulmasıdır.



Ilbery vd.(1998); çiftlik turizmi, çiftlik işletmelerinin gelişimini sağlamanın yollarından biri, alternatif bir çiftlik girişimi olarak kavramlaştırılmıştır.

Bu çiftliklerde yapılan turizm şeklinin ekoturizmle bağdaşabilmesi, doğal
kırsal dokuya ve kültürel çevreye zarar vermeyen bir üretimin yanı sıra, çiftliklerin ahırlarıyla, evleriyle, çitiyle geleneksel mimari ve fiziki dokuya sahip olmasıdır. Bölgenin kendine özgü kırsal dokusunun devam ettirilmesi gerekir.
Tanımlarda önemi vurgulanan diğer nokta ise, çiftliklerde turizmin yalnızca ek
bir gelir niteliğinde yapılmasıdır. Zaten çiftliklerde yapılan bu turizm seklinin
en önemli amaçlarından biri ekoturizmin de özelliklerinden biri olan yöre halkına finansal destek sağlamasıdır. Çiftliklerde tarımsal üretimin yanında turizm
hizmetlerinin de veriliyor olması, gelirlerini destekleme yoluyla çiftçilerin ekonomik alternatifler yaratmalarını sağlamaktadır (Yılmaz, 2008:109-114).
Ekoturizm çiftliklerinin çoğu yöre halkı tarafından hayvancılık ve çiftçilikte
uğraşı şeklinde yapılanması ve kıyı bölgelerden daha çok iç kesimlerde gerçekleştirilmesi duran varlıklar olan arsa, bina vb. maliyetlere harcanacak sermayenin daha az olduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle ekoturizm çiftliği
kurmak az sermaye ile de gerçekleşebilmektedir.
İLGİLİ LİTERATÜR TARAMASI
 Yılmaz, (2008), “Turizm Çeşitlendirilmesi Kapsamında Ekoturizmin
Ürünü Olarak Tatil Çiftlikleri: Türkiye’deki Tatil Çiftliklerine Yönelik

Araştırma Bildirileri

609

Swot Analizi” isimli çalışmasında, ekoturizm kavramı ve türleri,
dünyadaki ekoturizm çiftlikleri incelenmiş, ülkemizdeki 5 ekolojik
çiftliğe nitel araştırma tekniği ile swot analizi uygulanmıştır.
 Ayotte (2009), “Ecotourism As A Form Of Sustaınable Development İn
South Africa” isimli çalışmasında Güney Afrika’da sürdürülebilir gelişme açısından ekoturizmin uygulanabilinirliğine değinilmiştir.
 Arslan (2005), “Erdek ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi” isimli çalışmasında ekoturizm kavramı türleri ve Erdek ilçesinin ekoturizm kaynakları açısından değerlendirilmesine yer verilmiştir.
 Ulusan ve Batman (2010), “Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma” isimli çalışmasında kongre turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi gibi başlıklar altında Konya’nın
turizm potansiyeli incelenmiştir.
 Çalışmamızın diğer çalışmalardan başlıca ayırt edici özelliği ekolojik
çiftlikler üzerine yapılmış araştırmalardan daha fazla sayıda ekolojik
çiftlik içermesi ve kıyı turizmi içerinde yer alan bir bölgedeki ekolojik
çiftlikleri örnek alarak, kıyıdan uzak Orta Anadolu’da yer alan farklı
bir bölgeye uygulanabilirliğini incelemesidir.
YÖNTEM
Çalışma amacı Fethiye ve çevresinde yer alan ekolojik çiftlikleri örnek alarak
Beyşehir ve çevresinde bu tarz çiftliklerin uygulanabileceğini ortaya koymak ve
yöresel turizme katkılarını belirlemektir. Bu nedenle Fethiye ilçesinde yer alan
ekoturizm çiftlik işletmelerini tespit etmek amacıyla Buğday ve Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin Tarım Turizm Takas (TATUTA) projesi kapsamında
yer alan çiftlikler, Ekolikya organizasyonunda yer alan çiftlikler ve tabiata.com,
gibi ekolojik tatil tasarlayan turizm acentesi internet sitelerinde yer alan çiftlikler taranmış ve temsilcileriyle yüz yüze görüşülmüştür.
TARTIŞMA VE BULGULAR
Çalışma kapsamında Muğla ilinde yer alan ekolojik çiftliklerin bulundukları yer
ve sayıları, Buğday ve Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Ekolikya organizasyonu ve tabiata.com internet sitesinden belirlenmiş, bunlar arasında sayı
olarak en fazla ekoturizm çiftliğinin 21 adet ile Fethiye ilçesi olduğu ortaya
çıkmıştır. Fethiye ilçesinde yer alan ekoturizm çiftlik işletmelerinin ekoturizmin
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temel ilkelerine en uygun yapıda tasarlanmış oldukları, TATUTA projesi kapsamında çiftlik içinde hem tatil hem de ekolojik tarımda yer almak isteyen gönüllü çalıştırdıkları ve bazılarının “Eco Friendly Product” gibi sertifikalara da
sahip oldukları görülmüştür. Fethiye ilçesinde yer alan başlıca ekoturizm çiftlik
işletmeleri şunlardır:
1. Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği
2. Black Tree Farm
3. Dikencik Evleri
4. The Montain Lodge
5. Yonca Lodge
6. Reflections Camp
7. My Nature Ekolojik Otel
8. Saklıkent Gorge Ağaç Evler
9. Villa Mandarin
10. Montenegro Bungolow Otel
11. Yalçın Apart ve Yörük Müzesi
12. Sea Valley Camp
13. Shanti Garden Camp
14. Natural Life CAmp
15. Patika Eko Otel
16. Kaya Misafir Evi
17. Kayaköy Tatil Sanat Kampı
18. Tangala Çiftliği
19. Fullmonn Camp
20. Sultan Camp
21. Valley Camp
Çiftliklerde ziyaretçilere, yöreye özgü tatlar sunulmakta, inek sağma, koyun
gütme, yün kırpma, çiftlik hayvanlarını besleme, meyve toplama, yabani otları
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çapalama- yolma, hasat yapma, at binme gibi faaliyetler sunulmaktadır. Bu
aktivitelerin yanında yapılabilen doğa yürüyüşü, bisiklet turları, fauna inceleme gibi tek başına da yapılabilen turizm türleri de çiftliklerin faaliyetleri arasına
eklenerek çeşitlilik sağlamaktadır. Yine aynı şekilde yerel festivaller, müzeler,
sanatsal sergiler, el sanatlarının satışı, eğitsel geziler, eğlendirici faaliyetler,
kültürel olaylar, doğal çekiciliklere yönelik aktiviteler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Tarım turizmi çerçevesinde çiftlik turizm hizmetlerinden farklı
olarak konserveler, hamur işleri, peynirler gibi evde yapılan ürünlerin tadılması, çiftlik ürünlerinin satın alınması, gündelik tarım faaliyetlerine katılma, yöresel kültürü ve gelenekleri görme (dans, müzik, kıyafet vb.) gibi faaliyetlerde
yapılabilmektedir (Kılıç ve Kurnaz,2010:45).
Beyşehir Gölü Milli Parkı ve çevresinde henüz ekolojik çiftlik kurulmamıştır.
Ancak bununla birlikte bölgenin ekoturizme açılmasıyla birlikte, ekolojik çiftliklerin hızlı bir şekilde yaygınlaşacağı söylenebilir. Beyşehir Gölü Milli Parkı
ve çevresinde ekolojik çiftlik ve tarım turizmi, çiftlik turizmi, göl turizmi ile
ekolojik spor bağlamında ele alınabilecek entegre turizm çeşitlemesi ise şunlardır; yayla turizmi, kamp-karavan turizmi, doğa fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşü,
dağ bisikleti ve motosiklet sporları, off-road ve jeep safari, paintball, yamaç
paraşütü, at yarışları, su sporları turizmi, yüzme, yat turizmi ve kanoculuk,
sörf ve watesurf (tekne-sörf), sualtı sporları, amatör balıkçılık, kuş gözlem turizmi, yaban hayatı gözlemleri, rekreasyon ve piknik alanları, el sanatları ve
yöresel yemekler (gelenek-görenek) turizmi, termal turizm, festival turizmi
(Dinç ve Öztürk,2012:121) Beyşehir Gölü Milli Parkına ayrıca göl safari ve fotoğrafçılık turizmi, Sportif Olta Balıkçılığı, Atlı Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Turizmi, Yaban Hayatı (Fauna) Gözlemciliği, Foto Safari, Tarım ve Çiftlik Turizmi,
Kamp Karavan Turizmi de yapılmaktadır.(Akpınar ve Bulut 2010,20-22)
Ekolojik çiftlikler yöre turizmine ve halkına çok önemli katkılar sağlamaktadır. Dünyanın en büyük endüstrisi olarak yerini alan turizm için ekoturizm,
yıllık büyüme oranının % 10’dan % 30’a çıkacağı tahmini ile en hızlı büyüyen
sektördür. Ekoturizm, doğal güzelliğe sahip ve kültürel açıdan eşsiz olan alanlar için gelecek vadeden ekonomik gelişme fırsatı sağlar (Kuter ve
Ünal,2009:152). Yerel kaynaklara da gelir sağlayan bir unsurdur. Örneğin,
Çin’de ekoturizm mülkiyetinden elde edilen parasal gelirler, önce yerel hükümete sonra merkezi hükümete aktarılır (Cheng ve Wang, 2010:128).
Ekoturizmin yaratacağı olumlu ekonomik etkiler şunlardır (Demir ve Çevirgen, 2006: 70-71:
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Turizmle ilgili konaklama tesisleri, restoranlar, hediyelik eşya satan dükkânlar, seyahat hizmetleri gibi yöredeki diğer ekonomik
faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunur.



Yerel ekonomide çeşitlilik yaratarak, özellikle tarıma dayalı aktivitelerle yeterli istihdam sağlayamayan yerel halka doğrudan
veya dolaylı yeni iş olanakları yaratır.



Turistlerden elde edilecek gelirle destinasyona ve özellikle yerel
halka doğrudan bir ekonomik katkı sağlar.



Yöreye has el sanatları ve yiyecekler gibi yerel ürünlere olan talebi arttırır. Yerel halka kültürel öğeleri tasıyan el sanatları ürünlerini satma fırsatı yaratarak, sağladığı ekonomik katkı ile aynı
zamanda yerel kültürün korunması için bir araç olabilir.



Eğer iyi yönetilirse, koruma alanları ve park yöneticileri için
kendini finanse edebilecek bir sistemi oluşturabilir. Böylece doğal alanların korunmasında bir araç olarak önemli bir fonksiyonu
üstlenebilir. ( Şen, 2010:122).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Ekoturizm, bir turizm çeşidi olarak daha fazla ilgi çekmeye başlaması nedeniyle
gelişmeye açık bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekoturizm içerisinde
yer alan ekoturizm çiftlik işletmeciliği sayı olarak ülkemizde dâhil birçok ülkede sayısal olarak artmaktadır. Kıyıdan uzak kırsal alanda kurulması ve hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan kesimin bile rahatlıkla sahip oldukları mekânları
ekoturizm çiftliklerinin yapısına uyumlaştırması kolay olması bakımından ekoturizm çiftlikleri girişimciler açısından yeni bir işletmecilik ve girişimcilik alanıdır. Doğa kaynaklı turizm olan ekoturizmin çekiciğinin artması, bu alana
yatırım yapan girişimcilerin karlılık anlamında memnun kalmalarına sebep
olacak aynı zamanda turizmde sürdürülebilirlik sağlanmasını ve kıyı turizmi
yanında ekoturizm ile de ülkelerin turizm gelirlerini artmasına imkân tanıyacaktır. Ayrıca kırsal alanda gerçekleşen ekoturizm çiftlik işletmeleri, o alanlarda
yaşayan yerli halka iş imkânları ve istihdam olanakları sağlayacak ekonomik
imkânları arttıracak, hatta kırsaldan kente göçü bile azaltma da bir araç olarak
da kullanılabilecektir.
Çeşitli ekoturizm kaynaklarına sahip olan Beyşehir ilçesine ekolojik çiftliklerin uygulanarak sayılarının arttırılması yöre halkına tarım dışında ekonomik
imkânlar sağlayacaktır. Bu durum Beyşehir ilçesinin ekonomik, sosyal ve kültü-
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rel yönden gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Beyşehir’in çevresiyle birlikte marka şehir olarak Antalya turizm bölgesinin yanında önemli bir destinasyon merkezi olacaktır. Yeni ve hızlı gelişen bir turizm ekoturizmin bir çeşidi
olan ekolojik çiftliklerin Fethiye kentine turizmine önemli bir ekonomik, sosyal
ve kültürel katkı sağlamaktadır. Ekoturizm çeşitleri ise Beyşehir kentinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktadır. Fethiye’nin yanısıra
Beyşehir’de ekoturizm çiftliklerinin kurulması ile birlikte bu kentimiz turizmde
bir marka şehir haline gelecektir.
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ÖZ
Eğlence temalı parklar fantezi ve eğlencenin birleştirildiği, kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde
planlama-tasarım ve işletme anlayışı gerektiren, bulundukları ülkelerin tanıtımına ve ekonomik kalkınmasında önemli girdileri bulunan mekanlardır. Eğlence parkları sermayeye duyarlı, gelişmiş, kullanıcı odaklı, insan eliyle yapılmış rekreasyonel kullanım alanların en baskın örnekleridir. Eğlence parkları; mimari yapı, çevre düzeni, gösteriler, yemek hizmetleri,
alışveriş olanaklarının baskın bir Bu tema çevresinde organize edildiği, başka bir zaman ve
mekan kavramı yaratmaya çalışılan alanlardır. Çalışmada eğlence temalı parkların planlama
tasarım ilkelerine ilişkin genel bilgiler verilerek, yurtdışı eğlence temalı parkların en çok ziyaret edilen örneklerinden bazıları aktarılacaktır. Ülkemizde son yıllarda büyük kentlerimizde giderek yer verilen eğlence temaların planlama ve tasarımın ilişkin öneriler geliştirilecektir.
Anahtar sözcükler: Tema parkı, eğlence temalı park, turizm potansiyeli.

GİRİŞ
Tema parkı ve bahçelerinin ortaya çıkış nedeni; insanların yaşam standartlarının yükselmesi ve rekreasyona yönelik isteklerdeki değişikliklerdir. Bu değişiklikler insanların geniş kapsamlı etkinliklere yönelmesine neden olmuştur. Ziyaretçilere değişik etkinliklerin sunulması, bu etkinliklerin uygulamaya yansıtılması, insanlara seçme-izleme ve katılım olanağının sağlanması tema parkı ve
bahçelerinde önem taşımaktadır. Özellikle kullanıcı tepkilerine önem vererek
alternatif planlamaların yapılması tema parkı ve bahçeleri başarıya ulaştırmaktadır. Çünkü; her insan zaman zaman değişikliklere gereksinim duymakta, yeni
ve tanınmamış bir etkinliğe ilginin artması ile alana talebin şansı fazla olmaktadır..
Eğlence temalı parklar içerdikleri rekreasyonel etkinlik alanları sayesinde,
kullanıcıların ruhsal ve bedensel yorgunluğu üzerinden atarak, kendilerini
daha mutlu hissetmelerini sağlayacak faaliyetlere girişmesini sağlar Wylson
(1994). Dalkılıç (2007)
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Eğlence parkları kavramının ortaya çıkışında "olması zorunlu ve isteğe bağlı
etkinlikler" düşüncesi baskındır. Eğlence parkları planlanmasında önemli olan
unsurlar, yer seçimi, ihtiyaç-mekan ilişkisi ve ana tasarım kriterleridir.
Eğlence parkları planlama kriterleri; Ekonomik çevre, sosyokültürel ve kültürel çevre, ulaşım, altyapı olanakları, konaklama olanakları, kurumsal öğeler ve
diğer turistik aktiviteleri içerir.
Eğlence temalı parklar Amerika ve Avrupa ülkelerindeki örneklerinin turizm
sektöründe önemli yer alması nedeniyle son yıllarda Asya ülkelerinde de yaygınlaşmaya başlamıştır. 2012 yılı dünyada en fazla ziyaret edilen örnekler incelendiğinde her birine yılda 10 milyondan fazla ziyaretçi geldiği tesbit edilmiştir.
Bu örneklerden Disneyland, Disney World yanısıra bazı eğlence parklarına
yer verilecektir. Ülkemizde giderek yaygınlaşan bu kavramın turizm sektöründe önem kazanması seçim kriterleri, mekansal gereksinimleri, tasarım kriterleri,
bölgesel gelişme katkılar, ziyaretçi gereksinimlerinin belirlenmesi ile tarihsel
süreçlerden elde edilen gelişme koşullarındaki değişimler tespit edilmeye çalışılacaktır
YÖNTEM
Çalışmada tema parkı ve eğlence temalı park kavramının tanımı, tarihçesi, gelişine ilişkin bilgiler kaynaklardan yararlanılarak aktarılmıştır. Avrupa ve Amerika kentlerinden belirlenen örneklerin bir bölümü yerinde incelemeler yapılarak aktarılmıştır. Ayrıca eğlence temalı parkların planlama tasarım kriterleri,
işletmesi, turizme katkıları konusunda yerli ve yabancı kaynaklardan Deniz(2002), Dalkılıç (2007) ,Lukas (2003), Cerver (1997), Eco (2012) yararlanılmıştır.
Çalışmada öncelikle çalışmanın amacı belirlenmiş ve eğlence parklarının gelişim süreçleri ile planlama tasarım kriterlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
İncelenen yerli ve yabancı kaynaklarla “Tema Parkları” ve “Eğlence parkları”
incelenerek “Disneyland” ve “Walt Disney World” örnekleri de dünyada ziyaret edilen en iyi popular örnekler olarak ele alınarak, eğlance temalı parkların
turizm hareketliliği içerisindeki yeri tartışılarak öneriler geliştirilmiştir.
ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI
Eğlence parklarının kökeni, ortaçağda Avrupa kentlerinde yer mutluluk bahçelerine kadar uzanmaktadır. Bu bahçeler, canlı eğlencenin, ateş oyunlarının,
dansın, çeşitli oyunların ve hatta ilkel korku trenlerinin varlığı ile bugünün
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eğlence parklarının ilk örnekleridir. Kopenhag’daki Bakken 1583’te kurulmuş
ve dünyanın en eski eğlence parkı olarak günümüze kadar gelmiştir .
1800’lerin sonunda, endüstrinin Amerika kentlerinde baskın olması ile eğlence parklarına da yer verilmeye başlanmıştır. 1893’te Chicago’da açılan ‘World’s
Columbian Exhibition’ daha sonra tesis edilen örnekler için başlangıç özelliktedir. Dalkılıç (2007)
“World Columbain Exhibition” dünya fuarı olarak önem kazanmasının yanısıra yabancı ziyaretçi ve sanatçıların yer aldığı çeşitli gösteriler ve etkinliklere
de yer verilmiştir. Fuarda eğlence sektörüne yönelik çok sayıda alan ve kullanımlar vardır.Daha sonra Newyork Coney Island’da yer alan eğlence parkı su
içi ve kıyısı çeşitli rekreasyonel aktivitelere olanak tanımasının yanısıra kıyı
boyunca çok sayıda yapısal elemanı ile eğlence temalı parkların öncüsü olmuştur. Lukas (2008)
1950’lere gelindiğine savaş sonrası çocuklara yönelik eğlence parklarının arttığı görülmektedir, bu parklar aynı zamanda alış veriş mekanları olarakta kullanılmıştır. 1955 yılında Amerika’da Los Angeles kentinde açılan Disneyland ilk
tema parkı olma özelliğini taşımaktadır. 17 milyon Amerikan Doları gibi bir
bütçe ile oluşturulan Disneyland o zamana kadar yapılmış olan bu sektördeki
en büyük yatırımdır. Böylesine yeni bir yaklaşıma şüphe ile bakılmış ancak
büyük bir başarı kazanarak ilk sezonunda 3,8 milyon kişi ziyaret etmiştir. 1961
tarihinde Six Flags Park açılmış ve ilk sezonunda 1,5 milyon ziyaretçi toplamıştır.1971 yılında açılan Walt Disney World o zamana kadar eğlence parklarına
yapılmış olan yatırımların en büyüğüydü ve 250 milyon Amerikan Doları bütçe
ile yapılmıştı. Disney güney California’daki başarısını 1970’lerde Florida’da
tekrarlamıştır. (www.napa.org.history.html 2006).
Disneyland ve Disneyworld 20. yy ın en önemli eğlence merkezleri arasında
kendini göstermiştir. Teknoloji ve eğlenceyi birleştirerek; ülke ekonomisine
katkı sağlamışlar ve temalı parkların küresel ölçekte boyutlarının gelişmesine
öncülük etmişlerdir Zukin(1991).
1983 yılında Tokyo Disneyland açılmıştır. Günümüzde, yılda yaklaşık 15 milyon kişi parkı ziyaret etmektedir. Böylelikle eğlence sektöründeki diğer firmalar da Uzak Doğu ve Avrupa’ya ilgi göstermeye başlamışlardır Euro Disneyland 1992 ilkbaharında, Paris'in 32 kilometre kadar doğusunda açılmıştır.
1990 lardan günümüze değin Avrupa kentlerinin dışında Asya, Güney Afrika
ve Latin Amerika ülke kentlerinde sayıları giderek artmaktadır. Günümüzde en
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çok ziyaret edilen 25 tema parkı incelendiğinde bunların 12 tanesinin Amerika’da, 8 tanesinin Asya ülkelerinde diğerlerinin de Avrupa ülkelerinde tesis
edildiği görülmektedir.
1

Magic
Orlando, Florida, United States

2

Disneyland
Anaheim, California, United States

3

Tokyo
Urayasu, Chiba, Japan

Disneyland 14.8m
(+8.5%)

4

Tokyo
Urayasu, Chiba, Japan

DisneySea 12.6m
(+8.5%)

5

Disneyland
Cedex, Marne La Valle, France

Paris 11.2m
(+1.9%)

6

Epcot
Orlando, Florida, United States

11.0m
(+2.2%)

7

Disney's
Animal
Orlando, Florida, United States

8

Disney's
Hollywood
Orlando, Florida, United States

9

Universal
Osaka, Osaka, Japan

10

Islands
of
Orlando, Florida, United States

11

Disney
California
Adventure
Anaheim, California, United States

Park 7.77m
(+22.6%)

12

Ocean
Hong Kong, Hong Kong, China

Park 7.43m
(+6.9%)

13

Everland
Yongin-si, N/A, South Korea

14

Hong
Kong
Lantau Island, Hong Kong, China

15

Lotte
Seoul, N/A, South Korea

16

Universal
Studios
Orlando, Florida, United States

17

Universal
Studios
Universal City, California, United States

Studios

Kingdom 17.5m
(+2.3%)
15.9m
(-1.1%)

Kingdom 9.99m
(+2.2%)
Studios 9.91m
(+2.2%)
Japan 9.70m
(+14.1%)
Adventure 7.98m
(+4.0%)

6.85m
(+4.3%)
Disneyland 6.70m
(+13.6%)
World 6.38m
(+10.4%)
Florida 6.19m
(+2.5%)
Hollywood 5.91m
(+15.0%)
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18

Nagashima
Nagashima, Mie, Japan

Spa

Land 5.85m
(+0.5%)

19

SeaWorld
Orlando, Florida, United States

20

Walt
Disney
Cedex, Paris, France

21

Europa
Rust, Baden Wuerttemberg, Germany

22

SeaWorld
San
San Diego, California, United States

23

Busch
Gardens
Tampa, Florida, United States

24

Efteling
Kaatsheuvel, Noord-Brabant, Netherlands

--

Tivoli
Copenhagen, Sjealland, Denmark

--

PortAventura
Salou, Tarragona, Spain

3.54m
(+0.5%)

--

Liseberg
Gothenburg, Bohuslan, Sweden

2.80m
(-3.4%)

--

Gardaland
Castelnuovo de Garda, Veneto, Italy

2.70m
(-10.0%)

--

Alton
Alton, Staffordshire, United Kingdom

Towers 2.40m
(-9.4%)

--

Six
Flags
Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Mexico 2.31m
(+5.0%)

--

Legoland
Windsor, Berkshire, United Kingdom

Windsor 2.00m
(+5.3%)

--

Thorpe
Chertsey, Surrey, United Kingdom

--

Phantasialand
Bruhl, Nordrhein Westfalen, Germany

Orlando 5.35m
(+3.0%)
Studios

Paris 4.80m
(+1.9%)
Park 4.60m
(+2.2%)
Diego 4.44m
(+3.5%)
Tampa 4.34m
(+1.5%)
4.20m
(+1.8%)
Gardens 4.03m
(+1.8%)

Park 1.80m
(-10.0%)
1.75m
(0.0%)

Şekil 1; 2012 yılı Tema Parklarının Ziyaretçi Sayısı
Kaynak: http://www.coastergrotto.com/theme-park-attendance.jsp
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Eğlence Temalı Parkların Planlama Kriterleri
Eğlence parkları kavramının ortaya çıkışında "olması zorunlu ve isteğe bağlı
etkinlikler" düşüncesi hakim olmuştur. Eğlence parkları planlanmasında önemli olan unsurlar öncelikle yer seçimi, ihtiyaç-mekan ilişkisi ve ana planlama
kriterleridir.)
Planlama kriterlerini; çevresel faktörler, ulaşılabilirlik ve altyapı, ekonomik
faktörler, kullanıcı istekleri başlıklarda incelemek olasıdır.
Eğlence temalı parkların bir bölümü kent dışında doğa ile iç içe, kıyısal alanlarda ya da ilginç peyzaj görünümlerinde baskın olduğu alanlardadır. En yakın
kente birkaç saat mesafede yer alırlar. Bir kısmı ise kent ve yerleşimlerle yakın
mesafede ulaşılabilirliğin kolay olduğu mekanlardır. San Diego (Kalifornia) da
Virtual World, Nagasaki’de Acuarinto, Zandvoort‘da Circus Theater örnek
olarak verilebilir. Cerver (1997)
Suyun baskın olarak kullanıldığı parkları planlanırken, yer seçim kriterlerinin
başında, deniz, göl veya nehir kenarı gibi alanlarda kurulması gelmektedir.
İçerisinde çılgın akan nehirler, rafting heyecanı, bir çok çeşit su kaydırağı dalga
ve macera havuzları gibi birçok yapısal eleman eğlence parklarının da ayrılmaz
parçalarındandır. Yılın olabildiğince uzun bir bölümünde ziyaretçilere hizmet
verebilmesi için iklimin olabildiğince en uygun bölgede ve alanın tesis edilmesi
uygundur.
Eğlence parkları kolay ve rahat ulaşılabilecek alanlarda planlanmalıdır. Kent
içi özel ulaşım servisleri ile sağlanabileceği gibi park için özel tasarlanmış alternatif hatlarda söz konusu olabilir. Rekabetin çok yoğun olduğu bu sektörde
ulaşım sorunsuz olarak gerçekleştirilebilmelidir. Büyük turistik merkezlere
yakın ve ulaşılabilir olmalıdır. Sürdürülebilir cazibe odakları park içerisinde ya
da yakın çevresinde bulunmalıdır. Görkemli bir dağ ya da orman silüeti, yakın
çevredeki tarihi bir yapı ya da sit alanı parkı çok daha ilginç hale getirebilir.
Parkın içinde bulunmayan cazibe alanları da parkla olabildiğince ilişkilendirilmelidir. Geçici cazibe kaynaklarıda buna dahil edilmelidir. Seçilen alanın hiçbir
alt yapı sorunu bulunmamalıdır. Alt yapının oluşturulmasında özel sektörün
teşviki sağlanmalıdır Kemperman (2000), Dalkılıç (2007)
Çok büyük yatırımlarla gerçekleştirilen eğlence parkları planlanırken bu mekanlardan olabildiğince gelir getirmesi hedeflendiği için bu amaçla yapılacak
tüm tesisler için yeterli büyüklükteki bir alanın ya da çevresine doğru genişleyebileceği bir alanın seçimi planlamada göz önünde bulundurulmalıdır.
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İnsanların boş zamanlarını değerlendirme şekillerindeki değişiklikler eğlence
anlayışlarına da yansımış ve bu değişim yeni mekan ve eğlence türlerinin doğmasına sebep olmuştur. Eğlence parkları da değişen anlayışının bir sonucu
olarak ortaya çıkmış yeni eğlence mekanlardan bir tanesi durumundadır. Bu
nedenle yer seçimi aşamasında eğlence parkı kurulması düşünülen bölgede
yaşayan nüfusun kültürel özellikleri yakından incelenmeli ve o toplumun değişikliklere adapte olabilme yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca
toplumun rekreasyonel talepleri ve geçmişten gelen alışkanlıkları yer seçimi
aşamasında etkili olabilecektir (Wylson 1994). Bu parklara bölgeye gelen turistlerin ve yerleşik nüfusun yaşlara göre dağılımı eğlence parklarının kullanımını
etkileyen önemli bir faktördür. Anaheim kentinde 1998 yılında yapılan bir araştırmaya göre ziyaretçilerin günlük harcamalarının gezi başına 167 $ (3 kişi için)
olduğu, bu sürede kentte üç gece kaldıkları belirlenmiştir. Araştırmaya göre
park kullanıcıları çoğunlukla 5 ile 35 yaşları arasında yoğunlaşmıştır. Kullanıcıların kendilerini rahat hissedebilecekleri, eğlenceli, isteklerini sürekli karşılayabilen parklar yaratmak için insan odaklı bir yaklaşım önceliklidir.
(www.napa.org.history.html 2006).
Eğlence Parklarında Yaygın Yer Alan Aktiviteler ve Mekanlar
Eğlence parklarının planlanmasında iki temel özellik mevcuttur.
· Eğlence parklarında ana kavram insanları eğlendirmek olduğuna göre, bir
eğlence parkında bulunması gereken en temel aktivite mekanları eğlence birimleridir.
· Eğlence parklarının ikinci olarak kullanım amaçları rekreasyonel etkinliklerdir. Bu amaçla eğlence parklarında dinlenme, rahatlama, sosyal etkinlik ve aktif-pasif olmak üzere rekreasyon etkinlik mekanları olmak zorundadır.Wylson
(1994), Aktaş (2003)
Eğlence parkında bulunması gereken mekanlar
1. Giriş
2. Otopark
3. Sirkülasyon Yolları ve Araçları
4. Alışveriş ve Tanıtım Sokağı
5. Dağılma Merkezleri
6. Yönetim Ve Güvenlik Birimleri
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7. Restoran,cafe vb.mekanlar
8. Sağlık Birimleri
9. Personel Kullanım Mekanları ve Teknik Mekanlar
10. Eğlence Üniteleridir.
Eğlence temalı parklar incelendiğinde ilk ve en popüler örneklerin Amerika
kentlerinde yer aldığı görülmektedir. Bu sektörde en büyük eğlence parkı işletmecisi Walt Disney Şirketidir. Disneyland ve Walt Disney World şirketin en
çok ziyaret edilen parkları olup; daha sonra tesis edilen diğer eğlence parklarının bu parklardan esinlenerek ve geçirdiği süreçleri örnek alarak geliştiğini
söylemek mümkündür. Bu nedenle iki örneğe öncelik verilmiştir.
Disneyland
Amerika’da günümüz tasarım anlayışı ile tesis edilen ilk tema parkı 1953 yılında açılan California Disneyland’dır. The Walt Disney Company tarafından kurulmuş olan Disneyland Anaheim, Walt Disney'in aileleri bir araya getirme
isteği ile gerçekleştirilerek, daha sonra açılan parkları da etkilemiştir.

Disneyland hava fotoğrafı 1956 (http://en.wikipedia.org/wiki/Disneyland
Disneyland içerisinde bulunan farklı kullanımlara ulaşım monorail (özel bir
platform üzerinde yerden 10 metre yükseklikte giden tren), payton, tren, vapur

622

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

ile sağlanmaktadır. Disneyland işlevleri açısından farklı altı bölümde tanımlayabiliriz.
Main Street, U.S.A.: Parkın ilk bölümü hediyelik eşyalar satan mağazaları, atlı
tramvayları, yapıları ile geçen yüzyıldan kalma, küçük bir Amerikan kasabası
görünümündeki bölümdür.
Disneyland’ı “yozlaşmış ütopya” olarak adlandıran yazısında Louis Marin,
ziyaretçiyi içeri girer girmez etkisi altına alan ve onu büyülü kentin değişik
bölgelerine götüren bir Old Frontier Town yolunun yapısını çözümlemişti. Disneyland’in’ ana caddesi’ kurmacanın birinci perdesi gibi görünmekle birlikte,
aslında ticari gerçekliğin en büyük bulgularından biridir…Disneyland’daki
evlerin zemin katları normal evlerin zemin katları ölçüsünde, üst katları ise
normaldakilerin üçte ikisi ölçüsünde inşa edilmiştir, böylece insanda hem yaşanabilecek yerler oldukları izlemini uyandırır, hem de düşgücümüzü kullanarak
kavrayabileceğimiz fantastik bir geçmişe ait oldukları izleminini verirler. ‘Ana
cadde’ deki evlerin cepheleri oyuncak evlerin cephe görüntüsüyle sunulur insanlara ve insanlarda içeri grime isteği uyandırır, ancak içerisi her zaman binanın özelliklerine uygun olarak kurulmuş bir süpermarkettir ve insanlar oyuna
devam ettiklerine inanarak çılgınca alışveriş ederler Eco ( 2012)
Ses, görüntü ve teknolojik donanımlarla geleceğin yansıtıldığı tomorrowland;
Disneypark’ın en mutluluk verici alanı, Fantasyland; burada Disney’in klasikleşmiş ve çizgi filmlerine konu olmuş masalları hayat bulur ve ziyaretçilerle
buluşur. "Uyuyan Güzel Şatosu" "Ejderha Zindanı "Şato Tiyatrosu"vb bu bölümde yer alan özellikle çocuların keyif aldığı mekanlardır.
Frontierland: Cinler, perilerin mekanı "Hayalet Evi", nehirde yapılan tekne
gezisi ile Kızılderili kasabasında Vahşi Batı efsanesini yaşatmak, madenci trenine binerek "Big Thunder Mountain"a çıkarak heyecan yaşatmak bu bölümde
yer alan etkinliklerdir.
Advantureland, özellikle macera tutkunlarının çok seveceği, heyecan ve macera dolu bir bölgedir. Burada korsanlarla karşılaşılır, Indiana Jones’la tehlikeden tehlikeye atlanır ve Robinson ailesinin ormandaki hayatını izlenilir.
New Orleans Square: Meydanın ana teması 19. yy. New Orleans’a dayanmaktadır. 24 Temmuz 1966’da kullanıma açılmıştır.
Critter Country: 1972 yılında “Bear Country” adıyla açılmıştır ancak bu isim
1988 yılında değiştirilmiştir. Alanın asıl temasını Kızılderili kabileleri, köyleri
ve yerel giysileri ile dansları oluşturmaktadır.
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Disneyland kuruluşundan günümüze değin sürekli yenilenen ve eklenen
birimleri güncelliğini sürdürmektedir.
Disney World
Walt Disney 1965 tarihinde Florida kentinde yeni bir eğlence parkı için açıklama yaparak 1967 de inşaata başlanmış, 1971 ‘de açılışı yapılmıştır. Daha sonraki
yıllarda sürekli yeni bölümler eklenmiş ve günümüzde dünyada en çok ziyaret
edilen eğlence parkıdır.
Eco(2012) ye göre Disneyland’dan sonra inşa edilen Disney World, Disneyland’dan yüz elli kat daha büyük ve kendisini oyuncak bir şehir olarak değil,
geleceğin dev metropollerinin bir örneği olarak sunmanın gururunu taşıyor.
California’nın Disneyland’ı burada, Manhattan’ın iki katı büyüklüğünde bir
alana yayılan bu binalar kompleksi içinde yalnzca küçük bir birim gibi kalıyor.
Şehrin girişinden Büyülü Krallık’a (gerçek Disneyland) giden geniş yol yapay
koylar ile göletlerden, bir İsviçre ve bir Polinezya köyünden, golf ve tenis sahalarından, dev bir otel kompleksinden, kısacası organize tatile adanmış bir alandan geçiyor. Bu nedenle, Büyülü Krallık’a ulaşılıncaya kadar o kadar çok bilimkurgu örneğiyle karşılaşılıyorsunuz ki, önünüzde yükselen Ortaçağ Stüdyosu
artık düş gücünüzü etkilemiyor. Yarın, Dün’ün öykülerini geride bırakıyor.
Disney World ‘ün ilk bölümü olan Magic Kingdom 1900’ların Amerikasından
esinlenerek oluşturulmuştur. Büyülü Krallık; Macera Alanı, Keşfedilmemiş
Alan, Yarının Dünyası, Özgürlük Meydanı, Mickey’nin Dünyası vb. bölümlerden oluşmaktadır.
Animal Kingdom (Hayvanlar Krallığı) bölümü; ziyaretçileri Afrika'da vahşi
hayvanları izlemek Afrika ya da Asya kıtasında g nehirlerde rafting yapmak,
dinozorların dünyasına üç boyutlu filmler ve lazer efektler arasında yolculuk
yapmak gibi olanaklar sunar.
MGM Stüdyoları; gerçek stüdyolarda, çizgi film yapımcılarının film karakterlerini nasıl seçtiklerini anlattıkları bir bölümdür. Disney karakterleri görülmekte, çeşitli gösteriler sergilenmektedir.
Disney World ‘de eğlence temalı parklar dışında 200 dekar alan üzerinde kurulan spor tesisleri, çeşitli konaklama üniteleri, çok sayıda alışveriş, yemek üniteleri vardır. Disney World ve Disneyland bölge olarak iklimin uygun olması
nedeniyle yılın yaklaşık 150 günü kullanımın yoğun yaşandığı parklardır
Su temalı eğlence parkları su parkları, deniz dünyası ve benzeri isimlerle adlandırılan eğlence temalı parklardır. Su parkları; su ve oyun aletlerinin bir ara-
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da kullanıldığı ,her yaş grubundan insanın katılabildiği, suyla ilgili aktiviteleri
içeren eğlence temalı parklardır. Günümüzde ülkemizde ve dünyada bağımsız
mekanlar olarak planlandıkları gibi konaklama tesislerinde de çok sayıda yer
verilmektedir. Su parklarında; şelaleler, çağlayanlar, dalga havuzları, su kaydırakları, rafting yapmaya uygun nehirlerin oluşturulması, su kemerleri ve perdeleri kombine oyun sistemleri ile zenginleştirilmiş ve farklı faaliyetler yaratılmıştır.
Ferrari World Abu Dhabi’deki Yas Adasında bulunan Ferrari temalı ilginç bir
ğlence parkıdır. Park yaklaşık 200,000 metrekarelik çatısı ile dünyanın en büyük
kapalı eğlence parkıdır ve dünyanın en hızlı “roller coaster”ı barındırmaktadır.
Eğlendirici, eğitici ve bilgilendirici bir temalı park olma özelliği taşıyan Legoland’in temasını “lego” oyuncağı oluşturmaktadır Legoland, legolardan yapılmış bir dünyayı ziyaretçilere açık hava müzesi şeklinde sunmaktadır. Parkta
evler, arabalar, kentler, çiftlikler, istasyonlar lego ile yaratılarak ziyaretçilere
sunulmaktadır. San Diego kentinde 128 dekarlık alanda kurulan park 1999 yılında açılmıştır
SONUÇ
Eğlence temalı parklar, kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde planlama-tasarım ve
işletme anlayışı gerektiren, bulundukları ülkelerin tanıtımına ve ekonomik kalkınmasında önemli girdileri bulunan, hayal ve eğlencenin birleştirildiği mekanlardır.
Günümüzde Amerika ve Avrupa kentlerinde olduğu gibi eğlence parklarının
gelecekte de alternatif turizm arayışında olan ülkeler için önemli olacağı kuşkusuzdur. Turizm sektöründe sürekli ilgi odağı durumunda olan kullanımlara
gereksinim vardır. Eğlence parkları bu özellikleri nedeniyle yeni gelişmekte
olan ülkeler tarafından da tercih edilen ve yeni teşvik ve yatırımlarla geliştirilen
bir sektördür.
İlk örnekleri oldukça eskiye dayanan eğlence parkları sürekli gelişen ve gelişmek zorunda olan yapılardır.
Teknolojik gelişmeler ışığında ve yeni planlama yöntemleri sayesinde hızlı bir
gelişme gösteren bu sektörde yenilik arayışının sürekli ön planda olduğu gözlemlenmektedir.
Eğlence parkların planlanmasında ekolojik, sosyal ve ekonomik kriterlerin ele
alındığı bütüncül bir yaklaşım gerekir. İnsan odaklı bir planlama anlayışının
baskın olduğu, tasarımın limit tanımadığı bu parklarda planlama, tasarım ve
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yönetim birlikte ele alınmalıdır. Değişen gereksinimlere cevap verebilmek, artan rekabet ortamına uyum sağlamak, değişik gösteriler sergilemek temalı
parkların işletilmesinde etkili olan vazgeçilmez unsurlardır. Ziyaretçilerin kalış
süresini arttıracak uygulanabilir yenilikler getirmek, değişen istek ve gereksinimleri karşılayacak tesis ve gösteriler yer vermek temalı parkların başarıya
ulaşması için vazgeçilmez unsurlardır.
Eğlence Parkları bulundukları bölgede cazibe merkezi olabilecek nitelikte
parklardır. Ancak bazı aktivite ve tesislerle güçlendirilerek güncel ve sürekliliğinin sağlanması zorunludur. Aksi takdirde bir süre sonra cazibesini yitirerek
kapanma tehlikesi yaşayabilirler.
Eğlence parkları kolay ve rahat ulaşılabilecek alanlarda planlanmalıdır. Çevreye uyumlu, turistik tesislere yakın mesafede planlanmış parklar daha yoğun
kullanılabilir niteliktedir. Özellikle doğal ve kültürel verileri ile ilginç alan ve
yapılarla ilişkisi iyi kurulmuş olan bir eğlence parkı; cazibe merkezi olan alanı
işgal etmeden ayrı bir cazibe merkezi yaratarak hem bulunduğu bölgeye ekonomik katkıda bulunur hem de alt yapı olanaklarından yararlanılır.
Ülkemizde özellikle kıyısal alanlarda planlanan bazı su parklarının yer seçimi
uygun değildir. Kamunun kullanımına açık kumsal alanlarda yapılan tesisler
yörenin ekolojik özelliğini yitirmesine neden olmaktadır. Günümüzde kıyı
kentlerinin giderek daha fazla ilgi görmesi ancak kumsal alanların giderek yitirilmesi kentlinin denizle bağlantı kurabileceklerin alanlara ulaşımında sorun
yaratacaktır.
Eğlence parkları bulundukları bölgeye ekonomik açıdan önemli katkıda bulunan merkezlerdir. Doğal ve kültürel verileri incelenmeden, doğru yer seçimi
yapılmamış ve doğru planlanmamış bir eğlence parkı yatırımcısına verebileceği
zararlardan çok daha fazlasını ülke turizmine, doğal kaynaklarına ve ekonomisine vereceği unutulmamalıdır.

Eğlence temalı parklar ulaşılabilir ve kent yakın çevresinde bulunduğu bölgeye
katkıda bulunabilecek mekanlar seçilmelidir. Bu mekanların gerektiğinde genişleme olanağı vardır. Ankara Atatürk Orman Çiftliğinde tema parkı için seçilen alan uygun bir alan değildir. Ankara kent ölçeğinde ekolojik, rekreasyonel
ve estetik açıdan önemli bir yeşil alanın yoğun yapısal elemanlarla yitirilmesine
neden olmuştur hem de gelecekte genişleme olanağı yoktur.
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ÖZ
Küreselleşme ile birlikte mesafelerin kısalması, teknolojinin gelişmesi ve kaliteli yaşam bilincinin artması dolayısıyla sürekli değişen ve farklı deneyimler edinmek isteyen bir turizm talebi oluşmuştur. Bu doğrultuda değişen talebe uyum gösteren turistik ürünler ve turistik
ürün çeşitlendirmesi sektörden pay almak isteyen destinasyonlar için oldukça önemlidir.
Yapılan güncel araştırmalar gelecekte kitle turizminin yerini alacak ve farklı isteklere göre
çeşitlendirilmiş “blend” yani harman turizmin ön planda olacağını belirtmektedir.
Bu çalışma, uluslararası alan yazında termal turizmi alanındaki ve ürün çeşitlendirmesi konusundaki bilimsel çalışmalardan yararlanılarak ikincil veriler temelinde hazırlanmıştır. Çalışmada sağlık turizminin alt grubu olan termal turizmin İzmir’deki arz potansiyeli ve var
olan tesislerin sunduğu hizmetler incelenmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İzmir Doğanbey termal merkezinde oluşturulmak üzere üçüncü yaş grubu için harman turizme örnek olabilecek dinlenme, eğlenme ve tedavi hizmetlerinin bulunduğu çift yönlü çeşitlendirme örneği olarak “Termal Uzun Yaşam Köyü” konseptinin uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Termal turizm, ürün çeşitlendirmesi, termal uzun yaşam köyü

GİRİŞ
Sağlık turizm pazarının giderek büyümesi ve destinasyonların bu pazardan pay
alma çabaları bu turizm ürün çeşidinin önemini arttırmaktadır. Gelişmekte olan
ülkelerin turizm pazarından aldıkları payı arttırmaları ancak sundukları turizm
hizmetlerini ve ürünlerini çeşitlendirmeleri ile mümkün olmaktadır.( Öztürk ve
Yazıcıoğlu, 2002:184)
Sağlıklı yaşama ve sağlığı koruma isteği, sağlık turizminin alt grubu olan
termal turizme olan ilginin sürekliliğini sağlamaktadır. Tüm dünyada yaklaşık
100 milyar dolarlık termal turizm pazarı olduğu tahmin edilmektedir. ( Aksu,
Aktuğ, 2011:4) Türkiye’de sıcaklıkları 20ºC - 110ºC arasında debileri ise 2 - 500
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lt/sn arasında değişebilen 1000'nin üzerinde kaynak bulunmaktadır. İçeriği
zengin olan bu kaynaklar, Avrupa’daki termal sularla karşılaştırıldığında daha
üstün nitelikler taşımaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi adına Kültür ve
Turizm Bakanlığınca oluşturulan “Termal Turizm Master Planı” nda termal
bölgeler ve termal merkezler belirlenmiş ve çeşitli çevre düzenleme planları
oluşturulmuştur.
Bu çalışmada, geleceğin turizm hareketlerini belirleyecek önemli bir faktör
niteliğinde olmaları ve diğer tüketici gruplarına göre daha çok para harcamaları
sebebiyle pazar bölümü olarak gün geçtikçe büyüyen üçüncü yaş grubu seçilmiş ve bu pazara uygunluğunu belirlemek üzere Seferihisar termal merkezi için
SWOT analizi yapılmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda öneri kapsamında
harmanlanmış bir termal turizm ürün çeşitlendirmesi oluşturulmaya çalışılmıştır.
SAĞLIK TURİZMİ
Sağlık turizmi; kısaca tedavi amacı ile yapılan seyahatlerdir. Başka bir ifadeyle,
sağlık turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak
sağlayan turizm türüdür.(www.kultur.gov.tr)
Talep yönlü sağlık turizmi, bakım, iyileşme, zihin ve vücut dinginliğini yeniden kazanma olarak tanımlanabilirken arz yönlü, olanaklar ve sağlık-bakım
hizmetleri sağlayan destinasyonlara yapılan seyahat ve elde edilen faydalar
olarak tanımlanabilir. ( Boga, Weiermair, 2011:90) Sağlık Turizm Derneği’nin
tanımına göre ise, ikamet edilen yerden başka bir yere (yurtiçi veya yurtdışı)
her hangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için yapılan seyahate denir. Sağlıklı
yaşam sunan her türlü turizm sağlık turizmi kabul etmek gerekmekle birlikte
sağlık turizmi 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir.
1.

Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler)

2.

Termal Turizm (Termal Tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme vb. hizmetler)

3.

Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik tedavi merkezi veya yaylalar da sosyal
aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar) ( www.saglikturizmi.gov.tr)

SAĞLIK TURİZMİNDE ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ
Turistik ürün, turistin ihtiyaçlarını karşılayabilecek mal ve hizmetler olabileceği
gibi, bu mal ve hizmetlerin karışımından oluşan bir paket de olabilmektedir.
Turistik ürün oluşturulurken öncelikle turistik ürünün niteliği ve niceliği tam
olarak belirlenmelidir. Ürünle ilgili gerçekçi bir planlama çerçevesinde arz ve
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talep analizlerinin yapılması, destekleyici ürünlerin belirlenmesi, mal ve hizmeti üretenler ile aracılar arasında işbirliğine gidilmesi, işletmeler arasında entegrasyonun sağlanması, turistik ürünün fiyat politikasının belirlenmesi gerekmektedir (Olalı ve Timur, 1988).
Bu doğrultuda, turizmin diğer şekillerinde olduğu gibi, sağlık ve wellness
turizmi için de ürünün değeri talebin, çeşitlilik, farklılık, yeni destinasyonlar ve
aktiviteler, daha iyi kalitede olanak ve hizmetler ya da daha düşük ücretler gibi
aradıklarını bulma derecesine göre belirlenmektedir. (Boga, 2011:251 ) Talep
yönlü sürekli değişen istek ve ihtiyaçlar gelecekte hizmet ve olanakların harmanlanıp sunulmasını gerektirecek ve yeni bir turizm trendi ortaya çıkaracaktır. Bu şekilde yeni karma ürünler ortaya çıkacak ve pazarlamacılar, bu şekilde
çeşitli farklılaştırılmış veya çeşitlendirmeye gidilmiş ürünlere yeni kimlikler
yaratıp pazara sunacaklardır.

Şekil 1. Sağlık Turizmi ve Sağlıklı Hayat Stili Dönüşümü

Boş zaman ve
rekreasyon

Wellness
Medikal

Bütünsel
ve ruhsal

Medikal
wellness

Kaynak: (Boga, 2011:251)

Medikal
(Cerrahi)

Medikal
(Tedavi edici)
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Bu dönüşüme göre turistler sağlık turizmi amaçlı birçok farklı hizmetten faydalanabileceği turistik ürün çeşitleriyle karşılaşacaklardır.
TERMAL TURİZM
Sağlık amaçlı seyahatlere konu olan, termal kaynakların sağlık ve tedavi amaçlı
kullanımı olarak özetlenen termal turizm; bilimsel ve tıbbi açıdan terapötik
(tedavi edici) özelliklere sahip madeni denilen su kaynaklarının, hiçbir katkı ve
değişikliğe uğratılmaksızın, eğitimli personel gözetiminde ve özel tesislerde
yapılan kürlerle, çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla yararlanılmasına yönelik
faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır.
Termal turizm yalnızca hasta insanlara değil, sağlıklı insanlara da hitap etmektedir. Bu nedenle termal suların sağlık işlevini "Genel Sağlık İşlevi" ve
"Özel Sağlık işlevi" olarak iki başlık altında incelemek mümkündür. Genel sağlık işlevi çeşitli rahatsızlıkları bulunan kişilerin termal kaynaklardan tedavi
amaçlı yararlanmalarını, özel sağlık işlevi ise sağlıklı kişilerin sağlıklı kalmak,
zinde olmak, güzelleşmek, rahatlamak v.b. nedenlerle yararlanmalarını ifade
eder. (Göçmen, 2008:53)
Termal Merkezlerde Turistik Ürün Çeşitlendirmesi
Son yıllarda pazarlamacıların şifalı mineralli sular ile diğer wellness tedavi ve
terapilerini eğlenceli tatil anlayışı ile birleştirmesi wellness seyahatlerini önemli
ölçüde arttırmıştır. Bu odaklı bir değişim birçok tarihi klasik tarzdaki termal
merkezini sundukları hizmet ve imkanlar ölçüsünde değiştirmiştir. (Alen, Carlos, Dominguez:2012:2)
Günümüzde, sağlık turizmi için arz seviyesi daha geniş kapsamlı ve heterojen bir şekilde büyümekte ve küresel, bütünsel ve sağlık teşvik değişkenlerine
göre yapılanmaktadır. Bu doğrultuda geleneksel kaynak termal suyu kullanımı
ile sınırlandırılmış arz olanakları yerine artık gelişen teknoloji, bilgi, kaynak ve
teknikler ile değişen talebe cevap veren arz olanakları oluşmaktadır.
Çeşitlendirme, termal destinasyon ve merkezlerin klasik medikal termale
olan bağlılığını azaltmayı ve o bölge için ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamaktadır. Termal tesislerin temel hizmeti olan klasik kürler, hizmet yönlü çeşitlendirme sürecinin temelini oluşturmaktadır. (Conseil National du Tourisme,
2011:30)
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Kaynak: Conseil National du Tourisme, 2011:31

Çeşitlendirme sürecinde yeni kurulacak termal tesisin veya var olan termal
merkezin hitap edeceği pazara göre yukarıdaki şemada gösterildiği gibi iki
yönlü yapılabilir:
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•

Tedavi yönlü çeşitlendirmede “tedavi yönlü eğitim” , “ sağlıklı yaşlılık”
gibi yeni yöntemlerin klasik kürlerle geleneksel müşteri tipine hitap
etmesi amaçlanmaktadır.

•

Dinlenme yönlü çeşitlendirmede ise termal kaynak sularının zinde tutma, bireysel bakım ve eğlence odaklı hizmet ve yapılanma ile farklı
müşteri tiplerine hitap etme amaçlanmaktadır.

İZMİR TERMAL TURİZM ARZI
Termal turizmin geliştirilmesi yönünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
2007 yılı içerisinde hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi ve Termal Turizm Master Planı kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.
İzmir 5000 yılı aşan geçmişi ile medeniyetler beşiği olarak Cumhuriyet öncesi
dönemde de özellikle kültür turizmi, termal turizmi ve sağlık turizmi bakımından önemli bir merkez olarak karşımıza çıkmaktadır (Timur, 2006).
İzmir kıyı özellikleri, yılın bütün aylarında turizme olanak sağlayan iklimi ve
tarihi-kültürel zenginlikleri termal kaynakları ile önemli bir potansiyele sahiptir. Ege Bölgesi ve İzmir ülkemizin antik dönemden bu yana varlığı bilinen en
zengin termal kaynaklarına sahiptir. (Göçmen, 2008:53)
İzmir’de Çeşme, Balçova, Seferihisar, Bergama, Dikili ve Aliağa başta olmak
üzere zengin termal kaynaklar bulunmaktadır. Maalesef bu kaynaklar sağlık ve
termal turizm açısından çok sınırlı olanaklar çerçevesinde kullanılmaktadır.
(Baran ve Sarıçay, 2007:8) Söz konusu termal kaynakların fiziksel ve kimyasal
bileşikleri, termal suları çok çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanım olanağı
sunmaktadır. Hem içme olarak, hem de termal tedaviye uygundur. İzmir’deki
termal kaynaklar aşağıda sıralanmıştır.
İzmir metropoliten alanında Balçova (Agamemnon) Kaplıcaları,
• Bayındır-Dereköy Kaplıcaları,
• Bergama-Pasa, Kleopatra, Mahmudiye Kaplıcaları,
• Dikili-Bademli Kaplıcaları ve Kaynarca Çamuru,
• Menemen-Deniz Ilıcası ve Ilıcagöl Ilıcası,
• Tire-Uzgur Köyü Tavşan Adası Kaplıcası,
• Çeşme-Ilıca ve Şifne Kaplıcaları,
• Seferihisar-Doğanbey, Cumalı ve Karakoç Kelalan Kaplıcaları,
• Urla İçmeleri-Malkoç İçmeleri, Gülbahçe Ilıcaları, ( www.kultur.gov.tr:
Termal turizm master planı)
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İzmir’de termal doğal arz bu denli geniş bir bölgeye yayılmış durumdayken,
var olan termal tesislerde banyo kürü, içme kürü, inhalasyon (soluma) kürü
bulunmakta, bir kısmında fizik tedavi uygulanmaktadır. Kaplıca kürüne ek
yöntem olarak masaj, egzersiz, su içi egzersiz, su içi basınçlı duş yöntemleri de
kullanılmaktadır. Bugün Avrupa termal tesislerinin hemen hemen hepsinde var
olan kaplıca kürüne destek yöntemlerden sağlık eğitimi, diyet düzenlemesi,
davranış tedavileri, relaksasyon yöntemleri, psikoterapi hiç kullanılmamaktadır. Kısaca İzmir’de kaplıcalar geleneksel kullanımdan çağdaş kullanıma geçememiştir. Gelenekselin çağdaş yöntemlerle zenginleştirilmesi gerekmektedir.

Tablo 1. Turizm Belgeli Termal Oteller
Kuruluşun Adı

İl / İlçe

BALÇOVA TERMAL OTEL

İZMİR / BALÇOVA

RADISSON BLU RESORT & SPA ÇEŞME

İZMİR / ÇEŞME

ALTINYUNUS TATİL KÖYÜ

İZMİR / ÇEŞME

ILICA SPA & WELLNESS THERMAL RESORT

İZMİR / ÇEŞME

KAYA İZMİR THERMAL&CONVENTION HOTEL

İZMİR / NARLIDERE

SHERATON ÇEŞME HOTEL RESORT&SPA

İZMİR / ÇEŞME

CROWNE PLAZA İZMİR OTEL

İZMİR / BALÇOVA

Kaynak: http://www.saglikturizmi.gov.tr

Tablo 2: Sağlık Bakanlığından Ruhsatlı Kaplıcalar
Kuruluşun Adı

İl / İlçe

BALÇOVA TERMAL OTEL

İZMİR / BALÇOVA

RADISSON BLU RESORT & SPA ÇEŞME

İZMİR / ÇEŞME

ALTINYUNUS TATİL KÖYÜ

İZMİR / ÇEŞME

ILICA SPA & WELLNESS THERMAL RESORT

İZMİR / ÇEŞME

KAYA İZMİR
HOTEL

THERMAL&CONVENTION

İZMİR / NARLIDERE

SHERATON
SORT&SPA

ÇEŞME

İZMİR / ÇEŞME

HOTEL

RE-

CROWNE PLAZA İZMİR OTEL

İZMİR / BALÇOVA

BERGAMA-DİKİLİ ZEYTİNDALI KAPLICASI

İZMİR/DİKİLİ

Kaynak: http://www.saglikturizmi.gov.tr
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Bunun için, var olan tesislerin yeniden yapılanması ve akılcı planlamalar ve
sürdürülebilirlik anlayışıyla termal merkezleri birer termal destinasyona dönüştürebilecek yeni yatırımlara yönlenmek gerekmektedir.
Bu sebeple yapılan çalışmada Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulan “Termal Turizm Master Planı”nda yer alan termal bölgelerden biri olan
İzmir Seferihisar Doğanbey termal merkezinin termal turizm potansiyeli ve
bölge olarak üçüncü yaş grubuna uygunluğu SWOT analizi yapılarak belirlenmeye çalışılmış ve bölgenin jeotermal kaynak potansiyeli ile beraber doğal,
kültürel, tarihi değerlerinin ve sosyo-ekonomik kaynaklarının sürdürülebilirlik
ilkesi çerçevesinde, koruma-kullanma dengesi gözetilerek termal turizmde
rekabet avantajı yaratacak bir tesis önerisinde bulunulmuştur.

Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi

Kaynak: http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr

İzmir Seferihisar Doğanbey Termal Turizm Merkezi, İzmir İl merkezinin güney batısında Kuşadası-Seferihisar karayolu kenarındadır ve Seferihisar Belediyesi, Doğanbey Belediyesi, Ürkmez Belediyesi ve Gümüldür Belediyesi sınırları
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içerisinde kalmaktadır. Planlama alanı İzmir’e 60 km uzaklıktadır. Alanın kuzey batısında Teos antik kenti, güney doğusunda ise Efes Antik kenti ve Meryem ana evi bulunmaktadır. (Baççıl, Boz, 2009:3)
Bölgede, turizm değeri, turistlerin ilgisi, turizm altyapısı ve turistik tanıtım
gibi unsurlar incelenmiştir. Literatür olarak İl Kültür Turizm Müdürlüğü verileri, bildiri yayınları, envanterleri, turizmle ilgili kuruluşların hazırladığı raporlar, turistik mekanları ziyaret eden turist sayıları ve turistik değerleri tanıtıcı
belgelerden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirilerek SWOT-GZFT
analiz yöntemiyle Seferihisar Doğanbey Termal Merkezi’nin güçlü ve zayıf
yönleriyle turizm açısından fırsatlar ve tehditler belirlenmeye çalışılmıştır.
Seferihisar Doğanbey Termal Merkezi SWOT Analizi
Güçlü Yönleri

Zayıf Yönleri

Doğal plajları, Teos ormanı mesire alanı gibi pek çok
doğal kaynakların varlığı

Halihazırda bir turizm planının olmayışı

Ören yerlerinin bulunması (Teos Antik Kenti, Karaköse harabeleri, Myonneesos)

Turizmin gelişiminin planlanmaması

Kültürel çekicilikleri

Yatak kapasitesinin yetersiz olması
Standartlara uygun kaplıca olmaması

Kendine has bir yemek kültürüne sahip olması
İzmir ilinin sahip olduğu turistik çekicilikler ve bu ilçeye
olan yakınlık

Turizm alanında yetersiz uzman

Ilık bir iklime sahip olması
Yerel halkın konukseverliği
Ulaşılabilirliği (Konumu itibariyle )
Hastanelere yakınlık

Pazarlama kaynaklarının ve kanallarının yet
Turistik tesislerin yetersizliği

Fırsatlar

Tehditler

Tarihi çekiciliklerin doğru bir turizm planlamasıyla turizm için daha cazip hale getirilebilir olması

Pazarı yakından takip edememenin sebep
ketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda turis
rin geliştirilememesi

Seferihisar’ın Citta Slow unvanına sahip olmasının
tanıtım için avantaj oluşturması
Belediyenin düzenlediği yerel etkinliklerin bölgeye
canlılık getirmesi (Mandalina Şenliği)
Turizmde farklılık ve çeşitlilik talebi
Dünya’da giderek yaşlanan nüfus

Rekabet edilebilirliği oluşturmak adına bir
mayışı
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SWOT analizinde belirtilen Doğanbey turizm merkezinin güçlü yanları 3. Yaş
grubunun beklentilerine uyum göstermektedir. Bu gruba yönelik araştırma
yapmak üzere kurulmuş Amerika merkezli Age Wave Communications adlı
şirketin yaptığı araştırmada, 50 yaşın üstündeki turistler daha genç olanlara
göre yüzde 40 daha uzun tatil yapmakta ve yüzde 72 daha fazla para harcamakta ve daha fazla alternatif tatil beldesini ziyaret etmektedir. Ayrıca, deniz ve
deniz çevresinde vakit geçirmeyi sevdiklerini, yerel kültüre ait aktivitelere katıldıklarını ve havuzda spor yapmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Araştırmanın sonucunda bu trendin yükselmesindeki en önemli faktörlerin başında,
dünyanın gözde tatil beldelerindeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin hızla yükselmesi gösterilmektedir.(yaşlılık rehberihttp://www.gezikolik.com/tr)
Bölgenin doğal kaynaklarının doğru yatırımlarla birleştirilerek termal turizmde hak ettiği yeri alması sağlanabilir.
PROJE: SEFERİHİSAR DOĞANBEY TERMAL UZUN YAŞAM KÖYÜ
Günümüzdeki tüketici kalıplarının değişmesi ve bu doğrultuda turistlerin her
geçen gün yeniliği ve farklılığı talep etmeleri gelecekte harman turizm ürünlerinin doğmasına yol açacaktır. Seferihisar Doğanbey termal merkezi sahip olduğu doğal arzı on iki ay turizm yapma, yüksek istihdam oluşturma, tesislerde
yüksek doluluk oranını yakalayabilme vb. avantajları ile beraber alternatif turizm türleriyle de turizm faaliyetleri çeşitlendirilerek, bölgenin turizm sektöründen aldığı payın arttırılması böylelikle ile doğa turizmi, su sporları vb. alternatif turizm türlerinin bütünleşmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve
doğal değerlerle de ilişkilendirilmesi ile bu bölgelerin bölgesel kalkınmanın
sağlanması ve bölgenin termal destinasyon haline gelmesi amaçlanmaktadır.
Bu sebeple, termal kaynağın hem tedavi hem de özel (zinde kalma, rahatlama,v.b.) yönlü kullanıma elverişli bir kurumun varlığı gerekmektedir.
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Sağlık/Medikal Turizmi bakımından özgün sağlık konsepti ve ayrıcalıklı hizmet anlayışıyla uluslararası bir marka olmak “Uzun Yaşam Köyleri”nin amacını oluşturmaktadır. Doğa içerisinde konuşlandırılmış “LONG-AGE Village”
kavramı, iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar, Enstitü (LONG-AGE Institute) ve
Konaklama-Yaşam bölümleridir.
Lüks Konaklama Üniteleri
Esenlik ve Sağlık İçin Rezidans ve Suitler: Medikal Turizm ve Diğer Sağlık ve
tedavi uygulamaları için konaklayanlara yönelik (Medical Tourism and Medical
Therapies); ya da Anti Aging, Longevity, Integratif Tıp, detoksifikasyon yenilenme vb. uygulamalar için konaklayanlara yönelik dizayn edilmiş tesislerdir.
Rehabilitasyon Oteli: Bu otelin hitap ettiği müşteri tipi, rehabilitasyon alan
aktif yaşlılar, fonksiyon yetmezliği olan ileri yaş bireyler, kronik hastalığı olan
orta yaş ve ileri yaştaki bireyler, fiziksel engeli olan bireylerdir.
Bakım ve Kür Villaları: Bu konaklama şeklindeki müşteri tipi ise, medikal
bakımını ayrı özel bir mekanda tercih edenler, inziva/dinlenme esnasında tedavi, yenilenme isteyenler, sağlıklı uzun yaşam uygulamaları amacıyla konaklayanlar ve kronik hastalıkların tedavisi amacıyla konaklayanlar girmektedir. (
Karasu Ç.,2009:119)
Uzun Yaşam Enstitüsü
Termal uzun yaşam enstitüsünde iki bölüm mevcut olup verilen sağlık hizmetleri çeşitlilik göstermektedir. Bunlar; termal tedavi edici kürler (Romatizmal
hastalıklar , diabet, kalp damar hstalıkları, obezite, solunum rahatsızlıkarı, sindirim sistemi bozuklukları, nörolojik hastalıklar gibi), mevcut kronik hastalar
için tedavi yönlü eğitim, sağlıklı müşteriler için ise gelecekte oluşabilecek rahatsızlıkları geciktirmek veya önlemek amacıyla sağlıklı yaşam kürleridir.
Enstitünün Amaçları





Hastalıkların oluşmasını ve yaşlanmayı geciktirmek, biyolojik yaş
ve hastalıklara kalıtsal yatkınlıklar ortaya konarak erken tedbirler
aldırmak,
Oluşmuş hastalıkları tedavi etmek ve bedensel ve düşünsel olumsuzlukları integratif tedavilerle hafifletmek,
“Sağlık ömrünü” hayatla birlikte uzatmak, yenilenmeyi ve gençleştirmeyi sağlamak,

638

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi






Yaşlılara rehabilitasyon ve bakım hizmetleri sunarak yaşama bağlılığı arttırmak,
İnsanların tüm sağlık ihtiyaçları için bir danışmana sahip olmalarını sağlamak,
Bedensel ve düşünsel iyilik için kişilerin yaşamlarına yön vermektir. (Gülmez Z., 2012:59)
Temel termal kürlerin yanında tamamlayıcı tedavi veya eğitim olanakları sunmak,
Örneğin küçük gruplara yönelik hafıza, stres, uyku, mutfak, spor
alanlarıyla ilgili atölyelerde uzmanlar tarafından eğitim verilebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde turizm sektöründe ön plana çıkan termal turizm, değişen kaliteli
yaşam şekli ve bu doğrultuda insan ömrünün uzaması sebebiyle gelecekte de
önemini koruyacak bir turizm ürünüdür. Dünya’da yaklaşık 400 milyon olan
termal turizm talebinden pay alabilmek, beklentileri karşılayabilecek turistik
ürünler oluşturmak ile mümkün olmaktadır.
Bu araştırma; gelecekte kitle turizminin yerini farklı hizmet ve ürünlerin birleşimi olarak nitelendirilebilecek harman turizmin (blend tourism) alacağını ve
farklı beklentilere cevap verebilen farklı tipte ürün çeşitlendirmelerine gidileceğini göstermektedir. Örneğin hastane ve spa hizmetlerinin karışımı “wellpitals”, ya da genç gruba yönelik “dreamscape” yani ileri teknoloji ekipmanları
ile sunulan hizmetler (müzik, oyun, sinema ile ilgili) ve spa hizmetlerinin sunulduğu fütüristik, fantastik mimariye sahip oteller gibi ürün çeşitlendirmeleri
talep edilecektir.
Termal turizm için de ürün çeşitlendirmesi önemli bir konu olup termal merkezler özellikle niş ürün oluşturma çabası içindedirler. Örneğin Fransa turizm
kurulu niş ürün olarak termal suyu eğlence yönlü hizmetlerle bütünleştiren
termoludik tesislerin geliştirilmesine öncelik vermiş olup ülkenin 2020 yılı turizm planlamasında geliştirilmesi gereken bir ürün olarak yer vermiştir.
Bu çalışmada İzmir’in termal turizmde adını duyurmak adına Seferihisar
termal turizm merkezi için harman bir ürün olarak “Termal Uzun Yaşam Köyü” konsepti önerilmiştir. Uzun Yaşam Köyleri Avrupa’da ve Amerika’da
üçüncü yaş grubuna yönelik yapılmış tesislerdir, ancak hiçbirinde termal kür ve
hizmetler mevcut değildir. Ülkemizde oluşturulacak bu tarz bir tesis dünyada
da ilk olma özelliğini taşıyacaktır. Böyle bir tesisin mimarisi ve sunduğu hiz-
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metler kültürümüzü yansıtacak şekilde olduğu takdirde kolay taklit edilemeyecek bir ürüne dönüşerek rekabet avantajı sağlayacaktır.
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ÖZ
Çalışmada, stajlarda ucuz iş gücü olarak görülen turizm öğrencilerinin emek sömürülerinin
önüne geçilmesi amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi staj yönetmeliğinde yapılan değişiklikler vurgulanmaya çalışılmıştır. Staj yönergesinde yapılan değişiklikler, öğrencilerin emek sömürüsüne uğramalarının ve naylon staj yapılmasının önüne geçilmesi konuları nedeniyle önem arz etmektedir. Çalışma sırasında staj sorunlarıyla ilgili literatürde bulunan çalışmalar incelenmiştir. Stajlarda karşılaşılan sorunların başlıcalarının naylon stajlar, öğrencilerin ucuz iş gücü olarak görülmesi ön plana çıkmıştır. Sonuç olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi yasa çıkmasını beklemeden inisiyatif kullanarak bu sorunların çözümü için staj yönetmeliğinde öğrencilerin faydasına olacak değişiklikler yapmıştır.
Anahtar sözcükler: Staj, staj sorunları, turizm.

GİRİŞ
Türkiye’de orta öğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde turizm eğitimi
veren kurumların ve eğitim alan öğrencilerin sayısının, sektördeki hacimsel
büyümeyle birlikte artış kaydettiği söylenebilir. Turizm eğitimi veren bu kurumların, çıkardıkları yönetmeliklerle öğrencilerinin sektörde staj yapmalarını
zorunlu hale getirdikleri görülmektedir. Staj, alınan teorik ve uygulama derslerinde öğrenilenlerin hayata geçirildiği bir eğitim türü olarak turizm eğitiminin
ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilebilir (Çetin 2005). Turizm öğrencilerinin
yaptıkları stajlara yönelik alan yazınına bakıldığında stajlarda yaşanan sorunlarla ilgili birçok çalışma olduğu görülmektedir (Alemdar 1992; Buluç 1992;
Kozak 1992; Özkan 1992; Özmerzi ve Ayata 1992; Kozak ve Kızılırmak 2001;
Küçüktopuzlu 2002; Gökdeniz vd. 2002; Yıldırım 2002; Ilgaz ve Çakar 2002;
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Yüksel vd. 2002; Gürdal 2002; Çapar 2002; Yazıcı 2002; Güçer 2004; Çetin 2005;
Pelit ve Güçer 2006). Stajlarda yaşanan sorunların bir kısmının turizm eğitim
kurumlarının staj yönetmeliklerinin turizm sektörünün gerektirdiği esneklikte
olmamalarından kaynaklandığı görülmektedir.
Bu çalışmada, turizm eğitiminin olamazsa olmaz bir parçası olan staj eğitiminin sorunlarından birisi olarak emek sömürüsünün ortadan kaldırılması amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi staj yönergesinde yapılan değişikliğe dikkat çekilmektedir. Çalışma, ikincil verilerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan teorik bir çalışmadır.
ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Bu çalışma ile turizm eğitimi alan binlerce gencin yapmak zorunda oldukları
stajlarda emek sömürüsüne uğramaları ve naylon staj yapmalarının önüne geçilmesinde etkili olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi modelinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm
Fakültesi staj yönergesinde yapılan düzenlemeleri model alan eğitim kurumları
da öğrencilerinin stajlarda emek sömürüsüne uğramamalarını ve naylon staj
yapmak zorunda kalmamalarını sağlamış olacakları için bu çalışma önemlidir.
Stajdan beklenen, öğrendiklerini iş hayatında uygulatma ve sektör deneyimi
kazandırma faaliyeti eğitim kurumu tarafından kolaylaştırılmış olacaktır. Böylece staj eğitimi amacına uygun olarak gerçekleştirilmiş olacaktır.
TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİMİNDE STAJLARDA YAŞANAN SORUNLAR
Turizm meslek liselerinin 2012-2013’te okul sayısı 125, öğrenci sayısı 32748’dir.
Ortaöğretimin 4 yıl olduğu düşünüldüğünde 2012-2013’te yaklaşık olarak 8 bin
500 civarında turizm meslek liseli mezun olmaktadır. Türkiye’de 71 devlet, 16
vakıf toplam 87 üniversitede, 146 meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan 212
programda ön lisans düzeyinde turizm eğitimi verilmektedir. 2012–2013 öğretim yılı itibariyle ön lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrenci sayısı
56.481’dir. 2011-2012 öğretim yılında ön lisans turizm eğitimi alarak mezun
olan öğrenci sayısı 8340’tır. Eğitici sayısı da her yıl artmaktadır. Lisans düzeyinde turizm eğitimine bakıldığında öğrenci sayılarında hızlı bir artış görülmektedir. 2012–2013 öğretim yılı itibariyle lisans düzeyinde turizm eğitimi alan
öğrenci sayısı 39.555’tir. 2011-2012 öğretim yılında lisans turizm eğitimi alarak
mezun olan öğrenci sayısı 8340’tır. Eğitici sayısı da ön lisans programında olduğu gibi her yıl artmaktadır. Lisansüstü turizm eğitiminde de diğer eğitim
basamaklarında olduğu gibi sürekli bir artış söz konusudur. 2013 yılı itibariyle
Türkiye'de turizm alanında lisansüstü eğitim veren 32 üniversite bulunmaktadır. 2012–2013 öğretim yılında 1264 öğrenci turizm alanında lisansüstü eğitim
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almaktadır. 2011–2012 öğretim yılı sonunda ise toplam 135 öğrenci lisansüstü
derece almıştır (Milli Eğitim Bakanlığı 2013; Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi 2013). Bu rakamlar, Türkiye’de turizm eğitiminin sektörle birlikte hızla büyüdüğünü ve yaygınlaştığını göstermektedir.
Mesleki turizm eğitiminin temel amacı, turizmin ihtiyaç duyduğu mesleki
formasyonu vermektir. Turizm eğitimi veren kurumlar turizm işletmelerinin
ihtiyacı olan pek çok hizmeti sağlayabilecek alt kademe insan gücünü, ara insan
gücünü tamamlayacak orta kademe ve turizmle ilgili kamu ve özel sektör kurumlarına yönetici, araştırmacı ve planlayıcı elemanları yetiştirmek amacıyla
üst kademe insan gücünü sağlamaktır (Avcıkurt ve Karaman 2002).
Turizm eğitiminin toplumsal amaçlarını şöyle sıralamak mümkündür (Üzümcü ve Bayraktar 2004):


Eğitim yoluyla teorik ve pratik ilişki kurmak,



Turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak,



Turizmin ekonomik kalkınmadaki yerini ve önemini anlatmak,



Vatandaşta olumlu bir turizm bilinci yaratmak,



Turizm sektöründe çalışanlara mesleki bir formasyon sağlamak,



Turistik işletmelerde çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak,



İnsanların turizme ilgisini çekmek,



Nitelikli turizm eğitmenleri yetiştirmektir.

Stajlar, turizm öğrencilerinin okulda aldıkları teorik bilgileri uygulama fırsatı
buldukları ve sektörle tanışıp okullarını bitirdiklerinde sektörde kalıp kalmama
kararlarını vermelerinde önemli rol oynayan bir dönemdir. Bir diğer tanımla
staj, kuramsal meslek bilgisine sahip kişilerin, aldıkları akademik bilgileri gerçek yaşamda kullanma ve deneme, diğer bir deyişle, edindiği bilgileri, yaparakyaşayarak davranışa dönüştürme deneyimidir (Çetin 2005).
Turizm eğitiminde stajlarla ilgili çok sayıda ve birbirinden çok farklı konularda problemler yaşandığı görülmektedir. Turizmdeki staj sorunlarıyla ilgili yapılan akademik çalışmalara bakıldığında; Özkan’a (1992) göre okulların staj yapılabilecek işletmelere uzak yerlerde kurulmuş olması ve mevcut işletmelerin staj
yapacak tüm öğrenciler için yeterli olmaması, staj denetlemelerinin yeterince
yapılmaması, staj için farklı şehirde ayarlanan staj yerlerinde konaklama
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imkânlarının bulunmaması, eğitim kurumu ile işletmenin staja ve stajyere bakış
açısının birbirinden farklı olması, işletmelerin stajyerleri ucuz işgücü olarak
görmesi hatta çoğu işletmenin maaş vermemesi gibi sorunlar vardır. Bu sorunlardan bazıları eğitim kurumu tarafından asla çözülemeyecek problemler olmakla birlikte, önemli bir kısmı da öğrencinin seçim alanını genişleterek onu bir
tür el-mahkûm durumdan kurtararak çözebileceği sorunlardır. Özkan (1992)
staj sorunlarına çözüm olarak, turizm eğitimi veren yüksekokulların, uygulama
ve stajların verimliliği açısından, turizm yönünden gelişmiş, tesis yoğunluğu
fazla olan bölgelerde kurulması yoluna gidilmesini, eğitim programlarında,
sektörün gerektirdiği özellikler dikkate alınarak, çağdaş turizm eğitimine imkan veren düzenlemelere gidilmesini, uygulama otellerinin yaygınlaştırılmasını, işletmeler için stajyer çalıştırma konusunda yasal düzenlemeler yapılmasını,
staj denetlemelerinde eğitim kurumu ve işletmelerin işbirliğinin daha etkin hale
getirilmesini ve stajyerlerin bedava iş gücü olarak görülmesi nedeniyle ortaya
çıkan iş yükü dengesi, çalışma ve ücret koşulları, sosyal haklar gibi sorunlar
için hukuki temellere dayanan bir çözüm getirilmesini önermektedir.
Buluç’a (1992) göre staj sorunları eğitim kurumu ile işletmeler arasındaki işbirliği eksiklikleri, işletme yöneticilerinin turizm eğitimi durumları, stajyerleri
denetleyecek kişilerin mesleki yeterlilikleri, işletme yöneticilerinin staja bakış
açıları ve yasal düzenlemelerdeki eksiklikler olduğunu belirtmiştir. Buluç
(1992) çözüm olarak turizm eğitimi veren eğitim kurumlarının uygulamalı dersleri için gerekli olan araç, gereç, teçhizat ve donanım ihtiyaçları için devletin bir
fon oluşturmasını, turizm eğitimi kurumlarında eğiticilerin eğitimi programlarına yaygınlık kazandırılmasını, işletmelerde eğitim birimlerinin kurulup hem
normal personeller hem de stajyerler için hizmet içi eğitimlerin ve işbaşı eğitimlerinin artırılmasını, eğitim kurumlarında staj faaliyetlerinin ve sektörle işbirliğinin sağlanması için Staj Koordinatörlüğü ve Danışma Kurulu oluşturulmasını, turizm ve otel işletmeciliğinin bir meslek olarak kabul edilip unvanın yasal
bir statüye oturtulmasını ayrıca çalışan personelin niteliklerinin yasa ve yönetmeliklerle saptandığı sektörde öğrencilerin turizm eğitimi almış yönetici ve
personelin olduğu yerlerde çalışmasını, staj süresince öğrencilerin görev tanımlarının yapılmasını, mesleki beceri ve performans standartları ile değerlendirilmelerini, stajın öneminin öğrenciye kavratılmasını önermiştir.
Özmerzi’ye (1992) göre bu sorunlar; her okulda staj sürelerinin farklı olması,
uygulama derslerinin az olması, denetleme standartlarının olmaması, okullarda
uygulama derslerine yeteri kadar zaman ayrılamaması, bölümle ilgili yeterli
bilgiye sahip olmadan seçim yapan öğrencilerin çokluğu, işletmelerde yeterli
kalifiye olmadığı durumlarda stajyerlere yapabileceklerinden fazla iş verilmesi
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ve rotasyon sağlanmamasıdır. Özmerzi (1992) çözüm olarak yasal düzenlemelere gidilmesini, sektörün okullardan iyi yetişmiş eleman istemekle kalmayıp,
bunların eğitimine de destek sağlamasını, turistik tesislere yasal düzenlemelerle
stajyer öğrenci çalıştırma zorunluluğunun getirilmesini, turizm eğitimi veren
okullara öğrenci alım kriterlerinde değişiklik yapılmasını ve sektöre uygun
öğrencilerin seçimini önermiştir.
Çapar’a (2002) göre eğitim kurumu ve işletmelerin yeterince işbirliği yapmaması, uygulama derslerinin azlığı, staj sürelerinin kısa olması, denetimlerin
yetersiz olması, hizmet içi eğitimlerin olmaması ve öğrencilere gerçek anlamda
staj yaptırılmamasıdır. Çapar (2002) stajla ilgili çözüm olarak, sektör-eğitim
kurumu işbirliğini, staj sürelerinin artırılmasını, uygulama eğitimin artırılmasını, staj denetimlerinin artırılmasını, stajlar için dünya standartlarının takip
edilmesini, öğrencilere meslek sevdirici uygulamaların geliştirilmesini, işletmelerin yasalara uygun hareket etmesinin sağlanmasını ve hizmet içi eğitimlere
önem verilmesini, yine işletmelerin stajyerlerin gerçek anlamda staj yapmaları
imkanını sağlamalarını önermiştir.
Literatürde belirtilen problemlere getirilen ortak çözüm önerisinin yasal düzenleme yapılması olduğu dikkat çekmektedir. Yasal düzenleme konusu, turizm çalışanları meslek yasası girişimiyle ilgili bir konudur ve ülke çapında
eğitim kurumları, sektör çalışanları sivil toplum kuruluşları ile birlikte girişilecek kapsamlı ve uzun vadeli bir çalışmayı gerektirmektedir. Turizm Personeli
Meslek Yasası girişimi olarak TİYADER bu tür bir çalışmayı sürdürmektedir
(Erbaş vd. 2013).
Bununla birlikte, turizm eğitim kurumlarının yasal düzenleme olarak kendi
çaplarında yapabilecekleri mevzuat değişiklikleri vardır. Bunların başında staj
yönergelerinde stajlarda yaşanan problemlerle ilgili öğrencilerin yakınmalarına
kulak vererek bu yakınmaları giderecek düzenlemeleri gerçekleştirmek gelmektedir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde de her turizm meslek
yüksekokulu ve fakültesinde olduğu gibi bir staj yönergesi bulunmaktadır. Bu
staj yönergesi de Fakülte kurulurken diğer turizm eğitim kurumlarında olduğu
gibi, aynı alandaki diğer eğitim kurumlarının staj yönergeleri model alınarak
yazılmıştır. Staj deneyimi kazanan öğrencilerin sayısı arttıkça öğrencilerin stajla
ilgili yakınmalarının arttığı gözlemlenmiş ve stajların daha verimli nasıl yapılabileceği konusu yüksekokul/fakülte yönetim kurulunun gündemine alınmıştır.
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Öğrencilerin stajlarla ilgili karşılaştıkları sorunların, fakülte tarafından düzenlemeler yapılarak aşılabilecek olanları üzerinde çalışma yapılmıştır Bunlar;
1.

Akademik takvim ve sektörün yoğun sezonunun bir kısmının
kesişmesinden doğan sıkıntılar,

2.

Staj yapmak amacıyla çalışanlara ücret verilmek istenmemesi,

3.

Staj yapmak amacıyla çalışanlara diğer personele tanınan yeme,
içme, barınma ve ulaşım gibi imkânların verilmemesi,

4.

Orta öğretimde turizm eğitimi almış, staj yapmış ve birkaç yıl
sektör deneyimine de sahip olan öğrencilerin staj yapma zorunluluğundan dolayı orta düzeyde yönetici kademesinde
çalışabilecekleri işlerde staj yapmak zorunda kalmaları.

5.

Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı bir çok öğrencinin naylon
staj yapmayı tercih etmeleri,

6.

Yukarıdaki şartlarda veya naylon staj yapmak zorunda kalan
öğrencinin OSYM sınavlarına tekrar girerek turizmden ayrılmak istemesi,

7.

Mezun olsa bile stajda reva görülen muameleden dolayı turizm
sektörüne karşı bir duruş sergilemesi olarak sayılabilir.

Bu sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Turizm Fakültesi Yönetim Kurulu, staj yönergesinde değişiklikler yapılmıştır.
Daha önce öğrencilerin ders dönemi içerisinde staj yapmalarına imkan vermeyen 5. Maddenin “b” bendi;
“(b) Staj normal eğitim-öğretim faaliyetinin yürütüldüğü güz ve bahar dönemlerinin dışında yaz döneminde yapılmak zorundadır. Yaz okulundan
ders alan öğrenciler o yaz döneminde staj yapamazlar. Mezun olmak için staj
dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin stajlarında dönem
şartı aranmaz. Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri, danışman öğretim elemanının
uygun görüşüyle Yüksekokul Müdürlüğü tarafından kesinleştirilir.”
Aşağıdaki gibi “b” ve “c” bendi olarak değiştirilerek öğrencilerin Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi sınırları içerisindeki ve dışarısındaki işletmelerde, eğitim-öğretim dönemi içerisinde staj yapma imkânını verecek şekilde düzenlenmiştir:
“(b) Öğrenciler; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan
birimlerde en az 1 öğretim yarıyılı sürekli olarak çalışmak koşuluyla her
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yarıyıl için 15 gün olmak üzere toplam en fazla 30 gün; bu çalışmalarını staj
komisyonunun uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile stajdan
saydırabilirler. Bu durumda olan öğrenciler kalan stajlarını yöner-genin 4/a
maddesinde belirtilen Üniversite Kampusu dışındaki işletmelerde tamamlarlar.
Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri, danışman öğretim elemanının uygun görüşüyle Dekanlık tarafından kesinleştirilir”.
“(c) Öğrenciler eğitim öğretim dönemi içinde (güz-bahar-yaz) stajlarını yapmak isterlerse, staj yerinin Eskişehir Merkezde olması kaydıyla Yönergenin
4/a maddesinde belirtilen yerlerde ve ancak kayıtlı olduğu eğitim öğretim
programı ders saatleri dışında yapabilirler. Eğitim öğretim dönemi içerisinde
staj yapacak öğrencilerin, staj yaptıkları yerin çalışma saat-lerinin uygunluğunu
belgelemeleri ve yarıyıl kayıt tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde staj başvurularını tamamlamaları zorunludur”.
Böylece, sektör deneyimi olmayan öğrenciler, staj yaparken yeme-içme, barınma ihtiyaçlarını kendi evlerinde veya yurtlarında karşılayabilmektedir. Aynı
zamanda, öğrencilik döneminde, ailelerinden yeterince ekonomik destek alamayıp çalışmak zorunda olan öğrencilerin kendi sektörlerinde çalışmaları sağlanmış olmaktadır.
Ayrıca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne kayıt olduğu
tarihten itibaren öğrenciliği boyunca, Eskişehir’deki işletmelerde herhangi bir
dönemde, Eskişehir dışındaki işletmelerde yaz dönemlerinde olmak üzere sektörde personel olarak çalıştığını belgeleyenler stajlarını yapmış kabul edilmektedirler.
Böylece, daha önce sektör deneyimi olanlar emek sömürüsüne maruz kalmaktan kurtulmuştur. Sektör deneyimi olmayanlar ise birkaç defa günlük/ekstra
çalışmalarla işler hakkında deneyim sahibi olduktan sonra, öğrencilik hayatları
boyunca hiçbir zaman stajer ünvanı ile ücretsiz çalışmadan, işçi statüsünde
çalışarak stajlarını tamamlama fırsatı bulmuşlardır. Aynı zamanda personel
olarak çalışarak stajlarını başka işletmelerdeki tanıdıkları vasıtasıyla naylon
yapmak zorunda kalmak gibi bir illegal işten uzaklaştırılmışlardır.
SONUÇ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, stajla ilgili basmakalıpçı
yaklaşımlardan çıkarak, öğrencisinin yaşadığı sorunlara birilerinin yasal düzenleme yapmasını beklemek yerine, öğrencisine kulak vermiş, kendi inisiyatifiyle,
yetkisi dâhilindeki düzenlemeleri yapmıştır. Bu düzenlemeler, öğrencinin iste-
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yerek sektör deneyimi kazanmasının önünü açmış ve mevzuatın zorlamasından
dolayı ortaya çıkan birçok sorunu ortadan kaldırmıştır.
Turizm Eğitimi veren diğer yükseköğretim kurumları da, staj yönergelerinde
benzer değişiklikleri yaparak, öğrencilerin stajlarda yaşadıkları sıkıntıları büyük oranda giderebilecektir. Bu tür düzenlemelerin mezunların sektörde kalma
isteklerini de arttıracağı düşünülmektedir.
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ÖZ
Hizmet sektöründe veri tabanlı pazarlama, edinilen müşteri bilgilerinin müşteri değeri yaratmak amacıyla kullanılmasını gerektiren, müşteri odaklı bir uygulamadır. İzmir ilindeki A
grubu seyahat acentalarının veri tabanlı pazarlama uygulamalarını araştıran bu çalışmada,
acentaların veri tabanına sahip olup olmadığı, veri tabanında saklanan müşteri bilgileri ve
bu bilgilerin kullanım amaçları ortaya konmuştur. Altunöz (2006) tarafından geliştirilen ölçeğin veri tabanlı pazarlama ile ilgili olan bölümünden yararlanılmıştır. Anketteki 31 maddeye ait Cronbach's Alpha katsayısı α=.84 olarak hesaplanmıştır. Anket uygulaması, 2012
yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemde yapılmıştır. Araştırma sonucu elde
edilen verilerin çözümünde, yüzde ve frekans yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonunda seyahat acentaların çoğunda, müşterilerin psikografik özelliklerini belirten bilgilerin veri tabanında depolanmadığı ayrıca veri tabanındaki müşteri bilgilerinin pazar bölümleme amacıyla
kullanılmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Seyahat acentası, veri tabanlı pazarlama, müşteri değeri.

GİRİŞ
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin müşterileri ile olan ilişkileri
stratejik açıdan değer ifade etmektedir. Özellikle üretim ve tüketimin aynı anda
gerçekleştiği turizm pazarında, müşterilerini daha yakından tanıyan işletmelerin sağladığı değer, aynı pazarda faaliyet gösteren işletmelere göre daha yüksek
olmaktadır. Bu değer aynı zamanda müşterinin benzer ihtiyaçlarında da aynı
işletmeyi tercih etmesinde etkin bir unsur olarak yerini almaktadır.
Turizm sektöründe çok hızlı değişim gösterebilen müşteri istek ve beklentilerinin farkında olmak, bu istek ve beklentilere uygun davranışlar geliştirmek,
alternatifler üretmek ve pazarı bu doğrultuda dinamik tutmak, aracı kurum
statüsündeki seyahat acentaları için önemli konulardır.
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*Araştırmanın verileri, “Seyahat Acentalarında İlişki Pazarlaması: İzmir İlinde
Bir Uygulama” başlıklı yüksek lisans tezinin “veri tabanlı pazarlama” ile ilgili
kısmından alınmıştır.
Yeni müşteri elde etmenin verimliliği yanında, mevcut müşterilerin de sadakatinin sağlanması gerekmektedir. Mevcut müşteriyi elde tutmanın, yeni müşteri kazanmaktan daha zor olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Yeni dünya düzeninde, bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü
gelişmeler ve bunların işletmelere yansımaları, özellikle bilgisayarın gelişmesi,
başta pazarlama olmak üzere tüm işletme faaliyetlerini etkilemektedir. Bilgisayarın işletmelerde kullanımı ile çok sayıda müşteri hakkında bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve böylece onların özel ihtiyaçlarının karşılanması söz
konusu olmuştur. Elde edilen bu bilgiler sayesinde oluşturulan müşteri veri
tabanları, yeni müşteriler edinmeyi, edinilen müşterilerle uzun dönemli ve karşılıklı ilişki kurarak sadık müşteriler yaratmayı ve değer temelli müşteri ilişkilerinin oluşturulmasını sağlamaktadır (Çoban 2005).
Bu çalışmada, İzmir ilinde faaliyet gösteren A grubu seyahat acentalarının
müşteri değeri yaratma çabalarında, veri tabanlı pazarlama uygulamaları ile
ilgili mevcut durumu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmada, seyahat
acentalarında müşteri değeri yaratması açısından, veri tabanlı pazarlama ve
kullanımı hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu çalışma ile veri tabanlarında yer
alan müşteri bilgileri ve veri tabanı kullanım amaçları ortaya konmuş ve çıkan
sonuçlar doğrultusunda bazı müşteri bilgileri ile bu bilgilerin kullanım amaçları
üzerinde müşteri değeri yaratması açısından farkındalıklar yaratılmak istenmiştir.
Bu çalışma, seyahat acentalarında müşteri değerinin oluşturulmasında veri
tabanlı pazarlamanın kullanımına yönelik olarak İzmir ilinde yapılan ilk çalışmadır. Bu bağlamda literatüre katkı sağlaması ve seyahat acentelerine yön göstermesi bakımından önemli görülmektedir.
LİTERATÜR İNCELEMESİ
Turizm, doğası gereği sosyal, siyasi ve teknolojik değişimlerden anında etkilenen, bu değişimler karşısında kayıtsız kalamayan, ilgili alanlarda sürekli gelişim gösteren ve aktörlerinin her birinin bir diğerini derinden etkilediği çok
yönlü bir disiplindir. Turizm işletmelerinin hizmet ettikleri müşterilerin, yaşa-
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nan değişimlerden çok çabuk etkilenmeleri ve bu çerçevede oluşan algıları, hem
işletme hem de müşteri boyutundan turizmi dinamik kılmaktadır.
Turizm hareketlerine katılan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. Aracı kurum statüsündeki seyahat acentalarının, turizm endüstrisinde genelde satış ve
pazarlama görevini üstlenmelerinden dolayı, müşterilerle beraberlik ilişkisinin
süresini uzatması açısından önemi büyüktür. (Selvi 2007). Seyahat acentacılığı,
turizm endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Turizm olayının gerçekleşmesinde,
seyahat kararının verilmesinde ve turizm amaçlı faaliyetlerde etkin rol alan
seyahat acentaları, turizm endüstrisi içerisinde sahip oldukları hassas konumları dolayısıyla değer yaratmaktadır (Lew vd. 2008). Aracı hizmet sağlayıcılar
olarak seyahat acentalarının, turizm olayından algılanan riski ve güvensizliği
minimize etmek için pek çok turist tarafından tercih edildiği yapılan araştırmalardan görülmektedir (Mancini 2005). Buna göre seyahat acentalarının üstlendikleri görevler arasında bulunan iyi hizmet sunumu, müşteriler ile kurulan
iletişimin yapısına dayanmaktadır.
İşletmelerin pazarlama iletişimi yöntem ve teknikleri ile ulaşmaya çalıştıkları
hedef kitleleri ile ilgili verilerin toplanması, depolanması, saklanması ve değerlendirilmesi günümüzün modern pazarlama anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bilgi teknolojilerinin pazarlama alanında tam anlamıyla kullanılması,
müşteri odaklı işletmelere büyük bir fırsat yaratmıştır. Gelişen teknoloji sonucu
veri tabanı oluşturma ve bu verilerden yararlanma imkanı, hizmet yoğun işletmeler olan seyahat acentalarında, çağdaş pazarlama uygulanmalarının benimsenmesine ve gelişmesine de katkı sağlamıştır (Başok 2003). Bu açıdan hizmetlerin gerçekleştirilmesi esnasında edinilen müşteri bilgileri, değer temelli ilişkilerin oluşturulmasında etkin rol oynamaktadır.
Müşterinin herhangi bir işletme ile iş yapmaya devam etmesinin altında yatan
temel neden kendilerine sunulan değerdir (Onaran vd. 2013). Müşterilere değer
yaratmaya dayalı faaliyetler, günümüzün en temel pazarlama stratejilerinden
birini oluşturmaktadır. Müşteriler, artık kendilerine en yüksek değeri sağlayan
işletmelerin ürün ve hizmetlerini satın almaktadırlar (Güler 2009).
Müşteri değerine odaklanan işletmeler, ürün ya da hizmeti pazara sunmadan
önce, müşterilerin nasıl bir ürün ya da hizmet talep ettiklerini onlardan öğrenmektedir. Müşteriler her zaman kendilerini geliştirmekte ve değişmekte olduklarından, işletmelerin müşterilerini takip etmeleri gerektiği açıktır (Alabay
2010).
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Müşteri değeri yaratma, her işletme için müşterileriyle uzun soluklu bir ilişki
kurmaya dayanmaktadır. Değer, gerçek anlamda hakkını vererek müşteri odaklı olmak ve müşterilerin yaşam stillerini, deneyimlerini tanımak ve kabullenmek olarak tanımlanmaktadır (Tek 2006).
Müşteri değeri oluşturma konusunda başarılı olması en çok beklenen uygulama hedef kitlenin farklı özelliklerini ortaya koyan veri tabanı kullanımıdır. Bu
kapsamda müşteriler hakkında ne kadar çok şey öğrenilirse, daha farklı ve özel
sunumların yapılabilme olasılığı artmaktadır (Hamşioglu 2004). Müşterilerle
uzun vadeli ilişkilerde, hedef kitlenin ileride ne gibi davranışlarda bulunacağını
tespit edebilmek ve bu sayede müşteriye beklentisine uygun ürün ve hizmet
sunabilmek adına veri tabanlı pazarlama uygulamaları önemsenmektedir (Emir
ve Çelik 2010).
Her bir etkileşim esnasında elde edilen müşteri bilgileri, veri tabanları ile toplanmakta ve derlenmektedir. Bu bilgiler, işletme tarafından titizlikle incelenerek
müşteriye değer oluşturmak, hizmeti veya ürünü müşteriye uyarlamak ve neticede müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün veya hizmet yenileme çalışmalarını geliştirmek amacıyla veri tabanlı pazarlamada kullanılmaktadır
(Selvi 2007).
Seyahat acentalarının müşterilerine değerli olduklarını hissettirmeleri öncelikle, hedef kitlenin tanınması ve bu doğrultuda hizmet geliştirilmesi ile mümkün
olmaktadır. Bu çerçevede veri tabanlı pazarlama faaliyetleri dikkat çekmektedir. Çelik ve arkadaşlarına (2011) göre veri tabanlı pazarlama, teknolojik gelişmelerden kaynaklanan bir süreçtir. Bu süreci müşteri değeri oluşturma amacıyla kullanmak ise veri tabanındaki müşteri bilgilerini hassas bir şekilde işlemek
ile mümkün olmaktadır.
Akın’a (1999) göre veri tabanlı pazarlama “Mevcut ve potansiyel müşterilerin
geçmişleri ile ilgili verilerin, satın alma alışkanlıkları ya da statüleri hakkındaki
değişikliklerin sürekli araştırılması ve bu verilerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve bu verilerin kullanılarak müşteriler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve
açıkça pazarlama stratejilerinin oluşturulması için sistematik olarak biriktirilmesi sürecidir”.
Diğer bir tanıma göre veri tabanlı pazarlama; “Pazarlama medyasını, satış
gücünü (telefon ve posta gibi) ve diğer pazarlama iletişim kaynaklarını kullanarak, işletmenin hedef kitlesinin gelişmesine yardım eden, onların taleplerini
karşılayan, mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilgili ticari ve ticari olmayan her
türlü bilgiyi ve iletişim çabalarını elektronik ortamlarda saklayan, güncelleşti-
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ren ve gerektiğinde görüntüleyen bu sayede müşteriler ile yakın ilişkiler kurulmasına zemin hazırlayan yeni bir pazarlama yaklaşımıdır (Hepkul ve Kağnıcıoğlu 1992).
Veri tabanlı pazarlama, işletme ve müşteri arasındaki ilişkiyi arttırma potansiyeline sahip güçlü bir araç özelliği taşımaktadır (Yen ve Gwinner 2003). İşletmeler müşterilerin satın alma davranışları ile ilgili olan verileri kullanarak,
müşteri ihtiyaçlarını saptayıp buna göre ürün ya da hizmetler üreterek müşteri
değeri oluşturma arzusu duymaktadırlar. Bu bakımdan işletmeler müşterileri
ile satış öncesi ve sonrası ilişkileri yeniden organize edebilmek için veri tabanı
kullanımına önem vermelidir (Selvi 2007).
Veri tabanlı pazarlama ile mevcut müşterilerin geçmiş davranışlarına ve deneyimlerine bakılarak gelecekteki davranışları tahmin edilebilmektedir. Tekrar
gelen bir müşteri hakkındaki bilgilere veri tabanından ulaşılarak, müşterinin
istek ve beklentileri önceden bilinebilir (Varinli ve Çatı 2010). Bu doğrultuda
sağlanan hizmetin müşteri değeri yaratması açısından önemi büyüktür.
1995 yılında İngiltere’de bankacılık sektöründe yapılan bir araştırmada, işletmelerin veri tabanındaki bilgileri, müşteri değeri yaratma amacıyla kullandıkları taktirde başarılı sonuçlar alınacağı tespit edilmiştir. Araştırmada, veri tabanındaki müşteri bilgileri, stratejik avantaj elde etmek için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir (Fletcher ve Wright 1995). Günümüzde çoğu sektörün, müşterilerine ait bilgileri depoladıkları bir veri tabanı sistemine sahip oldukları düşünüldüğünde, bu bilgileri daha iyi hizmet üretme noktasında kullanabilme yetenekleri önemli görülmektedir.
2003 yılında yapılan araştırmaya göre ise, müşteri veri tabanında yer alan
bilgilerin yetersiz kullanımı sonucu, işletmeler müşterileri ile değer ilişkisi kuramamaktadır. Yaşanan sorunların, veri toplama aşaması veya veri yetersizliğinden kaynaklanmadığı, edinilen müşteri bilgilerinin müşteri değeri oluşturma noktasında kullanılmadığından kaynaklandığı tespit edilmiştir (Peltier vd.
2003)
Hizmet endüstrisinde yer alan işletmelerin bilgi ve iletişim teknolojilerinden
yararlanmaksızın faaliyet göstermeleri düşünülemez. Farklı sebeplerle yeterli
imkanlara sahip olamayan işletmeler için, müşteri bilgilerinin depolandığı veri
tabanları, pazarlama faaliyetlerini aktif bir şekilde yürütebilmeleri için çok büyük bir fırsat oluşturmaktadır. 2007 yılında seyahat endüstrisi alanında yapılan
bir araştırmada, bilgi iletişim teknolojisini doğru şekilde kullanan işletmelerin
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tam anlamıyla müşteri pazarlarını arttıracakları ve memnun müşterilere sahip
olacakları ortaya konmuştur (Niininen vd. 2007).
2008 yılında yapılan, Konya ilindeki büyük konaklama tesislerinin veri tabanlı
pazarlamadan yararlanma durumlarının tespit edildiği bir çalışmada, konaklama işletmelerinin tamamının mevcut müşterilerinin veri tabanlarına sahip
oldukları yönündedir. Son olarak, işletmeler veri tabanlarını kullanarak, müşteriden geri bildirim elde etme faktörü başta olmak üzere hemen hemen her
alanda veri tabanlarından yararlanmaktadırlar (Haşıloğlu vd. 2008).
Müşteri değerinin sağlanabilmesi için, öncelikle müşteri tanımlaması gerekmektedir. Müşterilerin tanımlanması, geleneksel yapıda demografik bilgilere
dayalı olarak yapılmaktadır. Bu alanda araştırma yaparken, yaş, cinsiyet, meslek, gelir durumu gibi değişkenlerin ötesinde müşterilerin yaşam biçimleri,
alışkanlıkları, tercihleri ve beklentileri ön plana çıkacak biçimde ayrıntılı olarak
öğrenilmeye çalışılmalıdır (Odabaşı, 2000).
Emek yoğun hizmet üreten seyahat acentalarında değer temelli ilişkiler, müşterilerle karşılıklı iletişime dayanan uzun dönemli bir ilişkiyi gerektirmektedir.
Bu ilişkiyi kurmak amacıyla seyahat acentalarının, mevcut veya potansiyel
müşterilere ait demografik, sosyal, psikolojik, satın alma gücü ve tercihleri gibi
çeşitli bilgileri edinmeleri ve bu bilgiler doğrultusunda üründen dağıtıma kadar
tüm faaliyetlerini şekillendirmeleri, kısaca veri tabanlı pazarlamayı kullanmaları kaçınılmaz olacaktır (Çoban 2005).
YÖNTEM
Araştırmanın evrenini İzmir ilindeki A grubu seyahat acenteleri oluşturmaktadır. Araştırmada İzmir’de yer alan 249 A grubu seyahat acentesinden 8 tanesi
TÜRSAB’a kayıtlı adreslerinde bulunamadığı için evrenden çıkarılmış, örneklem çerçevesi 241 olarak tespit edilmiş ve bu acentelerin tamamına ulaşılarak
tam sayım yapılmış, bu nedenle örnekleme yapılmamıştır. Çeşitli sebeplerden
ötürü bu acentaların sadece 146’sı ile görüşme yapılabilmiştir. Ankette yer alan
soruların elde edilmesinde, Altunöz (2006) tarafından geliştirilen ölçeğin bir
bölümünden yararlanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde, seyahat acentalarına
müşteri veri tabanına sahip olup olmadıkları, sahip olan acenteler için bu veri
tabanlarında müşterileri ile etkileşimlerine dair ne tür bilgileri depoladıkları ve
bu bilgileri hangi amaçlar için değerlendirdiklerine ilişkin kapalı uçlu sorulara
yer verilmiştir. Buna göre 31 maddeye ait Cronbach's Alpha katsayısı α=.84
olarak hesaplanmış olup bu değer ölçeğin güvenilirliği konusunda memnun
edici düzeydedir (Akgül ve Çevik 2003). Anket uygulaması, 2012 yılı Nisan,
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Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemde yapılmıştır. Anket uygulaması
sonucu elde edilen verilerin çözümünde; yüzde ve frekans yöntemi kullanılmıştır.
ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI
Tablo 1. Acentelerin Veri Tabanı Sistemi Kullanımlarına İlişkin Bulgular
Acentelerin Veri Tabanı Sistemi

n

%

Kullanılıyor

144

98,7

Kullanılmıyor

2

1,3

Toplam

146

100

Tablo 1’de görülebileceği gibi, 146 acentenin 144’ünde (%98,7) müşterileri ile
etkileşimlerine dair bilgileri depoladıkları bir veri tabanı sistemi bulunmaktadır. Araştırmaya katılan acentelerin sadece 2’si (%1,3) veri tabanı kullanmadıklarını belirtmiştir.
Araştırma kapsamında veri tabanı sistemine sahip olduğunu belirten acentelerin, bu veri tabanlarında müşterilerin demografik özellikleri, psikografik özellikleri ve tatil satın alma davranışlarına ilişkin toplanan bilgilere yönelik bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2’de görüldüğü gibi mevcut veri tabanlarında demografik özellikleri
belirten seçenekler arasında, müşterilerin adı soyadı (%98,6), cep telefonları
(%95,9), ev telefonları (%78,8), e-mail adresleri (%88,4) ve adres bilgileri (%77,4)
en çok depolanan bilgiler arasındadır.
Müşterilerin psikografik özelliklerini belirten seçenekler arasında, tatil tercihlerine ilişkin bilgiler, araştırmaya katılan acentelerin büyük çoğunluğu tarafından (%65,8) veri tabanına kaydedilmektedir. İkinci olarak tatil zevk ve alışkanlıklarına ilişkin bilgilerin kaydedildiği gözükmektedir (%41,8). Psikografik özelliklere ilişkin diğer bulgulara bakıldığında, araştırmaya katılan acentelerin müşterilerin kişisel özellikleri, hobileri, tüketim alışkanlıkları gibi bilgileri depolamayı pek tercih etmedikleri görülmektedir.
Müşterilerin tatil satın alma davranışlarına ilişkin bulgulara göre, müşterilerin
istek, şikâyet ve önerileri, araştırmaya katılan acentelerin %58’2’si tarafından,
veri tabanı sistemine depolanmaktadır. Ödeme tercihleri (%56,8) ile müşterilerin tatile çıkma sıklığı (%56,2) ile ilgili bilgiler de acenteler tarafından depolanan bilgiler arasındadır.
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Tablo 2. Acentelerin Mevcut Veri Tabanlarında Yer Alan Müşteri Bilgilerine İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamında veri tabanı sistemine sahip olan acentelerin, bu veri
tabanlarını hangi amaçlarla kullandıkları ile ilgili bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Acentelerin Veri Tabanlarını Hangi Amaçlarla Kullandıklarına İlişkin Bulgular
Veri Tabanı Kullanım Amaçları

n

%

Özel Günlerde Kutlama Mesajları Gönderme

75

51,4

Yeni Tatil Ürünleri Hakkında Bilgi Vermek

98

67,1

Pazar Bölümleme

43

29,5

Tatil Ürününe İlişkin Geri Bildirimlerin Sağlanması

90

61,6

Çapraz Satış ve Tamamlayıcı Satışlar Gerçekleştirme

58

39,7

Tablo 3’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan acentelerin büyük çoğunluğu
(%67,1), veri tabanlarındaki bilgileri daha çok yeni tatil ürünleri hakkında bilgi
vermek amaçlı, %61,6’sı ise satın alınan tatil ürününe ilişkin geri bildirimlerin
sağlanması amaçlı kullanmaktadır. Acentelerin %51.4’ü ise bu bilgileri özel
günlerde kutlama mesajları gönderme amaçlı kullanmaktadır. Veri tabanındaki
bilgileri, acentelerin sadece %29.5’nin pazar bölümleme amaçlı kullandıklarını
belirtmeleri ise dikkat çekmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde seyahat acentalarının çoğu bilgi teknolojilerinin olanaklarından
faydalanmaktadır. Zira sürdürülebilir rekabetin olmazsa olmazı olan teknoloji
seyahat acentalarının da vazgeçilmez unsuru olmuştur (Yüksek 2013). Bu çerçevede müşteri bilgilerinin saklanmasına ve işlenmesine olanak tanıyan veri
tabanı teknolojisinin müşteri odaklı yaklaşımla kullanımı sonucu, seyahat acentalarında müşteri değeri sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırma sonunda, evreni oluşturan seyahat acentalarının, müşterileri ile
ilgili bilgileri depoladıkları bir veri tabanına sahip oldukları saptanmıştır. Sadece iki acenta veri tabanına sahip olmadığını belirtmiştir. Çıkan sonuç, 2008 yılında Konya’daki konaklama işletmeleri örneğine yönelik yapılan araştırmada
elde edilen sonuç ile benzerlik göstermektedir (Haşılıoğlu vd. 2008).
Seyahat acentalarının mevcut veri tabanlarında müşterilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler çoğunlukla; müşterinin adı, soyadı, iletişim ve adres
bilgilerinden oluşmaktadır. Meslek, doğum tarihi, evlilik tarihi ile ilgili bilgilerin acentaların çoğu tarafından saklanmadığı ortaya çıkmıştır. Oysa, müşterilerin meslek bilgilerine ilişkin veriler, onların statülerini belirlemeye, gelir durumlarıyla ilgili tahminlerde bulunmaya, özellikli turları ilgili meslek gruplarındaki müşterilere sunmaya fırsat sağlayacaktır. Doğum tarihi ve evlilik tarihi
gibi bilgiler ise özel günlerde kutlama mesajları göndermek için kullanılabilir.
Müşteriye verilen değerin bu tarz özel günlerde de hissettirilmesi müşteri
memnuniyeti sağlayacaktır.
Müşterilerin psikografik özelliklerine ilişkin toplanan veriler incelendiğinde,
müşterilerin tatil tercihlerinin, evreni oluşturan acentaların çoğu tarafından
saklandığı görülmektedir. Ancak müşterilerin kişisel özellikleri, yaşam tarzı,
tatil zevk ve alışkanlıklarına ilişkin bilgilerin çoğunun acentalar tarafından saklanmaması dikkat çekicidir. Müşterilerin profillerinin oluşturulmasında sosyodemografik özellikler ve psikografik özellikler olmak üzere iki farklı yaklaşımdan söz edilmektedir. Farklı ülkelerde yapılan pekçok çalışmada, psikografik
özelliklerin müşterilerin profillerinin belirlenmesinde ve buna göre müşteri
değeri sağlamasında sosyo-demografik özelliklere göre daha verimli olduğuna
değinilmektedir (Akın ve Yoldaş, 2010). Seyahat acentalarının düzenledikleri
turları ve diğer hizmetlerini müşterilerinin özelliklerini göze alarak yapmamaları, müşteriye sağlanacak değer konusunda sıkıntı yaratacaktır. Müşteriyle
kurulan ilişki, sunulan hizmetin müşteriye olan uygunluğu ile artış gösterecektir. Müşteriye özel hizmet sunumu, müşterilerin değer yargılarının, istek ve
beklentilerinin iyi bilinmesiyle gerçekleşecektir. Bunun sağlanmasının ise bu
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tarz bilgilerin elde edilip, müşteri değeri yaratması açısından kullanılması ile
olacağı düşünülmektedir.
Müşterilerin tatil satın alma davranışlarına ilişkin verilere göre, tatil satın
alma nedenlerine ilişkin bilgilerin, araştırmaya katılan acentaların büyük bir
kısmı tarafından saklanmadığı tespit edilmiştir. Müşterilerin tatil satın alma
nedenlerinin seyahat acentaları tarafından bilinmesi önemlidir. İşletmeler, müşterilerin ürün ve hizmetlerle ne zaman tanıştığını, ürün veya hizmet hakkındaki
düşüncelerinin neler olduğunu, ürün veya hizmeti satın almak için ne kadar
düşündüklerini, satın alma tercihlerini nasıl yaptıklarını ve satın alımdan sonra
ne derece tatmin sağladıklarını öğrenmek zorundadırlar (Uygur, 2007). Böylece
tatil satın alma nedenlerine göre düzenlenen turların, satılan otellerin ve pazarlanan destinasyonların, pazarda yarattığı etki ortaya çıkacaktır. Buna göre de
hizmetlerin müşteri değeri sağlayıp sağlamadığı tespit edilecek ve çıkan sonuca
göre gerekli yenilikler yapılacaktır.
Acentaların veri tabanlarındaki bilgileri hangi amaçlar için kullandıkları sorgulandığında ise, kimi ifadelere katılım ortalamaları seyahat acenteleri tarafından veri tabanlı pazarlamanın yeterince anlaşılamadığını göstermektedir. Veri
tabanlı pazarlama uygulamaları için en önemli adımlardan biri olan pazar bölümlemeye acentaların katılım ortalamalarının düşük olduğu görülmüştür.
Pazar bölümleme ile işletmeler geniş ve dağınık pazarları küçük gruplara ayırarak, müşteriye bireysel istek ve ihtiyaçlarına cevap veren ürün ve hizmet sunmakta ve müşteri grupları bazında ürün önerileri oluşturmaktadırlar (Hwang
vd. 2004). Pazar bölümleme, coğrafik (ülke, şehir, bölge), demografik (cinsiyet,
yaş, eğitim, medeni durum, gelir), psikografik (sosyal sınıf, yaşam tarzı, kişilik)
ve davranışsal (anlayış, tavır, ürün kullanımı) özellikler olarak gruplandırılabilmektedir (Kotler 1982). Buna göre, seyahat acentaları, ilgili pazar dilimleri
için, o pazarı iyi tanıyan çalışanlara sahip olmalıdırlar. Pazara hakim çalışanlarıyla, seyahat acentaları müşterilerine daha profesyonel hizmet verebileceklerdir. Müşterilerin demografik ve psikografik özelliklerine göre, farklı istek ve
beklentideki müşterilerin hizmetlerini ayrıştırmak, müşterilerle birebir ilgilenmek adına değer ifade etmektedir. Bu noktada veri tabanlı pazarlama uygulamaları ile pazar bölümleme çabaları önemli görülmektedir.
Çapraz satışlar ve tamamlayıcı satışlar gerçekleştirme ifadesine katılım oranının düşüklüğü de dikkat çekicidir. Veri tabanlı pazarlama çapraz ve tamamlayıcı satış imkanı yaratarak, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda seyahat acentaları, müşterileri tatile çıkma sıklığına göre
sıralandıktan sonra, onların özel ihtiyaçları ve beklentilerini göz önüne alarak,
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sunulan hizmetlerde farklılaştırmaya gitmek zorundadır (Çoban, 2005). Müşteriye farkında olmadığı bir ihtiyacını hatırlatmak ya da satın aldığı hizmet ile
ilgili gereksinim duyacağı tamamlayıcı hizmetleri sağlamak, müşteriyi memnun edecek ve o ölçüde de değer duygusunu ortaya çıkaracaktır.
Turizm hareketlerinde hızla değişim gösteren müşteri istek ve beklentileri,
hizmetlerin sunumunda işletmeleri müşteri odaklı düşünmeye zorlamaktadır.
Aracı kurum statüsündeki seyahat acentalarının müşterilerini tanıma faaliyetleri ve bu doğrultuda uygun hizmet üretimleri veri tabanlı pazarlama ile mümkün kılınmaktadır. Veri tabanında yer alan müşteri bilgilerinin ise müşteri değeri yaratması amacıyla kullanılması seyahat acentalarında önemlidir.
Veri tabanlı pazarlama uygulamaları ile müşteriyi tanımak, doğru veriyi toplama ya da doğru veriye ulaşma ile mümkün olmaktadır. Buna göre müşteri
değeri yaratması amacıyla, hangi verilerin daha etkili olduğunun araştırılması
bundan sonra yapılacak olan çalışmalara önerilmektedir.
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ÖZ
Turizm olayı deneyimler üzerine kurulmuş bir süreci ifade etmektedir. Postmodernizmle ortaya çıkan deneyimsel pazarlama yaklaşımında, Maslow’un
ihtiyaçlar hiyerarşisi deneyimler hiyerarşisi ile ilişkilendirilebilmektedir. İnsanların yaşam kalitesinin artması ile birlikte turistik tüketimlerinde deneyim ön
plana çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı turizm sektöründe toptancı konumunda
olan tur operatörlerinin Uzak Doğulu turistlere sundukları deneyimsel değeri
belirlemek; deneyimsel değer ile müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Çalışmanın birinci bölümünde, deneyim ve deneyimsel değer kavramlarına;
ikinci bölümünde turizm işletmelerinde deneyimsel pazarlama literatürüne ve
üçüncü bölümünde ise tur operatörlerine yönelik bir uygulamaya yer verilmiştir. Bu araştırma, Kapadokya’ya tur operatörleri aracılığı ile gelen Japon, Çinli
ve Güney Koreli turistlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma için
150, ana çalışma için 780 turistten bilgi toplanmıştır. Tesadüfi olmayan örnek-
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leme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmada,
veri analizi aşamasında ilk olarak Uzak Doğulu turistlerin demografik bilgileri
ve katıldıkları Kapadokya turuna ilişkin özellikleri incelenmiştir. Daha sonra
verilere faktör analizi uygulanmış ve faktörler arasındaki korelasyon ve regresyon katsayıları incelenmiştir. Son olarak araştırma sonucunda belirlenen deneyimsel değer faktörlerinin araştırmaya katılanların milliyetlerine, geceledikleri
konaklama işletmelerine, eşlik durumlarına ve tur sürelerine göre farklılık analizi gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonucunda tur operatörlerinin Uzak Doğulu turistlere sundukları
deneyimsel değerin; sosyal etkileşim, eğitsel, fonksiyonel, hediyelik eşya
işletmesi deneyimi, restoran deneyimi, müze deneyimi, otel deneyimi, tur
otobüsü deneyimi, verimlilik, kaçış, hatıra ve durumsallık değerleri olduğu
belirlenmiştir. Tüketici memnuniyetinin sağlanmasında fonksiyonel, sosyal
etkileşim, verimlilik ve eğitsel değerlerin önemli olduğu belirlenmiş ve
deneyimsel değer ile müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati arasında ise
anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, araştırma
sonucunda belirlenen deneyimsel değer faktörlerinin araştırmaya katılanların
milliyetlerine, geceledikleri konaklama işletmelerine, eşlik durumlarına ve tur
sürelerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmadan
elde edilen sonuçlar doğrultusunda tur operatörlerinin ürün bileşenlerinin
deneyimsel değer odaklı tasarımlarına yönelik sunulan öneriler, müşteri
memnuniyeti ve sadakatine dolayısı ile ülke turizmine katkı sağlayacaktır.
Anahtar sözcükler: Deneyimsel pazarlama, deneyimsel değer, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, tur operatörleri, Uzak Doğu turizm pazarı.
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ÖZ
Bu çalışmada, Konya, Ankara il merkezlerinde, Amasra ve Çeşme ilçe merkezlerinde turistik hediyelik eşya mağazalarında bulunan turistik hediyelik eşyalar
araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü il ve ilçelerde esnaf
odalarına gidilerek kendilerine kayıtlı bulunan turistik hediyelik eşya mağaza
sayıları hakkında bilgi edinilmiştir. Hediyelik ve turistik eşya olarak tüm ürünleri satışa sunan mağazalar rastgele örneklem yoluyla belirlenmiş, Konya’da 45,
Ankara’da 45, Amasra’da 30, Çeşme’de 21 olmak üzere toplamda 141 mağaza
çalışanı ile karşılıklı görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma yörelerindeki turistik hediyelik eşyanın sınıflandırılması yapılmıştır. Ayrıca turistik hediyelik
eşyanın alımından satımına kadar olan sürecin modellemesine, turistik hediyelik eşyanın üze-rinde taşıması gereken kimlik kartı örneğine ve coğrafi işaret
kullanımı ile yeni ürün tasarımına öneriler getirilmiştir.
Araştırma kapsamında; turistik hediyelik eşya sınıflandırılması, yörelere ait
turistik hediyelik eşya örnekleri, yörelerin coğrafi konumu, nüfus bilgisi, kısa
tarihçesi, yörelerdeki mevcut turizm çeşitleri ve el sanatları genel ve ayrıntı
olmak üzere incelenmiş, fotoğraflarla belgelenmiş, hazırlanan bilgi formu doğ-
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rultusunda ise turistik hediyelik eşya satan mağazalarda çalışanlara ait demografik bilgiler ve turistik hediyelik eşya ile ilgili bilgiler tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Konya, Ankara, Amasra, Çeşme, el sanatları, turizm, turistik
ürün, turistik ve hediyelik eşya, coğrafi işaret, sürdürülebilirlik.
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Yeme içme sektörünün hızla büyümesi ve gelişmesi bazı beklentileri ve sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Öncelikli olarak restoranlarla ilgili istatistiklere
bakıldığında restoran işletmeciliğinde devamlılık sorunu olduğu görülmüştür.
Araştırmalar açılan restoranların % 50’ sinin bir yıl içinde, % 70’ inin ise ilk beş
yıl içinde kapandığını göstermektedir. Uluslararası hızlı yemek şirketleri ve
zincirlere bağlı olmayan restoranlar üzerinde gerçekleştirilen farklı araştırmalar, bu tür restoranlarda devamlılık sağlayamama sorununa sıklıkla rastlandığına işaret etmektedir. Yanlış yerde konumlanma, plansız organizasyon, yönetici hataları, rekabetin yoğunluğu, sermayenin doğru kullanılamaması bu sorunun kaynakları olarak gösterilmektedir. İlgili istatistikler, Türkiye’deki bağımsız restoranlarda da benzer sorunların olduğunu göstermektedir.
Turizm işletmelerinin önemli bir elemanı bağımsız restoranlardır. Bağımsız
restoranlar herhangi bir konaklama işletmesine bağlı olmayan özgün yapılara
sahiptir. Bununla birlikte, bağımsız restoranların önemli bir bölümü süreklilik
sorunu yaşamaktadır. Bu problemden hareketle, bağımsız restoranlarda ku-
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rumsallaşma boyutları incelenmiştir. Kurumsallaşma günümüzde ortaya atılan
modern sonrası yönetim teknikleri arasında işletmecilikle ilgili yaşanan birçok
sorunun çözümü için uygulama alanı bulması bakımından bu araştırmaya konu olmuştur.
Restoranlarda tespit edilen kurumsallaşma boyutlarının kurumsallaşma durumunu ne ölçüde etkilediği araştırmanın temel sorusunu oluşturmuştur. Bu
bağlamda, öncelikle restoranların kurumsallaşma boyutları ortaya konmuştur.
Alan yazına dayandırılan ölçek, Bakanlık belgesine sahip birinci sınıf restoran
yöneticilerine uygulanmıştır. Veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır.
Evrenin tamamını oluşturan 326 restoran yöneticisinin 309’u anketi yanıtlamıştır. Restoranların genel özellikleri ve kurumsallaşma boyutlarının değerlendirilebilmesi için tanımlayıcı analizler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ve
korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Kurumsallaşma boyutlarının kurumsallaşma durumuna etkisini belirlemek için ise lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular birinci sınıf restoranların tüzel kişi yapısında, beş
yıl üzeri faaliyet gösteren kalite belgelerine önem veren ve eğitimli çalışanların
istihdam edildiği işletmeler olduğu görülmüştür. Bu bulgular birinci sınıf restoranların belli bir ölçüde kurumsallaşma ile ilgili altyapı ve hizmet yönlü özelliklere sahip olduklarını göstermiştir. Boyutlar itibariyle ise alan yazından farklı
olarak standartlaşma boyutu bu araştırmayla tespit edilirken, restoranların
kurumsallaşmasında en etkili boyutların profesyonelleşme, örgüt kültürü ve
sosyal sorumluluk olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, birinci sınıf restoranlarda kurumsallaşma boyutlarından bazılarının ticari durum, zincire bağlı olma, yönetim kurulu/müdürlük bulunması ve istihdam özellikleri/göstergeleri üzerinde
belirleyici olduğu görülmüştür.
Anahtar sözcüklerr: Bağımsız restoranlar, birinci sınıf restoranlar, kurumsallaşma, Türkiye.

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 669-670
04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-4940-00-4

Otel Yatırımcıları ile Profesyonel Yöneticilerin
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ÖZ
Otel işletmelerinde yatırımcı ve profesyonel yönetici arasındaki ilişkiler çok
boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Taraflar arasında sağlıklı bir vekâlet
ilişki-si kurulması işletmelerin başarısı açısından önemlidir. Vekâlet sürecinde
yaşanan problemlerin en aza indirilebilmesi için süreci etkileyen değişkenlerin
belirlenmesi ve kontrol altına alınması gerekir. Bu çalışmada otel işletmelerinde
yatırımcılar ve yöneticiler arasındaki ilişkilerin vekâlet teorisi perspektifinde
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın alan araştırmasında nicel ve nitel yöntem bir arada kullanılmıştır. Nicel verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Veriler, Turizm Yatırımcıları Derneği’ne kayıtlı otel yatırımcıları ve
yöneticilerin-den toplanmış ve 134 kişiye ulaşılmıştır. Nicel verilerin analizinde
frekans, yüzde, Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Nicel araştırma sonucunda; otel işletmelerinin büyük bir kısmında geleneksel aile işletmesi yapısının hâkim olduğu ve vekâlet ilişkilerinin kişisel özelliklerden ziyade daha çok örgütsel unsurların etkisi altında olduğu görülmüştür.
Taraflar arasında yazılı sözleşme yapma oranının düşük olduğu, sözleşmelerin
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büyük kısmının iş sözleşmesi ve davranış odaklı sözleşme niteliğinde olduğu
da ortaya çıkan önemli sonuçlar arasındadır. Vekâlet sürecinde iki tarafın en
fazla önemsediği boyut ise etik olarak belirlenmiştir. Nicel araştırma sonucunda, nitel kısımda kullanılacak görüşme soruları ve temalar da oluşturulmuştur.
Nitel veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Görüşmecilerin belirlenmesinde
kartopu örnekleme yöntemi kullanılmış ve bu süreçte toplam 36 katılımcıya
ulaşılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Analiz
sonuçlarına göre en önemli vekâlet problemi yetkilendirme ve ters seçim olmakla birlikte, bilgi asimetrisi ve ahlaki tehlike problemlerinin varlığı da söz
konusu-dur. Ayrıca, otel işletmelerinde vekâlet ilişkilerinin tarafların beklentilerini karşılamadığı ve vekâlet teorisyenlerince önerilen çözümlerin fazla kabul
görmediği de dikkat çekmektedir.
Anahtar sözcükler: Otel işletmeciliği, vekâlet teorisi, vekâlet ilişkileri, yatırımcıprofesyonel yönetici ilişkileri.
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Bu çalışmada yemek amaçlı seyahat eden kişilerin davranışsal niyetleri, Planlı
Davranış Teorisi kapsamında ele alınmıştır. Bu amaçla bir sosyal paylaşım sitesindeki gurme grubuna üye olan kişilerin yemek turizmine katılma niyetleri;
davranışa yönelik tutumları, öznel normları ve algıladıkları davranışsal kontrol
vasıtasıyla açıklanmaya çalışılmıştır. 137 kişi üzerinde gerçekleştirilen çok değişkenli hiyerarşik regresyon analizi neticesinde katılımcıların davranışa yönelik tutumları ve öznel normları, yemek amaçlı seyahat etme niyetini %29 oranında açıklamıştır. Algılanan davranışsal kontrolün, katılımcıların niyetlerini
etkilememesi üzerine araştırma modeli Nedensel Davranış Teorisi’ne dönüşmüştür.
Bu çalışma ile yemek turizminde uzmanlaşmak isteyen turizm işletmelerine ve
destinasyonlara yol göstermek hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan
yemek turisti; 20-40 yaş arası, iyi eğitimli, orta gelir düzeyindeki kişilerden
oluşmaktadır. Bu kişiler genellikle aile ve arkadaşlarıyla, özel araçlarında seyahat etmektedirler. Seyahatlerini önceden planlarlar ve genellikle belirli bir ye-
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mek türü (sıklıkla kebap yemekleri) için seyahat ederler. Gelirleriyle doğru
orantılı olarak harcama yaparlar, harcadıkları para 50-250 TL arasında değişmektedir. Yemek amaçlı seyahat niyetleri en çok tutumlarından etkilenmektedir. Yemek turizmini yerel kültürü tanımak ve yeni lezzetler keşfetmekle özdeşleştirmişler-dir. Aile ve arkadaş çevresinin yargıları da genel olarak yemek turistinin niyetleri üzerinde etkilidir. Yukarıda özetlenen bulgulardan hareketle
sektöre şu tavsiyelerde bulunulabilir: (1) Hedef Pazar belirlerken söz konusu
demografik ve seyahat özelliklerinden yararlanabilirler. (2) Özellikle kişilerin
tutumlarına ve davranışsal inançlarına yönelik olarak pazarlama faaliyetlerinde
bulunabilirler. (3) Kişilerin niyetleri üzerinde etkili olan yakın çevresinin de
olumlu tutum sergileyeceği şekilde stratejiler belirleyebilirler.
Yemek amaçlı seyahat eden kişilerin davranışsal niyetlerinin, nihai olarak Nedensel Davranış Teorisi ile açıklanmaya çalışıldığı bu araştırmanın bir takım
kısıtları söz konusudur. Öncelikle yemek amaçlı seyahat eden kişilerden oluşan
bir gurme topluluğu üzerinde tam sayım amaçlanarak uygulama yapılmış,
ancak üç aylık süre zarfında %8’lik geri dönüş oranına ulaşılabilmiştir. Bu oran,
çalışma sonuçlarının gerek grup üyelerine, gerekse de yemek amaçlı seyahat
eden kişilere genellenmesini zorlaştırmaktadır. Yemek amaçlı seyahate iliş-kin
ölçeğin geliştirilmek suretiyle yalnızca gurme grupları üzerinde değil, turizm
amaçlı seyahat eden diğer bireyler üzerinde de yüz yüze anket yöntemiyle ve
tesadüfi örnekleme yapılarak incelenmesi ve sonuçların karşılaştırılması, yemek
turizmi literatürüne ve yemek turizmine odaklanmayı planlayan destinasyonlara katkı sağlayacaktır.
İkincisi, bu çalışmada yerli yemek turistleri ele alınmıştır. Benzer bir çalışmanın
yabancı turistler üzerinde de tekrarlanması, yalnızca sonuçların karşılaştırılmasına imkân vermeyecek, aynı zamanda yabancı turistlerin yemek amaçlı seyahatlerinin doğasının anlaşılması yoluyla destinasyonlar için de yol gösterici
olacaktır.
Bir diğer husus, araştırma modeline ilişkindir. Bilindiği üzere Nedensel Davranış Modeli ile asıl tahmin edilmeye çalışılan davranıştır. Dolayısıyla sorgulanan
yemek amaçlı seyahat niyetinin davranışa dönüşüp dönüşmediğinin de incelenmesi gerekir. Ancak yapılacak böyle bir araştırmanın maliyetleri açısından,
bu çalışmada yalnızca niyetin araştırılması uygun bulunmuştur. Yapılacak olan
çalışmalarda modelin davranış boyutunun da yemek amaçlı seyahat bağlamında araştırılması gerekir.
Anahtar sözcükler: Yemek turizmi, yemek turisti, planlı davranış teorisi, nedensel davranış teorisi.

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 673-674,
04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-4940-00-4

Turistlerin Otellere Dağıtım Problemine Bir Çözüm Önerisi ve
Alanya'da Bir Uygulama

Doktora Tezi

Kenan KARAGÜL
T. C. Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Anabilim Dalı
E-posta: kkaragul@gmail.com

Danışman:
Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR
T. C. Akdeniz Üniversitesi

Kabul tarihi: 28 Ocak 2013

ÖZ
Bu tezin temel amacı Alanya’ya gelen turistlerin Antalya havalimanından otellere dağıtım probleminin insan deneyimi ve sezgisi yerine doğrudan makine
sezgisi ve hesaplama gücü kullanarak daha yüksek performans ile daha kısa
sürede çözülmesini sağlayacak Yöneylem Araştırması yöntem ve tekniklerinin
uygulanmasıdır. Bu amaçla Alanya bölgesinde faaliyet gösteren bir acentenin
gerçekleştirdiği turist dağıtımlarına ilişkin bir günlük verileri ele alınmıştır. Bu
dağıtımlar Araç Rotalama Problemi şeklinde modellenerek uygulama çözümleri hesaplanmıştır.
Ele alınan problem, Filo Büyüklüğü ve Karma Araç Rotalama Problemi özellikleri taşımaktadır. Önerilen çözüm yöntemleri bu Araç Rotalama Problemi çeşidine göre yapılandırılmıştır. Standart Genetik Algoritma ve Rassal Arama olmak üzere iki farklı çözüm yöntemi önerilmiştir. Çözüm yöntemleri için başlangıç çözüm uzayı Tasarruf Algoritması, Süpürme Algoritması ve Rassal permütasyonlu dizilişin bir bileşimi ile oluşturulmuştur. Önerilen yöntemlerle elde
edilen çözümler insan deneyimi ve sezgisine göre daha iyi sonuçlar üretmiştir.
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İki yöntemden Rassal Arama yöntemi zaman olarak daha avantajlı bir çözüm
üretmektedir. Acenteler, bu çözümlerle önerilen dağıtım planları sayesinde
%35’e kadar varan tasarruflar elde ederek maliyetlerini düşürebileceklerdir.
Anahtar sözcükler: Turizm, turist dağıtımı, araç rotalama problemi, filo büyüklüğü ve karma araç rotalama problemi, sezgisel algoritmalar.
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Muğla’nın Jeoturizm Kaynakları ve Değerlendirilme Olanakları

Doktora Tezi

Bekir DERİNÖZ
T. C. Ege Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
E-posta: bekirderinoz@balikesir.edu.tr

Danışman:
Doç. Dr. Gözde EMEKLİ
T. C. Ege Üniversitesi

Başlama tarihi: 2010

ÖZ
Jeoturizm, iç ve dış coğrafi etmenlerin gücüyle ortaya çıkan jeolojik / jeomorfolojik sitler ve şekillerin belirlenmesini; bu değerlerin eğitim ve turizm amaçlı
korunarak kullanılmasını ve bu değerlere ilişkin farkındalık yaratılmasını hedefleyen turizm türüdür. Tezde; 1990’lı yıllarda dünyada, 2000’lerden sonra da
Türkiye’de tanınmaya başlayan jeoturizme Muğla ölçeğinde dikkat çekilerek, il
turizmine alternatifler geliştirmek ve turizm coğrafyası yaklaşımı ile bu kaynakların korunarak kullanılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Jeoturizm olanakları bakımından Muğla oldukça zengin, nitelikli, çeşitli ve il
bütününe yayılan kaynaklara sahiptir. Doktora tezi bu varsayımdan yola çıkarak şu araştırma sorularını yanıtlamaya çalışacaktır: Muğla’nın coğrafi çevre
özellikleri ve jeoturizm çekicilikleri nelerdir? Jeoturizm Muğla turizminde ne
kadar önem taşımaktadır? Jeoturizm Muğla’da alternatif turizm olanakları yaratabilir mi? Muğla’da yerel halkın, yatırımcıların ve turistlerin jeoturizme ilişkin farkındalıkları ne düzeydedir?
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Turizm coğrafyası yaklaşımı ile ele alınan bu tezde literatür ve kuramsal çerçeve doğrultusunda arazi çalışmaları yapılmış, yukarıdaki soruların yanıtları
aranmıştır. Araştırmada katılımcı gözlem metodundan yararlanılmış, arazi
sorgulama matrisleri geliştirilmiş, elde edilen veriler coğrafi bilgi sistemlerine
aktarılarak haritalar yapılmış, turizm bilgi sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır.
Özellikle UNESCO ve AB’nin ilgili doğa koruma kriterleri ile araştırmacının
yerel düzeyde tespit ettiği kriterler kapsamında Muğla’da jeoturizm alanları
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu alanlar kendi içinde az, orta ve ileri düzeyde kullanılan jeoturizm alanları (Saklıkent Kanyonu, Latmos Herakliası, Uyku vadisi,
Gökbel Vadisi gibi) ile yine az, orta ve ileri düzeyde potansiyel taşıyan jeoturizm alanları (Ula Kapısı, Yerküpe Mağarası, Eskihisar Kanyonu gibi) olarak
sınıflandırılmıştır. Tez alanının büyüklüğü ve konunun genişliği nedeniyle Bafa
Gölü Potansiyel Jeoturizm Alanı ve Gökbel Vadisi Potansiyel Jeoturizm alanı
pilot alanlar seçilerek irdelenmeye çalışılmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda Muğla’nın gerek niceliksel gerekse de niteliksel
olarak önemli düzeyde jeoturizm kaynak değerleri barındırdığı ve bu alanlara
olan talebin gün geçtikçe arttığı görülmüştür. Nitekim bu alanların bir kısmı
günümüzde gerek yerel halk tarafından gerekse de yerli ve yabancı turistler
tarafından çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Ancak jeoturizm kavramının yeni
olması nedeniyle alanı kullanan tarafların bu konudaki farkındalık ve hassasiyetinin henüz yeterince gelişmediği dikkat çekmiştir. Bu nedenle jeoturizm alan
kayıplarının olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışma jeomiras değerlerini barındıran alan kayıplarının önlenerek bu değerlerin jeoturizme kazandırılması açısından yöre için önem taşımaktadır. Ayrıca alandaki turizm etkinliklerinin çeşitlendirilerek tüm yıla yayılmasına; turizmin yoğun kullanılan kıyılardan iç kesimlere, kırsal-dağlık alanlara kaymasına ve böylelikle yöre halkının geçim kaynaklarının çeşitlenmesine zemin hazırlayacaktır. Koruma-kullanma ilkelerini benimseyen, yöre halkının kalkınmasını hedefleyen, eğitim faaliyetlerini önemseyen jeoturizm, Muğla’da kitle turizmine iyi bir alternatif olacak, sürdürülebilirliği destekleyecektir.
Anahtar sözcükler: Turizm coğrafyası, jeoturizm, alternatif turizm, jeo-miras,
Muğla.
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Her Şey Dâhil Sistemine Göre Hizmet Vermekte Olan Otel İşletmelerindeki
Yiyecek-İçecek Hizmetlerinin Finansal Performansının Belirlenmesinde
Faaliyet Temelli Bütçeleme Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Bir Model
Önerisi

Doktora Tezi

Erdem KORKMAZ
T. C. Anadolu Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-posta: erdemkorkmaz@anadolu.edu.tr

Danışman:
Doç. Dr. Dündar DENİZER
T. C. Anadolu Üniversitesi

Başlama tarihi: Şubat 2011

ÖZ
Otel işletmeleri rekabetçi çevre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve amaçlarına ulaşmak için sahip oldukları kaynakları etkin bir biçimde kullanmak durumundadırlar. Özellikle, tüm maliyetlerin satış fiyatı içinde yer alarak turistlere
yansıtıldığı her şey dâhil sisteminde kaynak dağıtımı ve maliyet yönetimi kritik
bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, planlama ve bütçeleme süreci titizlikle yerine getirilmelidir. Öte yandan, maliyet yönetimi bütçeleme ile başladığı için
bütçeleme sürecine gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Yakın zamana
kadar kullanılan hacim temelli bütçe anlayışı yerine, işletme kaynaklarını tüketen faaliyetlere odaklanan faaliyet temelli bütçeleme yaklaşımı bütçeleme sürecine yeni bir bakış açısının gelişmesini sağlamıştır. Çok çeşitli ürün ve hizmet
sunumu yapan otel işletmelerinin yiyecek-içecek bölümlerinde bütçelemenin
faaliyetler temel alınarak gerçekleştirilmesi sonucunda, kaynakların faaliyetlere
rasyonel bir biçimde aktarılması mümkün olacaktır. Bu amaçla, çalışmada otel
işletmelerinin yiyecek-içecek hizmetlerinde faaliyet temelli bütçeleme yöntemi-
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nin kullanılmasına yönelik bir model önerisi sunulacaktır. Çalışmada öncelikle
her şey dâhil sistemi üzerinde durularak sistemdeki yiyecek-içecek üretim süreci ele alınmıştır. Daha sonra; maliyet yönetimi, faaliyet temelli maliyetleme,
bütçeleme ve faaliyet temelli maliyetleme gibi konuyla ilgili kavramlar daha
önce yapılan çalışmalar ışığında incelenerek çalışmanın kavramsal çatısı oluşturulmuştur. Çalışmanın takip eden bölümünde performans göstergeleri ve finansal performans boyutları değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde
faaliyet temelli bütçeleme modeli işletmeye uyarlanacaktır. Bu amaçla, işletmedeki yiyecek-içecek hizmetlerine ait süreçler incelenerek faaliyetler belirlenecek,
maliyetler faaliyet merkezlerine yüklenecek, faaliyet merkezlerinde toplanan
maliyetler hizmetlere yüklenecek ve faaliyet temelli bütçeleme modeli oluşturulacaktır. Böylece, işletmede finansal planlamayı oluşturan bütçeler ile bütçenin
çıktıları somut bir şekilde karşılaştırılabilecek ve performans değerleme rasyonel bir biçimde gerçekleştirilebilecektir. Araştırma sonucunda her şey dâhil
sistemini uygulayan otel işletmeleri için pratik sonuçlara ulaşılması ve ilgili
literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar sözcükler: Yiyecek-içecek yönetimi, her şey dâhil sistemi, maliyet yönetimi, faaliyet temelli maliyetleme, faaliyet temelli bütçeleme, finansal performans.
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Muhafazakâr Otel Müşterilerinin Otel İşletmelerinde Aradıkları
Özelliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Doktora Tezi

Hüseyin ÖZDEMİR
T. C. Gazi Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı
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Danışman:
Doç. Dr. Ali YAYLI
T. C. Gazi Üniversitesi

Başlama tarihi: 17 Eylül 2012

ÖZ
Müşteri profilini daha çok Avrupa’ da çalışan ve yaşayan Türkler, muhafazakâr
kesim ve özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen Müslüman turistlerin oluşturduğu muhafazakâr oteller, 2005 yılından günümüze sayı ve yatak kapasitesi
olarak hızla artmaktadır. Muhafazakâr otellerde konaklamayı tercih eden yerli
ve yabancı turistlerin muhafazakâr otel işletmelerinin sunduğu ürün ya da
hizmetlerde aradıkları özelliklerin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada
ayrıca otel müşterilerinin ürün ya da hizmetlere yönelik beklenti ve tercihlerin
bireysel ve sosyo-kültürel değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi ve müşteri beklentilerinin ne düzeyde gerçekleştiğinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Türkiye’ de muhafazakâr otellerde konaklamayı tercih eden
turistlere yönelik benzer bir çalışmanın daha önce yapılmamış olması, çalışma
sonucu elde edilecek veriler ışığında ortaya çıkan sonuçlar ve bu sonuçlar ışığında yapılan değerlendirmeler hem turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, ürün planlaması ve çeşitlendirmesinde doğru kararlar verebilmesi
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açısından, hem de tüketici davranışı literatürüne sağlayacağı katkıları bakımından çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.
Anahtar sözcükler: Muhafazakâr otel, tüketici tercihi, müşteri beklentisi, müşteri
memnuniyeti, hizmet kalitesi.
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Güven Güvensizlik Yargılarında Nedensel Yükleme Tutumları:
Turizm Tüketicisi Örneği

Doktora Tezi

Mehmet ŞİMŞEK
T. C. Mersin Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
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Danışman:
Doç. Dr. Göknil Nur KOÇAK
T. C. Mersin Üniversitesi

Başlama tarihi: Ocak 2014

ÖZ
İnsanlar, etraflarında olan olayların, durumların ve davranışların nedenlerini
anlama ve böylece kendileri açısından daha istendik süreçler oluşturma ihtiyacı
içindedirler. Bunun için belirli neden sonuç ilişkileri kurarak karşılaştıkları bazı
durumlar için nedensel açıklamalar geliştirirler (Spilka vd. 1985). İnsanların
gündelik hayattaki algılayışlarının belirleyicilerinden biri olan nedensel çıkarımların, nasıl ve neye göre şekillendiğini açıklamaya çalışan kurama “yükleme
kuramı” denir. Yükleme (bazı Türkçe kaynaklara göre “atıf”) kuramının temelleri Heider (1958) tarafından atılmış (akt; Folkes 1998), süreç içinde Kelley
(1973) ve Jones (1979) tarafından geliştirilmiştir. En kapsamlı ve pazarlama
literatüründe en yaygın benimsenen haline Weiner (1985) tarafından getirilmiş
olan yükleme kuramı, bu araştırmanın teorik geri planını oluşturmaktadır. Weiner ve devamında Holtzworth-Munroe ve Jakobson (1985)’in çalışmaları doğrultusunda, yükleme kuramındaki temel önermeleri en basit haliyle; “insanlar
olumlu çıktıları (sonuçları) içsel, kontrol edilebilir ve kalıcı nedenlere, olumsuz
çıktıları (sonuçları) dışsal, kontrol edilemeyen, geçici nedenlere yükleme eğili-
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mindedirler” şeklinde açıklanabilir. 90’lı yılların başından itibaren; performans,
fiyat algısı, dağıtım, doyum ve bağlılık ve bunların ilişkisel yapılarını inceleyen
araştırmalarda yükleme kuramı dikkate alınmaya başlamıştır (örn; Bitner vd.
1994; Novlis ve Simson 1997; Ellen vd. 2000; Hibbard vd. 2001; Fang vd 2005;
Dutta vd 2007; Chung ve Petrick 2012). Süreğen ilişki bağlamında tüketicinin
işletmeye güven duymasının değeri açıktır ve bu nedenle “güven” pazarlama
ve turizm literatüründe önem atfedilen yapılardan biridir. Güven; bireyin etkileşimde bulunduğu kişi ve/veya kurumların tutum ve davranışlarına yükledikleri olumlu/olumsuz anlamlardan hareketle tanımlanmaktadır ve güven/güvensizlik duyulmasına neden olan unsurlar; tutarlılık, yardımseverlik,
yetkinlik, dürüstlük, açıklıktır (Moorman ve Zaltman 1993; Morgan ve Hundt
1994; Mayer vd. 1995; Andeleeb 1996; Doney ve Cannon 1997; Genasen ve Hess
1997; Garbarino ve Johnson 1999; Moran ve Hoy 2000). Yükleme kuramlarının
en kapsamlısı olan Wiener’in kuramı, bireyin yargı sürecini anlama konusunda
çok yol gösterici olmakla birlikte; eğitim, turizm, sağlık gibi, hizmeti
alan/sunan/ortam ayrılmazlığının geçerli olduğu yapıları açıklamakta yetersiz
kalmaktadır. Bu kurama göre örneğin sınavdan geçen öğrenci içsel yükleme
yaparak “geçtim” (içsel), kalan öğrenci dışsal yükleme yaparak “hoca beni bıraktı” (dışsal) demektedir. Ancak gerçekte yüklemeler bu kadar yalın olmayabilir. Dışsal yüklemenin kendi içinde ayrımları olabilir. Nitekim güven duyma/duymama yargısında, tüketicinin nedensel çıkarımlarda yüklemeleri nasıl
yaptığı konusunda kuram yeterince yol gösterici değildir. Yani; tüketici bir
satın alma sonunda güven duyduğu koşulda, bunu kendisinin doğru tercih
yapabilme becerisine mi (içsel), hizmet alımında etkileşimde bulunduğu personelin kişisel niteliğine mi (içsel/dışsal), yoksa işletmeye mi (dışsal) yükler? Veya aksine; tüketici bir satın alma sonunda güvensizlik hissettiği koşulda, bunun
nedenini kendi yanlış tercih olasılığına mı, etkileşimde bulunduğu personelin
tutumuna mı, işletmeye mi bağlar? Problemi netleştirebilmek için baştaki öğrenci örneğine dönersek; bir öğrenci geleceğe güven duyduğu koşulda; bu durumu, kendisinin çok çalıştığına mı, hocalarının çok iyi/nitelikli oluşuna mı,
yoksa okuduğu üniversitenin piyasadaki olumlu bilinirliğine mi yükler (veya
hangisine daha çok yükler)? Ama eğer güven duymuyorsa, bu defa aynı üçlemeye yönelik yüklemeleri farklılaşır mı, nasıl farklılaşır? Bu tezin amacı; ayrılmazlık özelliğinin geçerli olduğu turizm sektöründe; güven ve güvensizlik
yargılarında, yüklemelerin nasıl yapıldığını belirlemektir.
Anahtar sözcükler: Yükleme atıf, güven, güvensizlik.
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Ekoturizm Girişimcilerinin İnovasyona Yatkınlığının Ölçülmesi:
Muğla Yöresinde Yer Alan Ekolojik Oteller Kapsamında
Bir Alan Araştırması

Doktora Tezi

Murad Alpaslan KASALAK
T. C. Selçuk Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme Anabilim Dalı
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Başlama tarihi: 1 Şubat 2013

ÖZ
Günümüzde ülkeler, önemli bir gelir kaynağı olan turizm öğesinin geçerliliğini
ve devamlılığını sağlamak için önemli çaba sarf etmektedir. Bu nedenle turizmi
çeşitlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için turizm içerisinde yer alan
ve gittikçe popüler hale gelmekte olan ekoturizme önem artmıştır.
Ekoturizm türleri arasında yer alan ekolojik oteller ülkemizde dahil bütün dünyada ekoturistlerin ilgisini çeken turizm işletmeleri olmaktadır. Ekolojik otel
veya çiftlikler misafirlerine ekolojik yaşamı hissetmelerini sağlayan konaklama
olanakları yanında bir takım hava aktivitelerine de katılma imkanı tanıyan, bununla birlikte tarım ve hayvancılık faaliyetlerini gerçekleştiren ekoturizm işletmeleridir. Sürekli olarak müşteri ilişkileri ve memnuniyetine önemle karşı karşıya olan bir sektör olan turizm içerisinde yer alan ekoturizm işletmeleri de
turizmin kalitesi ve geleceğinin varlığını sürdürmesi açısından ellerinden gelen
inovasyon ve yaratıcılığı ortaya koyarak müşteri odaklılığının önemini unutmamaları gerekir.
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Çalışmada birinci bölümde turizm kavramı, turizmdeki yeni trenler, ikinci bölümde ise ekoturizm kavramı, dünyada ve Türkiye’de ekoturizmin gelişimi,
ekoturizm pazarı ve müşteri profili, son olarak ise ekolojik oteller bağlamında
ekoturizm girişimciliği özellikleri yer almıştır. Çalışmanın üçüncü bölümde inovasyon kavramı, inovasyon girişimcilik ilişkisi ve ekolojik otellerde ekoinovasyon literatür bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın alan araştırması şeklindeki son bölümünde ise Muğla ilinde faaliyet gösteren ekolojik otel girişimcilerinin inovasyona yatkınlığı ölçülmüş ve araştırma sonucu elde edilen bulgular, ve yorumlar sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Ekoturizm, ekoturizm girişimciliği, inovasyon.
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Otel İşletmelerinde Çalışan Motivasyonunun Sağlanmasında
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Doktora Tezi
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T. C. Anadolu Üniversitesi
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Danışman:
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ÖZ
Bu araştırmanın temel amacı, otel işletmelerinde kronikleşmiş bir sorun olan
düşük çalışan motivasyonuna çözüm önerileri sunmaktır. Bu bağlamda, otel
işletmelerinde çalışan motivasyonu, ABCD modeli çerçevesinde incelenecek ve
otel yöneticilerinin motivasyon araçlarından optimum düzeyde faydalanmalarını sağlayacak örgütsel bir motivasyon sistemi önerisi oluşturulmaya çalışılacaktır. ABCD teorisi, daha önceki motivasyon teorileri sonuçlarını bir araya
getiren, nöroloji, biyoloji, evrimsel psikoloji ve sosyal bilimlerdeki güncel bilgileri sentezleyerek oluşturulmuş yeni bir sosyo-biyolojik motivasyon teorisidir.
Araştırmanın ilk aşamasında ABCD motivasyon teorisi ile ilgili literatür incelenmiş ve bu kapsamda önerilen motivasyon araçları tespit edilmiştir. Sonrasında, belirlenmiş olan bu motivasyon araçları, otel işletmelerinde uzun yıllar
insan kaynakları yöneticiliği yapmış olan toplam yedi profesyonelin görüşlerine sunularak, 65 maddelik bir aday ölçek madde havuzu oluşturulmuştur.
Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen 1308E312 no'lu proje kapsamında
desteklenmiştir.
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Aday ölçek madde havuzunda yer alan ifadelerin kapsam geçerliliğinin sağlanması için psikometrik ölçek geliştirme tekniklerinden biri olan Lawshe tekniğinden yararlanılmıştır. Bu süreçte, otel işletmeciliği alanında çalışmaları bulunan beş akademisyen ile otel işletmelerinde insan kaynakları yöneticiliği yapan
yedi profesyonelin görüşlerine başvurulmuştur. Bu aşamada, aday ölçekte yer
alan 14 madde elenmiş; pilot uygulamada yüzey ve yapı geçerliliğinin test
edilmesi için 51 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Eskişehir’deki otellerde istihdam edilen 59 otel çalışanı üzerinde gerçekleştirilen pilot uygulamadan sonra ise bir ifade, yeterli faktör yüküne sahip olmadığından elenmiş ve 50 maddelik nihai ölçek elde edilmiştir. Pilot uygulama verileri üzerinde gerçekleştirilen
güvenilirlik ve faktör analizleri sonucunda ABCD Modelinin önerdiği kazanma,
bağlılık, öğrenme ve koruma dürtülerinden oluşan dört faktörlü yapının onaylandığı, tüm ifadelerin ölçeğin geneline anlamlı katkı yaptığı (madde-toplam
korelasyon katsayısı >0,30), tüm boyutlara ilişkin ifadelerin faktör yüklerinin
(>0,40) kabul edilebilir düzeyde olduğu ve bu ölçek yapısının güvenilirlik oranının (cronbach’s alfa >0,90) oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Pilot uygulama sonucunda elde edilen anket formu, üç bölüm olarak düzenlenmiştir. Anketin birinci bölümünde demografik sorular, ikinci bölümde çalışanların genel motivasyon düzeyleri göstergelerine ilişkin sorular, anketin son
bölümünde ise otel çalışanlarının motivasyon faktörlerine yönelik sahip oldukları önem algıları ve tatmin düzeylerini ölçecek 50 maddeden oluşan ölçek ifadelerine yer verilmiştir.
Anketin saha uygulamasının coğrafi kapsamını, Türkiye’deki toplam otel kapasitesinin %61,63’ünün bulunduğu Antalya ve İstanbul illeri oluşturmaktadır.
Ölçeğin genel geçerliliğinin test edilmesi, doğrulayıcı analizlerin yapılabilmesi
ve farklı otelcilik anlayışlarına sahip (sezonluk, yıllık, sayfiye, şehir otelciliği
vb.) destinasyonlardaki otel işletmelerinin de değerlendirilebilmesi için bu iller
tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında her destinasyondan en az 400 çalışan
olmak üzere, toplamda 800 otel çalışanın anket uygulamasına katılması hedeflenmektedir.
Toplanılacak verilerden önem/tatmin matrisi oluşturularak Türkiye’deki otel
işletmelerinde çalışan motivasyonu sağlamada en etkin kullanılan, etkin kullanılamayan, çalışan motivasyonu üzerinde etkisiz olan, motivasyonu düşüren
araçların neler olduğunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır. İkinci aşamada ise
bu araçların ABCD modelinin temel değişkenleri olan çalışanların kazanma
(acquire), bağlılık (bond), öğrenme (comprehend) ve koruma (defend) dürtülerini tatmin düzeyleri ve motivasyonları üzerindeki etkileri değerlendirilerek
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otel işletmelerinde optimum düzeyde çalışan motivasyonu sağlayacak bir örgütsel motivasyon sistemi oluşturulması hedeflenmektedir.
Anahtar sözcükler: Çalışan motivasyonu, motivasyon sistemleri, ABCD modeli,
otel işletmeleri, İstanbul, Antalya.
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ÖZ
Turistik destinasyonlar, yaşanan yoğun rekabet ortamında farklı olabilmek ve
rakip destinasyonların önüne geçebilmek için marka stratejileri uygulamaktadır. Turistik destinasyonların markalaşma çalışmalarında kullanılan önemli
stratejilerden biri, kültür gibi spesifik bir temaya odaklanarak farklılaşmak ve
destinasyonun bir kültür başkenti olarak pazarlanmasıdır. Bugüne kadar devam etmekte olan Avrupa kültür başkenti, Amerika kültür başkenti, Arap kültür başkenti gibi uygulamaların yanı sıra, 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen
Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirvesi'nde "Türk Dünyası
kültür başkenti" uygulaması önerilmiş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. İlk kez
2012 yılında Kazakistan'ın başkenti Astana'nın Türk Dünyası kültür başkentliğine ev sahipliği yapmasının ardından 2013 yılında Eskişehir, Türk Dünyası
kültür başkenti olarak seçilmiştir.
Çalışmanın araştırma alanını oluşturan kültür başkentliği kavramı, toplumun
ortaya koyduğu ve nesilden nesle aktararak öğrenme yoluyla sürdürdüğü kültürün, çeşitli etkinlikler aracılığıyla ziyaretçilere tanıtılmasını ifade etmektedir.
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Dolayısıyla kültür başkentliği kavramı, kültür olgusunu kapsadığı kadar turizm olgusunu da içermekte ve kültür ile turizm arasında bir bağ kurmaktadır.
Bu yüzden çalışmanın birinci bölümünde öncelikle turistik destinasyon kavramıyla ilgili konulara değinildikten sonra, turistik destinasyonlarda kültür turizmi konusuna yer verilmiştir. İkinci bölümde ise marka kavramının açıklanmasının ardından, destinasyon markalama konusuna geçilerek; destinasyon
markalamanın faydaları, destinasyon markalamanın ana unsurları ve destinasyon markalama süreci konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınması suretiyle
destinasyon markalamayla ilgili kavramların açıklanması hedeflenmiştir. Daha
sonra turistik destinasyonlarda marka stratejileri başlığı altında çeşitli marka
stratejilerinden bahsedilmiş ve bu stratejilerden biri olan kültür başkentliği
kavramı üzerinde durulmuştur.
Çalışmada Eskişehir 2013 Türk Dünyası kültür başkenti sıfatının, Eskişehir'in
markalaşma sürecine etkisini belirlemek amacıyla karma araştırma yöntemi
kullanılacaktır. Karma araştırma yöntemi bir çalışmada aynı temel olgulara
ilişkin nicel ve nitel veriler toplamayı, bu verileri analiz etmeyi ve yorumlamayı
kapsamaktadır. Çalışmanın nicel araştırma bölümünde araştırma evrenini,
Türk Dünyası kültür başkenti etkinlikleri katılımcıları oluşturmaktadır. Veri
toplama yöntemi olarak anket tekniği seçilmiş ve Yu vd.‘nin (2012) çalışmalarında geliştirdikleri ölçekten yararlanılmıştır. Nicel araştırma için veri toplama
aşaması halen devam etmektedir ve kültür başkentliği yılı kapanışının ardından nicel verilerin analizine geçilecektir. Elde edilecek veriler, yapısal eşitlik
modellemesi yöntemiyle LISREL programında analiz edilecektir. Nitel araştırma bölümünde ise Eskişehir 2013 Türk Dünyası kültür başkentliği yılının planlama, hazırlık uygulama ve sonuç aşamalarıyla ilgili olarak, organizasyonun
yetkilileri ve çeşitli paydaşlarıyla görüşme yöntemi kullanılarak veriler toplanacaktır. Görüşmelerin kültür başkentliği yılı kapanışının ardından Mayıs –
Haziran aylarında yapılması planlanmaktadır. Elde edilecek veriler betimsel
analiz tekniği kullanılarak NVivo programı aracılığıyla analiz edilecektir. Çalışma hem literatürdeki önemli bir boşluğu doldurması bakımından ve hem de
benzer organizasyonlara ev sahipliği yaparak markalaşma sürecini hızlandırmak isteyen destinasyonlara yol gösterebilecek veriler sunacak olması bakımından önem arz etmektedir.
Anahtar sözcükler: Turistik destinasyon, marka stratejileri, kültür başkentliği,
Eskişehir.
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ÖZ
Bu araştırmanın1 temel amacı, Türkiye’deki beş kayak destinasyonun rekabetçi
konumlarının belirlenmesidir. Bu kapsamda, ilgili kayak destinasyonlarının
mevcut ve potansiyel ziyaretçilerinin zihninde hangi destinasyon özellikleriyle
yer edindiğinin belirlenmesi ve hangi konularda rekabetçi avantaja sahip olduklarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Araştırmanın kapsamını oluşturan destinasyonların belirlenmesinde mekanik yeterlilik göstergeleri, ziyaretçi istatistikleri ve destinasyonların büyük pazarlara olan uzaklıkları değerlendirilmiş, bu kriterler kapsamında öne çıkan
Erciyes, Kartalkaya, Kartepe, Palandöken ve Uludağ destinasyonları araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada nicel ve nitel teknikler birlikte kullanılmaktadır. Nicel çalışma kapsamında anket yöntemine başvurulmakta ve ilgili destinasyonların mevcut ve potansiyel ziyaretçilerinden oluşan 500 kişilik bir örnekBu çalışma, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen
1305E098 no'lu “Türkiye Kış/Kayak Turizmi Destinasyonlarının Rekabetçi Konumlandırması”
başlıklı proje kapsamında desteklenmektedir.
1
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leme ulaşılmaya çalışılmaktadır. Nitel araştırma kapsamında ise arz tarafının
destinasyonların rekabetçi konumlarına ilişkin görüşlerini alıp karşılaştırma
yapabilmek amacıyla, her destinasyondan üç kişi olmak üzere toplam 15 kişi ile
görüşme yapılması planlanmaktadır.
Araştırmada kullanılan anket, “destinasyon özellikleri önem ölçeği”, “destinasyon konumlandırma ölçeği”, “memnuniyet ve eğilim ölçeği”, “kayak tatili
motivasyonu ölçeği” ve demografik sorular olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Aynı maddelerden oluşan “destinasyon özellikleri önem ölçeği” ve
“destinasyon konumlandırma ölçeği” nin oluşturulması sürecinde öncelikle
literatüre dayalı olarak 36 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuş,
daha sonra iki tur uzman görüşü alınarak 32 maddeli bir yapı elde edilmiştir.
Uzmanlar, temel pazarlama, destinasyon pazarlaması ve kayak destinasyonlarının pazarlaması konularında çalışmaları bulunan yerli ve yabancı dokuz akademisyen ve bir kayak oteli işletmecisinden oluşmaktadır. Oluşturulan taslak
anket ile Uludağ’da 34 kişi üzerinde bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.
Pilot uygulama sonucunda bir madde (kayak eğitimi fiyatı) daha elenmiş ve 31
maddeli nihai ölçek yapısına ulaşılmıştır. Memnuniyet ve eğilim üç madde ile
ölçülürken, kayak tatili motivasyonu ise literatüre dayalı olarak 8 madde kapsamında ölçülmektedir. Nitel araştırma kapsamında başvurulacak görüşme
formları ise nicel veriler toplandıktan ve ilgili analizler gerçekleştirildikten sonra, bulgular da dikkate alınarak oluşturulacaktır.
Anketler, araştırmaya dahil edilen destinasyonlar ziyaret edilmek suretiyle
ziyaretçilere yüz yüze doldurtulmaktadır. Bunun yanında kış sporlarına meraklı insanların oluşturdukları çevrimiçi platformlarda da çevrimiçi anketler aracılığıyla veri toplanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca kış sporları kulüpleri de veri
toplamak için başvurulacak alternatif mecralardan biri olarak görülmektedir.
Çalışmada önem-performans analizi ve uyum analizi gibi analizlere başvurulacak, önem-performans matrisleri ve algı haritaları çerçevesinde değerlendirmeler yapılacaktır.
Gerçekleştirilen literatür incelemesi, kayak destinasyonlarının konumlandırmasına yönelik sadece iki çalışmanın bulunduğunu göstermektedir (Fraulant,
Matzler ve Müller, 2008; Frochot ve Kreziak, 2008). Türkiye’de ise destinasyonun konumlandırma konusunda yürütülmüş ampirik bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda, çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Rekabetçi konumlandırma, destinasyon konumlandırma, kış
turizmi, kayak destinasyonları, rekabetçilik.
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ÖZ
Türkiye ve dünya ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan turizm sektöründe,
son yıllarda gelişen dönüşen toplumsal dinamikler bağlamında “Engelsiz Turizm” ana gündem konusu haline gelmiştir. Her yıl 55-60 milyon engelli insan
seyahat etmektedir ve mevcut rakamlarla 139 milyon engelli insan seyahat etmeyi beklemektedir. Ekonomik ve kültürel açıdan bu veri turizm için çok
önemlidir. Ayrıca, seyahat özgürlüğüne dair ilkeleri içeren madde ile Birleşmiş
Milletler ’in Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi yasal bir zorunluluk oluşturmaktadır. Turizm tesislerinin herkese eşit hizmet sunma sürecinde mutlaka
söz konusu edilmesi gereken Evrensel Tasarım’ın da amacı, bütün bireylerin
yapılı çevreye uyumundaki engelleri en aza indirmek ve bağımsız yaşamalarını
sağlayabilecekleri çevreyi sağlamaktır. Akdeniz ülkeleri, engelli turizmi, Üçüncü yaş turizmi ve hospitality turizmini de birleştirerek (Tourism for all) Herkes
İçin Turizm anlayışı çerçevesinde tesislerini herkese uygun hale getirerek dünya turizmi pastasından kendine uygun payları almaya çalışmaktadır. Ülkemizin de bu turizm anlayışından pay alabilmesi ve dünya ile rekabet edebilmesi
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için acil bir şekilde alt yapı çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde
engellilere ilişkin çalışmalar başlamıştır, ancak ilgili bakanlığın bu konuda düzenlemelerinin olmaması nedeniyle turizm alanına uyarlanan kuramsal bilgiler
düzensiz haldedir. Ülke genelinde erişilebilirlik konusunda ortak dil bulunmamaktadır ve konuya sistematik bakış eksiktir.
Diğer taraftan Engelsiz Turizm’in Türkiye’deki algısı “sadece engelliler için
düşünülen mekânlar” olarak estetikten yoksun ve ayrımcı bir tavır sergilemektedir. Oysa eşitlikçi ve kapsayıcı tasarımın temel başarısı mekânın engelliler için
düşünüldüğünü gizlemesidir. Bu anlamda bakış açısının değişmesine bağlı
olarak turizmde sadakat olgusunun artması için, mimarlığın da içinde olduğu
disiplinlerarası araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Tezin temel amacı, engelsiz turizm kapsamında tesislerin sürdürülebilirliği ve turizm kalitesinin arttırılması için eşitlikçi tasarım ilkelerinin belirlenmesi, üretilmesi ve uygulama
konusunda yol gösterici, bütünleşik bir yaklaşımı ortaya koymaktır.
Tez kapsamında “engelli” ve “özürlü” terimlerinin terminolojisi incelenerek
anlamlarına açıklık getirilmiş, Evrensel Tasarım alanında ulusal ve uluslararası
mevzuat ve yasal prosedürler ve engellilik konusunda ülkemizde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının mevcut kuramsal çalışmaları karşılaştırılmıştır. Turizm tesisleri “iç” ve “dış” mekân olmak üzere bir bütün olarak
değerlendirilmektedir. Araştırmanın ilk aşamasında dış mekân değerlendirmesi
için İstanbul’un turistik bölgelerinden Taksim ve Sultanahmet bölgelerindeki
otellerin yakın çevresinden giriş kapılarına kadar olan kısımları erişilebilirlik
açısından değerlendirilmiş olup, engelsiz turizm tesisi olgusunun tek başına
değil çevresi ile problem alanını oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Tezin en
kapsamlı bölümü, Kanada İnsan Hakları Komisyonu’nun 2007 de yayınlamış
olduğu Uluslararası Ölçekte Evrensel Tasarım Uygulamaları Raporu’ndan hareketle, Evrensel Tasarım İlkeleri bağlamında engelsiz turizmde tasarım ilkeleri
ortaya konularak Türkiye’de mevcut ve yeni yapılacak turizm tesisleri için tasarım kılavuzu oluşturulmuştur. Kanada çalışmasından alınan “en iyi uygulama”
standartları, Amerika’nın ADA standartları ve İngiltere’de uygulanan NAS
standartları ile harmanlanarak Türkiye’deki engellilik ile ilgili hizmet veren
çeşitli sivil toplum kuruluşları, Mimarlar Odası, Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kurumsal merkezlerin çalışmaları ile çakıştırılmıştır. Bu tasarım kılavuzu ve yorumu ile ülkemizdeki çalışmalara sistematik ve eleştirel bakış getirilmiş, “iç ve
dış” mekânda eşitlikçi minimum tasarım-standart vb. gereklilikler belirlenmiştir. Belirlenen ölçütlerin otellerde uygulanabilirliği için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Diana Turizm Şirketi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştır-
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ma Projeleri Koordinatörlüğü Araştırma Projesi desteği ile kılavuzda yer alan
ilkelerin bir bölümü (tüm ilkelerin sorgulanmasının uzun zaman alması sebebiyle) ile araştırmanın ikinci aşaması yapılmıştır. Ayrıca yapılan çalışma ile otel
yönetimlerinin konuya olan hassasiyetinin sadece engellilere yönelik oda düzenlemesi ve yasal prosedürleri yerine getirmek ile sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, teorik olan karşılaştırma çalışması ve saha uygulaması olan otel
çalışmasının verileri arasında bağ kuran, “Engelsiz Turizm Tesisi Tasarım İlkeleri Seti” oluşturulmuştur. Bu set, turizm alanında çalışan tasarımcılar, yatırımcılar ve yöneticiler için engelsiz tesis mimarisinde temel gerekliliklere ışık tutacaktır.
Sonuç olarak, tez çalışması ile farklı disiplinlerden edinilen bilgiler ışığında
ülkemizdeki turizm tesislerinde kalitenin arttırılmasında önemli rolü olan erişilebilirlik standartlarına yönelik tasarım kılavuzu üretilmiş, erişilebilir mekânların klinik benzeri görünmesi gerekmediği, küçük değişimler ile de erişilebilirlik
sağlanabileceğini, mimaride evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış öğeler ile de başarıya ulaşılabileceği gösterilmiştir. Engelsiz Turizm çalışmalarında mimarlık, sosyoloji, psikoloji, tıp gibi diğer bilim alanlarının içinde
bulunduğu disiplinlerarası platformlara ihtiyaç vardır.
Anahtar sözcükler: Engelsiz turizm, evrensel tasarım, kullanım sonrası değerlendirme, turizm tesisi, erişilebilirlik.

TAMAMLANMIŞ
YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 699-700,
04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-4940-00-4

Turizm Gelişiminin Girişimcilik Faktörleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi:
Beypazarı ve Safranbolu Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Yüksek Lisans Tezi

Ali Haydar ÖZTÜRK
T. C. Gazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı
E-posta: ali.h.ozturk@hotmail.com.tr

Danışman:
Yrd. Doç. Dr. Fatma ERDOĞANARAS
T. C. Gazi Üniversitesi

Kabul tarihi: 9 Eylül 2013

ÖZ
Küreselleşme süreci, ulaşımın gelişmesi ve teknolojik gelişmeler dünyadaki
turizm gelişimini hızlandırmıştır. 1970 sonrası küresel ekonomik yeniden yapılanma ve dünyanın birçok gelişmiş kentinde imalat sanayinin önemini kaybetmesi nedeniyle, kent yönetimlerinin yerel ekonomik kalkınmayı sağlamak ve
kentleri ekonomik olarak canlandırmak amacı ile turizme yöneldikleri görülmektedir. Bu çerçevede, turizm girişimciliğinin temel bileşenlerini oluşturan
işletme özellikleri, girişimciye ilişkin özellikler ile sosyal, ekonomik ve fiziksel
çevreyi kapsayan girişimcilik iklimi faktörlerinin turizm gelişimine etkisinin
irdelenmesi ve başarı faktörlerinin belirlenerek desteklenmesi, bölgesel gelişmenin sağlanması ve hedeflenen turizm gelişimine ulaşılması açısından önem
taşımaktadır.
Türkiye’de son yıllarda turizm sektörünün ivme kazanmasıyla, gelişmiş turizm alanlarının yoğunlaştığı kıyı bölgeleri dışında iç kesimlerde de turizme
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dayalı ekonomik gelişmenin başladığı görülmektedir. Bu çalışma geleneksel
tarihi konut dokusunun korunmasına dayalı olarak turizmin geliştiği Beypazarı
ve Safranbolu yerleşmelerindeki etkili girişimcilik faktörlerinin belirlenmesi
amacını taşımaktadır. Araştırmada konaklama ve yeme-içme hizmeti sunan
turizm girişimcileriyle Safranbolu’da 87, Beypazarı’nda 32 olmak üzere toplam
119 anket çalışması ve yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Sonuçlar SPSS kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, girişimcilik başarı faktörlerinin belirlenmesi
amacıyla lojistik regresyon yönteminden yararlanılmıştır.
Alan çalışmasının bulguları, Beypazarı ve Safranbolu’da turizm sektöründe
küçük aile işletmelerinin hâkim olduğu bir yapıyı gösterirken, girişimcilerin
yaşam tarzı ve otonomi faktörleriyle ilişkili olarak sektöre giren, çoğunlukla
orta yaş ve üzerindeki erkeklerden oluştuklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca,
Beypazarı’nda girişimcilerin orta eğitim düzeyine, Safranbolu’da ise yüksek
eğitim düzeyine sahip oldukları görülmektedir. İki yerleşim alanında deneyim
sahibi olmak ve turizm pazarlama planına sahip olmak ortak başarı faktörleri
olarak ortaya çıkarken, özellikle Safranbolu’nun çok çeşitli başarı faktörleriyle
turizm sektöründe daha yüksek gelişme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.
Anahtar sözcükler: Turizm girişimciliği, girişimcilik faktörleri, girişimcilik iklimi,
Beypazarı, Safranbolu.

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 701-702,
04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-4940-00-4

Çalışma Yaşamında Kadın ve Konaklama İşletmelerinde
Kadın Yöneticilerde Cam Tavan Sendromunu Önlemeye
Yönelik Stratejiler: İstanbul Örneği

Yüksek Lisans Tezi

Arife MAYUK
T. C. Balıkesir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı
E-posta: arifemayuk@gmail.com

Danışman:
Doç. Dr. Düriye BOZOK
T. C. Balıkesir Üniversitesi

Kabul tarihi: 4 Haziran 2013

ÖZ
Çalışma yaşamındaki değişimlere paralel olarak toplumsal statüsünde de değişimler yaşayan kadın, özellikle sanayi devriminden sonra çalışma yaşamında
yer almaya başlamış ve zamanla hizmet endüstrisindeki işgücünün büyük bir
bölümünü karşılar hale gelmiştir. Bu süreç içerisinde kadın çalışma yaşamındaki avantajlarla yanında pek çok engel ve sorunla da yüz yüze gelmiştir. Cam
tavan sendromu da kadının kariyer basamakları boyunca karşılaşmış olduğu
engellerin genel adıdır denilebilir.
Çalışmanın yazın bölümünde kadının tarihsel süreçler içeri-sindeki değişiminin
çalışma yaşamına etkisi, kadının çalışma yaşamında karşılaştığı kariyer engelleri, cam tavan sendromunun tanımı, nedenleri, konaklama işletmelerinde cam
tavan sendromu, nedenleri, etkileri, sonuçları ve konaklama işletmelerinde cam
tavan sendromuyla mücadele yöntemleri ve mücadele yöntemleri içeri-sinde
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örgütsel stratejilerden bahsedilmiştir. Araştırma kısmında ise İstanbul’da faaliyet gösteren dört beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan orta ve üst kademe yöneticilerine anket uygulaması yapılmıştır.
Anahtar sözcüklerr: Kadın yönetici, kariyer engeli, cam tavan sendromu, konaklama işletmeleri.

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 703-704,
04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-4940-00-4

Kültürel Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Zekânın Rolüne İlişkin
Konaklama İşletmelerinde Nitel Bir Araştırma

Yüksek Lisans Tezi

Aslı ERSOY
T. C. Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı
E-posta: asliersoy@akdeniz.edu.tr

Danışman:
Doç. Dr. V. Rüya EHTİYAR
T. C. Akdeniz Üniversitesi

Kabul tarihi: 31 Aralık 2013

ÖZ
Farklı ülkelerden insanların etkileşiminin her geçen gün arttığı küresel bir dünyada kültür ve kültürel farklılıklar giderek farkına varılan ve insan ilişkilerinde
yer bulan öğeler haline gelmiştir. Kültürel farklılıklara göre yönetim belirlemek
ve var olan farklılıkları başarılı bir şekilde yönetebilmek günümüzde bir zorunluluk olarak işletme yönetiminin bileşenlerinden biri olmuştur. Bu bağlamda
kültürel farklılıkların yönetilmesinde çeşitli örgütsel ve bireysel stratejiler bulunmakla birlikte bu stratejilerin en önemlilerinden birisi de kültürel zekâdır.
Bu araştırmanın temel amacı ise konaklama işletmelerinde kültürel farklılıkların yönetiminde kültürel zekânın rolünü belirlemektir.
Tez projesi üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde kültür, örgüt
kültürü, kültürel farklılıklar ve yönetimi kavramları üzerinde durulmuş, ikinci
bölümde kültürel zekâ kavramı geniş bir yelpaze içinde ele alınarak açıklanmış,
üçüncü bölümde ise kültürel farklılıkların yönetimi ve kültürel zekâ arasındaki

704

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

ilişkiyi belirlemek üzere konaklama işletmeleri üzerinde yapılan araştırmayla
ilgili bilgi, bulgu ve değerlendirmeler sunulmuştur.
Çalışmada Antalya ve İstanbul illerinde faaliyet gösteren 10 adet beş yıldızlı
konaklama işletmesinin yabancı genel müdürleri ve onlara bağlı olarak çalışan
27 Türk departman müdürüyle derinlemesine görüşme yapılmış ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle elde edilen verilerin betimsel analizinden sonra üç ana
tema belirlenmiştir.
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden kültür analizi kullanılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, yabancı yöneticilerin kültürel zekâlarının kültürel farklılıkların yönetilmesini olumlu anlamda etkilediği bulunmuş ve elde edilen bu sonuç
da kültürel farklılıkların yönetilmesinde kültürel zekânın önemli bir katkısının
olduğunu göstermiştir.
Anahtar sözcükler: Kültürel farklılıklar, kültürel zekâ.

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 705-706,
04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-4940-00-4

Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemleri Kullanımının
Mali Tablolara Yansıması: Çanakkale İlinde Bir Uygulama

Yüksek Lisans Tezi

Aslı GEZEN
T. C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Anabilim Dalı
E-posta: asligezen@gmail.com

Danışman:
Yrd. Doç. Dr. İsmail ELAGÖZ
T. C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Kabul tarihi: 21 Haziran 2012

ÖZ
21. yüzyıla girerken yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler devrim niteliğinde bir
dönüşüm yaratarak bilgi çağı dönemini başlatmış, bilgi hem ülkeler hem de
işletmeler açısından en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Gelişen satış
ve üretim yöntemleri, artan rekabet ve azalan karlılık işletme yöneticilerini,
alacakları kararlarda muhasebe bilgilerini daha fazla kullanmak zorunda bırakmıştır. Muhasebe bilgilerinin beklenilen nitelikte, doğru ve ayrıntılı olması
gerekliliği muhasebe bilgi sistemi kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir.
Bu çalışmanın amacı, muhasebe bilgi sistemi kullanan bir konaklama işletmesinde muhasebe bilgi sistemi uygulamalarının yıllar itibariyle mali tablolarda
ne gibi değişimler yarattığını, işletmeyi ne yönde etkilediğini ortaya koymaktır.
Böylece, muhasebe bilgi sisteminin işletmeler açısından öneminin ve bu sistemin işletmeye katkılarının belirlenmesi hedeflenmiştir.
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Araştırmanın kapsamı, muhasebe bilgi sisteminin işletmelere katkılarını ölçmeye yöneliktir. Çalışmada hedeflenen amaca ulaşabilmek için, bir muhasebe bilgi
sistemini tam olarak kullanabilen bir konaklama işletmesi seçilmiş ve uygulamada nitel araştırma yöntemlerinden olan “örnek olay inceleme” yöntemi kullanılmıştır. Uygulama yapılan konaklama işletmesinin son 5 yıla ait mali tabloları, oran analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve işletmenin mali durumu hakkında daha ayrıntılı bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. İşletmenin incelenen dönemleri; mali analiz teknikleri literatüründe en çok kullanılan, likidite,
finansal yapı, faaliyet ve karlılık oranları kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz
sonucu elde edilen veriler grafiklerle desteklenerek yorumlanmıştır. Bunun
yanında, işletmenin faaliyet, gelir ve giderleri sahip olduğu üç temel departman
bazında ayrı ayrı ve oransal olarak incelenmiştir. Ayrıca bu analizler yapılırken
işletmede kullanılmaya başlayan muhasebe bilgi sisteminin yıllar itibarı ile
işletmenin finansal tablolarını nasıl etkilediği ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda, muhasebe bilgi sistemlerinin yönetime karar alma sürecinde kaynak teşkil ettiği ve muhasebe bilgi sistemi kullanan işletmenin; personelini, hammaddesini, fiziki olanaklarını ve müşteri tercihlerini belirlemeye yönelik kararlarında daha rasyonel davranarak, etkinliğini
artırdığı tespit edilmiştir. Etkin kararlar alınmasının da işletmenin mali tablolarında olumlu yansımalar ortaya çıkardığı gözlemlenmiştir. Muhasebe bilgi sisteminin işletmelere sağladığı katkının, geçiş sürecinde yaşanılan maddi ve sosyal sorunların çok üstünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar sözcükler: Muhasebe bilgi sistemleri, konaklama işletmeleri, mali tablolar, otomasyon sistemi, entegrasyon sistemi.

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 707-708,
04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-4940-00-4

İzmir İli Örneğinde Otel İşletmelerinin Ulaşılabilirlik Standartlarına
Uygunluğu Üzerine Bir Durum Analizi ve Otel Yöneticilerinin
Engelli Turizmine Bakış Açıları

Yüksek Lisans Tezi

Burçin KIRLAR
T. C. Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-posta: burcin.kirlar@deu.edu.tr

Danışman:
Doç. Dr. Işıl ÖZGEN
T. C. Dokuz Eylül Üniversitesi

Kabul tarihi: Eylül 2013

ÖZ
Dünya nüfusunun yaşlanması, doğal afet ve felaketler, savaşlar, trafik kazaları
ve doğuştan gelen bir takım hastalıklar gibi nedenlerle engelli nüfusu dünya
çapında artmaktadır. Engelliliğe bakış açısının olumlu yönde gelişmesi ve ülkelerin altyapı anlamında birtakım yasal düzenlemeleri uygulamaya koyması,
turizm endüstrisine de yansımış, engelli turizm pazarı önemli bir niş pazar
haline gelmiştir. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere bir çok devlet, ilgili kitlenin
turizme katılması için çaba sarf etmektedir. Mevcut durumda, turizm faaliyetleri temel olarak fiziksel engeli olmayan kişiler için tasarlanmış şekildedir ve bu
sebeple engelli bireyler için çeşitli zorluklar yaratmaktadır. Bu zorlukların aşılması için de ulaşılabilirlik ile ilgili birtakım düzenlemeler yapılması gerekmektedir.
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Bu çalışmanın amacı, engelli turizmi kapsamında İzmir ilindeki otel işletmelerinin ulaşılabilirlik standartlarına uygunluğu üzerine bir durum analizi yapmak ve otel yöneticilerinin engelli turizmine bakış açılarını değerlendirmektir.
Bu kapsamda çalışma, nicel ve nitel alan araştırması olmak üzere iki aşamada
gerçekleştirilmiştir.
Bulgular, ulaşılabilirlik kapsamında otellere ait birtakım fiziksel eksiklikler ve
yapılması gereken düzenlemeler olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra otel
yöneticilerinin engelli turizmi ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğu, ancak engellilerin otellere yönelik talebinin az olduğu ve İzmir ilinin engelli turizmi için
henüz uygun olmadığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar sözcükler: Engelli turizmi, otel işletmeleri, ulaşılabilirlik, İzmir.

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 709-711,
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ISBN: 978-605-4940-00-4

İşgörenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Davranışlarının Güvenlik
İklimi ve Planlı Davranış Kuramı Kapsamında İncelenmesi:
Konaklama İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Departmanlarında Bir Uygulama

Yüksek Lisans Tezi

Ceren AVCI
T. C. Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-posta: cerenavci@gazi.edu.tr

Danışman:
Doç. Dr. Ali YAYLI
T. C. Gazi Üniversitesi

Kabul tarihi: 1 Eylül 2013

ÖZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre ise ülkemizde her gün 172
iş kazası ve 4 işe bağlı ölüm gerçekleşmekte, 6 işgören sürekli iş göremez hale
gelmektedir. 2010 yılında toplam 62.903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası
meydana gelmiş, 1.454 kişi ise iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşamını kaybetmiştir. Konaklama ve eğlence hizmetleri kapsamında 2010 yılında
kayıtlara top-lam 734 iş kazası geçmiş, 2 kişi meslek hastalığına maruz kalmıştır. Takip eden yılda gerçekleştirilen 118 iş kazası teftişi sonucunda, ilk beş kaza
nedeninin düşme, taşıt kullanma, makine kullanma, bir veya birden fazla cisim
tarafından sıkıştırılma, ezilme, cisimlerin batması veya kesmesi ve patlama
sonucu yaşandığı kayıtlara geçmiştir.
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Kazaların %80-90 oranında, insan hatalarından meydana geldiği kabul edilmiş
bir gerçektir (Hale ve Glendon 1987, Heinrich vd. 1980). İnsan hatalarını ise,
insan davranışıyla açıklamak mümkündür.
Uygulamalı sosyal psikoloji ve örgütsel davranış araştırmaları, güvenliği davranışsal açıdan incelemenin üzerinde durmuş, böylece güvenlik iklimi, sağlık
ve güvenlik yönetiminin köşe taşlarından biri haline gelmiştir (Fugas vd. 2012).
Güvenlik iklimi, işgörenlerin, işyerlerinin güvenliğiyle ilgili sahip oldukları
ortak algı olup, örgütlerin ayırt edici özelliklerinden birini oluşturmaktadır
(Zohar 1980, Clarke 2006, Cooper ve Phillips 2004, DeJoy vd. 2004). Yapılan
araştırmalarda güvenlik iklimi ile güvenlik davranışı arasında doğrudan bir
ilişkinin saptanamıyor olması, (Glendon ve Litherland 2001) araştırmacıları,
ilişkilerdeki aracı değişkenlerin rolünü belirlemeye yöneltmiştir.
Sağlık ve güvenlik davranışını motivasyonel, davranışsal canlandırmaya dayalı
ve çok katmanlı davranış grupları altında inceleyen birçok sosyo-bilişsel model
olmasına rağmen (Armitage ve Conner 2000), planlı davranış kuramı modeli,
insan davranışını anlamaya yönelik yapılan çalışmalarda kullanılan en etkili
metotlardan biri olup davranış üzerindeki bilişsel ve motivasyonel etkiler ile
davranışın öngörülmesini sağlar (Schifter ve Ajzen 1985, Ajzen 1991, Ajzen
2002). Kurama göre, insan davranışı 3 faktörün etkisi altındadır. Benzer davranışsal sonuçlar veya davranışın diğer özellikleri hakkındaki inançlar (davranışsal inançlar), diğer bireylerin normatif beklentileri hakkındaki inançlar (normatif inançlar) ve davranışın gerçekleşmesinde engelletici veya ilerletici faktörlerin
varlığına ilişkin inançlar (kontrol inançları).
Davranışsal inançlar, davranışa karşı, olumlu veya olumsuz tutumların üretilmesine sebep olur. Normatif inançlar, algılanan sosyal baskı ve öznel normların
oluşmasına sebep olur. Kontrol inançları da, bir davranışı gerçekleştirmede
algılanan kolaylık veya zorluk olarak tanımlanan, algılanan davranışsal kontrolün oluşmasına sebep olur. Davranışa karşı tutum, öznel normlar ve algılanan
davranışsal kontrolün bir araya gelmesiyle, davranışsal niyet oluşur. Son olarak, davranış üzerinde yeterli derecede geçerli kontrol verildiğinde, bireyler, bir
fırsat oluşması durumunda, niyetlerini dışa vururlar. Niyet, bu sebeple davranışın dolaysız bir öncülüdür (Ajzen 2002).
Planlı davranış kuramı, sağlık ve güvenlik alanında pek çok spesifik davranışa
uyarlanmıştır. Sürücü ihlalleri (Manstead ve Parker 1995, Conner vd. 2003,
Chorlton vd. 2012), esrar kullanımı (Conner ve McMillan 1999), yiyecek seçimi
(Armitage ve Conner 1999), sağlıklı beslenme (Conner vd. 2003), güvenli eşya
kaldırma (Johnson ve Hall 2005), hız limitine uyma (Elliott vd. 2009), iş yerinde
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güvenli olmayan davranışlar (Fogarty ve Shaw 2010), kişisel sağlık davranışları
(McEachan vd. 2011) ve iş güvenliği davranışı (Fugas vd. 2012) üzerine yapılan
araştırmalarda, modelin, davranışı öngörme gücüne sahip olduğu saptanmıştır.
Yapılması düşünülen bu tez çalışmasının da, turizm işletmeleri işgörenleri üzerinde güvenlik iklimi ve planlı davranış kuramını kullanarak iş sağlığı ve güvenliği davranışını inceleyecek olan ilk çalışma olacağı tahmin edilmekte ve
çalışma sonuçlarının, konaklama işletmelerine iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı yapan kuruluşlara ve işletmelerin insan kaynakları departmanlarına, işgörenlerin sağlık ve güvenlik davranışlarının açıklanmasında bir kaynak olacağı
düşünülmektedir. Geliştirilen araştırma modelinde, güvenlik ikliminin, işgörenlerin tutumları, tanımlayıcı ve önleyici normları ve algılanan davranışsal
kontrolleri üzerinde doğrudan bir etkisi olacağı beklenmektedir.
İşgören tutumlarının, güvenliğe katılım niyetini ve güvenliğe katılım davranışını, tanımlayıcı normların ise doğrudan güvenliğe katılım davranışını öngörmesi beklenmektedir. İşgörenlerin önleyici normlarının ise güvenliğe uyma
niyetini ve güvenliğe uyum davranışını, algılanan davranışsal kontrolün ise,
doğrudan güvenliğe uyma davranışını öngörmesi beklenmektedir.
Anahtar sözcükler: İş sağlığı ve güvenliği, güvenlik iklimi, planlı davranış kuramı.
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ÖZ
Turizmin küresel boyutta önemini giderek arttırmakta olduğu ve oluşturduğu
farklı etkilerin de bu doğrultuda daha dikkatle izlendiği bilinmektedir. Konu ile
ilgili literatür incelendiğinde Türkiye’de ve dünyada, turizmin daha çok ekonomik etkilerine odaklanıldığı görülmektedir. Turizmin sosyal, kültürel, çevresel vb. diğer etkilerine yönelik çalışmaların ikinci planda kaldığı anlaşılmakla
birlikte, bu alandaki çalışmaların son zamanlarda giderek arttığı gözlemlenmektedir. Söz konusu etkilerin belirlenerek paydaşların bilgilendirilmesi, turizmin etkilerine ilişkin algılarının daha gerçekçi olmasını sağlamakta ve bu algı
neticesinde turizme verilen paydaş desteği daha doğru ve kesin bir şekilde belirlenebilmektedir.
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Turizmin gelişimini sürdürebilmesi, tüm paydaşlarca desteklenmesine bağlıdır.
Söz konusu desteğin sağlanabilmesi için paydaşlarca algılanan turizm etkilerinin büyük bir önem taşıdığını söylemek mümkündür. Nitekim algılanan toplam turizm etkisi bağlamında paydaşların düşünceleri gelişmekte ve bu doğrultuda sergiledikleri tutum ve davranışlar şekillenmektedir. Etkileşim kapsamında sağlanan faydalar ile katlanılan bedellerin analizini yapan sosyal mübadele
teorisine göre etkileşimlerin sürdürülebilmesi, taraflarca algılanan olumlu etkilerin olumsuz etkilerden fazla olması durumunda gerçekleşmektedir. Bu durum göz önüne alındığında, paydaşların turizm etkilerini algılama düzeylerinin
tespitinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bunanla birlikte turizmin algılanan
olumsuz etkilerinin tespiti, söz konusu olumsuzlukların giderilmesi noktasında
da etkili olmaktadır. Bu bağlamda olumlu yönlerin belirlenmesi ile paydaşların
algıladığı pozitif durumların sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusunda olumlu
katkılar sağlanması mümkün olacaktır.
Turizm endüstrisinin geliştirilmesinde paydaşlardan en önemlisi şüphesiz yerel
halk ve onların temsilcileridir. Bu durum paydaşlarca algılanan turizm etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların, neden genellikle yerel halk üzerinde
gerçekleştirilmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak turizm endüstrinin çalışanlardan bağımsız varlığını sürdüremeyeceğini de ifade etmekte fayda vardır.
Bu açıdan önemli bir paydaş olan otel çalışanlarının, turizmi nasıl algıladıklarının ve ne ölçüde desteklediklerinin belirlenmesi de büyük bir önem arz etmektedir. Araştırmamızda otel çalışanlarınca algılanan toplam turizm etkisi ile turizme verilen destek arasında pozitif yönlü ve orta dereceli bir ilişki olduğu
belirlenmiş, genel anlamda algılanan toplam turizm etkisinin olumlu, turizme
verilen desteğin de yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte araştırma
sonuçları, otel çalışanlarının en fazla turizmin kültürel ve çevresel etkilerine
karşı hassas olduklarını ortaya koymuştur.
Anahtar sözcükler: Sosyal insan, sosyal mübadele teorisi, turizm algısı, toplam
turizm etkisi, turizm desteği.
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Karavancılık

Yüksek Lisans Tezi

Ece DOĞANTAN
T. C. Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-posta: edogantan@anadolu.edu.tr

Danışman:
Doç. Dr. Oktay EMİR
T. C. Anadolu Üniversitesi

Kabul tarihi: 11 Şubat 2014

ÖZ
Dünyada kamp ve karavancılığın gelişmesiyle birlikte konaklama ihtiyacının
karşılanmasında çadır ve bungalovlar ile birlikte karavanların kullanılması da
yaygınlaşmaktadır. Karavanlar, ekonomik tatil seçeneğiyle doğal ve kültürel
kaynaklara sahip alanlarda doğaya zarar vermeyen konaklama türü olarak
geleneksel konaklama modellerine alternatif olarak öne sürülebilir. Bu tezin
temel amacı, Dağlık Frigya Bölgesinde yer alan Karaören ve Yapıldak Baraj
Göletleri çevresinde belirlenen bölgelerin karavancılık için uygun olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için araştırma nitel olarak desenlenmiş, veri toplama teknikleri olarak gözlem, görüşme ve Delfi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle Delfi yöntemi ile potansiyel bir karavan alanının sahip olması gereken kriterler belirlenmiş daha sonra bu kriterler kapsamında gözlem, görüşme ve ikincil veriler aracılığıyla Frig Vadisi için değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde Frig
Vadisinde yer alan her iki bölgenin karavan alanı (kamping) olarak yatırımcıla-
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ra açılabileceği görülmüştür. Ancak bölgelerin kırsal alanda bulunması nedeniyle karavan veya kamping tesisinin işletilmesinde rekreatif kolaylıklar olarak
da nitelendirilen üst yapı yatırımları konusunda yerel yönetimlere ve yatırımcılara bazı görevler düşmektedir.
Anahtar sözcükler: Kamp ve karavan turizmi, karavanlar, gözlem, görüşme, delfi
tekniği, Frig Vadisi.
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ÖZ
Bir bilim dalının bir ülkedeki durumunu ve gelişim çizgisini anlayabilmek ve
değerlendirebilmek için önemli veri tabanlarından birini o alanda yapılmış olan
yayınların oluşturmaktadır. Bir bilim dalında yapılmış olan bu çalışmaların
niceliksel değeri kadar niteliksel değerinin de belirlenmesi önem teşkil etmektedir. Daha çok kütüphaneciler ve bilim uzmanları tarafından başvurulan bir
yöntem olan bibliyometri, bir bilim dalının gelişiminin incelenebilmesi için
sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bibliyometri, belli bir alandaki bilimsel yayınların özelliklerinin nicel analizlerle belirlenmesini ve bu alandaki yayınların
bilimsel geçmişi ve mevcut durumu hakkında çıkarımda bulunmayı sağlayan
bir araştırma yöntemidir.
Bu tez çalışması kapsamında, Türkiye’de turizm çalışmalarının büyük kısmını oluşturan turizm pazarlaması alanında 1990-2012 yılları arasında hakem
denetimli dergilerde yayımlanmış olan makale çalışmaları incelenmiştir. İlgili
alanyazın incelenerek, makale, dergi, yazar, kurum ve yazarın lisansüstü eğitiBu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen 1205E090 no'lu
proje kapsamında desteklenmiştir.
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mine dair toplam 24 tane bibliyometrik parametre belirlenmiştir. Çeşitli veri
tabanları ve kütüphane katalogları aracılığıyla ulaşılan 627 tane makale bu parametreler kapsamında incelenmiştir. Türkiye’de turizm pazarlaması alanında
yıllar içerisinde popüler olarak adlandırılabilecek konuların, alanyazına en çok
katkı yapan yazarların ve kurumların, turizm pazarlaması alanında yazılan
makale türü çalışmaların yayımlandığı dergilerin belirlenmesinin turizm pazarlaması alanının gelişimi üzerine çıkarımlarda bulunabilmek ve yorum yapabilmek için önem teşkil ettiği düşünülmektedir. Buradan hareketle, tez çalışmasının amacını Türkiye’de turizm disiplininin en sık çalışılan konularından olan
turizm pazarlaması alanyazınının gelişim sürecini ortaya koymak olarak belirtmek mümkündür. Bu amacın, Türkiye’nin turizm pazarlaması alanyazını
üzerine yapılmış olan yayınların önemli bir kısmını kapsayan bir süre olan 23
yılın gelişimini ortaya koyacağı, yıllara göre konu dağılımlarını, kurumlar arası
işbirliğini, gelişim eğilimlerini belirlemeyi sağlayacağı düşünülmektedir.
Ulaşılan 627 makale çalışması 24 bibliyometrik parametre kapsamında incelendikten sonra, elde edilen verilerin sıklıklarının belirlenmesi için frekans dağılımlarına, değişkenlerin alt kategorileri arasındaki uygunlukların belirlenmesi
için basit uyum analizine, kurumlararası işbirliğinin, yazarların ve yazarların
lisansüstü tez danışmanlarının genel ağ görünümünü elde etmek için sosyal ağ
analizine başvurulmuştur.
Sonuç olarak, 2000 yılının önemli bir kırılma noktası olduğu tespit edilmiştir.
2000 yılından sonra makalelerde yararlanılan araştırma yöntemleri, araştırma
teknikleri, atıf yapılan kaynakların türleri, atıf yapılan kaynakların dilleri, yazar
sayıları gibi birçok değişkende değişim yaşanmaya başlanmıştır. Bu değişimin
yansımaları 2000’li yılların başında gözlemlenmiş olsa da, değişimin temellerinin 1990’lı yılların başlarında atıldığını ve 2000’li yıllarda da devam ettiğini
söylemek mümkündür. Makaleler yazarların unvanlarına göre değerlendirildiğinde ise, akademisyenlerin unvanları değiştikçe çok yazarlılık oranının arttığı,
yürütmüş oldukları çalışmalarda birden çok yazarla çalıştıkları, yararlandıkları
veri toplama tekniklerinin, analiz tekniklerinin ve araştırma yöntemlerinin çeşitlendiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, kurumlararası işbirliğinin birçok
üniversitede yoğun olduğu, kurumlararası işbirliğinin genellikle coğrafi olarak
birbirine yakın olan kurumlar arasında geçtiği, ortak çalışmaların genellikle
aynı kurumda lisansüstü eğitim almış akademisyenler tarafından yürütüldüğü
sonuçlarına ulaşılmıştır. Ulaşılan bütün bu sonuçlar bilim olma ölçütleri göz
önünde bulundurulduğunda önemli gelişmeler olarak nitelendirilebilir.
Anahtar sözcükler: Turizm pazarlaması, alanyazın gelişimi, basit uyum analizi,
sosyal ağ analizi, bibliyometri, kurumlararası işbirliği.
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ÖZ
İnanç turizmi, turistin seyahate katılma amacının dini açıdan kutsal yerleri ziyaret etmesini içeren bir turizm çeşididir. İnsanların dini inançlarına bağlı olarak ibadetleri farklılaşmakla birlikte birçok dinde temel ibadetlerden biri de
kutsal mekânları ziyarettir. Bu bağlamda hac ve umre faaliyetleri, inanç turizmi
kapsamında değerlendirilmektedir. Farklı milletlere mensup olan milyonlarca
kişinin her yıl hac ve umre ibadetini yerine getirmek için seyahat etmesi, bu
faaliyeti düzenleyen seyahat acentaları gibi hizmet sağlayıcılarına büyük sorumluluklar yüklemektedir. Ulaşım, konaklama, rehberlik, transfer, vize işlemleri gibi turistik hizmetleri hac ziyaretçilerine sunan seyahat acentaları bu görevleri yerine getirmeleri esnasında tüketicilerin memnuniyetlerini üst düzeyde
tutmaları için bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu çalışmanın kapsamı tüm bu
hususlar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
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Çalışmada hac ve umre organizasyonu düzenleyen seyahat işletmelerinin hac
ve umre organizasyonlarında karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara ilişkin
neler yapılabileceği araştırılmıştır. Veriler nitel araştırma yöntemi kullanılarak
elde edilmiştir. Nitel yöntem kullanılmasında birkaç neden bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi hac ve umre organizasyonu yürüten işletmelerin karşılaştıkları sorunlar birinci elde acente yöneticilerinin sorumluluğundadır. Bu sorunları nicel yöntem ile almanın yöneticilerin görüşlerini sınırlayabileceği varsayılmıştır. Derinlemesine bilgi elde edilmek istenen bu çalışmada araştırmaya dâhil
edilen işletmelerin oldukça sınırlı sayıda olması nitel yöntem kullanılmasının
bir diğer sebebidir. Görüşme sürecinde kullanılan görüşme formu Sakarya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri öncülüğünde dinler tarihi literatürü ve seyahat acentaları literatürünün taranması
ile elde edilmiştir. Oluşturulan görüşme formu; 2 adet seyahat işletmesine ön
görüşme olarak uygulanmış; bu çerçevede hac ve umre organizasyonu yürüten
işletmelerin karşılaştıkları sorunları değerlendirmeye ilişkin sorular oluşturulmuştur. Araştırmanın evrenini Ege Bölgesi sınırları içerisinde hac ve umre organizasyonu düzenleyen A Grubu seyahat acentaları oluşturmaktadır. Ege
Bölgesinde hac ve umre organizasyonu düzenleyen seyahat acentesi sayısı
2012’de 20’dir. Bu işletmelerden yönetici konumunda olan 15 işletme yöneticisine ulaşılmıştır. Ulaşılan bulgular; hac ve umre organizasyonuna yönelik sorunların her bir unsuru için sorulan sorular çerçevesinde sunulmuştur.
Elde edilen bulgular; işletme ve yöneticilerine ait demografik veriler; hac ve
umre organizasyonu düzenleyen işletmeleri ve işletme sahiplerinin bulunması
gereken özellikler; işletme sorunları ve diyanet işleri başkanlığının konuyla
ilgili görüşler şeklinde tablolaştırılmıştır. Hac ve umre organizasyonu düzenleyen işletme sahiplerinin finansman, ar-ge, insan kaynakları, satış pazarlama
gibi işletme içi; otel, ulaştırma, konaklama, transfer, rehberlik hizmeti gibi seyahat ürünleri, havaalanı personeli; Suudi Arabistan devletinin hac-umre ve
vize işlemlerindeki tutumu; Yetki belgesi olmadan hac ve umre organizasyonu
düzenleyen işletmeler; Diyanet işleri başkanlığının hac ve umre organizasyonu
düzenlemesi ve hac kotasının büyük bir kısmını alması gibi sorunları olduğu
tespit edilmiştir. Konuya ilişkin Diyanet İşleri Bakanlığı ile görüşülmüştür. Elde
edilen bulgulara ek olarak; dünyada milyonları turizmle tanıştıran ve büyük bir
hızla talep artışı yaşayan hac ve umre faaliyetlerine yönelik bir araştırmayı literatüre kazandırması bakımından gelecekteki çalışmalara da katkıda bulunması
beklenmektedir.
Anahtar sözcükler: Hac-umre, din, seyahat işletmeleri, ibadet, turizm.
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ÖZ
İnsanoğlu var olduğundan beri, beslenme gereksinimini karşılamak için çeşitli
yöntemler geliştirmiş ve uygulamıştır. Ekonomik, teknolojik, coğrafik ve sosyal
koşullara bağlı olarak geliştirilen farklı yöntemler, zaman içerisinde her toplumun kendi mutfak kültürünü oluşturmuştur. Mutfak kültürü, yaşayış biçiminin
en şeffaf göstergesi olarak, bir toplumun yaşayan ve sürekliliği olan en temel
maddi ve manevi kültür unsurudur. Bu öneme bağlı olarak, mutfak kültürü,
hakkında birçok araştırmanın yapıldığı zengin ve önemli bir çalışma alanı olmuştur. Sahip olduğu zengin kültürel ve tarihsel birikime bağlı şekillenmiş olan
Türk mutfağı ise bu süreçte, Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan değerli bir kültürel miras haline gelmiştir.
Türk toplumunda yaşayan etnik kökenlerin her birinin kendine has yemek kültürünün olması, bugünkü Türk mutfağında çeşitlilik yaratmıştır. Özellikle, öze
ve doğal olana dönüşün yaşandığı son dönemlerde mutfak alanındaki çalışmalarda, ulusal ve yöresel lezzetlerin tekrardan keşfedildiği ve gün yüzüne çıka-
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rılmaya çalışıldığı, öz değerlerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtıldığı gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. İlgili çalışmalarda yemek ve mutfak kültürünün; ekonomik, sosyal, teknolojik, çalışan ve beslenme yönüyle çok çeşitli açılardan değerlendirildiği dikkat çekmektedir. Bu çalışmada ise yazılı ve görsel
basında, elektronik ortamlarda eleştiri ve yorumlarıyla mutfak hakkında değerlendirmelerde, önerilerde ve çeşitli araştırmalarda bulunan gurmeler üzerinde
durulmaktadır.
Bugün, mutfak ve/veya yemek kültür alanında profesyonel veya amatör olarak
yer alan, mutfak ve lezzet uzmanları olan gurmeler, sahip oldukları hayat, meslek ve lezzet tecrübesi ile yiyecek-içecek endüstrisinin fikirlerine güvendiği ve
bilgilerine başvurduğu kişiler haline gelmiştir. Birer mutfak uzmanı olan gurmelerin, Türk mutfağının gelişimindeki rollerinin ve sahip oldukları genel niteliklerinin belirlenmesi ise bu çalışmanın sorunsalını oluşturmuştur.
Çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Veriler, Türk mutfağı alanında uzman 20 kişi ile yüz yüze görüşme yapılarak toplanmış ve görüşülecek
kişilerin belirlenmesinde kartopu örneklem yönteminden yararlanılmıştır. Görüşmeler içerik analizi ile değerlendirilerek, ilgili kod ve temalar oluşturulmuştur. Bu temalardan aşçılık ve gurmeliğin tanımı, gurme eğitimi, gurmelerin Türk
mutfağına katkıları ve gurmelerin yemek değerlendirme ölçütleri üzerinde en fazla
durulan temalar olurken; gurmelikle ilgili en az tercih edilen tema ise mutfak ve
gastronomi kavramlarının tanımı ile ilgilidir.
Gurmeliğin; kişisel özellikler, yaşanmışlıklar ve lezzet birikimine bağlı olarak
ortaya çıktığı; herhangi bir okulunun olmadığı, tecrübe, merak, yemek kültürü
ve mutfak bilgisinin bu süreçte önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada
gurmelerin, Türk mutfağının gelişiminde rolleri ise öneri, eleştiri ve yorumlar
yaparak Türk mutfağına ve lezzetlerine dikkat çekmek, Türk mutfağıyla ilgili
farkındalık yaratmak, bunları yazılı ve sözlü basın aracılığı ile duyurmak ve bu
bilgilerin kayıt altına alınmasına yardımcı olmak şeklinde sıralanmıştır.
Anahtar sözcükler: Gastronomi, Türk mutfağı, gurme, nitel araştırma, içerik analizi.
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Konaklama Sektörünün Rekabet Edebilirlik Açısından
İncelenmesi: Antalya Örneği

Yüksek Lisans Tezi

Hande UYAR
T. C. Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-posta: handeuyar@bartin.edu.tr

Danışman:
Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN
T. C. Sakarya Üniversitesi

Kabul tarihi: Temmuz 2012

ÖZ
Rekabet kavramı iktisat kuramcıları, girişimciler, bilim adamları tarafından
farklı bakış açılarına yönelik olarak tanımlanmıştır. En basit tanımıyla rekabet,
aynı amaç peşinde koşanlar arasındaki yarış olarak nitelendirilebilir. Yazın
incelendiğinde, rekabet konusuna en fazla katkıyı Amerikalı bilim adamı Michael PORTER’ın yaptığı görülmektedir. Porter, rekabet kavramını ülke, sektör
ve firma düzeyinde ele almıştır ve bir ülkenin rekabet edebilirliğinin ancak
firmalar arası rekabet ile gelişeceğini belirtmiştir. Bir işletmenin rekabet edebilirliği için ise, tüketicilere sunulacak ürün ve/veya hizmetlerin rakiplere kıyasla
daha az maliyetle, daha düşük fiyatla, ürün ve/veya hizmete, kaliteli üretiminin
de ötesinde ilave özellikler ekleyerek gerçekleşecektir. Bilindiği gibi küreselleşen dünyada işletmelerin rakipleri yerel firmaların da ötesinde uluslararası
işletmelerdir. Dolayısıyla birçok rakip işletmenin bulunduğu serbest piyasa
ekonomilerinde varlık göstermeye çalışan işletmeler, ancak uzun vadeli rekabet
stratejileri belirleyerek, istikrarlı bir pazar payı elde edebilirler. Rekabetçi strate-
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jilerin başarılı olabilmesi için pazarın iyi analiz edilmesi gerekir. Bunun için de
pazarda bulunan diğer rakiplerin geliştirdikleri pazarlama stratejileri hakkında
işletmeye sürekli bir bilgi akışı sağlanmalıdır. Ayrıca rakiplerin geliştirdikleri
stratejilere karşı alınacak önlemler belirlenmelidir.
1950’lı yıllardan itibaren hızlı gelişim gösteren sektörlerden birisi de hizmet
sektörüdür. Hizmet sektörünün bir alt kolu olan turizm sektöründe faaliyet
gösteren konaklama işletmelerinin birbirlerini hangi konularda rakip olarak
gördükleri ve rakiplerine karşı ne tür eylemler geliştirmeyi tercih ettikleri bu
çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Çalışma için, ülkemizde turizm işletme
kümelenmesinin en yoğun olduğu Antalya ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı
otel işletmeleri örneklem olarak seçilmiş, otel yöneticilerinin anket sorularına
verdikleri cevaplar tablolar yardımıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Turizm, rekabet edebilirlik, otel endüstrisi, pazarlama stratejileri, elmas modeli.

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 724-725,
04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-4940-00-4

Çalışanların İş Değer Algısının Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi:
Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Yüksek Lisans Tezi

Kutlay ORHAN
T. C. Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı
E-posta: kutlay_orhan@mynet.com

Danışman:
Yrd. Doç. Dr. Gonca KILIÇ
T. C. Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kabul tarihi: 20 Haziran 2013

ÖZ
Emek yoğun bir sektör olan turizmin, sunulan hizmetin, konukların beklenti
düzeyleri ve algılarına göre değişiklik göstermesi diğer sektörlere göre turizm
sektöründe çalışan unsurunun önemini daha da artırmaktadır. Bu kapsamda
araştırmanın amacı, Afyonkarahisar ilinde yer alan beş yıldızlı termal otel işletmelerinde çalışanların iş değer algılarını belirlemek ve bu algıların örgütsel
vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada veri
toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini
Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı termal otel işletmesi çalışanları
oluşturmaktadır. Örneklem grubunda yer alan termal otel işletmesi çalışanlarının iş değerine ilişkin algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının bireysel
özelliklerine göre karşılaştırılmasında iki grup bağımsız örneklemler için t testi
(Independent Samples t Test) ve ikiden fazla grup için ise varyans (One Way
Anova) analizi kullanılmıştır. Araştırmada çalışanların iş değer algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon
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analizi yapılmıştır. Bununla birlikte, iş değerinin örgütsel vatandaşlığa etkisini
belirlemek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.
Araştırmada termal otel işletmesi çalışanlarının iş değer algılarının örgütsel
vatandaşlık davranış düzeyi ile ilişkisini belirlemek için gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçlarına göre iki değişken arasında pozitif yönlü ve yüksek
düzeyde (r= 0,740) anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca uygulanan
regresyon analizi sonucunda ise çalışanların iş değer algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutları (özgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik ve
erdemlilik) üzerinde anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda
araştırmanın temel hipotezi olan “Beş yıldızlı termal otel işletmelerinde çalışanların iş değer algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine anlamlı (önemli) bir etkisi vardır” hipotezi desteklenerek kabul edilmiştir.
Anahtar sözcükler: İş değer algısı, örgütsel vatandaşlık, termal otel işletmeleri.
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Doğa Deneyimleri Açık Alan Rekreasyon Güdüleri ve
Tatil Aktivite Tercihleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
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Kübra AŞAN
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Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-posta: kasan@anadolu.edu.tr

Danışman:
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Kabul tarihi: 17 Eylül 2013

ÖZ
Doğada açık alan faaliyetleri, yürüyüş, tırmanma, doğa fotoğrafçılığı, yaban
hayatı gözleme, sportif balıkçılık gibi doğal ortamlarda bireysel ya da bir grup
dâhilinde gerçekleştirilebilecek boş zaman değerlendirme etkinlikleridir. Günümüzde bu faaliyetlerin turizm, spor, eğitim, gibi farklı alanların etkisiyle
hızla geliştiği görülmektedir. Bu çalışmada da turizm ve rekreasyonun simbiyotik ilişkisi göz önünde bulundurularak, doğa aktivitelerinin hem turizm hem de
rekreasyon pazarlarında sunulması ve geliştirilmesi için rekreasyon ve turizm
davranışı arasındaki ilişkilere odaklanılmıştır.
Çalışmada doğa temelli açık alan rekreasyonu ile en önemli turizm pazarlarından olan tatil turizmi arasındaki davranışsal ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda her iki alanın da ortak bileşeni olarak doğa deneyimi ele
alınmıştır. Açık alan rekreasyon davranışının belirlenmesinde Deneyim Tercihleri
Kuramı temelinde açık alan rekreasyon güdüleri ve Deneyim Ekonomileri Kuramı
temelinde doğa deneyimleri araştırılmıştır. Tatil turizmi davranışının belirlen-
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mesinde ise önemli bir pazar bölümlendirme değişkeni olan tatil aktivite tercihleri incelenmiştir.
Sonuçlandırıcı araştırma şeklinde tasarımlanan çalışmada, Eskişehir’de bireysel
ya da grup olarak doğa aktivitelerini gerçekleştiren rekreasyonistler üzerinde
uygulama yapılmıştır. Uygulamada, yüz yüze ve internet yoluyla anket tekniklerinden yararlanılmış ve verilerin analizinde açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yapısal eşitlik modellemesi, korelasyon, t-testi ve varyans
analizlerine başvurulmuştur.
Yapılan analizlerle, katılımcıların açık alan rekreasyon etkinliklerinde önem
sırasıyla rahatlama, öğrenme ve sosyallik, başarı ve bağımsızlık ve bireysel gelişim ile
güdülendiği görülmüştür. Katılımcıların doğa deneyimlerinin önem sırasına
göre estetik, eğitim ve kaçış boyutlarından oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Pasif
olarak özümsenen deneyimler olan eğlence boyutu ise anlamlı çıkmamıştır. Elde
edilen tatil aktivite tercihlerinin, kültürel tatil aktivitesi, açık alan tatil aktivitesi ve
eğlence odaklı aktiviteler şeklinde yapılandığı ortaya konmuştur. Yapısal eşitlik
modellemesi sonucunda, açık alan rekreasyon güdüleri, doğa deneyimleri ve
tatil aktivite tercih yapıları arasında güçlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
Özellikle açık alan rekreasyon güdüleriyle doğa deneyimlerinin çok yakın anlamlar taşıdığı belirlenmiştir.
Sonuç olarak tüketici davranışı bağlamında açık alan rekreasyonistlerinin tatil
turizmi pazarıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Esasında bu durum, rekreasyon
ve turizmin iç içe girmiş bir şekilde birbiriyle bağlantılı ve aralarındaki sınırların esnek olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla açık alan rekreasyonistleri
hem rekreasyon hem de turizm pazarı kapsamında düşünülmelidir. Bu noktada
hem turizm hem de rekreasyon pazarında, açık alan rekreasyonistlerinin özel
bir pazar bölümü olarak ele alınarak, bu pazara yönelik doğa temelli ürün geliştirilmesi fırsatı doğmaktadır. Ayrıca doğa temelli açık alan rekreasyon ürünü
geliştirirken sunucuların dikkat etmesi gereken unsurlar arasında, katılımcıların kişisel özellikleri ve aktivitelere katılım özellikleri de yer almaktadır. Ancak
kavramsal ve görgül kanıtlarla, açık alan rekreasyonu kapsamında doğa deneyimi sunucularının genellikle ticari kurumlar olmayıp, sosyal gruplar şeklinde
ortaya çıktığı görülmektedir. Buradaki esas mesele, doğa aktiviteleri konusunda
uzman işletme sayısının sınırlı olmasıdır. Doğa aktivitelerinin kendine özgü
bileşenlerine odaklanarak yeni ürünler geliştirecek seyahat acentaları, açık alan
rekreasyon ve turizm pazarının büyümesinde kilit rol oynayacaktır.
Anahtar sözcükler: Boş zaman ve turizm pazarlaması, açık alan rekreasyonu, açık
alan rekreasyon güdüleri, doğa deneyimi, tatil pazarı, Eskişehir.

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 728-729,
04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-605-4940-00-4
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ÖZ
Bu çalışma, konaklama işletmelerinde işgörenlerin hizmet kalitesi algısını değerlendirmeyi amaçlamıştır. Uygulama, Sinop ilinde faaliyet gösteren üç ve
dört yıldızlı otel işletmelerinde yapılmıştır. Araştırma verisi, SERVQUAL ölçeği
ile hazırlanan anket tekniği kullanılarak toplanmıştır.
Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, konaklama işletmeleri
ve otel işletmeleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, kalite kavramı ve
hizmet kalitesinin ölçülmesinde kullanılan ölçüm modelleri ve SERVQUAL
ölçeği üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, Sinop ilinde faaliyet gösteren otel işletmesi çalışanlarından hizmet kalitesi beklentisi ve algılamalarına
yönelik elde edilen veri değerlendirilmiştir.
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Yapılan alan araştırması sonucu elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, Sinop ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinin işgörenlerin, hizmet kalitesine
yönelik beklenti ve memnuniyetlerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiş
ancak hizmet performansına ilişkin algılamaları, beklentilerinden daha düşük
gerçekleşmiştir. İşgörenlerin, beklenti ve memnuniyetleri arasındaki farkın en
yüksek olduğu boyutlar, isteklilik, güvence, güvenilirlik, fiziksel özellikler ve
empati boyutları şeklinde sıralanmıştır. İşgörenlerin en yüksek beklenti düzeyine sahip oldukları boyut fiziksel özellikler, en düşük beklenti düzeyine sahip
olduğu boyutun ise empati boyutu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hizmet performansına yönelik fiziksel özellikler en yüksek; empati boyutunun en
düşük memnuniyet değerine sahip boyut olduğu görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Otel işletmesi, hizmet kalitesi, SERVQUAL, beklenen kalite,
algılanan kalite.
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ÖZ
Türkiye’de klasik turizmin (deniz, kum ve güneş) ön planda olmasından dolayı
farklı ürünleri pazarlayan bölgelerin rekabet şansı gün geçtikçe artmaktadır.
Hem turizmin sürdürülebilirliği hem de doğal kaynakların sürdürülebilirliği
açısından turistik destinasyonlar yenilik ve yaratıcılık çerçevesinde ürünlerini
zenginleştirmek zorundadır.
Yaratıcılık, özellikle turizm işletmelerinde hizmet tabanlı ürün üretilmesi nedeniyle çok önemli bir rekabet kaynağıdır. Çünkü turizm işletmelerinde tüketiciler hizmetin benzersizliğine, ürün hakkındaki duygusal bağlarına göre bedel
öderler. Benzersizlik ve benzersiz ürünlere karşı oluşan duygusal bağlar ancak
yaratıcı fikirlerle var olabilir.
Yenilik ve yaratıcılığın geliştirilmesinin öncelikli amacı rekabet edebilirlik ve
pazarlamadır. Bu kapsamda Türkiye’nin turizmde rekabet edebilirliğini incelemekte fayda vardır. Seyahat ve Turizm Rekabet Raporu 2012-2013’e göre Tür-
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kiye, birçok alanda rekabet edebilecek potansiyele sahipken, birçok kritere göre
orta sıralarda görülmektedir. Raporun özellikle ülkelerin kültürel kaynakları
altında incelenen yaratıcı endüstri ihracatı (el emeği içeren ürünler örn; kilim,
takı, ressam tabloları vb.) kriterinde Türkiye, 140 ülke içinde 16. sıradadır. Buna
karşılık turizmde insan kaynakları kriterinde 68. sıradadır. Bu kapsamda rapor
Türkiye’nin insan kaynaklarının güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulamaktadır. Dolayısıyla çalışanların yenilik ve yaratıcılık potansiyelinin hizmet sektöründe öncelikli olmak üzere geliştirilmesi gerekmektedir. Bu durumda turizm
sektöründe önemli konumda olan bölgelerdeki işletmeler başta olmak üzere
işletmelere düşen iş ortamını yenilik ve yaratıcılığa uygun hale getirmektir.
Turizmde talep edilen ürünlerin dikkat çekici olması gün geçtikçe tercihlere
daha çok yön vermektedir. Artık kimse sadece ihtiyaçlarını gidermek için hizmet talep etmemektedir. Sonucunda çoğu kimse fayda- maliyet analizi ile az
maliyetle ne kadar tatmin edici ürünlere sahip olabildiğinin hesabını yapmaktadır. İşte bu noktada yaratıcı sistemler maliyetleri mantıklı düzeylerde tutmakta etkili olurken, yaratıcı ürünler faydayı (bu fayda duygusal da olabilir) yükseltmekte etkilidir.
Bu çalışmanın amacı Alanya’daki yiyecek içecek işletmelerinin yenilik ve yaratıcılık stratejilerine göre çalışanların yaratıcılık performanslarına etki eden iş
ortamı değişkenlerini ve bu işletmelerin yönetiminde ve ürün geliştirmesinde
yaratıcılık için hangi değişkenlere önem verilmesinin öncelikli olduğunu ortaya
çıkarmaktır. Bu çalışmada anket tekniği ölçüm aracı olarak kullanılmıştır. Konu
ile ilgili yapılan diğer çalışmaların ölçüm araçları incelenmiş, yiyecek içecek
alanına uygun olarak seçilen 85 adet ifadeden oluşan bir soru havuzu oluşturulmuştur. Bu ifadeler Alanya’da bulunan yiyecek içecek işletmeleri ile ilgili
resmi derneklerde görevli profesyoneller ve akademik alanda çalışan uzman
kişiler tarafından incelenmiş ve ön test için yeniden düzenlenmiştir. Ön test için
oluşturulan anket formu 3. Altın Kepçe Ulusal Yemek Yarışması’nda yarışan 61
katılımcıya uygulanmıştır. Uygulama sonucunda 47 adet sorudan oluşan ölçüm
aracı ile asıl uygulamaya geçilmiştir. Uygulamanın evrenini Alanya’da faaliyet
gösteren 47 adet beş yıldızlı otelin mutfak bölümü çalışanları oluşturmaktadır.
Araştırma bu işletmelerde çalışan 379 kişi ile yapılmıştır. Elde edilen anket
formlarından 37 si çelişkili doldurulması sebebiyle analize alınmamış toplamda
342 anket değerlendirmeye alınmıştır. SPSS programına girilen verilerin analizi
sonucunda mutfak bölümünde iş ortamı değişkenlerinin 6 faktöre ayrıldığı
saptanmıştır. Bu faktörler; “Örgütsel Teşvik”, “Yöneticinin Teşviki”, “Çalışma
Grubu Desteği”, “Özgürlük”, “Kaynaklar” ve “Örgütsel Engeller” dir. Çalışmanın sonucunda yiyecek içecek işletmelerinin iş ortamı değişkenlerinden öz-
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gürlük, çalışma grubu desteği ve örgütsel teşvik faktörlerinin çalışanların yaratıcılık performansına en çok etki eden faktörler olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Araştırma sonuçlarının turizm sektörü içerisinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmesi yatırımcılarına ve yöneticilerine gelirlerini arttırmak ve daha iyi
ürünler ortaya koyup pazarlamak amacıyla çalışmalarında fayda sağlaması
beklenmektedir.
Ayrıca yiyecek içecek işletmelerinin çok geniş bir alanda faaliyet göstermesine
karşın turizm endüstrisi dahilinde çok fazla araştırmaya konu olmaması da bu
çalışmanın gerekliliğini göstermektedir. Bu yönüyle çalışmanın akademik anlamda literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma kapsamında geçerliliği ve güvenilirliği test edilerek oluşturulmuş ölçüm aracının da yapılacak
diğer çalışmalara ışık tutması umulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Yaratıcılık, turizm, yiyecek içecek işletmeleri, iş ortamı.
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ÖZ
Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, destinasyonların pazarlanmasında
etkin rol oynarken, yeni yaklaşımlar da turizm pazarında ortaya çıkmaktadır.
Değişen dünya düzeninin etkileri pek çok alanda kendini gösterirken, turizm
endüstrisinde de destinasyonların tanıtım ve tutundurma faaliyetleri yeni olguları gerekli kılmıştır. Film-etkili turizm olarak adlandırılan yeni yaklaşım, bu
noktada destinasyonların imajında yüksek derecede farkındalık yaratmaktadır.
Film-etkili turizmin destinasyon imajına etkisi değerlendirildiğinde; filmlerin
yeni imaj yaratmada sağladığı üstünlük, olumsuz imajı değiştirirken zayıf imajı
güçlendirmesi, seyahat edenleri motive etmesi ve birçok pazarlama faktörünün
yaratılmasını sağlaması, dikkat çeken başlıca unsurları olarak görülmektedir.
Bununla birlikte; film ve televizyon dizileri destinasyon ile ilgili bilgi kaynağı
olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır (Beeton 2005).
Bu araştırmada Yunanistan’da yaşayan yirmi üç Yunanlı vatandaş ile Yunanistan’da gösterilen Türk dizilerinin destinasyon imajına etkisi araştırılmıştır. Yu-
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nanlı vatandaşlarla yapılan mülakatların bulguları analiz edilmiş, bulgular
literatür ışığında değerlendirilmiştir.
Yapılan araştırmanın sonucunda tespit edilen bulgulara göre; Türk dizilerinin
Yunanlı vatandaşlarda pozitif bir imaj yarattığı ve seyahat etme kararlarını
olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Aynı zamanda; Yunanlı vatandaşların
Türk dizilerine karşı ilgili oldukları, ayrıca bayanların erkeklere nazaran daha
fazla dizi izledikleri saptanmıştır.
Anahtar sözcükler: Film etkili turizm, destinasyon pazarlaması, destinasyon imajı.
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ÖZ
Tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılamayı, hatta onlar için nitelikli değer yaratmayı amaçlayan önemli bir işletme fonksiyonu olarak pazarlama, tarihsel süreç
içerisinde ekonomik ve teknolojik değişimlere paralel olarak önemli evrelerden
geçmiş ve değişimlere uğramıştır. Bu süreç sonunda işletmelerde benimsenen
yaklaşım, modern pazarlama yaklaşımı olmuştur. Modern pazarlama düşüncesinin işletmelerdeki tezahürü ise, pazar yönlülük olarak gerçekleşmiştir. Modern pazarlama anlayışının bir uygulaması olarak ifade edilen pazar yönlülük,
öğrenme, rekabet avantajı ve müşteri memnuniyeti gibi otel işletmelerinin yaşamsallığını etkileyecek düzeyde önemli çıktıları olan bir kavramdır. Bu doğrultuda, araştırmanın birinci bölümünde pazar yönlülük kavramı incelenmiştir.
Otel işletmeleri, müşterilerine konaklama hizmeti başta olmak üzere, yiyecekiçecek ve eğlence gibi çok sayıda yardımcı hizmeti de sunan işletmelerdir. Bunun yanında, sunulan hizmet çeşitliliğinin fazla olması, otellerin tedarikçileri ile
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yakın ilişkiler kurmalarını gerekli kılmaktadır. Bir otel işletmesinin tedarikçileri
ile yakın ve sağlıklı ilişkiler kurması, müşteri memnuniyetinin artmasını ve
dolaylı yönden performansının olumlu yönde gelişimine de katkı sağlayacaktır.
Bu kapsamda, çalışmanın ikinci bölümünde otel işletmelerinin tedarikçileri ile
ilişkileri incelenmeye çalışılmıştır.
Pazar yönlülük ve tedarikçi ilişkileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla
otel işletmeleri üzerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında kolayda örnekleme yöntemiyle; 3 yıldızlı, 4 yıldızlı, 5 yıldızlı ve S
Class olmak üzere 140 otel işletmesinden anket yolu ile veri elde edilmiştir.
Elde edilen veriler istatistikî metotlarla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları,
pazar yönlülük ve tedarikçi ilişkileri boyutlarının otel işletmelerinin özelliklerine göre farklılaştığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, otel işletmelerinin
pazar yönlülüğü ile tedarikçileri ile olan ilişkileri arasında pozitif bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, hem pazar yönlülüğün hem de tedarikçilerle ilişkilerin otel işletmelerinin performansını pozitif yönde etkilediği tespit
edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Pazar yönlülük, alıcı-tedarikçi ilişkileri, tedarik zinciri yönetimi, otel işletmeleri, işletme performansı.

HAZIRLANMAKTA OLAN
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ÖZ
Yaşadığımız yüzyılda insanoğlunun doğal kaynakları aşırı ve plansız
kullanmaya devam etmesi ile birlikte; ciddi çevre problemlerinin ortaya
çıkması, canlı türlerinin yok olmaya başlaması, doğal dengenin değişmesi,
başta insan olmak üzere birçok canlının yaşadığı ekosistemlerin bozulmaya
başlaması “milli park” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Milli
parkların geçmişten günümüze kullanım alanları sürekli artmaktadır. Bunlar
içerisinde turizm ve rekreasyon önemi gittikçe artan faaliyet alanıdır. Milli
parklar her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretler
etkili bir şekilde planlanmadığı zaman çevre sorunları başta olmak üzere
birtakım problemler ortaya çıkmaktadır ve bu tür problemler milli parklardaki
turizm ve rekreasyonel faaliyetleri de olumsuz etkilemektedir.
Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nün Göller Yöresi’nde yer alan Isparta
ilinde iki adet milli park bulunmaktadır. Kızıldağ Milli Parkı 1969 tarihinde,
Kovada Gölü Milli Parkı ise tarihinde milli park ilan edilmiştir. Kızıldağ ve
Kovada Gölü Milli Parkları, başlangıçta çevre yerleşmelerden gelen insanların
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piknik amaçlı olarak kullandıkları mekânlar olmuştur. Günümüzde ise bu milli
parkların fonksiyonu artmış ve hem çevre yerleşmelerden gelen hem de diğer
illerden gelen ziyaretçilerin turizm ve rekreasyon amaçlı kullandıkları önemli
mekanlar haline gelmiştir. Özellikle Kızıldağ Milli Parkı, sahip olduğu olanaklardan dolayı önemli bir destinasyon haline gelmiş ve milli park içerisinde ziyaretçilerin konaklayabileceği doğal yapıya uygun bungalov evler yapılmıştır.
Kovada Milli Parkı ise daha çok günübirlik rekreasyonel amaçlı faaliyetlerde
kullanılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; dünyadaki ve Türkiye’deki milli park anlayışı, Isparta
ili milli parklarının gelişimi, milli parklardaki turizm ve rekreasyonel
faaliyetlerin mevcut durumu, sürdürülebilirliği, olumlu-olumsuz etkileri,
milli park-yerel halk ilişkisi ve ildeki milli parklardaki turizm ve rekreasyonel
faaliyetlere yerel halkın ve ziyaretçilerin yaklaşımlarını ortaya çıkarmaktır.
Bu amaçla öncelikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜİK, Orman ve Su İşleri
VI. Bölge Müdürlüğü ve yerel yönetimlerden çalışmada yararlanmak amacıyla
gerekli veriler toplanacaktır. Çalışmada milli parkların zaman içindeki
mekansal dağılımı ve değişimi, turizm çekiciliklerinin gösterilmesi, turizm
rotalarının belirlenmesi, rekreasyonel faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerin
dağılış haritaları yapılacaktır. Bu haritalarda ArcGIS 10.1 programı
kullanılacaktır. Milli parklardaki sürdürülebilirliği ortaya koymanın en
önemli yollarından biri; yerel halkın, ziyaretçilerin ve yerel yönetimlerin
görüşünü almaktır. Bu amaçla çalışmada hem milli park sınırlarında yaşayan
yerel halka hem de milli park alanına gelen ziyaretçiler olmak üzere iki gruba
anket yapılacaktır. Yerel halka ve ziyaretçilere yapılacak ankette, milli
parklardaki
turizm
ve
rekreasyonel
faaliyetlere
bakış
açıları
değerlendirilecektir. Yapılacak anket sonucu anket verileri SPSS 20
programına girilecek, iki farklı grubun farklılık gösterip göstermediği t testi
ve tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) ile çözümlenecektir. Ayrıca
ölçeklerin güvenirlik analizi için ise Cronbach’s Alpha katsayıları
hesaplanacak olup elde edilen bulgular araştırmanın amacı doğrultusunda
yorumlanacaktır. Ayrıca, Isparta’da yer alan Kızıldağ ve Kovada Gölü Milli
Parkları’nın daha rasyonel kullanılmasına, rekreasyonel faaliyetlerden
kaynaklanan olumsuz etkilerin belirlenerek parklarda sürdürülebilir
gelişmenin sağlanmasına, ziyaretçilerin hoşça vakit geçirebilmeleri için
gerekli düzenlemelerin yapılmasına ve bu konuda uygun politikaların
oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla planmalamalar ve öneriler
sunulacaktır.
Anahtar sözcükler: Milli park, turizm, rekreasyon, sürdürülebilirlik.
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ÖZ
Çevre bilincinin gelişmesinin yanı sıra, sosyo-kültürel gelişmelerin de etkisiyle
birlikte, 1980’lerden itibaren alternatif turizm türlerine olan ilgi artmıştır. Bu
bağlamda, gün geçtikçe önem kazanan alternatif turizm türleri arasında yer
alan gönüllü turizmi faaliyetlerinin de her geçen yıl arttığı görülmektedir. Gönüllü turizmi, kâr amacının öncelikli hedef olmadığı, kendine özgü çevre ve
bireysel katkıları ile diğer turizm türlerinden farklılaşmaktadır. Gönüllü turizminin başlıca özelliği, katılımcıların yanı sıra, turist kabul eden bölgenin sosyal
ve fiziksel çevresine yönelik olarak da maddi ve manevi katkılar sağlanmasının
amaçlanmasıdır.
Gönüllü turizmi, katılımcılarına yönelik kişisel gelişim, deneyim ve manevi
tatmin gibi önemli katkıları nedeniyle teşvik edilirken, katılımcıların daha çok
gençlerden oluştuğu görülmektedir. Gönüllü turizmi, yaygınlık kazandığı ge-
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lişmiş ülkelerde, kamu, sivil toplum kuruluşları (STK) ve özel kesim tarafından
desteklenen bir turizm türüdür. Türkiye’ye bakıldığında ise zaman zaman yürütülen çeşitli gönüllü faaliyetlere rastlansa da, gönüllü turizmine yönelik uygulamaların oldukça az olduğu söylenebilir. Türkiye’de gönüllü turizminin
geliştirilmesinin, katılımcılara yönelik bireysel katkıları ve ayrıca kültürel etkileşim, sosyal ve ekonomik dengesizliklerin azaltılması, çevre koruma ve iyileştirme gibi bölgesel katkıları açısından düşünüldüğünde, oldukça yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Bu araştırmada, gönüllü turizminin temel aktörleri olarak katılımcılar ve başlıca
kolaylaştırıcılarının konuyla ilgili yaklaşımları incelenecektir. Bu bağlamda,
katılımcılar olarak üniversite gençleri, kolaylaştırıcılar olarak ise yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir. Çalışma alanı olarak üniversite gençlerinin yoğun olarak ikamet ettiği ve
son yıllarda turizm hareketliliğinin giderek arttığı Eskişehir ili tercih edilmiştir.
Araştırmada nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinden yararlanılacaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nin örgün öğretim lisans
programlarına kayıtlı 384 öğrencinin gönüllü turizmine yönelik yaklaşımlarının
ve onları motive eden unsurların belirlenmesi anket aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Anket sorularının oluşturulmasında, Lee (2011)’in çalışmasından yararlanılmıştır.
Eskişehir’de yerel yönetim ve STK kapsamında yetkili 15 kişi saptanmıştır, bu
kişilerin gönüllü turizmiyle ilgili görüşlerinin alınmasında görüşme tekniğinden yararlanılacaktır. Görüşmeler yüz yüze ve yarı yapılandırılmış olarak uygulanacaktır. Üniversite gençliğini motive eden unsurların incelenmesinde
tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra faktör analizinden, görüşme verilerinin analizinde ise betimsel analizden yararlanılacaktır. Bu çalışmanın, gönüllü turizmine dikkat çekmek ve Eskişehir’e yönelik uygulama önerileri ortaya koymak
açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: Gönüllü, gönüllü turizmi, üniversite gençliği, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, Eskişehir.
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ÖZ
İnsanoğlu var olduğundan beri çeşitli nedenlerle hareket halinde olmuş, münferit olarak ya da topluca bir yerden bir yere geçici veya sürekli olmak üzere
göç etmiştir. İnsanlık tarihi kadar uzun olan göç hareketleri, ekonomik, sosyal
veya siyasal sebeplerden dolayı insanların yer değiştirmesidir. Dünya genelinde göç hareketlerinin büyük kısmını ekonomik amaçlı göçler oluşturmaktadır.
1960 yılında dünya genelinde göç hareketi içerisinde bulunan insan sayısı 75
milyon iken, bu sayı 2005’de 195 milyona ulaşmıştır. Göç hareketleri içerisinde
Türkler de önemli bir yer tutmuştur. Birçok kıtaya göç etmekle birlikte, en çok
Türk göçü Avrupa Kıtası’na olmuştur. Bugün, Avrupa’da beş milyonun üzerinde Türk bulunmaktadır. Avrupa’da ilk sırada ise yaklaşık üç milyon Türk’ün
yaşadığı Almanya bulunmaktadır. Milyonlarca insanın yer değiştirmesi ile sonuçlanan göç hareketleri sonucunda, insanlar gittikleri yerlerde aynı kültürden
Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nca kabul edilen 1303E045 no'lu
“Almanya’daki Türklerin Türkiye Kültür Gezilerinin Gezi Katılımcıları Üzerinde Bıraktığı Sosyo-Kültürel Etkiler”
başlıklı proje kapsamında desteklenmektedir.
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ve soydan oldukları insanlarla kendi diasporalarını oluşturup zamanla anavatan özleminin hissedilmesiyle ve günümüzün küreselleşen dünyasında, “evim
neresi?” ve “kimliğim ne?” soruları önem kazanmasıyla, insanların anavatanlarına ziyaret hareketleri başlamıştır. Bunun sonucunda, Pasifik ve Karayip Adaları’ndan Filipinler’e, Çin’den Gana’ya, Bangladeş’ten Hindistan’a kadar geniş
bir yelpazede önemli bir turizm türü olan diaspora turizmi, günümüzde önemli
bir niş pazar haline gelmiştir. Bu araştırmada; anavatanlarından göç ederek
gittikleri yerlerde diaspora toplumları haline gelmiş olan toplulukların, anavatanlarına doğru olan turizm hareketlerinin, bu insanlar üzerindeki bıraktığı
sosyo-kültürel etkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma deseni kullanılan bu araştırmada, veri toplama tekniği olarak tam katılımlı gözlem, gözlemci olarak katılım, mekanik gözlem, veri toplama günlüğü ve görüşme teknikleri kullanılmış ve veriler bu tekniklerle toplanmıştır. Alanını Almanya Türk
Federasyon’un düzenlediği, 28 Mart 2013 Perşembe günü başlayıp 5 Nisan 2013
Cuma günü sona eren “Türkiye Kültür Gezisi 2013” adlı turun katılımcısı olan
90 kişinin oluşturduğu bu araştırmada, diğer tekniklerle toplanan verilerin
dışında en çok verinin elde edildiği görüşmeler, amaçlı örneklem çeşitlerinden
maksimum çeşitlilik ile belirlenen 28 katılımcı ile Almanya’da yapılan derinlemesine görüşmeler ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, önce kodlanmış, daha sonra bu kodlardan oluşan alt temalar ve temalar, katılımcıların vermiş olduğu cevaplardan
yapılan birebir alıntılarla desteklenip yorumlanarak bulgular ortaya konulmuştur.
Anahtar sözcükler: Diaspora turizmi, turizm sosyolojisi, Almanya Türkleri, göçler, Almanya Türk Federasyon Türkiye kültür gezisi.
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Termal Tesislerin Ekolojik Mimarlık Tasarım Ölçütlerine Göre
İncelenmesi: Bingöl ve Yakın Çevresi Örneği

Yüksek Lisans Tezi

Fatma KÜRÜM VAROLGÜNEŞ
T. C. Dicle Üniversitesi
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Danışman:
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T. C. Dicle Üniversitesi

Başlama tarihi: 12 Ekim 2013

ÖZ
Turizm sektörünün küresel ölçekte hızlı bir gelişme göstermesi turizm türlerini
çeşitlendirme yönünde bazı çalışmalar ortaya çıkarmıştır. Turizm trendlerinde
meydana gelen bu gelişme ve değişme yeni endişeleri gündeme getirmiş ve
turizmin yarattığı fırsatlar kadar doğal çevreye verdiği zararlar da tartışılmaya
başlanmıştır. Plansız, altyapısız, sadece ekonomik kaygıyla oluşturulan yapıların, bulunduğu çevreye kalıcı zararlar verdiği gerçeği tasarımcıları sürdürülebilir çözümler aramaya yönlendirmiştir.
Dünya genelinde CO2 ve SEG salınımında turistik tesislerin payının %25 olduğu gerçeği, doğal güzelliklerin hemen yanı başında kurulan turizm işletmelerinin oluşturduğu görsel kirlilik ve doğal çevre üzerindeki tahrip edici etkisi,
turizm tesislerinin tasarımı ve yapımı esnasında doğaya uyumlu yaklaşımlara
önem verilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır.
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Doğal, tarihsel ve kültürel çekicilikler bakımından hemen hemen tüm turizm
faaliyetlerini bünyesinde barındıran ülkemizde son dönemlerde termal Turizm
önemli bir pazar payı oluşturmaya başlamıştır. Hızlı bir gelişim gösteren tesisleşme sürecinin çevresel etkilerinin az olması için tasarımcıların makro ve mikro ölçekli planlamalarında ekolojik mimari tasarım ölçütlerini dikkate almaları
gerekmektedir. Ekolojik tasarımların oluşturulması termal turizmin daha sağlıklı gelişmesini ve çevrenin minimum zarar görmesini sağlayacaktır. Bu çalışmayla çevresel etkileri minimum, rasyonel çözümlere sahip olan mevcut tesisler
ekolojik mimari tasarım ölçütlerine göre incelenerek yeni yapılacak olan tesis
projelerinin hem akılcı, hem çevreci, hem fonksiyonel çözümlere sahip olması
amaçlanmaktadır. Günümüzde hızlı bir şekilde gelişen termal tesislerin makro
ve mikro ölçekte planlamaları esnasında ekolojik tasarım ölçütlerinin dikkate
alınması yeni tasarlanacak tesisler için bir tasarım rehberi niteliği taşıyacaktır.
Tezin alt amaçları da şöyle sıralanabilir:









Türkiye’deki jeotermal kaynak potansiyelini doğru değerlendirmeye
yönelik farkındalık yaratmak,
İnsan sağlığını düşünürken, doğanın sağlığını da korumamız gerektiğine dikkatleri çekmek,
Ülkemizden ve dünyadan yazılı ve görsel örneklerin de desteğiyle ekoloji kavramının termal tesislere entegresini ve gelişim anlayışını ortaya
koymak,
Türkiye’ deki termal turizm tesislerinin, bulunduğu bölgenin iklim durumu ve topografik özelliklerine uygun gelişimi için öneriler sunmak,
Bingöl ve yakın çevresini termal turizm potansiyeli açısından irdelemek
ve ekolojik termal tesis tasarımının bu bölgede nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda kılavuz oluşturmak,
Ekolojik özelliği bozulmamış kırsal bölgelerde bulunan kaynakların
değerlendirilmesinin ülke ekonomisine getireceği faydaları ortaya
koymak,

Henüz termal kaynakları tam olarak keşfedilmemiş, ekolojik özelliklerini koruyan Bingöl ve yakın çevresi, yaşamını hala sürdürülebilir biçimde devam ettirecek bir potansiyele sahip olduğu için tercih edilmiştir. Çalışmanın amaçları
doğrultusunda veri toplamak için çok yönlü bir yaklaşım kullanılacaktır. Birinci
aşamada literatür taraması yapılacaktır. Ayrıca Dünyadaki ve Türkiye’deki
ekolojik kriterlere sahip konaklama tesisleri literatür üzerinden incelenerek
örnekler derlenecektir. İkinci aşamada Bingöl, Karakoçan ve Tunceli sınırları
içerisinde bulunan Kös kaplıcaları, Golan kaplıcaları ve Bağin kaplıcaları veri
toplamak için incelenerek bu tesislerin başarıları ve başarısızlıkları ortaya kona-
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caktır. Kişisel gözlem, alan gezileri, proje incelemeleri, kullanıcılara ve tesis
sahiplerine uygulanacak olan anketler, grup görüşmeleri ve belirli bireylerle
görüşmeler yapılacaktır. Son aşamada toplanan veriler ve anket çalışmaları
SPSS programı ile analiz edilerek grafikler oluşturulacak, bu analizler ve bulgular neticesinde sonuçlar anlatılarak öneriler sunulacaktır.
Anahtar sözcükler: Turizm, termal tesisler, ekoloji, ekolojik mimarlık, Bingöl.
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ÖZ
Kırsal alanlar nüfus yoğunluğunun az olduğu, ekonominin çoğunlukla tarıma
dayalı olduğu, bulundukları bölgenin doğal ve kültürel özelliklerini barındırdığı, bölgeye ait yaşam tarzları olan kent dışı alanlardır. Değişen teknoloji ve
ekonomik şartlar ile beraber kırsal alanlarda birtakım sorunlar yaşanmaktadır.
Bu sorunlardan bazıları; kırdan kente göç, iş imkânlarının azalması, nüfusun
yaşlanması ve çok katlı betonarme yapıların oluşmasıdır. Ülkemizde Kırsal
Kalkınma Planlarında temel hedef; kırsal ekonominin ve kırsal yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Köy tasarım rehberleri de kırsal alandaki insanlara daha
yaşanılabilir imkânlar sunmaya destek olacaktır.
Bu çalışmanın amacı, Kırsal Kalkınma Planlarında hedeflenen politikaları köy
tasarım rehberi ile yorumlayarak köy-mahalle eylem planlarını oluşturmak ve
Bu Yüksek Lisans tez çalışması TÜBİTAK tarafından desteklenen “Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni ve Ekolojik Süreç Etkileşimi: Denizli Örneği” (TOVAG-113O543) adlı proje kapsamında
yapılmaktadır.
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ülkemizde mekânsal planlama mevzuatında detaylı olarak yer verilmeyen kırsal yerleşimlerin planlama mevzuatında yer bulmasını sağlamaktır.
Çalışma kapsamında Denizli merkez ilçeye bağlı köylerde peyzaj karakter analizi, ECOVAST ve ECOS yöntemleri ve CBS teknikleri yardımıyla köy tasarım
rehberleri ve köy eylem planlarının üretilmesi ile ilgili değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar sözcükler: Köy tasarım rehberleri, köy eylem planları, ECOVAST, ECOS,
CBS, Denizli.
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ÖZ
2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yasası ile
birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletmelerde İSG uygulamalarının,
işyeri ortamlarında hayata geçirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda İSG çalışmaları konaklama işletmelerini de kapsamaktadır.
Araştırma konusu olarak konaklama işletmelerinin seçilmesinin nedenlerini;
sektörde çok sayıda çalışan ve işletme olması, yeni işletmelerin sayısındaki
sürekli artış ve istihdamdaki payın büyümesi, sektörün çok sayıda tehlike ve
riski barındırmasına rağmen diğer sektörlere nazaran daha güvenli olduğu
algısı, çalışanlarla aynı ortamı paylaşan misafirlerin de ortaya çıkabilecek tehlikelerden etkilenme potansiyeli gibi etmenler oluşturmaktadır. Ayrıca, Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından Resmi Gazete ’de ilan edilen Ulusal Meslek Standartları incelendiğinde, diğer tüm meslek gruplarında olduğu gibi, konaklama
sektörü meslek profillerindeki ilk görevin “İSG faaliyetlerinin yürütülmesi”
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olduğu görülmektedir. Belirtilen nedenler konaklama işletmelerinde İSG uygulamalarının önemini ortaya koymaktadır.
İSG açısından çalışma ortamlarında yapılan denetimlerin amacı, işletme bünyesindeki ergonomik, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenlerinin
incelenmesi; bu konulardaki eksikliklerin, tehlike ve risk arz eden durumların
tespit edilerek, gereken önlemlerin alınması ve riskin azaltılarak, kabul edilebilir bir düzeye indirgenmesidir. Bu ve benzeri İSG uygulamaları ile çalışma ortamında yapılacak iyileştirmeler, konaklama işletmesi çalışanları için olduğu
kadar, çalışanlarla aynı ortamı paylaşan misafirler açısından da önem arz etmektedir. Çünkü çalışma ortamında oluşabilecek yangın, elektrik, düşme, yaralanma, zehirlenme gibi bazı riskler, çalışanlar yanında misafirleri ve genel olarak işletme güvenliğini tehdit edebilecek boyutlara ulaşabilmektedir.
Bu çalışmada konaklama sektörü çalışanlarının, çalışma ortamında karşılaştıkları mesleki risk ve tehlikelerin belirlenmesi ve İSG uygulamalarına yönelik
bakış açılarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın kapsamına
Alanya bölgesindeki büyük ölçekli (beş yıldızlı) konaklama tesislerinin alınması planlanmıştır. Büyük ölçekli işletmelerin tercih edilmesinin nedeni, İSG örgütlenmesinin daha organize bir şekilde uygulandığı, çalışan sayısı elli ve üzerinde olan işletmelerde İSG kurullarının bulunması ve incelenebilecek hizmet
ünitelerinin (mutfak, havuz, teknik servis, kat hizmetleri gibi) daha kapsamlı
olmasından dolayıdır.
Çalışmanın üç bölümden oluşması düşünülmektedir. İlk bölümde iş sağlığı ve
güvenliği kavramına, ikinci bölümde konaklama işletmelerinde iş sağlığı ve
güvenliği uygulamaları konularına yer verilmesi ve üçüncü bölümün uygulamaya ayrılması planlanmaktadır. Uygulama bölümü iki kısımdan oluşacaktır.
İlk kısımda konaklama işletmeleri çalışanlarının karşılaşabilecekleri mesleki
risk ve tehlikelerin belirlenmesi ve bunlara yönelik alınması gerekli önlemler,
büyük ölçekli (beş yıldızlı) otel işletmeleri temel alınarak gerçekleştirilecek risk
analizi ile ortaya konulacaktır. İkinci kısımda ise, çalışanların İSG uygulamalarına yönelik algılarının belirlenmesi için anket tekniğinden yararlanılacaktır.
İSG uygulamaları; yönetimin yükümlülükleri, çalışanların yükümlülükleri, İSG
eğitimleri ve çalışma ortamı olmak üzere dört grup altında ele alınacaktır. Ayrıca çalışanların demografik özellikleri ve çalıştıkları departmanlara göre İSG
uygulamalarına bakış açılarında fark olup olmadığı araştırılacaktır. Uygulama
sonucunda elde edilecek bulguların ve geliştirilecek önerilerin hem literatüre
katkı sağlaması hem de kamu kurumları, mesleki örgütler ve özel sektör ile
paylaşılması ile konaklama sektörü yöneticileri ve çalışanlarında İSG uygula-
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malarının önemi ve çalışma ortamında içselleştirilmesi bakımından bir bilinç
yaratması beklenmektedir.
Anahtar sözcükler: İş sağlığı ve güvenliği (İSG), risk analizi, konaklama işletmeleri, Alanya, beş yıldızlı otel.
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ÖZ
Yıllar geçtikçe sosyal medya insanların hayatında giderek daha önemli bir rol
oynamıştır. Günümüzde özellikle çoğunlukla soyut ürünler satın alan turistler,
alacakları ürünleri tecrübe etmeden o ürünlerin doğru ürün olduğundan emin
olmak için sosyal medya platformlarını bilgi kaynağı olarak kullanmaktadırlar.
Bu çalışmanın amacı, bu konuda daha geniş bir anlayış oluşturmak için, turistlerin satın alma karar sürecinde sosyal medyayı ne zaman ve nasıl kullandıklarını analiz etmektir. Ayrıca, çalışma turistlerin satın alma karar sürecinde sosyal
medya platformlarını ne ölçüde kullandığını ve hangi sosyal medya platformlarının bilgi kaynağı olarak daha güvenilir ve daha çok kullanıldığını araştırmaktır. Çalışma sonuçlarının analizi, sosyal medyanın demografik özelliklerine göre
turistlerin satın alma karar sürecini farklı şekillerde etkilediğini göstermektedir.
Bu çalışma turizm sektöründe sosyal medya pazarlamasının artan önemini teyit
etmektedir. Bu çalışmanın bulguları, ayrıca sosyal medyanın ne zaman ve nasıl
kullanılması gerektiği konusunu geliştirmeleri amacıyla turizm işletmelerinin
pazarlama departmanlarına önemli bilgiler sağlamaktadır.
Anahtar sözcükler: Turizmde sosyal medya, turistlerin satın alma karar süreci,
sosyal medya pazarlaması.
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ÖZ
Yeni dünya düzeninin temellerinin atıldığı çağımızda, hemen her konuda güncellemeler, anlayış değişiklikleri meydana gelmektedir. Turizm ve mimarlık
insanın milattan öncesinden yok oluşuna her zaman var olacak iki konudur.
Her ikisi de değişen düzene göre özellikle hızla gelişen şehirlerde, şekil değiştirmekte ve daha ilgi çekici hale gelmektedirler.
Bu yüksek lisans tezinin amacı, mevcut (kitle) turizmi anlayışının çevreye ve
insanlığa olan zararlarını ortaya koyarak, yeni bir turizm modeli olan sürdürülebilir turizmi önererek gelecekte yapılacak sürdürülebilir otel tasarımları için
yol gösterici olması ve gereklilikler listesi sunmaktır. Bu şekilde turizm kamuoyu bilinçlendirilerek, yatırımcıdan kullanıcıya; tasarımcıdan mühendise kadar
her disiplinin kendi içerisinde bilinçlenmesi ile elde edilecek başarının gelecek
nesiller için ve gelecekteki turizm için ne derece önemli olduğu vurgulanacak,
örneklerle irdelenecektir.
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Savunulan ana fikir, sert turizm oluşumuna sürdürülebilir mimarlık ve öğeler
dâhil ederek daha yumuşak, yepyeni, bilinçli bir turizm anlayışı getirmektir. Bu
amaçla; birbiri ile oldukça çok karıştırılan sürdürülebilir turizm ile ekolojik
turizmin tanımlamalarının farklılıklarının ortaya konması, dünyadan ve ülkemizden örnekler ile konunun uygulanabilirliği ele alınmıştır. Bu yeni fikir ekolojik turizm ile karşılaştırılmaması gereken farklı turist profiline sahip, farklı
yatırım öğelerine ve farklı mimariye sahip yeni bir kent turizmi anlayışıdır.
Birinci bölüm, çalışmanın amacını, literatür araştırması ve hipotezden oluşan
giriş bölümüdür.
İkinci bölümde, sürdürülebilirlik kavramı ele alınarak dünyada uygulanan yeşil
bina sertifikalama sistemler irdelenmiştir. Ayrıca ekoloji kavramının temeline
inilerek, ekolojik mimarlık tanımına yer verilmiş ve teknoloji ile uyumu açıklanmıştır.
Üçüncü bölümde, turizm türleri ve sürdürülebilirlikleri açıklanmıştır. Bu bölümde ekolojik turizm ile kitle turizm tanımları açıklanmakta ve ekolojik turizm
için dünyadan otel tasarımı örnekleri verilmektedir.
Dördüncü bölümde, sürdürülebilir turizm konusu ele alınmıştır ve kitle turizmine karşı sürdürülebilir turizm anlayışı vurgulanmıştır. Dünyadan sürdürülebilir turizm otel örnekleri irdelemelerine yer verilmiştir. Bu örnekler LEED sertifikalı kent otellerinden seçilmiştir.
Beşinci bölümde, sürdürülebilir ve ekolojik turizm tesislerinin tasarımında yer
alması gereken boyutlar sıralanmaktadır. Mimari, enerji, kullanıcı psikolojisi,
ekonomi gibi boyutlarda ele alınan başlıklar irdelenmiş, oluşturulacak tasarım
kılavuzuna dâhil edilen ana gereklilikler anlatılmıştır. Türkiye’deki mevcut
Kültür ve Turizm Bakanlığı Oteller İçin Değerlendirme Formu’na eleştiri ile
yaklaşılmış olup hazırlanan ve uygulanan karma kılavuz formunun detaylı
açıklaması yapılmıştır.
Altıncı bölümde, İstanbul ve Bursa illerinden seçilen otellerin tasarım
kılavuzuna göre incelemeleri ve değerlendirmeleri bulunmaktadır.
Son bölümde ise elde edilen sonuçlar ortaya çıkarılarak irdelenmiştir. Yıpratıcı
kitle turizmi yerine yeni eklentilerle çevre için daha bilinçli daha temiz bir
turizmin oluşabilmesi için yapılması gerekenler ortaya konmuştur.
Türkiye’de turizm faaliyetleri içerisinde otel tasarım tekniklerinin,
yönetmeliklerin, yerel yönetimlerin yetersizliği ve ülke için çok büyük bir gelir
kaynağı olan turizmin sürdürülebilirlik boyutu ile ilgili literatür eksikliklerinin
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bulunması kaygısı ile gerçekleştirilen bu tez sonucu görülmüştür ki;
sürdürülebilir turizm için, tüm disiplinlerin birarada çalışarak, sağlıklı
mekanlar, sağlıklı turizm, sağlıklı çevre yaratmak amacıyla, insanlık ve gelecek
nesiller adına, belirlenen ilkelere göre tasarım ve yatırım yapılmalıdır.
Anahtar sözcükler: Turizm, sürdürülebilirlik, kitle turizmi, ekoloji, enerji, otel
tasarımı, kriter.
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